
حتل��ت ق�ض��ايا العناية بالبيئ��ة والتكاليف واالي��رادات واملنافع 
املرتتب��ة عنه��ا مكانة بالغ��ة االأهمي��ة يف االأونة االأخرية ب�ض��بب 
عالقتها الوثيقة برفاهية االن�ض��ان، ومب�ض��توى معي�ض��ته وتقدمه، 
م��ا اأدى اىل زيادة احلاجة اىل توف��ري البيانات املعرفية املالئمة 
ع��ن البيئ��ة اىل االدارة الداخلية للمنظم��ات، واىل اأفراد املجتمع، 
وذل��ك لغر�ض معاجلة االأمور املتعلقة به��ا للمحافظة على البيئة 
اخل���راء، وتق��ومي اأداء املنظم��ات يف ه��ذا املج��ال، وانتهج��ت 
العدي��د من الهيئات العلمي��ة عملية اإعداد وثائق دليل وا�ضرت�ض��اد 
ع��ن املحا�ض��بة االداري��ة للبيئة، مث��ل وكالة احلفاظ عل��ى البيئة 
يف الوالي��ات املتح��دة، وجمعية املحا�ض��بن االداري��ن يف كندا، 
ومنظم��ة البيئة الكندية، والدائرة القومية للدفاع عن جودة البيئة 
يف الواليات املتحدة، واالأمم املتحدة/ ق�ض��م التنمية امل�ض��تدامة.
ونتيج��ة ذلك اأ�ض��بح االف�ض��اح عن االن�ض��طة البيئي��ة وتكاليفها 
و�ض��عي املن�ض��اأة للح�ضول على �ض��هادة االيزو )هي عائلة معايري 
اأ�ضا�ض��ية عاملي��ة ، تت�ض��من جمموع��ة م��ن املعايري �ض��من نظام 
اإدارة اجل��ودة. ومقايي���ض االيزو ISO 9000 ت�ض��درها وحتتفظ 
بها املنظمة الدولية لتوحيد املقايي�ض وتقوم باإدارتها "م�ض��لحة 

االعتم��اد والت�ض��ديق" املخت�ض��ة يف دول خمتلف��ة، ويتم حتديث 
القواع��د املتبعة فيها بح�ض��ب املتطلبات التي يتف��ق عليها دوليا 
التكنولوج��ي وتط��ور املعرف��ة و اخل��رة. وه��ي  طبق��ا للتط��ور 
توجيه��ات للتطبي��ق يف املوؤ�ض�ض��ات وال���ركات بغر�ض حت�ض��ن 
اجل��ودة(، واخلت��م االخ�ر ) وه��ي منظمة غري ربحي��ة تبحث يف 
م��دى مطابقة املنتجات للمعايري ال�ض��حية والبيئية تاأ�ض�ض��ت يف 
1989 ومقره��ا يف الوالي��ات املتحدة(، وامل�ض��اهمة يف جماالت 
حت�ض��ن ودعم البيئ��ة واملحافظة عليه��ا، يعزز مي��زة البيئة لدى 
املن�ض��اأة ، ويدف��ع العمالء والزبائن اىل تف�ض��يلها على املن�ض��اآت 
املناف�ض��ة.ترز العالقة بن التكاليف البيئية )وهي ما�ض��يتحمله 
املجتم��ع والبيئة نتيجة التنمية والتطور من اأ�رار �ض��لبية جراء 
التو�ض��ع ال�ض��ناعي( والتنمي��ة امل�ض��تدامة يف ال��دور ال��ذي تق��وم 
به حما�ض��بة التكاليف البيئي��ة يف قيا���ض االداء البيئي للمنظمة، 
وبالت��ايل بي��ان دوره��ا يف توفري موؤ���رات قيا�ض البع��د البيئي 
للتنمي��ة امل�ض��تدامة، وق��د تعددت ط��رق القيا�ض اخلا�ض��ة باالداء 
البيئ��ي للمنظم��ة الت��ي تعتمد باالأ�ض��ا�ض عل��ى حتدي��د التكاليف 

البيئية، ومن اأهم هذه الطرق هي :
الطريق��ة منهج��ًا  تع��د ه��ذه   : االقت�ض��ادي  التحلي��ل  - طريق��ة 
اقت�ض��اديًا ميكن االعتماد علي��ه عند قيا�ض تكلف��ة عنا�ر تلوث 

