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 في النظام االقتصادي الجديداألعمال نموذج 
 

 تشارلز أومان. د: عحوار م
  

 
 
 هـو رئـيس شعبة االبحاث فى مركز التطويرالتابع لمنظمة التعاون   Charles Oman تشـارلز أومـان  . د

قام .  ينشغل دكتور أومان حاليا فى بحث اساليب ممارسة سلطات االدارة وصنع القرار           .  االقتصادى والتنمية 
.  ركلى وفى قسم الدراسات العليا بكلية ادارة االعمال فى ليما ببيرو          بـتدريس االقتصاد فى جامعة كاليفورنيا بب      

 .األراء التى يعبر عنها هى أرائه الشخصية وال تعبر عن رأى المركز
 
 

وأهم قوي  . والحكومات والمجتمع قطاع األعمال   لعولمة والتقدم التكنولوجي الجديد أكبر األثر علي تنظيم         كان ل 
تشارلز ناقش  " اإلصالح االقتصادي اليوم  "وفي حوار مع    . الجديد  عمال  وذج األ دافعـة لهـذه التغيرات هو نم      

ـ    نظام الذا االتجـاه الجديد ودالالت تبني الدول النامية وكذلك الدول المتقدمة لهذا النموذج في إطار                أومـان ه
 . الجديد الحاليىاالقتصاد

 
في  مصطلح للفت النظر بينما الحقيقة    يدعي العديد من االقتصاديون ان مصطلح العولمة هو مجرد          : سـؤال 

إذا كان هذا أمر حقيقي فإن      . مة في االقتصاد العالمي   ينظـرهم أن العـولمة مـا هي إال امتداد التجاهات قئ           
 ما هو رأيك في هذا الشأن؟. العولمة إذن ال تعني أن هناك نظام اقتصادي جديد بالفعل

 
 تشارلز أومان.د

 
فمنذ القرن  . أوال إن العولمة كظاهرة عامة ليست بالفعل جديدة       . م إلي شقين  إن اإلجابـة علي هذا السؤال تنقس      

كما أننا حتى   . التاسع عشر أو ربما قبل ذلك بدأ اتجاه عالمي طويل األمد لتحرير االقتصاد الدولي واالستثمار              
 لتحقيقه في شأن    فما زال هناك الكثير   . اآلن ما زلنا أبعد ما نكون عن تحقيق نظام اقتصاد عالمي موحد تماما            

ذا بالطبع  ،  إيجاد سياسات تعمل علي تحرير التدفق الدولي للتمويل وكذلك للتجارة واالستثمار األجنبي المباشر            
كل هذا يؤيد مقولة أن مصطلح العولمة ليس إال مصطلحا لجذب االنتباه أكثر منه              . إلى جانب تحرير الشعوب   

ة العديد من االقتصاديين هي ببساطة أنهم ال يستطيعون لكن مشكل . مصـطلح يشير إلي حدوث شيء جديد حقا       
 .إدراك السمات الخاصة  لموجة العولمة الحالية
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فهناك فترات كانت موجة العولمة فيها      . ومـن المهـم جدا أيضا أن نعي أن عملية العولمة تحدث في موجات             
 لكل موجة عولمة سماتها      كما أن  . متراجعة للخلف سـريعة مكـثفة وفتـرات أخري كانت فيها بطيئة وربما            

والحكومة وحتى  بقطاع األعمال   الخاصة وقواها الدافعة وبالتالي فإن لكل موجة مفاهيم ضمنية أساسية خاصة            
 .المواطن العادي

 
األولي بدأت في الجزء األخير من القرن       . لقد  شهدت المائة سنة األخيرة وحدها ثالث موجات رئيسية للعولمة          

والموجه الثانية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية       . تـى الحرب العالمية األولي    التاسـع عشـر واسـتمرت ح      
 النمو اإلنتاجي في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان           معدل واسـتمرت حتى السبعينيات عندما انخفض     

 وما زالت مستمرة    أما الموجه الحالية فقد بدأت تقريبا في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات           . بشـكل حاد  
 .حتى اليوم

