عودة إلى األسس

ما املقصود بالرأسمالية؟

األسواق احلرة قد ال تكون مثالية لكنها قد تكون األسلوب األفضل
لتنظيم االقتصاد
ساروت جاهان وأحمد صابر حممود

كثيرا

ما يتبادر إىل األذهان أن الرأسمالية هي نظام
اقتصادي تتمكن بموجبه أطراف فاعلة يف القطاع
اخلاص من اقتناء املمتلكات والسيطرة عليها بما
يتفق مع مصاحلها ،وحسب حرية أسعار السوق التي حتددها قوى العرض
والطلب وعلى النحو الذي يمكن أن يحقق مصلحة اجملتمع على أفضل وجه.
وتتمثل السمة األساسية للرأسمالية يف الدافع لتحقيق الربح .وكما قال
آدم سميث ،فيلسوف القرن الثامن عشر ورائد االقتصاد احلديث“ ،إننا ال نتوقع
أن نحصل على طعامنا نتيجة نزعة اخلير عند اجلزار أو اخلباز ،لكن من منطلق
رغبتهما يف حتقيق مصاحلهما اخلاصة” .فكال طريف معاملة تبادل طوعي
لهما مصلحة يف احملصلة ،ولكن ال يستطيع أي منهما احلصول على ما يريد
دون حتقيق ما يريده اآلخر .وهذه املصلحة الذاتية العقالنية هي التي يمكن
أن تؤدي إىل حتقيق الرخاء االقتصادي.
ويف االقتصاد الرأسمايل ،يمكن أن تكون األصول الرأسمالية —
كاملصانع واملناجم والسكك احلديدية — مملوكة للقطاع اخلاص وتخضع
لسيطرته ،وأن يتم احلصول على العمالة مقابل أجور مالية ،وتتجمع مكاسب
رأس املال للمالكين من القطاع اخلاص ،وأن تعمل األسعار على توزيع رؤوس
األموال والعمالة بين االستخدامات املتنافسة (راجع مقال «العرض والطلب»
يف عدد يونيو  2010من جملة التمويل والتنمية).
ورغم أن الرأسمالية يف بعض صورها هي األساس حاليا لكل االقتصادات
تقريبا ،فإنها مل تكن تمثل خالل معظم سنوات القرن املاضي سوى واحد من
منهجين رئيسيين للتنظيم االقتصادي .ويف املنهج اآلخر ،االشتراكية ،تمتلك
الدولة وسائل اإلنتاج ،وتسعى املؤسسات اململوكة للدولة إىل تعظيم الصالح
االجتماعي على الربح.

ركائز الرأسمالية

تقوم الرأسمالية على الركائز التالية:
·امللكية اخلاصة ،التي تسمح للناس بامتالك األصول امللموسة
كاألراضي والبيوت واألصول غير امللموسة كاألسهم والسندات؛
·املصلحة الذاتية ،التي يسعى الناس من خاللها لتحقيق املصالح
اخلاصة بهم ،بغض النظر عن الضغوط االجتماعية-السياسية .ومع ذلك،
ينتهي األمر بهؤالء األفراد الذين يفتقرون للتنظيم إىل حتقيق صالح اجملتمع
كما لو كانت هناك يد خفية توجههم ،حسب وصف «سميث» يف كتابه املنشور
عام  1776بعنوان ”( “Wealth of Nationsثروة األمم)؛
·املنافسة ،من خالل حرية الشركات يف دخول األسواق واخلروج
منها ،تؤدي إىل تعظيم أثر الرفاهية االجتماعية ،أي الرفاهية املشتركة
للمنتجين واملستهلكين؛
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·آلية السوق التي حتدد األسعار على نحو المركزي من خالل
العالقة التفاعلية بين البائع واملشتري — فتقوم األسعار ،بدورها،
بتخصيص املوارد ،التي تسعى بطبيعة احلال لتحقيق أعلى عائد،
والتي ال تقتصر على السلع واخلدمات وإنما تشمل األجور أيضا؛
·حرية االختيار بالنسبة لالستهالك واإلنتاج واالستثمار —
حيث يمكن أن يشتري العميل منتجات أخرى عند شعوره بعدم الرضا،
وأن يسعى املستثمر للدخول يف مشروعات أكثر ربحية ،وأن يترك
العامل وظيفته للحصول على أجر أفضل؛
·دور حمدود للحكومة ،حلماية حقوق املواطنين األفراد واحملافظة
على البيئة املنظمة التي تيسِّر سالمة عمل األسواق.
وتتباين صور الرأسمالية حسب مدى تطبيق هذه الركائز .ففي
األسواق احلرة ،واملعروفة أيضا باقتصادات عدم التدخل ،تعمل
األسواق ضمن نطاق حمدود ،إن وجد ،من التنظيم .ويف االقتصادات
اخملتلطة ،والتي سميت بهذا االسم بسبب مزيج األسواق واحلكومة فيها،
فاألسواق لها دور مهيمن لكنها تخضع لتنظيم احلكومة بدرجة أكبر
لتصحيح إخفاقات السوق ،كالتلوث واالختناقات املرورية؛ وحتسين
الرعاية االجتماعية؛ وغيرها من األسباب ،كالدفاع والسالمة العامة.
واالقتصادات الرأسمالية اخملتلطة هي االقتصادات السائدة اليوم.

