
ظه��ر منوذج �قت�س��اد �ل�سوق �الجتماعي �أول م��رة يف نهايات 
م��ن  �الأ�سا�سي��ة  عنا���ره  و�أخ��ذ  �لثاني��ة،  �لعاملي��ة  �حل��رب 
�لليرب�لي��ة �حلديثة، وكذلك من عل��م �الجتماع �مل�سيحي، وكان 
�الأب��و�ن �لروحي��ان لهذه �الف��كار �القت�سادية هم��ا �أ�ستاذ علم 
�القت�س��اد �لقوم��ي )و�ل��ر �إيك��ن( )1891-1950( و)�ألف��رد 
مول��ر( )1901-1978(، �ل��ذي �أ�سبح الحقًا مدي��ر�ً يف وز�رة 
�القت�س��اد �الملانية �الحتادية، وكان م��ن �برز �لذين �سعو� �ىل 
�إدخ��ال ه��ذ� �لنظام �القت�س��ادي وتثبيت دعائم��ه �سيا�سيًا هو 
وزي��ر �القت�ساد �الحتادي و�مل�ست�سار الحقًا )لودفيغ �إيرهارد( 
)1897-1977(. ويف هذ� �لنظام تتوىل �لدولة مهمة �لتخل�ص 
م��ن �لتاأثر�ت غ��ر �ملرغوبة �لت��ي يخلفها �قت�س��اد �ل�سوق �أو 
عل��ى �القل �حلد منها، ففي هذ� �مل�سطل��ح تعرب كلمة )�قت�ساد 
�ل�س��وق( عن �حلري��ة �القت�سادية وتعرب كلم��ة )�جتماعي( عن 

�لعد�لة �الجتماعية و�ل�سعور باالأمن.
تعني �حلرية �القت�سادية �أن �مل�ستهلك ي�ستطيع �أن يقدر بنف�سه 
�أي��ة �سلعة ي��ود �ر�ئه��ا )حرية �ال�سته��اك(، كذلك ف��اأن مالك 

و�سائ��ل �النتاج يقرر بحرية ��ستخ��د�م قو�ه �لعاملة �أو مهار�ته 
�خلا�س��ة باأعتباره �ملنظم �و �ساحب ر�أ���ص �ملال �أو �مل�روع، 
�أي �نت��اج �ل�سل��ع و�خلدمات وت�سويقها ح�س��ب رغباتهم، ويحق 
للطرف��ن �ملنت��ج و�مل�ستهلك �أن يتناف�سا م��ع �أخرين على نف�ص 
�له��دف �و عل��ى هدف و�حد معن )حري��ة �ملناف�سة(، وال ميكن 
�أن تن�س��ق �خلطط �القت�سادية ح��ول �لعر�ص و�لطلب معًا ب�سكل 
�سحي��ح �ال ع��ن طري��ق مناف�سة فعال��ة بحيث ميك��ن �لقول �ن 
�القت�س��اد ي�سل �ىل �ف�سل حاالته ب�س��كل ذ�تي. وللو�سول �ىل 
ه��ذ� �لهدف مرر )�إيره��ارد( يف 1957 �لقان��ون �لذي يحد من 
و�س��ع قيود على �ملناف�س��ة، وتتوىل �لدولة و�س��ع قيود حلرية 
�ل�س��وق فق��ط يف تل��ك �حل��االت �لت��ي تتعر���ص فيه��ا �لعد�ل��ة 
�الجتماعية و�الأمن �الجتماعي للخطر، وتقع م�سوؤولية تخفيف 
�الثار �ل�سلبية لتقلبات �لو�سع �القت�سادي كالت�سخم و�لبطالة 
�سمن مه��ام �ل�سيا�سة �القت�سادية، كذلك يجب ت�سحيح توزيع 
�لدخل و�لرثو�ت من �لدولة ل�سالح �ل�ر�ئح �الجتماعية �لتي ال 
ت�ساه��م يف �لعمليات �النتاجية من خال �عادة �لتوزيع، وعرب 
و�سائ��ل و�دو�ت خمتلف��ة مث��ل ��ستخد�م �ل�ر�ئ��ب �لت�ساعدية 
عل��ى �لدخل و�الماك، ومكافاآت �الدخ��ار و�جر�ء�ت يف جمال 

