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 واقع و تحديات االقتصاد الجديد

 بروش زين الدين د.
 كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 جامعة فرحات عباس، سطٌف.
 

 ملخص
عرفت السنوات األخٌرة نموا كبٌرا 
للتكنولوجٌات الحدٌثة لإلعالم واالتصال، 
غٌرت بصفة محسوسة من محددات 
النشاط االقتصادي واستحدثت واقًعا جدًٌدا 

الذي فتح  االقتصاد الجدٌد"ب"ٌسمى 
مجاالت وتوجهات جدٌدة للمإسسة 

المستعملٌن على حد السواء، وفً  ولجمٌع
 نفس الوقت جاء بتحدٌات جدٌدة.

ما هً طبٌعة هذا االقتصاد الجدٌد؟  -
وفٌما تكمن خصوصٌاته، وما هً تؤثٌراته 
و آفاقه؟ تلكم هً بعض األسئلة التً 
نحاول تقدٌم عناصر إجابة  لها فً هذا 
المقال، مع العلم أن الفكر االقتصادي 

ا فً م ًٌ رحلة ٌطرح فٌها أسئلة ٌتواجد حال
 أكثر مما ٌقدم إجابات.

Résumé 

Depuis quelques années, les nouvelles 

technologies de l'information et de la 

communication (NTIC) ont bouleversé l'activité, 

donnant lieu ainsi à ce qu'il est convenu 

d'appeler la "nouvelle économie". Cette dernière 

a ouvert de nouvelles perspectives aussi bien aux 

entreprises qu'au grand public. Elle ne cesse par 

ailleurs de poser des défis aux différents agents 

économiques. 

Quelle  est la nature de cette nouvelle 

économie ? ses caractéristiques , ses impacts et 

ses horizons ? 

Telles sont les question aux quelles nous 

nous efforçons de fournir des éléments de 

réponse, tout en sachant que la pensée est 

actuellement en phase de soulever plus de 

questions qu'elle n'en donne de réponses. 

 

 مقدمة

ٌَعرف النشاط االقتصادي منذ أكثر من عشرٌة ثورة تكنولوجٌة ال مثٌل لها من قبل، 
غٌرت الكثٌر من المعطٌات وتتعدى المجال االقتصادي فً مستوٌٌه الكلً )تغٌٌر البنٌة 

المستهلكٌن(  توفً سلوكٌا االقتصادٌة(  والجزئً )تغٌٌر فً استراتٌجٌات المإسسات
االجتماعٌة، الثقافٌة وحتى "االنتروبولوجٌة".  اإلنسانلٌشمل مجاالت مختلفة فً حٌاة 

غٌر المادي )المعلومات( وخاصة  اإلنتاجإن أهم مٌزة للنشاط االقتصادي الجدٌد هو 
ي النقل اآلنً لها مع تنامً دمج األنشطة االقتصادٌة فً عالقات تقوم على أساس ماد

 وهو شبكة المعلومات وتكون شبكة المعلومات العالمٌة 
(Internet.من أبرز مظاهرها ) 

وكانت إحدى أهم النتائج االقتصادٌة لهذا التطور معدالت النمو الهائلة التً عرفها 
االقتصاد األمرٌكً فً منتصف التسعٌنٌات. إنها بداٌة نشاط اقتصادي جدٌد ٌقوم على 

 وأنماط تنافسٌة جدٌدة...  تنظٌم جدٌد، على أشكال
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    "االقتصاد الجديد"نشأة  .1

تضافر  العوامل  إلىإن أساس بروز هذه الثورة التً "اندلعت" فً الستٌنات ٌرجع 
 األساسٌة التالٌة:

التكنولوجً وخاصة  اإلنتاجالعامل األول ٌتعلق باإلبداعات التقنٌة فً مجال  -
( والتً بدأت فً الستٌنات Microprocesseursالجزٌئات اإللكترونٌة المركبة )

 Personalوظهرت  نتائجها فً بداٌة التسعٌنات ولعل الحاسوب الشخصً )

Computer  =PC أحسن تجسٌد لهذه النتائج. فقد عرف هذا األخٌر تطوًرا مذهال من )

حٌث السعر والجودة )سرعة األداء، والقوة( وأن معظم الدراسات تبٌن فً هذا الشؤن أنه 
ف المنتجات "العادٌة"، فنن العتاد اإللكترونً ٌزٌد جودة وٌنخفض سعًرا وعلى خال

 بوتائر غٌر عادٌة كما ٌبٌنه الشكل التالً:

 (: تطور سعر الحاسوب بالنسبة لعوامل السرعة والقوة 20الشكل رقم )

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
   Source: Pierre Jacquet Nouvelle économie: du virtuel au réel in Ramses 

2001. <www.ifri.org/publications/Ramses> P36     

 

نستنتج من هذا الجدول أن بجودة ثابتة فنن سعر الكومبٌوتر اخفض بـمقدار 
  !0999  إلى 0992مرة فً الفترة ما بٌن  020222
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 العامل الثانً الذي ساهم فً بلورة ونشر هذه اإلبداعات التكنولوجٌة  -
(Hardwareهو مجموع ال )وهً منتجا( غٌر مادٌة( ) تبرامجSoftware ساهمت )

 لدى العام والخاص. فً تبسٌط استعمال الحاسوب الشخصً

 الجدٌدة على الشبكة  تأما العنصر الثالث والمهم فهو اعتماد هذه التكنولوجٌا -
(Réseau, Net كهٌكل مادي لنشاط اقتصادي غٌر مادي، تتكون أهم منتجاته وخدماته )