البيئة وحتديد االآثار املالية التي يعك�ضها قدر معن من التلوث.- 
طريق��ة تكالي��ف املنع : تعتمد ه��ذه الطريقة عل��ى قيا�ض تكاليف 
منع حدوث اال�رار واحلد من التلوث، وت�ضتند اىل اأنه كلما زادت 

هذه التكاليف قلت اال�رار التي ت�ضيب املجتمع والبيئة.
- طريق��ة تكالي��ف التعدي��ل اأو الت�ض��حيح : وبق�ض��د بها اإ�ض��الح 
الو�ض��ع احلايل واإعادته اىل م��اكان عليه، اذ ُتعد تكاليف معاجلة 
املياه امللوثة وتنقيتها من الف�ض��الت وامللوثات املطروحة فيها 

من هذا النوع من التكاليف.
- طريق��ة القيا���ض الفعل��ي للتكالي��ف : وتتمي��ز ه��ذه الطريق��ة 
باأعتماده��ا على القيا�ض التاريخي الفعل��ي للتكاليف، وابتعادها 
عن التقريب اأو التخمن، وت�ضمل كل مااأنفقته الوحدة االقت�ضادية 
يف جمال احلماي��ة البيئية. وهناك طرق اأخرى عديدة مثل طريقة 
تكالي��ف اال�ضتق�ض��اء وطريق��ة التق��ومي البدي��ل وطريق��ة اأح��كام 

املحاكم وتعوي�ضات �ركات التاأمن.
م�ضاهمة الوعي البيئي يف توفري متطلبات التنمية امل�ضتدامة

ي�ض��اهم الوع��ي البيئي يف توفري متطلبات التنمية امل�ض��تدامة من 
خالل التاأثري يف فل�ض��فة و�ضرتاتيجية اأداء املنظمة وتوجيهه نحو 
االيف��اء بالتزامات املنظمة بواجباتها يف ا�ض��تدامة البيئة، وذلك 

من خالل :

- م��دى مالئمته��ا لطبيع��ة وحج��م املوؤث��رات البيئية 
النا�ضئة من االأن�ضطة وال�ضلع واخلدمات اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضة.

- مدى االلتزام بالتح�ضن امل�ضتمر والوقاية من التلوث.
- م��دى االلت��زام بالتوافق م��ع القوانن وال�ض��وابط والت�ريعات 

املتعلقة بعمليات املوؤ�ض�ضة.
- توفري اإطار لو�ضع ومراجعة االهداف والغايات البيئية.

- التاأك��د من عمليات التوثيق والتنفيذ واملحافظة على ال�ضيا�ض��ة 
البيئية واإي�ضالها اىل جميع العاملن.

 - التاأكد من اإعالن ال�ضيا�ضة على اجلمهور.
 وتع��د ال�ضيا�ض��ة البيئي��ة م��ن اأه��م املتطلب��ات لتحقي��ق الفاعلية 
البيئية يف املوؤ�ض�ض��ة، اذ تعر عن مفهوم اداري يدفع املوؤ�ض�ض��ات 
االقت�ض��ادية باإ�ضتخراج امل�ض��توى االأمثل من املوارد والطاقة مع 
تخفي�ض االنبعاثات، وتو�ض��ف الفاعلية البيئي��ة باأنها اأداة لربط 
املوؤ�ض�ضة كلها، فهي تعر عن منطق اداري يهدف اىل اإنتاج القيمة 

من خالل اأقل ا�ضتهالك.
 اأثر الوعي البيئي يف تطوير املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية

ي�ضاعد الوعي البيئي يف تبني املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية واالنتاجية 
ال�ضيا�ض��ات الطوعية يف ادارة ادائها البيئي، واال�ض��تفادة من هذه 

ال�ضرتاتيجية يف حتقيق االهداف التالية :

يق��ع عل��ى عات��ق احلكوم��ة الكث��ري م��ن امله��ام 
والوجب��ات ومنها دوره��ا املهم الذي تلعبه يف اأي 
نظ��ام اقت�ض��ادي رغم ان م��دى م�ض��اركتها يتغري 
كث��ريا من دولة الخ��رى، فهي م�ض��وؤولة عن توفري 
امل��وارد املالي��ة التي تلب��ي احتاجي��ات املجتمع 
املختلفة، ويق�ضد باملوازنة احلكومية هي املالية 
العام��ة الت��ي حت�ض��ل عليه��ا الدولة م��ن قبل عدة 
ط��رق تنتهجها للح�ض��ول عليه الأدارة اقت�ض��ادها 
وقيم��ة  التج��اري  ا�ض��تقرارها  عل��ى  واحلف��اظ 
عملته��ا املحلية الذي يوؤدي اىل تطور اقت�ض��ادها 
و�ض��ناعتها حمليًا وعاملي��ًا وتوفري البنى التحتية 

