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پیشگفتار
دنیای ایده ها 

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

اقتصاد جهان براســاس ایده هایی پیش می رود که دانشــمندان علم اقتصاد 
سال ها درباره آنها تحقیق و مباحثه کرده اند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط 
نیروهــای تکنوکرات بــه برنامه هایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل 

می شود. 
بررسی روند رشد کشورهای توســعه یافته نشان می دهد، هر اقتصادی که 
بیشــتر بر منطــق و تئوری های اقتصادی جامــع و کامل متکی شــده، نتایج 
درخشــان تری هم بدست آورده است. برهمین اساس کشورهای توسعه یافته به 
تقویت جایگاه نهاد دانشــگاه بخصوص در حوزه اقتصادی توجه ویژه دارند و 

سعی می کنند هرچه می توانند به پویایی این نهاد کمک کنند. 



ایدهها10

کتابی که پیش روی شماســت ســعی کرده، فعاالن اقتصادی و خوانندگان 
عمومــی و عالقه مندان علم اقتصاد را با تئوری های اقتصادی آشناســازد. این 

کتاب محصول یک ویژه نامه خواندنی در نشریه اکونومیست است. 
کتــاب »ایده ها« تمرکز خود را براین اصل قــرار داده که وقتی در مورد یک 
اقتصاددانان صحبت می کند، تئوری اصلی مورد نظر او و نتایج اجرایی این ایده 
را بررسی و ارائه کند. برهمین مبنا هم خواننده پس از مطالعه هر بخش به درک 

درستی از اثرات اجرایی ایده مورد نظر می رسد. 
در این کتاب از اندیشــمندان کالســیک علم اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر 
مورد بررســی قرار گرفته اند. کتاب ســعی کرده قضاوت آشکاری در مورد ایده  
مورد بررسی نداشته باشد و تنها در نقش گزارشگری صادق و معتمد باقی بماند. 
نتیجه اینکه هیچ تئوری مورد حمایت نویســندگان قــرار نگرفته وآنها با قلمی 
روان ولی بدون موضع اندیشه های اقتصاددانان مورد نظرشان را تشریح کرده اند. 
این کتاب ادعای جامعیت قطعی در مورد بررسی تمام اندیشه های اقتصادی 
را ندارد ولی با این وجود تالش کرده، بیشترین تعداد از اندیشه های اقتصادی را 

با محور مرور زندگی اقتصاددانان گردآوری کند. 
اتاق بازرگانی تهران قصد دارد با انتشار این مجموعه، به افزایش دانش فعاالن 
اقتصادی کمک کند. کتاب به شکلی تدوین شده که از حوصله مطالعه خوانندگان 

خارج نباشد و در ضمن عمق کافی را نیز داشته باشد. 
گاهی از اندیشه های اقتصادی می تواند افق دید فعال اقتصادی یا سیاست گذار  آ
را وســعت دهد. آنچه می خوانید جلد اول از مجموعه ایده هاست و امید است که 
مجلدهای بعدی نیز همزمان با انتشــار به وســیله موسسه اکونومیست در اختیار 

خوانندگان ایرانی قرار گیرد. 



توضیح
در این کتاب دسته بندی اقتصاددانان براساس دو مولفه انجام شده است. اول 
تاریخ تولد و حضور آنها در عرصه جامعه و پس از آن گرایش فکری که داشته اند.  
تقســیم بندی برمحور اندیشــه شــامل دو گرایش اقتصاددانان حامی بازار آزاد یا 
نهادگرایی بوده است. با این وجود دیدگاه های برخی از اقتصاددانان در هیچ کدام از 
این دو قالب قرار نمی گرفت. بنابراین این گروه براســاس ایده هایشان دسته  بندی 
شــده اند.  گروه چهارم به افرادی مربوط اســت که از منظر کالســیک اساســا 
اقتصاددان تلقی نمی شوند ولی دیدگاه های اقتصادی موثر در جامعه خود داشته اند. 

بیشترین تعداد افراد این دسته از میان روزنامه نگاران اقتصادی بوده اند. 
الزم به یادآوری است که آنچه در مورد اقتصاددانان و ایده هایشان در این کتاب 
آمده، شــرح مختصری از زندگی و دیدگاه های آنان اســت و خوانندگان براساس 

عالقه مندی خود می توانند به منابع تفصیلی  دیگر مراجعه کنند.





13 ویلیام پتی

مبتکر تولید ناخالص داخلی
با ویلیام پتی آشنا شوید؛ مردی که اقتصاد را اختراع کرد!

ویلیام پتی

ســر ویلیام پتی متولد ۲۶ می ۱۶۲0، اقتصاددان، دانشمند و فیلسوف انگلیسی 
است. او را به عنوان فردی مخترع و کارآفرین نیز می شناسند. او بیشتر به خاطر 
نظریاتش در مورد علم اقتصاد شــناخته شده اســت. در واقع او بیشتر در قلب 
یخ اقتصاد و پیش از آدام اســمیت شناخته می شود. عالقه او به تحلیل های  تار
آمــاری در دوران خودش زبانــزد بود و پای این عالقه را به دنیای سیاســت هم 
کشانده بود. پتی از دوران جوانی نبوغ خودش را نشان داد. در نهایت هم با همین 
نبوغش بود که موفق شد در زمانی  که هنوز خبری از اقتصاد سیاسی نبود از آن 
بنویسد. او سه اثر بزرگ در حوزه اقتصاد از خود بر جای گذاشت و در ۱۶دسامبر 

ـ ۱۶۸۷ از دنیا رفت.
ویلیام پتی ماشــین ابــداع و اختراع بود. او قایقی عظیــم در نوع اولیه اش 
طراحی کرد، موتورهایی به شــکل نخســتین روی قایق ها نصب کرد و ابزاری 
تولید کرد که نویســنده می توانســت با کمک آن یک کاغذ زیر دســت خودش 
بگذارد و از نوشــته اش هم زمان یک کپی بگیــرد. او مبتکر دنیای نظریه ها هم 
بود. او تنها با فکر کردن روی داده ها و الگوهای ســاده ای که در اختیار داشت 
موفق شــد به عنوان یک مرد انگلیسِی ناشناخته به ایده های جدیدی دست پیدا 
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کند. »چطور تولید ناخالص داخلی/ GDP را اندازه گیری کنیم؟« این مهم ترین 
دســتاورد پتی بود. البته او ابتکارات دیگری هم داشت: چرا عرضه پول و بانک 
اهمیت دارند؟ تأثیر بیکارِی مستمر بر اقتصاد چگونه است؟ او در واقع با پاسخ 

به همین پرسش ها، بستر علم اقتصاد مدرن را فراهم کرد. 
پتی در ســال 1623 به دنیا آمد و از جوانی عالقه خود را به مســائلی مانند 
ساخت ساعت نشان داد اما وارد این حرفه نشد. شهر او رامسی بود، جایی که 
یا بود و به همین خاطر او از 14ســالگی به عنــوان قایق ران کار  نزدیــک به در
می کرد. این یکی از نقاط عطف زندگِی او بود. رفته رفته از شهرها و کشورهای 
دیگر سر درآورد. برای تحصیل به آمستردام و بعدًا به پاریس رفت. در پاریس با 
کارهای توماس هابز آشــنا شد و از او تأثیر بســیار زیادی پذیرفت. جمع آوری 
داده و مشاهده و تجربه وقایع در دنیای حقیقی در کانون کارهای او قرار داشت. 
در ســال 1646 به انگلســتان بازگشــت. تحصیالت خود را در دانشــگاه 
کســفورد ادامه داد و به عنوان اســتاد آناتومی آغاز به کار کرد. در آن زمان تنها  آ
27 سال داشــت. زمانی  که موفق شــد جان یک زن را نجات بدهد به شهرت 
بســیاری رسید و به عنوان پزشــک عمومی به ایرلند دعوت شد. در سفرش به 
ایرلند بود که بیشــتر با اقتصاد آشنا شــد. ایرلندی را می دید که وضعیت تقریبًا 
راکدی در برابر انگلســتاِن پر از رفاه داشت. رقیب جدِی انگلستان را هم بیشتر 

شناخت: هلند. 

خالق اقتصاد مدرن
زمانی  که به ایرلند رسید مطالعات اقتصادی اش را آغاز کرد. همه چیز برای 
او به شــکل معمایی بود که باید حل می کرد. باالخره بــه مهم ترین اختراعش 
رســید: »تولید ناخالص داخلی«. انگلیســی ها در فاصله ســال های 1652 تا 
1674 دقیقًا سه مرتبه با هلندی ها وارد جنگ شدند. در این دوران، کسانی  که 
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صاحــب زمین بودند با افزایــش مالیات مواجه می شــدند. از نظر پتی این کار 
غیرمنصفانه بود و به همین خاطر حســاب کتاب هایش را آغاز کرد. او می گفت 
درآمِد کل باید با هزینه کل برابری کند. در آن زمان هرکسی برای گذران زندگی 
و تهیه خوراک و پوشاک، روزانه 4.5 پنس نیاز داشت و جمعیت 6میلیون نفر 
بود. هزینه ساالنه چیزی حدود 40میلیون پوند می شد. با همین محاسبات بود 

که او به چیزهای تازه تری نیز دست یافت. 
ایده های اقتصادِی او بسیار بودند اما بقیه آنها اغلب به کار خودش می آمدند. 
برای مثال او نظریه پولِی پیچیده ای داشت که تنها خودش می توانست از آن بهره 
بگیرد. اما با همین نظریه ها موفق شد نظام پولی و بانکِی انگلستان را نقد کند. 
او با کمی محاســبه نشان می داد مشــکل هر اقتصاد ناکارآمدی در کجاست و 
برایــش راه حلی از نگاه خودش ارائه می داد. نظریه هایی که او زمانی دور مطرح 
کرده امروز به نظر ساده و ابتدایی می آید. اما همان نظریه های ساده امروز پایه و 
اساس شــرکت های بزرگی مانند گوگل و ای ِبی را تشکیل می دهد. به هر حال 
همان طور که قایــق موتوری ای که او در آن زمان اختراع کرد نقطه آغازی برای 
قایق هــای موتورِی پیشــرفته بود، نظریه هایش نیز نقطه آغاِز حرکت به ســوی 
اقتصاد مدرن بودند. به همین خاطر اســت که او را خالق علم اقتصاد به معنای 

مدرن و امروزی اش می شناسند. 
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کدام طبقه مولد اصلی ثروت است؟
فرانسوا کنه کشاورزان را تولیدکننده اصلی ثروت می دانست

فرانسوا کنه

کنه در اواخر قرن هفدهم میالدی )۱۶۹۴( در شــهر ِمر فرانســه که در نزدیکی 
ورسای است به دنیا آمد. پدر او یکی از مالکین خرده پایی بود که بعدها تاثیری 
یــادی در درک کنه از اقتصاد گذاشــت. او که در ابتدا قرار بود جراح شــود،  ز
تحصیالت خود را در رشــته پزشکی آغاز کرد و به پزشک لویی پانزدهم تبدیل 
شــد. او در سال ۱۷۴۴ فارغ التحصیل شد و به خدمت شاه فرانسه رفت. لویی 
یادی برای او قائل بود. او از ســال ۱۷۵0 به این ســو  پانزدهم احترام بســیار ز
مطالعات اقتصادی خود را آغاز کرد و پس از آشنایی با بسیاری از اقتصاددانان 
جوان جهان، از جمله آدام اسمیت، نوشته های اقتصادی خود را آغاز کرد. کنه 

ـ نهایتا در ۸0 سالگی و در ورسای درگذشت.
برای آشــنایی با فرانســوا کنه باید برگردیم به تقریبا 350 سال پیش. امروزه 
بسیاری از کتاب های »پیشگامان علم اقتصاد« نام او را در فصول ابتدایی خود 
قرار داده اند. مســئله بسیار مهم این است که یک اقتصاددان فرانسوی چه کرده 
و چه گفته اســت که علی رغم قدیمی تر بودن از آدام اسمیت، هنوز هم نامش در 
تاریخ علم اقتصاد باقی مانده است. همین مسئله بسیار مهم است. همه می دانیم 
که آدام اسمیت را »پدر سرمایه داری« می دانند، پس نظرات و آرای کنه پیش از 
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این که تصویر و تصور امروزی از علم اقتصاد پدید آمده باشند، مکتوب شده و در 
جهان تاثیر خود را گذاشــته اند. آثار اقتصادی کنــه هم اکنون در یک مجموعه 
دوجلــدی تحت عنــوان »مبانی علم اقتصــاد« جمع آوری شده اســت و البته 
کتاب های دیگری هم وجود دارند که آثار فلســفی و اقتصادی کنه را جمع آوری 
کرده و توضیح داده اند. در آن ســال ها نشــریه ای در فرانســه چاپ می شد که 
عنوانش »دایره  المعارف« بود و بسیاری از روشنفکران فرانسوی آثار نظری خود 
را در آن منتشــر می کردند. کنه هم مقاله هایی را تحت عنوان »شــواهد« در این 

نشریه منتشر کرده است.
اوج داســتان اقتصادی کنه با چاپ کتاب »جدول اقتصادی« پدیدار شد. 
این کتاب در ســال 1758 منتشر شــد و مبانی الزم برای ایده هایی فیزیوکراتی 
دربــاره اقتصاد را ایجاد کرد. امروزه به جرئــت می توان گفت که این کتاب کنه 
اولین اثری در طول تاریخ اســت که سعی کرده علم اقتصاد را به شکلی تحلیلی 
توضیح دهد و از همین رو تحلیل گران آن را یکی از مهم ترین آثار تاریخ اندیشــه 
اقتصادی می دانند. پیش از آن که بیشــتر به آثــار نظریه های اقتصادی کنه وارد 
شــویم باید بــه این نکته هم اشــاره ای بســیار حیاتی بکنیم که شــرق یکی از 
دلبستگی های شــخصی و مطالعاتی کنه بود. او در سال 1767 کتابی با عنوان 
»اســتبداد در چین« منتشــر کرد که در آن نظام امپراتــوری چین را با جزئیات 
تحلیــل و نظر خودش را ابراز کرده اســت. تقریبا می توان امــروزه این نتیجه را 
گرفت که از نظر کنه هم باید قدرت سیاســی در اختیار روشنفکران جامعه قرار 

بگیرد و نه اشرافی که آن را ارث می برند.

آغاز علم اقتصاد
کنه مدلی اقتصادی را ایجاد کرد که در آن ســه طبقه اجتماعی عامل تحرک 
اقتصادی بودند. طبقه »مالک« که مالک زمین بودند. طبقه »مولد« که شامل 
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نیروهای زراعی، و طبقه »عقیم« که متشــکل از صنعت گــران و تجار بودند. 
جریان تولید و نقدینگی بین این طبقه ها از طریق طبقه »مالک« آغاز شــد زیرا 
آن هــا مالک زمین بودند و از هر دو طبقه دیگــر چیزی می خریدند. این فرایند 
چند مرحله دارد: در مرحله اول کشــاورز 1500 واحد غذایی را در زمینی که از 
مالک اجاره کرده، تولید می کند. از این 1500 واحد، 600 واحد بابت تغذیه او و 
نیــروی کارش و دام هایی که دارد هزینه می شــود و 900 واحد باقی مانده را در 
بازار به ارزش 1 دالر به ازای هر واحد می فروشــد. او 300 دالر را نگه می دارد 
)150 بــرای خودش و 150 برای نیروی کارش( تا بتواند کاالهای غیرزراعی را 
)لباس و چیزهایی از این دســت( از بازرگان و صنعت گر بخرد. 600 دالر هم به 

عنوان سود خالص باقی می ماند که کنه به آن »تولید خالص« می گوید.
در مرحلــه دوم صنعت گر 750 واحد محصــول صنعتی تولید می کند. برای 
تولید این ســطح نیازمنــد 300 واحد غذا و 150 واحد کاالی خارجی اســت. 
هم چنین به 150 واحد غذا و 150 واحد کاالی صنعتی به منظور بقا طی ســال 
نیاز دارد. او 450 واحد غذایی مورد نیاز خود را از کشاورز خریده و 150 کاالی 
خارجــی خود را از تاجر خریداری می کنــد و 600 واحد از محصوالتش را در 
بازار به ارزش 600 دالر می فروشد. از آن جایی که صنعت گر باید برای سال بعد 
ابزار بخرد، ســود خالصی نخواهد داشت. مالک تنها مصرف کننده ای است که 
هیچ تولیدی خاصی ندارد. او 600 دالر اجاره ای که از کشاورز می گیرد را به دو 
بخــش 300 دالری برای غــذا و 300 دالری برای محصــوالت صنعتی هزینه 
می کند. از آن جا که مالک تنها مصرف کننده است، کنه او را عامل اصلی تحرک 
اقتصادی می داند. تاجر هم 150 دالری که از صنعت گر گرفته را برای خرید غذا 
در بازار مصرف می کند و البته غذاها را از کشــور خارج می کند، تا با خارجی ها 
به مبادله بپردازد. این نوع نگاه تحلیلی و فرایندمحور که کنه به آن دامن زد، یکی 

از سنگ بناهایی بود که آدام اسمیت را به سمت »ثروت ملل« سوق داد.
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 راز ثروتمندی را 
از زبان پدر سرمایه داری بخوانیم

به نظر آدام اسمیت، منفعت طلبی در شرایط رقابتی عامل اصلی 
ثروتمندی یک ملت است

آدام اسمیت

آدام اســمیت در اوایل تابســتان ۱۷۲۳ به دنیا آمد. امروزه همه می دانند که این 
فیلســوف و اقتصاددان در اصل متخصص زمینه اخالق بوده و تقریبا بر اساس 
یک ســری از اخالقیات جمعی توانست »اقتصاد سیاســی« را به راه بیندازد. 
اسمیت را پدر علم اقتصاد و پدر ســرمایه داری می دانند و دو اثر بسیار برجسته 
تحت نام های »نظریه احساسات اخالقی« و »ثروت ملل« از او منتشر شده است. 
کسفورد فلسفه اجتماعی خوانده بود، پس از  اسمیت که در دانشگاه گالسکو و آ
یس در دانشگاه ادینبورو مشغول شد و موفقیت در همین  فارغ التحصیلی به تدر
دانشگاه بود که موجب شد به همکاری با دیوید هیوم درآمده و چهره ای مشهور 
در دوران روشنگری اسکاتلند باشد. اسمیت یک سال پس از انقالب فرانسه در 

ـ همان شهر ادینبوروي اسکاتلند و در سن ۶۷ سالگی درگذشت.
اکثر صاحب نظران او را پدر نظری ســرمایه داری می دانند و همین مســئله 
باعث می شــود که هرچه بیشتر به او بپردازیم باز هم جای کار باقی بماند. آدام 
اسمیت از آن دست نویسنده هایی است که گرچه حرف های خود را در چارچوبی 
نســبتا ســاده و با زبانی ابتدایی بیان می کنند، اما در آینده چیزهایی از آنها تاثیر 
می گیرنــد کــه پیچیدگی بســیاری دارند. بــرای مثال، نمونه هایــی چون یک 
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نوشــیدنی فروش را در نظر بگیرید که اســمیت برای توضیــح دادن ارتقای نفع 
شــخصی مثال می زند و امروزه همین مســائل سرچشــمه تحلیل های پیچیده 
ریاضیاتی شــده  که می تواند ریسک سرمایه گذاری را محاسبه کند. اسمیت در 
همــان دوران خــود هم بســیار جنجال برانگیز بود و رویکرد کلی او و ســبک 
نگارشــش عمدتا توســط برخی از نوســیندگان گروه توری مــورد هجو قرار 

می گرفت.
اگــر به دوران اســمیت بازگردیم بایــد بدانیم که در ســال های اواخر قرن 
هجدهم، مرکانتیلیســم تقریبا پرطرفدارترین آمــوزه اقتصادی در محافل علمی 
بریتانیا بود اما پس از این که اســمیت و برخی نظریه پردازان دیگر آرا و ایده های 
خود را مطرح کردند، از حجم طرفداران مرکانتیلیســیم کاسته شد. طی انقالب 
صنعتی، بریتانیا بیشــتر به سمت اقتصاد لسه فری اسمیت و تجارت آزاد گرایش 
پیدا کرد، و از طریق امپراتوری بریتانیا و با اســتفاده از این قدرت عظیم بود که 
الگوی اقتصاد لیبرال به سرتاســر جهان صادر شــد و شــاخصه اصلی آن هم 

بازارهای باز، و تجارت داخلی و بین المللی تقریبا بدون مانع بود.
به نظر جرج اســتیگلر »مهم ترین گزاره تاریخ اقتصاد« را اســمیت مطرح 
کرده است. این گزاره اســمیتی این است که تحت شرایط رقابت، مالکان منابع 
)برای مثال کار، زمین و ســرمایه( از این منابع به شــکلی استفاده می کنند که 
بیشترین سود را ببرند و همین مسئله باعث می شود که نرخ برابری از بازده را در 
شــرایط تعادل برای همه کاربردها داشته باشــیم و این مسئله برای تفاوت های 
ظاهری ایجادشده توسط عواملی مانند آموزش، اطمینان، سختی و بیکاری هم 

تنظیم شده است.