 
للتجارة النمو الكبير   منها  الجوانب،  وهـناك أوجه شبه بين موجة العولمة الحالية والموجات السابقة في بعض             

وبينما تذكرنا موجة العولمة الحالية بالموجة التي سبقت        . الدولية الذي يعتبر السمة المميزة للعولمة بشكل عام       
عقبت الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق باالهتمام بالعولمة        أتختلف عن تلك التي     نها  فأالحـرب العالمية األولي     

هامة وهذا يعني أن مصطلح العولمة      جوانب  ومع كل ذلك فإن كل موجة عولمة تعتبر موجة فريدة في            . المالية
 .هو أكثر من مجرد مصطلح للفت األنظار

 
رير التجارة وتدفق رأس المال كما أنه ال يكمن في سرعة           إن مفـتاح لفهـم العولمة ال يكمن في سياسات تح          

 وإنما المفتاح يكمن في طبيعة نموذج     . التغير التكنولوجي فهذه العناصر كانت متواجدة في كل موجات العولمة         
ولتوضيح هذا األمر دعنا نقارن بين      . الـذي يدفع المنافسة إلى األمام في النظم االقتصادية الرئيسية         األعمـال   

لنموذج الذي يدفع   وبين ا الذي دفع بالعولمة إلى األمام في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية            عمال  ج األ نمـوذ 
 .موجة العولمة اليوم

 
إن الـنموذج الذي دفع وشكل موجة العولمة بعد الحرب العالمية الثانية كان التنمية المستمرة واالنتشار الدولي                 

ـ لـنموذج األ   ويتسم هذا النموذج   " . اإلنتاج علي نطاق واسع   "أو  " باإلدارة العلمية "ل األمريكي والمعروف    اعم
  :بثالثة مالمح أساسية

 
أي بين اإلدارة   " الفعل"و  " التفكير" هـو النـزوع فـي تنظيم اإلنتاج إلى الفصل بين             الملمـح األول   

التنظيمي إن هذا االتجاه     .والمتخصصين من جهة وبين اإلدارة والعمال غير المهرة من جهة أخري          
 قد ال تتحدث    –يسـهل عملـية التحكم اإلداري كما انه يساعد علي تنظيم مجموعة كبيرة من الناس                

 . داخل مصنع واحد–نفس اللغة أو قد ال تجيد حتى القراءة والكتابة 
 

 هـو النزوع إلى التحديد الضيق لمسئوليات وظيفة عمال اإلنتاج ودفع التخصص             الملمـح الثانـي    
 .عد مدي ممكن من أجل زيادة إمكانية اقتصاديات الحجم إلى أقصي حدالوظيفي إلى أب
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 والقائل بأنه في أي Frederick W. Taylorتايلور . ريدريك وف هو اعتقاد عززه الملمـح الثالث  
ولهذا فقد أطلق علي نموذج     . وقـت معـين ليس هناك إال طريقة واحدة مثلي لتنظيم العمل واإلنتاج            

ذه اإلدارة العلمية انتشرت     ه .في تنظيم اإلنتاج علي نطاق واسع     " دارة العلمية اإل"العمـل هذا طريقة     
فـي جميع أرجاء الكرة األرضية وبالتالي كانت هي الدافعة لموجة العولمة التي تلت الحرب العالمية   

.  إن هـذا الـنظام قد تأصل وانتشر في أوروبا الغربية بفضل خطة مارشال إلى حد كبير                . الثانـية 
إرسال العديد من المديرين    تمثلت فى   عادة البناء بعد الحرب     فى إ إسـهامات هـذه الخطة      وإحـدى   

وكبيـري العمال إلى الواليات المتحدة وجلب آخرين من الواليات المتحدة إلى أوروبا حتى يشاركوا               
التي انتشرت خلف   " رق اإلدارة الستالينية  ط"ويمكن القول بأن    . نظـرائهم فـي خبراتهم ومعلوماتهم     

لسـتار الحديـدي في نفس الفترة في نظم االقتصاد التي اعتمدت علي التخطيط المركزي في وسط                 ا
 .وشرق أوروبا لم تكن إال صورة كاريكاتيرية من اإلدارة العلمية