�سيا�سة �الجور، ويف هذ� �ملجال نقابات �لعمال و�حتاد �أرباب 
�لعمل �ري��كًا �جتماعيًا، ف�سًا عن �سيان��ة �ل�ر�ئح �الأ�سعف 
م��ن خال �ل�سب��كات �الجتماعية وذلك من خ��ال �لتاأمن �سد 
�لبطال��ة، �لتعوي���ص �لعائل��ي، ع��او�ت �لربي��ة، ب��دل �ل�سك��ن 
و�ملعون��ات �الجتماعي��ة. ث��م �أن �لدول��ة تاأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا 
م�سوؤولي��ة تلك �ملهام �لتي ال ميك��ن تقدميها عن طريق �ل�سوق، 
و�أن وج��دت فمبقد�ر �سئيل )عدم كفاي��ة �ل�سوق(، كتلك �ملهام 
�لتي تتعل��ق ب�سيا�سة �لربي��ة و�لتاأهيل و�العم��ار، لعل �سورة 
عرب��ة جترها �خلي��ول �أبلغ مثال عل��ى منوذج �قت�س��اد �ل�سوق 
�الجتماع��ي، �ذ ير�س��م �لطري��ق م�سبق��ًا بناء�ً عل��ى �حتياجات 
�مل�ستهلك و�ملناف�سة، ويف حال �النحر�ف عن �مل�سار �ل�سحيح، 
عندئ��ذ تتدخ��ل �لدولة الع��ادة �لعربة مل�ساره��ا �ل�سحيح �لتي 
تع��د مبثابة قائد �لعرب��ة و�ملوجه لها. يتم�س��ك �قت�ساد �ل�سوق 
�الجتماع��ي مبدئيًا بفك��رة مبد�أ �لفردي��ة، �ال �أن حرية ت�رف 
�لف��رد تنتهي حن تتاأث��ر �حلقوق �الأ�سا�سي��ة لاأخرين، لذ� فاأن 
�له��دف �الأ�سا�سي له��ذ� �لنظام �القت�سادي ميك��ن �أن يعرب عنه 
بالت��ايل )للف��رد ما ميكن م��ن �حلرية وللدول��ة ماهو �روري 
م��ن حق �لتدخل(، وبن��اء�ً على ذلك فاأن مهم��ة �قت�ساد �ل�سوق 

�الجتماع��ي هي �لتن�سيق على �أ�سا���ص �قت�ساد �ل�سوق بن مبد�أ 
�حلرية و�لتو�زن و�لعد�لة �الجتماعية و�لربط بينها، وهكذ� يعد 
�الن�سان يف هذ� �لنظام كائنًا فرديًا وكائنًا �جتماعيًا يف �لوقت 
نف�س��ه، وبذل��ك يقع ه��ذ� �لنظام �القت�س��ادي )�قت�س��اد �ل�سوق 
�الجتماع��ي( ب��ن نقي�س��ن، �أي ب��ن �قت�س��اد �ل�س��وق �ملبني 
عل��ى �أ�سا�ص �لفردية من جه��ة، و�القت�س��اد �ملوجه )�ملخطط( 
�ملبن��ي على �أ�سا�ص �جلماعة من جهة �أخرى، وبالتايل فاأن هذ� 
�لنظ��ام �سبيه مبا يعرف حاليًا )ر�أ�سمالية �لدولة( �أو )��سر�كية 
�ل�سوق(، وهو ما يتم �لعمل به حاليًا يف كل من �ل�سن ورو�سيا 
�لت��ي غ��ادرت فك��رة �ال�سر�كية منذ ف��رة، �أي مبعن��ى �أن هذ� 
�لنظ��ام يج�سد حالة م��ن �ل�ر�كة �القت�سادي��ة مابن �قت�ساد 
�ل�س��وق و�القت�س��اد �ملوجه، �أي �ر�كة ما ب��ن كل من �لقطاع 
�خلا�ص �لذي يتميز باملهنية و�لكفاءة يف �النتاج و�لعمل، وما 
ب��ن �لرقاب��ة و�ال�ر�ف و�لتنظي��م يف �لقطاع �لع��ام، من �أجل 
�سم��ان عدم حدوث حالة من �خف��اق �و ف�سل �ل�سوق يف توفر 
�ل�سلع �و حتقيق �لتو�زن و�لعد�لة، وذلك عرب بو�بة �لدولة، �رط 
�أن ال يك��ون تدخ��ل �لدولة مفرط �و د�ئم��ي، ب�سبب بروقر�طية 

�جهوة �لدولة.