ال�رورية الأ�ضتقرار الدولة.
ال��دول عل��ى جتمي��ع   يف ب��ادئ االم��ر اعتم��دت 
ال�رائ��ب لتموي��ل موازنته��ا العام��ة حي��ث تقوم 
الدول بتوفري الرعاية ال�ض��حية املجانية والتعليم 
وه��ي اي�ض��ًا تدفع االج��ور بدل البطال��ة للعاطلن 
او املر���ض او لكبار ال�ض��ن ان الدرا�ض��ات املاليات 
العام��ة تبح��ث ا�ضا�ض��ًا يف كل الط��رق واال�ض��اليب 

الت��ي تتخذها احلكوم��ة جللب االموال ث��م تنفقها، 
كل هذه االعمال جمتمعة تعرف بال�ضيا�ضة املالية 
)ال�ريبية( ويف مو�ض��وعنا هذا �ض��وف نبحث يف 
طريقة تعامل احلكومة بتلك ال�ضيا�ض��ة وتاأثري هذه 

ال�ضيا�ضة على النظام االقت�ضادي للدولة.
 هنا �ض��وف نط��رح معادلة للميزاني��ة العامة وهي 
ان ت�ض��اوت العوائ��د م��ع النفق��ات ف��اأن امليزاني��ة 
متوازن��ة، اأم��ا اذا فاق��ت النفق��ات العوائد ت�ض��بح 
امليزانية يف حالة عجز واذا جتاوز الدخل )العائد( 
النفقات ففي هذه احلالة يح�ضل فائ�ض باملوازنة 
العامة، اغلب الدول تن�ر بيانات مواردها املالية 
ب�ض��كل دوري �ض��هري بحي��ث ت�ض��جل حج��م جميع 
العوائ��د ال�ريبية تطرح منه��ا النفقات احلكومية 
واأي��ة فوائد اخ��رى يجب ان تدفعه��ا احلكومة على 
الديون احلالية، وجمي��ع حاالت العجز او الفائ�ض 
كل �ضهر ي�ضكل موازنة الدولة للعام املايل احلايل.

 الفرق بن العجز والدين
 وينبغي ان نو�ض��ح بحدوث ا�ض��تباه او نقول خطاأ 
�ض��ائع وه��و اخلل��ط ب��ن العج��ز والدي��ن، فالدين 
القومي كم��ا يطلق عليه هو اجم��ايل مبالغ العجز 
وميث��ل  طويل��ة  زمني��ة  ف��رتة  خ��الل  والفائ���ض 

التزام��ات الدول��ة الكامل��ة لذل��ك فكل ع��ام تواجه 
في��ه الدول��ة عج��زاً ي�ض��اف ه��ذا العج��ز اىل الدين 
القوم��ي ومع ذلك فاأن الفائ�ض يف امليزانية ميكن 
ا�ض��تخدامه لدفع الدين.  وميكن ان نعر عن كل من 
الدي��ن العام وامليزانية ال�ض��نوية م��ن خالل ارقام 
مالية اال انه من االف�ض��ل ان نعترها ن�ضبة مئوية 
من الناجت االجمايل املحلي، اأي كن�ض��بة من الناجت 
االجمايل االقت�ض��ادي للدولة وه��ذا يجعل كاًل من 
املقارنات التاأريخية والدولية اكرث �ض��هولة اذ من 
الوا�ض��ح انه كلما ازداد حجم النظام االقت�ض��ادي 
كلم��ا كان ازدي��اد العج��ز او الدي��ن م��ن الناحي��ة 