غول در نگاه دیگران
والراس یک قرن پس از اسمیت نظریه تعادل عمومی خود را مطرح کرد، اما 
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به نظر ساموئلسون زمانی که اســمیت از عرضه و تقاضای مربوط به دستمزد، 
اجاره و ســود به شــکل جمع اســتفاده می کند، تقریبا مبانی نظریه والراس را 
پیش بینی می کند. در نظریه اســمیت این امکان وجود دارد که دســتمزدها در 
کوتاه و میان مدت افزایش پیدا کنند و منبع آن هم انباشــت ســرمایه و نوآوری 
است و همین مسئله بین او و مالتوس، ریکاردو و مارکس تفاوت قائل می شود، 
زیــرا این افراد با تکیه بر یک نظریه دســتمزد ثابت در زمینه عرضه نیروی کار، 

آرای خود را مدون کرده بودند.
از نظر ژوزف شومپتر، اسمیت به لحاظ محاسبات فنی کمبودهای فراوانی 
دارد و البته همین مسئله باعث شد که بازه گسترده تری از افراد بتوانند مخاطب 
حرف های او باشــند: »همین محدودیت او منجر به موفقیتش می شود. اگر او 
نبوغ آمیزتر می نوشت، آنگاه مانند حاال جدی اش نمی گرفتند. اگر عمیق تر بحث 
می کــرد، اگر حقایق نهفته تری را آشــکار می کرد، اگر روش هــای پیچیده تر و 
هوشمندانه تری را به کار می برد، احتماال هیچ کس حرفش را درک نمی کرد. اما 
او هرگز چنین چیزهایی را در ذهن نداشت و در حقیقت از هرچیزی که فراتر از 
عقل ســلیم و عرفی مطرح می شــد بیزار بود. او هرگز پای خود را فراتر از توان 

تفکر حتی خنگ ترین خواننده هم نگذاشت.«
اقتصاددانــان کالســیک نظریه های گوناگونی را بر اســاس »نظریه ارزش 
مبتنی بر کار« اسمیت ارائه دادند. پس از آن اقتصاددانانی که از مارکس پیروی 
می کردند هم تا حدی از این نظریه های اســمیت بهره می جســتند. اولین جلد 
کتاب مشــهور کاپیتال مارکس در سال 1867 منتشر شد. مارکس در این جدل 
تمرکــز ویژه ای بر نظریــه ارزش مبتنی بر کار کرده و از خالل آن اســتثمار کار 
توسط سرمایه را بیرون کشیده است. بر اساس نظریه ارزش مبتنی بر کار، ارزش 
یک چیز توســط کاری که برای تولید آن صرف شده تعیین می شود. این نظریه 
مخالف نظریه ارزش مدرن نئوکالســیکی است که طبق آن ارزش یک چیز برابر 
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اســت با آنچه یک شــخص حاضر است از دســت بدهد تا آن چیز را به دست 
بیاورد.

این نظریه های اقتصادی نئوکالســیک که بین ســال های 1870 و 1910 پا 
گرفتند باعث شــدند که عبارت »علم اقتصاد« جای »اقتصاد سیاســی«ای را 
بگیرد که توســط اســمیت اســتفاده می شــد. یکی از دالیلی که دیگر نامی از 
»اقتصاد سیاسی« برده نمی شود همان مسئله ای است که شومپیتر هم تقریبا به 
آن اشــاره کرده بود: ریاضیات پایش به اقتصاد هم باز شد و دیگر به علوم طبیعی 
محدود نماند. به طور کل، آدام اسمیت از آن دسته اندیشمندانی است که نه تنها 
آرای خودش منشا بســیار مهمی هستند، بلکه حتی اگر با او مخالف هم باشی 

باز به جای مهمی می رسی.
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راهی به سوی شادمانی
جرمی بنتام می گوید مهم ترین مسئله، شادمانی بیشترین تعداد از افراد 

جامعه است
جرمی بنتام

در ســال ۱۷۴۸ جرمی بنتام در شــهر لندن به دنیا آمد. در ســال های ۱۷۶۳ و 
کسفورد،  ۱۷۶۶، یعنی زمانی که هنوز ۲0 ساله هم نشده بود، از کویینز کالج آ
یافت  مدارکی دانشــگاهی - معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد امروز - در
کرد. این تحصیالت باعث شدند که جامعه انگلستان حقوق دان، اقتصاددان، 
سیاستمدار و فیلسوفی را به دست آورد که دامنه تاثیرش از همان قرن هجدهم 
کشــیده شده بود تا قرن بیستم؛ هم جان اســتوارت میل قرن هجدهمِی لیبرال 
تحت تاثیر او بود، هم میشــل فوکوی چپ گرای قرن بیستمی. او نهایتا آن قدر 
زنده ماند تا انقالب فرانسه و حتی لشکرکشی های ناپلئون را ببیند و نهایتا در 

ـ همان شهر لندن، زمانی که ۸۴ ساله بود، درگذشت.
نام جرمی بنتام به دو مفهوم گره ای اساسی خورده است: »فایده گرایی« و 
»اقتصــاد پولی«. در حیطه اقتصاد آن چیزی کــه از »اقتصاد پولی« مد نظر 
بنتــام بــود، تفاوتی آشــکار با نظــر دیوید ریکاردو داشــت، امــا به طرز 
شگفت انگیزی هردوی آن ها شــباهت هایی به هنری تورونتون داشتند. بنتام 
تاکید خاصی بر »گســترش پولی« اقتصاد داشت و در نظرش، به وسیله این 

] اقتصاددانان تاریخی [
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شکل از سیاســت گذاری پولی، امکان ایجاد اشتغال کامل در جامعه فراهم 
می آمد. نکته جالب در مورد بنتام این است که علی رغم گذشتن 260 سال از 
زمان تولدش، درکی بســیار امروزی از اقتصاد داشــت. تنها کافی ا ست به 
اتفاقاتی که در این 260 ســال افتاده فکر کنید تا متوجه شوید که کجای این 
مسئله جالب است: بنتام کامال بر تاثیر »پس انداز اجباری« وقوف داشت و 
گاه بود. بنتام به خوبی می دانست  نسبت به معیار »میل به مصرف« هم کامال آ
که با باال رفتن ســطح توان خرید، مصرف هم باال خواهد رفت و رابطه ای را 
بیــن پس انداز و ســرمایه گذاری در جامعه متصور بود. همین چند مســئله 
امروزه به مواد خام تحلیل رابطه بین درآمد و اشــتغال و کلیت اقتصاد تبدیل 
شــده اند. دیدگاه های پولی بنتام بسیار نزدیک به مفاهیم بنیادی بودند که در 
الگوی تصمیم گیری فایده گرای خود بسط داده بود. به همین خاطر است که 
در بخش دوم این نوشته به توضیح الگوی فایده گرای بنتامی پرداخته می شود. 
به هر صورت بنتام را می توان یکی از اولین مدافعان اقتصاد رفاهی دانســت. 
در همان الگوی تصمیم گیری بنتام، که یک  سرش به اخالق کشیده شد و سر 
دیگــرش بــه اقتصاد، این امکان وجود داشــت که لذت و الم را بر اســاس 
ارزششــان طبقه بندی کــرد. بنتام نام ایــن ارزش را »ُبعد« می گذاشــت و 
مثال های ُبعد را هم از قبیِل شــدت، مدت و قطعیِت لذت یا الم می دانست. 
بنتام معتقد بود که لذت باید به حداکثر و الم باید به میزان حداقل خود برسد. 
همین نوع نگاه بنتام باعث شــد که بعد ها اصِل به حداکثر رسانی، به مبنایی 
اساسی در علم اقتصاِد مصرف کننده محور تبدیل شود و در تحلیل بنگاه ها و 
کلیت یک اقتصاد رفاهی هم به کار بیاید. حال برگردیم سراغ »فایده گرایی« 

بنتام.
فایده گرایی

»پانومیون«! این چیزی بود که بنتام می خواست طراحی کند. معنای پانومیون 
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یک کد قانونی فایده گرای کامل اســت. او نه تنها اصالحات اجتماعی و حقوقی 
بسیاری را پیشنهاد داد، بلکه مبنایی اخالقی را برای این اصالحات پیشنهاد کرد 
که باید هم زمان با آن به کاربســته شود. در این فلسفه جدید، »فایده گرایی« اصل 
موضوعه بود. بنتام جمله ای مشــهور در این رابطه دارد: »مبنای سنجیدن عمل 
خطا و صحیح، میزان شــادمانی افراد پرتعدادی از جامعه اســت.« به نظر بنتام 
بهترین کار، کاری بود که تعداد بیشــتری از مردم جامعه را بسیار زیاد شاد کند. 
خــود بنتام ادعــا می کرد که این ایده را از جوزف پریســتلی گرفته اســت، گرچه 
پریســتلی نهایتا به این  نقطه می رســید که: »شــادمانی اعضایی که اکثریت هر 
کشوری را تشکیل می دهند، استاندارد بزرگی است که هر چیز مربوط به کشور، 
در نهایت باید با آن ســنجیده شــود.« بنتام اصلی بسیار مهم را درباره فلسفه اش 
بنیان گذاشت که امروز به نام »اصل بزرگ ترین شادی« شناخته می شود. منظور 
بنتام از »شادی« چیره شدِن »لذت« بر »الم« بود. بهترین راه برای شناختن این 
نگاه شاید اشاره به متن خود بنتام در کتاب »اصول اخالق و قانون گذاری« باشد: 
»طبیعت، بشریت را تحت ســلطه دو ارباب قرار داده است: لذت و الم. فقط از 
زاویه این دو اســت که می توانیــم بگوییم، چه باید بکنیــم، و تعیین کنیم که کار 
صحیح کدام است. از یک سو معیار صحیح و خطا، و از سوی دیگر زنجیره علت 
و معلول، به تخت پادشــاهِی این دو بسته شده اند. همین دو هستند که در هرچه 
می کنیم، می گوییم و می اندیشیم، حاکم بر ما هستند.« بنتام شاید از معدود افراد 
سرشناس تاریخ باشــد که به نوعی از »خودپرستی روان شناختی« دفاع می کند، 
اما شــکی در آن نیســت که نوع دیدگاه او و جان اســتوارت میل، علی رغم تمام 
تفاوت های آشــکاری که دارند، امروزه یکی از بهترین ابزارهایی اســت که برای 

تحلیل اجتماعی بازار می توان به کار گرفت. 
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اولین وزیر خزانه داری امریکا چه کرد؟
الکساندر همیلتون به خاطر بدهی های دولت، کشور 

را به شورش کشاند
الکساندر همیلتون

همیلتون در ســال ۱۷۵۵ در جزایر لیوارد امپراتوری بریتانیا به دنیا آمد. او که 
یکــی از رهبران مبارزه آمریکایی ها علیه بریتانیا و کســب اســتقالل از این 
کشــور بود، در طول سال های زندگی پرفراز و نشیب خود که البته طول خیلی 
یخ  یادی هم نداشــت، در سمت های گوناگونی نظیر اولین وزیر خزانه داری تار ز
آمریکا، بنیان گذار حزب فدرالیســت و طراح اصلی نظام مالی آمریکا مستقر 
بوده اســت. همیلتون خود را برای انتخابات فرمانداری ایالت نیویورک آماده 
می کرد که به خاطر درگیری لفظی شــدید از ســوی رقیبش آرون بار به دوئل 
دعوت شــد و پس از این که گلوله ای به بدنش اصابت کرد نهایتا در سال ۱۸0۴ 

ـ دراثر زخم همان گلوله درگذشت.
الکساندر همیلتون سیاستمدار، پژوهشگر حقوق، بانک دار، فرمانده نظامی و 
اقتصاددان آمریکایی بود که امروزه به عنوان یکی از پدران بنیان گذار ایاالت متحده 
آمریکا شناخته می شود. البته شایان ذکر است که تعداد بسیار زیادی از افراد که در 
استقالل آمریکا از امپراتوری بریتانیا نقش مهمی داشتند با عنوان »پدران بنیان گذار« 
شناخته می شوند اما تنها هفت تن از آنان بسیار مشهور و برجسته هستند و در آن 
زمان نقشــی اساسی تر هم داشــته اند که یکی از آن هفت نفر همیلتون است. تاثیر 
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همیلتون چرا تا این حد زیاد اســت؟ زیرا او یکی از مهم ترین مفسران و طرح ریزان 
قانون اساسی ایالت متحده بود و جدای از آن بنیان گذار نظام مالی کل این کشور به 
حســاب می آید. بــه غیر از نظام مالــی ایاالت متحده، همیلتون موســس حزب 
فدرالیست آمریکا، گارد ســاحلی و روزنامه نیویورک پست هم بود. همیلتون که 
اولین وزیر خزانه داری آمریکا به حســاب می آمد نویســنده اصلی سیاســت های 
اقتصادی دولت جرج واشنگتن بود. او شخصیت اصلی در ایجاد صندوق تخصصی 
برای دیون دولت و راه اندازی یک بانک ملی بود. به غیر از این برای این که بیشــتر 
بدانیم همیلتون چرا چهره بسیار مهمی است باید بدانیم که او نظامی برای تعرفه ها 
هم به راه انداخت و رابطه  تجاری دوستانه ای با بریتانیا از سر گرفت. دیدگاه اصلی 
همیلتون به نوعی لیبرالیســم با دولتی مقتدر اســت. همیلتون می گفت که دولت 
مرکزی قدرتمندی باید وجود داشــته باشــد که دارای یک بازوی اجرایی بســیار 
نیرومند، یک اقتصاد بازرگانی مستحکم، یک بانک ملی و حمایت از تولید و ارتش 
قدرتمند اســت. توماس جفرســون رقیب اصلی او به حساب می آمد که می گفت 

دولت باید کوچک تر باشد و به نوعی بر حمایت از زارعان روستایی تاکید داشت.
همان طور که گفته شد همیلتون اولین وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکا بود 
و به عنــوان عضوی معتمد در کابینه جرج واشــنگتن به رهبــری این وزارت خانه 
می پرداخت. همیلتون به شــکل موفقی حرف خود را به اجرا درآورد که قدرت های 
نهفته در قانون اساسی به مسئوالن قانونی این توانایی را داد که بدهی ملی را به شکلی 
تامیــن مالی کنند که به تامین بدهی  دولتی هم برســد و از ایــن طریق یک بانک با 
پشــتیبانی دولت برای کل ایاالت متحده ساخته شود. اولین برنامه اجرایی همیلتون 
قرار دادن مالیات بر واردات ویســکی بود. او شبکه ای بسیار گسترده را در سرتاسر 
کشور به راه انداخت که متشکل از بانک داران و فعاالن اقتصادی نزدیک به دولت بود 
و با آن ها حزب فدرالیســت را راه انداخت. پیش از این که وارد بحثی دقیق تر درباره 
تعرفه ویسکی شویم و بخشی از سابقه همیلتون در دوران وزارت خزانه داری را مرور 
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کنیم، بهتر است بدانید که همیلتون یکی از چهره های بسیار اساسی در دوران تشکیل 
نظام دوحزبی آمریکا بود و قطعا مطالعه در این زمینه خالی از لطف نیست.

درآمد مالیاتی عجیب
یکی از منابع درآمدی اصلی که به وسیله همیلتون به کنگره پیشنهاد شد مالیات 
بر تولید ویســکی بود. همیلتون در اولین الیحه ای که برای تعرفه ها ارائه داده بود 
پیشــنهاد کرد که سه میلیون دالر مورد نیاز دولت برای هزینه های عملیاتی و بهره 
دیــون داخلی و خارجی از طریق افزایش عوارض بر شــراب ها، نوشــیدنی های 
تقطیرشده، چای، قهوه وارداتی و نوشیدنی های داخلی تامین شود. این الیحه در 
کنگره شکســت خورد. در پاســخ به متنوع کردن منابع درآمدتــی، از آنجایی که 
ســه چهارم از درآمد ناشی از بازرگانی با بریتانیای کبیر بود، همیلتون یک بار دیگر 
تــالش کرد که یک مالیات تولیدی هم بر نوشــیدنی های داخلــی ببندد و هم بر 
نوشیدنی های خارجی. نرخ مالیات بندی تناسبی با درصد الکل داشت و همیلتون 
قصد داشــت که بار مالیاتی وارده بر نوشیدنی های وارداتی را با مشروبات داخلی 
برابر کند. همان زمان همیلتون متوجه شــد که روســتایی ها چقدر از این مالیات 
ناراحت هســتند، اما حدس زد که این ناراحتی قطعا کمتر از ناراحتِی ناشــی از 
مالیات بر زمین باشد، که البته حدس قابل قبولی هم بود. صنایع روستایی مستقر 
در مناطق دوردست به این مالیات غیرمستقیم اعتراض داشتند و این اعتراضات در 
ســال 1794 به شورش ویســکی ختم شد. در پنســیلوانیا و ویرجینیای غربی، 
ویســکی محصول اصلی صادراتی به حساب می آمد و نقشی حیاتی و اساسی در 
اقتصــاد محلی بازی می کــرد. به هر صورت از همان روزهای فعالیت سیاســی 
همیلتون همیشه تصاویر بسیار پررنگ و مهمی از تاریخ ثبت می شد که هیچ کدام به 
ســادگی از کنار گوشمان نمی گذشتند و در نهایت هم همین عالقه به صحنه های 

پررنگ و ماندگار بود که برای او مرگی غریب را رقم زد.
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فشار جمعیت بر اقتصاد
روبرت مالتوس می گوید 

هر اقتصادی توان اداره حد مشخصی از جمعیت را دارد
روبرت مالتوس

مالتوس در اوایل سال ۱۷۶۶ در انگلستان به دنیا آمد و در اواخر سال ۱۸۳۴ در 
همان کشور درگذشت. در سنین جوانی به آموزشگاه هایی در ناتینگهام شایر و 
ینگتون رفت اما تنها یک ســال پس از حضورش، این  کادمی وار ســپس به آ
کادمی تعطیل شــد و او هم نزد گیلبرت وکفیلد رفت تا آموزش ببیند. سپس  آ
در ســال ۱۷۸۴ به کالجی در کمبریــج رفت و تحصیالت خــود را در آنجا به 

یاضیات و اقتصاد رساند. ـ باالترین سطوح در زبان یونانی و التین و ر
جمعیت و تعداد نفرات جامعه مســئله ای بود کــه توماس روبرت مالتوس از 
همان ابتدای پژوهش ها و نظریه پردازی هایش با آن درگیر بود و امروز که بیش از 
200سال از آن روزها می گذرد هنوز هم مالتوس را به نام نظریاتش درباره جمعیت 
می شناسند. به بیان ساده تر، از نظر مالتوس در یک بازه معنادار منابع غذایی مردم 
طبق یک تصاعد حسابی رشد می کند، اما جمعیت بر اساس تصاعدی هندسی. 
همین امر موجب می شود که جمعیت از جایی به بعد از منابع موجود سبقت بگیرد 

و اساسا یک جامعه توانایی تامین مازاد جمعیتش را نداشته باشد.
مالتوس در نوشــته ای با عنوان »جستاری در باب اصل جمعیت« با بررسی 
بریتانیا و قوانین مصوبه این منطقه در حوالی ســال 1800، نســبت جمعیت و 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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منابع را بررســی کرد. همان طور که گفته شــد، از نظــر او چیزی تحت عنوان 
»جمعیت مــازاد« معنایی واقعی دارد و از رویکرد کلی او واضح اســت که به 
شــدت تحت تاثیر »انتخاب طبیعی« داروین و آلفرد راســل واالس قرار داشته 
است. مسئله زمانی جالب می شود که به خودمان یادآور شویم مالتوس پیش از 
این دو نفر این نظریات را مطرح کرده و در واقع او بوده که منبع الهام داروین و 

واالس در تبیین نظریه »انتخاب طبیعی« بوده است. 
مالتوس در بخش های عمده این اثر خود به قانونی اشاره می کند که امروزه 
همه آن را با نام »قانون آهنین جمعیت« می شناسند. با افزایش جمعیت، جدای 
از کاهش منابع موجود برای همه یک مشــکل دیگر هم پیــش می آید و اتفاقا 
همین مشــکل اســت که مالتوس را تا امروز به صورت اقتصاددانی زنده و مهم 
حفظ کرده اســت. در صورتی که جمعیت افزایش پیدا کند، بازار کار با عرضه 
مضاعف نیروی کار روبه رو می شود. زمانی که عرضه نیروی کار شدت گرفت، 
قیمت نیروی کار پایین می آید و در واقع دستمزدها کاهش پیدا می کند. بنابراین 
از یک ســو با کمبود منابع روبه رو هستیم و از سوی دیگر با کاهش دستمزدها. 
همین دو عامل باعث می شــوند که در یک کشــور قحطی و فقر ایجاد شــود. 
مطمئن باشــید اگر مالتوس امروز زنده بود و از او درباره مشــکالت اقتصادی 
بسیاری از کشورهای موجود در جهان سوال پرسیده می شد، پاسخ او زیاد بودِن 

جمعیت این کشورها بود.
البته مســئله زمانی جالب می شــود که نقدهــای کارل مارکس و فردریش 
انگلس را به مالتــوس از نظر بگذرانیم. در حالی کــه مالتوس ادعا می کرد که 
جمعیت بر ابزار تولید فشار وارد می آورد و مشکالتی را در جامعه ایجاد می کند، 
مارکس و انگلس مدعی بودند که این ابزار تولید هســتند که بر جمعیت فشــار 
وارد می کنند. همان طور که انتظار مــی رود چهره هایی نظیر مارکس و انگلس 
مدعی بودند که در زمــان وقوع چنین بحران هایی این نحوه کنترل و مدیریت و 
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مالکیت ابزار تولید است که باید تغییر کند و گفتن اینکه »جمعیت زیاد است« 
نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه اساسا نگاهی صحیح هم نیست.