 (.informationمعلومات ) فً الغالب من

وٌقف اإلنترنت شاهًدا على أبرز أوجه تضافر  العناصر السالفة الذكر حٌث 
استطاعت شبكة اإلنترنت أن تجمع فً مكان واحد حصٌلة التطورات المنجزة فً 

المعلومات والمعارف واالتصال وتربط فٌما بٌنها بشكل  إنتاجقطاعات الحاسوب و
زٌادة الطلب على منتجات وخدمات االتصال والمعلومات فً تفاعلً، إن هذا حفز على 

واالستهالك على حد السواء مرتكزة على هذه القنوات واألطر التً لم تكن  اإلنتاجمجال 
الحدٌث عن بداٌة تشكل ما  إلىمتوفرة فً السابق. وهكذا أدت هذه التطورات مجتمعة 

 . االقتصاد الجدٌدٌسمى  ب

 تعدد المصطلحات .2

 ٌمكن اعتبار التطور المذهل الذي عرفه قطاع المعلومات واالتصال مما سبق 
(TIC = Technologies de l'information et de la communication )

ظاهرة  أثارت حولها اهتمام الفكر مما ٌوضح أنه وفً مدة زمنٌة قصٌرة تم  إصدار 
ات، مإسسات، حجم كبٌر من المنشورات المختلفة المصادر )دراسات حكومٌة، جمعٌ

وسائل اإلعالم المتخصصة، وطبًعا علماء االقتصاد( حملت معها اختالفاً لٌس فً 
نورد أهم  حالمفاهٌم واألطروحات فحسب بل أًٌضا فً المصطلحات. ومن أجل اإلٌضا

ما هو متداول من مفردات مع التنبٌه أن كل اصطالح قد ٌخفً لدى من ٌتبناه وجهة 
قتصاد الجدٌد )الحدٌث( ؛ اقتصاد الشبكات ؛ اقتصاد أطروحة معٌنة: االأو نظر 

الحدٌثة ؛ االقتصاد اإللكترونً ؛ االقتصاد الرقمً ؛  تالمعلومات ؛ اقتصاد التكنولوجٌا
   1االقتصاد االفتراضً...

ألنه األكثر تداوال فً األدبٌات  "االقتصاد الجدٌد"ونحن نفضل استخدام مصطلح 
 االقتصادٌة.

فً أواخر التسعٌنٌات وكالعادة ٌرجع الفضل فً  صاد الجدٌد""االقتظهر مصطلح 
رئٌس تحرٌر  Kelvin Kellyإدراجه ونشره فً األدبٌات االقتصادٌة لصحفً هو  

حسب رأٌه بثالث  "االقتصاد الجدٌد"مجلة متخصصة فً التكنولوجٌات الجدٌدة. ٌنفرد 
 سمات أساسٌة هً: 

 (،Aspect globalالطابع الشمولً، العالمً   ) -
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 (، Réseauطابع االتصال أو الشبكة ) -

 كونه ٌرتكز على المعلومات  كمنتجات غٌر مادٌة. -

  ""االقتصاد الجديدأسس .2

مقارنة "الثورة الرقمٌة" )لذلك ٌتم استخدام مصطلح  إلىغالًبا ما ٌتم اللجوء 
ر المرحلة األولى لظهو إلى القتصاد الجدٌد"ل""االقتصاد الرقمً"( الحالٌة والحاملة 

السكة الحدٌدٌة فً نهاٌة القرن التاسع عشر. فكان آنذاك االستثمار )فً معنى اإلنفاق 
( والتجهٌزات مكلفا جدا ولكن عند Infrastructureالمالً( فً الهٌاكل القاعدٌة )

االستعمال تبٌن أن هذه النفقات المذهلة ولدت وضعا اقتصادٌا جدٌدا ٌتجسد فً كون 
دٌة أضحى ٌمتاز بانخفاض محسوس فً تكلفة ومدة النقل مما مجال النقل بالسكة الحدٌ

كانت له آثاًرا اقتصادٌة وتنموٌة على المناطق المحاذٌة لعبوره، فً حٌن أظهرت المدن 
 غٌر المربوطة بالشبكة بوادر للكساد.

 :القتصاد الجدٌد"ا"انطالًقا من هذا التشابه ٌمكن استخالص األسس التً ٌقوم علٌها 

 ( Infrastructure matérielleاكل القاعدية  ).  الهي1.3

ا )شبكة حدٌدٌة فً réseau de communicationوجود شبكة اتصاالت ) ًٌ (  حال

السابق(  تكون تكلفة إرسائها باهظة فً حٌن  تكون تكلفة االستعمال منخفضة. فالتكلفة 
 .الخاصة بعملٌة نقل بضاعة إضافٌة )حدٌة( أو مكالمة هاتفٌة تكاد تنعدم

فخدمة النقل بالسكة  . حدة  المنافسة حول المنتوج أو الخدمة المقدمة.2.3
ا هً محل منافسة كبٌرة …Logicielsالخدمات  المعلوماتٌة )أو الحدٌدٌة سابًقا  ًٌ ( حال

. )لقد واكب ظهور قطاع النقل 2انهٌار الكثٌر منها إلىبٌن المإسسات بحٌث ٌإدي ذلك 
الشركات المتخصصة فٌه آنذاك( وهو  أًٌضا ما  فالسإبالسكة الحدٌدٌة  سلسلة من 

