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ت�صتند هذه املقالة على حما�رشة األقاها روبرت ليتان يف موؤمتر دويل عن الدميقراطية التي توؤتي 
ثمارها، ُعقد يف وا�صنطن العا�صمة يف اأكتوبر 2009، وا�صتندت مالحظاته على كتاب: "الراأ�صمالية 
الطيبة والراأ�صمالية اخلبيثة واقت�صادات النمو والرخاء". وهو الكتاب الذي ت�صدر ن�صخته العربية 

منت�صف �صهر اأكتوبر يف �صل�صلة كتاب "امل�رشي اليوم".

ما هو اقت�صاد ال�صوق، وكيف ميكن تعظيم النمو 
احلائز  لوكا�ش،  روبرت  يقول  القت�صادي؟.. 
على  املرء  يركز  اأن  مبجرد  نوبل:  جائزة  على 
فالنمو  اآخر،  �صيء  اأي  يفكر يف  اأن  ي�صعب  النمو 
القت�صادي هو القاطرة التي تقود باجتاه حت�صني 
م�صتويات معي�صة ال�صعوب يف جميع اأنحاء العامل، 
تعزيز  اإىل  يهدف  اأن  اقت�صادي  نظام  اأي  وعلى 
م�صتويات  حت�صني  وبالتايل  القت�صادي،  النمو 

املعي�صة.
ي�صري تاريخ القت�صاد اإىل حدوث حالة فراغ بعد 
عاملي القت�صاد اآدم �صميث، وديفيد ريكاردو، فلم 

يركز اأي عامل اقت�صاد خالل احلقبة التالية لهذين 
املدى.  طويل  القت�صادي  النمو  على  العاملني 
من احلقيقي اأن ا�صتقرار القت�صاد الكلي برز اإىل 
جون  وكتب  الكبري،  الك�صاد  فرتة  اإبان  املقدمة 
الإجمايل،  الطلب  حتفيز  كيفية  عن  كينز  مينارد 
النمو القت�صادي على  ولكن تركيزه مل يكن على 
ال�صوء  اإىل  الذي عاد  الطويل، املو�صوع  املدى 
القرن  خم�صينيات  يف  �صولو  روبرت  كتابات  مع 
املا�صي، وهي الكتابات التي ا�صتحق عنها جائزة 

نوبل.

نائب رئي�س 
موؤ�ص�صة 
كوفمان 
للبحوث 

وال�صيا�صات 

بقلم: د. روبرت اإي. ليتان 

الراأ�سمالية الطيبة.. والراأ�سمالية اخلبيثة
ريادية االأعمال... والنمو االقت�صادي على املدى الطويل

وعلى الرغم من ح�صول �صولو على جائزة نوبل، 
النمو القت�صادي على  اإىل و�صع  اأعماله  توؤد  مل 
علماء  يدر�صها  التي  املو�صوعات  قائمة  راأ�ش 
القت�صاد، وظل مو�صوع النمو القت�صادي على 
املدى الطويل مو�صوع قليل ال�صاأن حتى ظهور 
قواعد البيانات العاملية لل�صهري �صامر-هي�صتون 
قادرين  القت�صاد  علماء  واأ�صبح  وانت�صارها، 
يف�صلونه  الذي  العمل  مبمار�صة  ال�صتمتاع  على 
البيانات  ا�صتخدام جمموعة من  عن غريه، وهو 
اأو  والنتائج،  الجتاهات  ل�رشح  القت�صادية 
مبعنى اآخر ا�صتنتاج العالقة الإح�صائية بني عدد 
ومتكن  وامل�صتقلة.  الع�صوائية  املتغريات  من 
علماء القت�صاد من ا�صتخدام بيانات الدخل بعد 
ال�رشائية  القوى  يف  الفروق  يبني  مبا  تعديلها 
الجتماعية  املتغريات  من  اأي  مع  ومقارنتها 
يتخيلها.  اأن  لإن�صان  ميكن  التي  والقت�صادية 

وبذل القت�صاديون جهوًدا كبرية منذ ذلك احلني 
بني  للمقارنة  الإح�صائية  العالقات  اإجراء  يف 
�صحرية  و�صفة  اإىل  للتو�صل  حماولة  يف  الدول 