یک دوئل اقتصادی
در اینجــا ابتدا باید دو نگاه به کلمه »رانت« توضیح داده شــود. یک نگاه رانت را 
یکی از سودهای مبادالت اقتصادی می داند و نگاه دیگر سود را چیزی مازاد بر ارزش 
تولید، و عمدتا آن را به مالکیت زمینی که در آن کارخانه ای راه اندازی شــده یا منبعی 
طبیعی مستقر شده می داند. نگاه اول رانت را چیزی طبیعی و مثبت در اقتصاد قلمداد 
می کند و نگاه دوم آن را منفی و نزدیک به »مفت خوری«. نگاه اول مربوط به مالتوس 

است و نگاه دوم مربوط به اقتصاددان معروف آن سال ها، دیوید ریکاردو.
ایــن اختالف نظر بین دو اقتصاددان معروف اروپا در آن ســال ها به جدل و 
مباحثه ای مکاتبه ای بدل شــد که در آن عده ای به ســمت مالتوس گرایش پیدا 
کردند و عده ای هم به ریکاردو. برای مثال جان استوارت میل بیشتر متمایل به 
ریــکاردو بود و ویلیام بلیک بیشــتر از مالتوس حمایــت می کرد. پس از مرگ 
ریکاردو، عمده افراد مالتوس را بازنده آن مباحثات می دانســتند و این موضوع 
منجر به منزوی شــدن مالتوس شد اما مســئله اصلی در روشن نبودن تعاریف 
پایه ای آنها بود. هردوی این اقتصاددانان، آدام اســمیت را به عنوان پیشــروی 
اصلی اقتصادی خود قبول داشــتند و در بســیاری مبانی هم با یکدیگر همدل 
بودند، اما به نتیجه نرسیدن بحث های نسبتا طوالنی شان بیشتر به این دلیل بود 
که تعاریف مبنایی منطبق بر همی نداشــتند. البته این صورت بندی اخیرا در بین 
اقتصاددانان و پژوهشــگران تاریخ اقتصاد رایج شــده و امری نبود که در همان 
زمان واضح به نظر برســد. به هر صورت، مباحثه مشهور مالتوس-ریکاردو در 
واقع پیروزی قطعی نداشــت، زیرا نظرات هردو نفر در بســیاری موارد مشابه 

یکدیگر و در بسیاری دیگر موارد به ابهام کشیده می شد. 
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مازادشناسی
قانون ِسی یکی از بزرگ ترین ایده های اقتصادی است که 

تاکنون مطرح شده است 
ژان باپتیست سی

اقتصاددان و تاجر فرانسوی در روز پنجم ژانویه ۱۷۶۷ به دنیا آمد. ژان باپتیست 
ســی به اقتصاد لیبرال عالقه داشــت و در نتیجه در بحث های اقتصادِی خود از 
رقابت و تجارت آزاد سخن می گفت. او همچنین معتقد بود کسب وکارها باید از 
بند قوانیِن دست وپاگیر رها شوند. اغلب او را به خاطر »قانون ِسی« می شناسند 
کــه برخی به آن قانون بــازار نیز می گویند. البته این مفهوم تا حدودی شــکل 
عامه پســند به خود گرفته است. یکی از مواردی که در قانون سی گفته می شود 
این است: عرضه، تقاضای خودش را ایجاد می کند. البته کینز نیز پیش تر به این 

ـ مسئله اشاره کرده بود اما عمومًا از این عبارت در آثار سی استفاده می شود.
ســال 1804 ژان باپتیست ِسی برای راه اندازی کارخانه ای در پاریس ثبت نام 
کــرد. او تالش می کرد اصول جدیدی را بیاموزد. ِســی در آن زمان 37 ســال 
داشــت، همســرش باردار و پنجمین فرزندش در راه بود. تجربه های موفقی در 
دنیای سیاست داشت و حاال قدم به دنیای جدیدی می گذاشت. قدرتمندترین 
مرد فرانسه یعنی ناپلئون بناپارت پیشنهادهایی به او داده بود تا مطالعات جدیدی 
آغاز کند. بناپارت از ِســی خواســته بود همســو با سیاســت های او چیزهایی 

بنویسد. اما ِسی تصمیم گرفت مسیر دیگری را طی کند. 

] اقتصاددانان تاریخی [
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البته ناپلئون حق داشت که برای خریدن قلم ِسی تالش کند، او ارزش آن را 
فهمیده بود و از آن می ترســید. ِسی به دنبال آدام اسمیت در جست وجوی اصول 
لیبرال بود و »رفاه ملل« را در آزادی اقتصادی می دید. او مشــاوری بود که در 
جهت آزادی بیان، آزادی تجارت و آزادی بازارها تالش می کرد و تمام این ایده ها 
را از آدام اســمیت وام گرفته بود. بعدًا او رساله ای در باب اقتصاد سیاسی نوشت 

که ایده های اقتصادی اسمیت در آن موج می زد. 
در دوران ِســی، دنیای اقتصادی مانند دنیای امروز با پیشــرفت تکنولوژی 
همراه بود و تقاضای بســیاری نیز برای آن مشــاهده می شــد. ابتکارات نیز با 
ریاضت هــای اقتصادی همراه بودند. در فرانســه تولید الیاف از 1808 تا 1809 
بیش از 125 درصد رشــد کرد. در همان زمان بود که ِسی نیز کارخانه خودش را 
راه اندازی کرد. اما در کنار این رشــد و پیشرفت ها، تقاضای جهانی کاهش پیدا 
کرده بود. هزینه دولتــی در بریتانیا در همــان دوره 40 درصد کاهش پیدا کرد.  
حاصــل این هرج ومــرج نیز نوعی افزایش ظرفیت بود که ِســی بــه آن »مازاد 
عمومی« می گفت. چنین مازادی مورد توجه سی و همکارانش قرار گرفت. او 
در توضیح نظریه خود ادعا کرد مازاد »عمومی« وجود خارجی ندارد. از نظر او 
برخــی از کاالها می توانند بیش از اندازه تولید شــوند اما به صورت کلی امکان 
ندارد کاالیی زیاد بیاید. این حرف او در قالب قانون ِسی بر سر زبان ها افتاد که 
می گفــت: »تولید راه را برای تقاضای کاالها باز می کند« و بعدًا این ایده به این 

شکل درآمد: »عرضه، تقاضای خودش را ایجاد می کند.«
البته او خودش اقرار کرد که این نظریــه، تناقضات درونی دارد و در نتیجه 
برخی علیه آن ســخن می گویند. در واقع مردم این طور استنباط می کنند: »اگر 
شما بســازید، آنها می آیند« و این از نظر مردم امروزی احمقانه است. اما نکته 
مهم در مورد قانون ِســی این اســت که ِســی آن را برای وضعیت آن زمان گفته 
است. به صورت کلی وقتی قانون سی را می خوانید باید به جای توجه به اقتصاد 
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خرد، نگاه کالن داشته باشــید و به عبارتی به جای اینکه از چشم کرم ابریشم به 
دنیا نگاه کنید، از زاویه پانوراما آن را ببینید.  نکته مهم دیگری که باید در زمینه 
قانون ســی در نظر گرفته شود این است که شرکت ها نمی توانند کاالهای خود را 
بیرون بگذارند و بقیه آنها را بخرند. آنها برای اینکه به پول برسند باید مشتری را 
وادار بــه خرید کنند. اگر این اتفاق بیفتد، منبع عرضه می تواند برای تقاضاهای 

جدید کاماًل موثر باشد. 

قانونی برای ثروتمند شدن
این روزها افراد بســیاری بدون اینکه بدانند سی چه چیزی را مطرح کرده، 
نظریه او را نادیده می گیرند یا حتی به ســخره می گیرند. ســی بخشی از عقیده 
خود را بد بیان کرد و به همین خاطر بقیه او را نفهمیدند اما وقتی می گفت نباید 
تقاضا برای کاال کم بیاید، حرفی کاماًل درست را مطرح می کرد. او قوانینی را که 
از آنها سخن می گفت در کار خود مورد استفاده قرار می داد و به همین خاطر در 
مسیر موفقیت گام برمی داشت اما از آنجا که بناپارت نمی خواست سی پیشرفت 
کند، کارخانه او را تعطیل کرد. او با ایده های درخشانش موفق شد عده زیادی 

را به ثروت برساند.
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پدربزرگ سوسیالیسم مدرن از راه می رسد
یه همکاری و همدلی را کلید موفقیت جامعه می داند شارل فور

یه شارل فور

یه در بهار ۱۷۷۲  در شهر بزانسون فرانسه به دنیا آمد. پدر  فرانسوا ماری شارل فور
یه از بچگی بیش از اینکه به تجارت و کاسبی  او یک کاســب خرده پا بود و فور
عالقه مند باشــد، دل در گرو معماری داشت. او دوست داشت مهندس شود اما 
یه  مدرسه مهندسی محلی آن دوران تنها فرزندان اشراف را می پذیرفت. خود فور
یرا زمانش آزاد شد تا  می گوید بهتر شد نتوانست به مدرسه مهندسی ورود کند ز
یه که با نظریه های رادیکال، انقالبی در طرز  بتواند به بشــریت خدمت کند. فور
تفکر فرانســه ایجاد کرده بود، توانایی خاصی در فروش کتاب هایش نداشــت و 

یس درگذشت. ـ زمانی که تنها ۶۵ سال سن داشت در شهر پار
شارل فوریه از آن دسته نظریه پردازان بزرگی بود که گرچه بیشتر در زمینه فلسفه و 
جامعه شناسی به نظرورزی پرداخته، اما مانند بسیاری از متفکران سده های هجدهم 
و نوزدهم نظریه هایش نه تنها به عرصه اقتصاد سیاســی ورود پیدا می کردند، بلکه در 

بسیاری از موارد اساس خود را هم از این عرصه می گرفتند.
فوریه یکی از متفکران مشــهور سوسیالیست بود که ارجاع و اشاره، و البته نقد او 
را در آثار سوسیالیســت هایی نظیر مارکس به وفور مشــاهده می کنیم. بسیاری او را 
بنیان گذار »سوسیالیســم اتوپیایی« یا همان »سوسیالیسم تخیلی« می دانند. برخی از 
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دیدگاه هــای اجتماعی و اخالقــی فوریه در دوران زندگی خودش رادیکال شــناخته 
می شــدند، که البته در جامعه مدرن امروزی به شکلی از »جریان اصلی« و جاافتاده 
بدل شــده اند. برای مثال امروزه بسیاری می گویند که فوریه در سال 1837 اصطالح 
»فمینیســم« را ابداع کرده و جا انداخته است. نقطه نظرات و پیشنهادهای اجتماعی 
فوریه الهام بخش جنبش گروهی از جمع های ویژه شد. این جنبش ها حتی در ایاالت 
متحده هم رایج شــدند و جمع اتوپیا، اوهــای و الریونین در نزدیکی داالس امروزی 
نمونه هایی از آن اســت. فوریه الهام بخش بازه گســترده ای از متفکران و نویسندگان 
انقالبی بوده اســت. فوریه ادعا می کرد که همکاری و همدلی اجتماعی کلید موفقیت 
اجتماعی اســت. او بر این باور بود که جامعه ای که در آن روحیه همکاری به خوبی 
وجود دارد به ســرعت ناظر بهبود در ســطح بهره وری اقتصادی خود خواهد بود. او 
می گفت که در چنین جامعه ای به کارگران متناسب با سهمی که در تولید دارند حقوق 
داده می شود. شاهد این شکل از موفقیت در نظر فوریه جمع هایی بودند که خود او نام 
»بندانگشت« بر آن ها گذاشته بود و ساختار اصلی شان فاالنسترها بودند. فاالنسترها 
به ساختمان هایی بسیار بزرگ گفته می شد که در آن چندصد نفر یا حتی چندهزار نفر 
به شکلی اشتراکی کار می کردند و کارهایشان به خیری عمومی می انجامید. عمده این 
ساختمان ها در آن زمان در فرانسه مجتمع هایی چهارطبقه بودند که در آن ثروتمندترین 
فرد باالترین آپارتمان را داشــت و فقیرترین فرد نیز در طبقه همکف ساکن بود. معیار 
اصلی ثروت افراد شغلشــان بود که این شغل هم بر اساس عالیق و مطلوب های فرد 
تخصیص پیدا می کرد. البته در این میان محرک هایی هم وجود داشــت: مشاغلی که 

جذابیت زیادی نداشتند پول بیشتری به عنوان دستمزد ارائه می کردند.
فوریه نظریه ای بســیار عجیب و جنجال برانگیز در زمینه تجارت ارائه کرده است. 
او می گوید که تجارت یک خصیصه خاص یهودی هاســت و »منشــأ شــر« است و 
پیشنهاد می کرد که یهودیان را مجبور کنند تا در فاالنسترها به کار کشاورزی بپردازند. 
البته طیف نظرهای فوریه به حدی گسترده است که بسیاری از افراد نظیر جان راث و 
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ریچــارد روبنشــتاین می گویند که اســاس حرف های او اقتصادی بــوده و نمی توان 
برچسبی چون »نژادپرست« به او زد.

حتی رادیکال تر
فوریه می گفت که منشــأ بی نظمی در جامعه فقر است. البته باید همین جا روشن 
کنیــم که منظور فوریه دقیقا فقر بود و نه نابرابری. او پیشــنهاد کــرد که با باال بردن 
دستمزدها به میزان کافی و قرار دادن یک کف دستمزد محترمانه برای افرادی که قادر 
به کار نیســتند، می توان فقر را ریشه کن کرد. نکته جالب اینجاست که فوریه از کلمه 
»تمدن« با لحنی منفی اســتفاده می کرد، به شــکلی که دربــاره او می گویند: »حس 
تحقیری که فوریه نســبت به متفکران و ایدئولوژی های مشــهور زمانه خود داشت به 
حدی بود که او همواره از کلماتی مانند فیلسوف و تمدن به شکل یک فحش استفاده 
می کرد. در دایره واژگان او کلمه تمدن مترادف با نظمی بی بنیه بود که چیزی نداشــت 
جــز قیود و محدودیت های مختلف برای مردم... هجمه فوریه به تمدن به کیفیتی بود 

که در نوشته های منتقدان اجتماعی هم عصر او به ندرت به چشم می خورد.«
در دورانی که آرا و عقاید ژان ژاک روسو روح عمومی فضا را تشکیل می داد، فوریه 
این نظر را داشت که باید تمام مشاغل و موقعیت ها بر اساس توانایی و تمایل به سوی 
زنان هم گشــوده باشد، نه اینکه به واسطه جنســیت فضا بر روی آن ها بسته شود. از 
سوی دیگر هم می گفت که والدین این جامعه »متمدن« فرزندان خود را بسیار تنبل بار 
می آورند و باید از همان ســنین پایین و خردســالی دِر هر نوع آزمایش و تجربه ای به 
ســوی کودکان باز شــود تا بتوانند در جامعه صنعتی نقشــی موثر داشته باشند. این 
فیلسوف، جامعه شناس و اقتصاددان رادیکال در زمان خود شاید یک رادیکال دیوانه 
در نظر گرفته می شــد اما امروزه و پس از گذشت دو قرن جایگاه مستحکم  تری برای 

خود دست و پا کرده است.
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آشنایی با پدِر 
یک فیلسوف محبوب

شاید جیمز میل اولین مدافع طبقه متوسط باشد
جیمز میل

یکاردو، یعنی در سال ۱۷۷۳ در اسکاتلند به  جیمز میل یک ســال پس از دیوید ر
دنیا آمد. میل پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوســطه خود وارد دانشگاه 
یخ و زبان یونانی تخصص پیدا کرد. پس از  مطرح ادینبورو شــد و در آنجا در تار
گذراندن ۳0 سالگی رفته رفته دوســتی های او باعث شد که فعالیت های خود را 
یکاردو  جدی تر کند و در همین دوران بود که با افرادی نظیر جرمی بنتام و دیوید ر
یخ هنِد بریتانیا« را نوشت که باعث  آشــنا شد. در سال ۱۸۱۸ کتاب مشهور »تار
شد شهرتش بسیار بیشتر شود و در جایگاه شغلی خود هم ترقی کند. میل که در 
دهه چهارم زندگی اش صاحب بزرگ ترین پســر خود یعنی جان استوارت شده بود 
نهایتا در ابتدای تابستان ۱۸۳۶ یعنی زمانی که تنها ۶۳ سال سن داشت، در محله 

کنسیگتون لندن درگذشت.

زمانی که بحث از اقتصاد و سیاســت و فلسفه باشد و نام خانوادگی میل به 
گوش برسد تمام ذهن ها بالفاصله سراغ جان استوارت میل می رود. این مسئله 
گرچه قابل درک اســت اما به طور کامل قابل دفاع نیســت، چون حتی همین 
جان استوارت هم فرزند مردی بوده که نه تنها نام خانوادگی اش میل است، بلکه 

او هم در تمام این زمینه ها تخصص دارد: جیمز میل.
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جیمز میل یک فیلسوف سیاسی متولد اســکاتلند بود که در زمینه های 
گسترده ای چون روان شناسی، اقتصاد، امور آموزشی و قضایی هم سررشته 
داشته و اتفاقا در عرصه سیاسی هم دائما سعی می کرد اصالحاتی را پیشنهاد 
و صورت بندی کند. با این که جیمز میل در روزگار خود بســیار مشهور بود، 
امــا امروزه تنها به دو دلیل عمده شــناخته می شــود که هــردو هم وجهی 
زندگی نامه ای دارند: فرزنِد او جان استوارت میل است و دوست و همکار و 
متحــدش هم جرمی بنتــام. بنابراین وقتی می خواهیــم راجع به جیمز میل 
صحبت کنیم باید حتی االمکان سعی خود را بکنیم که نام او را از این اسامی 
جدا کنیم. البته پیش از این که وارد نوشــته ها و آرای او شــویم باید نام یکی 
دیگر از دوستان او را هم به میان بیاوریم: دیوید ریکاردو. در گزارش ها آمده 
که این میل بوده که ریکاردو را ترغیب به نوشــتن در باب اقتصاد سیاســی 
کرده و خودش هم در کتابی بســیار مهم به نام »عناصر اقتصاد سیاسی« به 

این مسئله ورود کرده است.
یکی از دالیل کوچکی که باعث شــهرت میل شدند، توانایی او در نوشتن به 
ســبکی ســاده و قابل فهم بود. میل با همین توانایی خود به بنتام کمک کرد که 
آثارش را به سبکی ارائه کند که بیشتر مورد اقبال قرار بگیرند. البته تاثیر میل بر 
بنتام به اینجا ختم نمی شــود و در وجوه دیگری هم خود را نشان می دهد. برای 
مثــال، این میل بود که اهمیت عوامل اقتصادی را برای بنتام جا انداخت و او را 
متقاعد کرد که چنین عواملی حتما باید در توضیح و تغییر زیســت اجتماعی در 
نظر گرفته شــوند و در تحلیل نهادهای سیاسی هم لحاظ شوند. از سوی دیگر 
ایــن میل بود که بنتــام را متقاعد کرد که به جای اصالحات اشــرافی به دنبال 
اصالحاتــی مردمی و دموکراتیک تر برود. همین همکاری دوســویه بود که پایه 
اساســی وجوه حقوقی، سیاسی، قضایی و آموزشی مکتب فایده گرایی را ایجاد 

کرد.
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قشر طالیی
گاه است اما  جیمز میل از یک ســو اعتقاد داشت که هر فرد به منافع خود آ
از سوی دیگر به نوعی عملکرد جمعی تعلق خاطر داشت که اندکی آن باور را به 
تناقض می کشاند. اگر از این تناقض هم چشم پوشی کنیم، شاید نگاهی که میل 
به قشــری طالیی در جامعه داشــت، به نوعی طرح افکــن »بورژوازی« مدرن 
باشد. میل معتقد بود که قشری از »رتبه میانی« جامعه همان افرادی هستند که 
تمام حس و هوش و وقت زندگی خود را وقف مسائل علمی، هنری، حقوقی و 

چیزهایی از این قبیل می کنند که در نهایت به خیر کل جامعه است.
البتــه انتخاب کلماتی نظیر »قشــر« و »رتبه« و »جایــگاه« در اینجا به جای 
»طبقه« به این خاطر اســت که نباید این نوع نگاه میل را با دیدگاه طبقاتی امروزی 
مقایســه کرد. مسائلی که میل به این قشر ربط می داد عمدتا توصیفی بوده و نسبت 
به نهادهای اقتصادی- اجتماعی حالتی خنثی پیدا می کرد. بنابراین نباید عجله کرد 

