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ووًارا عوووي عمووور ينوووا ز  93عا عموووا .]2021-1928
تووووفي يوووانوا كورنووواي  János Kornaiمو ع
ووورا اقتصوووواديعا مجريعووووا ماروفعووووا بتاليلووووم وانتقووووادة ل قتصوووواديا الموج ة/ا وامريووووة
كوووواي ابيو ع
 command economiesفوووي الوووشول الشووويوعية فوووي يوروبوووا الشووورقية .نوووال ا تاسوووانعا وا ووواعا
فووي ا و وواك ا كاديميووة ال ربيووة .اننووي فووي الن ايووة يلووي يمووة التووشريس فووي جاماووة ارفووارد
عنوووو ا فوووي مجلوووس يدارك البنووو المركوووزي المجوووري باوووش ان يوووار االتاووواد السووووفيتي.
وكووواي
ع
يصووأ يليوو نووو  Alec Noveالمتخصووص البووار فووي الشرا ووا السوووفيتية عموول كورنووواي
بأنووم رعوورت موووتقي لمبياووة عموول النعووواو مووي النووووب السوووفيتيف وت سووير بوووارب مما وول ل شووول
مااوال يص حم.ر
بوووشي كورنووواي تاليلوووم ال كوووري لوووا راالاوووتراكيةر كماركسوووي ملتوووزو .لكنوووم يصوووي بخيبوووة يمووول
مووي النعووواو المجوووري ل قتصووواد المخموو باوووش قموووع الةوووورك المجريووة عووواو  .1956وفوووي كتابوووم
الصوووادر عووواو 1980ف اقتصووواديا الووونقص Economics of Shortageف ربموووا يكووووي يكةووور
يرا فووووي الووووشواار االقتصووووادية السووووااشك وبوووويي اليسوووو ارييي)ف جووووادل بووووأي الوووونقص
يعمالووووم تووووأ ع
المووزمي الوووي اوووو ش فووي جميووع يناووواي يوروبووا الشووورقية فووي يوااوور السوووباينيا وا ووتمر فوووي
الةمانينيوووا موووي القوووري الما وووي لوووي يكوووي نتيجوووة امووواي المخممووويي يو التسووواير الخووواك ف
ولكي بسب عيوب من جية في آلية التخمي  .التخمي ال يامل.
فوووي كتابوووم الصوووادر عووواو  1988ف النعووواو االاوووتراكيف االقتصووواد السيا وووي للشووويوعيةف جوووادل
بووأي االقتصوواد الموجووم القووااي علووي وويمرك بووشوي منووا ب مووي قبوول حووزب اوويوعي ماركسووي-
لينينووووي يووووًدي يلووووي يمنووووة اإلدارك البيروقراكيوووووة لشووووركا الشولووووة مووووي اوووو ل التخموووووي
واإلدارك المركوووووزيييف وا وووووتخشاو رالتسووووواير اإلدارير إل الوووووة آ وووووار السوووووو  .ويتوووووو ووووووا
بالنقص و وي تخصيص الموارد.
اووخص كورنوواي النعوواو االقتصووادي السوووفيتي بأنووم يختلووأ اات عفووا جو ر عيووا عووي الري وومالية
يو رالشيمقراكيوووة البرجوا يوووةر موووي وجووووة وووة ) 1 :حكوووي الاوووزب الشووويوعي الووووي يستراوووش
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بأيشيولوجيوووة رالماركسوووية اللينينيوووةر  )2يمنوووة الملك يوووة الااموووة علوووي االقتصووواد و  )3غلبوووة
رالتنسووووويي البيروقراكوووووير فوووووي التخموووووي  .بالنسوووووبة لكورنوووووايف كووووواي ووووووا وووووو تاريوووووأ
باوووش
االاوووتراكية فوووي الممار وووة الامليوووة .فكووول الوووشول التوووي تبنووو ووووة الخصوووااص الوووة
وووش ريل الموووال وووشف يلوووي رالنموووو القسووورير موووي اووو ل التخموووي البيروقراكوووي
الةوووورا
غير الشيمقراكي الوي يدى يلي تقلبا في التو ع االقتصادي.
