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 نبذة عن املؤلف 

بيتوىل   إميون  سميث،    إدارةتلر  االدكتور  آدم  فكريةمعهد  مؤسسة    ةمؤثر   وهو 

  وهو حائز يف تقديم الخدمات األساسية.    نافسةز االختيار واملي تعز لسياسات    ت وضع

عىل درجة الدكتوراه    قتصاد والفلسفة وعلم النفس، وحائز عىل درجات علمية يف اال 

أيًضا يف    القرن املايض  سبعينيات. عمل خالل  1978انت أندروز عام  من جامعة س 

ل  االجتامعية  والرعاية  التقاعدية  املعاشات  األمرييكقضايا  النواب  مجلس  ،  صالح 

ذا بريتيش    عمل كمحرر ملجلةو   ودرّس الفلسفة يف كلية هيلزديل بوالية ميشيغان.

ملعهد    كاماًل قبل أن يخصص وقته  عند عودته إىل اململكة املتحدة،    إنشورانس بروكر

آدم سميث، الذي ساعد يف تأسيسه مع زميله الدكتور مادسن بريي. ألف الدكتور  

، وألف كتاب  الحائزين عىل جائزة نوبل هايك أ.  . فعن ميلتون فريدمان و  ا تلر كتبً اب

آدم سميث  ألف كتاب  و   الحديثة.  ةالجزئي  اتلودفيج فون ميزس: منبع ثورة االقتصاد

لصالح معهد الشؤون االقتصادية. وهو أيًضا مؤلف مشارك لعدد    مقدمة موجزة  –

الكتب   ومساهم    عنمن  الذكاء،  نسبة  واختبار  املطبوع  يف    دائمالذكاء  اإلعالم 

 يف اململكة املتحدة.  واملسموع
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 متهيد 

 

عام   يف  املليك  الجو  سالح  تركت  التجارية،  1999عندما  األعامل    الريادية   كانت 

 . ملاجستري يف علوم الكمبيوتر، كانت قد انتهت ن أكملت درجة اإ مزدهرة. وما 

 ارتكب الجميع نفس الخطأ دفعة واحدة؟ تساءلت لم 

عززت   لودفيج فون ميزس.نظرية النمساوية لدورة التجارة و وهكذا اكتشفت ال

مع   أنشأت  قصري،  وقت  ويف  ذهني،  يف  النمساوية  املدرسة  قيمة  االئتامن  أزمة 

كوبدن.   مركز  األصدقاء  من  املركز  لقد  مجموعة  باكسينديل هذا   لدعمتوخى تويب 

تقليد ليربالية مانشسرت ولتوفري بيت بريطاين للمدرسة النمساوية لالقتصاد والتي  

الشؤون االقتصادية يف تعزيز مختلف مدارس  ملعهد  األعممن شأنها أن تكمل العمل 

 تفكري السوق الحرة. 

ع لكن رغم  الفكرية،  السلسلة  استمرار  األرجح   كان  ميزس  دم  املؤلف   عىل 

بدأ يف ساالمانكا يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش    فكري املهيمن يف نظام  

كتب  من  أول  كانوا  الذين  واليسوعيني  الدومينيكانيني  الدراسيني  أطروحات   بني 

االقتصاد.   عن  املتبادل  علموا  لقدمنهجية  التعاون  التدخل يف  أن  ميزس،  علم  كام   ،

يف السلع    املال، كام هو الحاليف    سعرال  تحديدف.  اد األحرار ليس معقواًل أو عاداًل لألفر 

ب ويأيت  حكيم  غري  ولكن  األخرى،  عكسية،  عىل  نتائج  املركزية    معدالت السيطرة 

 تها. سعر. وأزمتنا الحالية مثر  تحديد: سوى ليستالفائدة 
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أ. هايك ظل اشرتاكيًا    قليلونإن إنجازات ميزس مذهلة.   من يعرفون أن ف. 

فهم واجتامعي:  االشرتاكية  كتاب  حتى  اقتصادي  أجل  تحليل  من  الناس  يتصارع   .

ببساطة:    كتب   ية واملجتمع، ولكن ميزس، وهو فرداين منهجي، انالتوفيق بني الفرد

 «. فاعلة  جامعة»املجتمع هو التعاون؛ إنه 

، وكل مرصيف الليربالية « كتاب  اليرباليً نفسه »   يعلن كل من  نى أن يقرأ  كم أمت

واالئتامن املال  اجتامع  نظرية  عال  وكل  سيايس    البرشي   الفعل،  السياسة  وكل 

الحقائق تنتظر إعادة بعض  فوا قراءته:  ؤ ميزس أهملوه وأسا  . إن منتقديوالتاريخ

 اكتشافها.

اختياري هو    املحدد  إن  ميزس  أعامل  بني  رغم    ،أنه  نعلم.  البريوقراطيةمن 

إلدارة: طريقة  لفئتان بديلتان    توجد،  ب وأدوات اإلدارة التي قد نعرفهاأسالي   جميع 

إن ل نتصالح مع  ي إدارة الربح أو البريوقراطية.  وطريقة الحكومة. أ   العادياملواطن  

بحث إبداعي  كون ريادة األعامل  ها لآلخرين و نخلقللقيمة التي    اكون الربح مقياسً 

أسعار السوق غري املقيدة أمر حيوي  إن خدماتنا العامة: ستضعف ملساعدة اآلخرين، 

 للحساب االقتصادي العقالين. 

التي عرب   يبدو أننا نعيش »أزمة التدخل«إذ  اليوم:    سأهمية ميز   لقد ازدادت

أن احتياطينا من الرثوة الخاصة    أكرثالتدخل، يتضح    فوقالتدخل    نراكمبينام  فعنها.  

استنفد التقييدية  .  قد  تقيد  والتدابري  التد سوى  ال  أن  الواضح  من  يف  اإلنتاج.  خل 

كفالة  بك التي أنقذت  مكافآت املوظفني يف البنو   شاهدالسوق يأيت بنتائج عكسية:  

السياسات  ويف النهاية ستقيض د ال متنح، الرثوة تولّ فوما تزال تفشل يف اإلقراض. 
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،  شرتاكية النمط األملاينمستقبل هذا هو او عىل الرخاء واألمن والحرية. حتاًم  الحالية  

أور   وهي ب. سميث يف  حقيقة حارضة  ديفيد  الشؤون   لصالح   أفرودتهدها  معهد 

 . العيش مع ليفياثانبعنوان االقتصادية 

عىل اكتشافنا   حياة الكثريينجودة  وتعتمد    ،زيادة التدخليف    الحلال يكمن  

  10 هوادة من  ال ارتفع اإلنفاق العام بئة املاضية،  األعوام امللهذه الحقيقة. عىل مدى  

ئة  يف امل  53.4إىل  من الناتج املحيل اإلجاميل بتكلفة عوامل اإلنتاج  ئة  يف امل  15ى  حت

عام   توقعات  »  لعلنا .  2010يف  الثالث«:  »الطريق  عن  ميزس  كتبه  فيام  إن  نفكر 

اقتصاديًا   نظاًما  ليست  الطريق  منتصف  طريقة  بل  .  الستمرارل  قاباًل سياسة  إنها 

 لتحقيق االشرتاكية بالتقسيط«. 

تقديم كتاب متهيدي، حاول    مبادرته إىلمؤلًفا غزير اإلنتاج ويف  كان ميزس  

مهمة عمالقة. لقد نجح بشكل رائع يف استخراج جوهر تفكري  إنجاز  تلر  اإميون ب

من   الصفحات  آالف  من  بهذا  ةاألصلي  األعاملميزس  تستمتعوا  أن  أمتنى  الكتاب  . 

األعامل األصلية.  قراءة  بعدم  أي أكادميي طالبه    ينصح   . لنالقصري بقدر ما استمتعت 

  ،باهر   كتابتلر التمهيدي  الكن عندما يتعلق األمر مبقدمة مليزس، فإن كتاب إميون ب

 ميزس بشكل أفضل.  أعاملفهم لكل من يسعى إىل يوفر مورًدا قياًم 

 ستيفن بيكر 

يف ويكومب، مركز  مدير الشؤون املؤسسية  ملنصب    مرتقبمرشح برملاين محافظ  

 كوبدن
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 2010فرباير 

هذه  اآلراإن   يف  عنها  املعرب  الشؤون  األفرودةء  معهد  منشورات  جميع  يف  كام   ،

مؤسسيًا(، أو   رأيًا  ال يتبنىآراء املؤلف وليست آراء املعهد )الذي  هي  ،  IEA  االقتصادية

 ، أو أعضاء املجلس االستشاري األكادميي أو كبار املوظفني.إدارتهأمناء 
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 ملخص 

 

ليس عىل أساس    – تنبؤات  وضع  االقتصاد علم ميكنه اكتشاف األشياء وحتى   •

واالختبار،   خالل   بلاملالحظة  اشتقاق    كامو .  االستنباطعملية    من  ميكن 

الهندسة أو الرياضيات من بعض البديهيات البسيطة والواضحة، كذلك ميكن 

 استنتاج علم الفعل البرشي من مفهوم الفعل واالختيار نفسه. 

  تعتمد ،  ذاتيةبل    موضوعيةليست    فائدةاملفاهيم االقتصادية مثل التكلفة والإن   •

عىل عقل الشخص املعني. ال ميكن ألي قدر من اإلحصاءات التغلب عىل النقطة  

  يف اختالفمختلفة، و   األشخاص املختلفني قياًم   امتالكاألساسية املتمثلة يف  

اليوم   السوق  ألحداث  األفراد  من  مجموعة  اآلخرين استجابة  استجابة  عن 

 . ال ميكن إخضاع القيم للتحليل الريايض. الغدحداث أل 

من    نستمدهاللسعادة التي    ليس مجرد مكسب شخيص وليس مقياس  لربحا •

مبادرتنا يف  ملساهمة    اآلخرينتقييم  لد  يجسإنه تبعض األعامل الناجحة. بل  

الراضني.  إال من خالل  ينشأ  وال  حياتهم ورفاهيتهم.   الدعم الطوعي للعمالء 

 إفادة املستهلكني. عن  تنتجبل  الرثوة امتيازًا،  ال تعد مع السوق، في مجتف

السياسية،  إن   • االنتخابات  املوارد من  أكرث كفاءة يف تخصيص  السوق  نظام 

عليهم  يتعني  حيث يحصل الناس عىل فرصة التصويت كل بضع سنوات فقط و

بني   املتباينة.    حزماالختيار  ينفق فالسياسات  قرش  يف  كل  املستهلكون،  ه 
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حديد مقدار  تصويتًا يف اقرتاع مستمر، وي  يعترب،  العديدة  املعامالت اليومية

 . تكون هناك حاجة ماسة إليه حيثوسحب اإلنتاج إىل  كل سلعة  إنتاج 

الحرة    ال متيل • أو  ا  نحو طبيعي    بشكلاألسواق  ؛  التسعري االحتكاريالحتكار 

ذلك،   من  العكس  بقوةعىل  رفع   متيل  إىل  يؤدي  ما  والتاميز،  التنوع  نحو 

لوال لم تكن لتوجد بعض التكتالت واالحتكارات  فالجودة وانخفاض األسعار.  

االحتكار    يبلغإذ  الحكومة وجهود أصحاب السلطة السياسية لخنق املنافسة.  

 يف أيدي الدولة. كله ذروته يف ظل االشرتاكية، حيث يكون اإلنتاج  

يحت • االشرتاكية،  ظل  بيف  اإلنتاجالفظ  يجر    يةسلع  ال  مشرتكة.  ملكية    يف 

ال  ات مشرتكة، لذاتداولها أبًدا، وال تشرتى أو تباع أبًدا، ولكنها تستمر كممتلك 

دون األسعار واألرباح ال توجد طريقة  من  و .  مطلًقاتحدد أسعارها السوقية  

،  القرار سياسية وبريوقراطية  صنع عملية  صبح  ت لذا  فعالة لتخصيص املوارد.  

 ا يؤدي إىل تبديد االستثامر.م

فيمكن  إىل »تحسني« اقتصاد السوق قد تخنقه يف الواقع.    الهادفةالسياسات   •

تستخدم خطأً لتربير  والتي  يؤدي التدخل إىل آثار جانبية غري مرحب بها    أن

نهاية،  يف الو .  هلم جرًا و ، ما يؤدي بدوره إىل مشاكل جديدة،  إضايف   تدخل

رأسامليًا  بقاء رغم   الظاهر  االقتصاد  إىل    لكن،  يف  األمر  به  خضوعه  ينتهي 

 . بشكل كاملسيطرة السلطات ل

الدولة  • أفعالها ميكن أن تتحسن يف السوق ب  االعتقاد بأن مؤسسات  تحسني 

غياب   ففي  خطري.  تصور  هو  ما  الربحالبطريقة  لني دافع  طريقة    ،  توجد 

حوافز  تصبح  فواضحة لقياس مدى نجاح الهيئات العامة يف تحقيق أهدافها.  
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ضعيفة،   األعامل  املخاطرة    ويرجح ريادة  املديرون  يتجنب    ويصبحون أن 

 بريوقراطيني.

ألن    الفائدةنشأ  عنرص أسايس يف كل إجراء نتخذه. ت تقديرنا للوقت    يةكيف •

يقدرون   إن  عموًما  الناس  املستقبيل.  االستهالك  من  أكرث  الحايل  االستهالك 

   تأجيل االستهالك إلنشاء سلع رأساملية هو الطريق لزيادة الرثوة.

الغرض  • اإلنتاج وال االستهالك.  الغرض منه ليس  اقتصادية، لكن  املال سلعة 

هو   للحكومات  .  التبادلمنه  خالل  ميكن  ازدهار  من  خلق  النقود  طباعة 

مؤملة    تصحيحعملية    تجرىثم  .  أزمة اقتصادية  تاًم ع ذلك ح، ولكن يتبمصطنع 

االستثامرات   إىل  السيئةمع تصفية  املستقر  النقدي  النظام  أن يستند  . يجب 

 . معيار سلعي مثل الذهب 
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 سبب أهمية ميزس   1

 

( ميزس  فون  لودفيج  أهم  1973– 1881كان  أحد  والسياسة يف    علامء(  االقتصاد 

أصبح الشخصية القيادية يف »املدرسة النمساوية« لالقتصاد،  وقد  القرن العرشين.  

 ونظمها.  وطدهاالتي 

ه متجذر يف  اعتقد أنه يجب عىل أن االقتصاديني إدراك أن كل ما يتعاملون مع 

عة، عن  الطبي  علامءمن العبث أن يبحث االقتصاديون، كام يفعل قيم وأفعال األفراد. ف

مثل   مقاييس  بني  ميكانيكية  الكيل روابط  الكيل و  الطلب  ألنالعرض  مجرد    ها، 

إحصاءات تتجاهل تنوع البرش والقيم التي تحفز الحياة االقتصادية لهؤالء األفراد.  

بداًل من ذلك، أن االقتصاد علم استنتاجي: ميكن استخالص مبادئه منطقيًا من  أكد  و 

   .ذاتها واألفعال البرشية وجود وطبيعة األغراض 

زعم ميزس أيًضا أن األسواق الحرة غري املقيدة هي النظام االقتصادي العميل  

طريقة لحساب تكاليف    متلك  لسعار،  األ   دونمن    اتنجح االشرتاكية ألنهالوحيد. ل  

إ  تأي  بدقة. ولذلك  أساليب عمل  جراء  أي جهود حكومية ترمي إىل »تحسني«  عترب 

الكاسح   ميزس مع رفض فيف الواقع، و .  عىل نحو دائممدمرة  اهودً اقتصاد السوق ج

و   الجمركية  للتعريفات عىل رقابة  واإلعانات،  املفروضة  والقيود  واألسعار،  األجور 
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الشخيص، وضع معياًرا   املجال  الدولة يف  السلع واألشخاص، وتدخل  حرية حركة 

 1. الليربالية الشاملةلراديكالية السوق الحرة، وسياسة عدم التدخل، و 

القتصادية األمريكية يف عام  ا  الرابطة عندما أصبح ميزس زمياًل متميزًا يف  

بقدر ما    كان ضخاًم   منها  كثري، كان له الفضل يف تأليف تسعة عرش كتابًا،  1969

،  1973. ومنذ وفاته يف عام  نسخةً   46. بلغ عدد النسخ املنقحة واألجنبية  اكان إبداعيً 

 2عاًما، ظهرت عرشات النسخ واملراجعات واملجموعات من أعامله. 92يناهز عن عمر 

 

 ة املساهامت الفكري

 

تحيزًا. لكن قد تفيد    املتنوع والشامل يعترب  النتاج إن اختيار أهم املساهامت من هذا  

 . وعمقها ستة عناوين رئيسية يف إظهار اتساع إنجازاته الفكرية 

 

 االقتصاد باألفرادرتباط ا

 

 .هنا كام استخدمها ميزس، باملعنى األورويب للحرية الشخصية والحكومة املحدودة« تُستخدم »الليربالية  1

، لودفيج فون ميزس: منبع ثورة االقتصاد الجزيئ الحديثةانظر كتاب إ. باتلر، ، للحصول عىل وصف أكمل لحياته وعمله  2

 1988غوير، وبروكفيلد، ويف يت، وألدرشوت، 
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 يعتقد برضورة  الذي .  بالذاتانيةعرف  منهًجا لالقتصاد  ونظم  طور ميزس  ،  البدايةيف  

عند اتخاذ قراراتهم وقيامهم بعمليات الرشاء    األفرادتتبع االقتصاد إىل أفعال ودوافع  

   بشكل صحيح.  هفهموالبيع، ل

االقتصاد السائد عن كيفية تأثري أحد متغريات االقتصاد الكيل    خرباءيتحدث  

السعر لنقل،  ) )مثل  مستوى  آخر  عىل  الطلب (  لكنإجاميل  هذا    (.  إن  ميزس  يقول 

دوافع وأفعال األفراد املعنيني. يف الواقع، ال    – يحرك النظام بأكمله    ماأكرث  يتجاهل  

ا وتنخفض  فاألسعار يف السوق ال ترتفع جميعه  –مستوى السعر«  »  يسمى  ما يوجد  

ك الحامم.  مستوى  مًعا،  العكس  بل  مياه  الفردية،    توجد،  متاًماعىل  األسعار  ماليني 

أنه ميكنك التقاط    تصور  يصعب تتغري صعوًدا وهبوطًا من لحظة إىل أخرى.  كلها  

ها سيفيدك:  اتوتسجيل كل هذه األسعار يف لحظة ما، أو أن تجميع بعض متوسط

حجم سلع معينة يختار    الطلب  ميثلوباملثل،    لحظة ستتغري جميًعا مرة أخرى.فبعد  

أو   جمعف  –ها  الناس رشاء  الجنب،  أو  الشعر،  أو قصات  الطوب،  أو  التفاح،  كميات 

  آالت تسجيل األحذية، أو رحالت القطار، أو آالت الخياطة، أو األواين الزجاجية، أو  

يعطيك إحصائية مفيدة للغاية. قد    الناس لن  أو مبيدات األعشاب التي يشرتيها  النقد

 املرجح أن يؤثر كثريًا عىل  يؤثر الطلب عىل التفاح عىل سعر التفاح، ولكن من غري

تؤثر أشياء حقيقية ومحددة عىل بعضها البعض، لكن    ميكن أنسعر آالت الخياطة.  

االقتصاد السائد هي مجرد نتائج إحصائية لتلك العملية،    خرباءمتوسطات ومجاميع  

 وليست األشياء التي تخلقها. 
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مثل    ، شياءض األ بعيقول ميزس، أن الطريقة التي نتفاعل بها مع  تذكر أيًضا،  

ذاتها،  ،األسعار حد  متوقعة يف  برش.  في  ف  غري  مجرد  نحن  تغريات    تحث النهاية 

إعادة التفكري يف أولويات اإلنفاق الخاصة بهم؛ ولكن قد  فراد عىل  األسعار املحددة األ 

بعد ذلك بشكل    – مختلفة  فرتاتأو حتى نفس األفراد يف  –يتفاعل أفراد مختلفون  

بعض الناس عىل رشائه    يف تهافتقد يتسبب ارتفاع سعر السكر  فمختلف متاًما.  

لتقليل السكر    يدةً ج  فرصةً   ذلكآخرون    يجدنفاده من املتاجر مثاًل، بينام قد  ل  تحسبًا

   والتغيري إىل نظام غذايئ صحي.

خرباء االقتصاد السائد  مقاييس  بني    ميكانييكال ميكن أن يكون هناك رابط    لذا

يشء  .  ة الرئيسي مع  يعتمد  فكل  لألفراد،  املتوقعة  وغري  املتنوعة  االختيارات  عىل 

هذا األساس الفردي والشخيص والذايت للحياة  يصعب  أولوياتهم املتنوعة واملتغرية.  

الذين    عملاالقتصادية   الكيل،  االقتصاد  ثاب  يعتربخرباء  عن عالقات  بني  بحثهم  تة 

، الذين  قتصاد القيايس خرباء اال   عمليجعل  املجاميع اإلحصائية مضلاًل بالرضورة. و

 هذه العالقات الوهمية، مستحياًل متاًما.   عىل  تطبيق الطرق الرياضيةيحاولون 

كتابه    ينشئل   مينغر يف  كارل  إليه  توصل  فقد  النهج.  هذا  مبادئ  ميزس 

تي أسسها  السمة املميزة للمدرسة النمساوية، ال  أن كان  سبق، و 1871عام    االقتصاد

ذلك،   ومع  الرئيسية  مساهمة    متثلت مينغر.  بدقة    يفميزس  التفكري  هذا  تطبيق 

، حل العديد  ا السياقيف هذو ومنهجية عىل مجموعة كاملة من املشاكل االقتصادية.  

القتصاد  ، وكشف األخطاء األساسية للحل مستحيلة اأنها    كان يعتقدمن األسئلة التي  

 السائد. 
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 عمله  أساليب طبيعة املال و 

أمثلة   عن    هو   ذلكعىل  أحد  ميزس  كشف  و كيفية  الحقيقية  الدور  يشء  لالطبيعة 

املال   السائد  االقتصاد  اعترب خرباء  نفسه.  املال  مثل  االقتصادية  الحياة  أسايس يف 

ل   للتبادل.  وسيلة  رمبا(    يعتربوهمجرد  املرضيني  البخالء  »سلعة  )باستثناء، 

معياري للقيمة،    مبقياسأشبه  لذلك بدا    . مستهلكة« لذاتهااقتصادية« »مطلوبة« أو »

 وليس شيئًا تعتمد قيمته بأي شكل من األشكال عىل تقييم األفراد.

ميزس أن    أشار  لكن  السوقالنفس  إىل  سلعة    يةقوى  أي  سعر  تحدد  التي 

»سعر«  أيًضا  تحدد  أخرى  يعتمد    اقتصادية  فمثاًل،  الذي  املال.  املال    يطلبهمقدار 

 خزائنهمم يف محافظهم و اول يدهمقدار ما يريدون االحتفاظ به يف متن–األشخاص  

فائدته  – حساباتهم املرصفيةو  إجراء    عىل مدى  . ولكن  يةاملستقبلت  التبادال لهم يف 

: فكلام زاد تقديره لفائدته يف التبادل،  ا املال نادًر   يعدمثل السلع االقتصادية األخرى، 

 . قوته الرشائية  عادةً  ندعوهأو ما   –ارتفع سعره و زاد الطلب عليه، 

كان بالكاد قد بلغ   أن ميزس  ، خاصةً ذا التحليل الجذري إنجازًا مذهاًل ه  اعترب

وغري شخيص،    معزواًل الثالثني من عمره عندما كتب عنه. لقد أظهر أن املال ليس شيئًا  

 يف نطاق تحليل السوق.  املال أدرجولكنه انعكاس للقيم اإلنسانية؛ لقد 

 

 دورة األعامل 
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آخر حري االقتصاديني لفرتة طويلة:   ساعدت هذه األفكار ميزس عىل تفسري يشء 

اإليقاعي    –  األعاملدورة   والهبوط  واألسعار  الصعود  التجاري،  النشاط  يف 

  األسايس أن املصدر  ميزس  ل التي شوهدت عىل مر السنني. أظهر  ومستويات الدخ

بتشجيع دائم من البنوك    – يف االئتامن املرصيف    ةاملفاجئ   الزيادةلهذه الدورات كان  

 املركزية وأسيادها السياسيني. 

رش عىل األقل، عرف االقتصاديون أنه عندما ترتفع كمية  منذ القرن الثامن ع

لكن ه أكرث؛  وينفقون  ثراًء  أكرث  بأنهم  الناس  يشعر  ما،  لسبب  املتداولة  ذا  األموال 

اًل. وهذه هي قصة التضخم.  ، وال يرتك أحًدا أفضل حااإلنفاق اإلضايف يرفع األسعار

 إن ازدهار األمر أسوأ من ذلك.  أن  ايك، رأى  ه  كلكن ميزس، إىل جانب زميله فريدري

عىل  ياإلنفاق   الطلب  يف  حقيقية  زيادة  هناك  أن  يعتقدون  األعامل  رواد  جعل 

جعل القروض أرخص. تة  املفاجئاالئتامن    زيادةمنتجاتهم. ويف الوقت نفسه، فإن  

 لذلك يقرتض رواد األعامل املزيد الستثامر املزيد وإنتاج املزيد. 

مؤرشات   ستند إىلم  – سيئستثامر  ا–خاطئ  استثامر  إفراط    يعتربلكن هذا  

تُ فزائفة.  أسعار   ارتفا لن مييض وقت طويل حتى  العام بسبب  ع  كبح فورة اإلنفاق 

الناس يف ادخار ما    إىل انخفاض رغبةنخفضة،  املفائدة  الأسعار  األسعار. وتؤدي  

للرشكات.   الجديدة  االستثامر  خطط  لتمويل  أنفسهم لييكفي  األعامل  رواد  جد 

االقرتاض.    محصورين وارتفاع تكاليف  الطلب  انخفاض  شطب  عليهم  يتعني  وبني 

االزدهار الكاذب إىل    يؤدي  ر املوارد الحقيقية.هدما يؤدي إىل  ،  مشاريعهم الجديدة

القيود فإن  مليزس،  وفًقا  مؤل.  عىل    انهيار  عيار مثل  –النقود    استحداثالصارمة 
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تسببها.    – الذهب  التي  واألرضار  الدورات  هذه  أن  ستمنع  االقتصاديون    فكر سبق 

  ه دمجب  تقدًماأخرى، حقق ميزس    األوائل يف دورات األعامل قبل ميزس. ولكن مرةً 

الفائدةاالئتامب   املتعلقة –السابقة  العديد من األفكار   اإلنتاج وأسعار  يف    –ن، وبنية 

 .اآخًر  مبهرًااالقتصادي. لقد كان إنجازًا  والركود الزدهار نظرية موحدة عن ا

 

 رأس املال والفائدة والوقت 

أيًضا فهاًم  أن    منحنا ميزس  املال والفائدة. وأكد    ت ليس   الفائدةأفضل لطبيعة رأس 

التلقايئ    –  جامدة طبيعية  حقيقة   »العائد«  من  إنها  بل  االدخار.    عىل بعض  تنشأ 

  قدون أنه يجدر ، ما إذا كانوا يعت أو تحديًدا  – ير األفراد املعنيني للمستقبل  تقد   طريقة 

ستزيد وفرة  التي  الت  اآل واملحاريث و لصنع شباك الصيد،    استهالك اليومالتضحية ب

ستهالك اليوم وزيادة االستهالك غًدا األهمية  ذه املفاضلة بني اتكشف هغًدا.  اإلنتاج  

إىل حد كبري، أو    أغفل  ما  وهو   –يف جميع الحسابات االقتصادية    للوقت الحاسمة  

 السائدة.  سية ادر ال  أيسء فهمه، يف الكتب 

محاولتها يف  أخطاء  ل   لكن  الدراسية  الكتب  ترتكب  للطالب،  األمور  تبسيط 

معاملة رأس املال عىل أنه متجانس. زعم ميزس )بناًء    يف  يتمثل أحدهافادحة أخرى.  