و او را مخالف اصلی کارل مارکس، سخن گوی اصلی طبقه بورژوا، معرفی کرد.
میل به روشــنی می گوید کــه این »جایگاه« با »طبقه« تفــاوت دارد، زیرا 
اعضای یک طبقه به خاطر منافعی مشــترک -که از دید او عمدتا خودخواهانه 
و اهریمنی هم بودند- با یکدیگر متحد می شــوند. در نقطه مقابل این مســئله، 
اعضــای »جایگاه میانی« به جای این که بــا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی 
خود یا با ثروتشــان شــناخته شــوند، به خاطر تحصیالت، هوش و روحیه ای 
شــناخته می شوند که خود را در عرصه عمومی یک جامعه نشان می دهد. خود 
میل می گوید که اعضای این جایگاه اجتماعی »هم به لحاظ خرد و هم پاکدامنی 
در کل جهان شــناخته می شــوند« و این جایگاه را »نه بر اســاس تولد، که بر 
اساس وضعیت کنونی تحصیالت و دانششان در جامعه کسب می کنند.« همین 
مسئله باعث می شود که علی رغم میل شدیدی که به »طبقه متوسطی« خواندِن 

میل داریم، در انجام این کار احتیاط و مسائل را دقیق تر بررسی کنیم.
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اقتصاد امری جهانی است یا ملی؟
یش لیست بر ملی بودن اقتصاد تاکید می کند فریدر

یش لیست فریدر

یش لیســت متولد سال انقالب فرانسه است و در ۱۷۸۹ در آلمان به دنیا  فریدر
آمــد. امروزه او را به عنوان اقتصاددانی می شناســند کــه »نظام ملی« را به 
لحاظ نظــری صورت بندی کرد و یکی از چهره هــای اصلی مکتب اقتصادی 
یخی لقب گرفت. او که به دنبال اصالحاتی در ساختار سیاسی آلمان بود و  تار
در این راســتا فعالیت هایی هم داشــت، در ســال ۱۸۲۲ به زندان افتاد و پس از 
آزادی در ســال ۱۸۲۴ به ایاالت متحده رفت و در آن جا فعالیت های پژوهشــی 
خود را در اقتصاد جدی تر دنبال کرد. لیست که در سال های انتهایی زندگی اش 
به امپراتوری اتریش بازگشــته بود، نهایتا در ســن ۵۷ سالگی در حالی که از 
بیماری رنج می برد و بحران اقتصادی عمــده دارایی های او در آمریکا را نابود 

ـ کرده بود، دست به خودکشی زد.
داســتان زندگی فریدریش لیســت خیلی ساده و سرراســت نیست. او را 
نمی توان با اقتصاددانان امروزی جهان مقایسه کرد که سال هایی را به تحصیل و 
سال هایی را به پژوهش و تدریس مشغول هستند. زندگی لیست وجوهی تاریک 
و غم انگیز دارد که او را سال هایی به زندان کشاند. لیست پس از فرازونشیب هایی 
به ایاالت متحده پناه برد و در آن جا تحت تاثیر نوشــته های الکساندر همیلتون 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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قرار گرفت. ایده های اقتصادی او، که باعث شــدند او به یکی از تاثیرگذارترین 
اقتصاددانان قرن نوزدهم تبدیل شــود، عمدتا بر ایــن محور قرار می گرفتند که 
هریک از ملت ها احتیاجات اقتصادی خاصی دارند و به همین منظور نمی توان 
از تجــارت مطلقــا آزادانه دفاع کرد. بــه همین دلیل بود که لیســت همواره به 

اقتصادهای توسعه یافته ای که مدافع تجارت آزاد بودند، شک داشت.
برای مثال لیست معتقد بود که کشور آلمان، به منظور پیشرفت و کامروایی، 
نیازمند این است که گستره خود را به ساحل های جنوبی و شمالی بکشاند و به 
منظور داشتن رشدی سریع، از صنعت خود هم حفاظت کند. این دیدگاه های او 
درباره آلمان آشنا به نظر می رسند؟ دلیل اصلی این آشنایی این است که بسیاری 
از ایده های او الهام بخش قســمتی از عملکرد و باورهای رژیم نازی بودند. از 
بســیاری از ایده ها و دیدگاه های لیست برای پایه ریزی اجتماع اقتصادی اروپا 
هم اســتفاده شد. به غیر از آلمان نازی، کشور دیگری که در آن سال ها در آتش 
جنگ جهانی دوم می دمید، ژاپن بود و شاید برای شما جالب باشد که این کشور 
هم تحت تاثیر مدلی اقتصادی بود که تا حد بســیار زیادی به دیدگاه ها و نظرات 
لیســت نزدیک بود. به طور کلی هر اقتصادی که نیازمند بستن فضای خود به 
گاه به نظرات لیست نزدیک  گاهانه یا ناخودآ منظور ایجاد رشد می شد، تا حدی آ
بود و به همین منظور می توان رگ و ریشه های ایده های لیست را در چین دوران 
مائو هم پیدا کرد. این نوع خاص نگاه باعث شــد که لیست هم مانند بسیاری از 
اقتصاددانان قرن نوزدهمی چون دیوید ریکاردو و کارل مارکس، زاویه خاصی 

با آدام اسمیت داشته باشد، که این زاویه را در ادامه بیشتر خواهیم شناخت.

نظام اقتصادی صنعتی
به نظر لیست، دولتمردان دو تعهد بزرگ دارند که یکی به جامعه امروز است 
و دیگری به جامعه فردا. عمده سیاستمداران دل مشغول مسائل امروزی هستند 
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و زمان بسیار کمی را برای مشــکالت آینده می گذارند. زمانی که یک کشور به 
نقطه عطفی در توسعه خود می رسد، سیاستمداران این کشور مسئولیت اخالقی 
دارند تا به مســائل مربوط به نسل آینده هم رسیدگی کنند. به قول خود لیست: 
»در آستانه مرحله ای جدید برای توسعه یک کشور، دولتمردان باید آمادگی الزم 
برای اتخاذ رویکردی بلندمدت را داشته باشند، گرچه نیاز به بررسی مسائلی با 

اهمیت بالفاصله هم وجود دارد.«
لیست می گفت که اقتصاد یک کشور باید از چند جهت مختلف توسعه پیدا 
کند و توان و نیروی تولیدی خود را بهبود بخشد، نه این که تنها متمرکز بر بهبود 
نرخ ارز خود باشــد. همین جا بود که لیســت به آدام اسمیت اعتراض می کرد و 
می گفت که نظام اقتصادی اســمیتی، نه یک نظــام صنعتی، که نظامی تجاری 
اســت و خود لیســت این نظام را »نظام ارزش مبادله« می نامید. او، بر خالف 
اسمیت، اعتقاد داشت که منفعت خصوصی افراد، منجر به بهترین نتیجه برای 
جامعه نمی شود، بلکه ملت چیزی بین افراد و انسانیت است، و از طریق زبان، 
اخالقیات و توســعه تاریخی و فرهنگی و سیاسی تعریف می شود. منفعت های 
خصوصی اقتصادی، مانند دیگر منافع، باید در راستای حفظ، تکمیل و تقویت 
ملت قرار گیرند. به طور کل، همان طور که واضح اســت، لیســت از آن دســته 
اقتصاددانانی بود که بر خالف رویکــرد فردگرای عادی لیبرال، جامعه را جمع  
جبری افراد نمی دانســت، و می گفت که این افراد باید ذیل یک کلیت تعریف و 
هدایت شــوند. به نظر لیســت یک ملت در چهار مرحله توســعه پیدا می کرد: 
زندگی معنوی، کشــاورزی، کشاورزی همراه با تولید، و مرحله نهایی ترکیبی از 
کشاورزی و تولید و بازرگانی. همین چند وجهی بودن تکامل و توسعه تاریخی 
باعث شد که لیست بیشتر به فکر این مسئله بیفتد که نمی توان توسعه را تنها بر 
اقتصاد تکیه داد و از صور مختلف اقتصادی هم تنها وضعیت نهایی بازرگانی را 

در نظر آورد.
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آیا اقتصاد، علمی مستقل است؟
گوست کنت می گوید:  آ

یرشاخه ای از جامعه شناسی است« »خیر! اقتصاد تنها ز
گوست کنت آ

گوست کنت در شهر مون پلیه فرانسه به دنیا آمد. او  اوایل سال ۱۷۹۸ میالدی آ
در خانواده ای محافظــه کار دوران کودکی خود را گذرانــد و از نزدیک تجربه 
»جمهوری اول« را داشــت. کنت در ســال ۱۸۱۴ وارد مدرسه بسیار قدرتمند 
یس شــد، اما تنها ۲ ســال بعد که این دانشگاه به دست  اکول پلی تکنیک پار
یس  یس به تدر بوربون ها تعطیل شد، مجبور شد از دانشگاه خارج شود و در پار
یاضی بپردازد. کنت رفته رفته شهرتی به عنوان یک جامعه شناس  خصوصی ر
یس، وقتی  و فیلســوف دست وپا کرد و نهایتا در ســال ۱۸۵۷ در همان شهر پار

ـ هنوز ۶0 ساله هم نشده بود، درگذشت.
گوســت کنت ریاضی دان، فیلسوف و دانشمند علوم اجتماعی فرانسوی بود،  آ
که امروز بسیاری او را با نام پدر جامعه شناسی و پوزیتیویسم می شناسند. کنت که 
در دوران جوانی به عنوان یک روزنامه نگار و معلم ریاضی مشــغول به کار بود، با 
سن ســیمون، اقتصاددان معروف آن سال ها آشنا شد و بعد از چند سال بر سر حق 
چاپ برخی آثار با او به اختالف خورد. کنت علم اقتصاد را به عنوان علمی مستقل 
قبول نداشت. به نظر او، علم اقتصاد شاخه ای از علم جامعه شناسی است. کنت 
بر این نظر بود که یک جامعه باید بر اساس روند رشد خطی خودش تحلیل شود. 

] اقتصاددانان تاریخی [
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مبنای این روش هم تبدیل جامعه به ارگانیسم هایی کوچک بود که هریک از آن ها 
مراحل رشــد خاصی، نظیر مرحله مذهبی، متافیزیکی و علمی را طی می کردند. 
تحلیل پوزیتیویستی یا تجربی کنت برای میدان های جامعه شناختی تنها به مرحله 
آخر، یعنی مرحله علمی، قابل پیاده ســازی بــود. اقتصاددان ها عمدتا این نظر را 
داشــتند که وجه اقتصادی باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شــود. کنت 
کامــال مخالف این نظر بود. او می گفت که باید از جامعه شناســی با همان روش 
تحلیل ارگانیســم ها، به عنوان یک چتر گسترده اســتفاده کرد، که در دل آن دیگر 
علــوم اجتماعی، مانند اقتصــاد هم گنجانده شده اســت. از ایــن طریق امکان 
یکپارچه ســازی زندگی اجتماعی انســان از ابعاد علمی، پدیــد می آمد. این نظر 
مخالفان و موافقان بسیاری داشت و دارد. مکتب تاریخی آلمان و مکاتب تاریخی 
انگلســتان و فرانسه و از همه مهم تر، نهادگرایان آمریکایی، در ابعادی موافق کنت 
بودند. آن ها کنت را تبدیل به ســردمداری کردنــد برای مخالفت با نگاه اقتصادی 
کالسیک و نئوکالسیک که در آن ها رفتار و تصمیم گیر اقتصادی، به عنوان یک امر 
ثابت در کل عالم در نظر گرفته می شود. اقتصاددان های نئوکالسیک و کالسیک، 
رفتار اقتصادی را از بافتار تاریخی و اجتماعی جدا می کردند و سپس به تحلیل آن 
می پرداختنــد. مخالفت کنت با چنین دیدگاهی باعث شــد که اقتصاد سیاســی 
خاصی توسط او راه اندازی شود که تا به امروز هم توان تحلیلی نسبتا باالیی دارد.

 اقتصاد سیاسی کنتی
جان الیوت کرنز، اقتصاددانی اســت که لقب »آخرین اقتصاددان کالسیک« را به 
دوش می کشد. کرنز در نوشته ای تحت عنوان »کنت و اقتصاد سیاسی« تحلیل خاصی 
از جایگاه کنت به دســت می دهــد. کرنز می گوید هیــچ اقتصاددانی در قرن هجدهم 
نتوانســته حرف های بحث برانگیزی به اندازه کنت بزند، و از ســوی دیگر نظریه ها و 
نظام هایی که به او نســبت می دهند، تفاوتی آشکار با آثار خود او دارد. اهمیت کنت به 
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حدی اســت که گرچه بسیاری از نظرات او مغشوش و غیرشفاف بوده، اما بسیاری از 
افراد، چه موافق پوزیتیویســم باشند و چه مخالف آن، سمپاتی عمیقی را در بسیاری از 
نکات با کنت احســاس می کنند. گرچه بســیاری افراد هنوز هم کنت را به عنوان یک 
اقتصاددان بازشناسی نمی کنند، برای درک دیدگاه تکاملی پوزیتیویستی او کافی است 
به یکی از ایده های کلیدی اش بپردازیم: »قانون مراحل ســه گانه«. این قانون که کنت  
آن را در مجموعه نوشــته های »درس هایی درباره فلســفه پوزیتیو« توسعه داده، ادعا 
می کند که جامعه به عنوان یک کل، و هر علم مشــخصی، در ســه مرحله ذهنی رشد 
می کنــد: 1( مرحله الهیاتی، 2( مرحله متافیزیکی و 3( مرحله پوزیتیو. مرحله الهیاتی 
به توضیح خدایگان تشــخص یافته در باورهای بسیار قدیمی می پردازد. در زمان های 
بسیار قدیم، مردم باور داشتند که تمام پدیده های موجود در طبیعت مخلوق یک وجود 
فراطبیعی بوده است. انسان ها نتوانستند که دالیل طبیعی پدیده هایی گوناگون را کشف 
کنند، به همین خاطر هریک از آن ها را به قدرتی آسمانی نسبت دادند و برای هر پدیده 
خدایی را متصور شدند. مرحله متافیزیکی در امتداد همان مرحله الهیاتی قرار می گیرد. 
مرحله متافیزیکی در اصل خود، تبیین مفاهیم انتزاعی غیرشخصی است. همین مسئله 
بــا توضیح مفهوم خدا آغاز شــد. زمانی که خدا دیگر به معنای »پــروردگار دریا« یا 
»خدای خورشــید« نبود، تبدیل به مفهومی انتزاعی شــد که از دل خود طبیعت را به 
پیش می راند. تفکر متافیزیکی دیگر به خدایی شخصی سازی شــده کاری نداشت و آن 
را قبول نمی کرد. این نوع تفکر تنها با فلســفه غرب همراه نمی شــد، بلکه در بسیاری 
باورها و ادیان شرقی مانند هندوییسم هم موجود بود. مرحله سوم که مرحله پوزیتیو یا 
مرحله علمی نام دارد، به تبیین علمی جهان تکیه می کند. این تبیین بر اساس مشاهده، 
آزمایش و مقایســه صورت می گیرد. کنت بر این نظر بود که ممکن اســت که هر ســه 
مرحله به صورت هم زمان در یک جامعه وجود داشــته باشــند، اما به هر حال تحلیل 
علمی تنها محدود به مرحله نهایی اســت و جامعه شناســی و زیرشاخه اش یعنی علم 

اقتصاد هم نمی تواند از این مرحله خارج شود. 



47 جان استوارت میل

علیه دیکتاتوری اکثریت
جان استوارت میل هم اعمالی از دولت و هم از مردم را مضر می دانست

جان استوارت میل

بیستم ماه مه ۱۸0۶، جان استوارت میل در شهر لندن چشم به جهان گشود 
و پیش از اینکه در ماه مه ۱۸۷۳، و زمانی که ۶۶ سال سن داشت، در فرانسه 
از دنیا برود، کاری کرد که بعد از گذشــت نزدیک دو قرن، هنوز هم اندیشه 
لیبرال به او بسیار مدیون اســت. میل که از همان دوران نوجوانی همراه با 
دوستانش به مطالعه و بحث پیرامون نظریات علم اخالق می پرداخت، پس 
از اینکه با نوشــته های خودش در این زمینه چهره این اندیشــه را در جهان 
دگرگون سازد، سه سال بین سال های ۱۸۶۵ و ۱۸۶۸ عضو پارلمان انگلستان 

ـ هم بود.
میل بیش از اینکه با اندیشه های اقتصادی شناخته شود با اندیشه سیاسی 
و فلســفه سیاســت خود در بین نظریه پردازان امروزی مشهور است. بخش 

کانونی فلسفه سیاسی او متمرکز بر »آزادی اجتماعی« است.
میل معتقد بود که یکی از مهم ترین کشمکش های تاریخ بشر، جدال بین 
آزادی و اقتدار اســت. از نظر او این جدال برای مثال در عهد قدیم به شکل 
نــزاع بین ســوژه های تحت االمر و حاکمیــت پدید می آمــد. میل »آزادی 
اجتماعی« را به عنوان حفاظتی تعریف کرد که باید در مقابل »سلطه حاکمان 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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سیاسی« صورت پذیرد. او چندین شکل از سلطه را به ادبیات سیاسی جهان 
وارد کرد که »سلطه اکثریت« یکی از آنها است.

از نظــر میل، آزادی اجتماعی یعنی قرار دادن محدودیت ســر راه قدرت 
حاکم، به گونه ای که او دیگر نتواند بر اســاس امیال خود از قدرتش استفاده 
کرده و تصمیماتی بگیرد که برای جامعه زیان بار باشند. به عبارت بهتر مردم 
باید حق مداخله در تصمیمات حکومت را داشته باشند. بنابر نظر میل آزادی 
اجتماعی »ماهیت و محدودیت قدرتی اســت که می تواند به وســیله جامعه 
روی افــراد به لحاظ قانونی پیاده شــود.« چنین محدودیــت و آزادی ای را 
می توان به دو شکل محقق کرد: با داشتن حق بیان سیاسی و با ایجاد نظامی 

از نقاط چک کننده در قانون اساسی.
البته میل به همین محدود کردن قدرت حاکمیت رضایت نمی داد. او 
ادعــا می کرد که جامعــه هم می تواند وارد مباحثی شــود که یا ربطی به 
جامعه ندارد یا اگر هم دارد در نهایت به شکل مداخله ای اشتباه صورت 
گیرد. اگر یک سیاستمدار اشتباهی انجام دهد می توان او را به هر شکلی 
مجازات کرد، اما از آنجایی که مجازات کردن جامعه عملی دشوار و فرار 
کردن از آن بســیار ساده تر اســت، احتمال شیوع »سلطه جامعه« بسیار 
باالتر است و به شکلی عمیق تر و ریشــه دارتر زندگی روزمره افراد را به 
قیــد خود درمی آورد. از همین رو اســت که حضــور قانون برای کنترل 
جامعه الزم است و از ســوی دیگر هم باید با دادن حق هایی به مردم که 
باالتر گفتیم، توانایی محدود کردن و کنترل حاکمان سیاســی هم وجود 

داشته باشد.