للنمو. 
النمو  نهج  ظهور  اإىل  الو�صفات  هذه  واأدت 
الكعكة"،  "�صنع  با�صم  ُعرف  الذي  القت�صادي 
وهو نهج يتلخ�ش يف و�صع بع�ش العنا�رش مثل 
راأ�ش املال، والعمالة، واملعرفة، والبتكار، 
واملوؤ�ص�صات، يف بوتقة واحدة وا�صتخدام اخلليط 
لإحداث النمو. وبا�صتخدام معامالت اأو مقادير 
زمنية  فرتات  على  العنا�رش،  تلك  من  خمتلفة 
خمتلفة، ومزج تلك العنا�رش مع بع�ش املكونات 
من  الكثري  اإىل  القت�صاديون  تو�صل  الأخرى، 
املعادلت املختلفة، وا�صتمر تفكريهم على هذا 

النمط يف م�صاألة النمو القت�صادي ملدة طويلة.

ريادية الأعمال
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يف  للتفكري  الوحيدة  الطريقة  لي�ش  �صبق  ما  ولكن 
عملية النمو، فالقت�صاد اأوًل وقبل كل �صيء يتكون 
من اأفراد و�رشكات منفردة، واإذا كان لنا اأن نتعلم 
�صيًئا واحًدا من تاريخ القت�صاد فهو اأن النمو الكلى 
اإل  لي�ش  القت�صاد  واأن  ال�رشكات،  منو  من  ين�صاأ 
جمموع ال�رشكات داخله، ومن هنا، تكون الق�صية 
الأهم يف القت�صاد هي ق�صية تكوين ال�رشكات على 

امل�صتوى الفردي، وتنميتها.
بني  الأخرية  الفكرة  بهذه  الهتمام  بذور  وترجع 
اإىل ثالثني �صنة م�صت، ومن هوؤلء  القت�صاديني 
يحا�رش  الذي  نيل�صون،  ريت�صارد  القت�صاديني 
ا اأ�صتاًذا يف  الآن يف جامعة كولومبيا وكان اأي�صً
منذ  األف  والذي  وينرت،  و�صيدين  ييل،  جامعتي 
تكوين  تطور  منهج  عن  رائًدا  كتاًبا  �صنة  ثالثني 
القت�صاد  منو  لفهم  كاأ�صا�ش  ومنوها  ال�رشكات 
مبعناه الوا�صع. ويف ال�صنوات الأكرث حداثة ركز 
على  احلائز  القت�صاد  وعامل  باومول،  ويليام 
جائزة نوبل اإيدموند فيلب�ش، على تكوين ال�رشكات 

ومنوها بو�صفها قاطرة التقدم القت�صادي.
كانت موؤ�ص�صة كاوفمان رائدة يف متويل هذا النوع 
من الن�صاط البحثي التنموي يف العامل، وقد �صجلت 
العميقة  التحليلية  البحثية  الدرا�صات  من  الكثري 
املتفح�صة بني �صفتي كتاب يحمل ا�صم  "الراأ�صمالية 
واقت�صاديات  اخلبيثة..  والراأ�صمالية  احلميدة 
 Good Capitalism، Bad والرخاء  النمو 
 Capitalism، and the Economics
"of Growth and Prosperity، وكان 
يل �رشف ال�صرتاك يف تاأليفه مع ويليام باومول 

وكارل �رشام رئي�ش موؤ�ص�صة كوفمان.
الراأ�سمالية الطيبة والراأ�سمالية اخلبيثة

اأن  وهى  اأ�صا�صية  فر�صية  على  الكتاب  يقوم 
الأمناط  ال�صوق متعددة  الراأ�صمالية واقت�صاديات 
رغم  واحد،  نهج  اأو  واحد  منط  على  ت�صري  ول 
اأن  برلني-  حائط  �صقوط  -بعد  ت�صور  �صيوع 
الراأ�صمالية هي اأحادية الأبعاد. فقد �صاد ت�صور، 
على الأقل يف الوليات املتحدة، باأن الراأ�صمالية 
انت�رشت مقابل انهزام ال�صيوعية، وبذلك و�صعت 
ياأخذ  ومل  الق�صة،  يف  اخلتام  ف�صل  الراأ�صمالية 