يوجد    رأس املال أن  ك(  ري ، يوجني فون بوهم باف عمل سلفه يف املدرسة النمساويةعىل 

املطرقة  تختلف    .ن الذي يليهكل منها يختلف عيختلف  ،  محددة  سلع رأسامليةيف  

التكلفة حيث  من  واملطرقة  السندان  عن  كثريًا  مثاًل،  ومرونة    ،والوظيفة  ،البخارية، 

الدقيقة للسلع الرأساملية التي منتلكها    التشكيلة. لذا فإن  النقلاالستخدام وسهولة  
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ختلفة  املرأساملية  السلع  اليكون لها تأثري حاسم عىل تقدم اقتصادنا. وبتجميع  قد  

مال«،   »رأس  باعتبارها مجرد  احتامل  يغفلمًعا  الكيل  االقتصاد  يستثمر    أن  خرباء 

حتاًم  سيؤدي    سيئاستثامر  وهو    –من السلع الرأساملية    األنواع الخاطئةيف  الناس  

النهاية  مييف  أظهر  كام  يف  ز،  األعامل،  ب  املتعلقة   أعاملهيس  خسائر  دورات  إىل 

 حقيقية. 

 

 استحالة الحساب االشرتايك

  استحالة   مستنًدا إىلكانت املساهمة الرئيسية الخامسة مليزس هي هدمه لالشرتاكية،  

ببساطة   االقتصادي  األسواقالحساب  اختفاء  الدولة.  عند  متتلك  وسائل    فعندما 

معرفة  سيتعذر    لن توجد طريقة لتسعريها. لذا باع مطلًقا،  شرتى أو تُ ال تُ   أي ،  اإلنتاج

املمكنة هي األرخص وبالتايل   املحتملة العديدة    إىل   سنفتقرأي من عمليات اإلنتاج 

بينها.  الطريقة  ال اختياروحتاًم،  عقالنية لالختيار من  اإلنتاج    سيتم    األغىلعمليات 

املوارد.   اقتصاد  و وستهدر  يفرض  ذلك،  النقيض من  تنافسية  عىل  السوق ضغوطًا 

العمليات   أكرث  الختيار  املنتجني  الفاقد    –  اقتصاديًا  املجدية عىل  تقليل  وبالتايل 

 ألغراض أخرى.  والحفاظ عىل املوارد الحيوية سليمةً 

نقطة   هذه  التي    بوجه   فارقةكانت  االشرتاكية  حول  املناقشات  يف  خاص 

العرشين.   القرن  أوائل  يف  أوروبا  يف  علو احتدمت  املنظرون  يهارًدا  اقرتح   ،

« األسواق موجودة؛  أن  االشرتاكيون »اشرتاكية السوق«، حيث تخصص املوارد »كام لو 
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ضية  ريا  مسألةمجرد    هي أو أكدوا أن مسألة االختيار بني إمكانيات اإلنتاج املختلفة  

 . اآلنيةلحل أعداد كبرية من املعادالت 

قائاًل  إال عندما تكون    لكن رد ميزس  أن تنجح  السوق ال ميكن  إن اشرتاكية 

 بقم تلن    إالو لنسخها؛ لذلك ال ميكن أبًدا أن تنترش كثريًا،    حقيقيةهناك أسعار سوق  

حقيقة    تتجاهل  فهيأسعار حقيقية لتستمر. أما بالنسبة لفكرة التخطيط الريايض،  

الرياضيات أبًدا  اختصايص    ميلك  لنأن الظروف تتغري حتاًم أثناء تقدم الخطة: لذلك  

« بيانات  ذلك  –لتلخيصها  «آنية أي  يعني  ميكن  ال  من  ج  أنه  الكثري  وتلخيص  مع 

 منطقيًا.   ضعيفةببساطة اكية . بعبارة أخرى، االشرت البيانات بأية حال

 

 التدريس والتأثري 

كان مليزس تأثري واسع ودائم ومستمر حتى يومنا هذا. مىض تلميذه األكرث شهرة،  

هايك، إىل الفوز بجائزة نوبل للعمل الذي أنجزاه كالهام يف دورات األعامل.   كفريدري

للحكومة   كمستشار  للعمل  روبينز،  الحًقا(  )لورد  ليونيل  آخر،  مريد  ومىض 

الربيطانية؛ وأصبح آخر، جاك روف، مستشاًرا اقتصاديًا للجرنال ديغول يف فرنسا،  

 . وأصبح ثالثًا، لويجي إيناودي، رئيًسا إليطاليا

يف الواقع، أثر ميزس عىل جيل كامل من اقتصاديي السوق الحرة واملفكرين  

الليرباليني،   بينهماالجتامعيني  اقتصاديات مجتمع    ومن  )الرائد يف  ماكلوب  فريتز 

املعلومات(، وغوتفريد هابرلر )الذي كتب أعاماًل مؤثرة يف التجارة الدولية، وتكاليف  
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إزرائيل كريزنر )املشهور بعمله يف  و (،  نتاجيةسعار الرصف، والكفاءة اإل الفرص، وأ 

األعامل(،   روثرب و ريادة  الكالسييك  موري  الكتاب  )مؤلف  الرجل  ،  الليربايلد 

والدولة أمريكا  وقد  الكثري.    هم(، وغري واالقتصاد  كل من  باسمه يف  سميت معاهد 

العال.   أنحاء  والجامعات يف جميع  الكليات  كتبه يف  وتستخدم  وتستمر  وأوروبا. 

 أفكاره املتمردة يف االنتشار. 
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 حياته، مسريته املهنية، وكتاباته   2

 

 مسريته املهنية يف أوروبا وأمريكا 

 

عام    لودفيجولد   يف  ميزس  ليمربغ،  1881فون  يف  يف ،  لفيف  اآلن  )وتسمى  غاليسيا 

ولكنه ترعرع بشكل    1متويل وتشييد السكك الحديدية. ، حيث كان والده يعمل يف  أوكرانيا(

دكتوراه يف القانون  حاصًلا عىل  ، ليتخرج  1900الجامعة عام  ب  والتحقرئييس يف فيينا،  

. كمعظم الطًلب، كان يف البداية مؤمناا بالحاجة إىل تدخل الحكومة 1906عام  واالقتصاد  

أهمية  كارل منغر أدى به إىل اإلميان بل مبادئ االقتصاديف االقتصاد؛ ولكن اكتشافه لكتاب 

األساس الصلب الوحيد الذي ميكن أن    هياألسواق الحرة، واالقتناع بأن الخيارات الفردية  

 االقتصاد. تبنى عليه أبحاث 

 املنشورات االقتصادية الرسمية 

ميزس عمل  تخرجه،  تقدم    عقب  رسمية  شبه  هيئة  وهي  النمساوية،  التجارة  غرفة  لدى 

  –أبرز املحللني فيها  املشورة للحكومة يف مسائل السياسات االقتصادية. رسعان ما أصبح  

 . نظرية املال واالئتامنبالغ التأثري ، لكتابه  1912وهو ما عززه نرشه، يف عام 

وقد    –أن يكون أستاذاا أكادميياا، ولكنه مل يعل شأنه قط يف تلك املهنة    أراد ميزس 

، يف    منع من ذلك، وفق رأيه، بسبب آرائه الليربالية غري الرائجة بتحرير األسواق. بدأ فعًلا

 

ا إميون باتلر، لودفيج فون  1978. لودفيج فون ميزس، مًلحظات وتذكارات، ليربيشن برس، ساوث هوالند، آي إل، 1 . انظر أيضا

 . 1988: منشأ ثورة االقتصاد الجزيئ، جوار، بوكفيلد، يف يت، وألديرشوت، ميزس
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، مضطراا Privatdozentفقط كأستاذ مشارك  ، بالتعليم يف جامعة فيينا، ولكن  1913عام  

ا عن لًلعتامد عىل رسوم التدر  الحصول عىل راتب من الجامعة. يس عوضا

لجنة    مدير  ميزس  أصبح  األوىل،  العاملية  الحرب  يف  العسكرية  الخدمة  بعد 

اإلمرباطورية  التعويضات،   تفكيك  إىل  أدى  الذي  السلمي  الحل  من  جوانب  عىل  وأرشف 

هايك ووظفه؛ واستطاع    كفريدريالتقى باالقتصادي الشاب    كالهنغارية. وهنا–النمساوية

الجامعة،    مشارك  كأستاذمتابعة عمله   العديد من  مجرياا  يف  حلقةا دراسيةا خاصةا جمعت 

 العلامء الليرباليني املرموقني.

 األبحاث األكادميية

التأثري،    1922يف   بالغ  آخر  كتاباا  ميزس  واالئتامن  االشرتاكيةنرش  باملال  اهتاممه  ولكن   .

أسس املعهد النمساوي ألبحاث دورة األعامل، وقد انضم له    1927ظل مستمراا، ويف عام  

صياغة مبادئه عن املجتمع  ، وفيه أعاد  الليرباليةيف العام نفسه، نرش    املعهد.  هذا ايك يف  ه

 الحر وأكد عليها. 

أن تفائله تجاه حالة االقتصاد  التي تناولت دورات األعامل    أعامل ميزس  تستطعمل   

النمساوي. كانت تلك فرتة تضخم فائق كبري يف أملانيا؛ ومل تكن النمسا محصنةا من ذلك،  

كرونة ورقية.    14,400سعرها    مع هبوط العملة إىل درجة أن كرونة ذهبية واحدة أصبح

عرش لفوائض  الحتمية  النتيجة  بأن  ميزس  توقع  ستكون  صدق  العرشين  القرن  ينيات 

 لنظام املايل واملرصيف.االنهيار واسع النطاق ل 

ليصبح أستاذاا للعًلقات االقتصادية الدولية يف املعهد العايل للدراسات  دعي  عندما  

أنه ظل يعمل بدوام جزيئ مع    –الدولية يف جنيف، وافق ميزس بشغف   الرغم من  عىل 

هتل ضم  حتى  النمساوية  التجارة  عام  غرفة  يف  النمسا  اليهودي 1938ر  أصله  لكن   .
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ا ل من النمسا    جعًله منفياالشمولية  ومناهضته الرشسة ل لحكومة السويرسية: يف  وإحراجا

، هرب هو وزوجته مارغيت إىل الواليات املتحدة، حيث أصبح مواطناا يف عام  1940عام  

1946 .2 

 الكتابة والتعليم يف أمريكا 

الستينيات من   أن سمعته األكادميية كانت تسبقه، فإن ميزس كان قد بلغ  الرغم من  عىل 

أكادميية. رمبا مل   للعثور عىل وظيفة    تعنه عمره عندما وصل إىل نيويورك، وكان يكافح 

كان ،  1969و  1945بني عامي  ولكنه  لغته اإلنجليزية الضعيفة نسبياا وشخصيته الشائكة.  

. ومع  ر آنذاكفقط أستاذاا زائراا بدون أج  كونه يف جامعة نيويورك، عىل الرغم من    يدرس

السنوات  ،ذلك هذه  بالنشاط  كانت  إىل  مليئةا  املوهوبني  واملعلمني  الطًلب  ميزس  اجتذب   .

التدريسية  فيينا.  حلقاته  مثل  و ، كام فعل يف  كتباا  ،  القديرةالحكومة  و،  البريوقراطيةأنتج 

املضادةو وللرأساملية  العقلية  والتاريخ،  فيها    ،النظرية  يف  كشف  القصور  أوجه  عن 

التفكري غري الليربايل واحتوت عىل رؤى جديدة مهمة حول منهج العلوم االقتصادية. ثم  

عام   الضخم    دمج  ،1949يف  كُبني    البرشي  الفعلكتابه  يف  والفردية  مثري  االقتصاد  ٍل 

 يعترب أعظم أعامله. هذا الكتاب  يزال  ومالإلعجاب. 

كرم ميزس بشهادات فخر وأوسمة أخرى. وتويف يف أكتوبر  يف سنواته األخرية،  

ا للمدرسة النمساوية لًلقتصاد بًل منازع. وبعد عام واحد بالضبط، ، 1973 ت  عمعميدا

هايك جائزة نوبل عن نظرية دورة األعامل التي كانا   كأخبار نيل تابعه وصديقه فريدر 

ا رائديها  . معا

 كتاباته عن علم االقتصاد، والعلوم السياسية واملنهجية 

 

 
 كان أخوه ريتشارد، وهو عامل بارز يف الرياضيات التطبيقية، قد هاجر إىل الواليات املتحدة قبل ذلك بعام. 2
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ا يف متسكه باملعتقدات املناهضة للدولة. حتى  طوال   حياته بعد البلوغ، كان ميزس راسخا

بيلريين   مونت  لجمعية  األول  االجتامع  املفكر  –يف  من  مجموعة  االجتامعيني  وهي  ين 

أثناء مناقشة حول رضائب الدخل    –  1947الليرباليني أسسها هايك يف عام   خرج ميزس 

قائًلا:   إالالتصاعدية،  أنتم  االشرتاكيني!  »ما  من  ذات وقد    «مجموعة  ماكلوب  فريتز  شكك 

 . العًلقات معه ملدة ثًلث سنوات قطع ميزسف مرة يف حكمة املعيار الذهبي، 

االشرتاكيةرمبا   مع  املساومة  ميزس مخاطر  الحربني    عرف  بني  تجاربه  من خًلل 

. لكن األفكار االشرتاكية كانت عرصية وأعاقت آراؤه التي ال هوادة فيها مسريته  يف أوروبا

النظرية   الناحية  من  كثافة  األكرث  أعامله  حتى  تخللها  كثرياااألكادميية.  عنيفة    ما  جداالت 

ا.   –ضد االنجراف الفكري نحو الدولة   وهو أمر قد يجده القراء األكادمييون مقلقا

كذلك مل يساعد ميزس كونه كان يكتب باألملانية يف ظل تركز اهتامم االقتصاديني  

وكينز.   ومارشال  فيرش  مثل  اإلنجليزية  باللغة  الناطقني  الكتاب  خارجا و عىل  عن  لكونه  ا 

املتعارف   علميااسياق  أعامله،  عليه  ترجمة  تأخرت  تنصف فقد  ال  الرتجامت  هذه  وبعض  ؛ 

األصلية.   لغته  كان  و دقة  فقد  أمريكا،  إىل  انتقاله  بعد  اإلنجليزية  باللغة  كتب  عندما  حتى 

ء  اليس اختيارهحرف املعنى بوغالباا ما كانت معانيه أحياناا غامضة  فقد يفتقر إىل الطًلقة: 

  املنطق   منيف بعض األحيان، يف مساحة ال تتجاوز بضع صفحات،    وهو يندفع  للكلامت.

التكثيفاألكادميي   يجدها    شديد  التي  األفكار  ضد  للجدل  إثارة  األفكار  أكرث  .  ملحةإىل 

القراء املعارصين. ومع   إبعاد  ميكن أن تتسبب خطاباته الًلذعة عىل وجه الخصوص يف 

 يزال مناسباا حتى اليوم.  ما يزال مبتكراا وقوياا و  ماله  ذلك، فإنه يستحق التمسك به، ألن عم
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 أعامله عن النظرية االقتصادية 

نظراا لكونه عمًلا واسع  إنجازاا عبقرياا.    نظرية املال واالئتامن  1912كان كتابه املنشور عام  

، فقد مكن التحليل االقتصادي من   والتضخم.  واالئتامن    تناول نظرية املالالنطاق ومفصًلا

أوروبا،   قارة  يف  مؤثراا  الكتاب  يف  كان  بعام  سبقته  التي  فيرش  إيرفينغ  مقاربة  أن  مع 

، وال سيام لكن عمله عن املال واالئتامن  االقتصاد الكيل غطت عليه يف بريطانيا وأمريكا.

الذي يغذيه االئتامن، ما    ءتفسريه لدورات األعامل عىل أنها نتيجة حتمية لًلستثامر اليس

 يزال أحد أهم املساهامت التي قدمها ميزس يف العلوم االقتصادية. 

إنجاز آخر رائع له، وهو إعادة صياغة جريئة لعلم االقتصاد بوصفه    البرشي  الفعل 

اكسيولوجيا )علم  الرب األعم، والذي يدعوه ميزس    عمل اإلنسان علم المجرد جزء واحد من  

واضحة  .  (األفعال قليلة  فرضيات  من  استنتاجها  ميكن  االقتصاد  مبادئ  أن  الكتاب  يرشح 

مع    األفرادد شدد الكتاب عىل أهمية كيفية تفاعل  وقبالبداهة عن غايات واختيارات البرش.  

كل األشياء التي    –يف تلك القرارات    والتخمنياألحداث، والدور الحاسم للوقت وعدم اليقني  

فهاما   البرشي  الفعلإىل حد كبري االقتصاد الكيل السائد. من هذا األساس، مينحنا  جاهلها  ت

وأشياء   الحكومة  ودور  والتضخم  واملنافسة  واالحتكار  للامل  الحقيقية  للطبيعة  ا  جديدا

 أخرى كثرية. 

 التنظيم االجتامعيأنظمة 

بأن علم االقتصاد، إذا فهم بشكل صحيح، ميكن أن يوفر إرشادات مهمة لتحديد    آمن ميزس

وكتابه  أي أنواع التنظيم االقتصادي أو االجتامعي قابلة للتطبيق وأيها غري قابلة للتطبيق.  

مثال جيد عن ذلك. فهو يجادل فيه بأن األمم،    األمة، والدولة، واالقتصاد  1919الصادر عام  

الهجرة إليها من قبل جامعات أخرى وتضع  يف سعيها الدؤوب لحفظ ثقفتهم، تقاوم عادةا  
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حجز األمم األخرى يف  أن جرى    لذلك  األثر الصايف و حواجز حامئية ضد هذه الجامعات.  

سكانياا ومكتظة  فقرية  لمناطق  ويدفعهم  األحقاد  عىل  يشجع  ما  املنطقة  ًل ،  عىل  ستيًلء 

التي تؤدي إىل  إقامة الحواجز هي  الحكومات يف  التي »يحتاجونها« ببساطة. ولكن قوة 

 ولن يقيض عىل تلك النزاعات سوى زوال سلطة الدول. اندالع هذه الرصاعات؛  

وصفة  إذن،  ا  االشرتاكية،  عزل    وعىل .  عاتلرصاتحضري  االشرتاكية  االقتصادات 

الدقيقة. والدول االشرتاكية إمربيالية  فنفسها، وإال   ستؤدي الهجرة إىل اضطراب خططها 

لذلك دامئاا؛  عليها  تتفوق  السوق  فاقتصاديات  تفوقهف  بطبيعتها:  أسطورة  عىل  ،  اللحفاظ 

 إىل االشرتاكية.  جميع الدول األخرى  تحويلمحاولة ا عليه

اآلر  هذه  ميزس  آخر،  طور  عظيم  كتاب  يف  يف  االشرتاكيةاء  يثري  .  1922،  وفيه 

االقتصادي   الحساب  أن  هو  تدمرياا  األكرث  موضوعه  ولكن  الحاسمة،  النقاط  من  العديد 

إذا   ما  األسعار، ال توجد طريقة ملعرفة  بدون  العقًلن كان مستحيًلا يف ظل االشرتاكية: 

 التكلفة. كانت سلع اإلنتاج تستخدم بشكل فعال من حيث 

التدخلكتابه    أظهر عام    نقد  أفضل  أن    1929الصادر  ليست  املخففة  االشرتاكية 

متوقعة وغري مرغوبة.  آثاراا جانبية غري  ينتج  األسواق، كام يوضح،  تدخل يف  فأي   . حاالا

يقل من  يؤدي خفض سعر الحليب، عىل سبيل املثال، إىل زيادة الطلب عىل الحليب، ولكنه  

نقص يف السلع: لذلك تتدخل الحكومات مرةا  ملنتجني. ال مفر إذن من حدوث  لدى ا  ربحيته

التدخل الجزيئ إىل  حتى  وهكذا دواليك    –أخرى لتصحيح األمور   اشرتاكية كاملة  يتحول 

ميزس مجادالا دؤوباا عىل الدوام، فقد تناول املوضوع    قبل ميض الكثري من الوقت. وكون

 . حرية والسياسة االقتصاديةالتخطيط للنفسه يف كتب أخرى، مثل 
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، أظهر ميزس استحالة تحول  1944القصرية املقروءة لعام    البريوقراطيةيف دراسة  

ا  أل فاموظفي الخدمة املدنية إىل رواد أعامل.   ا له، تواجه اختباراا واحدا عامل التجارية، وفقا

الربحية؛ ولكن الهيئات الحكومية تواجه مشكلة مستحيلة تتمثل يف التوفيق بني    –بسيطاا  

املتنافسة.   العديدة  السياسية  عام  املطالب  كتابه    1944ويف  أعاد  ا،  القديرة أيضا   الحكومة 

املناطق عىل املزيد من    ل التأكيد عىل أن التدخل يقلل اإلنتاجية ويؤدي إىل مطالب بالحصو 

  تؤديان إىل الحروب.نيا يغذي القومية واإلمربيالية اللتاملدرة لألرباح، م

عام  الليرباليةكتاب  إن   الصادر  الوحيد.  1927،  للبديل  أنيق  بيان  إن  ،  يقول  فهو 

إال عندما تكون  جدان  ا و تذين ال يالرخاء االقتصادي يعتمد عىل التخصص والتجارة. لكن ه

يتطلب السًلم  وذلك  يف التبادل.    ا أحرارا الناس  يكون  وسائل اإلنتاج مملوكة ملكية خاصة و

إنه  اللذين والحرية،   التجربة  لنا  يتطلبان  تقول  يحد  ام  متساوية.  وسياسية  مدنية  حقوقاا 

ا   الليرباليون من دور الدولة يف فرض هذه الحقوق والحفاظ عىل السًلم: فمن السهل جدا

هذا،  ذلك. ومع  فعل  عىل  عىل الحكومات أن تقوض امللكية الخاصة إذا كانت لديها القدرة  

فإن الليربالية هي قوة من أجل السًلم، كام يقول ميزس: عندما يعتمد الناس عىل التجارة  

 . مع اآلخرين، فمن غري املرجح أن يخوضوا حرباا معهم

 األعامل املنهجية 

  1933كتب ميزس ثًلثة كتب فنية عن النظرية االقتصادية واملنهجية. وكتابه الصادر عام  

لًلقتصاد  املشكًلت مثل    املعرفية  تجريبياا  علاما  ليس  االقتصاد  أن  فكرة  قدم  الذي  هو 

كل    استنتاج فيه  الفيزياء، بل هو نظام استنتاجي يشبه إىل حد كبري الرياضيات، إذ ميكن  

البسيطة   البديهية  من  األفراد  نظرية  إن  األساس،  غايئبشكل    ونيترصفالقائلة  هذا  من   .

 إن  ًلت والتكاليف والوقت والفائدة وأشياء أخرى كثرية بشكل طبيعي. تأيت أفكار التفضي 
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هذه    االستنتاج ما يختاره الناس؛ لكن طريقة    خربنا بالضبط يكن أن  ميما  وحدها    املًلحظة

 . علم االقتصاد يف الواقع يتناولهوهذا ما   –يختارون   كيفتخربنا 

سبب عدم  ، من جديد  1962، املنشور عام  النهائية لعلم االقتصاداألسس  أظهر كتاب   

مًلءمة الطرق التجريبية املتبعة يف العلوم الطبيعية لعلم االقتصاد. نحن نترصف، حسب  

ومن هذه النقطة الواضحة ميكن أن نشتق أفكار الغايات،  أشياء معينة،  نثمن  ميزس، ألننا  

والخسارة. والربح،  والفشل،  والنجاح،  املًلحظة  والوسائل،  مناسبة    طريقة  والتجربة غري 

يف االقتصاد ألنه ال توجد ثوابت قابلة للقياس وال توجد طريقة للتنبؤ بأفعال األفراد الذين  

هو   به  التنبؤ  ميكن  البرشي  املجتمع  بأن  االعتقاد  إن  وأهدافهم.  قيمهم  معرفة  ميكننا  ال 

ان املجتمع بأ  منارصي الدولة بالضبط ما ينتج تصور   . ميكن التحكم فيه أيضا

كتاب    والتاريخطبق  عىل    1957عام  الصادر    النظرية  النقد  األخرىهذا  .  الفروع 

الليرباليةو   ،يف جزء منه للنظرية والطريقة املاركسية  نقد    وهو جزئه اآلخر.  يف    دفاع عن 

التنبؤ بالخيارات البرشية يجعل فكرة أن االشرتاكية، أو أي  و يجادل بأن عدم القدرة عىل 

ا إىل النقطة املهمة وهي أن  محض هراء   «حتمي »تطور تاريخي آخر، أمر   . لكنه يشري أيضا

ت االقتصادية  البيانات  أجل  تناول  جميع  من  نكافح  بينام  بالفعل.  حدثت  التي  األحداث 

العامل، نحتاج أن نتذكر أن البيانات التي نبنيها    كيفية سريتخربنا    تحسني النظريات التي 

إخبارنا عىل وجه اليقني    الكن ال ميكنهو ،  تؤنس أفكارنا باملعلومات. قد  يةعليها كلها تاريخ

ا، ألن ا بحلول الغد مبا سيحدث غدا  . العامل سيكون مختلفا

 إرث ميزس اليوم 
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متشامئاا بشأن تأثري مساهمته عىل النظرية االقتصادية والسياسية. وكان يأمل    كان ميزس

أن يكون لكتاباته تأثري أكرث فورية؛ ولكن خًلل حياته، ظلت االشرتاكية وسياسة التدخل  

 شائعتني.  

يف    ه لكن  االشرتاكية  املجتمعات  يف  القصور  أوجه  عن  بوضوح  كشف  وفاته  منذ 

ت نفسه، فقد أدى تحرير التجارة إىل رفع مستويات املعيشة يف  العامل الحقيقي. ويف الوق

فكرة أن الدورات  إن  إىل جعل األمم اإلمربيالية املتحاربة باألمس حلفاء.  أفقر دول العامل و 

نطاق   اآلن مقبولةا عىل  أصبحت  وائتامنية غري مًلمئة  نقدية  ناجمة عن سياسة  التجارية 

عىل   ا  تخصصا األكرث  الخدمات  اقتصاد  إىل  الضخم  اإلنتاج  من  االنتقال  أكد  وقد  واسع. 

 يف مقابل القوى غري الشخصية. األهمية الحاسمة لألفراد 

   ، أعامل  إجامالا كان    فون  لودفيجتتمتع  مام  بكثري  أكرب  انتشار  بقوة  اليوم  ميزس 

ا.   يخشاه يوما
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 علم االقتصاد   3

 

يرغبون    علمي  يف  االقتصاديون  تخصصهم  يكون  بالنسبة  و .  اأن  الحال  كام 

كيفية   حول  توقعات  ووضع  األشياء،  بني  الروابط  إبراز  يريدون  الطبيعة،  لعلامء 

املستقبل.   فعل  ترصفها يف  علمي  االقتصاد  أن  ميزس  يختلف  اعتقد  بشكل  ولكن   ،

  ا عن العلوم الفيزيائية. إنه قادر عىل وضع توقعات مهمة، إال أنها مختلفة متام    امتام  

  1يث نوعها ودقتها.عن غريها من ح

 

 أهمية القيم 

يكمن االختلف يف أن جميع الظواهر االقتصادية تستند إىل قيم واختيارات وأفعال  

االقتصادي  األشخاص عموم  يعتقد  أن  ني املعنيني.  اقتصادي  متغري  مستوى  –  أي 

  حقيقة ولكن يف  .  مثل    إجاميل الطلب  – له تأثري مبارش عىل متغري آخر    – مثل    السعر

هناك مليني من األسعار التي  ذلك أن  األمر، ما من يشء يسمى »مستوى« السعر،  

تتأرجح مقابل بعضها البعض. تؤثر األسعار املختلفة عىل قرارات األفراد املختلفني  

الخاصة،   الشخصية  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  إىل  بالنظر  وذلك  مختلفة،  بطرق 

 وحة يف ذلك الزمان واملكان املحددين. باإلضافة إىل تقديرهم للخيارات املطر 

أمر    ليس  الروابط  اميكانيكي    اإنه  حول  يتمحور  أن  للقتصاد  ميكن  ال  لذا   :

والتكاليف   األسعار  مثل  االقتصادية،  املفاهيم  إن  األشياء.  بني  املتوقعة  اإلحصائية 

  داللتهااق  يف سيواملال والبطالة وأسعار الرصف والنفقات واملدخرات، ال أهمية لها إال  
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يف   متجذر  االقتصاد  لذلك.  نتيجة   ترصفهم  وكيفية  املعنيني  لألفراد    القيم بالنسبة 

 اإلنسانية. 