ا فً مجال التكنولوجٌات الجدٌدة.  ًٌ  ٌحدث حال

.  فنذا كان النقل واستهالك المجتمعات إنتاج. تغيير عميق في  أنماط 3.3  

بالسكة الحدٌدٌة قد أتاح فرصة تحسٌن التموٌن )نوًعا، كًما وخاصة من حٌث التكلفة( 
ننه فً نفس الوقت ساهم فً تخفٌض تكلفة اإلنتاج بالنسبة للمإسسة  بالمواد األولٌة، ف

المنتجة من جهة وأتاح للمستهلك منتجات لم ٌكن باستطاعته اقتناءها أو حتى التعرف 
علٌها من قبل من جهة أخرى. وهكذا ٌمكن تقسٌم المإسسات على أساس درجة ومجال 

 نوعٌن: إلى "االقتصاد الجدٌد"تدخلها فً 

ات التً تنتج المنتجات والخدمات المعلوماتٌة والتً نشؤت مع بروز المإسس -
 ( com.واإلنترنت والمتعارف علٌها بـ "دوت كوم") "االقتصاد الجدٌد"
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المإسسات التقلٌدٌة التً أدركت الوضع الجدٌد والتً تعمل على التؤقلم معه من  -
 ى. خالل إدراج تغٌرات فً تنظٌمها وفً عالقاتها بالمإسسات األخر

وطبٌعة  تلم ٌغٌر فقط فً سلوكٌا "االقتصاد الجدٌد"فالمحٌط الجدٌد الذي استحدثه 
( بل B to B = Business to Businessالعالقة بٌن المإسسات )ٌسمى هذا المجال 

أجهزة متعددة اإلعالم  مساهم أًٌضا فً تغٌٌر نمط استهالك المستعمل )مثال ذلك استخدا
(Multimédiaوظهور التج ،)( ارة اإللكترونٌةe-commerce كنمط جدٌد ) فً مجال

 . (B to C = Business to Consumersالتعامل بٌن المإسسة والمستهلك )

ٌظهر بمستوٌات مختلفة ومتداخلة ُتكٍون شبكة اإلنترنت  "االقتصاد الجدٌد" إذن 
ت ( متمثلة فً شبكاinfrastructureأبرز أوجهها. فهو ٌرتكز على قاعدة مادٌة )

االتصال وٌقدم منتجات وخدمات ذات محتوى غٌر مادي )أخبار ومعلومات، موسٌقى، 
ٌُقَدم جزء منها مجاًنا.  أفالم...(، وقد 

  "االقتصاد الجديد"مجال نشاط  .4

الحدٌثة سلك مسلكان أساسٌان: اإلنترنت  تإن االنتشار  الواسع النطاق للتكنولوجٌا
  WAP = Wireless Application)مثل نظاموالهاتف النقال، وإمكانٌة دمجهما مًعا 

 Protocole )  المجتمع حٌث تفٌد اإلحصاءات على أن   أفرادوشمل أعداًدا كبٌرة من
0999ملٌون فرد مستعمل لإلنترنت فً العالم فً سنة  042أكثر من 

وتتقدم الطلٌعة  3

طاق هذه دول الشمال بنسب عالٌة من المستعملٌن، وتبقى دول العالم الثالث خارج ن
  4الظاهرة. 

إن انخفاض تكلفة الحاسوب وانتشار استعماله الواسع ساعد  على بروز عدد هائل 
تعرض خدمات متنوعة على الشبكة والتً ٌمكن  Start-upsمن المإسسات ُتدعى 

 أربع أنواع اعتباًرا لطرٌقة تحصٌل مواردها المالٌة: إلىتصنٌفها 

وٌمكن اإلطالع علٌها  خدمات مختلفة ( التي تقدمSites Web. المواقع )1.4
(، إذ تضمن هذه المإسسات مواردها المالٌة الضرورٌة لتوازنها Accès Libreمجاًنا )

أو باختصار  B to Bمما تعرضه من فضاءات لإلعالن لفائدة مإسسات أخرى )
B2Bٌمكن مقارنة هذا النوع بمإسسات البث التلفزٌونً المجانٌة التً تبٌع جزًءا من .) 

 5(. تمتاز هذه المواقع بالتخصصpublicitairesزمن البث لفائدة القائمٌن باإلعالن  )
( potentielsمما ٌسهل جلب وكاالت اإلشهار من أجل استهداف المستعملٌن الكامنٌن )

للمنتوج، وهدفها استقطاب أكبر عدد ممكن من "الزوار" للموقع من أجل فرض نفسها 
ج للمنتوج رغم أن هذا المجال لم ٌكن مجال نشاطها كمتعامل قوي فً مجال التروٌ

 األصلً.
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وتبًعا للمقارنة  (Accès payant. المواقع التي تقدم معلومات غير مجانية )2.4
األنفة فهً تشبه حالة مإسسات البث التلفزٌونً  المشفر. فشرط تعظٌم مداخٌلها ٌكمن 

ٌُقدم أكبر عدد ممكن من المستعملٌن الشتراك وا ذلك هو تقدٌم منتوج  إلىلسبٌل فً أن 
 أو خدمة ذات قٌمة مضافة عالٌة )دقة المعلومة، ندرتها...(  

لكن تصحب ذلك بمنتجات  . المواقع التي توزع منتجاتها )خدماتها( مجاًنا3.4
–البٌع، توثٌق، تحدٌث للمنتوج  دوخدمات مكملة مدفوعة الثمن )خدمة ما بع

actualisation ou mise à jour -.. كمثال المإسسة التً تعرض كتاباً للقراءة ).
( مجاًنا، آملة فً أن ٌنال اإلرهاق القراء على الشاشة On lineالمباشرة على الشبكة )

 وٌتوجهون لشراء نسخة مطبوعة منه.