النقا�ش حول الأ�صكال املتعددة للراأ�صمالية حقه. 
فمن بني دول العامل وعددها حوايل 190 دولة، 
بامللكية  دولة   188 اعرتاف  من  الرغم  وعلى 
الفردية )فيما عدا كوبا وكوريا ال�صمالية( اإل اأن 
النظر اإىل امللكية يختلف من دولة اإىل اأخرى، بل 
ا يف ال�صيطرة  وجند الختالفات بني تلك الدول اأي�صً

على الفروق بني متو�صط دخل الفرد فيها.
والراأ�صمالية  الطيبة  الراأ�صمالية  كتاب  يحاول 
اخلبيثة اأن ينظم هذه الفو�صى الفكرية، حيث ي�صع 
اأربعة اأمناط للراأ�صمالية، واإن كان ل يعنى بذلك 
منط  حتت  كاملة  ب�صورة  يندرج  اقت�صاد  كل  اأن 
معني من تلك الأمناط.. فهذا الت�صنيف هو ت�صنيف 
بع�ش  متيل  الأمر  واقع  وفى  حم�ش،  فكري 
اأكرث  الأربعة  الأمناط  تلك  اأحد  اإىل  القت�صادات 
من غريه، وبع�صها الآخر ي�صع قدًما هنا والقدم 
الأخرى هناك، وكثري منها يحتوي على مزيج من 

عنا�رش الأمناط الأربعة. 
راأ�سمالية الِقلة احلاكمة )الأوليجاكية(

ترتكز  حيث  احلاكمة-  القلة  راأ�صمالية  اأن  �صك  ل 
راأ�صمالية  هي  القلة-  اأيدي  يف  وال�صلطة  املوارد 
خبيثة. ومن اأمثلة الدول التي يوجد بها هذا النمط 
مبنطقة  النفط  ودول  رو�صيا،  الراأ�صمالية،  من 
ال�رشق الأو�صط، وكثري من دول اأفريقيا واأمريكا 
الالتينية. ولي�صت الوظيفة الواقعية لراأ�صمالية القلة 
احلاكمة تعظيم النمو القت�صادي، بل تعظيم رفاهة 
القائمني على ال�صلطة الذين ي�صتحوذون على معظم 
املوارد القت�صادية، ويف اأغلب الأحيان يحولون 
حدود  خارج  م�رشفية  ح�صابات  اإىل  اأرباحهم 
مع  القلة  هوؤلء  اأهداف  تتوافق  ول  اأوطانهم، 
هدف توفري رفاهة �صعوبهم، وقد يكون اهتمامهم 
ا�صرتاتيجية  جمرد  القت�صادي  بالنمو  الهام�صي 
�صيا�صية للمحافظة على قدر من الر�صا لدى القاعدة 

ال�صعبية مبا يكفي لتجنب ثورة ال�صعب عليهم. 
وتت�صم راأ�صمالية القلة احلاكمة بالتباينات الكبرية 
بني م�صتويات الدخول، ولي�ش من قبيل امل�صادفة 
تلك  اأ�صواق  على  الر�صمي  غري  القت�صاد  �صيادة 
الدول، وكثرًيا ما يبذل اأ�صحاب ال�صلطة والرثوة 
ال�صعب من حقوق  بقية  ق�صارى جهدهم حلرمان 
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التي  ال�صوق  اقت�صاديات  مزايا  ومن  امللكية 
اأخرى، فلو اكت�صب ال�صعب هذه  اأماكن  نراها يف 
ال�صطوة التي متنحها مزايا حق امللكية، لتمكن من 
جتاوز ال�صلطة التي ميتلكها القلة من جراء ال�صيطرة 