، كام هو الحال بالنسبة لألمور املوضوعيولكن القيم ليست جزء ا من العامل   

التي يتعامل معها علامء الطبيعة مثل الكتلة أو درجة الحرارة أو الطول. القيمة ليست  

وال ميكن قياسها باستخدام مقياس ريايض ما.    ،يف البضائع نفسها  ا متضمن    اأمر  

القيمة باختلف األشخاص: قد يرى البعض يف ارتفاع سعر سوق األسهم   تختلف 

، يف حني يعتقد البعض اآلخر أنه فرصة جيدة للبيع. القيمة  للرشاء مثل    اوجيه    اسبب  

لة تقدير شخيص. إنها ال تعتمد عىل  موجودة يف عقل الفرد. إنها أمر عاطفي ومسأ

 .  ابيئتنا املادية وحسب، بل عىل حالتنا النفسية والفسيولوجية الحالية أيض  

. تظهر  اقيمنا ألن عاملنا يتغري واحتياجاتنا تتغري أيض    تتغريعن ذلك،    فضل   

منتجات جديدة وتستحدث عمليات جديدة تجعل السلع البديلة أرخص، وهذا يدفع  

إىل بالنتائج:  الناس  التنبؤ  أولوياتهم. ال ميكن  ترتيب  إعادة  ملنتج  ف  الضخم  اإلنتاج 

مثل   باملوضة  مرغوب    ،متعلق  يجعله  ولكنه    اقد  للفقراء،  بالنسبة  التكلفة  وميسور 

 سيجعله غري مرغوب بالنسبة لألثرياء املهتمني باملوضة.  

اإلنسانية شخصية ومختلفة ومتغرية  إن   القيم  أن  املتمثلة يف  تثري  الحقيقة 

، ينبغي أن ينظر إىل مجاميع  ومن أجل ذلكمن املشاكل بالنسبة للقتصاديني.    اكثري  

ملخصات   مجرد  أنها  عىل  »االستثامر«  أو  »الطلب«  مثل  املألوفة  الكيل  االقتصاد 

تعددة وشخصية وأبعد ما يكون عن أن  أفعال م  –إحصائية ألفعال األفراد يف السوق  

. إن هذه اإلحصائيات ال توجد بشكل مستقل، إذ ال ميكن تفسريها دون  تكون موحدة  
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معينة بأحداث  بها  املتأثرين  لألفراد  الشخصية  القيم  إىل  بدورهم    ،الرجوع  والذين 

   2يساهمون يف تشكيل هذه األحداث.

محاولة البحث عن روابط  يعتقد ميزس أن االقتصاديني يضيعون وقتهم يف  

إحصائية بني مجاميع االقتصاد الكيل. عىل الرغم من أن تأثري األسعار عىل الطلب  

،أمر بديهي   . فالنتيجة الدقيقة تعتمد  اأنها ليست علقة دقيقة أبد    امن الجيل أيض    مثل 

يفعلونه   وما  الوقت  ذلك  املوجودين يف  لألفراد  بالنسبة  املعينة  األحداث  داللة  عىل 

أمر   »ثوابت«(  ذلك؛  من  األسوأ  )أو  اقتصادية  »قوانني«  عن  البحث  إن  لذلك.  نتيجة  

 مضلل.  

 

 علم األفعال البرشية 

من فروع   انه ليس فرع  ، ولكإن علم االقتصاد متجذر يف القيم اإلنسانية فعل  

حول   يتمحور  ال  إنه  النفس.  معينة     سبب علم  أشياء  الناس  سبب رشبهم  –اختيار 

مثل   الكحولية  حول    –للمرشوبات  السوق    نتائجبل  يف  االختيارات  كمية   –هذه 

الكحول املطلوبة وأسعارها. ينبغي أن يتعامل علم االقتصاد مع قيم األفراد والهدف 

، فهو يركز عىل أفعالهم وحسب. إنه جزء من العلم األكرث يات«منها عىل أنها »معط

وهو   ميزس،  يقول  ما  بحسب  البرشية،  باألفعال  واملتعلق  .  األفعال  علمعمومية  

ميزس   الدراسة    Catallactics  التبادالت  اقتصاد مصطلحيستخدم  هذه  لوصف 

أما  بنشاط التبادل البرشي.  ، أي علقة األسعار  ة العلمية لألفعال االقتصادية البرشي

ألن مصطلح    –  Catallaxy  علم املبادلة فيسميها    ،النتيجة اإلجاملية ملثل هذه التبادالت

 له.  اومخطط   اللغاية ومدروس   ايجعل كل يشء يبدو ميكانيكي   االقتصاد
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عن العلوم الطبيعية، التي    اختلف متام  ي   بوصفه علام    اقتصاد التبادالت ولكن  

من خلل برامج مراقبة واختبار. فمن ناحية،    تكتشف األشياء وتضع توقعات مفيدة  

جهاز   االقتصاديون  ميتلك  أخرى،    اال  ناحية  ومن  اآلخرين.  قيم  مراقبة  من  ميكنهم 

ن املستحيل تكرار الظروف الدقيقة: األفراد،  النتائج االقتصادية غري قابلة للختبار، فم

 واختياراتهم، وقيمهم، ودوافعهم، جميعها تتغري باستمرار.  

اكتشاف  قادر عىل  االقتصاد علم  أن  الرغم من كل ذلك، يدعي ميزس  وعىل 

ولكن ليس باالستناد إىل امللحظة واالختبار، بل من    –  ااألشياء ووضع التوقعات أيض  

عملية   بعض  االستداللخلل  من  الرياضيات  أو  الهندسة  اشتقاق  ميكن  مثلام   .

البديهيات البسيطة والواضحة حول الخط والعدد، كذلك ميكن استدالل علم األفعال 

 البرشية من مفهوم الفعل واالختيار يف حد ذاته.  

 

 ل األفعال تفسري القيم من خل 

أو أن نكتشف ما يجعلهم   األفراد  أذهان  أننا ال ميكننا أن نرى ما يف  يعتقد ميزس 

الفعلية    اختياراتهملطريقة معينة؛ ولكن هذا ال مينعنا من التعامل مع    ايترصفون وفق  

(، مهام كان نظريات الطلب والسعر )مثل    نشكلبإمكاننا أن    لما يزا بطريقة علمية.  

 .  اأو شخصي    ااألويل حصين  ها ؤ منش

للقي  صورة  بناء  ميكننا  األمر،  واقع  االختيارات    ميف  باستخدام  اإلنسانية 

العملية التي ينتقيها الناس بالفعل. يوضح ميزس أن االختيارات الفعلية لشخص ما  

الشخص حق   التي يفضلها هذا  األشياء  السوق تكشف  ، وبالتايل تفيش بعض  ايف 
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. ال ميكننا رؤية  التفضيل الظاهرأو ما يسميه    –س القيم خاصته  املعلومات حول مقيا

 مام يختاره كل شخص.   استنتاجهاقيم الناس، ولكننا قادرون عىل 

من آخر فالسبب يعود   ما بدال    اإننا ندرك، وبفضل عقولنا، أنه حني نختار شيئ   

أننا   أهمية    نفضلهإىل  ما نختاره أكرث  الحال،  لنا مام   عىل اآلخر. وبطبيعة  بالنسبة 

أفعال  أن  نفرتض  نحن  وباملثل،  اآلخر.  عىل  للحصول  عنه  نتخىل  أو  وراءنا  نرتكه 

مدفوعة بقيمهم وتفضيلتهم.    اما، أيض    ااألشخاص اآلخرين، حني نراهم يتخذون قرار  

من القرارات ويختارون بعض األشياء بينام يرتكون   سلسلة  نراهم يتخذون    وعندما

من    ا واسع    انطاق  ، ميتلك  اا نستنتج أن كل فرد منهم، مثلنا متام  بعضها اآلخر، حينه

 .  القيم

أن نفهم    االقتصاد تستنتج من  ميكننا اآلن  إن مبادئ  ما يعنيه ميزس بقوله 

أن   أو يتخذون قرارات، هذا يعني  الناس  ذاته. حني يترصف  الفعل يف حد  مفهوم 

األشيا بعض  يعتربون  وأنهم  القيم،  من  مجموعة  يساعدنا  لديهم  غريها.  من  أهم  ء 

االختيار يف فهم األفكار األساسية للقتصاد دون الحاجة إىل معرفة ما يختاره   منطق

 أفكار مثل املنفعة والتكلفة والتبادل.   –كل فرد بالضبط 

 

 مثال تحليل املنفعة 

هو مثال جيد عىل هذا النهج الذي    تحليل املنفعة الحديةإن ما يسميه االقتصاديون  

نتحدث عنه. عاىن االقتصاديون عىل مدار قرن من الزمن من املشكلة املتمثلة يف أن  

  باهظ   اللحياة رخيص، مثل املاء، يف حني ما هو غري رضوري أبد    اما هو رضوري جد  

 ؟  تكون قيمة األملاس أعىل بكثري من قيمة املاء االثمن، مثل األملاس. ملاذا إذ  
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السؤال.    النمساوية للقتصاد كارل مينغر عن هذا  املدرسة  ال  أجاب مؤسس 

الخيار  »يختار األفراد بني »املاء« و إنهم ال يواجهون  النظرية:  الناحية  األملاس« من 

املتمثل يف الحصول عىل كل املاء املوجود يف العامل أو كل األملاس املوجود يف العامل.  

  أملاسة إن الخيار الوحيد الذي يواجهونه هو ما إذا كانوا يريدون كمية  قليلة  من املاء أو  

  اناس ما يكفيهم من املاء، لذلك ال يقدرون حق  جديدة. ويف واقع األمر، ميتلك معظم ال

ولكن الناس ال يقتنعون قيمة كوب إضايف منه: هذا هو السبب يف أن املاء رخيص.  

أنهم ميتلكون أكرث مام يحتاجونه من األملاس، لذلك هم عىل استعداد لدفع مبالغ    اأبد  

 ثمن. هذا هو السبب يف أن األملاس غايل الباهظة مقابل قطعة إضافية:  

وبطبيعة الحال، من املرجح أن يقدر شخص ما يف الصحراء قيمة كوب من  

وبناء   حتى للتضحية برثوة من األملاس من أجله.    ااملاء إىل حد كبري، وقد يكون مستعد  

  ا ، ما من »كمية قيمية« ثابتة للامء أو األملاس؛ ما يختاره الناس معتمد كلي  عىل ذلك

 ، وحالتهم الذهنية يف تلك اللحظة.  الشخصية  ظروفهمم، وأمامه  الكميات الفعلية عىل  

التنبؤ    أو  للقياس  قابلة  غري  واالختيارات  القيم  أن  هو  هذا  كل  يعنيه  ما 

قد يرغب شخص ما مصاب بالصداع بقرصني  باستخدام معادالت رياضية منظمة.  

مرة. وقد  من األسربين، ولكنه لن يعتقد أن مائة قرص من األسربين أفضل بخمسني  

مببادلة    له،   ليك يكمل بناء مأوى  ، يقبل شخص يحتاج إىل عرشة جذوع من األشجار

من األشجار: ولكن  ا  معطف واق من املطر مقابل عرشة أو عرشين أو ثلثني جذع  

املطر.   من  لحاميته  تكفي  لن  ألنها  تسعة،  من  ليس  ميكننا  حسابية  عملية  من  ما 

س لكمية معينة من األشياء، قياس ما سيقيم الناس  خللها، وباالعتامد عىل تقييم النا 

 كمية  مختلفة  من هذه األشياء.  
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 التفكري الخاطئ يف االقتصاد السائد 

يتعني عليهم بسببه التخيل عن بعض    حني يواجهون تبادال    ا كيف يتخذ الناس قرار  

وفق   اإلجابة،  إن  يريدونه؟  آخر  مقابل يشء  لديهم  أ   اما  من  االقتصاد  تباع  لخرباء 

املدرسة النمساوية، هي أنهم يتخلون عن كل ما ال يعود عليهم بفائدة كبرية. ال يتعني  

عليهم التفكري يف قيمة كل يشء ميتلكونه: يكفي أن يفكروا يف قيمة اليشء الذي  

فائدة.   بأقل  عليهم  أساس  يعود  عنه عىل  يتخلوا  أن  يجب  ما  يقررون  املنفعة  إنهم 

عليه يف  الحدية  ما سيحصلون  يقررون  إنهم  وباملثل،  االقتصاديون.  يسميها  كام   ،

عملية التبادل باستخدام الطريقة ذاتها، إذ يقبلون اليشء الذي يعود عليهم بفائدة  

 أكرب بالنسبة لهم.    منفعته الحديةأكرب من اليشء الذي يتخلون عنه، برشط أن تكون  

ن االقتصاد السائد، عىل الرغم من أنه  أصبح هذا التحليل يف غالبيته جزء ا م 

باعتبارها صفة     املنفعةال يفهم بشكل صحيح. يتعامل العديد من األشخاص مع    اغالب  

من النظر إليها عىل أنها رد فعل عاطفي لكل فرد تجاه سلعة   متضمنة  يف السلع بدال  

التي    ة الدراسيأسوأ ما يف ذلك، بحسب ميزس، هو أن هذا ما تتضمنه الكتب  ما. و 

لإلشارة إىل »املنفعة« لتمثيل رسم بياين حول »إجاميل املنفعة«. ولكن    « »كتل  تضيف  

  –العواطف البرشية والقيم اإلنسانية ال ميكن قياسها أو تجميعها عىل هذا النحو  

 وهذا ما يوضحه مثال األسربين.  

أيض  السواء»منحنيات    الشهري  املرجعي  املصطلحإن    خاطئ  فالرسوم  ا«   .

البيانية السلسة تهدف إىل إظهار القدر الذي يقبل شخص ما بالتخيل عنه مقابل  

الناس حني يواجهون خيارات يشء آخر. ولكن   االستنباط باالعتامد عىل ما يقرره 
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ردود أفعالهم تجاه مجموعة أخرى من الخيارات    ستكونالعامل الحقيقي ملعرفة ما  

وهذا ما    –يست بهذه السلسة وليست سهلة التوقع  القيم البرشية لأمر غري ممكن.  

 يوضحه مثال جذوع األشجار.  

من املشاكل بالنسبة لعموم   ايعتقد ميزس أن التفكري الخاطئ هذا يفتعل كثري   

، الذين يزعمون أنهم قادرون عىل تحديد »ميول« )للستهلك أو االدخار االقتصاديني 

بعض امللحظات حول القرارات الفعلية التي    إىل  ( ثابتة وقابلة للقياس باالستنادمثل  

أنهم بذلك يستطيعون وضع توقعات حول اتخذها األشخاص يف املايض، ويدعون  

القرارات املستقبلية. ولكن جميع هذه البنى بعيدة كل البعد عن الواقع. يوضح ميزس  

ليك نعرف ردود أفعالهم   لألشخاصأنه ال ميكن االعتامد عىل التفضيلت السابقة  

 ناهيكم عن خيار افرتايض.   –تجاه خيار حقيقي ومختلف يف املستقبل  

ألهمية الحقيقية  إىل أن االقتصاد السائد يتجاهل ا  اذلك يعود جزئي    والسبب يف 

األشياء التي ميكن تداولها  –للقيم اإلنسانية. إنه ال يركز إال عىل »السلع االقتصادية«  

« يختارون من بني هذه  ني وينظر إىل الناس باعتبارهم »وكلء عقلني  –يف السوق

. السلع. ولكن يعتقد ميزس أن خيارات النا س، يف واقع األمر، أوسع وأكرث عاطفية 

. يغفل االقتصاد السائد  رشفهم الشخيص عىل املكسب املايل مثل  قد يفضل الناس  

 الخاصة.  عن هذه الحقيقة املهمة، وبذلك يضعف نظرياته 
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 الفعل البرشي منطق    4

 

ليس    الفعلالواعي بديهية واضحة، وأن    الفعل البرشييعتقد ميزس أن حقيقة  

من غريها. ومن هذا املنطلق البديهي للتفضيالت، ميكننا    أفضلإال سعينا لبلوغ حالة  

عدم  من  تقليل  ال و   ارتياحهملتحقيق أقىص قدر من    عملونيالناس  أن نرى حاالا أن  

والتبادل: سيتخىل الناس عن   الحدية مثل املنفعة    وانطالقاا من هذه األفكار .  ارتياحهم

. ال نحتاج  رضيهم أكرثمقابل األشياء التي تاألشياء التي متنحهم أقل قدر من الرضا  

ملعرفة   والتجربة  املالحظة  سبق  ذلك:إىل  ما  كل  إن  منط   إذ  مفهوم  يتبع    الفعل قياا 

كانت تفضيالتهم واحتياجاتهم،    مهامإذ    ،قيم الخاصة للفردال   هيةهم ماتال    1. نفسه

ا أوالا.لبّون سي ينّص عىل أنهم الفعل فإن منطق     أكرثها إلحاحا

الغايات  نفس املنطق ميكننا تكوين صورة ملفاهيم اقتصادية أخرى مثل  ومن  

 2.ةالربح والخسار أو  والوسائل

  والوسيلة ؛  بالفعل هي النتيجة التي يُسعى إليها    –كام يقول ميزس–  الغاية وإن  

ا   هي ما يخدم هذا الهدف. وبالطبع، فإن حقيقة محدودية املوارد البديهية تنبع أيضا

ن حققوا  ألن الناس لن يكلفوا أنفسهم عناء الترصف عىل اإلطالق إ ،  الفعلمن مفهوم  

 

فريدريش فون هايك، كان »مرتدداا يف قبول«   الحاصل عىل جائزة نوبل رغم أن زميله يف املدرسة النمساوية االقتصادي  .  1

غري متوقع، وبالتايل حدث  العلوم االقتصادية ميكن أن تُشتق كلياا من الحقائق الواضحة، ألن ذلك ينفي إمكانية حدوث  فكرة أن  

آلثار املنطقية  ا  حسابيتكون فقط من    ذلك   أتفق معه يف أن الكثري من   ني عىل الرغم من أن»  .يقلل من أهمية املالحظة العملية

معهد آدم    من  (، املعرفة والتطور واملجتمع،رإي بتلر )محر   كتاب  يف  «هلاجتالتعامل مع ال». راجع  « لبعض الحقائق األولية

 . 1983 عام سميث

 بيان شامل للحجج امللخصة يف هذا الفصل.للحصول  الفعل البرشيراجع . 2



37 
 

ما   كل  من  الكامل  املوارد  ب يرغبون  االكتفاء  وألن  فإن  محدودةه.    ذاتها   وسائلنا، 

 أخرى.    بلوغ أشياءن نضحي ببعض األشياء ل، وأ ادودة. لذلك علينا أن نختار بينهمح

نإن   ما  عنهقيمة  للو  ،التكلفة   نسميها  تخىل  تقييمنا  عىل  التي  غاية  يُطلق 

  الخسارة )أو    الربح . والفرق بني التكلفة واملنفعة نسميه  املنفعة  نحققها نتيجة لذلك

 ت األمور(. إذا ساء

  شخصية كلها   –  لتكلفة والفائدة والربح والخسارةا  –  لكن هذه املفاهيم االقتصاديةو 

العاطفية   أحكامنا  إنها  وعليه  القيمةب   املتعلقةبالكامل.    بحيث–  موضوعيةليست  ، 

وقياسها مالحظتها  الطبيعة  األشياءك  ميكن  علامء  معها  يتعامل    ؛اتية ذ  بل   –التي 

يف ذهن الشخص املعني. ال ميكن أن تخضع هذه األشياء للتحليل الريايض  تجول  

 أو الحسد أو الحب.  األىس، مثل خرىاأل  اطفو عال كام

 

 أصول الرصف واألسعار 

والخسارة  فائقة  الطبيعةإن هذه   والربح  والفائدة  والتكلفة  للقيمة  هي    ،الشخصية 

كانت القيمة صفة موضوعية لألشياء،  التداول وتبادل األشياء. إذا    إقدامنا عىل سبب  

ا. لن يستبدل أحد سلعة ب، لن نتبادل أي  مثل حجمها أو وزنها كانت    ى خر أ يشء أبدا

ونفعل ذلك عىل وجه التحديد    ؛عىل أي حالاألشياء    نتبادلقيمتها أقل بوضوح. لكننا  

تقديرنا ب  بسبب  التي يش  يبدل.  ة مختلف  طرائقاألشياء  األلعاب  بامللل  األطفال  عرون 

دة  يبيع الخباز الخبز ليشرتي اللحم من الجزار. ال ألعاب جديو  ،منها بأخرى يريدونها

لكن الجميع يعتربون أنفسهم أفضل حاالا    ،من خالل التبادل   تُصنعوال خبز وال لحوم  
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الواقع   ذلك. يف  أنفسهم عناءبسبب  يكلفوا  باألشياء    لن  ذلك   مل  إناملتاجرة    يفعلوا 

ا.   أساسا

ا معرفة أو قياس مقدار  ال النفيس الذي يجنيه كل طرف من   الربح ميكننا أبدا

للتخيل عنه    نو مستعد ما هم   األقل رؤية وقياس  مثل هذه املعامالت. لكن ميكننا عىل 

  الذي يطلبه الخباز مقابل رغيف خبزل  مقدار املا ك  –   لحصول عىل يشء آخر من أجل ا

  لفيف اقتصاد املقايضة البدايئ، قد يك.  السعر. وسعر الرصف هذا هو ما نسميه  مثالا 

اللحوم  من  الكثري  الرغيف  السلع  سعر  بعض  من  الكثري  أو  يف  ،  ولكن  األخرى. 

الحديث  يعتمد،  االقتصاد  وسيلا   الذي  يُ   ةا لنقود  أو   عرّب للتبادل،  بالدوالر  السعر  عن 

 الجنيه أو العملة املحلية ذات الصلة. 

ذلكو  علينا مع  أن    ،  نتذكر  بوضوح–األسعارأن  ليست يف    –رغم مالحظتها 

ا  للخبز أو اللحوم أو أي سلعة أخرى هو   سعر السوقاألشياء. إن  لقيمةالواقع مقياسا

الذي يظهر نتيجة تداول العديد من األفراد لهذه األشياء يف    سعر الرصفببساطة  

.  ة مختلف  بطرائقهذه األشياء    يّمونذه التجارة فقط ألن الناس يقالسوق. وتحدث ه

تبادل  تتضمن   عملية  فقط   سعرااكل  ا  ولكن  واحدا وجود،    نيمختلف   نيتقييم  مع 

 . نيومتضارب 

 

 يف الكتب   الذي يُدرّساألسس الخاطئة لالقتصاد  

ا النامذج  عبثية  يُظهر  البسيط  املنطق  هذا  إن  ميزس  السائدة.  يقول  القتصادية 

تبسيط العامل    هي  ة،سيا در لاب  يف الكت   « املنافسة الكاملة»  فإن غاية ،  بطبيعة الحال و 

،  والبائعني متطابقنيميع املشرتين  . لكن النموذج الذي يكون فيه جفقط   الحقيقي
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سعر البضاعة املتداولة، ليس تبسيطاا للعامل    يفتأثري  وال يكون للمشرتي أو البائع أي  

تظهر  ال  ، و طابقنيمت  ليسوا الناس    ألنتام عنه. تعمل األسواق فقط    ، بل تخل  الحقيقي

 . مختلفة عىل أساس تقييامت   عملية التبادل بني األشخاص نتيجة إال األسعار 

 فرضي النامذج. ال ميكن  توح  مثلام  »مسلاّمت«األسعار ليست مجرد  كام أن  

بني    األسعار ألنها نتيجة معامالت ال حرص لها ب  فيام يتعلق  تنسيقه ، أو حتى  أي يشء

تكون رات مختلفة ومتغرية.  خيا   كل منهم  والذي يواجه  ،البرش املتنوعني واملتغريين

والطلب  العرض  تصور    موازين  عن  وفق  التوازن »الالكتب  معنى  «سعر    ،بال 

تكون فيه جميع األسواق يف حالة توازن هي    «للتوازن العام»ومحاوالت بناء منوذج  

 هذه النامذج كل ما يجعل األسواق تعمل.   تتجاهلحامقة أكرب. 

كل   قال  من  أول  ميزس  يكن  إذمل  املدرسة  طوّ   ذلك،  يف  االقتصاد  خرباء  ر 

فك سابق  وقت  يف  ال  متركزرة  النمساوية  حدث   ميقي تأحكام  كل  قلب  يف  الفردية 

  متثلتوكانوا رائدين يف تحليل املنفعة الحدية ونقد النظريات السائدة.    ،اقتصادي

  هذه األفكار املبكرة واملتنوعة واملفككة   ع جم يفالتي قدمها ميزس    املؤثرةملساهمة  ا

يف كثري من األحيان يف نهج شامل لالقتصاد باعتباره علاما استنتاجياا وليس    وصقلها

 . عن هذا النهج  نيدافعامل أنشط ، ، وقد كان دون جداليبيااتجر
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 االقتصاد الديناميك   5

 

فيه  د  حدت ، ت اتامً   توازنًا  توازنمالقتصاد    بالنسبة إىل ميزس، فإن مناذج الكتب 

شخصية  غري  بقوى  وروحه.  االقتصاد  تسلب ،  األسعار  الكامل    إن  حياته  األساس 

هو   اإل اإلنساين  العمل لالقتصاد  والعمل  دولة    –   التغيرييعني    نساين،  استبدال 

 1. بأخرى

 

 التغيري متأصل يف االقتصاد 

إننا نعيش يف عامل متغري، حيث تتغري األحداث والظروف الطبيعية: فهناك محاصيل  

أو   تنفدستُ قد االقدمية  جيدة وأخرى سيئة، وعندما تُكتشف املوارد الجديدة تكون  

عرضيًا بسبب الحرائق أو الفيضانات. تتغري الظروف البرشية    تدمرت  ، أوتدهورت

محل األكرب    ، ويحل األعضاء األصغر سنًاولتنمو املجموعات السكانية وتتح  أيًضا: 

، مع اخرتاع عمليات جديدة  جديدة. تتغري طرق اإلنتاج أيًضا   ، حاملني معهم أفكاًراسناً 

 وتاليش القدمية. 

، أدرك االقتصاديون املعارصون زس وزمالئه يف املدرسة النمساويةبفضل مي

مليئة بالرسوم البيانية    بقيت سية  ادر أفضل. لكن الكتب ال  إدراكًاالتغيري  اآلن أهمية  

إىل حد  وساكن  والنامذج واملعادالت التي تعطي انطباًعا مضلاًل بأن االقتصاد ثابت  

،  ر مااسعأ فكرة أن األسواق، عند مستوى    –« مثااًل عىل ذلك  نظرية التوازن»  تعد ما.  