يعد �البد�ع عن�ر ��سا�ص يف �حلياة، فقد يختلف 
�لنا���ص ح��ول �لعدي��د م��ن �ال�سي��اء �ال�سا���ص- 
�الخ��اق، �ل�سل��وك �الجتماع��ي، �ل�سيا�سة- لكن 
معظ��م �لثقافات و�الديان تق��ر باالهمية �الولية 
لاب��د�ع ب�سفت��ه طاق��ة خاقة، فه��ي ت�سعر باأن 
�الب��د�ع يبعث �حلياة ومينح متي��ز�ً لا�سياء �لتي 
لواله��ا لكانت روتينية ومكررة، كما قال �سقر�ط 
"فاأن �حلياة �لتي ال تخ�سع لاختبار ال ت�ستحق 
�ن نحياه��ا"، �نن��ا نك��ن �العج��اب لا�سخا���ص 
�ملبدع��ن الأنهم ي�سنعون فع��ًا �سيئًا من ال�سيء 

ورمبا نخ�ساهم لل�سبب نف�سه.
و�ملعلوماتي��ة  باملعرف��ة  يت�س��م  ع���ر  ويف 
و�النفت��اح عل��ى �لع��امل، ب��رز �لتق��دم �ملتو��سل 
ملختلف �الدو�ت �ملن�سودة للتطور و�لتنمية، فقد 
ح��دث �نت�س��ار �ريع لرب�ء�ت �الخ��ر�ع وحلقوق 
�مللكي��ة �لفكرية وللعام��ات �لتجاري��ة، وكانت 
��ًا وغام�سًا،  �مللكي��ة �لفكرية عادًة مو�سوعًا ممُ
�و �سيئ��ًا ي�سغ��ل �الخت�سا�سين فق��ط، لكنها يف 
خ��ال �ل�سن��و�ت �لقليل��ة �ملا�سي��ة ��سبحت ذ�ت 
تاأث��ر كبر وعلى طريقة حي��ازة �الفر�د لافكار 
و�متاكه��م له��ا، كم��ا عل��ى �لن��اجت �القت�سادي 

�لعاملي.
"�ن  �ندر�س��ون  �رث��ر  �ملحا�س��ب  ويق��ول 
�اللكرونيات، و�لربجمي��ات، و�لرعاية �ل�سحية، 
�ال�ستهاكي��ة، و�الت�س��االت، وو�سائ��ل  و�مل��و�د 
�الع��ام و�لرفي��ه تعتم��د �عتم��اد�ً ��سا�سيًا على 
�مللكي��ة �لفكري��ة"، لق��د ��سبح ذوو �الف��كار، �ي 
�ولئك �لذي��ن ميتلكونها �كرث نفوذ�ً، من ي�سغلون 
�الالآت، بل �نهم ويف كثر من �حلاالت �كرث نفوذ�ً 
من ميتلك��ون �الالآت، �ال �ن �لعاقة بن �البد�ع 
و�القت�س��اد تبق��ى غ��ر مرئي��ة تقريب��ًا، وج��رت 
حم��اوالت ع��ن �مكانية �جلم��ع بن جمي��ع هذه 
�ملكونات- �الب��د�ع، و�مللكية �لفكري��ة، �الد�رة، 

ور�أ�ص �ملال، و�لرثوة- �سمن �طار �سامل.
مفهوم االبداع

ه��و �لق��درة عل��ى توليد �س��يء جديد، فه��و يعني 
�نت��اج �سخ���ص �و جمموع��ة ��سخا���ص الأف��كار 
و�خر�عات ذ�ت �سخ�سي��ة ومبتكرة وذ�ت غاية، 
�نه موهبة �و باالحرى ميزة، وهو يطر�أ متى قال 
�سخ���ص �و فعل �و �سنع �سيئ��ًا جديد�ً، �سو�ء �أكان 
ذل��ك مبعنى �س��يء من ال�س��يء �م مبعن��ى �عطاء 
هيئ��ة جديدة ل�سيء ما، وهو ما يعترب �بد�عًا و�ن 
مل ت��وؤدي هذه �لعملية �ىل �ي �سيء فهي موجودة 
يف �لفك��رة و�لفع��ل يف �آن و�حد، وتكون حا�رة 

عندما نحلم بالفردو�ص وعندما ن�سمم حديقتنا، 
وعندما نبد�أ بالغر�ص، نحن نكون مبدعن عندما 
نكتب �سيئًا �سو�ء �مت ن�ره �م ال، �و عندما نخرع 
�سيئًا �سو�ء ��ستخدم �م ال، وت�ستخدم كلمة �ملبدع 
يف ��س��ارة �ىل �ل�سخ���ص �لذي يح��دث �و يخرع 

�سيئًا جديد�ً.
ثم��ة نوعان �و مرحلتان من �البد�ع: �لنوع �الول 
�لذي جنده ل��دى كروتو، و�ل��ذي يتعلق باأجنازنا 
كاأف��ر�د وه��و خا���ص و�سخ�سي ون��وع �خر يولد 
منتج��ًا، و�الول ه��و ميزة عاملي��ة للب�رية وهي 
و�لثقاف��ات  �ملجتمع��ات  جمي��ع  يف  موج��ودة 
�س��و�ء يف �ملجتمع��ات �حل��رة �لت��ي ت�سجعه��ا �و 
يف �ملجتمع��ات �ال�ستبد�دية �ملغلق��ة �لتي عادًة 
ماحتاول خنقها، وعندما يقم��ع �الفر�د الأ�سباب 
�سيا�سي��ة �و ديني��ة �و عندم��ا تعوقه��م معوق��ات 
�قت�سادي��ة، ف��اأن �لنتيج��ة هي تدم��ر �الفر�د �و 