ال�صيا�صية والقت�صادية.
الراأ�سمالية املوجهة من الدولة

ال�صيوعية،  مع  اخللط  بع�ش  الت�صمية  تلك  تثري  قد 
الدولة  الراأ�صمالية املوجهة من  اأن  اأننا نوؤكد  اإل 
تختلف عن ال�صيوعية. ففي ال�صيوعية متتلك احلكومة 
املوجهة  الراأ�صمالية  يف  اأما  الإنتاج،  و�صائل 
و�صائل  ميتلك  اخلا�ش  القطاع  فاإن  الدولة  من 
اإىل  املوارد  بتوجيه  الدولة  تقوم  بينما  الإنتاج، 
اأكرب  جناحها  فر�صة  اأن  تت�صور  التي  القطاعات 
من غريها، وذلك- على �صبيل املثال- من خالل 
ملكية الدولة للبنوك. واإذا نظرنا اإىل ال�صني، جند 

الأكرب من املوارد  ت�صيطر على اجلزء  البنوك  اأن 
القت�صادية، وت�صيطر الدولة يف الهند على %75 
اأن هذه هي  الوا�صح  النظام امل�رشيف. ومن  من 
اإحدى طرق توجيه القت�صاد، من بني طرق اأخرى 
وتوجيه  الواردات،  من  احلماية  �صيا�صات  منها 
الدعم املايل لل�صادرات، وو�صع قوانني حتفيزية 

لقطاعات معينة، وغري ذلك.
ومن هنا، نرى اأن الراأ�صمالية املوجهة من الدولة 
اأ�صا�صي هو اأن الدولة اأدرى  تقوم على افرتا�ش 
مبا تفعل، واأنها قادرة على تقرير كيفية الو�صول 
للغاية، ميكن  اإىل هدفها. وفى ظروف حمدودة 
اأن تنجح الراأ�صمالية املوجهة من الدولة يف اإحداث 
النمو القت�صادي، كما كان احلال يف النمو الذي 
العامل  من  جزء  وهو  اآ�صيا،  �رشق  جنوب  �صهده 
طاملا تخلف عن ركب النمو القت�صادي العاملي 
وتطلع اإىل النماذج املتطورة يف الوليات املتحدة 
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الوظيفة الواقعية لـ "راأ�صمالية 
القلة احلاكمة" لي�صت تعظيم 
النمو القت�صادي، بل تعظيم 

رفاهة القائمني على ال�صلطة الذين 
ي�صتحوذون على معظم املوارد 

القت�صادية، ول تتوافق اأهدافهم مع 
هدف توفري رفاهة �صعوبهم.. وقد 
يكون اهتمامهم الهام�صي بالنمو 

القت�صادي جمرد ا�صرتاتيجية 
�صيا�صية للمحافظة على قدر من 

الر�صا لدى القاعدة ال�صعبية مبا 
يكفي لتجنب ثورة ال�صعب عليهم.

"الراأ�صمالية املوجهة من الدولة" 
تختلف عن ال�صيوعية، ففي 

ال�صيوعية متتلك احلكومة و�صائل 
الإنتاج، اأما يف الراأ�صمالية 

املوجهة من الدولة، فاإن القطاع 
اخلا�س ميتلك و�صائل الإنتاج، 

بينما تقوم الدولة بتوجيه 
املوارد اإىل القطاعات التي 

تت�صور اأن فر�صة جناحها اأكرب 
من غريها.. وفى ظروف حمدودة 
للغاية ميكن اأن ينجح هذا النمط 

يف اإحداث النمو القت�صادي.

ر�ؤية عامة
فا�صتوردت  واليابان،  واأوروبا  الأمريكية 
اآ�صيا التكنولوجيا خلدمة  حكومات جنوب �رشق 
ال�صناعة، وا�صتخدمت العمالة املتعلمة رخي�صة 
التكلفة، وبداأت يف التو�صع يف التجارة. وكثرًيا 
الدولة  من  املوجهة  الراأ�صمالية  منط  يوؤدي  ما 
اإىل النمو ال�رشيع يف البداية، لكن احتمال جتمد 
ويف  كبري.  احتمال  هو  النمو  من  النوع  هذا 
حالة جنوب �رشق اآ�صيا متكنت بع�ش الدول )مثل 
�صنغافورة( من الو�صول اإىل ال�صفوف املتقدمة 