 

 اطّلع عىل العمل اإلنساين للنظر يف العرض املنهجي لهذه الحجة. . 1
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  ويةً توفريها مسابتصل إىل حالة توازن عندما تكون كمية املنتج التي يرغب البائعون  

املشرتون   يرغب  التي  للكمية  األسواق مرتابطةرش بمتاًما  أن  ومبا  يؤثرائها.    ، حيث 

إمكانية وجود عامل  تتخيل  سية  ادر الكتب ال  فإن،  مثاًل سوق الخبز    يف   الحبوب  سوق

 نفس التوازن املثايل.  عندحيث تستقر كل سوق   «التوازن العام»من 

عىل  إلقاء نظرة    إالعليك    ليس  ، إذ يقول ميزس إنهأبًدا  تستقر  لكن األسواق ال

  الطاولة  كرة تنس   إنها تشبه إىل حد كبري  لتدرك ذلك.  األسعار املتقلبة يف البورصة

نفاثة التي  يف اتجاه ما والالتي تسحبها  الجاذبية    بتأثري  تصعد وتنزل،  عىل نفاثة ماء

بأن الكرة يف حالة ركود    املتقطة انطباعً خر. قد تعطي صورة اآل تجاه اال يف تدفعها 

كالسيك  البياين  الرسم  ال–  تام، لكنها ليست كذلك. وباملثل، فإن لقطة من االقتصاد

أسعار  »والطلب عند بعض   تتقاطع فيه منحنيات العرضوالذي    س ادر الكتاب  من ال

تعطي انطباًعا خاطئًا بنفس القدر عن االستقرار. يرص ميزس عىل    –مثاًل   «التوازن

رية التي  فهم القوى املتغ  بل،  االقتصادي ليس تقديم لقطة   أن الدور املناسب للخبري

، مثل القوى املتغرية التي تحافظ عىل كرة تنس الطاولة  تحافظ عىل حركة األسواق

 يف الهواء.  متاميلةً 

الرسم  يقرتح  ، فهي مضللة متاًما.  سية التغيريادر الكتب ال  تتناولحتى عندما  

الطلب   ،مثاًل   الكالسيك  البياين أو  العرض  تغري حالة  السوق  أن  عىل    يفيض،  يف 

، مع تداول كميات جديدة. لكن  جديد  بسعر توازين و ،  الفور إىل نقطة توازن جديدة

النحو األسو  هذا  تعمل عىل  ال  ببساطة  إناق  إذ  السوق    ،  فورتحركات  وال  ليست  ية 

من ثم  النقص أو الفائض، و   وا حتى يالحظقتًا  ، يستغرق األفراد و سلسة. يف الواقع 

رق تصنيع اإلمدادات يستغف  ،قد تكون معلوماتهم غري دقيقة، و حل إيجاد  عىل    يعملوا 
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، ال يوجد سبب الفرتاض أن أي  باختصارو .  وقتًا كذلك  وطرحها يف السوق  الجديدة

 عىل اإلطالقسود تمن التوازن س  ةقريب حالة

 

 الطبيعة الحقيقية لألسواق 

ل الذلك  تكون  أبن  النامذج  ألسواق  مثل  ا   «املثالية »ًدا  اليف  يختلف  ادر لكتب  سية. 

العديد من الدوافع إىل جانب تعظيم    وميتلكون كأفراد  – ون والبائعون جميًعااملشرت 

ونها مبجموعة من الصفات املختلفة، وهي  عائداتهم املالية. تتمتع السلع التي يتبادل

املعلومات حول    تنترش داول فيهام. ال  تتُ الزمان واملكان اللذين    ناحية بالفعل فريدة من  

التي   الو   تُتداولالكميات  فوري  يةمتساو  صورةب  أسعارها،  التكنولوجيا    تتغري.  ةأو 

 ، أن كل يشء يستغرق وقتًا. واألهم من ذلك ، والتفضيالت

سن   مبجرد  منها  التخلص  أو  تجاهلها  ميكن  »عيوب«  مجرد  ليست  إنها 

بات مؤكًدا فهي حقيقة األسواق ويجب أن تكون نقطة انطالقنا لتحليلها.  القوانني،  

الواقع لن يقدم أبًدا الحالة الخيالية السعيدة للتوازن العام. لكن األسواق تعمل    أن هذا

ي  وجود  نتيجةفقط   األفراداختالفات  مشبعة    ستطيع  غري  واحتياجات  استغاللها، 

ندفع  ، لن يدوًماتلبيتها. إذا كان العامل يف حالة توازن مثايل    عىل املساعدة    مميكنه

 .حياة اقتصادية  ولن تبَق أي، قشخص لفعل أي يشء عىل اإلطال  أي

،  مثالية محاولة جعل األسواق    اتسياس ، ال ينبغي أن يكون الهدف من اللذلك

  ال فولكن السامح لها بالعمل بكفاءة ضمن طبيعتها الحقيقية. وكام يذكرنا ميزس،  

بإمكانه أنه  أبًدا  نفرتض  أن  املنحنيات    ايجب  توحي  كام  بسالسة  يف    اللينةالعمل 

مع  ،  االختيارات املنفصلة لألفراد  طريقسية. تتكيف األسواق من  ا در تب المناذج الك
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.  النامية  آلخرينا  خيارات  يف سياقالعمل  يهم  ، ويتعني علبكل منهم  الخاصة  قيمال

سلسلة من الخطوات املتقطعة    ستكون  ، لكنهاأبًدا  متوقعةً ة  سلس  عمليةً   نكو يلن  وهذا  

 وغري املتوقعة.

 

 الرياضيات مالمئة   ليست  ملاذا 

أخطاءهم   التوازن  يفاقم منظّرو  ما  ولذلك  الرياضيات عىل  عندما يحاولون تطبيق 

يفرتضون أنه تعديالت سلسة. ينتهي بهم األمر بوضع أرقام عىل أشياء غري موجودة  

بدو كام لو أنهم اكتشفوا نوع العالقات  . قد تجعل زخارف رياضياتهم األمر ياساًسا

،  بذلككنهم ال يصفون العامل الحقيقي  ول   ،التي يتعامل معها علامء الطبيعة الوظيفية  

 مجرد يشء من خيالهم. هو بل 

أنه   النقطة األساسية  تستطيع  إحصائيات    ما منويعتقد ميزس  التغلب عىل 

، وأن استجابة مجموعة واحدة  فة مختل  شخاص املختلفني قياًم األ امتالك  املتمثلة يف أن  

تجاه أحداث الغد. ال    ستجابات أخرىل ا اث سوق اليوم قد ال متمن األفراد ألحداث ال

استخدام اإلحصائيات يخفي ببساطة  إن  ، و ن أن تخضع القيم للتحليل الريايضميك

ات واسعة حول  عمل تنبؤ   إمكانية  تكون  لرمبا كل ما هو مهم يف الحياة االقتصادية.  

االقتصادية يخلق  –  صحيحة   األحداث  االئ كأن  يف  فرتة  ي  ازدهاًراتامن  التوسع  ليه 

 لكن ال ميكننا أبًدا توقع مدى وضوح هذه الدورة أو طولها.  –إفالس

 

 سريورة السوق 
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تحافظ  لقوى التي  ادراسة    و هن نوع الدراسة املناسبة لالقتصاد بالنسبة إىل ميزس،  إ 

والذين    ،أفعال اآلخرين املتنوعةتشابك    يةكيف  –  األسواق يف حركة دامئةبقاء  عىل  

يف صورة متشابكة تفيض  تحقيق أهدافه الخاصة يف السوق،  إىل    كل منهم  يسعى

السوق التي    سريورةبعبارة أخرى، يجب أن يدرس علم االقتصاد  و نتيجة.    إىل تحقيق

 ، مبا يف ذلك ترصفات اآلخرين.ها بتعديل أفعالهم وفًقا لألحداثيقوم الناس من خالل

  ة سيادر  مستمر مع مفهوم الكتب ال عملية تغرّي بصفته  السوق  فكرة    تتعارض

  تا مثل قو ،  يف حالة توازن  إىل إبقاء األمور   قوى  يل عن التوازن املستقر والدائم. قد مت

كام يف مثالنا    عىل كرة تنس الطاولة يف الهواء   ان تحافظ  لتانال   ، الجاذبية وضغط املاء

، ما يحفز املشرتين  ملحوظًا عند وجود نقص مثاًل   ارتفاًعاترتفع    فاألسعار قد  :السابق

الفجوة. لكن    تُسد هذهتى   عىل العرض أكرث حنيالبائع يحفز  تقليص طلبهم وعىل  

يتغري العامل  إذ  توازن كامل ودائم عىل اإلطالق.    تحقيق وجود هذه القوى ال يعني  

عن العمل  ا األسواق ال تتوقف أبدً إن املنتجات وعمليات اإلنتاج.  كذلكو  األفرادتغري يو

 يف الواقع. 

 

 األهمية الجوهرية للوقت 

من عملية السوق. يشري   أساس جزء  ك   الوقت أهمية    تخلو منسية  ا الكتب الدر   تكاد

النمس–   سميز  لالقتصادي  باف وفًقا  بوم  فون  يوجني  السابق  أن    –كري اوي  إىل 

وقتًا.    كلها  اإلجراءات تظهر تستغرق  أو  تغيريات  تطرأ  أن  العمل  سياق  يف  ميكن 

خالل الوقت الذي يستغرقه    قد تتغري األمور مرة أخرىعراقيل بتأثري أحداث أخرى.  

بناء مصنع جديد    . قد يستغرقيريات السوق والتكيف معهااألشخاص يف اكتشاف تغ
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،  يف غضون ذلك  نتج املضد    قد تنقلب  أذواق املستهلكنيإال أن    مثاًل،   شهوًرا أو سنوات

 املصنع.  إلغاء الحاجة إىل أو قد تؤدي بعض عمليات اإلنتاج الثورية الجديدة إىل

يف س عن التكيف السلس والفوري  ادر الكتاب المفهوم  خلص ميزس إىل أن  

عمينا عن األهمية املحورية للوقت يف عملية السوق. كام أنه يعمينا  يالتوازن    سبيل

سية، كل يشء معروف  ادر يف عامل الكتب الو سود الحياة االقتصادية.  تي  تال  الريبة عن  

نا بعيدة  نتيجة أفعال  إال أنإىل نقطة توازن ميكن التنبؤ بها.    تنجذب  األسواقو ومؤكد،  

 األحداث غري املتوقعة   لكن  بعض الخطط،  لرمبا تنجح .  يف الواقع  كل البعد عن اليقني 

  ، وعليه تغدوإىل أين ستأخذنا األمورسنا متأكدين  اآلخر. ل  هابعضإىل فشل    ستؤدي

يصيب    ، قد يكوناملستقبل  تخمني يعتمد عىل    إجراء   –   مضاربة كل خطوة نقوم بها  

  املضاربةيجعل دور  و  جًدا، مخطئةسية  ادر ما يجعل مناذج الكتب ال  وذلك.  يخطئ  أو

 وريادة األعامل عنرًصا حاساًم يف اقتصاديات العامل الحقيقي. 
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 ريادة األعامل   6

 

املثالية«،        »املنافسة  عن  الدراسية  الكتب  عامل  يرُتك   الربح يف  الذي  الباقي  مجرد  هو 

املال والعاملة والتوزيع. وستوصله املنافسة إىل أدىن  للموردين بعد دفعهم تكاليف رأس 

السوق   بالبقاء يف  املوردين  إلغراء  رضوري  نفسه    –مستوى  االعتيادي« سيكون  »العائد 

ع لالبتكار  الحافز  بعض  هناك  يكون  أن  املمكن  من  إنه  يقول  ميزس  ولكن  ندما  للجميع. 

أو دافعهم أو حظهم. ففي  النظر عن مهارتهم  الهامش، بغض  يحصل الجميع عىل نفس 

العامل الحقيقي، الربح أكرث من هذا بكثري. إنه محفز حاسم لعمل اإلنسان. ولفهم االقتصاد،  

 1نحن بحاجة إىل فهم الطبيعة الحقيقية لكل من ريادة األعامل والربح ودورهام.

 

 ح ريادة األعامل والرب 

إن إنتاج أي سلعة يتضمن أكرث بكثري من مجرد توظيف رأس املال بالطريقة التي تختارها  

والتنعم بـ»العائد االعتيادي« الذي يولده. ففي الواقع، ينطوي اإلنتاج عىل خيارات معقدة.  

الجمع بينها. وهذا كله، ال   ، يجب  املكملة، كاألرض والعاملة واملعدات مثالا اإلنتاج  وعوامل 

–لة، يستغرق بعض الوقت. ولتحقيق مكسب مايل، يجب أن يكون مؤسس املرشوع  محا

قادراا عىل بيع املنتج النهايئ بسعر أعىل من سعر املدخالت املختلفة. ولكن،    –رائد األعامل

النتيجة   إن هذه  الفاصلة،  الفرتة  األمور خالل  أن تتغري  وقتاا، وميكن  اإلنتاج يستغرق  ألن 

اإلط مؤكدة عىل  يدخل  ليست  قد  أو  اإلنتاج،  عملية  املدخالت خالل  تكلفة  ترتفع  فقد  الق: 

ا للعمالء  السوَق منافسون آخرون ، أو قد يتم تطوير منتجات أو عمليات ويقدمون عروضا

 

 . انظر الفعل البرشي بخصوص الحجج املتعلقة بريادة األعامل والربح.1
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جديدة وأفضل، أو قد تتغري األساليب، أو قد ال يكون العمالء عىل أرض الواقع مستعدين  

 لدفع ما توقعه املنتِج. 

. فهو محاولة لتخمني حالة السوق املستقبلية. وينطوي  مضاربةا ن اإلنتاج كله  وبذلك، يكو      

املعرفة  مخاطرةعىل   النجاح عىل مزيج من  ، فام من يشء يضمن نتيجة ناجحة. ويعتمد 

واملهارة والحظ. فالربح ليس مجرد عائد عىل مبلغ رأس املال املستخدم يف أحد املشاريع 

ن »نسبة ربح« عىل يشء غري مؤكد. فالربح أصعب مناالا  العشوائية. ومن السخف الحديث ع

 من ذلك بكثري. 

ال تقترص عىل بضعة رأسامليني محنكني    املضاربةأو    ريادة األعاملإن ما يسميها ميزس      

املنطوية، فإن   الحتمية  الناس. وبسبب الشكوك  ، كام يقول  كل اإلجراءمتأنقني يف مخيلة 

و أعامل    الناس جميع  ميزس، هو مضاربة،  ما رواد  استخدام    –إىل حد  إىل  فهم يسعون 

يلتحقون   الذين  العامل  عىل  ينطبق  وهذا  مستقبيل.  ربح  لتحقيق  ومهاراتهم  مواردهم 

بدورات تدريبية عىل أمل تحسني فرص عملهم وكذلك عىل مديري األعامل الذين يشيدون  

 2املصانع أو سامرسة األسهم الذين يتاجرون بسندات الضامن. 

وال توجد طريقة عىل وجه اليقني ملعرفة هل ستنجح املشاريع التي نختار الرشوع فيها،      

اأم ال. إذ ما علينا إال أن نخمن كيف سيؤول حال املستقبل. والربح يوفر   لجعل تخميننا    دافعا

ا قدر اإلمكان   ي  باستخدام املهارات واألحكام والخربات والفهم واملعرفة الداخلية الت  – دقيقا

يف حوزتنا. وكذلك احتامل الخسارة لو خمنا بشكل خاطئ. والربح ليس حقيقة ميتة: فهو  

 بالنسبة للبرش الهادفني.   معنىيحظى بحياة و

 

 الربح مكافأة من العمالء الراضني 

 

ا يف مؤلَّف إرسائيل م. كريزنر، أحد أتباع مدرسة ميزس النمساوية.. 2  جرى تطوير أهمية ريادة األعامل عىل نحو أكرث عمقا
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ا للسعادة التي تنتابنا   يقول ميزس إن الربح ليس مجرد مكسب شخيص. وهو ليس مقياسا

الر يجسد  ما.  عمل  نجاح  تقييم  جراء  باألحرى  لحيات   اآلخرينبح  مبادرتنا  قدمته    همملا 

ورفاهيتهم. وهو ال يتحقق إال من خالل الدعم الطوعي من العمالء الراضني. فالربح ظاهرة  

 اجتامعية تعكس قيم جميع املعنيني. 

لرائد       ميكن  ال  أنه  إىل  الدراسية  الكتب  يف  االعتيادي  »العائد  مناذج  تشري  أخرى،  مرة 

إذا تكبد آخر خسارة فادحة. من هنا تأيت فكرة أن  األعام ل تحقيق ربح )خيايل( كبري إال 

أْي يشء مرسوق من اآلخرين. لكن ميزس يقول إن مكافآت أي عمل    –الربح »استغالل«  

ناجح سيتم تقاسمها حتاما مع العامل والذين يقدمون املدخالت العديدة التي يتطلبها. ومبا  

املستهلكني يقيمون املنتج، إذن، كلام زادت األرباح املحققة، زاد    أن الربح يتحقق فقط ألن

 الرخاء العام. 

 

 عملية التسعري 

يعتمد نجاح أي مرشوع ريادي عىل تقديم تخمينات موفقة حول األسعار املستقبلية. لكن،  

ىل  نظراا إىل أن األشياء تتغري باستمرار، فهذا ليس باألمر السهل. وقد تشري الكتب الدراسية إ

أن األسواق تعود عىل الفور إىل »سعر توازن« معروف بعد أي اضطراب: لكن ميزس يقول  

ال   – كاكتشاف ثروات معدنية جديدة، مثالا –إن ضبط السعر أشبه بانهيار ثلجي. فأي تغيري  

يالحظه سوى عدد قليل من األفراد الذين يكونون عىل مقربة منه. ومن بني هؤالء، قلة فقط  

أهميت املناسبة  سيدركون  اإلجراءات  ويتخذون  صحيح،  بشكل  آثاره  ويتوقعون  بالكامل،  ه 

بدورهم   وهؤالء  حذوهم.  ليحذوا  اآلخرين  سيُلهم  نجاحهم  لكن  منه؛  لالستفادة  برسعة 

 سيلهمون آخرين، وهكذا، ما يجعل ضبط السوق أكرث انتشاراا. 

ثلجية أخرى        انهيارات  إحداث  ذاته إىل  املنترش  الضبط  كرفع سعر معدات   –قد يؤدي 

إن  األثناء،  هذه  يف   . مثالا املكتشفة  الجديدة  املعدنية  املوارد  من  لالنتفاع  الالزمة  التعدين 
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ا والناجمة عن تغريات غري ذات صلة يف أماكن أخرى قد   االنهيارات السعرية املنفصلة متاما

ا يف االنهيارات األوىل. بعبارة أخرى، ليس ضبط السعر فورياا وال  ميكانيكياا. وكام تؤثر أيضا

ا   . فاألمر برمته يعتمد عىل ما تتجاهله  اجتامعيةعملية    –يقول ميزس إنه عملية معقدة جدا

 وهي القيم الفردية والزمان واملكان.   –الكتب الدراسية بالضبط 

 

 أسعار السلع اإلنتاجية 

(، إن  السلع االستهالكيةمثل األسعار السوقية للسلع التي نستهلكها )يسميها االقتصاديون  

السلع   لصنع  نستخدمها  التي  الرأساملية  واملعدات  املواد  )وهي  اإلنتاجية  السلع  أسعار 

ا من   أيضا أقل مبارشة كام   االختالفاتاالستهالكية(، تُستقى  العملية  الناس. ولكن  يف قيم 

ميزس.   السلع  يقول  أجل  من  وإمنا  لذاتها،  تُطلب  ال  اإلنتاجية  السلع  أن  يوضح  فهو 

السلع   لتلك  املتوقع  للسعر  ا  وفقا ن  تثمَّ إنها  وبالتايل،  فقط.  تصنعها  التي  االستهالكية 

 االستهالكية. 

مرة أخرى، تكافئ عملية السوق الذين يقدمون التخمينات األدق. فرائد األعامل الذي يتبنى       

نظر شديدة التشاؤم بشأن أسعار املنتج املستقبلية لن يكون قادراا عىل تحمل تكاليف  وجهة  

املنافسة عىل املوارد اإلنتاجية، وسيخرس األرض واملعدات والعامل للّذين يتبنون وجهة نظر  

. ويف الوقت نفسه، إن رائد األعامل املفرط يف التفاؤل، املستعد لدفع املزيد مقابل   أكرث تفاؤالا

يضعون تل الذين  ووحدهم  النهايئ.  املنتج  يسوَّق  عندما  الخسائر  سيتكبد  األصول،  ك 

 تخمينات دقيقة حول األسعار املستقبلية للسلع االستهالكية سينجحون.

السلع        أسعار  مع  اإلنتاجية  السلع  أسعار  توافق  عىل  العملية  هذه  تحافظ  وبذلك، 

يه املوارد اإلنتاجية نحو االستخدامات التي  االستهالكية. وهي تحفز الناس بانتظام عىل توج

الطرق   أفضل  عن  البحث  عىل  باستمرار  تحثهم  إنها  أقوى.  املستهلك  طلب  فيها  يكون 

 وأرخصها لتلبية تلك االحتياجات. 
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قرارات        إنها  االقتصاد،  يف  آخر  يشء  ككل  املحددين  إذن،  تحرك  األفراد  التي  املعنيني 

ادية مهَملة إىل حد كبري يف االقتصاد السائد، إنها مهمة لكيفية  األشياء. ومع أن الوظيفة الري

 عمل األسواق. 

قد يكون رواد األعامل مدفوعني بالربح الذي سيحققونه، لكن ميزس ال يساوره شك يف       

التي   خدامأنهم   الفرص  عن  دامئاا  يبحثوا  أن  عليهم  التغيري،  دائم  عامل  ويف  املستهلكني. 

سب عن طريق خدمة اآلخرين. فاألثر النهايئ هو زيادة رخاء املجتمع  ميكنهم من خاللها الك

 . املنافسةبأرسه. وأحد العوامل الرئيسية لجعل هذا كله يحدث بكفاءة هو 
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 املنافسة والتعاون واملستهلك   7

 

العامل        أن  يتصورون  الناس  يجعل  املثالية«  »املنافسة  عن  الدرايس  الكتاب  أمنوذج  إن 

أن االختالفات بني املوردين، والعقبات الطبيعية لدخول    –الحقيقي »غري مثايل« بطريقة ما  

متثل   األعامل،  رواد  بها  يحظى  التي  الكبرية  األرباح  الخصوص  وجه  وعىل  السوق، 

تصحيحها. لكن ميزس يرص عىل أن املنافسة ال ميكن أن تحصل    »إخفاقات« سوقية يجب 

يف عامل يتشابه فيه األشخاص واألشياء. فاملنافسة تدور حول محاولة املوردين التفوق عىل 

 1وتحقيق ربح من القيام بذلك. –بعضهم 

 

 سيادة املستهلكني 

إ  ىل جلب أكرب قدر من  إن املنافسة تصقل العملية التي يوجه بها النشاط الريادي اإلنتاج 

الرضا للمستهلكني. فكلام زادت املنافسة، كان عىل املنتجني أن يكونوا أدق يف تنبؤ مطالب  

 العاّمة املستقبلية، وأكرث إبداًعا يف تلبيتها. 

ومثلام هو الحال يف كل مناحي الحياة، تعد املنافسة عملية اختيار. لكن ميزس يشري إىل       

الذين يقومون باالختيار. واملستهلكون يبحثون دامئًا عن   ملستهلكوناأنه يف األسواق، إنهم  

الذي يحدد يف نهاية املطاف سعر    طلبهمأفضل املنتجات وأرخصها لتلبية احتياجاتهم: إنه  

االستهالكية   قساة،   –السلع  قادة  وهم  اإلنتاجية.  السلع  سعر  مبارش،  غري  بشكل  ومنه 

يف غمضة عني إذا ظهر عىل الساحة آخرون أفضل    مستعدون للتخيل عن املوردين الحاليني 

 منهم أو بكلفة أقل. 

 

 . هذه الثيامت، منها الفعل البرشي، والليربالية، والسياسة االقتصادية، والتخطيط للحرية  . تناقش العديد من كتب ميزس1
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إنتاجه. وكل قرش        أن السوق أشبه باستفتاء يومي عىل ما ينبغي  ويخلص ميزس إىل 

ينفقه املستهلكون، يف املعامالت اليومية التي ال تحىص، ميثل صوتًا يف اقرتاع متواصل،  

نتاج إىل حيث تكون الحاجة أشد إلحاًحا. يعد هذا  يحدد كمية كل ما يجب إنتاجه ويوجه اإل 

النظام، باعتباره طريقة لتخصيص املوارد، أكرث فاعلية بكثري من اتخاذ القرارات عن طريق  

ويتعني   فقط  سنوات  بضع  كل  للناس  التصويت  فرصة  تتاح  حيث  السياسية،  االنتخابات 

 عليهم االختيار بني حزم السياسات املتباينة. 

لنقاد بأنه ليس انتخابًا منصًفا، ما دام بعض الناس يحظون »بأصوات« من املال  يناقش ا    

أكرث من غريهم؛ لكن ميزس يرى األمور بطريقة مختلفة. أواًل، كل قرش مهم بحق: فحتى  

الفقراء يتمتعون بنفوذ يف السوق أكرب من نفوذ األقليات يف االنتخابات السياسية. عالوة  

اكمي »لألصوات« املتواضعة ملاليني األفراد األقل ثراًء ميكنه أن يطغى  عىل ذلك، إن األثر الرت 

بسهولة عىل أصوات قلة من األفراد األثرياء؛ لهذا تظل سيادة املستهلك ذات تأثري كبري جًدا. 

وإذا متتعت قلة من األثرياء بقدرة رشائية أكرب، فهذا ألنهم نجحوا يف »اقرتاعات« سابقة  

الئهم ليس إال. فقوتهم السوقية، كام هي عليه، تأيت يف نهاية املطاف  ومتكنوا من إرضاء عم

 من املستهلكني وتستمر ما دام املستهلكون راضني.

 

 عملية املنافسة 

مستمرة يحاول فيها البائعون التفوق عىل بعضهم    عمليةإذن، تعد املنافسة بالنسبة مليزس  

وه إليه.  الحاجة  أمس  يف  هم  ما  للمستهلكني  ناجعة  ليقدموا  النامذج    بسبب ي  تعده  ما 

عمالئهم    – »عيوبًا«   عىل  يعرضون  البائعني  متنوعة ألن  املختلفة    مجموعة  املنتجات  من 

من   قلياًل  أرخص  أو  أفضل  عروضهم  لجعل  باستمرار  ويسعون  مثاًل،  مختلفة  بنوعيات 

 العروض التي يقدمها اآلخرون.
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 ميكننا جميعنا أن نصبح مغني أوبرا،  ال–والحقيقة أن هناك عوائق طبيعية لدخول السوق       

ال تجعل املنافسة أقل حدة. فقد يكفي منافس واحد فقط أو منافسان، ينتجان    –يف النهاية

منتجات أفضل أو أرخص، إلبقاء املوردين يف حالة تأهب. إال أنه، بال شك، كلام زادت حدة  

ع التحسينات يف اإلنتاج ورضا املنافسة، تحسنت يف أداء وظيفتها االجتامعية املتمثلة يف دف

 املستهلك.

ليست        السوق  املنافسة يف  لكن  عادلة.  أو غري  املنافسة رشيرة  إن  النقاد  يقول  مجدًدا، 

كالحرب التي يُقتل فيها الخارسون: ففي السوق، أولئك الذين يكونون أقل نجاًحا يف خدمة  

فلس الرشكات من حني آلخر،  املستهلكني يحصلون ببساطة عىل مكافأة أقل. يف الواقع، ت

ويخرس الناس أموالهم ووظائفهم؛ لكن استعارة »قتل« الرشكات باملنافسة ليست مبستوى  

حتى الكبرية –حقيقة إطالق النار عىل السكان املهزومني عىل أيدي املنترصين. واألرباح  

املكافأة    ليست غري عادلة أيًضا، كام يقول ميزس: عىل خالف ذلك، إنها يف الحقيقة  –منها

 العادلة عىل خدمة املستهلكني بشكل جيد خصوًصا.