��سعاف �ملجتمعات.
�لن��وع �لث��اين و�ل��ذي يق��ود �ىل �جن��از منتجات 
�بد�عي��ة، فه��و �ق��وى يف �ملجتمع��ات �ل�سناعية 
�لغربي��ة �لت��ي ت��ويل قيم��ة �عل��ى للج��دة و�لعلم 
و�الخر�ع��ات �لتقنية وحلق��وق �مللكية �لفكرية، 
وه��ذ� �لنوع من �الب��د�ع يحتاج �ي�س��ًا �ىل �سوق 
�الول  و�لن��وع  �لقانوني��ة،  بامل��و�د  �مل��ام  و�ىل 

اليقود  �الب��د�ع  م��ن 
�لثاين،  بال�رورة �ىل 
لكن �لثاين يتطلب �الول.
�إننا جميع��ًا مبدعون، كٌل 
كيفي��ة  عل��ى طريقت��ه، يف 
وتقدميه��ا  الأنف�سن��ا  فهمن��ا 
�ىل �لع��امل ويف كيفية �در�كنا 
�الب��د�ع  وم�س��ات  و  للع��امل، 
�ن  �ىل  �سخ�سيتن��ا  تك��ون  لدين��ا 
بع�سه��م مي�سون �ىل �بع��د من ذلك 
ويجعل��ون من خياله��م �ملبتكره نو�ة 
مل�سرتهم �ملهني��ة، ولي�ص فيما يخ�ص 
�سخ�سياته��م فق��ط، ب��ل وم��ن �لناحي��ة 
�لتجارية �ي�سًا �ي بطريقة ك�سبهم لرزقهم 

وباأرباحهم.
االقت�صاد

�ن �القت�ساد هو نظام الأنتاج �ل�سلع و�خلدمات 
�القت�س��اد  ويعال��ج  و��ستهاكه��ا،  وتبادله��ا 
ب�سكل ع��ام م�ساألة كيفية ��سب��اع رغبات �الفر�د 
و�ملجتمعات �لتي الحد لها، عرب مو�رد حمدودة، 

�ي �ن��ه يتمحور ب�سكل رئي�ص حول توزيع �ملو�رد 
�لن��ادرة، �ن �الفكار لي�ست حمدودة كما هي حال 
�لب�سائ��ع �ملادي��ة و�ن �قت�ساديه��ا ذو طبيع��ة 

خمتلفة.
�الب��د�ع لي�ص فعالية �قت�سادية بال�رورة، لكنه 
ق��د ي�سبح كذل��ك عندما يوؤدي �ىل فك��رة ذ�ت �ثر 
�قت�س��ادي �و �ىل منت��ج ميك��ن �الجتار ب��ه وهذ� 
�لتح��ول من �ملجرد �ىل �لعملي �ي من �لفكرة �ىل 
�ملنت��ج �سعب �لتعري��ف، فما م��ن تعريف �سامل 
للحظة �لتغير يغطي جميع �الحتماالت، وتقرح 
قو�ن��ن �مللكي��ة �لفكري��ة جمموعة م��ن �ملعاير 
بينم��ا تقدم �ل�سوق جمموعة �خ��رى، وب�سكل عام 
ف��اأن �لتغر يطر�أ متى مت تعري��ف فكرة وبالتايل 