فایده گرایی
جرمی بنتــام در کتاب »مقدمه ای بر اصول اخــالق و قانون گذاری« از 
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»فایده گرایــی« دفاع می کند و می گوید هدف قانون گذار باید این باشــد که 
حداکثر خوشی افراد را تأمین کند. بنتام این ادعای خود را در مورد مجازات 
هم ادامه می دهد و می گوید، چون حکم مجازات توأم با درد اســت، لذا شر 
محسوب می شــود و باید فقط موقعی اجرا شــود که از بروز شر بزرگ تری 

جلوگیری کند.
میــل در این نگاه لذت محور از بنتام پیروی می کند و می گوید در انتخاب 
خوشی ها باید خصوصیات آنها را که شدت و ضعف، پایداری یا زودگذری، 
مسلم بودن یا محتمل بودن، نزدیکی یا دوری، خلوص یا باروری یا بی ثمری 
باشد در نظر گرفت. پیدا است اگر باید بین دو خوشی یکی را انتخاب کنیم، 
آن یک که شــدیدتر و پایدارتر، ســالم تر و نزدیک تــر، و خالص تر و بارورتر 
اســت، باید رجحان داشته باشد. اما در نظر جرمی بنتام خوشی ها از لحاظ 
نــوع و کیفیت با هم اختالف ندارند و اختالفشــان صرفا در کمیت اســت. 
بنابراین اگر ســایر شرایط مســاوی باشــند، به قول او، چنان که در کتاب 
»مقدمــه ای بر اصول اخالق و قانون گــذاری« می گوید »تصنیف چاچاچا 

همان ارزشی را دارد که سمفونی نهم بتهوون.«
میل به طور مشــخص در ســه محور اصلی نظریه بنتام را نقد کرده و در 
واقــع چیزی بر آن افزود. اول اینکه از نظر میل چون لذات روحی پایدارتر و 
امن ترند و ساده تر به دست می آیند، پس به باقی لذات اولویت دارند. دومین 
مورد هم اینکه چون امور معنوی بر امور مادی ترجیح دارند و به قول معروف 
»سقراِط دردمند، بهتر از یک نادان بی درد است«، باید در طبقه بندی لذات 
هم این سلســله بندی اعمال شــود. از همــه مهم تر هم اینکه چون انســان 
موجودی اجتماعی اســت که در کنار دیگر انســان ها به ســمت سعادت یا 
بدبختی حرکت می کند و تمدن را می ســازد، فایده گرایی بهترین اصل ممکن 

برای سعادتمندِی اکثریت افراد است.
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میل از همین اصول فایده گرایانه خود در بســط نظریه اقتصاد سیاســی 
استفاده کرد. او در کتابی تحت عنوان »اصول اقتصاد سیاسی« صورت بندی 
بســیار خاص و اولیه ای از »بازار آزاد« ارائه داد، اما در مورد مسائل خاصی 
مانند مصرف الکل، یا هر مســئله ای که مبنای مشخص فایده گرایانه نداشته 
باشــد، قایل به مداخله دولت و گرفتن مالیات بود. میل در فلسفه اقتصادی 
اولیه خود، مالیات صعودی را شــکلی از دزدی دولتی می دانســت که البته 

بعدتر این نظریه خود را بیشتر متعادل کرد. 
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چه کسانی از تجارت غیرآزاد سود می برند؟
جان برایت می گوید اقلیتی منفعت می برند که قدرت سیاسی دارند

جان برایت

برایت در پاییز ۱۸۱۱ در شــهر روچدال انگلســتان به دنیا آمد. او که سمت های 
یادی در عرصه سیاســی داشت بین ســال های ۱۸۶0 تا ۱۸۷0 عضو  بســیار ز
شــورای قانون گذاری کویینزلند بــود؛ بین ســال های ۱۸۴۳ و ۱۸۴۷ عضو 
پارلمان دورهام بود؛ بین سال های ۱۸۵۷ و ۱۸۸۵ عضو پارلمان بیرمنگام بود؛ 
بین سال های ۱۸۸۵ و ۱۸۸۹ عضو پارلمان مرکزی بیرمنگام بود؛ بین سال های 
۱۸۷۳ و ۱۸۷۴صدراعظــم داچی بود و بین ســال های ۱۸۶۸ و ۱۸۷۱ هم رئیس 
هیئت تجاری انگلستان بود. برایت نهایتا در ۲۷ مارس ۱۸۸۹ و پس از عضویتی 

ـ ۴۶ساله در مجلس عوام انگلستان درگذشت.
جان برایت اقتصاددانی اســت که در مهد علم اقتصاد یعنی انگلســتان، اندکی 
پس از اوج گیری آدام اسمیت به دنیا آمد. او که یک دولتمرد رادیکال و لیبرال بود، 
یکی از بزرگ ترین پیشگامان سیاســت های تجارت آزاد بود. برایت که از اعضای 
گروه مسیحی کویکرها یا همان دوستان بود، عمده عمر خود را صرف مبارزه درباره 
»قوانین ذرت« کرد که مربوط بودند به تعرفه های تجاری این محصول. او در کنار 
ریچارد کوبدن، لیگ ضد قانون ذرت را راه اندازی کرد که هدفش لغو قوانین ذرت 
بــود. این قوانین باعث شــده بودند که قیمت مــواد غذایی باال بــرود و از طریق 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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مالیات گیری از واردات گنــدم، از منافع زمین داران حمایت می کرد. در نهایت این 
مبــارزات باعث شــد که قوانین ذرت در ســال 1846 لغو شــوند. یکــی دیگر از 
همکاری های برایت و کوبدن بر سر معاهده کوبدن- شوالیه در سال 1860 بود. این 
معاهده به وابســتگی متقابل بریتانیای کبیر و ایرلند و امپراتوری دوم فرانسه کمک 
می کرد. این کارزار همان طور که از نامش مشخص است در همکاری با اقتصاددان 
فرانسوی میشل شوالیه ایجاد شد و علی رغم بدبینی پارلمان بریتانیا به فرانسوی ها 
با موفقیت روبه رو شــد. برایت که سال های سال عضو مجلس عوام انگلستان بود 
در سخنرانی 18 ژانویه 1865 با گفتن جمله »انگلستان، مادر پارلمان ها است« این 
عبارت را به شــهرتی جهانی رســاند، به شکلی که هنوز هم پس از گذشت بیش از 
150 سال از آن مکررا استفاده می شود.  یکی دیگر از جمالت مشهور این سیاستمدار 
و اقتصاددان مشــهور »شــالق زدن اسب مرده« اســت. برایت در اشاره به الیحه 
اصالحی ســال 1867 که به منظور نمایندگــی دموکراتیک تری در پارلمان طراحی 
شده بود، از این لفظ استفاده کرد. امروزه از این جمله به منظور نشان دادن »کاری 

بیهوده« استفاده می کنند.

داستان مهیج ذرت ها
برایت برای اولین بار کوبدن را در ســال 1836 یــا 1837 مالقات کرد. برایت که 
سخنرانی توانمند بود توانست کوبدن را تحت تاثیر قرار دهد و او هم از برایت خواست 
تا علیه قوانین ذرت ســخنرانی کند. برای فهمیــدن دیدگاه های برایت ابتدا باید درک 
صحیحی از قوانیــن ذرت پیدا کنیم. قوانین ذرت به مجموعــه ای از تعرفه ها و دیگر 
محدودیت های تجاری گفته می شــد که بر مسیر مواد غذایی وارداتی و غالت )ذرت( 
اعمال شده بود. این قوانین توسط دولت بریتانیای کبیر بین سال های 1815 و 1846 
اعمال شدند. البته باید تصریح کنیم که در انگلستان آن دوره، منظور از »ذرت« تمام 
دانه های غله بوده است که شامل جو و گندم هم می شود. این قوانین به منظور باال نگه 
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داشــتن قیمت غــالت و حمایت از تولیدکننــدگان داخلی تصویب شــده بودند. این 
رویکرد، مرکانتیلیســم بریتانیایی را نشــان می دادند و تقریبا همین مســئله امروزه به 
دونالد ترامپ هم نســبت داده می شود که بر مسیر بسیاری از کاالها مانند آلومینیوم و 
فوالد تعرفه اعمال کرده است. طبق این قوانین واردات عوارض بسیار زیادی داشت و 
حتــی زمانی که عرضه غذای داخلی افت می کرد، قیمت واردات غله از کشــورهای 
خارجی برای انگلیسی ها بســیار زیاد تمام می شد. قوانین ذرت به نفع مالکین زمین 
تمام می شــد و قدرت سیاســی و ســود اقتصادی آن ها را افزایش می داد. این قوانین 
قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم انگلستان را افزایش می داد و جلوی رشد دیگر 
بخش هــای اقتصاد بریتانیا را می گرفت که شــامل بخش تولیدی هم می شــد. مردم 
بریتانیــا که پول کمتری برای هزینه های غیرضروری زندگی داشــتند، کمتر تمایلی به 
تحریک دیگر بازارها از خود نشــان می دادنــد. این قوانین به مرور زمان بدل به نقطه 
تمرکز اپوزیسیون دولت بریتانیا و گروه های شهری شدند. این گروه ها قدرت سیاسی 
بسیار کمتری نسبت به روســتایی های بریتانیا داشتند. بین سال های 1845 و 1852 
ایرلند وارد یک قحطی بســیار شدید شد که دو ســال ابتدایی آن باعث شد که نیاز به 
عرضه کننده های جدید غذا شــدت یابد و این قوانین حذف شــوند. سر رابرت پیل، 
نخســت وزیر وقت بریتانیا، که یک محافظه کار مشــهور بود، با اســتفاده از حمایت 
ویگ های حاضر در پارلمان و علی رغم مخالفت عمده اعضای حزب خود، موفق شد 
که این قوانین را لغو کند. امروزه بسیاری از تاریخ شناسان اقتصادی، لغو قوانین ذرت 
را یک گام بســیار کلیدی در فرایندی مهم می دادند: گام برداشــتن انگلستان به سوی 
تجارت آزاد. البته بر هیچ کســی هم پوشیده نیست که جان برایت و همکار و دوستش 
ریچارد کوبدن چه تاثیر عمیقی در این زمینه داشتند. این نقطه اثرگذار سخنان این دو 
نفر که »امروزه خانه هایی در انگلســتان وجود دارند که در آن ها مادران و فرزندانی از 
گرســنگی در حال مرگ اند« نقطه بسیار دل خراشــی بود که هنوز هم پس از گذشت 

نزدیک به 170 سال در ذهن مردم انگلستان باقی مانده است.
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 با این شکاف های اقتصادی 
چه می توان کرد؟

کارل مارکس نظریه پردازی بود که مشکالت اقتصادی را 
با انقالب سیاسی حل می کرد

کارل مارکس

کارل مارکس در ۵ ماه می ســال ۱۸۱۸ در آلمان به دنیا آمد. او که فرزند یک 
حقوق دان بود به خاطر پدرش همین رشــته تحصیلی را ادامه داد اما خیلی زود 
از ایــن تصمیم صرف نظر کرد و به ادامه تحصیل در رشــته فلســفه پرداخت. 
یادی  پایان نامه او که مربوط به فلســفه اپیکور اســت، امروزه شهرت بسیار ز
پیدا کرده و معادل پایان نامه دکتری شــناخته می شود. او سپس در سال ۱۸۴۸ 
یش انگلس »مانیفست کمونیست« را نوشت و این آغاز دوستی  به همراه فردر
دوران ساز آن ها بود. مارکس تحت فشار دولت های مختلف به انگلستان رفت 
و در همان جــا آثار بزرگی مانند »کاپیتال« را نوشــت. نهایتا در روز ۱۴ مارس 
سال ۱۸۸۳ زمانی که ۶۵ سال سن داشت، درگذشت و در لندن به خاک سپرده 

ـ شد. 
اگر کارل مارکس را تاثیرگذارترین نظریه پرداز اقتصادی ندانیم، قطعا یکی از 
3 چهره اصلی این علم در کنار آدام اســمیت و جان مینارد کینز است. البته در 
قرن بیســتم بحث زیادی درباره این موضوع شــکل گرفت که آیا نوشــته های 
مارکس اقتصادی هســتند یا در حیطه جامعه شناسی و فلسفه باید دسته بندی 

شوند، و از سوی دیگر اصال »علمی« به شمار می آیند؟

] اقتصاددانان تاریخی [
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اگر بتوانیم تفکیکی در آثار مارکس قائل شــویم، به دو ُبعد بسیار برجسته 
می رســیم که اولی دیدگاه خاص او نسبت به اقتصاد سرمایه داری است و ُبعد 
دوم هم مربوط است به نظریه اجتماعی و طبقاتی او. منطقی تر شاید این باشد 
که به روش خود مارکس که اقتصاد را پیش نیاز توضیح جامعه می دانست ابتدا 
به نظریات اقتصادی او بپردازیم و سپس به نظریه اجتماعی ترش برسیم. یک 
کاال زمانی که تولید می شود و به فروش می رسد، سود به همراه دارد. مارکس 
می پرســید این سود ناشی از چیست؟ بســیاری از اقتصاددان های آن زمان و 
حتی بســیاری از مردم معمولی این دوران به سادگی پاسخ خواهند داد که سود 
ناشی از اختالف بین هزینه و درآمد است؛ هرچه هزینه پایین تر باشد و درآمد 
باالتر، سود هم بیشتر خواهد شــد. مارکس از سوی دیگر می گفت قیمت ها 
نمی تواننــد به دلخواه باال روند و اصال عامل مولد نیســتند. عوامل مولد ابزار 
تولید هســتند و نیروی کار و طبیعت )مواد خام(. اگر سودی در جایی شکل 
می گیــرد باید حاصل کاهش هزینه ابزار تولید، مواد خام و نیروی کار باشــد. 
پیشــرفت های فناوری در حیطه اول جهش می کرد و ما را به جلو می راند که 
البته اتفاقــی نبود که دائم بیفتد. طبیعت و مواد خــام هم چیزی نبودند که به 
دلخواه قیمتشان باال و پایین شود. می ماند نیروی کار. مارکس اعتقاد داشت 
اگر ســودی به دست می آید، ناشــی از حقوق کارگر است که سرمایه دار به او 
نداده. از آن جا که ســود باید رشد کند و در واقع بیشتر شود، این نیاز طبیعی و 
نظام مند ســرمایه داری خواهد بود که روی کاغذ دائم حقوق کارگر را کمتر و 
کمتر از ثروتی کند که این کارگر خواهد آفرید، مگر این که نیروهای غیرسیاسی 
در این ماجرا دخالت کنند و واقعیت ســرمایه داری را اندکی از واقعیت روی 
کاغذش دور کنند. همین محل ورود نیروهای واقعی به عرصه کاغذ و منطق 
باعث می شدند که مارکس به سمت نوعی نظریه اجتماعی- سیاسی هم برود.
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ترمز بازار
مارکس اعتقاد داشــت که این نظام به صورت کامــال نظام مند جامعه را به 
شکلی چینش می کند که دائما نیروی کار و سرمایه دار در آن وجود داشته باشند. 
استدالل معروفی از ســوی دموکراسی های سرمایه داری غربی علیه این مسئله 
مطرح می شــود که »در این کشور هرکسی می تواند ســرمایه دار شود« که البته 
پاســخش این خواهد بود که »بله، هرکسی می تواند، اما همه نمی توانند زیرا هر 
کارخانــه ای به هر حال نیازمند نیروی کارمزدی اســت.« این مثال چند وقت 
پیــش در مــورد یکــی از کشــورهای آمریــکای جنوبــی پیش آمــده بود که 
رئیس جمهورش با افتخار می گفت »ما  آن قدر ثروتمند شــدیم که تمام مردممان 
در خانه یک مســتخدم دارنــد« و معلوم نبود که آن مســتخدم ها آیا جزو مردم 

نیستند یا به هر حال جزو جمعیت جهان به حساب نمی آیند؟ 
مارکس می گفت این شــکاف دائمی و سودجویی دائمی نظام سرمایه داری 
باعث خواهد شــد که رشد اقتصادی در این نظام ســیر نزولی پیدا کند و هر از 
گاهی بحرانی اقتصادی پدید بیاید. در همین دوران طبقه اجتماعی که ســمت 
نیروی کار است، یعنی طبقه کارگر، می تواند با فشار آوردن به حکومت سیاسی، 
مالکیت سرمایه را از دست یک طبقه خارج کند و به شکل اجتماعی و همگانی 
درآورد. البتــه تکلیف نقش آفرینی دولت در ایــن دوران گذار، یا دوران جدید، 
خیلی در آثار مارکس روشن نیست و همین مسئله یکی از بزرگ ترین محل های 
مناقشــه  منتقدان او در 40 سال اخیر بوده است. مارکس شکست سرمایه داری 
را امری قطعی و حتمی نمی دانســت، بلکه معتقد بود که این نظام باید با نیروی 
مردم شکسته شود و به همین خاطر بود که برای حزب کمونیست »مانیفست« 

نوشت.
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چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟
گوستاو ده مولیناری تنها فرد را محق حکومت بر خود می داند

گوستاو ده مولیناری

مولیناری گرچه به عنوان فردی بلژیکی شناخته می شود اما محل تولدش در 
شــهر لیژ هلنِد آن زمان، به ســال ۱۸۱۹، اســت کــه البته امروز بــه یکی از 
شهرستان های بزرگ بلژیک تبدیل شــده. نقادی سفت و سخت او از عملکرد 
دولت به طور کلی، باعث شد که عمدتا به عنوان مخالف بسیاری از جریان های 
سیاســی تبدیل شــود که در ظاهر منتقد قدرت و منفعت بودند. برای مثال به 
نظر مولیناری جنگ داخلی آمریکا بیشتر مربوط به منافع تجاری ایالت های 
صنعتی شمالی بود و نه مسئله برده داری و لغو آن. مولیناری عمری طوالنی 

ـ داشت و در سال ۱۹۱۲ و در سن ۹۲ سالگی درگذشت.
»ســلطه دولت بر زندگــی و دارایی افــراد، تنها سرچشــمه نظامی گری و 
سیاست بازی است... حذف دولت اضطراری ترین نیاز امروزی جامعه است.« 
این جمالت را گوستاو ده مولیناری، اقتصاددان و نظریه پرداز بلژیکی گفته است. 
مولیناری یکی از نمایندگان اصلی مکتب لســه فر لیبرالیسم کالسیک در فرانسه 
نیمه دوم ســده نوزدهم بود. مولیناری در تمام زندگی اش یکی از مدافعان صلح، 
تجــارت آزاد، آزادی بیــان و به طور کل آزادی در تمام وجوه آن بود و دشــمنی 
سرســخت بــرای بــرده داری، اســتعمارگرایی، مرکانتیلیســم، امپریالیســم، 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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ناسیونالیســم، ابرشــرکت گرایی و مداخله دولت در شئون اقتصادی و آموزشی 
مردم بود.

اگر از مولیناری می پرسیدند که »مشکل این جهان چیست؟« او پاسخی 
بسیار ســاده ای به آن داشت: ســلطه دولت. مولیناری می گفت که دولت از 
قدرت بی نهایت خود به منظور سوءاســتفاده کــردن از زندگی و دارایی افراد 
بهره برده و از این مسیر به طبقاتی که به آن وابسته است، منفعت رسانده است.
خــود مولیناری در توضیح این مســئله می گوید: »افــرادی که به قدرت 
می رســند عمدتا به دنبال این مســئله رفته اند تا کارکردهای دولت را بزرگ تر 
کنند. این افراد که تمام ذهنشــان مشــغول این مســئله بود که قدرت خود را 
حفظ کننــد، آن قدر الیه هــای مختلف به قــدرت دولت اضافــه کردند که 
دولت های امروزی به ســختی می توانند وظایف خــود را به طور کامل انجام 
دهند. این مسئله توضیحی کامال آشکار برای این است که این افراد نتوانسته اند 
وظیفه اصلی خــود را که همان محافظت از زندگی و دارایی افراد باشــد، به 

درستی انجام دهند.«
مولیناری مســائلی را مطرح می کند که شــاید امروزه بیــش از هر زمان 
دیگــری برای مــردم جهان ملمــوس باشــد. او می گوید که بــه دلیل عدم 
قطعیت هایی که در فضای سیاســی وجود دارد، زمانــی که حزبی به قدرت 
می رســد مجبور اســت که در وهله اول منافع خــودش را تقویت کند. این 
جابه جایی اولویت ها و ارتقای قدرت خود، حزب خود و نتیجتا پیکره دولت، 
به بهای از دســت رفتن مسائلی صورت می گیرد که به سود عموم مردم است. 
همین مسئله باعث می شود که به قصد حفظ و ارتقای منافع طبقه ای خاص، 
بار زیادی بر دوش جامعه گذاشــته شود. البته مولیناری تنها به طرح مشکل 
اکتفا نکرده و در برابر ســلطه دولت، پاسخی بسیار روشن هم آماده کرده بود: 

سلطه فردی.
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دوای درد دولت
در برابر آن مشکل، راه حلی ارائه شد: »فرد مسلط به زندگی خود، دارای هر 
نوع حقی برای اســتفاده به هر شــکلی از خود و دارایی خود اســت.« به بیان 
ســاده تر اگر از مولیناری بپرسند که »چه چیزی باید بر فرد حاکم باشد؟« پاسخ 
او »خوِد فرد« است. اگر نگاهی به جامعه آمریکا بیندازید، متوجه می شوید که 
مســئله »مالکیت خصوصــی« در زمینه ای مانند »ملــک خصوصی« آن قدر 
پررنگ می شــود که جرمی به اســم »ورود به حریم ملک خصوصی« بســیار 
پررنگ بوده و حتی مالک می تواند تحت شــرایط نســبتا ساده ای برای دفاع از 
ملک خود، از سالح گرم استفاده کند. نسخه اغراق آمیزتر و نظری تر این مسئله 
را می توان البه الی جمالت مولیناری پیدا کرد: »غریزه ای طبیعی در اشــخاص 
زاییده می شــود، که مطابق آن تنها خودشان هستند که می توانند به زمینی که در 

آن کار کرده و محصول پرورش می دهند، دست زده و در آن مداخله کنند.«
واضح است که فیلســوفی تجویزگرا مانند مولیناری که هم مشکل و هم راه 
حل را در ســطحی نهایی ارائه می دهد، ســراغ پیچیدن نســخه ای از »مدینه 
فاضله« هــم برود. البته مدینــه فاضله مولیناری مانند جمهــوری افالطون یا 
یوتوپیای توماس مور یک جامعه با ســازوکار و بخش بندی مشــخص و دقیق 
نبود، بلکه تنها تصویری بود از دنیایی که در آن »آزادی در همه چیز« حرف اول 

را می زند.
مولینــاری می گفت که زمانی که دالیل موجودیت اختالل ها از بین برود، به 
مرور زمان این موانع که نقش ترمزی بر زندگی مردم، به ویژه صنعت و تجارت، 
بازی می کنند، از بین می روند. خود مولیناری به شــکلی تقریبا شدید می گوید: 
»راه رهایی از تمام شــری که در جهان وجود دارد، چیزی نیســت مگر آزادی؛ 
آزادی بی حد و کاملی که در تمام شــئون و وجوه زندگی و فعالیت انسان جاری 
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شــود.« مبنای این نوع نگاه مولیناری این اســت که به نظر او هر فرد به خوبی 
می تواند هســتی خود را تحلیل کند. این هستی متشکل از نیروهای جسمی و 
اخالقی است. این هستی همان دارایی هر فرد است که در وجود او نهفته  است. 
فرد توانایی مدیریت و تشــخیص صالحیت خود را دارد و باید همین کار را هم 
بکند و معنای آزادی همین اســت. از دید مولینــاری مالکیت و آزادی دو وجه 