 

 التعاون من خالل تقسيم العمل 

إن عملية السوق، بعيًدا عن كونها حربًا بني الجميع، تشجع يف الواقع التعاون بني البرش  

التخصص  عىل نطاق واسع. وكام أوضح آدم سميث أواًل، إنها تقوم بذلك من خالل تشجيع 

 22والتبادل 

فهم        قدرات مختلفة.  ولديهم  الناس مختلفون  إن  قائاًل  املوضوع  ويتناول ميزس نفس 

يف أماكن مختلفة حيث تتنوع املوارد الطبيعية يف املتناول. وتقسيم اإلنتاج إىل    يعيشون

خطوات متخصصة منفصلة يوظف قدراتهم ومواردهم املتنوعة بشكل أكرث إنتاجية مام لو  

 

 .1776انظر آدم سميث، ثروة األمم، الكتاب األول، .  2
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حاولوا جميًعا تحقيق االكتفاء الذايت. ومن خالل تبادل هذه املنتجات املتخصصة، ميكنهم  

 ريع والسلع االستهالكية التي ستفوق قدرات أي واحد منهم. التعاون يف إنشاء املشا 

اإلنتاجية        املوارد  تكون  هذا،  والتبادل  التخصص  نظام  ألفراد    مملوكةيف  بالرضورة 

معينني. لكن ذلك ال يعني أن هؤالء املالكني يعارضون بشكل ما بقية املجتمع، كام يدعي 

وسائل اإلنتاج ال ميكنهم توجيهها نحو  ماركس. عىل العكس من ذلك، إن الذين ميتلكون  

 من خالل جعل مواردهم تخدم الجمهور املستهلك. إالمنفعتهم الشخصية 

 

 الرأساملية ال تفيض إىل االحتكار 

مثة انتقاد آخر للمنافسة يف السوق يتمثل يف أنها تعزز يف الحقيقة الرأساملية االحتكارية.  

أنه مع قضاء   اقرتح ماركس  الرشكات  وقد  فإن  األقل نجاًحا،  املنشآت  بثبات عىل  املنافسة 

 املتبقية ستتوسع أكرث فأكرث، إىل أن يبقى منتِج احتكاري واحد فقط يف كل قطاع. 

يقول ميزس إن هذا لهراء: فالواقع مختلف متاًما. يف حني أنه من السهل مالحظة منو       

دامئًا الطرف  إننا نغض  والناجحة،  الكبرية  الرشكات    الرشكات  انهيار  بنفس –عن  الكبرية 

فالسوق ليس عملية تركيز حتمي، وإمنا عملية    –القدر التي حلت محلها رشكات صاعدة. 

 تدافع وتغيري مستمرين.

يتمثل قلق الناس بشأن االحتكار يف أن الرشكات املهيمنة ميكنها أن تفرض السعر الذي       

س. فدامئًا سيكون هناك تهديد باملنافسة،  يحلو لها. لكن هذا ليس صحيًحا، كام يقول ميز 

إليها   يلجأ  أن  ميكن  بدائل  دامئًا  ستتوفر  وباملثل،  ابتكاًرا.  وأكرث  أصغر  رشكات  من  رمبا 

رشكات  بظهور  انهارت  السوق  عىل  األمريكية  الحديدية  السكك  رشكات  فهيمنة  العمالء: 

 الطريان مثاًل. 
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 االشرتاكية باعتبارها مصدر االحتكار 

يف الحقيقة، يقول ميزس إن االحتكار سيصل إىل ذروته يف ظل االشرتاكية، حيث يكون كل  

الحقيقي   الدولة. واملصدر  أيدي  الرأساملية، وإمنا    –والخبيث– اإلنتاج يف  ليس  لالحتكار، 

 الحكومة. 

عىل عكس املنشآت التجارية، التي ال تنجو إال إذا استمرت يف خدمة املستهلكني، ميكن       

كام فعلت يف املايض مع امللح والهواتف   –كومات ببساطة أن تختار بنفسها االحتكارات  للح

الكثري وغريها  خالل    –والبث  من  معينة  مهن  إىل  الدخول  بتقييد  احتكارات  تنشئ  أن  أو 

يك ال يقع الناس بني أيدي أطباء أو   – . وقد يكون تربيرها لذلك السالمة العامة  الرتخيص

غري مؤهلني مثاًل. لكن ميزس يعتقد أن الدافع الحقيقي سيايس يف  سائقي سيارات أجرة  

أغلب األحيان. فالرتاخيص ميكن أن تولد إيرادات هائلة للسلطات. وسيساعد منح الرتاخيص  

  – الذين يحظون برثوة أكرب ورمبا بنفوذ سيايس أعظم–أولئك املوجودين مسبًقا يف السوق  

 عىل اجتناب الدخول يف منافسة محتملة. 

لوال    كانت سرتى النور،  ويخلص إىل أن قلة من التكتالت االحتكارية والرشكات املحتكرة      

الحكومة وجهود أصحاب النفوذ السيايس ملنع املنافسة. والرأساملية ال تتسم بنزعة طبيعية  

إنها تتصف بنزعة طاغية إىل  العكس من ذلك،  أو األسعار االحتكارية؛ عىل  إىل االحتكار 

و  الغاية  التنوع  وهذه هي  األسعار.  النوعية وخفض  يساهم يف تحسني  ما  التي  –التميز، 

 من عملية املنافسة واملنفعة الدامئة منها. – تخفيها مناذج الكتب الدراسية
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 رأس املال والفائدة   8

يأتيان   الفائدة ، ورأس املالككل يشء يف االقتصاد، يقول ميزس إن 

 1. الوقت خصوًصا قراراتهم بشأن قيمة  –من قرارات األفراد 
 

 أهمية الوقت يف الخيارات اإلنسانية 

. قد يكون للهدف مراحل متعددة، ولكن حتى بعد  وقتًا يتطلب تحقيق أي هدف من أهدافنا  

تحقيقه، قد يتطلب الحفاظ عليه مزيًدا من الجهد. بعبارة اقتصادية، ال بد من الوقت إلنتاج  

وقد تدوم صالحية السلع فرتة محدودة    –مدة اإلنتاجما يسميه ميزس  –السلع االقتصادية  

نتاج، كان علينا أن نواجه خيارات: ال  مدة الصالحية. يقول ميزس إننا ما إن رشعنا يف اإل   –

تقترص عىل ما سنستعمله، بل تتعلق أيًضا بتفضيالتنا الزمنية. هل نفضل أن نستغرق مزيًدا  

من الوقت يف إنتاج منتج قيّم يخدمنا زمنًا طوياًل؟ أم نريد أن ننتج شيئًا رسيع اإلنتاج وإن 

فيه: إن الجواب يعتمد اعتامًدا   كان أقل دميومة؟ ليس لهذا السؤال جواب صحيح ال نزاع

 كاماًل عىل قيَم أصحاب العالقة. 

الوقت عنرص أسايس يف كل ترصف نترصفه. كلنا نفّضل اإلشباع  قيمةإن تقديرنا ل 

ا،   جدًّ الحايل  اإلشباع  يفضل  الناس  بعض  ولكن  له،  املساوي  املؤجل  اإلشباع  عىل  الحايل 

ر، ويضحي باإلشباع اآلين من أجل إشباع  ويستهلك كل ما يجنيه، وبعض الناس يّدخر ويوف

 أكرب )مأمول( يف املستقبل. 

دوالر من السلع اليوم، يرى يف استهالكه    100وضوًحا، إن الذي يستهلك ما قيمته   

توفري   املئة يف حساب  هذه  إذا وضع  بعد سنة  التي سيجنيها  الفائدة  من  أكرب  قيمة  هذا 

دوالرات بعد عام من    104دامئًا أن تصبح    مرصيف. لو مل يكن للوقت قيمة عنده، الختار

 

 .ونظرية النقد واالئتامن البرشيالفعل ملراجعة مناقشته األساسية لهذا املوضوع، انظر . 1
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البرش هي   ألفراد  الزمنية  التفضيالت  إن  أنفسنا.  قيمة يف  وله  وقتنا محدود  لكن  اإليداع. 

 . الفائدةمفتاح فهم ظاهرة  

يرضب ميزس مثااًل معرّبًا. ميكنك أن تصيد سمكة بأن متسكها بيدك من مجرى النهر.   

ا استعملت شبكة وقاربًا، ولكن هذين يحتاجان إىل  قد تستطيع أن تصيد أكرث من سمكة إذ

وقت لتبنيهام. قد تجوع وأنت تعمل يف بنائهام، أو تجمع كومة من السمك لتقتات بها. لكن  

هو الطريق إىل تكثري العرض يف املستقبل: بل    السلع اإلنتاجية إلنتاج هذه    تأجيل االستهالك

األسامك ال ميكن صيدها باليد. مع هذا فإن    قد تساعدك املعدات عىل التقاط أنواع جديدة من

 الخيار يرجع لك، هل تستحق هذه الفوائد املؤجلة أن تجوع اآلن؟ 

 

 تعقيدات رأس املال 

يستنتج ميزس أن رأس املال أمر أعقد، وأن القيم والتفضيالت اإلنسانية مرتبطة به ارتباطًا  

التضحية باستهالك اليوم من أجل استهالك    –الوقتجوهريًّا. إن أهّم ما يضّمه رأس املال هو  

أكرب الحًقا. إن استعامل هذه السلع اإلنتاجية أو عدم استعاملها ليس مجرد مسألة وجود 

التكنولوجيا الالزمة: بل يعتمد عىل التفضيالت الزمنية ألصحاب العالقة. قد تجيد صناعة  

 ال تستحق. القوارب والشبكات، ولكن قد ترى يف الوقت نفسه أن التضحية 

اإلنتاج    غاية  هو  الذي  االستهالك،  طريق  عىل  وسيطة  خطوات  اإلنتاجية  السلع 

الوحيدة. ولكن هذا ال يعني أنه كلام زاد إنفاق البلد عىل »رأس املال«  زادت إنتاجيته. إن  

إنتاجية هذا البلد تعتمد عىل املزيج الخاص املوجود من السلع اإلنتاجية. فعىل سبيل املثال،  

ع السفن ومصنع الصلب ومنجم الفحم، يعتمد بعضها عىل منتجات بعض، ولكن واحًدا  مصن

 منها من دون اآلخرين قد يكون عديم الفائدة. 

عىل السلع اإلنتاجية، بل املهم ما هي هذه    اإلنفاق اإلجاميلبعبارة أخرى، ليس املهم   

. هذه البنية أساسية املالبنية رأس  بعبارة أخرى، املهم هو    – السلع وأين هي، وكيف تستخدم  

ميكن   بعضها  بينها:  فيام  مختلفة  اإلنتاجية  السلع  للتغيري.  االقتصاد  استجابة  تحديد  يف 
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إذا   الفخار.  إال لغرض واحد، كقالب  استعامله ألغراض كثرية، كاملطرقة، وبعضها ال ينفع 

ل بعض السلع  تغري منط طلب املستهلكني )بسبب تغري يف املوضة، مثاًل(، فقد ميكن استعام

اإلنتاجية ألغراض جديدة، ولكن بعضها اآلخر ال بد من التخيل عنه. تعتمد قرارات املنتجني  

 يف السلع اإلنتاجية الستعاملها ألغراض جديدة.  قابلية التحويلجزئيًّا عىل 

 

 رأس املال فكرة وليس شيئًا 

حجم« مثاًل، ال يوجد هكذا  . مفهوم »الشيئًا ، ليس  فكرةليس إال    رأس املالعلينا أن نتذكر أن  

قامئًا بنفسه، مستقالًّ من األشياء املوصوفة بالكرب أو الصغر. رأس املال كذلك ال يوجد إال يف  

أيًضا. ككل »املجاميع االقتصادية« األخرى   الرأساملية  السلع  السلع اإلنتاجية )التي تسمى 

لسائد )واملاركسيون( كلمة )كـ»االستهالك« و»الدخل الوطني«( يستعمل اقتصاديو االتجاه ا 

»رأس املال« ليجمعوا أشياء كثرية مختلفة. نتيجة ذلك، ال تُظهر هذه املجاميع األشياء املهمة  

ا: وهي   عند األفراد الفاعلني.  معناها ، وبنيتهاالدقيقة لهذه األشياء املختلفة،  الخصائص حقًّ

قول إن رأس املال »يعيد  إن االلتباس هو الذي يقود إىل األسطورة املاركسية التي ت  

إنتاج نفسه« و»يفقس أرباًحا«. ال يشء أبعد عن الحقيقة من هذا، يف رأي ميزس. ال ينمو  

املال من العدم، بل من ترصفات األفراد املدروسة، إذ يتخلون عن االستهالك لينتجوا   رأس 

ييس عندما  يحدث  كام  أخطأ،  إذا  ماله  رأس  الرجل  يخرس  أن  ميكن  إنتاجية.  رائد  سلًعا  ء 

األعامل الحكم عىل السوق يف املستقبل. بل وميكن أن يُستهلَك رأس املال، وهو ما يحدث 

عندما يبيع الناس أصولهم اإلنتاجية ليدفعوا فواتريهم أو يزيدوا إنفاقهم. وميكن أن يُهَدر،  

ليس  املال  فرأس  لذا  اقتصاديًّا.  معقولة  غري  استثامرات  الحكومة  تدعم  عندما  يحدث  كام 

 منتًجا لنفسه بأي معنًى من املعاين. 

البنية    دمروا  إذا  ما  بلد  منتجات  تحويل  يستطيعون  إنهم  عادة  االشرتاكيون  يقول 

اإلنتاجية القدمية وأقاموا مكانها بنية إنتاجية أحدث وأكرث فعالية. لكن رأس املال ال ينمو إال  

تستبدله بكامله مرة واحدة.    عىل الوقت واملصاعب: ال بد أن تحافظ عليه، لذا فال ميكن أن 
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هذا وإن إزاحة األصول الرأساملية املوجودة يهدر الوقت والجهد املستثمرين فيها. ال يصلح  

اقتصاديًّا دامئًا أن تفعل ما ميكن فعله تقنيًّا: ال يركض الناس ليغريوا مكانسهم الكهربائية  

 كلام ظهر يف السوق نوع جديد، يالحظ ميزس. 

اكية ليست بالرضورة يف أفضل مكان لتقرر أنواع السلع اإلنتاجية  والسلطات االشرت  

يقرر   الحرة،  السوق  يف  استخدامها.  وكيفية  عليها  الحصول  يجب  يف    املستهلكونالتي 

النهاية هذا األمر بخياراتهم اإلنفاقية. يف االشرتاكية، يرُتَك القرار للمخططني، الذين ليس  

 املستهلكني املختلفني.  لديهم مسطرة يقيسون بها قيم ماليني 

 

 ظاهرة الفائدة 

مفهوم يساوي يف تعقيده، ويساوي يف إنسانيته، مفهوم رأس املال. معدالت الفائدة   الفائدة 

املدينني،    السوقيف   تخلف  حال  يف  وهامش  الدائنني،  ربح  منها  متنوعة،  عنارص  تشمل 

ي يسميه ميزس الفائدة  الذ–وأشياء أخرى كثرية غالبًا. لكن العنرص األسايس يف الفائدة  

دوالر اليوم أم    100هو التفضيالت الزمنية للناس. بعبارة بسيطة، هل يفضلون    –األصلية

 دوالرات بعد سنة من اآلن مثاًل؟  104

كام يف كل يشء، يعتمد هذا القرار عىل األفراد الذين يقررونه. ليس رأس املال شيئًا   

كام تنتج األشجار الفواكه. يف الحقيقة، ليست فكرة  ينتج ربًحا أو فائدة من تلقاء نفسه،  

»رأس املال« إال أداة محاسبة مجردة: يف الحقيقة، ال يوجد رأس املال إال يف السلع اإلنتاجية.  

 كام رأينا، ما من عالقة تلقائية بني السلع اإلنتاجية وإنتاج الربح أو الدخل. 

تظه  ال  املال.  لرأس  »منتًجا«  ليست  إذن  بالعموم  الفائدة  الناس  ألن  إال  الفائدة  ر 

الفائدة،   نلغييفضلون االستهالك الحارض عىل االستهالك يف املستقبل. ليس يف إمكاننا أن  

كام يقول بعض املثاليني، ألنها ببساطة جزء من الطبيعة البرشية. وال ينبغي أصاًل أن نسعى 

افع الذي يغري الناس بالتضحية  إىل إلغائها: إن توقع االستهالك األكرب يف املستقبل هو الد

 الالزمة إلنتاج السلع اإلنتاجية، ومن ثم زيادة اإلنتاجية اإلنسانية. 
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ال    اإلنسان  الفائدة.  يفرس ظاهرة  ما  الفردية هي  واالختيارات  القيم  إن  أخرى،  مرة 

محاوالت  يعيش إىل األبد، لذا فال بد أن يكون لتفضيالته الزمنية يد يف تشكيل ترصفاته. إن  

محاولة   مثل  مثلها  مضلَّلة  محاوالت  عادًة(،  )بزيادتها  الفائدة  مبعدالت  للتالعب  الحكومة 

هي   الفائدة  معدالت  لزيادة  الحتمية  النتيجة  إن  القانون.  بقوة  اإلنسانية  املشاعر  زيادة 

إنتاج السلع   تخفيض عوائد االدخار واالستثامر، وهو ما يؤدي إىل نقص االدخار ونقص 

 جية ونقص اإلنتاجية يف املستقبل. اإلنتا
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 النقد والتضخم   9

النقد من أهم عنارص اقتصاد السوق. تعتمد كل التعامالت  

االقتصادية عليه. ومرة أخرى، يقول ميزس إننا لن نفهم دوره 

 لدى األفراد.  معناهوآثاره اقتصاديًّا إال إذا فهمنا 

 

 النقد بوصفه سلعة تبادل 

رواد  يدفعهابل هو سلعة  :  سلعة إنتاجيةالنقد ليس  .  لطاملا حريت طبيعة النقد علامء االقتصاد

وال هو سلعة  .  األعامل ليحصلوا عىل السلع اإلنتاجية التي يحتاجون إليها من أجل اإلنتاج

.  اللهم إال بعض األشّحاء املريضي   – ال ميسك الناس النقد ملجرد االستمتاع به  :  استهالكية

 فام هو النقد؟ 

قال ميزس إن النقد سلعة اقتصادية،    1. للغز يف قطعة تحليلية باهرة، حل ميزس هذا ا  

استثنائية اقتصادية  هو  .  ولكنه سلعة  النقد  من  االستهالك  التبادلالغرض  وال  اإلنتاج  .  ال 

 . السلع األخرىيسهّل تبادل والسبب الذي يجعل الناس راغبي يف النقد هو أنه 

هذا  سبب  نعرف  أن  صعبًا  من  .  ليس  نجد  حتى  لعانينا  املال  ميلك  لوال  من  الناس 

للتبادل ونعرضه  منلكه  ما  بالضبط  ويريد  إليه  نحتاج  ما  الحاّلقون  .  بالضبط  سيدور 

لكن بوجود وسيط النقد، يستطيع  .  الجائعون أرجاء البلد بحثًا عن خبّازين يريدون الحالقة

الحالق مبادلة الحالقة بالنقد، ثم أن يشرتي بهذا النقد من أي خباز يريده يف أي وقت يف  

 . ملستقبلا

 

 عرض النقد وطلبه وسعره 

 

 لحججه يف هذا املوضوع. نظرية القد واالئتامنانظر . 1
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يريد الناس أن ميلكوا بعًضا منه،  .  طلب ككل السلع االقتصادية األخرى، النقد نادر وعليه  

 . ليدفعوه لغريهم ويبادلوا به ويحصلوا عىل السلع التي قد يحتاجونها يف املستقبل

بها أمام السلع  هو النسبة التي يُتبادل  – وككل السلع االقتصادية األخرى، للنقد سعر  

ال يُذكر مقدار السلع التي تُبادل بوحدة    –يُعَّبر عن هذا السعر بطريقة غريبة شيئًا ما.  األخرى

النقد   بالدوالر)من  بيضة  السلع  (كم  من  بوحدة  تُبادل  التي  النقد  وحدات  عدد  يذكر  بل   ،

ولكنه  .  رشائيةقوته الالنقد، بل عن  «  سعر »، وال نتكلم عادة عن  (كم سنتًا للبيضة)األخرى  

 . يف النهاية سعر مثل أي سعر، قائم عىل قوى العرض والطلب 

النقديعتمد    العالقة  الطلب عىل  الذي يريد  .  عىل قيم األفراد أصحاب  املقدار  يعتمد 

ال يتأثر هذا  .  الناس أن ميلكوه من النقد بهدف التبادالت املستقبلية عىل أمزجتهم وظروفهم

يث هو وسيط للتبادل فقط، بل وبتقييمهم للسلع األخرى التي  األمر بتقييمهم للنقد من ح

 . يؤثر هذا الطلب يف سعر النقد، أو قوته الرشائية. يستطيعون أن يشرتوها به 

بل  .  ليس معياًرا ال يتغري لألسعار.  النقد بعارة أخرى، ليس شيئًا خارًجا عن األسواق 

للخدمة التي يقدمها يف الوقت واملكان الذي له سعر يف نفسه، يتحدد حسب تقييم األفراد  

 . هم فيه

النقد  منها  .  للنقد أنواع عديدة مختلفة.  ليس أقل تعقيًدا من الطلب   العرض النقدي 

وسيطًا    السلعي استعامله  إىل  باإلضافة  تجاري  استعامل  له  نقد  وهو  والفضة،  كالذهب 

تامن التي تصدرها البنوك مقابل  ، كأوراق االئنقد االئتامنومنها ما يسميه ميزس  .  للتبادل

الحكوميومنها  .  احتياطياتها الحكومات  النقد  تنتجها  التي  واملسكوكات  األوراق  وهي   ،

هي مجرد أوراق،  :  مل تعد هذه األوراق واملسكوكات مرتبطة باحتياطيات يف الخزانة.  الوطنية

 . ولكنها مع ذلك مقبولة للوساطة يف التبادالت

استحقاقًا للنقد، بعبارة    –للنقد  بدياًل  ليس إال  «  مااًل »أو  «  نقًدا»إن كثريًا مام نسميه   

للخبز  استحقاق  الخبز  ورقة  أن  كام  اإليداع  .  ميزس،  وحسابات  البنوك  أوراق  هذا  يشمل 
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ا  .  الفورية الوصول توفّر علينا حمل السلع التي ميكن  –لكن هذه البدائل سهلة التعامل جدًّ

 . نقًدا حقيقيًّا  كام لو كانتستعملها ونتبادل بها لذا ن  –مبادلتها كالذهب والفضة

  

تقتيض تعقيدات العرض والطلب هذه، التي تشكلها قيم األفراد أصحاب العالقة، أن   

التبسيطية مضللة متاما النقد يسبب    النقديةعقيدة  .  النامذج  زيادة عرض  إن  تقول  مثاًل، 

للنقد  الرشائية  القوة  كبريًا يف  السلع :  سقوطًا  تكرث    كمعظم  عندما  السعر  يهبط  األخرى، 

إن ما يعتقده الناس بشأن  .  لكن املخرج الدقيق، يف رأي ميزس بعيد عن الحتمية.  السلعة

، يؤثر  (من حكومات وبنوك أو اتفاقات بي التجار)أنواع النقد املختلفة، أو أصولها املختلفة  

أو تنوع ميزانياتها  –وبدائله    إن تنوع عرض أنواع النقد.  يف كيفية تقييمهم لها وتعاملهم بها

 .قد يسبب نتائج غري متوقعة –النسبية 

 

 تقويض قيمة النقد 

النتائج كارثية النقد توسًعا كبريًا،  .  أحيانًا تكون  إذا توسع حجم بدائل  املثال،  فعىل سبيل 

،  (ما يسمى املشكلة االئتامنية)وصار الوضع أشبه بوجود بطاقات خبز أكرث من الخبز نفسه  

وقد يؤدي هذا إىل هلع مرصيف أو انهيار يف عملة  .  فقد يخرس الناس ثقتهم بقيمة الورق

 . الدولة

االستخدام، فإن سهولة توسيع عرضه أمر له مخاطر    ال شك أنه النقد مهام كان سهل 

السلعيإن عرض  .  شديدة كانت بعض   النقد  وإن  عادًة،  الفضة يكون مستقرًّا  أو  كالذهب 

أما البنوك أو البنوك  .  تستطيع تعزيزه(  كتقنيات تحسي التعدين)االكتشافات أو التقنيات  

 . ة قلم املركزية فتستطيع زيادة الودائع يف حسابات الناس بجّر 

السائد، تفرض الحكومة، أو يفرض البنك عىل نفسه،  «  االحتياطي الجزيئ»يف نظام  

قيوًدا لهذه العملية، ولكن حتى مع وجود هذه القيود، ميكن أن تضاعف االحتياطيات يف 

أما الحكومة فقيودها أقل، إذ تستطيع أن تطبع مزيًدا من األوراق .  خزائن البنوك عدة أضعاف



64 

 

كلام زاد النقد أو بديله يف السوق،  . و أن تنشئ مزيًدا من الودائع كام تشاء تقريبًاالنقدية، أ 

سعره   الرشائية–انخفض  قوته  األخرى.  – أي  السلع  أسعار  صعود  يف  هذا  الذي  –يظهر 

 2. التضخم يسميه الناس 

 

 اآلثار الحقيقية للتوسع النقدي 

املدى عىل   آثار طويلة  لها  االئتامن ليس  أو  النقد  إن زيادة  البسيطة  النقدية  النظرة  تقول 

إال الصعود   اآلثار  .  يف األسعار«  االسمي» االقتصاد،  إن  النظرة، ويقول  يرفض ميزس هذه 

 . وضارة – حقيقية 

أجزاء   كل  يف  متساويًا  يكون  ال  التوسع  هذا  أن  ورضرها  اآلثار  بقاء  أسباب  من 

ال بد أن يبدأ من مكان، ثم ينترش منه ليؤثر عىل كل مجموعة من الناس يف وقت  . تصاداالق

قد يبدأ األمر بطباعة الحكومة ملزيد من األوراق النقدية تتيح لها رشاء مزيد من  .  مختلف

يكون مقدمو هذه السلع والخدمات أول مستفيد، ومع ارتفاع مبيعاتهم  .  السلع والخدمات

لذا، يكون عاملهم ومن  .   رفع أجور عاملهم ودفع املزيد ملوادهم األوليةسيكونون قادرين عىل

يشبه  .  يوفرون لهم املواد ثاين طبقة مستفيدة، وهكذا ينترش الصعود من قطاع إىل قطاع

كاملواد   الحقيقية  املوارد  وتنتقل  واألجور،  األسعار  ترتفع  الثلجي،  باالنهيار  األمر  ميزس 

التغري النقدي تغريات .  ، ثم إىل غريه ثم إىل غريهوالعامالت من قطاع إىل آخر لقد سبب 

 .  يف األسعار« اسمية »حقيقية يف توزيع املوارد االقتصادية، ومل يقترص أثره عىل تغريات 

تكون    لن  الناس  عىل  آثاره  فإن  متساويًا،  يكون  أن  التوسع  استطاع  لو  وحتى 

إن  .  ويختار البعض اآلخر أن يدخرها  قد يختار بعض األفراد أن يستهلك الزيادة،.  متساوية

قد  .  زيادة النقد يف جيوب الناس ال تقتيض بالرضورة أنهم سيشرتون مزيًدا من كل يشء

 

أن التضخم هو توسيع زائد لعرض النقد أو االئتامن نفسه، زائد عن الطلب عليه، ولكن معظم الناس يستعملون املصطلح   ميزسيرى . 2

 مبعنى االرتفاع العام يف األسعار، وهو نتيجة هذا التوسيع.
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الرفاهيات ويقللون استهالكهم عىل املواد األساسية قليلة الجودة لذا،  .  يشرتون مزيًدا من 

 . منط االستهالك واإلنتاجمرة أخرى، لن يكون التوسع حياديًّا، بل سيخلف آثاًرا حقيقية عىل

كلام  .  مع انتشار الفقاعة النقدية يف االقتصاد، يستفيد بعض الناس أكرث من غريهم 

كان الفاعل االقتصادي أقرب إىل مركز التوسع، كانت استفادته أكَّب، أما الواقفون يف الصف  

ة من التوسع  األخري فسيعانون أثر صعود األسعار طوياًل قبل أن يشعروا بأي فائدة مبارش 

السعر.  املنترش توقعهم النهيار  دقة  أيًضا جزئيًّا عىل  الناس وخسائرهم  أرباح  قد  .  تعتمد 

يفرتض بعض الناس أن زيادة األسعار مؤقتة، فال يغريون عاداتهم اإلنفاقية، فيسوء حالهم  

  أما الذين يشعرون أن.  عندما يستمر ارتفاع األسعار، ألن نقودهم صارت تشرتي أقل وأقل

االرتفاع سيستمر، فقد يتحسن حالهم إذا بادروا بإنفاق نقودهم قبل أن تهبط قوتها الرشائية  