 
لقـد أدخلـت المشروعات المتعددة الجنسية وكذلك الشركات المحلية الصغرى طرق اإلدارة العلمية في دول                

تستخدم في أسواق محلية مقفلة ومحمية      " اإلدارة العلمية "في هذه البلدان كانت       .سيا وأفريقيا أمريكا الالتينية وآ  
 .تقودها الحكومة تصنيع الحالل الواردات لدرجة كبيرة وفي إطار برامج

 
ومـن هـذا يتضـح أن العمل في وزارات الحكومة وإداراتها في الدول النامية والتي في طريقها إلي التنمية                    

التي ظهرت عقب   " اإلدارة العلمية "ي المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم أصبح ينظم طبقا لقواعد            وكذلك ف 
 . الحرب العالمية الثانية

 
 والتي دفعتها التنمية المستمرة واالنتشار السريع       –وينبغـي أن نـؤكد هـنا أن موجة العولمة في هذه الفترة              

إال أنها ساهمت   . ات اإلنتاجية والمعيشة لمدة تزيد عن عشرين عاما        قد أدت إلى رفع مستوي     –لإلدارة العلمية   
الدول ذات النظم   ي القطاعين الخاص والعام وخاصة في       أيضـا فـى تـزايد البيروقـراطية بشكل ملحوظ ف          

ولكن فى السبعينات أدى تزايد . علـي أوسع نطاق " اإلدارة العلمـية " اسـتخدام   الـرائدة حـيث   يةاالقتصـاد 
 .طويل المدىتباطؤ النمو اإلنتاجي لى البيروقارطية ا

 
 التى  ولقـد أدي هذا التباطؤ الحاد للنمو اإلنتاجي بالعديد من مديري الشركات الي نقل بعض قطاعات اإلنتاج                

 إن ما فعله هؤالء المديرين في . الرخيصة واألكثر مرونةإلى الدول النامية حيث العمالة   تتسـم بكثافة العمالة     
البيروقراطية التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من منطق اإلدارة العلمية والتي تفسر            القيود  ة لتلك   الواقع كان استجاب  

 . في السبعينياتحالة من التضخم مصحوبة بركود اقتصادىظهور 
 

ل الجديد الذي   اعملقـد شهدت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بدورها ظهور ما يمكن تسميته بنموذج األ             
إن هذا االتجاه الجديد قد قلب مبادئ اإلدارة العلمية          .تنافسية موجة العولمة الحالية إلي األمام     تدفـع قدرتـه ال    

 :رأسا علي عقب في مناحي هامة خاصة

 يتسنى االستفادة من الذكاء البشري      انـدماج الفكـر االنتاجى والعملية االنتاجية بشكل الينفصل حتى          -
 .وقدراتهم علي حل المشكالتلدى العمالة 
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إن هـذا  . التأكـيد علـي أهمية العمل الجماعي إلى جانب االهتمام بالتخصص واقتصاديات الحجم               -
حققها العمل فى   التي ي انصهار الطاقات االنتاجية    النظام الجديد مصمم من أجل االستفادة من إمكانية         

حساب في هذه الحالة ال يكون االهتمام بالتخصص علي         .  فردا ٢٠ أو   ١٥أو   ١٠شكل مجوعات من    
 .العمل الجماعي

 
علي أهمية  يث  دحيؤكد االتجاه ال  زمن محدد،   بـدل االعتقاد بأن هناك طريقة واحدة مثلي للعمل في            -

بالسلعة المنتجة والقدرة على تغييرها لتلبية الطلب       ليس فقط فيما يتعلق     ،  فـي الـتجديد    االسـتمرار 
ستخدما التكنولوجيا  م) يم العمل واالنتاج  ويشمل ذلك تنظ  (ية انتاج تلك السلعة     ولكن بكيف المتغير عليها   

 .لتنظيم وحفز االفرادوطرق جديدة حديثة ال
 

مستويات عالية جدا من إنتاجية بالفعل ومـن المـدهش أن الشركات التي تعمل طبقا للنموذج الجديد قد حققت              
لتفاوت الكبير فى    ا إن هذ . نموذج اإلدارة العلمية  شركات كبرى تتبع    ما حققته    تفوق   رأس المـال والعمالـة      

لخدمات من   سواء كانت شركات مصنعة أو موردة ل       غطا هائال علي كل أنواع الشركات     يشـكل ض  اإلنتاجـية   
 في الوقت المناسب تماما   "ينموذج  أجل تبني نموذج العمل الجديد ويشار إلى هذا النموذج في بعض الصناعات             

just in time." 
 