على الأقل يف القطاع ال�صناعي. 
ال�صوؤال الذي يثار يف تلك احلالة هو: هل ي�صتطيع 
كيفية  حتديد  الدول  تلك  يف  البريوقراطيون 
من  القرتاب  و�صك  على  وهم  الأموال  ا�صتثمار 
من  رئي�صية  نقطة  هذه  الأمامية؟..  ال�صفوف 
الدولة،  من  املوجهة  الراأ�صمالية  �صعف  نقاط 
ا عانت دول جنوب �رشق اآ�صيا  ولهذا ال�صبب اأي�صً
�صخ  يف  الدولة  بالغت  لقد  املالية.  الأزمة  من 
طاقتها  عجزت  �صناعات  يف  كبرية  ا�صتثمارات 
عن ا�صتيعابها، فتعر�صت لالأزمة. هناك حدود 
و�صتكون  الدولة،  من  املوجهة  للراأ�صمالية 
�صنغافورة الختبار احلا�صم لبيان مدى جناح هذا 
النمط من الراأ�صمالية، فهي ل تزال تقوم بتوجيه 
وت�صجيع  احليوية  التكنولوجيا  اإىل  القت�صاد 
و�صتكون  الوقت.  ذات  يف  الأعمال  ريادية 
�صنغافورة مثاًل حًيا و�صادًقا على ممار�صة منط 
الراأ�صمالية املوجهة من الدولة وهي تقرتب من 

ال�صفوف الأمامية. 
راأ�سمالية ال�رشكات الكبرية

راأ�صمالية  هو  الراأ�صمالية  من  الثالث  النوع 
الإدارية،  الراأ�صمالية  اأو  الكبرية،  ال�رشكات 
اأوروبا  غرب  اقت�صادات  ي�صود  النمط  وهذا 
واليابان والوليات املتحدة بعد احلرب العاملية 
جالربيث،  كينيث  جون  و�صفها  وقد  الثانية. 
وكاأنها  هارفارد،  بجامعة  القت�صاد  اأ�صتاذ 
دولة �صناعية جديدة يوجد بها قطبان م�صيطران، 
�رشكات  مثل  الكربى  ال�رشكات  الأول  القطب 
مقابل  وغريها،  ال�صلب  و�رشكات  ال�صيارات 
قطب اآخر ت�صيطر عليه حكومات كربى وجتمعات 

عمالية كبرية. 

ول �صك اأن هناك فوائد كثرية لراأ�صمالية ال�رشكات 
الكبرية، منها الوفرة الناجتة عن �صخامة حجم 
والب�رشية  املالية  املوارد  وتوافر  الإنتاج، 
املال  راأ�ش  ووفرة  والتطوير،  للبحث  الالزمة 
هذه  وت�صتطيع  القت�صاد.  يف  �صخه  ميكن  الذي 
على  وقدرتها  الكبري  حجمها  بف�صل  ال�رشكات، 
كبرية  مراكز  اإن�صاء  املوارد،  م�صادر  تنويع 
للبحث والتطوير، مثل خمتربات بيل ال�صهرية اأو 
اأمًرا  البتكار  ي�صبح  وعندما  بارك.  زيروك�ش 
الكبرية  ال�رشكات  اقت�صاديات  ت�صبح  معتاًدا 
على  قادرة  الإدارة  على  القائمة  والقت�صادات 
الكبرية  القوة  اإليه  تعود  الذي  البتكار  تراكم 
للوليات املتحدة الأمريكية يف القرن الع�رشين، 
ابتكاري  منط  واأملانيا  لليابان  اأ�صبح  واليوم 

م�صابه للوليات املتحدة الأمريكية.
ومع ذلك يعرتي راأ�صمالية ال�رشكات الكبرية �صعف 
كبري وموؤثر، يتمثل يف عدم تف�صيلها لالبتكارات 
اجلذرية، حيث ل ترغب معظم ال�رشكات الكربى 
يف ال�صتثمار يف منتجات اأو خدمات جديدة تقلل 
من م�صتوى اأرباحها.. وهذا يقودنا اإىل ال�صكل 

