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وفيسور دوجالس ماكويليامز  فكرة  عود  ت عندما    McWilliamsظهور  االقتصاد األبيض  إىل البر

ي لندن عام    اصدر كتابه  
تناول فيه االقتصاد    ،  بعنوان "   االقتصاد األبيض المسطح"    2015ف 

ي المستقبل  
ه  الرقمي  وأهميته  ودوره ف  يشمل هذا    عىل مختلف االقتصادات األخرى.    وتأثبر

ي تنطوي عىل إنتاج وبالمصطلح  ج 
. حث وتسويق وتوزي    ع السلع والخدماتميع القطاعات الت 

بتكنولوجيا    األبيضوبصفة عامة االقتصاد   يهتم  الذي  مجيات وهو االقتصاد  البر اقتصاد  هو 

ي مختلف المجاالت ،  
تر الكمبيو   ويغىط االقتصاد األبيض  تخصصات  المعلومات وتوظيفها ف 

وال فيه  والب  والفنون  اإلعالن  واالبداع  إىل  باإلضافة  والتطوير  العلمي   البحث  تسوق  وأبحاث 

ي اهتمومن اوائل الدول  .  والصحة    واالتصاالت
  باالقتصاد األبيض ىه الواليات المتحدة   تالت 

ي الستينات  حيث بدأت  
  الذي يقع   -  ستانفورد  من خالل جامعة  وادي السيليكون    بإنشاء  ف 

وجاء تسمية وادى السيلكون  كاليفورنيا ،  بحول الشواطئ الجنوبية لخليج سان فرانسيسكو   

ي      وهو  السيليكون  مادة      من   بهذا االسم  
المادة األساسية ألشباه الموصالت المستخدمة ف 

الكمبيوتر الوقت    -دوائر  تصنيع  وبمرور  من  السيليكون  وادي  ي 
ف  االقتصادي  كبر  

الب  تحول 

ب  .الكمبيوتر إىل البحث والتطوير وتسويق منتجات وبرامج الكمبيوتر الهند   إنشاء  كما اهتمت 

ي مدينة  يوادى السل
ي تعد    (  بنجالور)كون ف 

ي العالم، وتعد    والت 
واحدة من أهم المدن التجارية ف 

ي الهند لمختلف المشاري    ع بداية الموطن األول
مجيات    ف  كات البر من مشاري    ع القطاع العام وشر

وا ان  والطبر والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  الثقيلة  واآلالت، والصناعات  الثقيلة  لمعدات 

ي العالم. ومنظومات الدفاع. 
ي وضع الهند عىل خريطة التكنلوجيا ف 

   وساهم هذ ف 
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ي عرضها المؤشر االقتصادي  
.  مدى     Gross Value Added (GVA)وتشبر الدراسات  الت 

بشكل االقتصاد   هذا  نسب  تطور  المتحدة  كانت  المملكة  ي 
فف   . ة  األخبر السنوات  ي 

ف  ة  كببر 

ي  
ي عام  8.7    إجماىلي الناتج المحىلي  مساهمته ف 

ي عام    13.3ثم    2013% ف 
  ، كما ساهم 2016ف 

ي عام    14.4االقتصاد األبيض  بنسبة  
ي المملكة المتحدة ف 

ي  إجماىلي القيمة المضافة  ف 
  2018ف 

التقليدي القطاعات  من  أهمية  أكبر  والمرافق،  مما جعله  التعدين  التصنيع  مثل  أجزاء ة  واهم 

للمملكة   السوقية  الحصة  ي 
ف  بشكل كببر   ساهم  الذي  الرقمي  التسويق  هو  البيض  االقتصاد 

ي  االمتحدة . كما س
ي إجماىلي الناتج المحىلي اإلجماىلي ف 

ي تحقيق نموا قويا ف 
هم االقتصاد األبيض ف 

%  10ما يعادل    أيمليون فرد سنويا     2.4ن  %  كما يوفر فرص عمل ألكبر م10.7ايطاليا بنسبة  

ي إيطاليا.   
 من القوى العاملة ف 

ي تطوير القطاعات األخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع  
ا ف  يلعب االقتصاد األبيض دورا كببر

برمجيات من  يقدمه  ما  خالل  من   ، الخدمي والقطاع  نظم  لت  الزراعي  وتحقيق طوير  العمل 

ولتطوير وتعزيز االقتصاد األبيض يحتاج األمر إىل االهتمام برأس     النجاحات لهذه القطاعات .  

كبر  عىل اقتصاد المعرفة  
المواهب والعمل عىل تنميتها   عن  من خالل البحث  المال الفكري  والب 

   والمحافظة عليها.  

ة وخاصة  ويعتبر االقتصاد األبيض هو األ  وعات الناشئة والصغبر ي المشر
ن العالم  أ هم للراغبير  ف 

يتحول   سوف  بعدها  وما  القادمة  سنة  ين  العشر دور   إخالل  اجع  يب  وسوف  االتجاه  هذا  ىل 

أن   بل  التقليدية  االقتصادات    االقتصاد االقتصاديات  لتطوير  المحور  يكون  سوف  األبيض  

وقدرة  األخرى،   التنافسية  ة  للمبر  المحرك  حصة  الدولة    فهو  عىل  والسيطرة  المنافسة  عىل 

النو ، و سوقية مناسبة   ي تمتلك هذا 
الت  المال  سيكون للدول  ع من االقتصاد والمهتمة براس  

ة عىل الساحة    الفكري وتطوير التعليم وتعظيم  وزيادة االنفاق عىل البحث العلمي  مكانة كببر

 الدولية. 



ي انشاء القرية الذكية  
ي مرص ظهر االهتمام باالقتصاد األبيض  ف 

وإن كان المسم مختلف  وف 

ي 
  صناعة    مجالولكن األمر يحتاج إىل مزيد من التطوير وزيادة االنفاق عىل هذا القطاع وخاصة ف 

مجيات   ي التكنولوجيا واالهتمام  والذكاء االصطناعي    البر
واالهتمام بإنشاء الكليات المتخصصة ف 

ية الهائلة ،    باالقتصاد األبيض    ولالهتمام  برأس المال الفكري واالستفادة من الطاقات البشر

كبر  بشكل 
ات النهوض بهذا االتجاه أليجب الب  ن  أساسي عىل التعليم والتدريب فهما أهم مؤشر

يركزا والتدريب  السبب  التعليم  وهما  المعرفة،  واقتصاد  ي  البشر العنرص  ي 
ف  االستثمار  عىل  ن 

الذي  األ  وسنغافور ساسي  اليابان  الجنوبية  ر و وك  ةجعل   وي    ج  و   يا  والب  وكندا  وبريطانيا  أمريكا 

 ة و مؤشر  رأس المال  الفكري. يتتصدر سنويا  مؤشر التنمية البشر 

 

 