ن أجل تبني هذا النموذج الجديد إال أنه تظل هناك مقاومة كبيرة            وبالـرغم مـن الضـغوط التنافسية الهائلة م        
زيادة معدالت البطالة   تفسر إلى حد بعيد     " الجديد"إلى  " القديـــم"إن هذه المقاومة في التحول من       .  للتغييـر 

 سنة   في الواليات المتحدة خالل العشرين     زيادة أعداد الفقراء العاملين   في أوروبا وكذلك    وارتفاعهـا النسـبى     
الصعوبة هو  أن المتهم الحقيقي     نجد   وبينما يلقي باللوم اليوم علي العولمة في خلق هذه المشكالت         . الماضـية 

وتزداد . أيضا في التحول إلى النموذج الجديد في العمل       ألفراد  التـي تالقيها العديد من الشركات والعديد من ا        
 .د من الشركاتالعديصعوبة التحول نتيجة لمقاومة التغيير التى تواجة 

 
لعمل عادة يكونوا من بين هؤالء الذين يؤيدون ا       نموذج الجديد   الإلى  والتحول  إن الجماعـات التي تقاوم التغيير       

وكثيرا ما تشمل ايضا المديرين فى      العمالة المنظمة   وتشمل جماعات المقاومة    .  طـبقا لمبادئ اإلدارة العلمية    
ؤسسات التى تعمل بنظام التدرج الهرمى حيث يمكن االستغناء عن          مسـتويات االدارة العليا والمتوسطة فى الم      

 . يتعاملون مع المشكالت التي تواجههم بشكل غير فعال في ظل نظام العمل الجديد            تلـك الوظائـف أو الذين       
ونجد فى نموذج شركة جنرال موتورز مثاال على ذلك حيث فقدت الشركة نسبة كبيرة من حصتها فى السوق                  

أن هذا المثال يصور نموذج االدارة العليا التى        .  ات وواجهت صعوبات كبيرة فى اعادة التنظيم      فـى الثمانيني  
اثبـتت عـدم قدرتها على رؤية العالم بمنظور غير منظور االدارة العلمية مما أدى الى ضرورة استبدال تلك                   

 .االدارة العليا
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  يتغير نموذج العمل األساسي؟لشركات؟ وهلعلى مستوى اما الفرق الذي تحدثه العولمة : سؤال
 
 تشارلز أومان.د

 
، هناك  احيةفمن ن . األعمالإن نمـوذج العمـل الجديـد كما أفهمه يشير إلى مجموعة كبيرة مختلفة ومتنوعة                

شـركات كبـري مـثل تويوتا أيقنت في أواخر الخمسينيات أنها ال تستطيع أن تكرر ما فعلته شركات فورد                    
استطاعت تويوتا وبالتدريج أن تتغلب علي بعض معوقات        و. الواليات المتحدة وكرايسلر وجنرال موتورز في     

في الوقت  "أدت عبر سنوات عديدة إلى ما أصبح معروفا اآلن بنظام           انتاج مرنة   طــرق    بوضـع    اإلنـتاج 
ناك العديد من الشركات كما أن ه. فرعي من نموذج العمل الجديدواحد  وهذا ما هو إال نوع      ". المناسـب تماما  

صناعة النسيج واألثاث في أجزاء من إيطاليا وجنوب ألمانيا استطاعت أن           سـطة فى مجال     متواللصـغيرة و  ا
في بذلك أن تشكل قوة ضغط تنافسية       استطاعت   و تعمل طبقا لنموذج العمل الجديد    تـتحد فى تجمعات صناعية      