 .هبوطًا أكَّب

أن   قبل  نقودهم  استهالك  إىل  الناس  من  ومزيد  مزيد  السعر، سيرسع  صعود  استمر  إذا 

كمن  سيزداد اإلنفاق ازدياًدا كبريًا، ولكن األسعار ستزاد أيًضا، وهنا ي .  تنخفض قيمتها أكرث

ميزس   يسميه  ما  إىل  الفقاعة  تحول  انفجاريةخطر  ما  فقاعة  بكل  الناس  يحاول  حيث   ،

تحت   كله  النقدي  النظام  ينهار  أن  إىل  القيمة،  املتناقصة  عملتهم  يستهلكوا  أن  استطاعوا 

 . رأى ميزس هذه الظاهرة بالضبط يف أوروبا يف عرشينيات القرن العرشين. الضغط

 

 النقدية أهداف السياسة  

حقيقي خطر  وانفجاراتها  الفقاعات  هذه  خطر  دامئًا  .  إن  إغراًء  تواجه  الحكومات  ولكن 

 . بتوسيع العرض النقدي، ألنها هي مركزه، فهي أول من يستفيد، وهي أكرث من يستفيد

كيف إذن يجب أن نوجه سياستنا النقدية لنتجنب هذه التوسعات؟ يقول ميزس إن  

السعي عىل  الحكومات  ينفع   إجبار  لن  مستقر  أسعار  مستوى  اسمه  .  نحو  يشء  من  ما 

ميكنك أن تلخص              تحركات األسعار  .  ، األسعار تصعد وتهبط دامئًا«مستوى أسعار »
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مبني عىل سلة معينة من السلع، ولكن النتيجة ستعتمد عىل ما تضعه يف    مؤرش أسعار يف  

 . وهو أمر تقرره السلطات السياسية –هذه السلة 

ي ميزس أنه يف املايض، كانت القيود الحكومية عىل البنوك املصدرة لألوراق النقدية،  يدع

استقرار   إىل  الوصول  يف  بكثري  نجاًحا  أقل  األوراق،  هذه  إلصدار  الحكومة  واحتكارات 

قيود دون  من  الخاصة  املؤسسات  ترك  من  واجب  .  األسعار  أول  أن  يرى  ميزس  فإن  لذا 

السلع ودعم  تأكيد  هو  السوقللسلطات  الناس يف  التي يفضلها  النقدية  تكون هذه  .  ة  قد 

السلعة الذهب أو الفضة أو رمبا شيئًا مختلًفا، ولكن مهام اختار الناس من سلعة، فإن عىل  

 . السياسة أن تسعى إىل منع إفسادها ألهداف سياسية 

 

 نظام سلعي؟ 

إذا كنا سنبني نظاًما نقديًّا آمنًا، فإن علينا   أننا  أن نجعله قامئًا عىل سلعة  يستنتج ميزس 

محدودة(  كالذهب ) املستقبلية  النقدية  األوراق  إصدارات  النظام  .  لتكون  أن  ميزس  يقر 

مثاليًّا ليس  التقلبات يف  :  السلعي  ووجود  السلع وتخزينها،  استخراج  تكاليف يف  لوجود 

الورقية  الشهادة  من  نوع  إىل  الحاجة  ووجود  والطلب،  العرض  تغريات  حسب  أسعارها 

ولكن املنفعة األكَّب من العملة السلعية هي أنها ستكون  .  ظام املحاسبة الستعاملها بفعالية ون

أو بعبارة أدق، عن السياسيي الذين يريدون رشاء الشعبية بهندسة    –مستقلة عن الحكومات  

 . فقاعات تتحول بعد ذلك إىل انفجارات مرضة

يزس ومل يزل يفضله كثري من  رغم هذا، فإن الدعم اليوم لنظام الذهب الذي فضله م 

ا  قليل جدًّ النمساوية،  املدرسة  تؤدي  .  اقتصاديي  الحكومية  أن عمالتهم  السياسيون  يعتقد 

نعم، هم يقرون بالتضخم، ولكنهم يقولون إنهم اليوم فهموه ويستطيعون .  دورها أداًء حسنًا

ولكن  .  ن شديًدا ويقرون أيًضا ببعض االنفجارات بي الحي واآلخر، وبأن بعضها كا.  منعه

 . اقتصاد العامل يف العقود التي تركنا فيها الذهب منا بوترية ضخمة
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بأمان    التوسع  عىل  العامل  اقتصاد  تساعد  الحكومية  العمالت  بأن  االعتقاد  دام  ما 

بعيد عن اكتساب أنصار له يف مسألة نظام    معقول، ما دام هذا االعتقاد شائًعا، فإن ميزس 

إن  .  مع هذا، فإن ميزس مل يزل لديه كثري من الكالم القيم عن إدارة نقود الدول اليوم.  الذهب 

التي تضع قيوًدا صارمة عىل مقدار النقد الجديد الذي  –خصوًصا  «  املرصفية الضيقة »فكرة  

ه الفكرة جاذبية عند كل الذين عاشوا  إن لهذ.  مدينة بالكثري مليزس  –ميكن للبنوك أن تنشئه 

 . 2008املذبحة املالية التي تلت توسع االئتامن الضخم الذي جرى يف السني التي سبقت 
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 مأساة دورة األعامل   10

 

طال بحث علامء االقتصاد يف سبب تأرجح النشاط االقتصادي بطريقة دورية، من فرتات  

األعاملما يسمى    –منو إىل فرتات ركود   النمساوية قبل  دورة  املدرسة  اقتصاديو  . حاول 

أما ميزس املشكلة،  فردريك    ميزس معالجة  أبحاثه  األخري نرش  هايكفشاركه يف  ، وتوىل 

نتائج هذه األبحاث، لذلك مل يتلق ميزس االعرتاف الذي يستحقه إسهامه. لكن إسهامه كان  

النقد واالئتامن، وعمليات اإلنتاج،    – جوهريًّا: بطريقة مميزة، وّحد ميزس مواضيع عديدة  

 1صعود والهبوط.يف نظرية موحدة لل –واألسعار ومعدالت الفائدة 

األعم   باملعنى  النقد  أن  ميزس  الحكومة  –رأى  كأوراق  االئتامنية  الوسائط  يشمل  الذي  أي 

هو أصل هذا الرش. تؤثر التوسعات النقدية يف األسعار النسبية    –ومسكوكاتها وودائعها 

وتنشئ تشويشات حقيقية يف السوق. تزيد هذه التوسعات أيًضا املال يف سوق الدين، وهو  

الفائدة، تشجع رواد األعامل عىل االستدانة    ما الفائدة. فإذا قلت معدالت  يخفض معدالت 

وبناء عمليات إنتاج جديدة وأكرث إتقانًا. فإذا اضمحل الصعود وانفجرت الفقاعة، تبني أن  

 هذا مل يكن إال خطأ مكلًفا.

 

 إغواء القرض الرخيص 

 

 .الفعل اإلنساين، ونظرية النقد واالئتامنانظر . 1
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ميزس   يسميه  ما  هو  األسايس  األصلية املؤرش  يعكس  الفائدة  الذي  الفائدة  معدل  وهي   ،

دوالر    100أنهم مستعدون أن ينتظروا عاًما ليحولوا    –التفضيالت الزمنية الحقيقية للناس  

ح سابًقا. إذا استطاعت عملية اإلنتاج أن تأيت بعوائد    104من استهالكهم إىل   مثاًل، كام رشر

 تساوي أو تزيد عىل هذا املعدل، فاالستثامر معقول اقتصاديًّا، وإال فال مسوغ له. 

إذا كان تكثري األموال يف سوق القروض يعني انخفاض معدالت الفائدة تحت املعدل   

تثامر يف أشياء ال تسوغها التفضيالت الزمنية األصيل، وهو كذلك، أصبحت االستدانة لالس 

للناس استدانة رابحة. يجد رواد األعامل أنفسهم يبتكرون عمليات إنتاج مآلها إىل السقوط.  

 هذا هو أصل دورة األعامل.

 

 تقدم دورة األعامل 

يف البداية، عندما يصبح االقرتاض رخيًصا بفعل زيادة املال يف سوق االئتامن، يبدو كل  

الدين، بدت مشاريع اإلنتاج الجديدة أكرث ربًحا. لذا  يشء   إذا رخص  واعًدا لرواد األعامل. 

يقرتض رواد األعامل ليشرتوا املواد ويغطوا أجور العامل، ويطلبوا معدات إنتاجية جيدة.  

 هنا يبدأ الصعود. 

ار  ال يلبث التنافس بني املستثمرين عىل العامل واملواد أن يرفع معدالت األجور وأسع 

السلع اإلنتاجية. فإذا حدث هذا، رفعت األجور األعىل أسعار السلع االستهالكية أيًضا. يفرح  

رواد األعامل بهذا، ألنهم وإن زادت التكاليف عليهم، أصبحوا قادرين عىل توقع سعر سليم  

 ملنتجهم النهايئ. لذلك يستمرون يف أعاملهم، ويستمر الصعود. 
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ع  أن  يعني  التكاليف  املال  لكن صعود  مزيًدا من  أن يقرتضوا  اآلن  األعامل  رواد  ىل 

سيواجهون  اليوم  مشاريعهم  ألغوا  إذا  أنهم  يعلمون  هم  اإلنتاج.  عمليات  عىل  ليحافظوا 

خسائر حتاًم. مثلهم هنا كمثل بنّاء كّّب أساسات بنائه فوق الحاجة ومل يعد عنده طوب،  

 عىل أمل أن ينقذوا استثامرهم السابق. لذلك يستدينون مزيدا من الطوب ليستمروا يف البناء،  

لكن، إذا توقف الصعود يف سوق االئتامن، ارتفعت معدالت الفائدة مرة أخرى، ألن   

طلب رواد األعامل للقروض أصبح أكرث من العرض املتاح. ترضَغط ميزانيات رواد األعامل، 

أو أن يرسحوا    ويجدون أنفسهم مجّبين عىل خفض اإلنتاج: إما أن يخفضوا أجور العامل،

 بعضهم، وهكذا يتوقف الصعود. 

املتسارعة يف وترية االقرتاض،    الزيادة  أن تنتهي  هذا هو بالضبط ما يحدث. ال بد 

أمان   بشأن  الدائنون  يقلق  هنا  الصعود.  يف  ليستمر  االقتصاد  إليها  يحتاج  التي  الزيادة 

دلياًل عىل عدم قابلية    ديونهم ويرشعون يف االنسحاب. لكن هذا االنكامش الجديد ليس إال

الصعود السابق لالستدامة. اآلن ينكشف أن املشاريع التي جعلها القرض الرخيص مربحة  

 هي غري مربحة يف حقيقتها. 

ليست    النقدي  االستقرار  إىل  العودة  األخطاء    سبب إن  تكشف  لكنها  األزمة: 

عندما   إىل خسائر حقيقية.  تؤدي  األخطاء  هذه  السابقة.  الرشكات عن  االستثامرية  تعجز 

االقرتاض مرة بعد أخرى، ستفلس. ستبيع كل أصولها لتستطيع سد ديونها، ستغلق معاملها،  

وسريفع   قروضها،  عن  الرشكات  ستتخلف  موظفوها.  ويرسَّح  بنائها،  مشاريع  وتلغى 

الدائنون معدالت الفائدة أكرث ليعوضوا خسارتهم، وهو ما يجعل استمرار املدينني أصعب  
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حت اإلفالسات وأصعب.  زادت  فإذا  االئتامن.  انكامش  من  ستعاين  الحكيمة  الرشكات  ى 

 واإلخفاقات، بدأ االنحدار نهو الهلع. 

 

 ال حل بال أمل 

قد يدعي السياسيون أن الهلع هو سبب الكارثة، وأننا يجب أال نخاف من يشء إال الخوف 

يؤك ميزس  لكن  االنحدار.  سيتوقف  ثقتنا،  إىل  عدنا  إذا  وأننا  غري نفسه،  الكالم  هذا  أن  د 

صحيح. ما من طريقة للخروج من هذه العملية إال ترك عواقب األخطاء االستثامرية السابقة  

 تأخذ مجراها. 

يف غضون ذلك، ستردمر رؤوس أموال، وسيسوء وضع املستهلكني. مل تغن فقاعة   

العملية انزاح  النقد واالئتامن املستهلكني كام أِمل الذين خططوا لها، بل أفقرتهم. يف هذه  

بني   جديدة  عالقات  لّمت  وترعر لالستهالك،  جديدة  أمناط  وظهرت  والدخل،  الرثوة  توازن 

 األسعار. سيستغرق األمر وقتًا وجهًدا حتى يعود اإلنتاج إىل أمناط طلب املستهلكني الجديدة.

ما من طريقة للخروج من هذه العملية، إال االستمرار يف االنحدار املحزن لألسعار   

التأقلم   و  لتأخري  كل محاولة  ملقاومة  –األجور.  الحكومات  أو  التجارة  اتحادات  كمحاوالت 

تطيل فرتة األمل وتؤخر الشفاء. الحقيقة الحزينة هي أن    – الترسيح أو خفض األجور مثاًل 

الصعود الوهمي األول مل يؤسس بداية ازدهار جديد، بل دفع رجال األعامل إىل هدر موارد 

رات سيئة. ال ميكن أن يغري أي جهد الحق هذه الحقيقة التاريخية، وال أن  مثينة يف استثام

 يخفف آثارها. 
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 اليوم   هايك تفسري ميزس و 

طبًعا، مل يقبل االقتصاديون الكينزيون، الذين سادوا التفكري العام يف أمريكا وأوروبا بعد 

 لدورات األعامل.  هايكالحرب، تفسري ميزس و 

من  اعتقد    مزيد  إىل  االقتصاد  عىل حاجة  دلياًل  إال  ليست  الهبوطات  أن  الكينزيون 

التوسع، وليست نتيجة ال بد منها ألخطاء املايض. هذا التفكري طبًعا غّذى كثريًا من التضخم 

الذي جرى يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته. حتى النقديون الذين ساعدوا يف كبح  

 النمساوي. ملتون فريدمان مثاًل، قال إن »األدلة تعارضه« وكان  التضخم مل يقبلوا التفسري

 يعتقد أنه »خاطئ«. 

منا من جديد بعد األزمة املالية التي ظهرت أول مرة  هايكلكن االهتامم برأي ميزس و  

يف   األقل(  عىل  النمساويني  موافقة  2007)لغري  أنها  يظهر  جرت  التي  األحداث  ألن   .

العامل   واألمريكية  الّبيطانية  النقدية  السلطات  أغرقت  ونيف،  عقد  مر  عىل  لتحليلهام. 

ترى أن هذا هو الطريقة    باالئتامن الرخيص. وحافظت عىل معدل فائدة منخفض، وكانت 

عام   األسهم  كانهيار سوق  للثقة،  املزلزلة  األحداث  بعد  الهبوطات  لتجنب  ،  1987الوحيدة 

يف    2001، والهجامت اإلرهابية يف سبتمّب  1998والتخلف الرويس عن سداد الدين يف  

اقتصاد    الواليات املتحدة األمريكية. واعتقدوا كذلك أن قدوم ماليني املدخرين الصينيني إىل

العامل يعني رضورة خفض معدالت الفائدة، حتى تعكس واقع العرض والطلب. )يف السوق  

الحرة، تجد معدالت الفائدة مستوياتها بنفسها، أما يف السوق املوجه، تحدد السلطات مثن  

االئتامن.( أما العامل الثالث فكان املقادير الضخمة من السلع الرخيصة اآلتية من الصني،  
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ح العرض  التي  توسيع  يف  تبالغ  مل  أنها  السلطات  وأقنعت  األسعار  انخفاض  عىل  افظت 

 النقدي. 

سوق   يف  خصوًصا  ظاهرًا  كان  ما  وهو  ضخم،  لصعود  تخطط  السلطات  كانت 

أىت   النهاية،  يف  الطلب.  يف  ضخم  صعود  إىل  الرخيصة  القروض  أدت  حيث  اإلسكان، 

ة من العامل املتقدم ركود اقتصادي ناتج  ، وعّم أجزاًء كثري هايكاالنكامش، كام تنبّأ ميزس و 

اململكة   استجابة  أن  ليعلم  ميزس  كان  املاضية.  السنني  االستثامر يف  أخطاء  عن تصحيح 

للهبوط   املتحدة  والواليات  النقد  –املتحدة  بطباعة  الورطة  من  أنفسهم  إخراج  مبحاولة 

ساًدا لألسواق وتأخريًا  ليست إال بخًسا لقيمة العملة وإف   –واالقرتاض عىل نطاق غري مسبوق

 لتعايف االقتصاد. 
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 مشكالت االشرتاكية   11

 

  – بني الحربني، بدا أن االشرتاكية قوة ال ميكن إيقافها. ُعرضت أنواع كثرية مختلفة    يف أوروبا

نوع   كان  مهام  لكن  املخطط.  االقتصاد  أيًضا  منها  وكان  الدولة،  واشرتاكية  العاملية،  االشرتاكية 

االشرتاكية، فإن فكرتها األساسية عند ميزس هي أن تكون جميع وسائل اإلنتاج تحت السيطرة  

 1ية للمجتمع املنظم.الحرص

 

 سلع االستهالك واإلنتاج 

يقول ميزس إن االشرتاكيني يركزون عىل امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، ألن فكرة امللكية العامة  

لبقية السلع غري معقولة أصاًل. تعني امللكية القدرة عىل الترصف بيشء. ال ميكن أن تسمي أحًدا  

إذا مل يكن له سلطة    مالًكا امللكية يعني تساوي  لبيت  أو عدم بيعه. تساوي  البيت  يف قرار بيع 

 . االستخدامأو تساوي  السلطة

للسلع    االستخدام  أو  السلطة  تساوي  والسيارات  –  االستهالكيةلكن  واللباس  كالطعام 

والسيغارات األليفة  يلبسوا    –والساعات  والحيوانات  أن  مختلفون  أفراد  يستطيع  ال  مستحيل. 

املعطف نفسه يف الوقت نفسه. يستطيع طفالن أن يتشاركا لوح شوكوالتة، لكن هذا ال ميكن إال  

لبنى السوق لتوفري   –حتى االشرتاكية منها–بعد أن يُقَسم اللوح إىل قطعتني. إن استعامل الدول  

 

 . االشرتاكية، لكن أشَمل تعبري عن حججه موجود يف كتابه الحكومة القادرة عىل كل يشءهذا الرأي من كتابه . 1
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وش  ببيعها  وسامحها  السلع،  غري هذه  طبيعتها  عىل  واضح  دليل  الخاص،  لالستخدام  ائها 

 الجامعية. 

اإلنتاجية أما    غري    السلع  بطريقة  إال  التمتع  أغراض  السلع  هذه  تخدم  ال  مختلفة.  فتبدو 

مباشة، إذ تستعمل إلنتاج السلع االستهالكية. يستفيد من السلع اإلنتاجية أفراد كثريون، من دون 

التشارك    ميكنمختلفة.    الحاجة إىل تقسيمها إىل قطع اإلنتاجية بل  السلع   حاصلالتشارك يف 

وهو تشارك أصحاب األسهم يف الرشكة مثاًل. أليست االشرتاكية إذن مجرد توسيع لهذه   –فيها  

 امللكية املشرتكة، توسيع لها لتشمل كل الناس؟ 

 

 مشكلة الحساب االشرتاكية 

برية ومتنوعة ومتكاملة. بطريقة أو بأخرى، ال  ال، يجيب ميزس. االستثامرات اإلنتاجية الحديثة ك

أن نقرر   املمكنة سنختار. وحتى بعد ذلك سنواجه سياًل مستمرًّا من    أيبد  العمليات  عملية من 

إدارة هذه العمليات وتجديدها واستبدالها. إن عقبة االشرتاكية   كيفيةاالختيارات املستقبلية بشأن  

هذه القرارات املعقدة، ولكن يف غياب األسعار واألرباح  هي أننا نحتاج إىل أساس عقيل التخاذ  

 عن توجيه االستثامرات، تصبح هذه العقبة مشكلة صعبة. 

مجرد    املشكلة  هذه  يرون  أصبحوا  العرشين،  القرن  أوائل  يف  االشرتاكيني  املثقفني  لكن 

عرض والطلب. غري كيف ميكن أن نحل عدًدا كبريًا من املعادالت اآلنية املتعلقة بال  –مشكلة تقنية  

 أعمق بكثري من هذا.   مشكلة الحساب االشرتاكية أن ميزس أظهر أن 

اإلدارة    إىل  تحتاج  التي  السلع  السوق طيف من  كان يف  املصانع    – أواًل،  تقترص عىل  ال 

واملعدات، بل تشمل السلع شبه املصنعة التي مل تزل متر بعمليات اإلنتاج املختلفة، وتشمل العامل 
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عن هذه العمليات أيًضا. إضافة إىل هذا، يف كل نقطة من هذا النظام املعقد الضخم،    املسؤولني

تعتمد القرارات عىل كيفية تقدير أصحابها للسلع املختلفة، فالقرارات ليست مجرد مسألة تقنية.  

بطبيعتها  القيم  اإلنسانية.  والتقديرات  القيم  قياس  يستطيعون  ال  االشرتاكيني  املخططني  لكن 

 . يختلف الناس بشأن القيم، فكيف يختار املخططون منها؟شخصية

واملشكلة أعمق من هذا حتى. لتحقيق هدف واحد ذي قيمة، ال بد من التخيل عن غريه. قد   

نرغب يف منافع الكهرباء مثاًل، لكن هل ننتجها بتعدين مزيد من الفحم أم ببناء سد كهرمايئ؟ 

عن وقت وأرض وعمل وموارد أخرى الزمة، كان ميكن أن مهام اخرتنا من الخيارين، فإننا تخلينا  

نستخدمها لهدف آخر. كل قرار إنتاجي نتخذه يؤثر يف كثري من القرارات األخرى. وال يعني هذا  

أن الجميع سيتفقون عىل االختيار أصاًل: قد يفضل أنصار البيئة وجود شالل أو حقل طبيعي ال 

 من منجم أو سد.  ميسه اإلنسان عىل إنشاء طاقة كهربائية 

 

 الحاجة إىل وحدة حساب 

عن  الناشئة  املختلفة  املنتجات  بينها، وبني  نقارن  أن  بد  بعقالنية، فال  املوارد  كنا سنستعمل  إذا 

استعاملها. لكن كلام تعقدت بنية اإلنتاج، اتسع مجال االختيار بني العمليات واملنتجات. وكلام زاد 

 االختالف فيام بينهم، وصعبت القرارات. عدد األفراد املتأثرين بالقرار، زاد

ال بد لنا، يف رأي ميزس، من وحدة حساب نحسب بها إذا كان االستثامر معقواًل أو غري  

معقول. ولكن ما من وحدة قياس تستطيع قياس تقديرات الناس وتقييامتهم لألشياء. ال ميكن أن 

 نهم وآالمهم وسعاداتهم. نفاضل بني قيَم األفراد، كام ال ميكن أن نفاضل بني أحزا
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 الحساب بالنقد 

وإن كانت غري مباشة. هذه الطريقة    – يف االقتصاد الحر، عندنا طريقة للوصول إىل قيم الناس  

للناس. ميكننا أن نقيس الكمية التي هم مستعدون لدفعها من    الفعلية هي النظر يف االختيارات  

 . األسعار لسلع املختلفة التي نسميها معدالت املبادلة بني ا – يشء للحصول عىل يشء آخر 

اإلنتاجية    والسلع  ما.  تجارة  يف  األطراف  كل  لتفضيالت  ملخصات  هي  السوق  أسعار 

والوسيطة لها أسعار، كام أن السلع االستهالكية لها أسعار. ميكننا السعر من قياس كل االختيارات 

 االقتصادية التي نحتاج إىل اختيارها بوحدة واحدة: النقد. 

عم، ال يشرتي النقد الحب أو الفضيلة أو الطأمنينة. لكنه يدل عىل املقدار الذي يتاجر به  ن 

 . االقتصاديةالناس من يشء للحصول عىل يشء آخر، لذا فهو دليل بسيط يف متاهة االحتامالت 

لرت من النفط؟ لوال السعر، ملا كان عندنا أساس    500لرت من الخمر أم    1000األفضل إنتاج   

لحساب ما ينبغي أن ننتجه، وال بيانات تغذي معادالت املخطط االشرتايك. سيكون االختيار يف 

النهاية لسيايس أو مسؤول. إن من مفارقات االشرتاكية أنها، عندما تلغي السعر، تلغي اتخاذ القرار  

 وتضع مكانه رغبات فرد أو مجموعة. القائم عىل اختيارات املجتمع كله، 

 

 سلع إنتاجية بال أسعار 

النقد   استعامل  تلغ  مل  الواقع  يف  االشرتاكية  االقتصادات  إن  ويقولون  االشرتاكيون  يعرتض  قد 

متاًما. مل يزل العامل يؤجرون بالنقد، ومل تزل السلع االستهالكية تباع وتشرتى به. لذا فوحدة  

 الحساب موجودة. 
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لكن يف االشرتاكية، السلع اإلنتاجية مملوكة ملكية عامة. ال يُتاجر بها، وال تباع وال تشرتى،   

بل تبقى ملكية مشرتكة للدولة. لذا ال يكون لها أسعار. يرى ميزس أن النقد حتى إذا كان مستعماًل  

 يف بقية أجزاء االقتصاد االشرتايك، فإن دوره ملغى يف قرارات اإلنتاج.

العجز يف السلع اإلنتاجية بل ويف كل السلع املستعملة يف عملية اإلنتاج. يف أي    يؤثر هذا 

وقت، تجري آالف عمليات اإلنتاج. قليل منها ينتج سلًعا استهالكية نهائية: معظمها ينتج سلًعا  

إنتاجية وشبه مصنعة. )بعبارة كارل منغر، كل رغيف خبز يتطلب إنتاج دقيق وقمح ومحاريث  

يف كل مرحلة من حياة هذه املاليني من املنتجات املباشة، يجب عىل املدير أن يقرر    وحديد خام(. 

هل ملزيد من العمل يف هذه املنتجات مسوغ؟ وإن كان له مسوغ، فأي عمل نعمل بها؟ ولكن من 

دون األسعار، ما من طريقة لحساب التكلفة املدفوعة يف إنتاج هذه املنتجات إىل اآلن، أو تكلفة  

 حل اإلنتاجية املستقبلية. يضعف االقتصاد كله بغياب معلومات األسعار. املرا

 

 الحسابات أكرب من قدرة العقل البرشي 

تفعل  مواطنيها.  حاجات  أهم  إشباع  هو  واحد،  واالشرتاكية  الرأساملية  املجتمعات  هدف  إن 

ت الفعلية للناس،  الرأساملية هذا دامئًا وبطريقة نظامية ألن لها وحدة قياس قامئة عىل االختيارا

هي السعر. يف االشرتاكية، تصبح العملية أقل مباشة بكثري. ال بد أن يقرر أحد ما هي احتياجات 

اإلنتاج لتحقيقها. ولكن ما من مخطط يعرف ما يريده  الناس، وما أهمها، وكيف ميكن توجيه 

ا فلن تستطيع معالجة هذه  والرياضيات  التقنيات  ملشكلة. تساعدنا  الناس فعاًل، ومهام تطورت 

 أن نسعى إىل تحقيقه.  ينبغي تحقيقه، ال ما   نستطيع التقنية والحوسبة عىل معرفة ما 
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وحتى إذا استطاع العلم مساعدتنا، تبقى مشكالت اإلنتاج املعقدة ممتنعة عىل الحل، إذ ال   

هل   لها؟  الطرق  أفضل  ما  جديدة؟  حديدية  سكة  تأسيس  ينبغي  هل  حلها.  إنسان  أي  يستطيع 

تحق منافع النقل والبيئة التكلفة الدفوعة؟ ما أفضل مزيج من العاملة املاهرة وغري املاهرة؟ هل  تس

النقد   دون  من  أخرى؟  مشاريع  يف  أفضل  استعامل  واملعدات  والحديد  للوقود  يكون  أن  ميكن 

 . واألسعار واألرباح، تصبح كتل االحتامالت اإلنتاجية أكرب من قدرة العقل البرشي عىل املعالجة

بل إن األمر أسوأ من هذا عند املخطط االشرتايك، ألن املعلومات األساسية الالزمة للحساب   

مستحيلة الجمع أصاًل. ليست املشكلة فقط أن الظروف االقتصادية تتغري برسعة وأن املعلومات ال  

.  تصل إىل مركز التخطيط إال وقد انتهت صالحيتها وأصبحت من املايض. املشكلة أعمق من هذا

يك )الذي بنى عىل عمل ميزس(، املعلومات الدالة عىل واقع األسواق وحركات األسعار  هابعبارة  

يف طبيعتها: يرى    ذاتيةوالطلب، معلومات محلية حتاًم، ومتناثرة يف االقتصاد. هذه املعلومات  

بة،  كل فرد جزًءا مختلًفا من الصورة، وقد تكون نظرته مبنية عىل فهم داخيل، أو حدس أو تجر

وهي أشياء ال ميكن نقلها إىل إنسان آخر، كاملخطط املركزي. حتى إذا كان لدى املخططني أفضل  

 آلة حساب يف العامل، فإن املعلومات التي ستعمل عليها هذه اآللة ناقصة، وقدمية، وعادًة متناقضة. 