درجات عديدة من الرأسمالية

يصنف االقتصاديون الرأسمالية يف جمموعات خمتلفة مستخدمين يف
ذلك معايير متنوعة .فعلى سبيل املثال ،يمكن ببساطة تقسيم الرأسمالية
إىل نوعين ،استنادا إىل كيفية تنظيم اإلنتاج .ففي اقتصادات األسواق
احلرة ،تهيمن السوق التنافسية ويجري اجلانب األكبر من عملية
اإلنتاج على نحو المركزي على غرار املتبع يف رأسمالية السوق احلرة
املعمول بها يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة .ويف اقتصادات
األسواق املنظمة ،من جهة أخرى ،يتم تبادل املعلومات اخلاصة من
خالل مؤسسات غير سوقية كاالحتادات العمالية واجلمعيات التجارية
— مثلما يف أملانيا واليابان (دراسة ”.)“Hall and Soskice, 2001
ويف اآلونة األخيرة ،حدد االقتصاديون أربعة أنواع من الرأسمالية
وفقا لدور ريادة األعمال (عملية بدء املشروعات اجلديدة) يف توجيه
االبتكار والوضع املؤسسي الذي ينطوي على األفكار اجلديدة نحو

حتفيز النمو االقتصادي (دراسة “Baumol, Litan, and Schramm,
”.)2007

ويف الرأسمالية املوجهة من الدولة ،تقرر احلكومة أي القطاعات
ستحقق نموا .ويتمثل احلافز يف البداية بالرغبة يف تشجيع النمو ،ولهذا
النوع من الرأسمالية عدة مساوئ وهي :فرط االستثمار ،وسوء اختيار
الفائزين ،وقابلية انتشار الفساد ،وصعوبة سحب التأييد عندما يصبح
غير مالئم .أما رأسمالية حكم القلة فهي موجهة نحو حماية وإثراء
شريحة صغيرة جدا من السكان ،والنمو االقتصادي ليس من أهدافها
الرئيسية ،كما أن البلدان التي تعتمد هذا النوع من الرأسمالية تعاين من
انتشار الفساد وعدم املساواة.
وتستفيد رأسمالية الشركات الكبيرة من وفورات احلجم .وهذا النوع
من الرأسمالية ضروري لإلنتاج باجلملة .أما رأسمالية العمل الريادي
فتقدم منتجات اإلجنازات كالسيارات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
وتكون هذه االبتكارات عادة من إنتاج األفراد والشركات اجلديدة .غير
أن الشركات الكبيرة ضرورية لإلنتاج باجلملة ولتسويق هذه املنتجات
اجلديدة ،لذا يبدو أن مزيج رأسمالية الشركات الكبيرة والعمل الريادي
هو األفضل .وهذا هو نوع الرأسمالية الذي تتسم به الواليات املتحدة
أكثر من غيرها من البلدان.