اصلی سازنده فردی قدرتمند و حاکم بر سرنوشت خود هستند.
نوع دیدگاه خاصی که مولیناری نســبت به دولت و طبقات منتفع از یک سو 
دارد و از ســوی دیگر با تجارت و صنعت آزاد هم رابطه ای مثبت برقرار می کند 
باعث شــده که بسیاری او را یکی از پیشــاهنگان »آنارکوکاپیتالیسم« که همان 

ترکیب آنارشیسم و سرمایه داری باشد، بدانند.
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آیا تعادل عمومی در اقتصاد ممکن است؟
یاضیاتی را راه رسیدن به تعادل می داند لئون والراس آزمون و خطای ر

لئون والراس

والراس در روزهای پایانی ســال ۱۸۳۴ در نرماندی شمالی فرانسه به دنیا آمد. 
گوســت والراس بود. لئون بــرای تحصیل به  پــدر او هــم اقتصاددانی به نام آ
یس رفت و پس از آن به ســوئیس رفت و در دانشــگاه لوزان به  دانشــگاه پار
یس اقتصاد سیاسی مشــغول شد. والراس که تمام زندگی خود را وقف به  تدر
یاضــی کرده بود در  دســت آوردن محاســبات و فرمول های پیچیده ای برای ر
نهایت زمانی که ۷۵ ســال ســن داشت در ابتدای ســال ۱۹۱0 میالدی در شهر 
کالرنس ســوئیس درگذشت. این شــهر سوئیســی که امروزه مونترو نامیده 
می شود، محل دفن یکی از بزرگ ترین اقتصاددانانی است که هنوز هم آثارش 

ـ جایی بسیار عمیق برای پژوهش است.
ماری اســپری لئون والراس یک اقتصاددان ریاضیاتی و جرجیســت فرانسوی 
بود. او یکی از اولین چهره هایی بود که از مطلوبیت نهایی در اقتصاد استفاده کرد و 
البته این مسئله را شکلی مستقل از ویلیام استنلی جونز و کارل منگر ایجاد کرده بود. 
جدای از این دســتاورد او اولین کسی بود که به مدلی ریاضیاتی برای تعادل عمومی 
اقتصادی دســت یافت و این مســئله را در کتاب »عناصر اقتصاد محض« توضیح 
داد. همین مسئله باعث شــد که امروزه او را به عنوان چهره پیشرو در زمینه نظریه 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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تعادل عمومی بشناســند. گرچه والراس تالش بسیار زیادی کرد تا توجه افراد را به 
متــون خود جلب کند، اما متاســفانه پیچیدگی های ریاضیاتــی مباحثی که مطرح 
می کرد به حدی بود که متفکران زمانه او قادر به درک ظرافت های نظری او نشدند. 
همین مســئله باعث شد که والراس هم مانند بسیاری از افراد متفکر در زمان زندگی 
خود به خوبی شــناخته نشود. او مدل ریاضیاتی خود را به شکل یک تهاتر دو طرفه 
ایجــاد کرد و پس از آن به مرور زمان به پیچیدگی طرح خود اضافه کرد و توانســت 
ســطوح جدیدتری را وارد سیســتم خود کند. گرچه والراس تا حد بسیار زیادی به 
خاطر کارهای نظری خود شناخته شده بود، عالقه بسیار زیادی به مسائل عملی و 
کاربردی هم از خود نشــان می داد. او می خواســت جامعه را با اصالحات بســیار 
معتدل سوسیالیستی بهبود بخشــد اما پیش از آن که بتواند یک اثر دقیق و نظام مند 

مانند »عناصر اقتصاد محض« را در این زمینه هم تولید کند، درگذشت.
نظریــه ارزش در نگاه والراس بیش از اینکه مبنایی اخالقی داشــته باشــد، بر 
اقتصاد اســتوار اســت. خود او می گوید: »چیزهایی را مفید می نامم که هر نوع از 
کاربردی بیایند و هر نوع نیازی را برآورده کنند.« همین نوع از آثار اقتصادی در قرن 
نوزدهم بود که باعث شد کلمه »ارزش« در معنای اقتصادی آن تنها اشتراکی لفظی 
با »ارزش« در معنای اخالقی آن داشته باشــد. البته والراس در این زمینه اولین نفر 
نبــود، اما همیــن صورت بندی اقتصادی او از مســائل اجتماعــی و صورت بندی 
ریاضیاتی اش از اقتصاد باعث می شود که با عمق بهتری در آرای او نگاهی بیندازیم.

مزایده والراسی
یکی از جذاب ترین نظریه های والراس چیزی بود که بعدتر به »مزایده والراسی« 
شناخته شد. مزایده والراسی نوعی از مزایده هم زمان بود که در آن هر عامل تقاضای 
خــود را برای کاال در هر قیمت ممکنی محاســبه کرد و این رقم را به مجری مزایده 
اعالم می کند. پس از این قیمت به شــکلی تنظیم می شود که مجموع تقاضای تمام 
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عوامل برابر با مجموع مقدار کاال شــود. بنابراین، در یک مزایده والراسی به شکلی 
کامل با تطابق عرضه و تقاضا روبه رو هستیم.

والراس ادعا می کرد که همواره می توان از خالل فرایندی از »آزمون و خطا« به 
تعادل رســید. این آزمون و خطا تقریبا بر اســاس الگوریتم مشهور »تپه نوردی« در 
ریاضیات به دســت آید. البتــه اخیرا نظریه سوننشــاین-منتل-دبرو اثبات کرد که 
چنین فرایندی لزوما به یک تعادل پایدار و منحصر به فرد نخواهد رســید، حتی اگر 
بازار مملو از عوامل عقالنی باشد. مجری یا همان دالل مزایده والراسی کسی است 
که به صورت پیش فرض در شــرایط رقابت کامل، عرضــه و تقاضا را بر هم منطبق 
می کنــد. وظیفه این شــخص مهیا کردن شــرایط رقابت کامل اســت، یعنی باید 
اطالعات را به شــکلی کامل ارائه کند و هیچ گونــه هزینه ای برای تراکنش دریافت 
نکند. این فرایند در زمان فرانســوی »تاتونمان« نام دارد که شکلی از همان آزمون و 
خطا اســت و وظیفه دارد که قیمت روشــن و نهایی را برای همه کاالها پیدا کرده و 
باعث ارتقای تعادل عمومی شــود. شــاید این ســوال پیش بیاید که این مزایده گر 
والراسی اساســا چه کاربردی داشــته و به چه منظور طراحی شده است؟ هدف از 
ایجاد این مزایده گر این است که یکی از عمیق ترین مشکالت مفهومی رقابت کامل 
از بین برود. این مشکل مفهومی عمیق چیست؟ تصریح این مسئله که هیچ عاملی 
نمی تواند بر قیمت ها اثر بگذارد. اما اگر کســی نتواند بر قیمت ها اثر بگذارد، آن گاه 
هیچ کــس هــم نمی تواند قیمت ها را تغییــر دهد و در نتیجه قیمت ها اساســا تغییر 
نمی کنند. با این حال، ازآن ســو کــه این بلوک مفهومی به شــکلی مصنوعی وارد 

شده است، هرگز نمی تواند پاسخی کامال رضایت بخش بدهد.
به طور کل اهمیت والراس به حدی اســت که شومپتر درباره او گفت: »والراس 
بزرگ ترین اقتصاددان تاریخ است. نظام تعادل اقتصادی او کیفیت خالقیت انقالبی 
را با کیفیت ترکیب های کالسیک در هم آمیخته است و او تنها اقتصاددانی است که 

به لحاظ کیفیت کاری با یک فیزیک دان نظری قابل مقایسه است.«
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پدر صرفه جویی
با توجه به پارادوکس ویلیام استنلی جونز

نمی توان از مصرف بهینه انرژی به کاهش مصرف آن رسید
ویلیام استنلی جونز

جونز در تابســتان ۱۸۳۵ در یکــی از قلب های صنعتی و تجــاری اروپا، یعنی 
پول به دنیا آمد. پــدرش تاجری بود که در بازار آهن کار می کرد و البته در  لیور
زمینه های اقتصادی و حقوقی هم قلم می زد. جونز برای رفتن به یونیورســیتی 
کالج به شــهر لندن رفت و در آن جا به تحصیل علــوم طبیعی پرداخت. او چند 
ســالی هم به سیدنی اســترالیا رفت و در آن جا مشــغول به کار شد، اما پس از 
دوره ای دوباره به بریتانیا برگشــت. او که در علم اخالق هم سررشته داشت، در 
ســال ۱۸۶۶ به عنوان اســتاد منطق و فلســفه اخالقی و روانی در کالج اونز و 
هم چنین اســتاد اقتصاد سیاسی پذیرفته شد. جونز نهایتا در سال ۱۸۸۱ در حالی 
یاچه ای در هیستینگز رفت و در  که هنوز ۴۷ ســاله نشــده بود برای تفریح به در

ـ آن جا غرق شد.
شــاید برای خیلی از ما این تصور وجود داشته باشد که علم اقتصاد از همان 
بــدو پیدایش با ریاضیاتی پیچیده ســر و کار داشته اســت و از همــان روز اول، 
انســان هایی کــه اقتصاددان صدایشــان می زنیــم در مقابل یــک تابلوی بزرگ 

می ایستاده اند و روی آن را پر از فرمول های در هم تنیده می کردند.
واقعیت تاریخی اما چیزی مخالف این را نشان می دهد. گرچه اقتصاددانان از 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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همان روز اول با حجم قابل توجهی از محاسبات روبه رو بودند، اما باز شدن پای 
ریاضیات نسبتا پیچیده به این علم در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط ویلیام استنلی 
ِجونز، ریاضی دان، اقتصاددان و منطق دان مشهور انگلیسی اتفاق افتاد. جونز در 
سال 1862 کتابی تحت عنوان »نظریه ریاضیاتی عام اقتصادی سیاسی« نوشت. 
این کتاب به نظر اروینگ فیشر پایه روش ریاضیاتی در اقتصاد را گذاشت. از این 
روز به بعد، اقتصاد که علمی درگیر با کمیت ها بود، بیش از پیش نیازمند ریاضی 

می شد.
گرچه جونز در ریاضیات و منطق و هندســه نقشی نسبتا پررنگ داشت، اما 
وارد کردن ریاضیات به اقتصاد به دســت او، نقشی بسیار پررنگ در این علم هم 
برای او ایجاد کرد. این نقش پررنگ دو وجه بســیار اصلی دارد. از یک ســو به 
نوعــی می توان جونز را یکــی از بنیان گذاران نظریه مطلوبیــت نهایی در اقتصاد 
دانست و از سوی دیگر هم نمی توان تاثیر چشم گیر او در اقتصاد سیاسی را کتمان 
کــرد. نام جونز در کنــار کارل منگر و لئون والراس بــه »انقالب مطلوبیت« گره 
خورده اســت. البته نام جونز به مسائل مهم دیگری مانند »پارادوکس جونز« هم 
گــره خورده. طی این پارادوکس، جونز با اشــاره به مصرف ذخیره زغال ســنگ 
انگلستان اعالم کرده بود که با پیشرفت فن آوری و بهتر شدن بازده مصرف انرژی، 
مصرف کم تر نمی شــود، بلکه افزایش پیدا می کند. به عبارت بهتر جونز می گفت 
هرچه بهینه تر مصرف کنیم، بیشــتر مصرف خواهیم کرد و نه کم تر. از این مسئله 

بعدها در مسائل زیست محیطی اقتصاد بیش از پیش استفاده شده است.
نکته بســیار جالب درباره این پارادوکس این اســت که بســیاری از دولت ها 
مخالف آن هستند و به این مسئله فکر می کنند که باال بردن بازده مصرف انرژی، 
باعث خواهد شد که مصرف انرژی پایین تر بیاید. البته در این مسئله تنها دولت ها 
چنین تصوری ندارند و بسیاری از فعاالن محیط زیست هم همین فکر را می کنند. 
جونز در پاســخ به این ادعاها عنوان می کند که گرچــه با باال رفتن بازده مصرف 



ایدهها66

انــرژی، انرژی مورد نیاز برای هر یک از کاربردهــا کاهش پیدا می کند، اما نرخ 
مصــرف انرژی به دلیل افزایش تقاضا برای انرژی باالتر می رود، زیرا با باال رفتن 

بازده انرژی برای هر کاربرد، تعداد کاربردها بیشتر خواهد شد.

مرد عمل
شاید برای بسیاری از شما هم جالب باشد که اقتصاددانی که یک پای محکم 
خود را در منطق و ریاضی قرار داده بود، در ابتدای داســتان بیشتر به خاطر پاسخ 
دادن به مســائل واقعی و عملی ریاضی به شهرت رسید. او طی دو نوشته بسیار 
شناخته شده تحت عناوین »ســقوطی جدی در ارزش طال« )1863( و »مسئله 
زغال ســنگ« )1865( خود را به صدر جدول نویســندگانی رساند که در زمینه 
اقتصاد کاربردی و آمار قلم می زدند. اصال طی همین »مســئله زغال سنگ« بود 
که او از پارادوکس جونز پرده برداری کرد. همه می دانیم که کتاب »نظریه اقتصاد 
سیاسی« او بسیار مشهور است، اما اگر او حتی همین کتاب را هم ننوشته بود، به 
واسطه آثاری که در مشکالت واقعی علم اقتصاد از خود به جا گذاشته بود، قطعا 

به عنوان یکی از مشهورترین اقتصاددان های سده نوزدهم شناخته می شد. 
میان آثار او می توان به کتاب هایی نظیر »پول و ســازوکار تبادل« )1875( هم 
اشاره کرد که به سبکی بسیار عامه پسند نوشته شده و بیشتر جنبه توصیفی دارد تا 
نظری. جونز که تقریبا در روزگار جوانی و در اثری مانند »مســئله زغال سنگ« 
به سراغ اوج اســتخراج نفت رفته بود و جدای از آن به دیگر مسائلی پرداخته بود 
که اخیرا مورد استقبال بسیاری از اقتصاددانان و پژوهش گران قرار گرفته، همیشه 
در اوج فعالیــت نظری باقی ماند. حتی ســال های نهایی عمر او به ســاخته و 
پرداخته کردن نوشــته ای عظیــم تحت عنوان »مبانی اقتصاد؛ جســتاری درباره 
سازوکار صنعتی جامعه« بود که البته تنها موفق شد بخشی از آن را به رشته تحریر 
درآورد. همین بخش کوتاه نوشته شده بیش از 20 سال پس از مرگ او منتشر شد.
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عامل اصلی ارزش یک کاال
کارل منگر اولین کسی بود که گفت ارزش بستگی به ذهنیت فرد دارد

کارل منگر

کارل منگر در اوایل ســال ۱۸۴0 میــالدی در امپراتوری اتریش به دنیا آمد. البته 
شهر تولد او در حال حاضر در لهستان قرار دارد. خانواده او از اشراف ثروتمند درجه 
چنــدم بودند. پدرش یک وکیل بود و مادرش دختر یک تاجر بســیار ثروتمند. او 
پسری به نام کارل منگر هم داشت که سال های طوالنی در موسسه فنی ایلینویز 
یاضی بود. منگر برای مطالعه حقوق به دانشگاه های  یس ر آمریکا مشغول به تدر
پراگ و وین رفت و در نهایت از دانشگاه کراکوف موفق به اخذ مدرک دکتری شد. 
او که ابتــدا کار خود را بــه عنوان یک روزنامه نــگار آغاز کرده بــود، بعدها به 
اقتصاددانی تبدیل شد که تاثیری بسیار شگرف بر اقتصاد یک قرن جلوتر از خود 
گذاشــت. منگر نهایتا در سن ۸۱ سالگی و در سال های پس از جنگ جهانی اول، 

ـ در وین درگذشت.
کارل منگر اقتصاددانی اتریشی بود که بعدها به عنوان بنیان گذار مکتب اتریش 
شــناخته شد. تاثیر اصلی منگر در ایجاد و توسعه نظریه »مطلوبیت نهایی« بود که 
در مخالفت آشــکار با اقتصاددانان کالســیکی نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو 
قــرار می گرفت. منگر در این نظریه، تئوری های ارزشــی را که بر هزینه تولید تکیه 
می کردنــد رد کرد. بــه همین دلیل بود کــه منگر در ادامه زندگــی حرفه ای خود، 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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نظریه اش را »نظریه ارزش سوبژکتیو« نامید.
منگر از نظریه ارزش سوبژکتیو خود به منظور ایجاد دیدگاه هایی بسیار ارزشمند 
در علم اقتصاد اســتفاده کرد. برای مثال با اســتفاده از همیــن نظریه بود که برای 
اولین بار اقتصاددانان متوجه شــدند که هر دو سوی یک مبادله، از این مبادله سود 
می برنــد. منگر بر خالف ویلیام ِجونز، بر این باور نبود که کاالها ایجاد »مطلوب« 
می کنند. مطلوب واحد مطلوبیت اســت. بر خــالف نظر جونز، منگر می گفت که 
کاالها ارزشــمند هستند زیرا کاربردهایی را ارضا می کنند که اهمیت هایی گوناگون 
دارند. جدای از این بحث، منگر درباره نحوه توسعه پول هم دیدگاه هایی را ارائه داد 

که حتی امروزه مورد پذیرش بسیاری از مکتب های اندیشه اقتصادی است.

انقالب اقتصادی
برای درک بیشــتر اهمیت منگر باید به نظریه سوبژکتیو اقتصاد برگردیم. در این 
نظریه این ایده مطرح می شود که ارزش یک کاال از طریق ویژگی های ذاتی و درونی 
آن کاال تعیین نمی شود، و از سوی دیگر هم توسط کاری که برای تولید آن کاال الزم 
است معین نمی شود. ارزش یک کاال از دیدگاه این نظریه به وسیله اهمیتی که یک 
فرد فعال بر این کاال می گذارد تا بتواند به نیازهایش برســد، تعیین می شود. نسخه 
مدرن این تئوری به شــکلی مســتقل و تقریبا هم زمان توســط ویلیام جونز، لئون 
والراس و کارل منگر، در اواخر قرن نوزدهم میالدی ایجاد شــد. بر اساس نظریه 
ارزش ســوبژکتیو، با فرض گرفتن این نکته که مبادله بــرای طرفین امری آزادانه و 
داوطلبانه باشــد، می توان این طور نتیجه گرفت که هر دوی طرفین درکی سوبژکتیو 
)ذهنی( از کاال، کار یا پولی که می گیرند دارند، به شکلی که از کاال، کار یا پولی که 
می دهند بیشتر باشد. بر اساس این نظریه و این چینش، ارزش به سادگی می تواند 
تنها با جابه جایی مالکیت یک چیز افزایش پیدا کند، زیرا فرد دوم ارزش بیشــتری 
برای آن کاال قائل اســت. تاکید بر جابه جایی صرف مالکیت برای این است که در 
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این مســئله بدون این که کاال تغییر خاصی کند، دچار افزایش ارزش شده اســت. 
زمانی کــه درک ما از ثروت، ارزش گذاری ذهنی افراد بر دارایی های خود باشــد، 

مبادله داوطلبانه توانایی افزایش مجموع ثروت در جامعه را دارد.
طبــق این نظریه افراد به مرور زمان به دنبال ارضــا کردن نیازهایی می روند که 
سطح اهمیت آن ها کاهش پیدا می کند تا به »مطلوبیت نهایی« برسد. افراد در ابتدا 
به دنبال کاالهایی هســتند که بیشترین نیاز را به آن ها دارند، مثال غذای کافی. اما 
به محض این که نیازشــان به غذا ارضا شد و به سطحی از رضایت رسیدند، میل به 
دیگر کاالها در آن ها ایجاد می شود. این کاالهای بعدی هم اهمیت نسبی دارند. از 
این جا به بعد قرار است که رضایت از نیاز غذا بدل به رضایت از دیگر نیازها و دیگر 
کاالها شود. مدافعان این نظریه از آن دسته اقتصاددانانی هستند که می گویند بازار 
آزاد بهترین سازوکار اقتصادی ممکن برای یک جامعه است، و رقابت بین افرادی 
که قصد دارند کاالهای در اختیار خود را مبادله کرده تا کاالهایی دریافت کنند که 

ارزش بیشتری برایشان دارد، منجر به تعادلی بازاری می شود.
دیوید ریــکاردو می گفت که افراد ســطوح مختلفی از مطلوبیــت یا »ارزش 
مصرفی« را از خدمات کسب می کنند، اما این مسئله ربطی مستقیم به قیمت های 
بازاری یا »ارزش مبادله« ندارد. ریکاردو این دو ارزش را به شکل مستقل ناشی از 

نیروی کار ورودی و دیگر عوامل تولیدی می دانست. 
کارل منگــر این طور ادعــا می کرد که تولید هــم تنها موردی دیگــر از نظریه 
مطلوبیت نهایی است که در آن کارگران نیروی کار خود را در مبادله ای قرار می دهند 
تا مطلوبیت بیشــتری کســب کنند. این مطلوبیت بیشتر در مقایســه با زمانی که 
کارگران به بیکاری و عدم فعالیت می گذرانند، برمی گردد و بیشــتر روشن می شود. 
به طور کل، نظریه ارزش ســوبژکتیو و نظریه مطلوبیــت نهایی یکی از بزرگ ترین 
لحظات تاریخ علم اقتصاد بود که در واقع در قرون وسطی و رنسانس به پیش برده 