 

 اشرتاكية السوق 

ط التي  الحساب  مشكلة  عىل  االشرتاكيون  اقرتحها  التي  الردود  »اشرتاكية من  ميزس،  رحها 

السوق«. اعتقد بعض املفكرين املؤثرين مثل أوسكار النج وآبا لرينر بإمكان إنشاء سوق »مثايل«،  

تضع اإلدارة فيه األسواق. اقرتح لرينر قواعد بسيطة ملساعدة املديرين، مثاًل، أن عليهم أن يسعوا  
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بيعة مطابقة لتكاليف اإلنتاج )أي  إىل أن تكون مستويات الخرج التي توضع بها أسعار السلع امل

 إن الجهد اإلنتاجي مل يكن له أن ينتج قيمة أكرب يف مكان آخر(. 

ا. الكامل والتوازن أمران غري    اعرتض ميزس عىل هذا املفهوم وقال إنه ثابت ونظريٌّ جدًّ

ومتنوعة موجودين يف العمليات االقتصادية الواقعية، ألنها تأقلم مستمر ألحداث معقدة ومتغرية  

 ومرتابطة. ال ميكن أن تلخص اختيارات اإلنتاج أو توجه بقواعد بسيطة.

فاعتقد أن األسعار ميكن أن تُغري استجابًة لظهور فائض أو عجز، إذ يُقال للمديرين    أما النج 

أن يغريوا السعر حسب هذا الفائض أو العجز. لكن ميزس يالحظ أن هذا ليس إال بدياًل سيئًا عن 

اقتصاد سوقي حقيقي، يستجيب فيه عدد كبري من رواد األعامل دامئًا لكل تغري دقيق يف العرض 

 ب، ويحاولون أن يتوقعوا التغريات التي ستجري غًدا. والطل

الحقيقي. وال    السوق  اقتصاد  السوق ستبقى دامئًا متأخرة خطوة عن  أن اشرتاكية  يبدو 

ميكن ألي نوع من االشرتاكية أن يبقى لوال وجود اقتصاد سوق حقيقي ينسخ منه عالقات األسعار  

العامل مدمر لنفسه يف رأي ميزس. سيطفئ هذا  التي يضعها. إن حلم نرش االشرتاكية يف أرجاء  

 الحلم إن تحقق آخر أمل بحساب اقتصادي عقالين. 
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 عيوب املاركسية  12

 

يعتقد ميزس أن الخطأ األسايس يف املاركسية شبيه بذلك يف علم االقتصاد  

أنها  لقوى بال جسد، ال  البرشية باعتبارها خاضعًة  األحداث  إنها تنظر إىل  السائد. 

 1تتشكل من خالل قيم األفراد وأفعالهم. 

»ملراحل  ماركس  وصف  هو  ذلك  عىل  األمثلة  إنه    «ومن  واملجتمع.  االقتصاد 

يعتقد أن التقنيات املختلفة تنطوي عىل أنواع مختلفة من األنظمة االجتامعية. جاء  

اإل  تساوي  التي  الرأساملية  أما  الزراعي،  للعرص  نتيجًة  قمعيته  اإلقطاع  يف  قطاع 

فجاءت نتيجًة للعرص الصناعي. وفيام يتعلق باإلطاحة الحتمية بالرأساملية، سينتج  

 .  ا تحرريً  ااشرتاكيً  ايف نهاية املطاف نظامً عنها 

الروح   تحرير  عىل  بالفعل  قادرة  التكنولوجية  االبتكارات  أن  ميزس  يؤمن 

متد الناس بالوقت والرثوة يف مساعيهم الفنية والفكرية. ولكن    مثاًل   فهي  –البرشية  

هذا ال يعني أن املجتمع البرشي والعالقات البرشية ال ميكن تشكيلهم إال من خالل  

التكنولوجيا اإلنتاجية السائدة. ففي واقع األمر، عادًة ما يكون األمر عىل النقيض من  

أن يبدأ تجميع    قبلاحرتام امللكية واألمن  ذلك: ينبغي أن ترتسخ القيم واملؤسسات مثل  

تعاونً  املعقدة  اإلنتاجية  التكنولوجيا  استخدام  ويتطلب  الرأساملية؛    امنطويً   االسلع 

 بالرضورة.  عىل التخصص والتبادل. وبعبارة أخرى، تأيت العالقات االجتامعية أواًل 

 

 

انترش هذا النقد للامركسية عرب العديد من الكتب، منها الفعل البرشي، واالشرتاكية، والنظرية والتاريخ واألساس النهايئ   . 1

 االقتصادية. للعلوم 
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 املشاكل املزعومة للرأساملية 

هلك نفسها ال محالة،  تي تقول إن الرأساملية ستإن الخطأ ذاته يسود حجة ماركس ال

األثرياء أن يستمروا يف تخفيض أجور عاملهم   رجال الصناعةإذ يقول إنه يتعني عىل  

ليك ينجوا من املنافسة الشديدة ويحافظوا عىل منط حياتهم. ولكن من خالل قيامهم  

الرشسة   املنافسة  هذه  ستجرب  عليهم.  أعاملهم  تعتمد  الذين  العمالء  يفقرون  بذلك، 

ج فيه  ستسعى  الذي  الوقت  يف  فأكرث،  أكرث  التوسع  عىل  التجارية  اهدًة  الرشكات 

واال  الكبري  اإلنتاج  وفورات  من  نهاية  لالستفادة  التكاليف. ويف  ستمرار يف خفض 

 .  سيحل االحتكار محل املنافسةاملطاف، 

عن أن الرشكات ال    اغافل متامً   بحجة أنهيعرتض ميزس عىل ما يقوله ماركس   

كبرية  تستمر إال إن قدمت خدمات لعمالئها؛ فالهدف األسايس من األعامل التجارية ال

املستقلني سينتهي   الناس. إن تجاهل احتياجات هؤالء املستهلكني  هو خدمة عموم 

عليهم   الرأساملية  عادت  لطاملا  األمر،  واقع  ويف  رشكة.  ألي  بالنسبة  بكارثة 

إن ماركس، بالتحسينات املادية، برصف النظر عن دفعها لعموم الناس باتجاه الفقر.  

متحيًز  عقله  كان  الطبق   ا الذي  االنسجام بني  بسبب  إدراك هذا  الخبيثة، فشل يف  ية 

 األهداف. 

 

 طبقة األيديولوجيا وال

إن الطبقية، عىل أي حال، مهمة بالنسبة ملاركس: لقد متكن من درء جميع االنتقادات 

بالنقاد باعتبارهم جزًءا من طبقة معادية   ومختالة  عنه ببساطة من خالل تشهريه 
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بنفسها وذوي عقول مغلقة. لن ينبثق فجر التنوير الحقيقي إال يف مجتمع اشرتايك  

 ال طبقي.  

  كان ذا هراًء. ولو افرتضنا أن االقتصاد »الربجوازي«  يرص ميزس عىل اعتبار ه 

بالرضورة.    اخاطئً هدفه تقويض اإلقطاع وتعزيز الرأساملية وحسب، هذا ال يجعله  

ضيقة    عن األفكار  اعوضً   الصحيحةفمن مصلحة الطبقة الربجوازية أن تتبنى األفكار  

 األفق عىل املستوى األيديولوجي.  

الوالءات الجامعية: كان ماركس نفسه    ا األفكار دائً وعىل أي حال، ال تعكس   

إنجلز    ا)وفقً  تأكيد، يف حني كان راعيه  املتوسطة بكل  الطبقة  اليوم( من  ملعايرينا 

إن املصالح الطبقية ليست متجانسًة: قد تفيد التجارة الحرة الرأسامليني  رجل صناعة.  

ن الفرديون يف نضالهم  أن يستمر الرأسامليو   املحتملبصفتهم مجموعًة، ولكن من  

من أجل ضوابط االسترياد يف قطاعاتهم الخاصة. ويف الوقت ذاته، قد يحتج بعض  

الربوليتاريني بأن امللكية الخاصة لإلنتاج من مصلحة طبقتهم، باملقارنة مع امللكية  

أن يدور نقاش عقالين حول هذه   الجامعية يف ظل االشرتاكية. ولكن من الصعب 

أن ما من أحد يتبنى مثل هذه اآلراء    اماركس وأتباعه مؤمنني أساسً   املسألة حني يكون

 من يخون طبقته. أو  األحمق سوى 

 

 املاركسية واالقتصاد الكالسييك 

ما يقوله ميزس، وذلك  نييجد عموم االقتصادي  املاركسية، بحسب   صعوبًة يف نقد 

باعتبار   ا تحديدً  االقتصاد  تعاملهم مع  الخطأ يف  يرتكبون نفس  تفاعاًل ألنهم  بني    ه 

 بأفعال األفراد وقيمهم.  اعن اعتباره مرتبطً  االقوى غري الشخصية، عوضً 
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ومن األمثلة عىل ذلك هي الفكرة املاركسية املتمثلة يف أن الرأساملية متيل إىل   

االحتكار. إن النموذج السائد »للمنافسة املثالية«، مبنتجاته وتجاره املتامثلني، ينطوي  

ولكن ربطه بوجهة النظر املنطقية القائلة إن اإلنتاج  عىل مغاالة غريبة يف التبسيط: 

يجعله أقرب إىل االستنتاج القائل إن الرشكات ينبغي أن    ائً واسع النطاق أرخص دا

. ال وجود  اولكن العامل الحقيقي مختلف متامً تكرب أكرث فأكرث ليك تنتهي املنافسة.  

وسعرها   املنتجات  جودة  يف  كثرية  تدرجات  مثة  املتامثلني:  التجار  أو  للمنتجات 

تخ التي  التفضيالت  من  العديد  إىل  باإلضافة  املشرتين  وموقعها،  باختالف  تلف 

والبائعني. هذا ما ميكن الرشكات املتخصصة الصغرية من مامرسة األعامل التجارية  

يتمكن املبتكرون من  عىل نحو جيد من خالل استغالل األسواق املتخصصة، يف حني  

 .  اإضعاف السوق حتى بالنسبة ألكرث الرشكات رسوخً 

فع بالرأساملية نحو االحتكار،  وبناًء عىل ذلك، ما من »قوة« غري شخصية تد  

وأما استبدال االشرتاكية لها فهو أمر غري حتمي. إن االقتصاد والسياسة متجذران يف  

اختيارات األفراد، الذين يترصفون وفق طرق ال ميكن التنبؤ بها بسهولة. أما االعتقاد  

 خالف ذلك فهو وهم خطري. 

 

 تآكل الحرية يف ظل االشرتاكية 

االشرت  كانت  إذإذا  فكيف  اإلنتاجية،  للموارد  الجميع  ملكية  تعني  يستخدمها    ناكية 

املجتمع ويتحكم بها؟ يعتقد ميزس أن املاركسيني، مرًة أخرى، يغفلون عن العنرص 

البرشي. إنهم يتحدثون بفصاحة عن »اإلرادة املوحدة للمجتمع« كام لو أن »املجتمع«  

 مخلوق ذو عقل خاص به.  
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ذه  اآللية التي يستطيع من خاللها »املجتمع« التعبري عن ه  ا إنهم مل يحددوا أبدً  

فعاًل  سببً »اإلرادة«  هناك  أن  ميزس  يعتقد  األمر    ا.  أن  هي  املرة  الحقيقة  ذلك:  وراء 

أجهزة   وجود  بالرضورة  االشرتاكيللتحكميتطلب  وحتى  امللتزم ني.  سيتنازعون ني   

حول ما يجب القيام به وكيفية ذلك. ويف واقع األمر، ستكون هذه النزاعات شديدًة  

املجتمع يف   تنظيم  الذين  بالفعل، ألن  األشخاص  املحك. هناك بعض  ذاته عىل  حد 

فهم   يتقرر،  ما  لكل  الشديدة  معارضتهم  املتهربني  –سيستمرون يف  إىل  باإلضافة 

سيجربون    –وغريهم ممن يستهزأ بالقرارات الجامعية من أجل مصالحهم الشخصية

 عىل إيجاد طريقة للتأقلم.  

للمجتمع و»اضمحالل الدولة«، ولكن  قد ميجد املاركسيون »اإلرادة املوحدة«   

الثاين حلاًم  بعيد املنال. إن قمع أي انحراف عن الهدف املشرتك    غياب األول يجعل 

، بعبارة أخرى.  دولةأو    – ينطوي بالرضورة عىل وجود سلطة عليا متتلك قوًة قرسيةً 

نظر ميزس  ليس من املهم ما يطلق عىل هذه السلطة أو كيفية تكوينها، ولكن املهم يف  

أنها ينبغي أن متتلك سيطرًة كاملًة. وإن سادت إرادة األغلبية، لن يكون هناك مجال  

يار املنزل  ت، حتى سلطة اخللمعارضة. يجب أن تصدر األوامر وأن ميتثل الجميع لها

املفسدة  –ومكان العمل ينبغي أن يتنازل عنها الجميع. ولكن وجود مثل هذه القوة  

أننا ال ينبغي أن نفاجأ حني يؤثر األمر عىل  املمنوحة للس   –اغالبً  العليا يعني  لطات 

 .  احرياتنا الشخصية األخرى أيضً 
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 التدخل والبريوقراطية  13

 

امللكية العامة لوسائل اإلنتاج بهدف تعزيز  –أن االشرتاكية    إذنيعتقد ميزس  

إىل أي أساس نظري    اعاجزة من الناحية العملية، بل وتفتقر أيض    –الرفاهية املادية

عام  متامسك.   برلني  جدار  سقوط  كشف  الحال،  ما    1989وبطبيعة  صحة  مدى 

يعتقده ميزس حول التعامل مع مشكلة الحسابات االقتصادية. كان من الجيل ألي  

غريب أن موارد الكتلة السوفيتية تتسم بسوء التخصيص إىل حد كبري: كانت املصانع  

أمياال   واآلالت    تبعد  أسواقها،  األخرى    معقدة  عن  والسلع  واملعادن  به،  مبالغ  بشكل 

البرشية األساسية مل تستوىف. كان ال مفر من عملية   تهدر، بل وحتى االحتياجات 

 إعادة هيكلة هائلة.  

ال    هذا،  يومنا  الناس حتى  أذهان  املعاش يف  املؤمل  الواقع  هذا  إىل  وبالنظر 

اكيني يف إعادة تشكيل  من أولئك الذين يعتربون أنفسهم اشرت   قليلةيرغب سوى قلة  

التشديد  من ذلك، يجادلون بأنه ينبغي    عامل قائم عىل امللكية الحكومية الشاملة. وبدال  

عىل تنظيم الصناعة، بهدف توجيه طاقة السوق وانضباطه لخدمة رفاهية املجتمع  

 مهام كان تعريفها.   – بأكمله وتعزيزها 

كان  االشرتاكية  ميزس حول  أن حجج  من  الرغم  نحو هدف  وعىل  موجهة   ت 

له كثري من الحجج األخرى التي تفرس سبب عدم متاسك    تمبدد منذ فرتة طويلة، كان

و  النهج  العميل، متام  هذا  للتطبيق  قابليته  بالنسبة لالشرتاكية    اعدم  الحال  كام هو 

ملا يسميه   انتقاده  نقد  التدخلالشاملة. ومن خالل  لنا ميزس  قدم    ا ومناسب    امفيد    ا ، 

 « الحديث.  الحل األوسطول نهج »للغاية ح
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 العدائية ضد الرأساملية 

، بحسب  امل هناك كثري من الناس املعادين للرأساملية حتى اآلن؟ إن السبب يعود جزئي  

ميزس، إىل أن النجاح أو الفشل يف السوق مدفوع باالختيارات الحرة للمستهلكني  

ال يعريون   هم أصواتهم« املالية إىل أولئك الذين يرضونهم أكرث؛  »  تذهب   إذ  ،من األفراد

 وجهات نظر اآلخرين حول تقديرهم لذاتهم أي اهتامم يذكر.  

املثقف  مثال  نيإن  ال    القمة،  يكونوا يف  أن  ينبغي  أنه  يعتقدون  الذين  تجري  ، 

يف نظام السوق. قد يستاؤون من حقيقة أنهم يتقاضون    اأو تلقائي    ادائ    مكافأتهم

. ولكن ذلك ظلام    غري املؤهلني، وقد يعتربونمتدنية  مقارنة  بالعديد من العامل    اأجور  

بوضوح: الناس ال يحبون الوظائف    امن منظور السوق، قد يكون هذا االختالف مربر  

 ليك يقبلوا بتوليها.  القذرة أو الخطرية أو الوضيعة، ويطالبون بأجور عالية

من سلع    املستهلكني  احتياجات  إرضاء  عن  السوق غري مسؤول  نظام  ولكن 

وخدمات. إن مهمته ال تنطوي عىل دعم مجموعات معينة، أو حتى فضائل أو قيم  

معينة. يقول ميزس إنه ال ميكن أن تبقى أجورهم فوق مستوى السوق لفرتة طويلة  

أن ينتج عن ذلك   النظر عن مدى استياء أي  الرشور  أسوأدون  البطالة، بغض  ، أي 

منطق   تغري  أن  املثايل  للعامل  االفرتايض  الشكل  حول  ألحالمنا  ميكن  ال  مجموعة. 

 العلوم االقتصادية.  

 

 جهود مضللة لتحسني الرأساملية 
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مع رؤية معينة هي    اإن جهودنا الرامية إىل التالعب باقتصاد السوق وجعله متوافق  

ود تخريبية دون استثناء. الرأساملية ممتازة يف تعزيز املستوى  يف واقع األمر جه

السلع   وتجميع  التخصص  عىل  الناس  تشجيع  خالل  من  وذلك  للمعيشة،  العام 

  الرأساملية التي ترفع إنتاجية الجهد البرشي. ولكنها قد تتداعى حني نفرض رضائب 

تثامر يف السلع  عىل هذا النظام أو نحاول ضبطه، أو حتى حني نقلل من قيمة االس

«،   ت ليس  ه ولكن بحسب ما يوضح ميزس، هذالرأساملية أو امتالكها.   »أزمة  رأساملية 

السياسات التي تهدف إىل »تحسني« الرأساملية، ولكنها    يف  بل أزمة تدخلية: فشل 

 1يف واقع األمر تقيدها. 

»الدميقراطية    هو  املثال،  سبيل  عىل  املشرتكة،  السياسة  املثل  أحد  إن 

السلع    –االقتصادية«   إنتاج  يف  الجميع  يشرتك  أن  ينبغي  بأنه  القائلة  الفكرة 

نتجني الرأسامليني وحسب. يعتقد  من امل  قليال    ااالقتصادية وتخصيصها، وليس عدد  

أننا   أساس    نطبقميزس  االقتصادية  التنافسية، يخضع  االدميوقراطية  األسواق  . يف 

وا مطالب املستهلكني، سيخرسون  ب املنتجون لرغبات املستهلكني بالرضورة. وإذا مل يل

و بإرضائنا  التجارة  األمر  سينتهي  الشعبي،  الخيار  هذا  يف  تدخلنا  وإذا  يفلسون. 

 جندة مجموعة سياسية معينة وحسب. أل 

هي أنه ينبغي أن تخضع أرباح املنتجني للرضيبة،    اومن األفكار األكرث تواضع   

ولكن عىل الرغم من أن هذا يعني تقاسم  ليك توزع عىل نطاق واسع بني السكان.  

. إنه  مثار النجاح، كام يقول ميزس، إنه   اختالل  يثقل كاهل األعامل بتكلفة الفشل كاملة 

 

 . نقد التدخل، االشرتاكية والبريوقراطيةلالطالع عىل كامل الحجج املوجزة يف هذا الفصل، انظر .  1
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يف التوازن ولن يؤدي إال إىل إضعاف رغبة الناس يف تحمل مخاطر العمل، وبالتايل  

 يضعف الحياة االقتصادية يف حد ذاتها. 

 

 ال تقدم دون امللكية الخاصة

أن   علينا  ال تخلق بصورة طبيعية.  الرثوة  أن  نتذكر  أن  املهم  ، وال ميكن نخلقهامن 

إال عن طريق   ن لالدخار والتخيل عن االستهالك من  مستعدي  أشخاصتحقيق ذلك 

أجل تجميع سلع رأساملية منتجة. يحتاج رأس املال إىل جهد من أجل تجميعه، ولن  

عليه. ويف واقع األمر، من السهل   تجري مكافأتهميقبل الناس ببذل هذا الجهد ما مل 

ناس  تدمري رأس املال املجمع وتبديده وإضاعته. إذ قللنا من الحوافز التي تشجع ال

أفقر    اأو مساواة ، بل عامل    أكرث عدال    اعىل خلق رأس املال والتمتع به، لن نخلق عامل  

 ببساطة. 

أمر بالغ األهمية بالنسبة مليزس. إن جوهر    نإن احرتام املمتلكات الشخصية إذ 

يف واقع األمر موارد مل تكن    تخلق املوارد وحسب: إنها    تخصيصالرأساملية ليس  

  ا وجود قواعد لحامية ملكية هذه األشياء والتمتع بها، ملا متكن  ولوالموجودة  من قبل.  

 من رفع مستوى معيشتنا إىل هذا الحد وبهذه الرسعة.  

 

 التدخل 

يظن العديد من الناس أن تدخل الحكومة ميكننا من تحسني الرأساملية دون الحاجة  

 ذلك.   يف ال يثقالشرتاكية الكاملة، ولكن ميزس إىل اللجوء إىل ا
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إن األسواق معقدة: فالتدخل فيها يف مرحلة من املراحل، بحسب ما يالحظ،   

غري جانبية  ثار  غالب ا ما تكون تلك اآل و   يف مرحلة أخرى،  يؤدي إىل حدوث آثار جانبية

اإلنفاق عىل  قد تسعى الحكومة إىل خلق فرص عمل من خالل  .  عىل اإلطالقمرغوبة  

مثال   العامة  معتمد  األشغال  األموال  مصدر  كان  إن  ولكن  ستزيد    ا .  الرضائب،  عىل 

فرص العمل تلك لحظة خلقها. ولو كان  تتبدد  التكاليف بالنسبة للرشكات، وبالتايل  

األمر    – ائتامين وتضخم    اتساع  ثهذا يعني حدو فعىل االقرتاض،    ا مصدرها معتمد  

بدد فرص العمل. وبذلك، ستجد السلطات نفسها متيل إىل أن ي  االذي من شأنه أيض  

التدخل أكرث فأكرث محاولة  تصحيح هذه املشاكل الجديدة. وهكذا يتكرر النمط. ويف  

يزال    مايف االقتصاد، رغم أنه  كامل للسلطات    بتحكمنهاية املطاف، سينتهي األمر  

 .  ا رأساملي   يبدو

 

 ضوابط األسعار واألجور

األساسية التي تراها السلطات    السلع تحديد أسعار   ،األشكال الشائعة للتدخل من بني  

األمر الذي تصدره الحكومة    ،بحسب ميزس  ،»مكلفة  للغاية«. ومن األمثلة عىل ذلك

لسوء   ولكن  الفقرية.  األرس  متناول  بهدف جعله يف  الحليب،  أسعار  لتحديد سقف 

يقلل من دافع  الحظ، يشجع هذا االنخفاض الناس عىل رشاء املزيد من الحليب؛ لكنه  

أعاملهم.  عن  ويتوقفون  أموالهم  املنتجني  بعض  يخرس  أن  املحتمل  ومن  إنتاجه. 

ع الطلب وقلة اإلنتاج، لن يكون هناك ما يكفي من الحليب. وبالتايل،  وبذلك، مع ارتفا 

 سيحصل الفقراء يف هذه الحالة عىل كمية أقل من الحليب. 
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واستجابة  لذلك، قد تحاول الحكومة تقنني الحليب ليك تضمن حصول الفئات   

قيود   قد تضع  أو  الحيوانات محاولة     االتي تحتاجه عىل حصتها،  أسعار علف  عىل 

إنتاج العلف ما أصاب   خفض تكاليف املزارعني. ولكن يف نهاية املطاف، سيصيب 

شاملة.   تقنني  بريوقراطية  ستخلق  أو  الحليب،  الجهود و إنتاج  تسفر  أخرى،  مرة  

 املبذولة للتحكم يف يشء ما عن تنظيم ضخم من القيود.  

الفقرا  العامل  مساعدة  إىل  تهدف  التي  األخرى،  الشائعة  التدخالت  ء،  ومن 

. لكن األجور املرتفعة تزيد من تكاليف الرشكات.  تحديد معدالت الحد األدىن لألجور

ليك   للمستهلكني  األسعار  رفع  أو  العامل  ترسيح  الرشكات  عىل  سيتعني  ولذلك 

  ااألمر الذي سيقلل الطلب عىل منتجاتها ويرسع أيض    –ستطيع االستمرار يف عملها  ت

تصبح   نطاقه،  واتسع  لألجور  األدىن  الحد  زاد  كلام  موظفيها.  ترسيح  عملية  من 

 .  االبطالة التي يخلقها أشمل وأوسع نطاق  

للتدخل، ولرمبا من خالل قواعد جديدة    ا، ستواجه الحكومة ضغوط  اومجدد   

لتمويل   جديدة  رضائب  فرض  خالل  من  أو  العامل،  إقالة  صعوبة  من  تزيد 

تامعية. ولكن كل هذا من شأنه أن يفرض املزيد من التكاليف عىل  االستحقاقات االج

 الرشكات ويزيد من حدة املشكلة. 

 

 البريوقراطية 

إن أحد األسباب التي تجعل الرأساملية أكرث كفاءة  من التدخل أو االشرتاكية هو الهدف  

ة  باإلضافة إىل سهولة معرف  – أي تحقيق الربح– الوحيد والواضح لألعامل التجارية  

وعىل النقيض من ذلك، يقول ميزس إن  ما إذا كان هذا الهدف الوحيد قد تحقق أم ال.  
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، إذ ينتظر منها أن تقدم مجموعة  من الخدمات   أهداف املؤسسة العامة أكرث استفاضة 

ولكن ما من طريقة واضحة    –« أو »األساسية« أو »املرغوبة«  ا»الرضورية اجتامعي  

 لقياس نجاحها يف تحقيق هذه األهداف الغامضة أو موازنتها.  

مثال    خاللها  من  علينا  ينبغي  التي  الطريقة  هي  نقيس    ما  قوات   ناتجأن 

االهتاممات املختلفة سيحكمون عىل األمر    أصحاب الرشطة؟ فاألشخاص املختلفون  

أن نقرر ما إذا كانت هذه املؤسسة تقدم    نذ. كيف ميكننا إ ابطرق مختلفة متام    اغالب  

قيمة  جيدة  تستحق ما ينفق عليها من أموال؟ وكيف نعرف ما إذا كان عدد موظفيها  

 يفوق الحاجة؟ وكيف نتأكد من أنها رضورية؟ 

، بحسب ميزس، هو سيطرة القواعد عىل أفعال مديري  ولكن ما يحدث فعال   

نظر   وإنفاقهم  تحدي  ااملؤسسات  مجرد  لصعوبة  سيصبحون  وبذلك،  النواتج.  د 

بريوقراطيني مضطرين إىل طلب إذن السلطات العليا قبل أن يتمكنوا من فعل أي  

 يشء جديد.  