�متاكها و�الجتار به.
تك��ون �لنتيجة عبارة عن منت��ج �بد�عي، وهو ما 
يعرف على �نه "�لب�ساعة �و �خلدمة �القت�سادية 
قيم��ة  ذ�ت  وتك��ون  �الب��د�ع  ع��ن  تنت��ج  �لت��ي 
�قت�سادي��ة"، و�ملنت��ج �البد�ع��ي قد يك��ون �سلعة 
�و خدم��ة، و�ل�سلع��ة كانت تعني تقليدي��ًا �سيئًا ذ� 
كتل��ة مادي��ة ككتاب مث��ًا، بينما كان��ت �خلدمة 
تعن��ي �سيئًا ال كتلة مادية له كالبث، لكن �لنجاح 
مل يحالف و��سع��ي �لقو�نن عند �سياغتهم لهذه 
�لتعاري��ف بكلمات دقيقة، وهم ع��ادًة ما يلجوؤن 
�ىل �لتعليق ب������ "�ذ� ��سقطته على قدمي فاأملني، 
فه��و عنده��ا �سلع��ة"، و��سب��ح �لتميي��ز بينهم��ا 
يت�سب��ب بت�سوي���ص مزع��ج عندم��ا تك��ون �لقيم��ة 
�القت�سادي��ة للمنت��ج تعتم��د �عتماد�ً كب��ر�ً على 
مث��ل ه��ذه �ملفاهيم غ��ر �ملح�سو�س��ة، كاالفكار 
وبرجمي��ات �حلا�س��وب، وعندما تك��ون له حقوق 
ملكي��ة غر مادية كما يف حالة بر�ء�ت �الخر�ع 
و�لعام��ات �لتجاري��ة و�لت�سامي��م، وياأت��ي منو 
�لتج��ارة �اللكرونية لي�سي��ف �ملزيد من �حلرة 
فاأملنت��ج �البد�عي على �سبي��ل �ملثال رمبا يكون 
مقطوع��ة مو�سيقي��ة قد يغ��ر ت�سنيفه م��ن �سلعة 
�ىل خدم��ة ثم يعود لي�سب��ح �سلعة جمددة، �ىل �ن 
خ�سائ�ص �ملنتج تكون م��ن خال ذلك مزدوجة 
فه��ي ناجت��ة ع��ن فعالي��ات �بد�عية وله��ا قيمة 

�قت�سادية ميكن �در�كها.
توظيف االبداع

�ن �البد�ع حا�ر على جميع م�ستويات �العمال 
م��ن �د�رة �ل�ركة �ىل تطوي��ر كل منتج وت�سميته 
و�عطاءه �سكله، وقليلة ه��ي �العمال �لتي التز�ل 
�لي��وم كما كانت عند ع�رة �و حتى خم�سة �عو�م 
خل��ت، و�قل منها هي �العم��ال �لتي �ستبقى على 
�لقادم��ة،  �خلم���ص  �ل�سن��و�ت  حاله��ا يف خ��ال 
�ملتغ��رة  و�لتقان��ات  �ملتز�ي��دة  فاملناف�س��ة 
وو�س��ول �النرن��ت كل ذل��ك يتطل��ب م��ن جميع 
�ل���ركات �ن ت�ستعم��ل خياله��ا يف �لطريقة �لتي 
جت��ري بها �عمالها و�ن تك��ون يقظة فيما يتعلق 
بحماي��ة منتجاته��ا م��ن خ��ال حق��وق �مللكي��ة 
�لفكري��ة، و�الب��د�ع مك��ن يف كل موؤ�س�سة تكون 
فيه��ا �جل��دة و�الخ��ر�ع مكن��ن، وه��و �كرث ما 

يزدهر عندما يتم حتفيزهما.
يتاأل��ف �قت�ساد �الب��د�ع من �ملناق��ات �ملجر�ة 
على �ملنتج��ات �البد�عية، وقد تكون لكل مناقلة 
قيمت��ان متكاملت��ان: قيمة �مللكي��ة �لفكرية غر 
�ملادي��ة وقيم��ة �حلام��ل �مل��ادي �و �ملن�سة يف 
ح��ال وجوده��ا، وتك��ون قيم��ة �مللكي��ة �لفكرية 
�على يف بع�ص �ل�سناعات كالربجميات �لرقمية 
بينما تكون تكلفة ت�سني��ع �لغر�ص �ملادي �على 

يف �سناعات �خرى كالفن.
ويزدهر �الب��د�ع بالعل��وم وخ�سو�سًا يف جمايل 
�لبح��ث و�لتطوي��ر، وعل��ى ر�أي كول��ن رون��ان، 
موؤلف تاأريخ �لعلم يف �لعامل من كامربيدج "فاأن 
�ال�ستغال يف جم��ال �لعلم يتطلب خي��ااًل �بد�عيًا 
خ�سبًا ينظم��ه �ن�سباطًا مبني على قاعدة متينة 