النقد الكينزي

عانت االقتصادات الرأسمالية املتقدمة من انتشار البطالة على نطاق
واسع أثناء فترة «الكساد الكبير» يف الثالثينات من القرن املاضي.
وذهب االقتصادي البريطاين جون مينارد كينز يف كتابه املنشور يف
عام  1936بعنوان “General Theory of Employment, Interest, and
” Moneyإىل أن الرأسمالية تناضل للتعايف من فترات تباطؤ االستثمار
نظرا ألن االقتصاد الرأسمايل قادر على البقاء يف حالة توازن إىل
األبد يف ظل ارتفاع معدالت البطالة وانعدام النمو .وشكك االقتصاد
الكينزي يف الرأي القائل بأن اقتصادات عدم التدخل الرأسمالية
يمكنها احملافظة على مستويات أداء جيدة بمفردها دون تدخل الدولة
لتنشيط الطلب الكلي ومكافحة ارتفاع البطالة واالنكماش من ذلك
النوع الذي عانى منه العامل يف ثالثينات القرن املاضي .وأكد كينز
رأيه بضرورة التدخل احلكومي (عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة
اإلنفاق احلكومي) النتشال االقتصاد من فترة الركود (راجع مقال
«ما هو االقتصاد الكينزي») يف عدد سبتمبر  2014من جملة التمويل
والتنمية) .وكان الهدف من هذه اإلجراءات هو التخفيف من حدة فترات
االنتعاش والكساد يف الدورة االقتصادية ومساعدة النظام الرأسمايل
على النهوض من كبوته يف أعقاب «الكساد الكبير» .ومل يكن هدف
«كينز» أبدا إحالل نظام اقتصادي خمتلف حمل االقتصاد القائم على
السوق؛ وإنما كان يؤكد فقط ضرورة التدخل احلكومي الدوري.
ويمكن للقوى املؤدية عموما لنجاح الرأسمالية أن تؤدي أيضا إىل
فشلها .فاألسواق احلرة ال يمكنها أن تزدهر إال إذا وضعت احلكومات
القواعد التي تنظمها — كالقوانين التي تؤمن حقوق امللكية —
وعززت األسواق بالبنية التحتية السليمة ،كالشوارع والطرق السريعة
لنقل السلع واألفراد .غير أن احلكومات قد تتأثر بجماعات املصالح
اخلاصة املنظمة التي تسعى لالستفادة من قوة القواعد التنظيمية
حلماية مراكزها االقتصادية على حساب الصالح العام — على سبيل
املثال ،بكبح نفس السوق احلرة التي كانت السبب يف جناحها.
وبالتايل ،وفقا ملا ورد يف دراسة ”)،“Rajan and Zingales (2003
ال بد أن يعمل اجملتمع على «إنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين» — أي
باتخاذ اإلجراءات املناسبة حلماية السوق احلرة من سطوة جماعات

املصالح اخلاصة التي تسعى لعرقلة كفاءة أداء السوق .فال بد من احلد من
تركز ملكية األصول املنتِجة لضمان التنافس .ونظرا ألن التنافس يخلق
أطرافا فائزة وأخرى خاسرة ،فال بد من تعويض األطراف اخلاسرة .ومن
شأن التجارة احلرة والضغوط التنافسية القوية على الشركات املتنافسة

القوى املؤدية عموما لنجاح
الرأسمالية يمكن أن تؤدي أيضا
لفشلها.
أن تكبح جمموعات املصالح ذات النفوذ .فال بد لعامة الناس من التعرف
على حماسن السوق احلرة ومقاومة التدخل احلكومي يف السوق حلماية
أصحاب النفوذ على حساب الرخاء االقتصادي الكلي.
ومن احملتمل أن يكون النمو االقتصادي يف ظل النظام الرأسمايل قد
فاق كثيرا النمو الذي يتحقق يف ظل النظم االقتصادية األخرى ،ولكن ال
يزال عدم املساواة واحدا من أكثر سماته املثيرة للجدل .وهنا نتساءل
هل تؤدي حتما ديناميكية تراكم رؤوس األموال يف القطاع اخلاص إىل
تركز الثروة لدى فئة حمدودة ،أم هل يؤدي توازن قوى النمو واملنافسة
والتقدم التكنولوجي إىل تقليل عدم املساواة؟ وقد عكف خبراء االقتصاد
على اتباع مناهج متنوعة الكتشاف القوى احملركة لعدم املساواة
االقتصادية .وتتناول واحدة من أحدث الدراسات حتليل جمموعة فريدة
من البيانات يرجع تاريخها إىل القرن الثامن عشر بغية اكتشاف أهم
األنماط االقتصادية واالجتماعية (دراسة ” .)“Piketty, 2014وتخلص هذه
الدراسة إىل أن معدل العائد على االستثمار يف اقتصادات السوق املعاصرة
كثيرا ما يتجاوز معدالت النمو الكلي .ومع حتقيق العائد املركَّب ،يف حالة
استمرار هذا التفاوت ،سوف تزداد الثروة يف حيازة أصحاب األصول
بوتيرة أسرع من غيرها من أنواع العائدات (كاألجور مثال) ،فتتفوق عليها
يف نهاية املطاف بفارق كبير .ورغم أن هذه الدراسة لها كثير من النقاد
بقدر ما لها من مؤيدين ،فقد زادت من اجلدل الدائر حول توزيع الثروة يف
النظام الرأسمايل وعززت االعتقاد السائد بين الكثيرين بضرورة توجيه
االقتصاد الرأسمايل نحو املسار الصحيح من خالل السياسات احلكومية
وجهود اجلمهور العام لضمان استمرار عمل اليد اخلفية التي حتدث عنها
«سميث» من أجل حتقيق صالح اجملتمع.

■

ساروت جاهان هو اقتصادي يف إدارة االستراتيجيات والسياسات
واملراجعة بصندوق النقد الدويل ،وأحمد صابر حممود مدير مشارك
يف برنامج االقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكينز.
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