النقدية حمتماًل.
 موارد رفد امليزانية )من اين حت�ضل احلكومة على 

املال(
 ان االموال التي تدخل اىل امليزانية العامة للدولة 
تاأت��ي م��ن ال�رائ��ب الت��ي تفر�ض��ها الدول��ة مثل 
�رائ��ب املبيع��ات الداخلة واخلارجة م��ن الدولة 
او الر�ض��وم الت��ي تفر�ض على ال�ض��لع وهناك انواع 
خمتلفة من ال�رائب التي تفر�ض على ال�ضناعات 
واملعامالت التجارية �ضواء كانت �رائب تفر�ض 
�ض��لعة  عل��ى 
او  معين��ه 
مًا  �ض��و ر
عل��ى  ت�ض��اف 
وغ��ري  الوق��ود 
ذل��ك، وال تقت�ر 
متوي��ل  م��وارد 
ال��دول  موازن��ات 
على ال�رائب فح�ضب 
ب��ل هن��اك دول تعتمد 
امل��وارد  بع���ض  عل��ى 
الطبيعية او على العمليات 
كت�ض��دير  التجاري��ة 
كم��ا  للخ��ارج،  منتجاته��ا 
عل��ى  ال��دول  بع���ض  وتعتم��د 
ايراداته��ا من ال�ض��ياحة لتمويل 

موازناتها.
 م��ن ناحي��ة اخ��رى ف��اأن االنفاق 
ي�ض��مل جمي��ع االموال التي ت�ض��طر 
احلكوم��ة اىل دفعها لتوفري اخلدمات 
فف��ي  واملدار���ض  امل�ضت�ض��فيات  مث��ل 
بريطاني��ا مث��اًل ي�ض��تهلك االنف��اق على 
موؤ�ض�ضة ال�ضحة العامة مايقرب 20% من 
اجم��ايل االنفاق الع��ام، ام��ا االنفاق على 

االمن املجتمعي فهو اقل من %30.
 اخل��راء االح�ض��ائين يف�ض��لون التفرقة بن 
نب��ن  اال�ضا�ض��ي  واالنف��اق  اجل��اري  االنف��اق 
االنفاق اجلاري وهو عبارة عن اموال تنفق على 
ا�ض��باب الرفاهية او على اج��ور ورواتب العاملن 
بالقطاع العام وميكن ت�ضميته التكاليف امل�ضتمرة 
للدول��ة، ام��ا االنفاق اال�ضا�ض��ي فهو االم��وال التي 
يت��م انفاقها على البن��ى التحتية للدول��ة من بناء 
امل�ضت�ض��فيات او �ض��ق الط��رق وتعبيده��ا او بن��اء 
املراف��ق العامة وان اال�ض��تثمارات الكرى تعد من 

االنفاق اال�ضا�ضي للدولة وقد ال تتكرر احيانًا.
 امليزانية االولية

 غالب��ا م��ا يتح��دث االقت�ض��اديون ع��ن امليزانية 
االولية التي هي موازنة ت�ض��تبعد تكلفة مدفوعات 
الفوائ��د املق��ررة عل��ى الدي��ون احلالي��ة، وكذل��ك 
يوؤي��د العديد من خراء االقت�ض��اد حماولة موازنة 

ميزانية احلكومية بناًء على التقلبات التي ت�ضهدها 
دورة النظام االقت�ض��ادي، ال يوجد يف الواقع اطار 
زمن��ي الأي��ة دورة لكن ميكن النظ��ر اليها على انها 
ع��دد من ال�ض��نوات التي ت�ض��هد تباين��ات كرى يف 

�رعة و�ضع الناجت االقت�ضادي النهائي.
 عندما ينمو االقت�ضاد ب�رعة فاأن عوائد احلكومة 
تتجه نحو الزي��ادة الأن املزيد من النا�ض ي�رعون 
بالعمل و�ضريبحون مزيداً من املال، والذي �ضيوؤدي 
اىل دفعه��م املزي��د من ال�رائ��ب ويف نف�ض الوقت 
ق��د تقوم احلكومة بدفع ب��دالت بطالة اقل ومن ثم 
ي�ض��هل على احلكومة حتقيق نوع من الفائ�ض، اما 
عندما يبطئ النظام االقت�ض��ادي من ت�ضارعه فاأن 
عوائ��د احلكومة تتج��ه اىل الهب��وط الأن العديد من 
النا�ض �ض��وف يفقدون وظائفهم بالتايل ال�ركات 
حتق��ق ارباح اق��ل ويف مثل تلك الظ��روف قد يزيد 
االنف��اق احلكومي نظراً الأرتف��اع مدفوعات بدالت 
البطالة والنتيجة هي انه من ال�ضهولة للحكومة ان 