من �خلربة �لناجتة عن �ملر�قبة".
�صعود �صلم الرغبات

ثمت م�سببات قوية �ستجع��ل من �قت�ساد �البد�ع 
�ل�س��كل �ملهيم��ن لاقت�س��اد يف �لق��رن �لو�ح��د 
�وله��ا و�قو�ه��ا حج��ة ه��و كيفي��ة  و�لع�ري��ن، 
تطورن��ا ب�سفتنا كائنات مادية و�جتماعية، وقد 
�ق��رح �لعامل �المريكي �لنف�سي "�بر�هام ما�سلو" 
�ن حاجاتن��ا ترتق��ي وفق هرمية م��ن �حلاجات 
�ملادي��ة �ىل �لعاطفي��ة و�لروحي��ة، وه��و م�س��ار 
كان �لع��امل جاكوب قد و�سف��ه باأرتقاء �الن�سان 
فحاجاتن��ا �الوىل ه��ي �له��و�ء و�مل��اء و�لطعام، 
ث��م بعد ��سب��اع هذه �حلاج��ات، و�ذ� كانت �لبيئة 
عد�ئي��ة تاأت��ي حاجتا �مل��وؤى و�المان، ث��م تاأتي 
حاجاتن��ا �الجتماعي��ة لانتم��اء و�خ��ر�ً تاأت��ي 
�ل�سخ�س��ي و�ال�ستك�س��اف  �لتط��ور  �ىل  حاجتن��ا 
�لفك��ري، وم��ع تلبية كل ه��ذه �حلاج��ات ي�سبح 
�لنا���ص �كرث وعيًا للحاج��ة �لتي تليها يف �العلى 

و�كرث تطلعًا لتلبيتها�
يج��ب �ال نفاج��ئ �ذ� تط��ورت �س��وق م��ا بحي��ث 
تلب��ي ه��ذه �الحتياج��ات فثم��ة عملي��ات عديدة 
جت��ري، ففي جمال �لتزويد �دت �متت �ل�سناعات 
�لتحويلي��ة ومبق��د�ر �قل �سناع��ات �خلدمات �ىل 
تخفي���ص �لطل��ب عل��ى �لعم��ل �لي��دوي، ل��ذ� فاأن 
�ل�سب��اب يبحث��ون ع��ن عمل يف جم��االت �خرى، 
ويلج��اأ كث��رون �ىل �ل�سناع��ات �البد�عي��ة �لتي 
توف��ر �من��اط حي��اة جذ�ب��ة وعو�ئ��د �قت�سادي��ة 
�عل��ى من �ملتو�سط، وقد ن�س��اأت �سناعات جديدة 
تتمحور حول تقانات �الت�سال �جلديدة، كل منها 

بحاجة ما�سة �ىل �ملهار�ت و�الفكار.
�ما من جهة �لطلب فاأن �لناجت �القت�سادي ي�ستمر 
بالنم��و موؤدي��ًا �ىل من��و يف ق��وة �النف��اق، و�ىل 
�رتف��اع ميز�نية �وق��ات �لفر�غ وزي��ادة �لركيز 
عل��ى فعالي��ات �وق��ات �لف��ر�غ، فالربيطاني��ون 
و�المريكي��ون و�لياباني��ون ينفقون عل��ى ترفيه 
�نف�سهم �كرث ما ينفقون على �ملاب�ص �و �لرعاية 
�ل�سحية ويتم �ختيار معظم �ملاب�ص على ��سا�ص 
��سا���ص فائدته��ا، وينف��ق  �ملتع��ة ولي���ص عل��ى 
�لربيطاني��ون و�المريكي��ون عل��ى �لرفي��ه م��ن 
�جم��ايل 17%-20% �ي �ك��رث م��ا ينفقون على 
�حلي��اة �ملنزلي��ة و�لطع��ام. ون�ستنت��ج �ن �جل�ر 
�لقائ��م ب��ن �ل�سناع��ات �البد�عي��ة و�القت�س��اد 
�القت�س��ادي  �لنم��و  لغ��ز  يف���ر  ق��د  �لتقلي��دي 
�المريك��ي �العلى من �ملعدل يف �سياق �النتعا�ص 
�لطوي��ل كما ي�سميه "بي��ر �سفارتز" رئي�ص �سبكة 
�العمال �لعاملية، وق��د كان �لكثر من �ملر�قبن 
�خل��رب�ء يف �و�خ��ر ت�سعيني��ات �لق��رن �لع�ري��ن 
يقفون حائرين �مام �لطبيعة �ملتناق�سة ظاهريًا، 
ففي ح��ن تقرح نظري��ة �القت�س��اد �ن �جتماع 
�لطل��ب �لكبر م��ع �لنمو �لكبر يق��ود �ىل �رتفاع 
��سع��ار �ملو�د �خل��ام و�لعمال��ة، �ي �ىل �لت�سخم، 
مل ي��وؤدي �لنم��و �ل�ري��ع يف �مري��كا ب��ن عامي 
1996-2000 �ىل �ي ت�سخ��م، وكان��ت �لنتيجة 
منو�ً جتاوز �لنزعة طويلة �المد، و��ستمر�ر �حد�ث 

فر�ص �لعمل و�بقاء �لت�سخم متدنيًا.