ٌُكِون فً  (.e-commerce. التجارة اإللكترونية )4.4 إنه النشاط األكثر رإٌة و
 ق المراسلة. الواقع امتدادا للتجارة عن طرٌ

إن هذا النوع من التجارة ال ٌستحوذ إال على جزء بسٌط من التجارة الكلٌة ولكن 
كان بٌع السلع ٌتم فً غالبٌة األحٌان بصفة  نذاأنه مكمل لها. ف  إلىالبد من اإلشارة 

تحصٌل معلومات ومعطٌات حول المنتوج  إلىملموسة فنن المستهلك ٌلجؤ أكثر فؤكثر 
  األسعار...( على شبكة اإلنترنت قبل الشروع فً الشراء.)جودة، مقارنة 

 اقتصاد جديد، أدوات تحليل قديمة .5

ٌُكون موضوعا خصبا  "االقتصاد الجدٌد"ال شك أن  استحدث واقعا جدًٌدا أصبح 
للمعاٌنة وللتحلٌل االقتصادي. والسإال المطروح: هل ٌقتضً األمر استحضار  "اقتصاد 

عارف التقلٌدٌة لٌواكب الواقع الجدٌد؟  أي  هل ٌتطلب سٌاسً" جدٌد ٌختلف عن الم
 وسائل وأدوات تحلٌل جدٌدة؟ "االقتصاد الجدٌد"

ال ٌوجد اتفاق تام حول هذه اإلشكالٌة  بحث ٌعتبر البعض أن االقتصاد الرقمً 
درجة كبٌرة من تغٌٌر األسس والسلوكات االقتصادٌة القدٌمة بما  إلىالجدٌد توصل 
مستجدات هذا االقتصاد )ٌقوم  بحلٌل التقلٌدٌة غٌر قادرة على استٌعاٌجعل وسائل الت

، بنٌة جدٌدة فً قعلى خلق الثروة غٌر المادٌة، مجانٌة المنتجات، هٌاكل جدٌدة لألسوا
 .6 ، عالقة جدٌدة بٌن راس المال والعمل...(اإلنتاجتكالٌف 

ات الجدٌدة لإلعالم من وجهة نظر اقتصادٌة فنن التغٌٌر الذي أحدثته  التكنولوجٌ
تقسٌم االقتصاد  إلىواالتصال كانت على مستوى عال من األهمٌة، الشًء الذي أدى 

قطبٌن: فنلى جانب اقتصاد قائم على السلعة ٌظهر اقتصاد مبنً على محتواها  إلى
(. وبالرغم من التكامل القائم بٌنهما، فننهما  ٌختلفان عن informationnelالمعلوماتً )

لبعض من حٌث أنماط تداول السلعة ومن خالل مجاالت عمل القوانٌن بعضهما ا
 االقتصادٌة.  
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 "االقتصاد الجدٌد"على الرغم من هذا االختالف فنن أكثر االقتصادٌٌن ٌعتبرون  أن 
ٌتم تحلٌله ودراسته باستعمال المنهجٌة والطرق العلمٌة القدٌمة وأنه ٌخضع للقوانٌن 

السوق، اقتصاد  أشكالفاهٌم التقلٌدٌة المتعارف علٌها )قوانٌن واالقتصادٌة التقلٌدٌة. فالم
الحجم، التحلٌل الحدي، ربحٌة المشروع، البورصة وقٌمة األسهم...( كافٌة من أجل 

ٌُولِد  الظاهرةخباٌا هذه  باستٌعا مجال دراسة ٌستدعً  "االقتصاد الجدٌد"الجدٌدة  ولن 
بؤن هذه الظاهرة  7البعض. فٌسود االعتقادمعالجة خاصة بؤدوات جدٌدة كما ٌتخوف منه 

ما هً إال وجه آخر ٌظهر به النظام الرأسمالً مثل ما عودنا على ذلك منذ الثورة 
  8الصناعٌة. 

ا حول طبٌعة ومصٌر  ًٌ ٌمكن صٌاغته  "االقتصاد الجدٌد"إن النقاش الذي ٌدور حال
فصال وإحداث القطٌعة مع من االن "االقتصاد الجدٌد"فً اإلشكالٌة التالٌة: هل ٌتمكن 
ما هو إال نمو مذهل عرفته بعض   "االقتصاد الجدٌد"االقتصاد التقلٌدي المادي أو أن 

فروع وقطاعات االقتصاد التقلٌدي )المعلومات والتكنولوجٌات الجدٌدة( فٌكون بذلك 
 الماضً القدٌم؟   إلىمظهر جدٌد لواقع تمتد جذوره 

  "االقتصاد الجديد"خصائص  .6

ًقا مما سبق نعرض فٌما ٌؤتً وبصفة مختصرة أهم ما ٌمٌز االقتصاد  الحدٌث انطال
 والتسوٌق: اإلنتاجخاصة فً مجالً 

  économies d'échelle. الطابع الالمحدود القتصاديات الوفرة أو الحجم  1.6

اقتصاد المعلومات ذو طبٌعة تجعل منه مجاالً خصباً لعمل أو  "االقتصاد الجدٌد"إن 
ا بعض الق ًٌ وانٌن االقتصادٌة ومنها قانون المردود المتزاٌد والذي ٌتجسد فً ما ٌسمى حال

اقتصاد الحجم. فً المقابل فنن هذا القانون ٌعمل فً االقتصاد الحدٌث بدون قٌد مما ٌبعد 
 مجال المقارنة بٌنه وبٌن االقتصاد التقلٌدي.