شده بود ولی در آن زمان به طور گسترده مورد قبول واقع نشده بود.
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یزد وقتی اصول اقتصاد به هم می ر
آلفرد مارشال در نظریات خود به این نکته اشاره می کند که همیشه 

افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا نمی شود
آلفرد مارشال

متولد ۲۶ جوالی ۱۸۴۲ در لندن اســت. او در خانواده ای از طبقه متوسط به دنیا 
آمد و قرار بود کشــیش شــود امــا در نهایت مقابل آمــال و آرزوهای والدینش 
یاضی دان و اقتصاددانی بزرگ در بریتانیا به  می ایســتد و نام خود را به عنوان ر
ثبت می رســاند. کتاب او در زمینه اصول اقتصاد که در سال ۱۸۹0 منتشر شده 
یکی از مهم ترین کتاب هایی اســت که سال ها در رشته اقتصاد در دانشگاه های 
یس شده است. او همچنین ایده عرضه و تقاضا را به شکلی متفاوت  انگلستان تدر
یچه دنیای  مطرح کرد که تا آن زمان کسی از آن زاویه به آن نپرداخته بود. او از در
یاضیات وارد علم اقتصاد شــد و در نهایت نام خودش را به عنوان اقتصاددانی  ر

یخ ماندگار کرد. مارشال در ۱۳ جوالی ۱۹۲۴ از دنیا رفت.    ـ برجسته در تار
عرضه و تقاضا مســئله ای اســت که سال هاســت اقتصاددان هــا از آن یاد 
می کنند. آنها همیشــه می گویند چطور نســبت عرضــه و تقاضا می تواند روی 
قیمــت کاال و در نهایــت روی بازار و اقتصاد اثر بگــذارد. در این زمینه آلفرد 
مارشــال اقتصاددان بریتانیایی نقش پررنگی داشته اســت. هرچند او نخستین 
کسی نیســت که بحث عرضه و تقاضا را در دنیای اقتصاد مطرح کرده اما جزو 
نخستین کسانی اســت که در نظریه اصول اقتصاد به صورت عمیق در اقتصاد 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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کالن به این مباحث پرداخته است. او سهم بزرگی در نشان دادن تغییرات تقاضا 
روی قیمت داشته است. در دنیای نظریه، مردم وقتی قیمت کاالیی افزایش پیدا 
می کند کمتر از آن کاال خرید می کنند اما در نگاه مارشــال نکته ای در این میان 
وجود دارد؛ او معتقد اســت این قضیه همیشه صادق نیست؛ یعنی همیشه هم 
این طور نیست که افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا و کاهش خرید از سوی 
مصرف کنندگان بشــود. گاهی قیمت برخی از کاالها افزایش پیدا می کند بدون 
اینکه تقاضا برای خرید آنها کم بشــود. این مسئله نشان می دهد که قیمت آنها 
انعطاف پذیر نیست. به این ترتیب مارشال در نظریه های خود به کاالهایی اشاره 

می کند که قیمت آنها انعطاف پذیر نیست. 
اقتصاددان های مدرن و امروزی که به مبحث عرضه و تقاضا می پردازند، هر 
کشــفی که می کنند تا حدود زیــادی آن را مدیون و مرهون مطالعات پیشــین 
مارشــال هستند. مارشال در بحث تقاضا قضیه انعطاف پذیری را مطرح کرد که 
تا آن زمان کســی به آن پی نبرده بود. این انعطاف پذیری دقیقًا همان چیزی است 
که حساســیت خریدار را نســبت به یک کاال و قیمت آن و در نهایت نسبت به 
تقاضا برای آن کاال تعیین می کند. البته این تنها سهم این اقتصاددان بریتانیایی 
در دنیای اقتصاد نیست. او مفهوم مازاد مصرف کننده را نیز به میان کشیده است. 
در واقع او به نوعی به بررســی رفتار مصرف کننده پرداخته است. آنچه در نهایت 
او به آن می رســد مفهوم مازاد مصرف کننده است که در واقع نوعی ارزش است 
که مصرف کننده به خاطر مازاد مصرف کنندگان از آن سود می برد. البته مارشال 
در کنار این مفهوم، مازاد تولیدکننده را نیز تعریف کرده اســت که آن نیز از طریق 
محاسبات ریاضیاتی به دســت می آید. در نهایت این اقتصاددان از این مفاهیم 
بهره می گرفت تا بتواند رفاه حاصل از سیاست های یک دولت در مالیات گذاری 
را بســنجد. از آن زمان تاکنون اقتصاددان ها از این شــیوه برای ســنجش رفاه 

استفاده می کنند و آن را مدیون مارشال هستند. 
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سه دوره مارشال
مارشال برای اینکه بحث تطبیق بازار با تغییرات عرضه و تقاضا را به درستی تفهیم 
کند، ایده سه دوره را معرفی کرد. دوره نخست، دوره بازار است که در حقیقت زمانی 
اســت که طول می کشــد تا کاالها و سهام در بازار به ثبات برســند. دوره دوم، دوره 
کوتاهی است که عرضه به واســطه کار و دیگر تولیدات افزایش پیدا می کند اما بحث 
افزایش ســرمایه در میان نیست. ســومین دوره همان زمانی است که سرمایه افزایش 
پیدا می کند. به این ترتیب در این فضا، پدیده عرضه و تقاضا به شکلی دقیق تر خودش 
را در بــازار نشــان می دهد. در نهایت نیز بازار در همین ســه دوره خودش را به ثبات 

می رساند. 
مهم ترین نکته ای که مارشــال به عنوان اقتصاددان بر آن تأکید دارد این اســت که 
اقتصاد و به صورت کلی علم اقتصاد یک فرایند رو به تکامل اســت. در واقع باید به 
عنوان پدیده ای پویا به آن نگاه کرد؛ هرچند می توان اصول و پایه هایی برای آن مشخص 
کرد اما به صورت کلی اقتصاد کاماًل پویاست و در مسیر تکامل حرکت می کند. یکی 
از مهم تریــن دالیل تکامل علم اقتصاد از نگاه مارشــال به تکنولوژی بازمی گردد. در 
واقع دنیای اقتصاد وابســتگی شــدیدی به تکنولوژی دارد و تکنولوژی نیز ماهیتًا به 
صورت مدام در حال تکامل و پیشرفت است. عالوه بر آن اصول و قواعد نیز در بازار 
ثابت نیستند و مدام تغییر می کنند. در این بین رفتار مردم مهم ترین نقش را ایفا می کند. 
یعنــی این رفتار مردم و مصرف کنندگان اســت که دنیای اقتصــاد را با خودش تغییر 
می دهد. کمتر پیش آمده که مارشال به عنوان اقتصاددانی برجسته چیزی را در دنیای 
اقتصــاد یا در علم اقتصاد به عنوان اصل غیرقابــل تغییر یا یک حکم تعریف کند؛ او 
همیشه موارد استثنا را آورده است. یادداشت های او همیشه پر از پانوشت هایی است 
که در آن تبصره ها و موارد اســتثنایی را نشــان می دهد. او از ابتدا ریاضی دانی بسیار 
زیرک و دانا بود که در نهایت سر از دنیای اقتصاد درآورد. برای او ریاضیات و اقتصاد 

کاماًل در هم تنیده اند و در نتیجه خودش را با هردو مورد به دنیا شناسانده است.
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رقابت مفید است یا مضر؟
جان بیتس کالرک ابتدا می گفت مضر است، 

اما سپس نظر خود را تغییر داد
جان بیتس کالرک

در ســال ۱۸۴۷ در رودآیلند به دنیا آمد و برای تحصیل به دانشگاه امهرست 
در ماساچوست رفت. در ۲۵ سالگی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و به 
مدت سه سال به دانشگاه زوریخ و هایدلبرگ رفت و تحت نظر کارل کنیس 
به مطالعه پرداخت. از ســال ۱۸۷۵ که به آمریکا بازگشــت و در دانشــگاه 
یس شــد، رفته رفته باورهای سوسیالیستی خود را  کلمبیا مشــغول به تدر
کنار گذاشــت و به مرور زمان تبدیل به یکی از چهره های اصلی اقتصاد شد 
کــه دیدگاهی داروینی به رقابــت اقتصادی دارد. کالرک کــه عمر بلندی 
داشت، در ۹۱ ســالگی در شهر نیویورک آمریکا درگذشــت و به این ترتیب 
زندگی شــاگردی سوسیالیســت که به استاد اقتصاد ســرمایه داری تبدیل 

ـ شده بود به پایان خود رسید.
جان بیتس کالرک کارنامه جالبی دارد. او که پس از فارغ التحصیلی در 
آمریکا به ســوئیس و آلمان رفته بود، تحت تاثیر فضای این کشورها به یکی 
از منتقدان نظام اقتصادی سرمایه داری بدل شد که منبع اصلی الهامش هم 
کارل کنیس، یکی از چهره های اصلی مکتب تاریخی آلمان، بود. او پس از 
بازگشــتش به خاک آمریکا و در زمانی که در دانشــگاه کلمبیا مشغول به 

] ایده پردازهای اقتصادی [



ایدهها74

تدریس شــده بود، چندین مقاله را به چاپ رساند که عمده آن ها چند سال 
بعد در کتاب »فلســفه ثروت« )1886( تدوین و منتشــر شــدند. در آن 
مقاله هــا بود کــه او یکی از طرح هــای ابتدایی نظریــه مطلوبیت نهایی را 
مشخص کرد که اصولش پیش تر توسط ویلیام جونز، لئون والراس و کارل 
منگر پیش کشــیده شــده بود. کالرک تا ســال 1886 عقایدی داشت که 
ریشــه های سوسیالیستی مسیحی را جلوه گر می کردند و بنا بر آن ها رقابت 
راه حلی برای سعادت بشری نبود، مخصوصا اگر قرار باشد با دستمزدهای 
ثابت سروکار داشته باشیم. به نظر او »بسیار خطرناک است که رقابت را به 
شکلی دیوانه وار ستایش کنیم و هر انتقادی را که به آن وارد شد با برچسب 
انقالبی بودن کنار بگذاریم... کار انســان ها خوردن یکدیگر نیست... اما 
روش های غیرمستقیم و پاالیش شده ای که در اقتصاد به کار می بریم باعث 
می شــوند به خوبی متوجه نباشیم که شــبیه آدم خوارها شده ایم.« از سوی 
دیگر هم او معتقد بود روشــی که کمونیســت ها در واقعیت پیش گرفته اند 
نیازمنــد اصالحات و برخوردی جدی اســت و درباره این مســئله چنین 
می گفت: »یکی از ویژگی های ذاتی کمونیسم این است که خویی به شدت 
قاتالنه دارد و سرنوشــتش تقریبا همان چیزی خواهد شــد که سرنوشــت 
قاتالن اســت... این امکان وجود دارد که حجم بسیار باالیی از افرادی که 
خودشــان را کمونیست می نامند دارای شــخصیتی جنایت کار و بی ارزش 
باشــند.« کالرک می گفــت که هر زمان اتحادیه ســرمایه باعث شــد که 
اتحادیه های کار هم شکل بگیرند، آن گاه می توان امید داشت که دستمزدهای 

عادالنه ای را از طریق محاسبات مختلف به شکلی ثابت درآورد.

 سال های جدیِد جدید
هومان و ِاورت دو نفری هســتند که مطالعاتی گسترده درباره نظریه ها و 
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کارنامه کالرک انجام داده اند. هومان می گوید: »همه به خاطر خواهند داشت 
که کالرک کســی بود که در کتاب “فلســفه ثروت” ســرود نابودی رقابت را 
ســرداد. اما پس از آن، دیــدگاه خود را معکوس کرده و پیکــره ای از قوانین 
اقتصــادی را بر اســاس رقابت صورت بندی کرده اســت.« ِاورت هم درباره 
کالرک می گوید: »بالفاصله پس از نوشتن کتاب “فلسفه ثروت”، کالرک به 
دنبال ارائه دفاعیه های برای نظام رقابتی رفت. اینکه چرا چنین تغییری کرد، 
هنوز هم معلوم نیســت. اگر قرار باشــد انصاف را درباره تغییر دیدگاه های او 
رعایــت کنیم، چیزی بیشــتر از این نمی توانیم بگوییــم.« یکی از دالیلی که 
ممکن است عامل این تغییر دیدگاه باشد، شورش های مارکت در شیکاگو در 
سال 1886 است، که طی آن برخی از اعتصاب کنندگان با گلوله جان باختند 
و برخی دیگر هم اعدام شــدند. همین مسئله باعث پاک سازی دانشگاه های 

آمریکا از سوسیالیست ها و نابودی گروه »شوالیه های کار« شد.
کالرک در سال 1888 کتاب »سرمایه و عایدی هایش« را نوشت. فرانک 
فتر درباره انگیزه این نوشــته می گوید: »احتماال منبعی که باعث شد کالرک 
در وهله اول به سراغ این مسئله برود، مباحث مالیات منفرد بود. در آن زمان 
همه بحث ها درباره این پروپاگاندا صورت می گرفت. کتاب “پیشرفت و فقر” 
هنری جرج پرفروش ترین کتابی شــد که یک آمریکایی نوشته است.« از این 
زمان به بعد، مبنای تمام نوشته های کالرک، رقابت بود. خود کالرک درباره 
این مسئله می گوید: »اگر چیزی باعث سرکوب رقابت نشود، پیشرفت تا ابد 
ادامه پیدا می کند. علمی که در این جا به کار می آید نوعی داروینیسم اقتصادی 
است. گرچه شــاید این فرایند اندکی بی رحمانه باشــد، اما چشم اندازی که 
ایجاد می کند لزوما بد نیســت. بقای قدرت، در بلندمدت مسئله ای مطلوب 
اســت.« کالرک از این بــه بعد با توجه به عوامل همگــن تولید، یعنی کار و 
ســرمایه، و با در نظر گرفتن رقابت، به سراغ این داستان رفت که بهره وری را 
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بر اســاس ورودی آخرین واحدهای فیزیکی کار و سرمایه تحلیل کند. یکی 
از نقدهای او به کارل مارکس این بود که نمی توان ماهیت کاال را که ناهمگن 
اســت با ماهیتی همگن مانند ارزش تحلیل کرد. این تغییر مســیر کالرک به 
حدی او را مشــهور و مهم کرد که بیش از نیم قرن پس از این نوشته ها، هنوز 
هــم اقتصاددان های بزرگی مانند پل ساموئلســون دربــاره مفاهیم او بحث 
می کردنــد. جان بیتس کالرک، پــدر جان موریس کالرک بــود، که بعدها 
اقتصــاد نهادگرا را به درجات بســیار مهم رســاند و یکی از برجســته ترین 

چهره های این جریان فکری اقتصاد بود.
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قصه گوی اقتصاد
میلیسنت فاوست فعالی سیاسی بود که تنها با یک کتاب نام خود را 

به عنوان اقتصاددان زن ماندگار کرد
میلیسنت فاوست

متولد ۱۱ ژوئن ۱۸۴۷ در بریتانیا اســت و اغلب او را به عنوان روشــنفکری 
فمینیســت می شناســند. اما در مجمع جهانی اقتصاد نامش در فهرست 
اثرگذارترین اقتصاددان های زن قرار گرفته اســت. میلیسنت گارت فاوست 
یخ جنبش زنان در بریتانیای کبیر نوشت اما  نخستین بار کتابی درباره تار
رفته رفته به ســمت اقتصاد سیاســی نیز حرکت کرد. پدرش همیشــه او را 
تشــویق به خواندن می کرد؛ به مرور پای او به فعالیت های سیاسی باز شد. 
فاوست با زنان بسیاری آشنا شد که در زمینه حقوق زنان فعالیت می کردند 
و از این طریق به مرور به فعال حقوق زنان تبدیل شــد. همه او را به عنوان 
زنی انقالبی می شــناختند. هنوز هم کمتر کسی او را به عنوان اقتصاددان 
می شناســد چرا که بیشــتر فعالیت های سیاسی داشــته اما در کنار آن به 
گوست  اقتصاد سیاسی نیز ورود پیدا کرده است. میلیسنت فاوست در پنجم آ

ـ ۱۹۲۹ از دنیا رفت.
»فمینیست«، »فعال جنش زنان«، »فعال سیاسی«؛ اینها عناوینی هستند 
که میلیسنت فاوست عمومًا با آنها شناخته می شود اما مجمع جهانی اقتصاد در 
فهرســتی کوتاه نام او را در کنار بزرگ تریــن اقتصاددان های زن نظیر ژانت یلن 

] اقتصاددانان تاریخی [
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قرار داده است. به این ترتیب فاوست به عنوان زنی اقتصاددان و اثرگذار در تاریخ 
نیز شــناخته می شــود. او در ســال 1870 به عنوان اقتصاددان کتاب »اقتصاد 
سیاسی برای مبتدیان« را نوشت؛ کتابی که کاماًل مختصر و مفید نوشته شده اما 
محتویات آن به اصولی اساســی تبدیل شــده که دانش آموزان و دانشجویان در 
کتاب هــای اقتصاد خود می خوانند. به عالوه این کتاب در 41 ســال به صورت 
مکــرر تجدید چاپ می شــد. همیــن کتاب باعث شــد نام ایــن زن به عنوان 

اقتصاددانی بزرگ در تاریخ ماندگار شود. 
مسائلی که میلیسنت فاوست در کتابش مطرح کرده مورد بررسی های علمی 
بســیاری قرار گرفته اســت. بررســی های »آینده نگر« نشــان می دهد یکی از 
کسفورد می شود  معروف ترین مطالعات مربوط به ویلی هندرســون از دانشگاه آ
که محتویان کتاب فاوســت را به قصه تشبیه کرده و سپس به بررسی اثرات این 
قصه ها در دنیای اقتصاد پرداخته اســت. هندرسون در مقاله خود تأکید دارد که 
مقاله های فاوست در واقع ابتدایی ترین شــکل قصه های اقتصادی هستند که 
باید مورد بررسی قرار بگیرند. او از این طریق به این پرسش پاسخ داده که چطور 
می توان اقتصاد سیاســی را در قالب قصه به مخاطب آموزش داد. او تأکید دارد 
که قصه گویی یکی از موثرترین شیوه ها برای توسعه ایده های اقتصادی است و 

باور دارد که فاوست می تواند بهترین الگو در این زمینه باشد. 