م��رة �أخ��رة يتحدى �القت�س��اد �ل�سيني حال��ة �الرتباك 
�لت��ي ت�ستفزه��ا �لرثث��رة �ل�سلبي��ة م��ن ِقَب��ل �أ�سح��اب 
�ل��رثو�ت. فبعد تباطوؤ عل��ى مد�ر �ست �سن��و�ت متتالية، 
يب��دو �أن من��و �لناجت �ملحل��ي �الإجم��ايل �حلقيقي يتجه 
نح��و �ل�سع��ود يف ع��ام 2017. فالزي��ادة عل��ى �أ�سا�ص 
�سن��وي بن�سبة 6.9% �لو�ردة للتو يف �لتقارير عن �لربع 
�لث��اين تتجاوز �الرتف��اع بن�سبة 6.7% �مل�سجل يف عام 
2016 و�أعل��ى كثر� من �إجماع �لتوقعات �لدولية �لذي 
�أ�سار قب��ل ب�سعة �أ�سهر فقط �إىل توقع��ات منو �أقرب �إىل 
6.5% هذ� �لعام، ورمبا تتباطاأ يف عام 2018 �إىل %6.
كنت �أزعم لف��رة طويلة �أن �لتثبيت على �لنتاج �ملحلي 
�الإجم��ايل �لرئي�س��ي يتغاف��ل ع��ن ق�ساي��ا �أ�س��د عمق��ا 

ت�ساه��م يف ت�سكي��ل �ملناق�س��ة ح��ول �لنم��و يف �ل�سن. 
وه��ذ� الأن �القت�س��اد �ل�سين��ي يف خ�سم حت��ول بنيوي 
غ��ر ع��ادي �� م��ع �إف�س��اح من��وذج �ملنتج �ل��ذي يقوده 
�لت�سني��ع �ملج��ال �أم��ام من��وذج متز�ي��د �لق��وة تقوده 
�خلدم��ات. وبقدر م��ا ينطوي هذ� على حت��ول يف مزيج 
�لن��اجت �ملحلي �الإجم��ايل بعيد� ع��ن �ملكا�سب �ل�ريعة 
�ال�ستثنائي��ة يف �ال�ستثمار و�ل�سادر�ت نحو �ال�ستهاك 
�خلا���ص �لد�خلي �الأبطاأ منو� ن�سبيا، ف��اإن تباطوؤ عموم 
�لن��اجت �ملحلي �الإجمايل �أم��ر حتمي ومرغوب يف نف�ص 
�لوق��ت. وينبغي لنا �أن نعيد �لنظ��ر يف ت�سور�ت �سعف 
�ل�سن يف هذ� �ل�سي��اق. �لو�قع �أن تاريخ هذه �ملناق�سة 
طوي��ل. فقد �نتبهت �إليها الأول مرة يف �أو�خر ت�سعينيات 
�لق��رن �لع�ري��ن، �أثناء �الأزم��ة �ملالي��ة �الآ�سيوية. فمن 
تايان��د و�إندوني�سيا �إىل كوري��ا �جلنوبية وتايون، كان 

م��ن �ملت�سور عل��ى نطاق و��سع �أن �ل�س��ن هي �لتالية. 
ويف �أكتوبر/ت�ري��ن �الأول 1998، �أنباأن��ا ب��كل �س��يء 
تقري��ر ن�رته جملة ذي �إيكونومي�ست و�لذي �سور �الأمر 
بو�س��وح باال�ستعان��ة ب�سورة ل�سفين��ة �سينية تبتلعها 
دو�م��ة قوية. وم��ع ذل��ك، كان ذلك بعي��د� كل �لبعد عن 
�حلقيق��ة. فعندم��ا �نق�س��ع �لغبار ع��ن �لع��دوى �خلبيثة 
�لت��ي �أ�سابت عموم �ملنطقة، مل يكن �القت�ساد �ل�سيني 
تاأث��ر �إال بالكاد. فقد تباطاأ منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
�حلقيق��ي ب�س��كل موؤق��ت �إىل 7.7% يف �لف��رة 1998-
1999، قبل �أن يعود �إىل �لت�سارع �إىل 10.3% يف �لعقد 
�لاح��ق. وكان �سم��ود �ل�س��ن خ��ال �الأزم��ة �ملالية 
�لعظم��ى معرب� بنف���ص �لقدر. ففي خ�سم �أ�س��و�أ �نكما�ص 
عاملي منذ ثاثينيات �لقرن �لع�رين، ��ستمر �القت�ساد 
�ل�سين��ي يف �لتو�س��ع مبتو�س��ط �سن��وي بل��غ 9.4% يف 