ر َّكوووز كورنووواي فوووي تشخيصوووم علوووي يحوووشى ميوووزا ووووا النعووواو :موووا ي وووماة رقيوووود الميزانيوووة
الناعموووةر ‘ ’soft budget constraintحيوووم يمكوووي للمنشوووي الاكوميوووة يي تتكبوووش اسووواار
ويوووتي تمويل وووا ب ووون النعووور عوووي ررووورو السوووو ر والربايوووةف علوووي عكوووس االقتصوووادا
الري ووومالية .لقوووش كانووو رالميزانيوووا الناعموووةر فوووي نعووور كورنووواي كار يوووة بالنسوووبة للك وووايك
وتسوووبب فوووي النووونقص .وفوووي الن ايوووة لوووي تكوووي المشوووكلة وووي االفتقوووار يلوووي الشيمقراكيوووة فوووي
االتاوواد السووووفيتي و راالقتصوووادا الموج وووةر المما لوووة لقووش كانووو المشوووكلة تكموووي فوووي كبياوووة
الت خموووي بوووشوي ي ووووا وي ووواار لتخصووويص المووووارد .لووووا انتقووول كورنووواي موووي مًيوووش لن ايوووة
الري ووومالية فوووي المجووور يلوووي قبوووول وج وووة نعووور المشر وووة النمسووواوية واالقتصووواد السوووااش بوووأي
االقتصادا المخممة المملوكة ملكية عامة ال يمكي يي تنجح.
موووي المةيووور ل تمووواو يي ن حوووم يي فكووورك الميزانيوووا رال ناعموووةر و رالصووولبةر و ووووا ا ايووور
يانوووي يي ال وووش يجووو يي يكووووي تاقيوووي اقصوووي ربايوووة) يوووشعم ا يولمووو الوووويي ال يًيوووشوي
نووا التقشووأ فووي ماار وووة لزيووادك مووي اإلن ووا الاكوووومي
الري وومالية فاسوو ف بوول يوووشعموي يي ع
رالنوووواعير .اووووو علووووي ووووبيل المةوووول مووووا يو ك يووووي  Matthew Kleinرالكينووووزي الليبرالووووير
ا لمزعووووو مووووي صووواي ة فايننشووووال تووووايمز البريمانيوووة فووووي ياووووادتم بم وووا يي كورنوووواي .يكتوووو
ك يوووي :ريجووو علووووي يي اوووخص ي كووور بجشيووووة فوووي المخووواكر والمكافووووي الماتملوووة لمووووزي
السيا ووووا الوووووي قووووش يسوووومي رالكينزيووووة الكاملووووة ريي يأاووووو فووووي االعتبووووار يفكووووار االقتصووووادي
يووانوا كورنووايف الوووي توووفي الش و ر الما و ي.ر ك يووي ااووتر مووع مايكوول يتوويس Michael
 Pettisفوووي توووأليأ كتووواب الاوووروب التجاريوووة والاوووروب المبقيوووة الاوووااز علوووي جوووواازف و وووو
كتاب يقشو تالي ع كينيزيعا ل ات ال الاالمية.
مووووي المةيووووور ل تمووووواو م حعوووووة يي فكووووورك الميزانيوووووا رالناعموووووةر و رالصووووولبةر وبالنسوووووبة
لكورنوواي ف فوو ي نموهجووم ا ا ووي للميزانيووا راللينوووة والصوولبةر ووو رو وويا السوووفيتية .وقوووش
ووورا بالنجوووواح االقتصووووادي للصوووويي .وجوووواي وووووا اإلعجوووواب ي
ير وووور كورنوووواي يعجابعووووا كبيو ع
لكورنووواي] لنمووووه موووا باوووش
السوووما الوووة
الصووويي تخلووو عوووي ا نتووويي موووي وووماتم الوووة
الري وومالية .فقووش حافعوو الصوويي علووي االحتكووار السيا ووي للاووزب الشوويوعيف لكن ووا ووما
لأل وووا الري وومالية باال د ووار .ول وووا نجاوو فووي حوويي يي االتاوواد السوووفيتي ان ووار .كتوو
كورنووواي :يي يكووول الملكيوووة انوووع لت ييووورا جو ريوووة تخلوووي في وووا القمووواب المملوووو للشولوووة
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عووووي دورة الريووووادي .وتووووي تقلوووويص دور التنسوووويي البيروقراكووووي واإلدارك المركزيووووة بشووووكل
كبيوور وحوول مالووم السووو يلووي حووش كبيوور .يي الصوويي ليسوو نعا عمووا ااووتراكيعا ك وويكيعا و ووي
يقرب يلي نعاو ري مالي نموهجي.ر
جووادل كورنوواي بووأي النجوواح االقتصووادي للصوويي كوواي ممكنعووا فقوو ن ووا تخلَّوو عووي التخمووي
المركوووووزي و يمنوووووة الشولوووووة وانتقلووووو يلوووووي الري ووووومالية .ووافوووووي كورنووووواي علوووووي حجووووو