 .هذه الصناعات
 

التي أخرجت  بين أوائل الدول    ن  لم تكن م   ،اسعوألن الواليات المتحدة كانت رائدة نموذج اإلنتاج علي نطاق و         
ولكن بسبب المرونة النسبية التى يتمتع بها المجتمع        .  إلـى الوجـود شركات تعمل طبقا لنموذج العمل الجديد         

العديد من الشركات األمريكية في الثمانينيات      ، فقد استطاعات    الواليات المتحدة واالقتصـاد واألعمـال فـى       
العديد من مبادئ   اعادة تنظيم العملية االنتاجية بشكل سريع على اساس          التسعينيات   وخاصـة مـنذ ركود بداية     

التى تتعامل بمنطق الشبكات االلكترونية ولكن      وهذا ال ينطبق فقط علي الشركات الجديدة        . نموذج العمل الجديد  
بدأت في االتجاه نحو     التى قامت قبل عصر تكنولوجيا المعلومات االلكترونية والتى       شركات  الهناك العديد من    

لقد بدأت شركة جنرال موتورز في إدخال مالمح         .  ومنها شركة جنرال موتورز    اسـتخدام الـنموذج الجديـد     
 ".في الوقت المناسب تماما"نظام خط انتاج يعتمد على نموذج العمل الجديد عنــدما أنشأت 

 
استمرار العمل الجماعي الواعي و    أساس   علىلتنظيم البشري   لفلسفة  يعد  إن نموذج العمل الجديد     نضيف هنا   و

ستخدام األفراد وتقليل الفاقد بما فى ذلك عدم اال       وحفز  االتصـال بـين افراد المجموعة وبينها وبين االخرين          
لنموذج ا فى عدم تبنى الشركات القديمة        جوهري اببوال أرى س  . المخزوناالحتفاظ ب لقدرات البشرية و  الكامـل ل  

.  المبادئ األساسية التي يقوم عليها هذا النموذج      يدركون ويفهمون   ئمون علي األمر    القاعمـل الجديـد مادام      ال
 .ولكن اليمكن ألحدنا أن يقول أن هذا أمرا يسيرا
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لدول النامية؟ وهل المخاوف التي طرحت في       لما هي مدلوالت التحول إلى النموذج الجديد بالنسبة         : سـؤال 
تخلف وغيرها لها ما يبررها باعتبار أن تلك الدول يمكن أن ت          ل  منظمة التجارة الدولية في سيات    ات  إجـتماع 

 عن المسيرة؟
 
 تشارلز أومان.د

 
وفي اعتقادي أن معظم المتظاهرين كانوا من       . ١٩٩٩تصـادف وجودى فى سياتل أثناء اجتماعات عام         لقـد   
الشركات األمريكية ى كثير من األحيان عدم ثقتهم ف دم ثقتهم في حكومتهم وفي      عن  عيعبرون  الذين  مريكيين  األ

دقهم أتشكك فى ص  وأنا هنا ال    . الدول النامية  وكـان بعض المتظاهرين األمريكيين يتظاهر نيابة عن          الكبـرى 
فالمكسيك علي سبيل   . التحدث نيابة عن تلك الدول     بالفعل   ولكني ال أعتقد أنهم يستطيعون    ونـواياهم الحسـنة     

المتظاهرين فى سياتل عناصر قلقهم التى عبروا عنها فى         ارك  تشة أصيلة ولكن اليبدو أنها      المـثال دولة نامي   
وجهة نظر  يمثل بالفعل    وغيرها   وبالتالـي فأنا ال أفترض أن هذا العدد من المتظاهرين في سياتل           . الشـوارع 
 .دول العالم الثالثواضحة ل

 
بالعولمة إلي األمام   افعة  القوى الد ومع ذلك يمكن القول بأن الطريقة التي سوف تستجيب بها الدول النامية إلي              

 المعيشة بها وعلي معدالت النمو ونوعية الحياة فيها وكذلك علي           ى أكبر األثر علي مستو    هال سـوف يكـون   
التي ليس بها مؤسسات    لن تالقى عملية التحول مقاومة شديدة فى الدول         و. عملية التنمية بها في العقود القادمة     