متنوعة، أفالم،  ( فً معناها الواسع )معلوماتl'informationإن المعلومات )

موسٌقى، برامج معلوماتٌة...( تعتبر سلعة من نوع خاص ألنها فضال على أنها غٌر 
مادٌة، فنن تكالٌف إنجازها مرتفعة جدا فً حٌن أن عملٌة بثها أو نشرها  تكاد ال تكلف 

)تحصٌل المعلومات،  اإلنتاجشًٌئا. إن كل المجهودات )األعباء، التكالٌف( تنفق قبل 
(...(  ولهذا ٌمكن اعتبارها من جهة أنها ثابتة ومن logicielبرنامج )أو ٌلم إنجاز ف

ٌُحمل المإسسة  اإلنتاج( لكن irrécupérables) 9جهة أخرى غٌر مسترجعة  اإلضافً 

تكلفة جد بسٌطة، تقترب من الصفر بسبب ضآلة التكالٌف المتغٌرة: تكلفة إنجاز نسخة 
( جد منخفضة. وكلما زاد الطلب على CD-ROMإضافٌة من برنامج معٌن فً قرص )

المنتوج كلما تم امتصاص التكالٌف الثابتة األولٌة، إنه مجال غٌر محدود القتصاد 
 الحجم. وهنا البد من اإلشارة أن المإسسة  قد تستفٌد من نوعٌن من اقتصاد الحجم:
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سسات اقتصاد الحجم المعروف والمتعلق باإلنتاج فً االقتصاد التقلٌدي عند المإ -
 (. اإلنتاجكبٌرة الحجم )انخفاض التكالٌف المتوسطة بزٌادة كمٌات 

، "االقتصاد الجدٌد"اقتصاد الحجم المتعلق بالطلب والذي ٌعتبر أحد خصائص  -
فالشًء الممٌز لهذا النوع من اقتصاد الوفرة هو كون التكلفة الحدٌة تقارب الصفر عند 

( المعلومات reproduction de l'information)أو باألحرى نسخ( ) نتاجإ إعادة

ونشرها. ٌعنً ذلك أنه كلما زادت المبٌعات كلما خفضت المإسسة من سعر البٌع مما 
ٌغذي زٌادة المبٌعات وهكذا...فتحقق المإسسة بالتالً على الدوام أرباًحا حتى وأن 

حدود تكاد تكون منعدمة. وٌبدوا واضًحا أن ال  اإلنتاجاقتربت من الصفر ألن تكالٌف 
 القتصاد الحجم المتعلق بالطلب فً االقتصاد الجدٌد على عكس االقتصاد التقلٌدي.

 Externalité positive du réseauمكاسب( للشبكة   أو ) ة. اآلثار اإليجابي2.6

المعلومات(،   إنتاجإضافة للخاصٌة األولى )شبه انعدام التكلفة الحدٌة إلعادة  
للشبكة وٌعنً ذلك أنه كلما تم استخدام الشبكة  ةاإلٌجابٌ ٌُالحظ سٌطرة ما ٌسمى باآلثار

زٌادة منفعة المستعملٌن اآلخرٌن بدون أي  إلىمن طرف مستعمل جدٌد كلما أدى ذلك 
أو منتوج معٌن )مثالً الهاتف أو مقابل مالً. مثال: كلما ارتفع  عدد مستعملً خدمة 

 عمال هذه الخدمة ألي شخص(. ( كلما أصبح مفًٌدا استe-mailالبرٌد اإللكترونً  )

( على اقتصاد feed-back positifإن هذه الخاصٌة ولدت تغذٌة عكسٌة إٌجابٌة )

التكنولوجٌات الحدٌثة والمعلومات. وهكذا فالنجاح الذي تطمح إلٌه المإسسة ٌتحقق 
اعتباًرا لعدد مستعملً منتوجها، وعند وصول هذا العدد عتبة معٌنة )الحظ الشكل رقم 

لمنتوج سوف ل أومستعمل إضافً للخدمة  أينجاح ال محدود ألن  إلىٌتحول ( 20

ٌهدف إلى االستفادة من مٌزات الشبكة، ولٌس من األمر الغرٌب أن تتوصل المإسسة 
. فنالحظ بؤن المإسسة تقضً على مرونة % 022السٌطرة على السوق بصفة  إلى

ستثنائً للمنتوج. فٌقع المستهلك الطلب على المنتوج بحٌث ٌقتنع المستهلك بالطابع اال
)قد تكون مإسسة منتجة( فً قٌد ٌكمن فً ارتفاع تكلفة تغٌٌر المنتوج أو تعوٌض 

(  وتتضمن هذه التكلفة أساًسا تكلفة Coût de sortie ; switching costالُمَورد )

تاد تكلفة الع إلىالتكوٌن التً ٌتطلبها استعمال المنتوج الجدٌد )برامج....( إضافة 
االنعزال الذي ٌترتب عن اقتناء البرنامج الجدٌد، فٌقع الزبون فٌما ٌسمى  إلىباإلضافة 

(، إذ تمارس المإسسة المنتجة على المستهلكٌن تؤثٌرات بحٌث Lock-inباالنسداد )
 ( fidélisation du clientتجعل منهم أو فٌاء لها. )