االقتصووووادييي المًيووووشيي للسووووو مةوووول يليوووو نوووووڤ  Alec Noveبووووأي التاقيووووش فووووي م يوووويي
فوووي االقتصووواد الووووكني جاووول الاسوووابا لتنعووويي وتخموووي االقتصووواد بشوووكل فاوووال
الماوووام
ع
مسووتاي  .وجووادل بووأي السووو الاوورك ووي وحووش ا القووادرك علووي تن يووو وووة الورووااأف والتووي
تقوووو ب وووا رتلقاايعووا.ر فالمنافسوووة علووي ا ووووا بوويي المنتجووويي والبووااايي فوووي روول الري وووماليةف
سوووووا ار عوووووا بووووويي الري ووووومالييي .و ووووووا يجاووووول الري ووووومالية رديناميكيوووووة ومبتكووووورك
تولوووووش تناف ع
بمبيات وووا.ر يي عمليووووة االاتوووراب  inventionفووووي رووول االاووووتراكية ال يقابل وووا ابتكووووار مقابوووول
innovationف والووووووي يتنووووومي رتنعووووويي اإلنتوووووا ونشووووور المنوووووت الجشيوووووش يو تمبيوووووي اوووووكل
تنعيموووي جشيوووش.ر ويكموووي اال وووتيااب البمووويي ل بتكوووارا الجشيوووشك فوووي رووول راالاوووتراكيةفر
مي وج ة نعر كورنايف في غياب رريادك ا عمال المبتكرك.ر
ووووش التخمووووي ديمقراكووووي يو غيوووور هلوووو ) ووووي ا يشيولوجيووووة ا ا ووووية
كوووول وووووة الاجوووو
ل قتصووواد الري ووومالي السوووااش .ومووووع هلووو ف فقوووش توووو َّي دحووون ووووة الاجوووو التوووي ووواق ا فوووووي
موووايزل  Von Misesونووووڤ وكورنووواي موووي قبووول الاشيوووش موووي االقتصوووادييي الماركسوووييي فوووي
الاقوووود القليلوووة الما ووويةف حتوووي باوووش ان يوووار االتاووواد السووووفيتي .فووو جراي حسوووابا التخموووي
يمووورا ممكنعوووا تما عمووواف ااصوووة مووووع يج وووزك الكمبيووووتر الاشيةوووة الكموميوووة يو غيووور هلوووو )
ياوووش
ع
والتمورا في الريا يا .
عووو وك علوووي هلووو ف وا عفوووا لوج وووة نعووور كورنووواي وريي الاشيوووش موووي االقتصوووادييي المًيوووشيي
للري ووومالية)ف لوووي يكوووي االتاووواد السووووفيتي فشووو ع اقتصووواد عياف كموووا جادلووو فوووي مقوووال وووابي .يي
الخموووا التووي توووي يحرا وو ا فووي التو وووع االقتصووادي ومسووتويا المايشوووة علووي الوورغي موووي
الكووووار المروعوووة للاصووور السوووتاليني) قوووش رفاووو مسوووتويا المايشوووة الرو وووية يلوووي موووا وووو
يعلي مي االقتصادا ا كةر را عي في يمريكا ال تينية وحتي جنوب يوروبا.
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ووورا ي النعوووواو االقتصووووادي االاووووتراكي مسووووتايلف وينووووم فشوووول فووووي
بالنسووووبة لكورنووووايف نعو ع
رو وويا السوووفيتية وتووي التخلووي عنووم فووي الصووييف فقووش ااتووز طل ا موور بووالت كير فقوو فووي رينووواب
مختل ووووة مووووي الري ووووماليةر :يي الشيمقراكيووووة واال ووووتبشاد والشيكتاتوريووووة .وفقعووووا لكورنووووايف ال
ارفوووووة) يال فوووووي رووووول الري ووووومالية حيوووووم تقتصووووور
يمكوووووي يي توجوووووش الشيمقراكيوووووة غيووووور الم َّ
االاوووووووتراكية علوووووووي ا اوووووووكال الشيكتاتوريوووووووة واال وووووووتبشادية :راالاوووووووتراكية الشيمقراكيوووووووة
مستايلة.ر
حجووووة كورنوووواي ووووي يي االاووووتراكية نعوووواو توووواريخي ياتبوووور حكمووووم السيا ووووي واالقتصووووادي
تجربوووة م لقوووة للبشووورية .كووواي ووووا الوووريي قريبعوووا جوووشعا موووي وج وووة نعووور االقتصوووادي السوووابي
بالبنووو الوووشولي برانكوووو مي نووووفيت  Branco Milanovicواالاوووتراكي يلوووي حوووش مووواف الوووووي
نووا فووي كتابووم ا ايوور الري وومالية وحوووش اف بأنووم ال توجووش وووى ياووكال مختل ووة موووي
يجووادل يي ع