�لفرة 2008-2009. وعلى �لرغم من �النخفا�ص عن 
�لوترة �ملبهرة �لت��ي مل تكن م�ستد�مة )12.7%( خال 
�ل�سن��و�ت �لثاث �ل�سابقة لاأزمة، فاإن هذ� مل يكن �سوى 
ق�سور متو��سع مقارنة باالجتاه �لذي بلغ 10% و�لذي 
د�م ثاثن عاما بع��د عام 1980. ولوال �سمود �ل�سن 
يف عم��ق �الأزمة �الأخرة، ف��اإن �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
�لعامل��ي ما كان لينكم�ص بن�سبة 0.1% يف عام 2009، 
ب��ل كان ليهب��ط بن�سب��ة 1.3% ���� وه��و �أك��رب تر�جع يف 
�لن�س��اط �لعامل��ي يف حقب��ة م��ا بع��د �حل��رب �لعاملية 
�لثاني��ة. كانت �آخ��ر نوبات �لت�س��اوؤم ب�س��اأن �القت�ساد 
�ل�سيني تركز على �لرياح �ملعاك�سة �ملزدوجة �ملتمثلة 
يف ���رورة تقلي�ص �لديون وما يت�س��ل بها من ت�سديد 
�لقي��ود �ملفرو�س��ة على �س��وق �لعقار�ت ���� و�لذي كان 
يف جوه��ره �أ�سبه بالرك��ود �لياباين. ومرة �أخرى، كانت 

�لعد�س��ة �لغربي��ة خ��ارج ب��وؤرة �لركي��ز. فمثله��ا كمثل 
َع��د �ل�س��ن �قت�س��اد� عايل �الدخ��ار ويدين  �لياب��ان، تمُ
لنف�س��ه �إىل حد كبر بديون��ه �ملت�ساعدة. بيد �أن �ل�سن 
لديها من و�سائد تخفيف �ل�سدمات ما ال متلكه �ليابان، 
لتجنب �مل�س��اكل �ملرتبطة باال�ستد�مة. فوفقا ل�سندوق 
�لنقد �لدويل، من �ملرجح �أن تبلغ �ملدخر�ت �لوطنية يف 
�ل�سن نحو 45% م��ن �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف عام 
2017، وه��ذ� �أعلى كثر� من معدل �الدخار يف �ليابان 
)28%(. ومثلم��ا متكن��ت �لياب��ان، مع �رتف��اع �إجمايل 
دينها �حلكومي �إىل 239% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، 
من حتا�سي �أزمة �لديون �ل�سيادية، فاإن �ل�سن يف هيئة 
�أف�سل كثر� ت�سمح لها بتجنب مثل هذ� �النفجار بف�سل 
مدخر�ته��ا �الأكرب كثر� وعبء دينه��ا �ل�سيادي �الأ�سغر 
كثر�. من �ملوؤكد �أن م�سكلة ديون �ل�ركات �ملت�ساعدة 

يف �ل�س��ن ال ميك��ن �لتغاف��ل عنها �� حي��ث بلغت ن�سب 
�لديون غر �ملالية �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل ما يقدر 
بنحو 157% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف �أو�خر عام 
2016 )مقاب��ل 102% يف �أو�خ��ر ع��ام 2008(. وه��ذ� 
يجع��ل حتمي��ات �إ�س��اح �ملوؤ�س�سات �ململوك��ة للدولة، 
حي��ث يركز �لق�س��م �الأعظم من �ملديوني��ة �ملت�ساعدة، 
�أ�س��د �أهمي��ة يف �ل�سن��و�ت �ملقبل��ة. وع��اوة عل��ى ذلك، 
هن��اك دوما �سبب وجي��ه للقلق ب�ساأن �ل�س��وق �لعقارية 
يف �ل�س��ن. ذلك �أن �لطبق��ة �ملتو�سطة �ل�ساعدة حتتاج 
�إىل �إ�س��كان مي�سور �لتكلفة. ومع �رتفاع ح�سة �ملناطق 
�حل�ري��ة يف جمموع �سكان �ل�سن م��ن �أقل من %20 
يف ع��ام 1980 �إىل �أك��رث م��ن 56% يف ع��ام 2016 ���� 
و�جتاهه��ا يف �الأرج��ح �إىل 70% بحلول ع��ام 2030 �� 

يتبن لنا �أن �لق�سية لي�ست تافهة على �الإطاق.
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

577.16
3.07
0.53%

1,406,178,062
1,903,827,991

508
33
7
15
11

0.63
640,601,600.00

24.25
137,602,176.00

1.30
122,058,352.00

2.44
88,451,168.00

0.33
75,784,496.00

)BBOB( بغداد

)HBAY( بابل

)BKUI( كورد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.63
1,030,152,703.00

0.33
229,650,000.00

0.37
144,535,676.00

0.55
130,561,915.00

1.30
93,891,042.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)SIGT( نفطية

)BKUI( كورد
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