كما أن الدول التى تتسم بجمود اساليب       . عريقةقوية  ا مؤسسات   الدول التي به  مقارنـة ب  ذات جـذور عمـيقة      
ممارسـة السـلطات السياسـية وجمود اساليب ممارسة سلطات االدارة فى الشركات غالبا ستواجه صعوبات                

تتخلف عن موجة العولمة الحالية     قد  ونتيجة لذلك فإن هذه الدول      . كبيرة فى التحول الى نموذج األعمال الجديد      
وتتسم بعض الدول النامية بمرونة أكبر من غيرها وبقدرة على          .  الموجة السابقة ر من تخلفها خالل     بدرجة أكب 

وبشكل موجز يبقى   . إنشاء مؤسسات قابلة على ادارة هذا التغيير      ولكنها قد تواجه عقبات في      التكـيف السريع    
استفادة تلك الدول من مزاياها     ومدى  من نموذج العمل الجديد     أو خسارة تلك الدول     مدي استفادة   السؤال حول   

 .تلك الدولكيفية استجابة حكومات سؤاال بال اجابة محددة حيث تبقى االجابة معلقة على التنافسية 
 

ـ  دول مثل الصين والبرازيل وإندونيسيا     بعض ال هو هل ينبغي علي      األول. ناك تسـاؤالن مثيران لالهتمام    وه
و ما الدور الذي ينبغي علي شركات الواليات المتحدة أن تلعبه إذا            والهند تبني نموذج العمل الجديد؟ والثاني ه      

مـا فكـرت في االستثمار في هذه الدول؟ وأنا هنا ال أزعم أن العالم لم يعد مهتما باإلنتاج واسع النطاق الذي                      
 هذه األنشطة في الصين   مثل  فهناك العديد من الشركات التي ما زالت تقيم         . يعـتمد علـي العمالـة الرخيصة      

أن يقوم المستثمر   ما أقوله هو أن نمط السبعينيات في        .  تقوم بالتصدير من تلك الدول    وإندونيسـيا و  أوالهـند   أ
فالشركات تضع اليوم .  باالنـتاج خارج بلده من اجل التصدير الى الى اسواق بلده لن يكون هو نمط المستقبل      

ى االسواق االقليمية المحيطة بالدولة التى اسـتثماراتها فـى الـدول النامـية مـن اجل انتاج سلع يتم بيعها ف            
 .تستضيف تلك االستثمارات
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 العديد من    وفي هذا الصدد ينبغي علي     . يتمثل فى مرونة االنتاج ومرونة المؤسسات     إن االتجـاه المسـتقبلي      
يؤهلها  مما س  المواصالتوصة وسائل االتصال    وبنيتها التحتية خ   ية التعليم هانظمالقيام بتحسين   الـدول النامية    

 .بالنسبة لبعض الصناعاتواالقليمية بل والعالمية لتنافس في األسواق المحلية ل
 

العملية االنتاجية يتم ما بين دول االقليم أكثر مما يتم مابين األقاليم الرئيسية             تدويل   التزايد فى    وفـي رأيي أن   
وبالرغم . ى نصف الكرة الغربي وآسيا    أمريكا الشمالية أو حت    الكبرى أو    الرئيسية أوروبا هنا باألقاليم   أقصـد   و

السوق ها يتجه لخدمة في آسيا ومعظمات بدأ فى التدفق  فإن االستثمار١٩٩٧عام يا أسفى مـن الكارثة المالية     
ونفس الشيء ينطبق علي االستثمار في أوروبا ونصف الكرة الغربي وبمعني آخر ما زال              . اآلسـيوي األكبر  
فى (بين الشركات وعمالئها من ناحية وبين الشركات ومورديها          المسافة    قرب وكذلك فإن . للجغـرافيا دورها  

تنافسية هامة ال ينبغي التقليل     يشكل ميزة   مكن أن   ي ،   من ناحية أخري   )حالـة مدخالت االنتاج المادية خاصة     
 .من قدرها