الري ووومالية متاحوووة فوووي المسوووتقبل المنعوووور يموووا رال ووورب الوووشيمقراكي الليبرالوووير يو رالصووويي
ا وتوقراكيووووة.ر وياتقووووش مي نوووووفيت يي الري وووومالية وحووووش ا ليسوووو فقوووو الوووونم الم وووويمي
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ي
لإلنتووا علوووي مسوووتوى الاووواليف ولكن وووا موجوووودك لتبقوووي .ويخلوووص يلوووي يي رالري ووومالية تخمووو
نا – وليس ميل ا يلي يي مكاي .م متنا ي تاسين ا.ر
كةيرا يي ع
كةيراف ولكن ا صاياة ع
ع
وووا فوووي النوووات المالوووي اإلجموووالي
كموووا ياتووور كورنووواي ومي نووووفيت ف فقوووش حققووو الصووويي نمو ع
الاقيقوووي ومتو ووو مسوووتويا المايشوووة فوووي  70عا عموووا بشوووكل ي ووورب موووي يي اقتصووواد آاووور فوووي
توواريا البشوورية .ويها تووي تاقيووي هل و مووي ا و ل تبنووي نم و اإلنتووا الري ووماليف ف و ي هل و يةيوور
احتمووال يي الري وومالية ليسوو فووي رعصوور ا فووولفر ولكووي بووشالع مووي هلوو لووشي ا فرصووة جشيووشك
للايوواك فووي دفووع البشوورية يلووي ا موواو .لكنووي يهكوور القووراي ينووم فووي ال توورك مووي  1952يلووي 1978
عنوووشما كووواي لوووشى الصووويي اقتصووواد مخمووو مملوووو للشولوووة بالكامووولف حيوووم توووي ا وووتبشال نمووو
اإلنتووووا الري ووووماليف حققوووو الصوووويي نمووووو يجمووووالي النووووات المالووووي الاقيقووووي بنسووووبة ٪7-6
ووونويعا .عووو وك علوووي هلووو ف ووول كووواي للري ووومالية حقعوووا فرصوووة جشيوووشك للايووواك علوووي مسوووتوى
الاوووواليق لقووووش تباكووووأ نمووووو النووووات المالووووي اإلجمووووالي الاقيقووووي فووووي االقتصووووادا الري وووومالية
تار ووو
الرايسووية عقوووشعا باووش عقوووشف جنبعوووا يلووي جنووو مووع تبووواكً اال وووتةمار واإلنتاجيووة .وقوووش َّ
االقتصووادا الري وومالية ل بوووك منووتعي ومتكوورر فووي اال ووتةمار واإلنتووا بشووكل متزايووش الشووشك
في القري الاادي والاشريي.
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السياس
أوراق يف االقتصاد
ي
تجا وووول كورنوووواي ومي نوووووفيت هلوووو  .يسووووتنت مي نوووووفيت ف كمووووا فاوووول كورنووووايف التووووالي:
ريعتقوووشف يلوووي حوووش كبيووورف يي الري ووومالية] مسوووتشامة .حتوووي لوووو ا وووتمر جميوووع ياوووكال عوووشو
المسووواو اك علوووي الناوووو الووووي وووي] عليووومف دوي رادب .ين وووا مسوووتشامةف يلوووي حوووش كبيووورف نوووم
لوويس لووشينا مخموو لنعوواو بووشيل .ومووع هلوو ف فوو ي الشوويي المسووتشاوف والشوويي الك ووًف والشوويي
الجيوووشف موووا اووويماي مختل ووواي.ر يي مي نووووفيت ال ياووو الري وووماليةف ولكنوووم يسوووتخشو عبوووارك
مارغريووو تاتشوووور فوووي اإلاووووارك ي لوووي يا ووووات ا النيوليبراليوووة للري وووومالية :ينوووم ياتقووووش ينووووم ال
يوجووش بووشيل ] .(TINA) [There Is No Alternativeلوووا يجوو يي يكوووي ال ووش ف تما عمووا كمووا
جووادل كينووز فووي الة ينيووا  :رجاوول الري وومالية يكةوور ا ووتشامة .و وووا بالنووب مووا يعتقووش ينووم
يجووو علينوووا فالوووم انير .بوووالنعر يلوووي التاوووشي ا الوجوديوووة لت يووور المنوووار والتوووش ور البيمووويف
فوووووو ي رالري وووووومالية المسووووووتشامةر تبووووووشو مسووووووتايلة بالنسووووووبة لووووووي كمووووووا بووووووش راالاووووووتراكية
الشيمقراكيةر لكورناي.
)*( اقتصادي ماركسي بريطاني.

)**( باحث وكاتب في قضايا التأمين
حقوق النشوور محفقظ و لشووة

االقتصووادنين العوراقيين .يس و

إلى ال صدر 27.تشرين ثاني 2021

بإعوواد النشوور بشوور اإلشوار

http://iraqieconomists.net/ar/
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