ت�ضري نحو العجز.
 دور احلكوم��ة )كي��ف ميك��ن ان ي�ض��اعد االنف��اق 

احلكومي يف ادارة االقت�ضاد(
 يتج��ه االنف��اق احلكوم��ي نح��و الزي��ادة وتتج��ه 
عوائد ال�رائب نحو الهبوط اثناء حاالت التقل�ض 
االقت�ض��ادي تلقائيًا، كما يحدث العك�ض اي�ض��ًا يف 
حال��ة االنتعا���ض االقت�ض��ادي ويكون ذلك ح�ض��ب 
طبيعة الدورة االقت�ض��ادية والتجارية وتاأثرياتها، 
ويطل��ق عل��ى ه��ذه العملي��ة ا�ض��طالح املثبت��ات 
التلقائي��ة، ولكن احلكومة هي التي تفر�ض ا�ض��عار 
ال�رائ��ب وه��ي الت��ي ت�ض��در الق��رارات اخلا�ض��ة 
املالي��ة  ال�ضيا�ض��ة  علي��ه  يطل��ق  وه��ذا  باالنف��اق 

االختيارية.
 ام��ا الدور االخ��ر الذي ينبغ��ي ان تلعبه الدولة يف 
النظام االقت�ض��ادي فهو م�ضاألة جدال ومعار�ضات 
تظهر االنق�ض��ام داخل اخلطوط ال�ضيا�ض��ية، ان احد 
االراء ال�ض��ائعة يف العدي��د من النظم االقت�ض��ادية 
املتقدمة يتمثل يف مبداأ عدم التدخل وهو م�ضطلح 
فرن�ض��ي يعني حرفيا "اتركه و�ض��اأنه" اأو باالأحرى 
دع��ه يفعل ما ي�ض��اء، ح�ض��ب هذا ال��راأي يجب على 
احلكوم��ة ان تقل��ل م��ن تدخله��ا وان ت��دع القطاع 
اخلا���ض يحق��ق النم��و، هناك ط��رف اخ��ر نقي�ض 
بالتمام عن ال��راأي االول وهو ان هذا الطرف يدعو 
اىل ا�ض��تخدام ا�ضلوب التدخل ب�ض��ورة اكر واو�ضع 
فاأ�ض��حاب هذا الراأي يرون احلكومة البد ان يكون 
لها ال��دور امل�ض��يطر بحيث تتحكم يف ال�ض��ناعات 
الرئي�ض��ية وتوف��ري اخلدم��ات واحلقيق��ة ان معظ��م 
النظم االقت�ضادية املتقدمة جتد مكانها بن هذين 
الطرف��ن وه��و ان تعط��ى احلري��ة لالقت�ض��اديات 
اخلا�ض��ة العم��ل يف النظام االقت�ض��ادي لكن على 
احلكوم��ة ان ت�ض��ع ال���روط الالزم��ة يف �ض��ياق 
ال�ض��وق والنظ��ام  عم��ل القط��اع االقت�ض��ادي يف 
االقت�ض��ادي للدول��ة ككل لتمن��ع الغ��ن الفاح���ض 
وتبث روح التناف�ض لتقدمي اف�ضل اخلدمات وال�ضلع 

الأفراد املجتمع.
 ا�ضلوب كيني�ض

 اكد عامل االقت�ضاد جون مينارد كيني�ض يف القرن 
الع�رين على الدور الن�ض��ط للحكومة يف امل�ضاعدة 
على تي�ض��ري حاالت االنتعا���ض او الركود يف دورة 

النظام االقت�ضادي.
 لكن كيف ي�ضهم التدخل احلكومي يف ذلك بالفعل؟ 
ميك��ن ا�ض��تخدام ال�ضيا�ض��ة املالي��ة ام��ا ب�ض��ورة 
مبا���رة او غري مبا���رة لتاأثري عل��ى الطلب، كما 

ان ق��رارات االنف��اق توؤث��ر يف النظام االقت�ض��ادي 
مبا�رة ويف ال�رائب ب�ضورة غري مبا�رة.