 
 صناع السياسة   ومن المهم أن يضمن   . تصاعدسوف تستمر في ال   ندماج االقليمى   وهذا بدوره يعني أن مسألة اال     
مع القوى الدافعة للعولمة على سمتوى االقتصاد الجزئى أى         ) مثل اتفاقية النافتا  (توافق خطط االندماج االقليمى     

 .مستوى الشركات
 

للدول التي تود المشاركة في النظام االقتصادي       يعتبر البناء المؤسسى مسألة هامة      لـي أي مدي     إ: سـؤال 
خاصة حماية  األنظمة القضائية وقانون التعاقد وحقوق الملكية الخاصة        الل  استقالجديـد، خاصة فيما يتعلق ب     

 حقوق الطبع؟العالمات التجارية و
 
 تشارلز أومان.د
 

إن تجـربة الـدول التـي لجأت إلي تدويل نظمها االقتصادية في الثمانينيات والتسعينيات عن طريق تطبيق                  
ـ سياسـات    فإلي . هذه السياسات أمر هام ولكنه غير كاف      بيق  تطحر تظهر بوضوح أن     الستثمار  االتجارة و ال

الحر بما يتضمنه ذلك من قوانين      دعم السوق   تجانـب ذلـك هـناك حاجة إلي مؤسسات قوية ذات مصداقية             
على أن   وروسيا مثل جيد      .حقوق الملكية حتى يتسنى لهذه الدول االستفادة الحقيقية من التحرير االقتصادي          و

العشرين سنة الماضية قامت العديد من      خالل  ففي  .  فعالةل بكفاءة بدون مؤسسات     األسواق ال تستطيع أن تعم    
نظم السوق  الدول التي أنشأت مؤسسات لدعم      ونجد أن   .  الدول في أمريكا الالتينية وآسيا بتحرير قوي السوق       

 .حققت نجاحا أكبر من الدول التي لم تفعل ذلكالحر قد 
 

ل وجودها ضرورة اساسية من أجل اقامة سوق قوى ومن أهم تلك            وهـناك العديـد من المؤسسات التى يشك       
وقوانين منع االحتكار وحرية المنافسة   فالمؤسسات التى تضمن وجود           مستقل  القوى ال قضـاء   المؤسسـات ال  

قـواعد مشـجعة على المنافسة بدال من قواعد معوقة للمنافسة تعتبر مؤسسات هامة جدا لجميع االقتصاديات                 
 .ية االسواقالقائمة على حر
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 انتشار الديموقراطية في العالم عامال مساعدا في تقدم النظام االقتصادي الجديد؟كيف كان : سؤال
 
 تشارلز أومان.د
 

إن انتشار الديموقراطية أمر في غاية األهمية . هـذا يـتوقف إلي حد ما علي رؤيتك للنظام االقتصادي الجديد         
 أربطها بنمو النظام االقتصادي الجديد ولكن بالتنمية االقتصادية علي          إنني فقط ال  . بالنسـبة للتنمية االقتصادية   

لقد .  وإنه من الواضح ضرورة أن تسير التنمية الديموقراطية والتنمية االقتصادية جنبا إلي جنب            . وجه العموم 
 التنمية عليلتحديد حركة رؤوس األموال     كانـت هناك مناقشات عدة في بداية السبعينيات حول اآلثار الضارة            
 التى تبنت سياسة احالل الواردات، وهذه       االقتصادية خاصة في أمريكا الالتينية ودول أخري من العالم الثالث         

السياسـة تعـوق نسبيا عملية التنمية وتتسم بالمعوقات التجارة وتقييد حركة راس المال والتدخل الحكومى فى              
 .ود مؤسسات سياسية غير ديمقراطيةسياسات االدخار واالستثمار وكثيرا ما تتسم ايضا بوج

 
يتزامن مال حرة   أسواق  إقامة  عن طريق   تقييد حرية رؤوس األموال     إن تجربة الثمانينيات توضح لنا أن إنهاء        

وفى . إنشاء مؤسسات ديمقراطية تضمن حرية التعبير السياسي      كبت الحريات السياسية و   مع الحاجة إلي إنهاء     
 .وأسواق المال الفعالة تدعم بعضها البعضسات السياسية الديمقراطية المؤسحقيقة األمر، فأن كال من 
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