 (S: منحنى  نشر المنتوج )فً شكل 20الشكل رقم 

 

 
022  

 %زصح السىق تـ  
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(، Standardفً مثل هذا الوضع نقول أن المإسسة جعلت من منتوجها "معٌارا" )
. منتوج "النوافذ" هو عبارة نظام Microsoftلمإسسة  Windowsكمثال منتوج 

تشغٌل الحاسوب وهو  لٌس الوحٌد فً السوق )على عكس  ما ٌعتقد بعض مستعملً 
ون أكثر جودة وأقل ثمًنا )قد ُتعرض مجاًنا اإلعالم اآللً( بل توجد أنظمة أخرى قد تك

(( ولكن ال فائدة من اقتنائها عندما نعرف أن عدد مستعملٌها ضئٌال Linuxمثل منتوج )

االنعزال عن المجموعة أي عدم االستفادة من مزاٌا اقتصاد  إلىوأن اقتناءها ٌإدي 
منتوجات  إنتاجنحو  الشبكة. ومما ٌدعم أكثر مفهوم المنتوج المعٌار هو مٌل المنتجٌن

وخدمات وهم كلهم حرص على مالءمتها مع ذلك المنتوج لتفادي مشاكل عدم التالإم 
(Problèmes liés à la compatibilité إنها ظاهرة  غٌر موجودة فً االقتصاد .)

التقلٌدي، إنه تطور ال محدود للنجاح والهٌمنة على السوق )احتكار مطلق( بحٌث 
المنافسٌن الجدد دخول السوق فً المدى القصٌر والمتوسط. ٌصعب بل ٌستحٌل على 

الذي ظل لمدة طوٌلة بدون   Iomegaلـ:  Zipونفس الوضع ٌعٌشه منتوج أقراص 

ا والحامل لراٌة الحرٌة االقتصادٌة  ًٌ منافس. وهذا عكس ما ٌدعً به التٌار المهٌمن حال
(Ultra libéralisme .) 

مولد لرٌع كبٌر ٌتحقق كما ذكر بتبنً أكبر عدد إن هذا الشكل الجدٌد من السوق ال
ا ألي منتوج منافس، لذلك ٌصبح من السهل فهم عدم  ًٌ ممكن من المستعملٌن فٌصبح مقص

فً الحد من القرصنة التً تتم حول منتوجها والتً تضٌع لها  Microsoftجدٌة شركة 
زٌادة فً ( ألن الخسارة المالٌة تعوض بmanque à gagnerفرص معتبرة للربح )

مستعملً المنتوج وتعزٌز الحصانة والمكانة السوقٌة التً تبحث عنها كل مإسسة من 
 أجل البقاء.

 .20"معٌار"  فً الشكل رقم  إلىٌمكن تبٌان مسار المنتوج الناجح الذي ٌتحول 

 إن هذا الوضع أو الشكل من السوق له توابع سلبٌة:



 ..... د. بروش زٌن الدٌنواقع وتحدٌات االقتصاد الجدٌد......................................................

 

 ( 0222) 20العدد       جملح العلىم االلرصاديح وعلىم الرسيري                                                                              

 
029 

لمنافسٌن. فهو بذلك مقٌد وقد على المستهلك ألنه ٌحرم من منتجات وخدمات ا -
 ٌصبح ضحٌة لسلوك احتكاري مثل زٌادة السعر أو تدهور جودة المنتوج.

على المنتجٌن البد من التمٌٌز بٌن منتجٌن لنفس السلعة )السلع البدٌلة( فهم  -
منافسٌن مقٌدٌن ٌصعب علٌهم اختراق السوق ولو كان ذلك بمجهودات استثمارٌة 

لمكملة )برامج...( فهم مضطرون لتطوٌر منتجاتهم باألخذ ضخمة. أما منتجً السلع ا
فً االعتبار المنتوج المعٌاري وقد ال تكون مهمة سهلة ألنه لٌس بحوزتهم كل مفاتٌح 

10تشغٌل المنتوج المعٌاري المحتكر من قبل مإسسة واحدة.
 

اهتمام وتفطن الدول من أجل التقلٌص من مخاطر هذه األوضاع  إلىوأدى هذا  
 وء لتطبٌق صارم للقوانٌن المنِظمة لألسواق مثل قانون مكافحة التكتالت باللج

(lois anti-trust.) 

 "وتحدياته"االقتصاد الجديدمجال تأثير  .7

وسلوك  تالجدٌد على إستراتٌجٌا دال أحد ٌنكر التؤثٌر الذي ٌمارسه االقتصا
الحدٌث على أهم المتعاملٌن االقتصادٌٌن. سوف نتناول بصفة مختصرة تؤثٌر االقتصاد 

 ( االقتصادٌٌن وهم المإسسة، الدولة والمستهلك.Agentsاألعوان   )

 . على مستوى المؤسسة 1.7

فً البداٌة ٌتعٌن أن نمٌز بٌن المإسسات التقلٌدٌة والتً من الخطؤ اعتبارها خارج 
ٌُكون مجال نشاطها االقتصاد الجدٌد  "االقتصاد الجدٌد"نطاق تؤثٌر  والمإسسات التً 
 وتتكون من:

  Yahoo… و Amazon المإسسات التً تستعمل شبكة اإلنترنت كمجال لنشاطها مثل -

 Microsoft( مثل Softwareالمإسسات التً تنتج المعلومات والبرامج ) -

 AOL( مثل Providersالمإسسات العارضة لخدمات الشبكة ) -

 .Telecomsمإسسات االتصال مثل شركات االتصال  -

حد أن بعض  إلىجوانب كثٌرة من نشاط المإسسة  اد الجدٌد""االقتصوتشمل أثار 
 علماء التسٌٌر هم بصدد البحث فً مجال ما ٌسمى باإلدارة اإللكترونٌة 

(e-management)11:وسوف نكتفً بذكر بعض منها، 

لموارد المستثمرٌن بصفة   "االقتصاد الجدٌد"لوحظ استقطاب  المجال المالي: -أ

ظهور أعداد ال تحصى من المإسسات المتدخلة فً شبكة  إلى"هستٌرٌة" مما أدى 
ونمو هذا  ظهور( وعرف Start upsاإلنترنت تعرض خدمات متنوعة وتسمى بـ )
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قبل أن  0222غاٌة نهاٌة  إلى 0991النوع من المإسسات اتجاًها متصاعًدا من سنة 

 ٌنهار مفعولها وٌعرف معظمها اإلفالس.

نمط جدٌد لتنظٌم العمل ٌتصف  صاد الجدٌد""االقتانتشر مع تنظيم العمل:  -ب

بالمرونة العالٌة فً التنظٌم وٌخضع أكثر للتنسٌق األفقً بدال من العمودي وٌقترن ذلك 
مع طبٌعة ونوعٌة الموارد البشرٌة وضرورة التركٌز على اإلبداع )البحث والتطوٌر( 

النظر  إعادةكنشاط أساسً للمإسسة وشرط لبقائها. وٌتساءل المختصون عن ضرورة 
 جانب تغٌٌر طبٌعة وبنٌة الموارد البشرٌة وكذا سوق العمل. إلىفً عالقة العمل 

إن أهم مٌزة لالقتصاد الحدٌث كما هو موضح سابًقا  التسويق: تإستراتيجيا - ج

هو هٌكل التكلفة وأشكال السوق الجدٌدة، مما ٌستدعً تبنً المإسسة أنماًطا تسوٌقٌة 
تكون مبنٌة على استراتٌجٌات تحالف تجاه المنافسة وأخرى مناسبة للمعطٌات الجدٌدة 

أكثر مالءمة مع السلوك الجدٌد للمستهلك الذي أُتٌحت أمامه أفضل الطرق من أجل أن 
    12ٌطالب بؤكثر جودة وبؤقل سعر.

 . دور الدولة 2.7

ع  ََ ألسباب  يمن تقلٌص دور الدولة فً المجال االقتصاد "االقتصاد الجدٌد"سٌر
 منها:عدٌدة 

 (. transnationalأن المنتجات والخدمات أصبحت ذات طابع دولً )  -

على المنافسة الحادة بٌن المإسسات وأن طبٌعة وبنٌة  "االقتصاد الجدٌد"ٌرتكز   -
التكالٌف تإدي إلى استراتٌجٌات تكتل وتكوٌن احتكارات. إن هذه الوضعٌة تجعل من 

 (.obsolètesدمة قدٌمة )بعض التشرٌعات السارٌة فً معظم الدول المتق

بالطابع الشبكً، غٌر المادي والعالمً )ٌتٌح  "االقتصاد الجدٌد"تمتاز أنشطة  -
بطبٌعته الشمولٌة مجاال واسعا لتكرٌس العولمة( مما ٌقلص فً  "االقتصاد الجدٌد"

وسائل ومجال تدخل الدولة من أجل مراقبة مختلف األنشطة والقٌام بمهامها المعهودة 
 ...رالضرائب، تطبٌق سٌاسات اقتصادٌة كتوجٌه االستثما مثل تحصٌل

 .  سلوك المستهلك3.7

تطور اجتماعً سرٌع )أنظر  إلىإن التطور التكنولوجً للعشرٌة السابقة تحول فعالً 
( وٌقف المستهلك كؤكبر مستفٌد من هذا المنعرج الذي ٌعرفه تطور العلم 22الشكل رقم 

وخدمات تحمل قٌمة استعمالٌة عالٌة غٌرت من  والتكنولوجٌا، إذ ٌستفٌد من سلع
مجرٌات الحٌاة الٌومٌة لإلنسان. فنذا اختصرنا الكالم حول مجال المعلومات، نالحظ أن 

( بطرٌقة أسرع وبدقة عالٌة دون Multimédiaالمستهلك ٌستفٌد من معلومات متعددة )
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مجال اإلبداع فً السنوات كونها أقل تكلفة )قد تكون مجانٌة(. إن  إلى إضافةقٌود المكان 
 القادمة ُمركز على ما ٌسمى بالسلع "الذكٌة". 

ٌتماشى هذا التطور مع تغٌر فً سلوك المستهلك الذي ٌصبح ٌستعمل العدد الهائل 
المتاح من المعلومات للتعرف أكثر على المنتوج ومقارنة أسعار عارضٌه... إنه تحدي 

"االقتصاد القتصادٌون المتفائلون بقدرة أخر تواجهه المإسسة. وفً هذا اإلطار، فا
( الذي سوف ٌحل محل Homo-numéricusالرقمً" ) اإلنسانٌتكلمون عن " الجدٌد"

( ذوالسلوك العقالنً كما ٌرٌده الفكر Homo-économicusاالقتصادي" ) اإلنسان"

 .النٌوكالسٌكً
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 :  سرعة انتشار بعض التكنولوجٌات 22الشكل رقم 