 لنفرت���ض ان النظ��ام االقت�ض��ادي يف حالة ركود 
وان الطل��ب يف حال��ة �ض��عف، ميك��ن للحكومة ان 
تاخذ خيار تو�ض��ع ال�ضيا�ض��ة املالي��ة، مبعنى اخر، 
ام��ا ان تخف���ض ال�رائ��ب او ان تزي��د م��ن عملية 
االنفاق، خف�ض ال�رائب �ض��يوفر املزيد من املال 
يف جي��وب النا���ض و لذل��ك �ضي�ض��تطيعون التج��ول 
و انف��اق املزي��د من تل��ك االم��وال، وهذا �ض��يوؤدي 
ب�ض��ورة غري مبا���رة اىل انعا�ض الطلب الكلي، اما 
رفع ال�رائب ف�ض��يوؤدي اىل عك���ض ذلك وقد يوؤدي 
اىل الق�ض��اء تقريبا على الطلب.   من ناحية اخرى 
ف��اأن انفاق الدولة ميكن ان يك��ون له تاأثري مبا�ر 
على االقت�ضاد حيث ان االموال اال�ضافية ت�ضتخدم 
ل���راء ال�ض��لع واخلدمات التي مل يت��م الطلب عليها 
من قبل، لكن ح�ضب راأي خراء االقت�ضاد املوؤيدين 
لكيني���ض ال يق��ف او ينته��ي اثر االنف��اق احلكومي 
الزائ��د او تخيف���ض ال�رائب عند ه��ذا احلد، فلذلك 
تاأث��ري قوي يوؤدي اىل انتعا�ض االقت�ض��اد ب�ض��ورة 
كب��رية.  نفرت���ض ان احلكوم��ة خف�ض��ت ال�رائب 
وكان عل��ى كل ا���رة ان حت�ض��ل عل��ى 50 ورق��ة 
نقدي��ة زي��ادة يف كل �ض��هر وتل��ك الزيادة �ض��تقوم 
اال�ر باأنفاقها، و�ض��يقوم ا�ض��حاب املحالت التي 
قامت اال�ر باأنفاق ارباحها املفاجئة بها بتكوين 
املزيد من االموال، و بالتايل �ض��يطلبون املزيد من 
ال�ض��لع م��ن ا�ض��حاب امل�ض��انع الذي��ن �ض��يكونون 
بدوره��م املزي��د من االموال اي�ض��ا، ه��ذا ما يطلق 
علي��ه ا�ض��طالح امل�ض��اعف امل��ايل.  ازدادت اراء 
كيني�ض �ضهرة خا�ض��ة بعد احلرب العاملية الثانيه 
عندم��ا ادت اجله��ود الع�ض��كرية الكب��رية واع��ادة 
البن��اء االجبارية اىل انتعا�ض هائل يف االقت�ض��اد 
العامل��ي، كان االجت��اه ال�ض��ائد يف معظ��م ف��رتات 
اخلم�ض��ينيات وال�ض��تينيات ب��ن معظ��م حكومات 
الع��امل ه��و انف��اق تل��ك احلكوم��ات عل��ى �رورة 
�ض��عيها اىل ايج��اد حل��ول للم�ض��كالت عل��ى املدى 
القريب ال ان ترتك قوى ال�ضوق لتتعامل على املدى 
البعي��د.  لك��ن كيني���ض مل يك��ن يوؤيد فك��رة تطبيق 
ال�ضيا�ض��ة املالية الطليقة طوال الوقت، فال�ضيا�ض��ة 
ينبغ��ي ان تك��ون طليق��ة او مرنة به��دف مواجهة 
ح��االت التقل�ض االقت�ض��ادي، كما ان��ه كان يوؤمن 
اي�ض��ا ان �ضيا�ض��ة التقلي���ض �روري��ة يف حال��ة 
االنتعا�ض االقت�ضادي لكبح جماح الت�ضخم.  تبن 
لن��ا مما تقدم ان احلكومة هي امل�ض��وؤولة املبا�رة 
عن ال�ضيا�ضة االقت�ضادية للدولة ولذلك يجب عليها 
و�ض��ع اخلط��وط العام��ة الأقت�ض��اد الدول��ة ليكون 
اقت�ض��اد متكام��ل، و رف��د هذا االقت�ض��اد باملوارد 
باف�ض��ل  امل��وارد  ه��ذه  وادارة  الالزم��ة  املالي��ة 
الط��رق واال�ض��اليب املتط��ورة لتوفر اك��ر قدر من 
اخلدم��ات الفراده��ا وتعم��ل عل��ى رفع امل�ض��توى 
والتج��اري،  والزراع��ي  وال�ض��ناعي  االقت�ض��ادي 
ا�ض��افًة اىل اجلانب ال�ض��حي والتعليمي من خالل 
املوارد املتاحة وت�ض��عى اىل تعظيم ه��ذه املوارد، 
ان الف��رق بن م��ا جتمعه احلكومة م��ن اموال وما 
تنفق��ه ه��و مدار املو�ض��وع الذي مت مناق�ض��ته هي 
امليزاني��ة العام��ة ويك��ون جم��ع هذه االم��وال من 
خالل ال�رائب وموارد اخرى مت ذكرها �ض��ابقًا ثم 
تنفقه��ا احلكومة على اخلدمات من طرق وج�ض��ور 
و�ض��لع �رورية، واي اخفاق ي�ض��مى عجز ي�ض��طر 
احلكومة اىل توفري املال الالزم ل�ض��د العجز ويكون 

من خالل االقرتا�ض الداخلي او اخلارجي.