النهائي من اأ�صكال الراأ�صمالية.
راأ�سمالية ريادية الأعمال

ال�صكل النهائي من اأ�صكال الراأ�صمالية هو راأ�صمالية 
ريادية الأعمال، حيث ت�صيطر ال�رشكات ال�صغرية 
اجلديدة  ال�رشكات  وتتميز  القت�صاد،  على 
الأحوال  اأغلب  يف  موؤ�ص�صيها  لأن  بال�صتقاللية؛ 
الراهن  الو�صع  بقاء  يف  م�صلحة  لديهم  لي�صت 
على ما هو عليه. ويحققون الأرباح الكبرية من 
التجارة يف ابتكارات غري تقليدية ينتج عنها يف 
اأغلب الأحيان تغيري ما اعتاد النا�ش عليه، وهذا 
ن�صيب  عن  امل�صئول  هو  البتكارات  من  النوع 
الأ�صد من النمو القت�صادي على املدى الطويل.

التي  احلديثة  الخرتاعات  يف  نفكر  دعونا 
يف  فاأحدثت  جتارًيا،  ا�صتغالًل  ا�صتغاللها  مت 
حياتنا تغيرًيا جذرًيا ومنها: املحرك البخاري 
الهواء  ومكيف  والطائرة  وال�صيارة  والكهرباء 
الإنرتنت.  و�صبكة  والربجميات  والكمبيوتر 
هذه الخرتاعات وما ترتب عليها من �صناعات 
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تكن  ومل  الأعمال،  رياديي  �صنع  من  كانت 
الأعمال  رياديي  لأن  قائمة؛  �رشكات  �صنع  من 
واملبادرين يتمتعون بحرية كبرية يف جتربة اأي 
�صيء جديد. هل لنا اإذن اأن ن�صتنتج اأن القت�صاد 
والرياديني؟..  املبادرين  على  يعتمد  اأن  ميكن 
ومرتبًطا  �صغرًيا  الدولة  اقت�صاد  يكن  مل  ما 
كبرية،  �رشكات  عليها  ي�صيطر  اأكرب  باقت�صادات 
كما هو احلال بالن�صبة لإ�رشائيل وتايوان، فاإننا 
نرى اأن الو�صع املثايل هو املزج بني ال�رشكات 
الكربى القائمة على الإدارة وال�رشكات اجلديدة، 
حيث ينتج عن هذا املزج حالة من التوتر البناء 
الدافع نحو البتكار والإنتاج، فتقوم ال�رشكات 
اجلديدة بالبتكار، بينما تركز ال�رشكات الكبرية 
على حت�صني املنتج اجلديد وت�صويقه واإنتاج ال�صلع 
على  اجلديدة  الأفكار  عن  الناجتة  واخلدمات 

م�صتوى كبري من الإنتاج.

الراأ�سمالية يف اأعقاب الأزمة املالية
تقدم الأزمة املالية التي بداأت �صنة 2008 العديد 
احلوافز  بدور  تتعلق  التي  املهمة  الدرو�ش  من 
يف الراأ�صمالية باأنواعها الأربعة. ونلفت النتباه 
الأعمال  ريادية  اأن  نوؤكد  مازلنا  اأننا  اإىل  هنا 
يكون  قد  بل  القت�صاد،  قيادة  على  القادرة  هي 
ال�صابق، فقد  اأهم مما كان عليه يف  الآن  دورها 
عرفتنا الأزمة احلالية اأوجه الق�صور يف ال�رشكات 
الكبرية. وفى احلقيقة، فاإنه عندما اأنقذت احلكومة 
الأمريكية ال�رشكات الكبرية كانت يف الواقع ت�صاند 
ال�رشكات القدمية مثل جرنال موتورز وكرايزلر 
نحو  املحدودة  املالية  املوارد  توجيه  عن  بدًل 
مت  التي  ال�صرتاتيجية  وهذه  جديدة.  �رشكات 
تطبيقها ل توؤدي اإىل النمو طويل املدى، ورمبا 
كانت �رشورية ملنع القت�صاد من النهيار، لكن 
املدى  على  بالن�صاط  الناب�ش  املتطور  القت�صاد 