 

 آثارها وانعدام الحلول 

برصاحة،   األمر،  هذا  مرونةإن  من  كثري ا  باملؤسسات    يقلل  مقارنة   العامة  الهيئات 

للقيام    االخاصة، إذ يستطيع الفرد يف السوق أن يخاطر ويبتكر طريقة  جديدة  متام  

باألشياء، مثل عملية جديدة ترفع الجودة وتقلل من التكاليف. ولكن السلطة التقديرية  

محدودة؛   العامة  الهيئات  حتام  و ملديري  واأل   سيتخلفون  التقنيات  ركب  حداث  عن 

 املتغرية.  
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عامة  بل    احتياجات  عن  وابتعاده  كفاءته  بقلة  يتسم  للعامل  توظيفهم  حتى 

الناس. يف عامل السوق التنافيس، يتعني عىل رواد األعامل توظيف األشخاص الذين  

عمالئهم   مع  وجه  أكمل  عىل  عملهم  سيؤدون  أنهم  الذين    –يعرفون  األشخاص  ال 

البري  املهن  أما  وحسب.  بهم  تستند  يعجبون  فهي  ذلك،  من  النقيض  عىل  وقراطية، 

 بحسب ميزس إىل األحكام الشخصية للمدراء وتنترش فيها املحسوبيات. 

ما من حل لهذه املشاكل. إنها تنبع من غموض األهداف املفروضة عىل الهيئات  

ما من فائدة يف حث املسؤولني الحكوميني عىل العمل »بروح املبادرة«. إن  و العامة.  

عن أهداف البريوقراطيات، فلكل منها طرق   اأهداف الرشكات التجارية مختلفة متام  

دارة. أما استقطاب مدراء األعامل التجارية فهو  مختلفة للعمل وأساليب مختلفة يف اإل 

مهاراتهم يف املحاسبة واإلدارة ال تتناسب ببساطة مع هذه املهمة.  ف  ، بال فائدة  اأيض  

من الواضح أن اإلميان بتطور مؤسسات الدولة يف السوق من خالل تحسني ما تفعله  

 أمر خطري. 
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 البديل الليربال   14

 

من أسوأ آثار القومية،    عاش ميزس يف أوروبا يف فرتة ما بني الحربني العامليتني، وشهد بعًضا

أن  وقد  وكرهها.   من  لتدخالاعتقد  االستي فرض  حتًًم    قتيضي  ذيالو ،  جذورها  جذر  اد ضوابط 

فمثًًل،  نفسه.  لحًمية  الخارج    تدفقيؤدي    والهجرة  من  الرخيصة  والسلع  تقويض العًملة    إىل 

هذه نفس  أن    ميزس  يزعم  أو األرباح. لكن  األجور  كل من  التدابي الرامية إىل الحفاظ عىل ارتفاع

 1.فتيل الرصاعاتغالبًا تشعل وتثي التوترات و  الدخًلءالحواجز تعزز العداء بني 

بكثي  ولكن أصغر  دوًرا  الرأسًملية  تعطي  و ،    عمللت الحًمئية،    الالتجارة،    تقتيضللدولة 

كلًم كانت التجارة أكرث   يف الواقعأنه    (من ابتكارهرغم أن الحجة ليست  يفرس ميزس )و بنجاح.  

  شكل متبادل عىل التجارة مع بعضهاأفضل. وعندما تعتمد الدول ب  بشكل  عملت حرية وانفتاًحا،  

احتًمل ،  بعًضا ابينها  الحرب  يقل  أن  إىل  وخلص  رأسًملية  .  ظل  يف  فقط  ممكن  الدائم  لسًلم 

 . ليربالية شاملة

أ  يف  متاًما  محًقا  ميزس  يكن  يخوضون  مل  ال  التجاريني  الرشكاء  الواقع،  احربً ن  يف  إن  ؛ 

بني التجاريني    الرصعات  لكن  شيوًعاالرصاعات    أنواع  أكرثهي  الرشكاء  مصالح   ال.  أن  شك يف 

سلمية مع رشكائهم العًلقات  الالحفاظ عىل  باملواطنني األفراد يف أي بلد تخدم عىل أفضل وجه  

وهي    –ميزس غالبًا    طرحهاالتناقض الواضح ببساطة نقطة أخرى  هذا  التجاريني. رمبا يوضح  

 عن مصالح عامة الناس.  تاًما  اختًلفًاغالبًا تختلف أن مصالح السياسيني 

 

 للحصول عىل تفسي. األمة والدولة واالقتصادانظر عىل وجه الخصوص  .1
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 اإلطار الليربال 

 2. تجدي نفًعاهو أنها    السبب الرئييس لتفضيل الليربالية كنظام اجتًمعي  يقول ميزس إنمع ذلك،  

ف األفراد.  بني  الطوعي  التعاون  وتعزز  الجًمعات  بني  النزاعات  من  تحد  أسفرت لقد  ،  مثًًل فهي 

يف اإلنتاجية  مفاجئة  عن زيادة    للتجارة الحرة وإلغاء الضوابط  ة حقبة القرن التاسع عرش العظيم

 معيشة جميع سكان العامل املتزايدين.   ىوارتفاع يف مستو 

لليربالية.  لكنو  التأييد  الصعب كسب  قد يكون من  تتبني،  جميع    إثراء –  فوائدهاأكرب    فًل 

الطويل  ، السكان املدى  التجارة   ، عىل  يف  الحرية  زيادة  خًلل  كللناس    –من  املكاسب  بوضوح 

فوز بامتيازات: هدفها هو تحسني  عن التدخل. ال تعد الليربالية مؤيديها حتى بالالناتجة  الفورية  

 لجميع. احياة 

بني إنتاج  إىل  الليربالية  تهدف  توزيع  وال  أو  اجتًمعية  إنهنيمعين   دخلة  فقط  ت  ا.  ؤسس 

بحرية التعاون   ضمن هذا اإلطار يتمتع الناس  وللسًلم واالستقرار واملساواة أمام القانون،    إطارًا

ال   يرونها مناسبة.  أو    تذكربأي طريقة  الكمية،  أو  إنتاجه،  الذي يجب  من.    بواسطة الليربالية ما 

 لتفاعًلت املعقدة والطوعية بني األفراد األحرار. ل  نتيجةليست سوى األشياء  هذهف

الليربال  يؤكد م أن اإلطار  يف و ينتج تعاونًا سلميًا وفعااًل بني األفراد والجًمعات.  س يزس 

لن   الليربالية،  محتمًًل ختًلفات  اال   تكونظل  فرصةً   مصدًرا  بل  كلًم فللتجارة.    محتملةً   للرصاع، 

 

 . السياسة االقتصاديةيف  جزيئ، و الليرباليةيف  نهج الليربالال نع  كامل موضوعميكن العثور عىل  .2
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ق حول  الناس  ربحاختلف  زاد  اليشء،  التبادل  هيمة  لنا  يتيح  تبادله.  من  واستخدام  يتخص م  ص 

 قدرات أي فرد. تفوققدراتنا املختلفة لصالحنا، وبالتال املشاركة يف مهمة إنشاء أشياء 

 أسس النظام الليربال

الليربال  الدولة  الترصف  بالنسبة مليزس، ال يتمثل دور  األفراد عىل  معينة،    طرقوفق  ية يف إجبار 

الحفاظ عىل اإلطار الذي ميكنهم من التعاون، مع تعظيم مجال العمل التطوعي وتقليل  وإمنا يف  

للحفاظ عىل هذا اإلطار: السًلم والحرية   الحاجة إىل اإلكراه. يقول إن هناك ثًلثة أشياء حيوية 

 وامللكية. 

إنتاجية    أسايس  السًلم جديدة، تتطلب منا  ألن اإلجراءات االقتصادية، مثل االستثًمر يف عمليات 

ًل  ف.  مستحيًًل   التنبؤ باملستقبلحالة الحرب تجعل  و .  ية ىل افرتاضات مستقبلإ   تستنداتخاذ قرارات  

القوات    يتدميف    متمثلة   ةكبي   ن كان مثة مخاطرةحاصيل بثقة إاملزراعة    ، مثًًل،ميكن للمزارعني

 . أراضيهم ةصادر ممحاصيلهم أو املعادية 

 اآلخرون   عليهم  أمىل  نتخاذ خيارات اقتصادية عقًلنية إ ألن الناس ال يستطيعون ا  أساسية   الحرية

حال،  ترصفهم  يةكيف أي  وعىل  إنتاجية  .  أكرث  هم  إرادتهم  مبحض  يعملون  الذين  األشخاص  إن 

 عىل العمل لدى شخص آخر.  ناملجربيمن العبيد  بشكل ال يقارن

أراد الناس االدخار واالستثًمر   نإفلنظام التخصص والتجارة أن يزدهر.  ن أردنا  إ   أساسيةامللكية  

 أن استثًمرهم آمن وأنه ميكنهم االستمتاع بثًمر هذا الجهد.  أن يعرفوا  يجب يف السلع الرأسًملية، 

 

 فوائد الليربالية 
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  فائدة  أكرثحقيقة أن الليربالية تعتمد إىل حد كبي عىل مؤسسة امللكية الخاصة بأنها  قد توحي  

واملتملكني.  ل قاطعً يرفض ميزس هذا رفضً لكن  ألغنياء  له،  فا.  ا  الخاصة رشط بالنسبة  امللكية  إن 

أسايس لإلنتاج الفعال ومستويات املعيشة األعىل التي ميكن أن يحققها التخصص. لكن يف ظل 

،  السعي وراء أشياء أخرى كثية  ميكنهمالليربالية، ال يُجرب الناس عىل السعي وراء الرثوة املادية:  

يفعلونه ما  وحتى  وهذا  ممتلكات  .  ميتلكون  ال  الذين  ارتفاع    عموًما فيدون  يستسأولئك  من 

 االمتيازات والضوابط.  انتهاءعند  املتاحةمستويات املعيشة التي تخلقها الليربالية، والفرص 

الرأسًملية،   املستهلكني ه  سيكونيف ظل  األغنياء.  أ   مجمهور  السيادة، وليس  ًل  فصاحب 

املستهلكون   يأخذها  شخص:  أي  عىل  منتجاتهم  فرض  للمنتجني  ذلك.    نإ فقط  ميكن  اختاروا 

صو  لقد  ليس  الضخم.  اإلنتاج  عرص  هو  الرأسًملية  عرص  يكون  أن  وامللبس الطع  وفر دفة  ام 

الًلئق   التلفزيون ل واملأوى  وأجهزة  السيارات  مثل  الكًمليات  حتى  فقط:  لألثرياء  وليس  لجميع، 

أ  اآلن  منه.  أصبحت  مفروًغا  بأنها مرًا  ماركس  تنبؤ  مع  صارخ  بشكل  الرأسًملية  واقع  يتناقض 

 ستدفع أجور العًمل إىل مستويات الكفاف. 

أخرى.  الليربالية    متكن مهمة  بطريقة  السكان  التخطيط.  متإنها  عموم  عىل  القدرة  نحهم 

املركزية:   السلطات  التخطيط ال يقترص عىل  إن  االختيار ليس بني  فيقول ميزس  جميًعا نخطط. 

ولكن   التخطيط،  وعدم  أن  خطتهتسود    من  بنيالتخطيط  ومبا  من    األفراد.  هم   يعرفون فقط 

وقيمهم،   وأهدافهم  اقتصا  خاصةً احتياجاتهم  ظل  ميز يف  يعتقد  الحركة،  رسيع  أنه  د  يفضل  س 

 السًمح لألفراد بالتخطيط ألنفسهم. 

 

 الليربالية واملساواة 
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ذلك،   الليربامع  أن  مبلية  إن حقيقة  تعد  تال  الدخل  النقاد  دفع  ساواة يف  القلقبعض  بشأن   إىل 

الفقراء  .  الفقر  إىل  حالهمينتهي    من مصي   إن  ويقول  الخوف يف غي محله.  ميزس هذا  يعترب 

تمعات ما  يف مج  عاشوا   ممن  ارن قيال    بشكلالعاملني يف االقتصادات املتقدمة اليوم أفضل حااًل  

الذين   الرأسًملية،  عليهم  قبل  األرض    العيش  تدبيتعني  من  الذايت  لديهم   تكان  نإ   –باالكتفاء 

 أرض.

يف   يجد  ظل  لكن  أن  تقريبًا  شخص  ألي  ميكن  منتجة الرأسًملية،  اآلخرين   مكانة  تخدم 

لعائًلت والجمعيات أن توفرها اذلك، فيمكن    تعذر   نإ و عىل األقل.    املكاسبتحقق بعض  وبالتال  

املهمة: لكن  قدرالخيية ليست عىل    الجمعيات النقاد بأن    يزعمالخيية. قد   ، يقول ميزس،  هذه 

مع ارتفاع مستويات املعيشة التي  فيف ظل الرأسًملية.    يف العمل الخيي   زيادةأكرب  حدثت  لقد  

الرأسًملية،   الدخل  يدخر  تجلبه  أصحاب  وحتى  الخيية؛  لألعًمل  الرثوة  من    املحدود املزيد 

ب أنفسهم  إن  فضل  يصبحون أكرث قدرة عىل حًمية  الناس    فنييي  ذال  تدخلالالتأمني.  رأس مال 

شكل    عىل زيد من التدخل  ملبالطبع مطالب متصاعدة  جلب  ي   –  املؤسسات الخييةيزيد من فقر  و

 .لرعاية االجتًمعية ادعم 

النقاد فهم طبيعة   الليربالية، والتي تختلف متاًما عن    التفاوت ييسء  يف    التفاوت يف ظل 

الرأسًملية.   قبل  ما  مجتفعامل  السوقفي  تعد  ،  مع  و الرثوة  ال  إفادة   إمناامتيازًا،  خًلل  من  تأيت 

 تلك الفوائد.    نياملنتجتقديم  ار استمر ب ستمر ت . و حسب ف املستهلكني

التي يتمتع بها األغنياء ليست    عًلوةً  .  دوًمابقيتنا    محظورة عىل عىل ذلك، فإن الكًمليات 

يقول  ف دينامييك.  السوق  االبتكارات  اقتصاد  جميع  إن  الصحي،  –ميزس  والرصف  السيارات، 

 للجميع.  «رضورات »  تصبحتبدأ ككًمليات لألثرياء، ولكن رسعان ما  –والكهرباء
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  ادفً هاهية البرشية جمعاء، بالتأكيد، هذا االرتفاع املطرد يف رف  يصبح، يجب أن  عندها ولكن 

للعلوم    األسمىإىل فهم الطبيعة الحقيقية واألساس    حاجتنا سبب  للسياسة االقتصادية، و   اأساسيً 

 . االقتصادية 
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 ميزس فون    لودفيج اقتباسات من  

 

 عن مشكالت االشرتاكية 

االشرتاكية  جوهر  السيطرة  :  هذا  تحت  اإلنتاج  وسائل  كل  تكون  أن 

املنظم للمجتمع  غريها .  الحرصية  يشء  وال  االشرتاكية،  هي  كل .  هذه 

 . التعريفات األخرى مضللة

 239االشرتاكية، ص

املايض   يف  البسيط  اإلنتاج  تجارب  أي حجة  إن  تشكل  ال  الغابر،  البعيد 

 . للقول باحتامل وجود نظام اقتصادي ال وجود فيه للحساب النقدي

 103الحساب االقتصادي يف الدولة االشرتاكية، ص

لوال أساس الحساب الذي توفره الرأساملية لالشرتاكية، يف هيئة أسعار  

تاج املفردة السوق، ملا كانت املنشآت االشرتاكية تستمر، حتى يف فروع اإلن 

 .أو الدول املفردة

 136االشرتاكية، ص

االقتصادي…   التغري  التنبؤ    إجراءات  سينطوي عل كل  بقيمتها  ال ميكن 

.  سيصبح كل يشء قفزًة يف الظالم.  ما إن تحدثالتحقق منها  مسبًقا أو  

 . االقتصاد العقالينتنازل عن االشرتاكية إن 

 122االشرتاكية، ص
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العقل   يستطيع  أكوام  لن  بني  صحيًحا  توجيًها  نفسه  يوجه  أن  البرشي 

ًا  . املنتجات واحتامالت اإلنتاج… سيقف أمامها متحرير

 103الحساب االقتصادي يف الدولة االشرتاكية، ص

كثري من املغالطات الشائعة بشأن االشرتاكية راجعة إىل االعتقاد الخاطئ 

إ  نفسه…  النظام  إىل  يدعون  االشرتاكية  أصدقاء  كل  رجل بأن  قال  ذا 

اشرتاكية، أو تخطيط، فإنه ال يدعو إال إىل نوع خاص به من االشرتاكية،  

الخطط  من  به  للتعاون .  ونوع خاص  االستعداد  يعني  ال  فالتخطيط  لذا 

 .بل يعني النزاع. السلمي

 243الحكومة القادرة عل كل يشء، ص

هذا هو  . إن املجتمع االشرتايك جمعية سلطوية تصَدر فيها األوامر وتطاع

 «. إلغاء أناركية اإلنتاج»و« االقتصاد املخطط»ما تقتضيه عبارة  

 185االشرتاكية، ص

 

 عن مخاطر تدخل الدولة يف االقتصاد 

بني االشرتاكية والرأساملية، كام يقول بعض –  ثالث إن فكرة وجود نظام  

ولكنه    – الناس الرأساملية،  عن  بعده  االشرتاكية  عن  بعُده  يساوي  نظام 

 . كالم فارغ محض –يحافظ عل منافعهام ويتجنب مساوئهام 

 51السياسة االقتصادية، ص
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بل هي طريقة  .  ليست نظاًما اقتصاديًّا ميكن أن يدوم  الوسطيةإن سياسة  

 . لتحقيق االشرتاكية بالتقسيط

 33–32التخطيط للحرية، ص

ال ميكن للدميقراطية التمثيلية أن تستمر إذا كان جزء كبري من الناخبني  

 . معتمدين يف معيشتهم عل الدولة 

 81البريوقراطية، ص

أن تحافظ عل  العامة  مع    ليس يف قدرة الرشكة  تنافس حر  نفسها يف 

العامة    ؛رشكة خاصة  اليوم إال بسبب فرض الرشكة  مل يصبح هذا ممكنًا 

 .الحتكار مينع التنافس

 186األمة، والدولة، واالقتصاد، ص

الحديث  الحقيقية لالحتكار  القصة  هو ليس نتيجة للرأساملية  .  هذه هي 

الرأساميل، كام يريدنا املاركسيون املطلقة، وال نزعة جوهرية يف التطور  

نعتقد نتيجة  .  أن  بالعكس،  إىل   السياساتاالحتكار،  الساعية  الحكومية 

 . إصالح اقتصاد السوق

 72الحكومة القادرة عل كل يشء، ص

يشجبون  الذين  ُمثُل  أن  إنكاره  ال ميكن  بارد  االقتصاد مبنطق  علم  يثبت 

الشرتايك للمجتمع مستحيل،  املتعيرشني عل السوق باطلة، وأن التنظيم ا

التي وضع من   وأنه مناقض لألهداف  التدخيل غري معقول،  النظام  وأن 
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للتعاون  املمكن  الوحيد  النظام  هو   ، ثمر من  السوق،  اقتصاد  وأن  أجلها، 

 .االجتامعي

 196املشكالت املعرفية يف االقتصاد، ص

 

 عن الليربالية 

.  إذ يخدم نفسه واطننينظرائه من امليف اقتصاد السوق، يخدم كل إنسان  

هذا هو مقصد املؤلفني الليرباليني يف القرن الثامن عرش عندما تكلموا عن 

 .انسجام مصالح كل مجموعات السكان وكل األفراد

 23السياسة االقتصادية، ص

يف عرص تعتمد فيه كل األمم عل منشآت أجنبية املنشأ، ال ميكن أن تُشن 

 . أي حرب

 107الليربالية، ص

للدولة  الليربالية  العقيدة  تعطيها  التي  الوظيفة  هي  امللكية  :  هذه  حامية 

 . والحرية والسالم

 37اللريالية، ص

إن الدفاع عن أمن الدولة وحضارتها أمام املعتدين من األعداء األجانب أو 

الدولة واجبات  أول  هو  املحليني،  راضني .  املجرمني  الناس  كل  كان  إذا 

ًدا عل يشء، ملا كان لنا حاجة إىل حكومة، وال  وفضالء، ومل يحسد أحد أح

 . إىل جيوش وأساطيل، وال سياسيني، وال محاكم وال سجون
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 24البريوقراطية، ص

 

 عن دوافع التقدم االقتصادي 

كلام كان اإلنسان أنَجح  .  إن دافع الربح هو الذي يجعل للناس اليد العليا

من مصلحة الجميع أن  و.  يف توفري السلعة للمستهلك، كانت عوائده أكرب

تكلفة،   بأرخص  األحذية  ينتج  الذي  األعامل  رائد  الناس  يغتني  أن  ذلك 

 . إذا فُرض قانون يحدر حقره يف الغنىسيعانون جميًعا 

 88البريوقراطية، ص

مستًوى  تتوقع  ألنها  اإلنتاج  لوسائل  الخاصة  امللكية  الليربالية  تنارص 

كمعيشيًّا أعل من هذا النظام االقتصادي، ال  . ألنها تريد أن تساعد املالر

 57االشرتاكية، ص

يف الواليات املتحدة اليوم، ليس الفرق عادًة بني الغني والفقري إال كالفرق 

 . بني سيارة كاديالك وسيارة شيفروليه

 9السياسة االقتصادية، ص

األغنياء   دخل  أن  هي  التصاعدية  الرضيبة  عليها  تقوم  التي  الفلسفة  إن 

إن ما يعجز أنصار هذه املعدالت .  ميكن أن نستغلره كام نريدوثروتهم يشء  

الرضيبية عن فهمه هو أن الجزء األكرب من هذه األموال ما كان ليُستهلَك 

خر ويستثمر يف الحقيقة، ال تكتفي هذه .  لو مل تأخذه الرضيبة، بل كان ليُدر

 .السياسة املالية مبنع جمع رؤوس املال، بل وتؤدي إىل تناقصها كذلك
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 32التخطيط للحرية، ص

 

 عن أهمية القيم الفردية 

القيمة فينا، وهي الطريقة التي  .  القيمة ليست جوهرية، ليست يف األشياء 

 . يتفاعل بها اإلنسان مع ظروف بيئته

 96، صالبرشيالفعل 

التقييم هو االنفعال اإلنساين العاطفي أمام األحوال املتنوعة لبيئته، التي  

 . والظروف الفيزيولوجية لجسمه  تشمل العامل الخارجي

 37األسس املطلقة لعلم االقتصاد، ص

االقتصاد   علم  يدور  يدور    حولال  بل  املادية،  وامللموسات   حولاألشياء 

السلع والرثوات وكل مفاهيم االقتصاد األخرى .  الناس، ومعانيهم وأفعالهم

. البرشيليست عنارص من الطبيعة، بل هي عنارص من السلوك واملعنى  

من أراد أن يعالج هذه املفاهيم ليس عليه أن ينظر إىل العامل الخارجي، بل  

 . الفاعل البرشيأن يبحث عنها يف معاين 

 92، صالبرشيالفعل 

انفعال   الخارجي إىل  العامل  أدرت ظروف معينة يف  ال نعرف ملاذا وكيف 

  ال نعلم كيف تختلف انفعاالت الناس أمام املؤثر.  معني يف عقل اإلنسان 

 . نفسه، باختالف األفراد، وباختالف أعامر الفرد الواحد

 69النظرية والتاريخ، ص 
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 عن ريادة األعامل والتنافس 

كل فعل يقوده رأي معني بشأن ظروف املستقبل  :  كل فعل مضاربة، أي 

مجهواًل .  املجهولة املستقبل  يبقى  املدى،  قصرية  األنشطة  يف  ال  .  حتى 

ستظهر حقيقة غري متوقعة تبطل كل ما  يستطيع أحد أن يعرف إن كانت  

مه لليوم التايل أو الساعة التالية  . قدر

 51األسس املطلقة لعلم االقتصاد، ص

ريض يزيد  يحاول آالف رجال األعامل ليل نهار أن يجدوا منتًجا جديًدا   

ال يفعل رجال  .  املستهلك ويكلف إنتاجه تكلفة أقل من املنتجات املوجودة

 . مؤثرون، بل ألنهم يريدون جمع املال األعامل هذا ألنهم 

 36السياسة االقتصادية، ص

إن منو الرأساملية هو أن يكون لكل الناس الحق يف خدمة املستهلك خدمة  

أرخص أو  وقت  .  أفضل  يف  كلره  العامل  غرير  املبدأ،  وهذا  الطريقة،  وهذه 

 . قصري نسبيًّا

 5السياسة االقتصادية، ص

إن القوى الوحيدة التي تحدد  .  أو تلقائ ليس يف عمل السوق يشء غامض  

حالة السوق التي تتغري باستمرار هي األحكام القيمية لألفراد املتنوعني، 

العامل األسايس يف السوق هو سعي  .  وأفعالهم التي توجهها هذه األحكام 

 . كل إنسان إىل إشباع حاجاته ورغباته بأفضل طريقة
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 3–72التخطيط للحرية، ص

، هو الطريقة التي يسهم بها األفراد يف عمليةا؛ السوق  السوق ليس مكانً 

 . إجاميل أعامل املجتمع، بالبيع والرشاء، واإلنتاج واالستهالك

 17السياسة االقتصادية، ص

كلام اشتدر التنافس، كان أقرب إىل أداء وظيفته االجتامعية، وهي تحسني  

 . اإلنتاج االقتصادي

 84نقد للتدخلية، ص

الرثوات ال تنمو بنفسها، ال بد أن  .  عة الرثوات إىل النموال معنى ملسألة نز 

 . ينميها أحد

 380االشرتاكية، ص

ما من طريقة لزيادة املستوى العام للمعيشة إال ترسيع زيادة نسبة رؤوس  

 . األموال إىل السكان

 6–5التخطيط للحرية، ص

 

 عن التضخم والفقاعات وانفجاراتها 

يف اإلنتاج هو مزيد من السلع اإلنتاجية،  إن ما يحتاج إليه التوسع السليم  

إن التوسع االئتامين مبني عل .  ال مزيد من النقد أو الوسائط االئتامنية

 . رمال األوراق والودائع، لذا ال بد أن ينهار
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 561، صالبرشيالفعل 

نعم، تستطيع الحكومة أن تخفض معدل الفائدة عل املدى القصري، وأن  

. البنوك  عربتطبع مزيًدا من عملتها الورقية، وأن تفتح باب توسيع االئتامن  

لكن  . وبذلك تستطيع الحكومة أن تنشئ صعوًدا فقاعيًّا له مظهر االزدهار

يأ  أن  ومصريه  آجاًل،  أو  عاجاًل  االنهيار  مصريه  الصعود  بكساد هذا  يت 

 . اقتصادي

 251الحكومة القادرة عل كل يشء، ص

، تكون يف عقلهم صورة سائل  «مستوى أسعار»عندما يتكلم الناس عن  

إذا زاد، يزداد   يرتفع أو ينخفض حسب ازدياد كميته أو نقصانها، لكنه، 

وعاء يف  كسائل  لألسعار  .  بانسجام،  ليس  هكذا،  ليست  األسعار  لكن 

 . األسعار ال تتغري التغري نفسه يف الوقت نفسه«. مستوى»

 59السياسة االقتصادية، ص

بل تُظِهر االستثامرات الفاسدة  .  العودة إىل االستقرار النقدي أزمة  تنشئال  

الذي   الوهمي  االزدهار  هلوسة  تأثري  تحت  جرت  التي  األخرى  واألخطاء 

 . السهل لاملاأنشأه 

 156التخطيط للحرية، ص

أن كمية العرض النقدي فيه مستقلة عن  :  إن لنظام الذهب فضيلة ضخمة

 . سياسات الحكومات واألحزاب السياسية

 65السياسة االقتصادية، ص
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