ان االعم��ال التجاري��ة مبدع��ة مثلها مثل اي �ض��يء اخر، 
فاالعم��ال حتدث االفكار ومن �ض��يء ج��اف مثل اجتماع 
جمل���ض ادارة قد يح��دث تداع االفكار في��وؤدي اىل احداث 
املزي��د م��ن االف��كار ويعم��ل عل��ى ت�ض��جيعها، ولالعمال 
التجاري��ة نف���ض القدر من االبداع كتاألي��ف الكتب اال انها 
لي�ض ذاتية مثلها، وقد تكون الفكرة يف االعمال �ضخ�ضية، 
ام��ا تنفيذه��ا فلي�ض كذل��ك، فعندما يكتب غيل��دوف وهو 
موؤ�ض���ض اليف ايد ورجل اعمال االنرتن��ت موؤلفاته، يبقى 
كل م��ن العم��ل واالداء مل��كا ل��ه، اال ان اف��كاره التجارية 

�رعان ما تفقد مل�ضتها ال�ضخ�ضية، وتنفتح على ال�ضوق.
واكرث ما ير�ض��ي غيلدوف هو موؤلف ينجح، فهو م�ض��تثمر 
يف موهبت��ه، وهو لي���ض مقاوال باملعنى الب�ض��يط للكلمة، 

فق��د تك��ون الب�ض��اطة م�ض��طلحا غ��ري منا�ض��ب الي م��ن 
الدوري��ن، فهو وا�ض��ح و�ض��وحا تاما بكل م��ا للكلمة من 
معن��ى. اقت�ض��اديات اخليال:يعتق��د بع���ض اال�ض��خا�ض 
ان االب��داع واالدارة الين�ض��جم احدهم��ا م��ع االخ��ر، وان 
االبداع واالقت�ض��اد يدمران بع�ض��هما، وم��ن املهام التي 
تق��ع على عاتق االدارة يف حل ه��ذا التوتر، وجعل النا�ض 
اك��رث ابداع��ًا ولي�ض اق��ل ابداعًا. تب��داأ ادارة االب��داع بفهم 
االقت�ض��اد، فعلى االدارة التعامل م��ع نظامن متداخلن 
للقي��م، احدهم��ا قائم عل��ى املنتجات املادي��ة واالجهزة 
واملن�ض��ات امللمو�ض��ة والت��ي حتم��ل �ض��مات العنا���ر 
املادية االخرى، اما االخر فهو قائم على امللكية الفكرية 
غ��ري املادية، والتي حتمل خ�ض��ائ�ض اق��رب اىل الغرابة، 
واالقت�ض��اد العام قادر على تف�ض��ري النظام االول مبا انه 
م�ض��ابه اىل الب�ض��ائع وللخدمات التحويلية التقليدية، اال 

ان��ه يفقد قدرته عند تف�ض��ري النظام الث��اين، اذ ميكنه على 
�ض��بيل املثال تف�ضري ت�ضنيع كتاب مثل الب�ضائع املادية، 
اال ان��ه اق��ل جدارة يف تف�ض��ري الكلمات وال�ض��ور التي يف 
داخله��ا، وه��و خبري يف عملية ت�ض��نيع حب��ة دواء اال انه 
لي�ض بهذه املهارة مبا يتعلق براءة االخرتاع التي تعتمد 
عليها قيمة احلبة. ويعود ذلك اىل الطبيعة غري التناف�ضية 
لالف��كار، اذ ميك��ن حي��ازة فك��رة م��ن دون ان تتاأثر هذه 
احلي��ازة بحيازة مليون �ض��خ�ض اخر لها، وعلى النقي�ض، 
فعندما منلك او ن�ض��تاأجر مكانًا فلي�ض الأحد ان ي�ضتخدمه، 
اما اذا كانت هذه الطبيعة الالتناف�ضية امراً ح�ضنًا ام �ضيئًا، 
وما اذا كانت حت�ضن قيمتها االقت�ضادية او تدمرها، فهذا 
يعتم��د على االدارة. الطبيعة غري التناف�ض��ية ت�ض��جع على 
الركوب املجاين مبعنى اال�ض��تفادة من افكار االخرين من 
دفع �ض��يء باملقابل، وي�ض��تخدم النا���ض الركوب املجاين 