 من اإلقبال علٌه فً الوالٌات المتحدة % 01بلوغ المنتوج عدد السنوات قبل 
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الكهرباء الهاتف السيارة الطائرة و الرادي التلفزيون الحاسوب الهاتف اإلنترنات

Source: W. Sterling & S. Waite "le choc du future financier" in Perspectives juin 2000 

<www.cifunds.com> 

  "االقتصاد الجديد"آفاق  .8

( فهو HTMLإلنترنت )صفحات بالنظر لحجم المعلومات التً تتدفق فً شبكة ا

ًٌا ضئٌل )توجد أكثر من ملٌار صفحة وعددها فً تزاٌد( إذا ما قورن بما هو متاح  نسب
أضعاف ما هو منشور فً اإلنترنت، لكن  1من كتب، فالمكتبة الوطنٌة الفرنسٌة تملك 

البد من اإلشارة أن األمر أو مجال االختالف ٌكمن فً نوعٌة المعلومة ولٌس فً 
( وبالتالً Information numériséeا. ونعنً بالنوعٌة كون المعلومة رقمٌة )حجمه

ا transmission instantanéeفننها قابلة للبث والنشر اآلنً ) ًٌ ( وهكذا تم القضاء نهائ

 على قٌد المكان والزمان )ٌصبح العالم بمثابة قرٌة(.

الجدل حول آفاقه بؤزمة أثارت الكثٌر من  "االقتصاد الجدٌد"ومنذ سنتٌن ٌمر 
عتبر البعض أن هذه األزمة ضرورٌة من أجل الحد من النمو المذهل  ٌَ ومصٌره، إذ 

وبالتالً فهً وضعته فً مستوٌات من النشاط  القتصاد الجدٌد"ل"وغٌر العادي 
ٌُعتقد أنها ُتكون  خطًرا  والنمومن شؤنها أن تضمن له االستقرار الدائم على عكس ما 

التؤكٌد على بداٌة نهاٌة هذا  إلىمستقبله. بٌنما ٌسرع البعض اآلخر كبًٌرا على وجوده و
 النوع من االقتصاد الدخٌل.

وعوض الخوض فً هذا النقاش غٌر المحدود النتائج من األفضل فً البداٌة 
حدٌث والتً نوردها االقتصاد الالتعرف ولو بنٌجاز على طبٌعة هذه األزمة التً مست ب

 : من خالل مظهرٌن أساسٌٌن
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 أزمة األسواق المالية. -

انهٌار ال مثٌل له فً قٌم أسهم الشركات المنتمٌة  0222لوحظ منذ منتصف سنة 

ما ٌسمى بالقٌم التكنولوجٌة والتً أو لمجال التكنولوجٌات الحدٌثة للمعلومات واالتصال  
 بنٌوٌورك.  Nasdaqتتخصص فٌها بورصة 

 أزمة التجارة اإللكترونية. -

أن التعامالت التجارٌة على شبكة اإلنترنت )التجارة اإللكترونٌة( فً  من المسلم به
 0222ملٌار سنة  42 إلى 0999ملٌار دوالر فً سنة   9تزاٌد مستمر فلقد انتقل من 

   0220.13ملٌار فً سنة  92لٌتجاوز 

ٌُعزى هذا  لكن مقارنة بحجم التجارة التقلٌدٌة وإن ذلك ال ٌمثل إال نسبة قلٌلة، و
ٌُرتقب حدوث اتساع كبٌر فً  إلىام الضئٌل اإلسه "أزمة ثقة" فً وسائل وطرق الدفع. و

رقعة استعمال التجارة اإللكترونٌة مع تنامً برامج تؤمٌن وحماٌة استعمال بطاقات الدفع 
 وفسح المجال  بالتالً الستعمال ما ٌسمى بالنقود اإللكترونٌة.

 إلىضً بفشله السرٌع فننه إضافة فً النهاٌة ومهما ٌقال حول االقتصاد االفترا
فً الناتج المحلً األمرٌكً وخالق لثلث نمو االقتصاد األمرٌكً،   % 9كونه ٌساهم ب 

فؤنه حقق مكاسب ال ٌمكن إنكارها وال االستغناء عنها، إذ ال ٌنكر أحد مساهمته فً نشر 
صاد ( على مختلف قطاعات االقتgains de productivitéمكاسب إنتاجٌة العمل )

مساعدة المستهلك فً   إلىباإلضافة  اإلنتاجالحقٌقً والتً تظهر فً انخفاض تكالٌف 
 اإلطالع على أنواع المنتجات وأسعارها. 

 الخاتمة

أي أقل من عشرٌة من ظهور االقتصاد -من الصعب فً الظرف الزمنً القصٌر
ة للمإسسات احتواء واستٌعاب التحدٌات التً ٌطرحها هذا االقتصاد بالنسب -الجدٌد

والسلطات العمومٌة، إال أن الفكر االقتصادي باشر فً التكفل بالظاهرة الجدٌدة وبالرغم 
من كثافة األبحاث الفكرٌة والدراسات المٌدانٌة إال أنه ٌمكن اعتبار تراكم المعرفة فً 
هذا المجال ما ٌزال فً مرحلة طرح اإلشكالٌات فً انتظار ما سٌإول إلٌه التطور 

لهذا النشاط االقتصادي الجدٌد حتى تتم اإلجابة على أحد اإلشكالٌات المطروحة: الالحق 
 évolution"هل هذه الظاهرة حاملة لثورة أو هً مجرد تطور عادي لنشاط اقتصادي )

ou révolution؟") 

 

 الهوامش
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