هناك فوائد كثرية لـ "راأ�صمالية 
ال�رشكات الكبرية" منها الوفرة 

الناجتة عن �صخامة حجم الإنتاج، 
وتوافر املوارد املالية والب�رشية 
الالزمة للبحث والتطوير، ووفرة 
راأ�س املال الذي ميكن �صخه يف 
القت�صاد.. ومع ذلك يعرتي هذا 
النمط �صعف كبري وموؤثر، يتمثل 

يف عدم تف�صيلها لالبتكارات 
اجلذرية، حيث ل ترغب معظم 

ال�رشكات الكربى يف ال�صتثمار يف 
منتجات اأو خدمات جديدة تقلل من 

م�صتوى اأرباحها.

يف "راأ�صمالية ريادية الأعمال" 
ت�صيطر ال�رشكات ال�صغرية 
على القت�صاد، والتي تتميز 

بال�صتقاللية؛ لأن موؤ�ص�صيها يف 
اأغلب الأحوال لي�صت لديهم م�صلحة 
يف بقاء الو�صع الراهن على ما هو 

عليه، وهم يحققون الأرباح الكبرية 
من التجارة يف ابتكارات غري 

تقليدية ينتج عنها يف اأغلب الأحيان 
تغيري ما اعتاد النا�س عليه.. 
وهذا النوع من البتكارات هو 

امل�صئول عن ن�صيب الأ�صد يف النمو 
القت�صادي على املدى الطويل.

ر�ؤية عامة

اجلديدة.  ال�رشكات  فر�ش  يعظم  اأن  بد  ل  الطويل 
يف  بداأت  اأنها  �صنجد  ال�صني،  اإىل  نظرنا  واإذا 
الأعمال  ريادية  نحو  املحدودة  مواردها  حتويل 
والن�صحاب من القت�صاد الذي تديره الدولة، كما 
انتهجت الهند نف�ش النهج تقريًبا. فال يخفى على اأحد 
اأهمية قطاع ريادية الأعمال، ولو عدنا اإىل التاريخ 

القت�صادي لوجدنا اأ�صباًبا كثرية تدعو اإىل الأمل.
ي�صري البحث الذي اأجرته موؤخًرا موؤ�ص�صة كاوفمان 
اإىل اأن ن�صف عدد ال�رشكات الناجحة املدرجة يف 
قائمة اأكرب 500 �رشكة )Fortune 500( تاأ�ص�صت 
اأثناء هبوط ال�صوق، اأو يف فرتات الك�صاد، وهو رقم 
مذهل، كما ي�صري اإىل اأن ن�صف ال�رشكات اخلم�صمائة 
الأ�رشع منًوا تاأ�ص�صت يف فرتات الك�صاد اأو التباطوؤ، 
وهذا يعني اأن الأحوال القت�صادية الع�صيبة ل متنع 
القت�صاد الذي اأ�صابه النكما�ش من جتديد ن�صاطه 

وا�صرتداد عافيته.

وف�صاًل عن ذلك، تولدت فر�ش العمل اجلديدة التي 
بني  فيما  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ن�صاأت 
1980 و2005 من �رشكات تقل اأعمارها عن خم�صة 
اأعوام، ولول الزيادة الكبرية يف تاأ�صي�ش ال�رشكات 
لنكم�صت معدلت التوظيف يف الوليات املتحدة. 
ومبعنى اآخر، فاإن حوايل 30% من اإجمايل الناجت 
املحلي يف الوليات املتحدة الآن يتولد من �رشكات 
مل تكن موجودة قبل 1980، وهذا رقم كبري حًقا. 
القت�صادية  القيادة  ت�صرتد  اأن  لأمريكا  كان  ولو 
التي كانت قد و�صلت اإليها، فالبد اأن تعتمد على بث 
احلياة من جديد اإىل اأن�صطة ريادية الأعمال، وخلق 
موجة جديدة من الريادية. ولكن وا�صنطن مل تهتم 
بعد ب�صورة كافية بالوظائف التي تتولد من خالل 
الريادية رغم كونها من الأمور ال�رشورية لتحقيق 
الرفاهة يف الوليات املتحدة ويف العامل كله خالل 

ال�صنوات املقبلة.

ريادية الأعمال