لتح�ض��ن معارفه��م ومهاراته��م، وتن�ض قوان��ن براءات 
االخ��رتاع �راحًة عل��ى �رورة الك�ض��ف للتاأك��د من ان 
االفكار غري تناف�ض��ية ولت�ضجيع الركوب املجاين، اما من 
وجه��ة نظر املزود، ف��اأن حتمية الرك��وب املجاين تق�ر 
دورة حي��اة املنتج ودورة حياة التقانية، فاال�ض��بقية يف 
دخول ال�ضوق هي ميزة تناف�ضية كرى، اال انه ماهو متاح 
م��ن الوقت امام املبتكر قبل ان يبداأ االخرون باملناف�ض��ة 
لي�ض طوياًل، وت�ض��تفيد بع�ض ال�ركات من هذه ال�رورة 
فتخف�ض ا�ضعارها او تتخلى عن منتجاتها ب�رعة، وهي 
على علم باأن املناف�ض��ن �ض��يتمكنون من التحرك �ريعًا، 
وكلتا هاتن اخلا�ضيتن تنطبقان على االفكار يف جميع 
ال�ض��ناعات اال ان اثرهما يت�ضاعف عندما ت�ضبح الفكرة 
منتجًا. ان االقت�ضادين الينفكون يتجادلون بحدة حول 
الفائ��دة االجتماعية للتبادل، اذ يقول بع�ض��هم ان اي قيد 

على االفكار يعوق االبداع، وينحدر بالتنمية االقت�ضادية 
وي�ض��يء اىل توزي��ع امل��وارد، بينما يقول اخ��رون انه من 
ال���روري وجود نوع من االحت��كار ملكافاأة املبتكرين، 

وهذه االحتكارات هي و�ضيلة جيدة لتوزيع املوارد.
 وم��ن اخل�ض��ائ�ض االخرى لالف��كار ان كلفة ن�ض��خ فكرة 
وم�ض��اعفتها غالب��ًا ماتك��ون مهمل��ة وجمي��ع املعارف 
وامله��ارات التناف�ض��ية وغريه��ا م��ن املدخ��الت الفكرية 
ال�روري��ة، تل��زم يف مراحل التفكري والبح��ث والتطوير، 
وماهي ما ان تتوفر او ت�ض��نع حتى ت�ض��بح تكلفة ن�ض��خ 
املنت��ج غري ذات اهمي��ة.  وتنط��وي ادارة االبداع قبل كل 
�ض��يء على معرف��ة متى ت�ض��تغل الطبيعة غري التناف�ض��ية 
لالف��كار، وثاني��اأ مت��ى يتم التاأكي��د على حق��وق امللكية 
الفكري��ة ومت��ى يج��ب جع��ل االف��كار الت��ي عل��ى �ض��كل 
منتج��ات تناف�ض��ية، وتقع نقطتا القرار يف �ض��ميم عملية 

االدارة. وهك��ذا ف��اأن الف��رق ب��ن اقت�ض��اديات االب��داع 
واالقت�ض��اديات التقليدية يكمن يف ال��دور املركزي الذي 
يلعبه الفرد، فمنذ ايام اآدم �ض��ميث مل تفتاأ االقت�ض��اديات 
التقليدي��ة تتمحور ح��ول ال�ركة يف اط��ار االعتقاد باأن 
ال�ركات اكرث فعالية م��ن االفراد يف حتديد املوارد ويف 
ا�ض��تغاللها، فتق�ض��يم العم��ل الذي طرحه �ض��ميث ي�ض��بح 
ا�ض��هل بكثري عندما يكون جميع من ي�ض��اهمون يف العمل 
م��ن موظفي ال�رك��ة، وعندما ب��ن االقت�ض��ادي رونالد 
كويز يف ثالثينيات القرن الع�رين ان لل�ركات تكاليف 
اجرائي��ة اق��ل من االف��راد، كان ال��دور املرك��زي لل�ركة 
اليزال يبدو حا�ض��مًا، اال ان املبدعن ومن خالل اعمالهم 
خليالهم لي�ضو معتمدين على املنظمات اىل احلد ذاته، فهم 
اليحتاجون اىل موارد كب��رية من راأ�ض املال وجتهيزات، 

وغالبًا ماتكون لديهم تكاليف اجرائية منخف�ضة.
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