آموزش اقتصاد در قالب داستان
میلیسنت فاوســت از نگاه هندرسون زنی قصه گو است که از طریق قصه و 
داســتان، مفاهیم اقتصاد سیاســی را آموزش می دهد. البتــه این قصه ها مورد 
تحلیل و بررســی نیز قرار گرفته است. مک کالسکی دیگر اقتصاددانی است که 
می گوید اقتصاددان ها عادت دارند ایده های خود را با داستان پردازی و قصه گویی 
برای بقیه تعریف کنند. او در همین راســتا به سراغ فاوست و ایده هایش رفته تا 
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آنها را تحلیل کند. آنچه در نهایت از این مطالعات به دست می آید این است که 
قصه گویی ابزاری مناسب برای اقتصاد نئوکالسیک است و اقتصاددان ها نیز از 
آن بهــره می گیرند. آن طور که مطالعات نشــان می دهد ریشــه این قضیه نیز به 
بریتانیــای کبیــر و اواخر قــرن هجدهم بازمی گــردد. در آن زمان اســت که 
اقتصاددان ها به قدرت قصه برای آموزش مفاهیم ســنگین و خشک اقتصادی 
پی می برند. در واقع زمانی که همه به اقتصاد به چشم علمی خشک و غیر قابل 
انعطاف نگاه می کردند افرادی مانند فاوســت موفق شــدند با داســتان گویی، 

اقتصاد سیاسی را برای همه قابل فهم کنند. 
قصه هــای اقتصادی فاوســت تنها برای افراد بزرگ ســال نبــود، او حتی 
داستانک هایی دارد که مخاطب آن کودک است اما محتوایش از قضا به اقتصاد 
سیاسی مربوط می شود. به این ترتیب این پدیده به یک ایده اقتصادی بدل شد. 
در حال حاضر نیز نظریه قصه گویی در اقتصاد به عنوان ابزاری در آموزش علم 
اقتصاد مورد اســتفاده قرار می گیرد. این ابزار ســاده به توسعه علم اقتصاد نیز 
کمک بســیار زیادی کرده اســت. فاوســت در قصه های خــود تالش می کند 
مخاطــب یا خواننــده را وادار کند دربــاره رویدادهای اقتصــادی فکر کنند. 
بررســی ها نشان می دهد نخستین قصه او، تجارت آزاد را آموزش می دهد. البته 
علم اقتصاد به شکل رسمی ممکن است در برابر این مسئله مقاومت داشته باشد 

اما تأثیر آن در دنیای اقتصاد به اثبات رسیده است. 
هندرسون می گوید قصه های میلیسنت نوعی انقالب در دنیای علم اقتصاد 
به پا کرده اســت. او از یک  سو از قدرت تخصص خودش بهره گرفته و از سوی 
دیگر سعی دارد به کمک ساده ترین ابزار، مفاهیم سنگین و پیچیده را به مفاهیم 
ســاده و قابل فهم تبدیل کند. قصه شــاید مهم ترین چیزی بود که فاوســت به 
عنوان کارشناس به دنیای اقتصاد اضافه کرد و همین امر کافی است تا نام او را 

به عنوان فردی اقتصاددان ماندگار کند.
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آیا برابری اقتصادی ممکن است؟
ویلفردو پارتو با تکیه بر مشاهدات تجربی برابری را ناممکن می داند

ویلفردو پارتو

پارتو در ۱۵ ژوئیه ۱۸۴۸، یعنی دقیقا ســال هایی کــه اروپا درگیر انقالب های 
کارگری و نوشــتن مانیفست کمونیســت بود، به دنیا آمد. پارتو در ابتدا یک 
مهندس بود، اما به مرور زمان به اقتصاد بیشتر روی آورد. از میان نظریه های 
مشهور او می توان به این نکته اشاره کرد که دموکراسی یک وهم است و طبقه 
حاکم همواره به قدرت خود خواهد افزود و راهی پیدا خواهد کرد که این قدرت 
یع  را تجمیع کند. شــاخص پارتو، نمودار پارتو، اصل پارتو، کارایی پارتو، توز
پارتو و چندین مفهوم دیگر، همگی به افتخار او نام گذاری شــده اند. پارتو که 
یس به دنیا آمده بود، نهایتا در سن ۷۵  علی رغم تبار ایتالیایی اش در شــهر پار

ـ سالگی در ژنو سوییس درگذشت.
ویلفردو فدریکو داماسو پارتو، نام نسبتا طوالنی یک مهندس، جامعه شناس، 
اقتصاددان، دانشمند علوم سیاسی و فیلسوف ایتالیایی است که از نیمه قرن نوزدهم 
تا ربع اول قرن بیستم، نگاه های بسیاری را به خود خیره کرده بود. پارتو تاثیر بسیار 
زیادی در حیطه های مختلف علم اقتصاد گذاشت که مهم ترین آن ها در زمینه توزیع 
درآمد و تحلیل انتخاب های فردی بودند. پارتو اولین کسی بود که استفاده از کلمه 
»نخبه« در جامعه شناسی را به مسئله ای متداول و جاافتاده بدل کرد. پارتو مفاهیم 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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بســیار زیادی را به صحنه علم وارد کرد. از بین آن ها می توان به کارایی پارتو اشاره 
کرد که تاثیر زیادی در ایجاد زمینه اقتصاد خرد داشــت. او اولین کسی هم بود که 
کشــف کرد که درآمد از یک الگوی توزیع پارتویی پیروی می کند که بر اساس یک 
توزیع احتمالی توانی عمل می کند. اصل پارتو هم به افتخار او نام گذاری شده است 
و بر اســاس مشاهدات او از کشور ایتالیا شــکل گرفته است. برای مثال در کشور 
ایتالیا 80 درصد از زمین تحت تملک 20 درصد از جمعیت قرار داشــت. تاثیر پارتو 
در ریاضیات و جامعه شناسی هم بر هیچ کسی پوشیده نیست و نمی توان آن را نادیده 
گرفت. همان طور که دیدید چیزهای بسیار زیادی امروز وجود دارند که نام پارتو را 
یدک می کشــند. به طور مشــخص در زمینه اقتصاد اگر قرار باشد به قول بنوییت 
ماندلبرات و ریچارد هادســون درباره او تکیه کنیم: »تاثیر پارتو بر اقتصاد بســیار 
عمیق بود. او یکی از مهم ترین دانشــمندانی بود که گذار از اقتصاد فلسفه اخالقی 
آدام اسمیت به یک زمینه علمی مبتنی بر داده ها و معادالت ریاضی را ممکن کرد.« 
به منظور آشنایی بیشــتر با افکار پارتو، در این یادداشت دو مفهوم بسیار مشهور و 

مرتبط با نام او را توضیح می دهیم: اصل پارتو و کارایی پارتو.
کارایــی پارتو، یا بازده پارتــو یا بهینگی پارتو، به وضعیتــی از تخصیص منابع 
می گوینــد که در آن امکان تغییر این تخصیص به منظور بهتر کردن وضعیت یکی از 
افراد وجود ندارد، بدون این که وضعیــت حداقل یک نفر دیگر یا معیار ترجیحش 
بدتر شود. پارتو این مفهوم را در مطالعاتی که درباره کارایی اقتصادی و توزیع درآمد 

داشت، توسعه داد.
در امتــداد این مفهوم، مفاهیم دیگری مانند جبهه پارتویی و ارتقای پارتویی هم 
وجــود دارد. جبهه پارتوی بــه مجموعه ای از تمامی تخصیص هــای کارآمد پارتو 
می گویند که عمدتا به شــکل یک نمودار نمایش داده می شــود. بهبود پارتویی یا 
همان ارتقای پارتویی هم مســئله بســیار جالبی اســت. این بهبود بــه تغییری در 
تخصیصی متفاوت اشاره دارد که باعث بهتر شدن وضعیت یک فرد می شود بدون 
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این کــه وضعیت فردی دیگــر را بدتر کند. البته این مســئله با توجــه به این نکته 
موضوعیت دارد که از همان ابتدای داستان تخصیص منابع مشخصی به مجموعه ای 
از افراد داشته باشیم. زمانی که دیگر نتوانیم این بهبودها را در چنین چینشی اعمال 

کنیم به وضعیت بهینگی، کارایی یا بازدهی پارتویی رسیده ایم.

ما 80درصدی ها، آن 20درصدی ها 
اصل پارتو که »قاعــده 80-20« یا »قانون کم تعدادهــای حیاتی« هم نامیده 
می شود، عنوان می کند که در بسیاری از موارد، تقریبا 80 درصد از معلول ها ناشی 
از 20 درصد علت ها هستند. ژوزف یوران، که مشاور مدیریتی بسیار شناخته شده ای 
بود، پیشــنهاد داد که این اصل را به نام پارتو نام گذاری کنند. پارتو در سال 1896، 
یعنی زمانی که در دانشــگاه لوزان مشــغول به کار بود، برای اولین بار این مسئله را 
مطرح کرد و آن را به وضعیت مالکیت زمین در ایتالیا نســبت داد. این اصل امروزه 
در مدیریت کسب وکار جاافتاده است و طبق آن »تقریبا 80 درصد فروش، مربوط 
به 20 درصد از مشــتریان اســت.« اگر بخواهیم این مســئله را از حیث ریاضیاتی 
تحلیل کنیم، متوجه خواهیم شــد که باید از یک الگوی توزیع توانی استفاده کنیم و 
آن را به مجموعه مشخصی از پارامترها نسبت دهیم. بسیاری از پدیده های طبیعی 
هم به لحاظ تجربی چنین شکلی از توزیع را از خود نشان داده اند. این الگوی توزیع 

که مبتنی بر قانونی توانی است، امروزه با نام »توزیع پارتو« شناخته می شود.
اصل پارتو، مماس بر کارایی پارتو است. ویلفرد پارتو هر دوی این مفاهیم را به 
منظوری مشخص توسعه داد و به اهدافی خاص می اندیشید: توزیع درآمد و ثروت 
در جمعیــت.  همین نگاه ریاضیاتی و محاســباتی پارتو بود که باعث شــد به نظر 
بسیاری از افراد، کتاب های او بیش از هر کس دیگر مشابه کتاب های اقتصاددانان 
معاصر باشــد و برای اولین بار با او بود کــه از معادالت و آمار و نمودارها به عنوان 

ابزار حیاتی اقتصاد استفاده کردند.
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مارکس تخیلی حرف می زند
فون باورک معتقد است مارکس اهمیت زمان بر بودن تولید را 

درک نکرده است
اویگن بوم فون باورک

یه ۱۸۵۱ در جمهوری چک به دنیا آمد. او هم  ایوگــن بوم فون باورک در فور
مانند دشمن سرسخت خود، کارل مارکس، در ابتدا به قصد تحصیل در رشته 
حقوق وارد دانشــگاه شد. دانشجوی حقوق دانشــگاه وین بود که با کتاب 
»اصول اقتصاد« کارل منگر آشــنا شد و به شــدت مجذوب نظریات منگر 
یاد بود که به قول شومپتر نیازمند پیدا  شــد. تاثیر منگر بر باورک به حدی ز
کردن منبع الهام دیگری برای او نیســتیم. تحصیــالت او در زمینه اقتصاد 
یس وارد دانشگاه اینسبروک  سیاسی و اقتصاد ادامه پیدا کرد و او هم برای تدر
گوســت ۱۹۱۴ در همان ابتدای جنــگ جهانی اول در  شــد. باورک در ماه آ

ـ امپراتوری اتریش- مجارستان درگذشت.
این اقتصاددان کتابی با عنوان »ســرمایه و بهره« نوشــت و ســال ها بعد 
لودویگ فون میزس کــه از بزرگان مکتب اتریش بود آن کتاب را »بزرگ ترین 
خدمت به نظریه اقتصاد مدرن« دانست. برای توضیح اهمیت اویگن بوم فون 
باورک و به طور مشــخص این اثر مبسوطش ابتدا باید نگاهی اجمالی به نظر 
کارل مارکس درباره ســود و استثمار انداخت. به نظر مارکس سود یک تولید 
اساســا آن بخشی از حقوق کارگر است که به او تعلق نمی گیرد. مارکس تمام 

] اقتصاددانان تاریخی [
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هزینه های تولید، از مــواد خام گرفته تا ابزار و فناوری و حقوق کارگران را در 
یک ســو قرار می دهد و در سوی دیگر قیمت فروش محصول. اگر هزینه ها را 
از درآمد یا همان قیمت فروش کســر کنیم، سود این سرمایه گذاری و تولید به 
دســت می آید. مارکس می گوید این سود در هیچ جای دیگری از اقتصاد قابل 
تولید نبوده، بلکه ناشــی از پایین آوردن هزینه تولید اســت. هزینه تولید هم به 
طور کلی سه بعد دارد، یعنی مواد اولیه، ابزار خط تولید و حقوق کارگر. در بین 
این سه پایه، تنها حقوق کارگر است که از انعطاف کافی برای کم یا زیاد شدن 
برخوردار است و تنها همین حقوق کارگر است که می تواند مورد مناقشه بین 
کارگــر و کارفرما قرار بگیرد، به همین خاطر »کاهــش هزینه تولید« تنها از 

طریق کاهش حقوق کارگر ممکن است. 
در بحران هــای اقتصادی که دیگر کارفرما زورش به کاهش هزینه مربوط 
به مواد اولیه یا فناوری نمی رســد، به ســراغ همان بخــش منعطف می رود و 
حقوق کارگران را باال و پایین می کند، چه از طریق کاهش دستمزد موثر، یعنی 
دستمزدی که تورم از آن کم شده باشد، چه از طریق تعدیل نیروی کار. باورک 
این نظر مارکس را که ســود را ناشی از استثمار کارگر می دانست، نه تنها قبول 
نکرد، بلکه آن را تحلیلی تخیلی از موضوعی علمی دانســت. پاشنه اصلی نقد 

باورک بر نظر مارکس روی مفهوم »زمان« نهفته است. 
باورک بر این نظر است که مارکس تمام فرایندهای اقتصادی و تولیدی را 
در زمانی لحظه ای تحلیل می کند و به همین خاطر اســت که وجود سرمایه را 
ناشــی از اســتثمار می داند. این در حالی اســت که فرایندهای تولیدی بسیار 
زمان برند و عنصری که باعث می شــود این فرایندهای زمان بر به یکدیگر گره 
بخورند و یک زنجیره تولیدی بزرگ مقیاس را در سطح یک کشور شکل دهند، 
سرمایه است. به عبارت ساده تر باورک وجود سرمایه را عاملی ضروری برای 
تولید می داند و سرمایه هم برخاسته از سود تولید است، بنابراین ایجاد سود در 
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تولید ضرورتی ســاختاری برای بقای این زنجیره اســت و ربطی به اســتثمار 
کارگران ندارد.

تخیل در تخیل
پایه اصلی دیگر نظریه باورک درباره اقتصاد و به طور مشخص آرای کارل 
مارکس نهفته در نظریه »مطلوبیت حاشــیه ای« اســت. به نظر باورک اینکه 
حســی مانند استثمار در جامعه پدید می آید ناشی از این است که »یک چیز« 
به مرور زمان ارزش اولیه خود را از دست می دهد و به همین خاطر ما نیازمند 
نسخه جدید آن هستیم. یکی از این »چیزها« دستمزد است. مردم با پیشرفت 
زمان هم توقع بیشتری نسبت به دستمزد خود پیدا می کنند و هم توانایی انتظار 
برای رســیدن به آینده ای را که در آن دستمزدشان افزایش پیدا کرده ندارند. باز 

هم همان بحث کانونی »زمان« در اینجا مطرح است. 
مردم که نمی توانند انتظار گذر آن زمان را تحمل کنند، همه چیز را در زمان 
»حــال« می خواهند و همین موضوع از ســوی دیگر موتــور محرکه جامعه 
سرمایه داری و نخوابیدن بازار مصرفی آن است. این نکته از بحث باورک مورد 

انتقاد اقتصاددانان مارکسیستی نظیر نیکوالی بوخارین قرار گرفته است. 
بوخارین ســر پیکان »تخیلی بودن« را به سمت خود باورک می چرخاند و 
تحلیل ذهنی و روان شــناختی او را بدون در نظر گرفتِن شرایط تاریخی و بستر 
اقتصادی یک جامعه، تخیلی پرت می داند. یکی از پاشــنه های اساسی مورد 
بحث در نظریه »مطلوبیت حاشیه ای« هم همین ذهنی بودن کل فرایند است. 
در مطلوبیت حاشیه ای زمانی که یک کاالی بسیار مورد نیاز، به حداقل عرضه 
ممکن برسد، ارزش بی نهایت پیدا می کند. برای مثال فرض کنید یک جامعه 
در بیابان ســرگردان است و تنها یک لیوان آب وجود دارد، ارزش آن لیوان آب 
چیزی نزدیک به بی نهایت اســت. اقتصاددانان مارکسیســت این شــکل از 
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فرضیات اقتصادی را که اساســا محلی از اعراب در یک اقتصاد بزرگ مقیاس 
اجتماعی ندارند و بیشتر شبیه به تخیالتی هستند که تنها در ذهن مورد تصورند 

و به صورت مثال قابل بیان هستند نپذیرفته اند.
 همیــن اختالف بین شــکل مبناگــذاری در اقتصاد یکــی از بزرگ ترین 
کشمکش های نظریات اقتصادی را بین مکتب اتریش و دیگر جریان ها مانند 
مارکسیســم- و حتی مکتب تاریخِی آلمان- دامــن زده، که هنوز هم، گرچه 

شدت یک قرن پیش را ندارد، اما به اتمام هم نرسیده است.
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تورم ناشی از چیست؟
به نظر ناوت ویکسل، تورم با خود پول آغاز می شود

ناوت ویکسل

ناوت ویکسل در اواخر سال ۱۸۵۱ میالدی در شهر استکهلم سوئد به دنیا آمد. 
پدر او کاسبی نسبتا موفق بود که در معامالت امالک فعالیت می کرد. او در 
سن نسبتا پایین هم پدر و هم مادر خود را از دست داد و دوران نوجوانی را بدون 
هیچ یــک از آن ها ســپری کرد. ثروت پدر او باعث شــد تا بتواند به دانشــگاه 
یاضی و فیزیک بخواند. ویکســل در سال ۱۸۸۷،  اوپســاال برود و در آن جا ر
توانســت به وین برود و تحت نظــر کارل منگر به مطالعــات اقتصادی خود 
بپردازد. تاثیر ویکسل امروزه به حدی است که هم اقتصاددانان مکتب اتریش 
و اقتصاددانان کینزی او را به عنوان منبع الهام معرفی می کنند. ویکسل باز 

ـ هم به سوئد بازگشت و در سن ۷۴ سالگی در استاکسوند درگذشت.
ناوت ویکسل نه تنها نامی بسیار دشوار برای تلفظ کردن داشت، بلکه هدفی 
بســیار مهم و دشــوار هم به عنوان وظیفه علمی خود تعیین کرد: ترکیب کردن 
نظریه های لئون والراس )مکتب لوزان(، بوهم باورک )مکتب اتریش( و دیوید 
ریکاردو. تالش ویکســل به منظور ترکیب کردن کار این ســه اقتصاددان، که 
دســت کم دو نفر اول آن ها تفاوتی فاحش با نفر سوم دارند، باعث شد که لقبی 
بســیار خاص به او بدهند: اقتصادداِن اقتصاددان ها. برای مثال، گرچه نظریه 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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تولیــد نهایی، یعنی این ایده که پرداخت به عوامــل تولید در تعادل با مولد بودِن 
نهایی آن هاســت، به وســیله دیگرانی چون جان بیتس کالرک مطرح شده بود، 
ویکسل نسخه ای بسیار ساده تر و قدرتمندتر از این اصل ارائه داد و امروزه حجم 
بســیار زیادی از درک معاصر این نظریه برآمده از مدل ویکســل است. نظریه 
»فرایند تجمعی« تورم ویکسل هم یکی از اصلی ترین ایده هایی بود که پول را به 

عنوان »حجاب« معرفی می کرد.
برای آشــنایی بیشــتر با ویکســل باید به مهم ترین کتاب او یعنی »بهره و 
قیمت« )1898( سر بزنیم. ویکسل در این کتاب از مفهومی جدید پرده برداری 
کــرد و آن را »نرخ طبیعی بهره« نامیــد و آن را به عنوان نرخی تعریف کرد که با 
ســطح قیمتی پایدار هم خوانی دارد. اگر نرخ بهره از نرخ طبیعی کم تر باشــد، 
احتمال باال رفتن تورم وجود دارد و اگر نرخ بهره بیشــتر از نرخ طبیعی باشــد، 
ایجــاد تورم معکوس یا افت ارزش خواهد کرد. نــرخ بهره ای که مطابق با نرخ 
بهره طبیعی باشد، بازار کاالها را به تعادل می رساند و قیمت ها را هم در سطحی 
پایدار نگه می دارد. این نظریه در مکتب اتریش به شــدت استفاده شد و آن ها از 
آن به منظور صورت بندی این مسئله استفاده کردند که »رونق اقتصادی« زمانی 

اتفاق می افتد که نرخ بهره کمتر از نرخ طبیعی باشد.
به طور کلی نرخ طبیعی بهره، نرخ بهره ای اســت که حامی خروجی حداکثری 
اقتصاد یک کشور در عین ثابت نگه داشتن تورم است. خروجی حداکثری اقتصادی 
به معنی جذاب کامل نیروی کار است. این نرخ را نمی توان به طور مستقیم مشاهده 
یا تعیین کرد. روش اصلی رسیدن به نرخ بهره طبیعی این است که سیاست گذاران و 
پژوهش گران اقتصادی ســعی می کنند نرخ بهره طبیعی را حــدس بزنند و از آن به 
عنوان راهنمایی برای سیاســت های پولی خود استفاده کنند. این »حدس زدن« هم 
عمدتا به وســیله مدل های اقتصادی مختلف انجام شده و کل پیچیدگی و خطاهای 

موجود در تعیین نرخ طبیعی بهره از همین جا آغاز می شود.
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فرایند تجمعی
ویکسل مفهومی را با عنوان »فرایند تجمعی« صورت بندی کرد که طبق آن 
اگر نرخ بهره طبیعی برابر با نرخ وام ها نباشد، تقاضای سرمایه گذاری  و پس انداز 
متفاوت می شــود. اگر نرخ بهره پایین تر از نرخ طبیعی باشــد، دچار انبســاط 
اقتصادی می شویم و با ثابت در نظر گرفتن تمامی عوامل، قیمت ها افزایش پیدا 
می کنند. این تورم باعث می شود که نرخ بهره واقعی کاهش پیدا کند و منجر به 

انبساط بیشتری در اقتصاد شود و قیمت ها را بیشتر هم باال ببرد.
این تئوری ورودی مناسبی را برای نظریه »پول درون زاد« ایجاد کرد. نظریه 
پول درون زاد، به پولی اشاره می کند که به وسیله فرایندهای درونی اقتصاد ایجاد 
می شــود و نه عوامل بیرونی. از آن زمان تاکنــون نظریه های مختلفی برای پول 
درون زاد توسعه داده شــده اند. این نظریه ویکسل حالتی »حجابی« برای پول 
ایجاد می کند. طبق این نظریه، افزایش در عرضه پول منجر به افزایش در سطح 
قیمت ها می شــود، اما افزایش اولیه امری درون زا و ناشی از شرایط بخش های 
مالی و حقیقی اســت. ویکسل می گفت که با وجود پول اعتباری، دو نرخ بهره 
پیروز می شــوند و کاربرد بیشــتری پیدا می کنند: نرخ طبیعی و نرخ پولی. نرخ 
طبیعی همان بازگشت سرمایه است، یا نرخ سود واقعی. می توان آن را به عنوان 
محصول نهایی سرمایه جدید هم در نظر گرفت. نرخ پول همان نرخ وام است که 
ســازوکاری کامال مالی دارد. بنابراین به درســتی اعتبار را به عنوان پول در نظر 
می گیرنــد و بانک ها را به آن ها تجهیز می کنند. همان طــور که می دانید امروزه 
بحث اعتبارات در بانک ها بســیار داغ اســت و این مســئله نشان می دهد که 

ویکسل تا چه حدی در اقتصاد تاثیرگذار بوده است.
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مصرف مهم است یا تولید؟
تورستن وبلن می گوید در اصل تولید، اما متاسفانه مصرف

تورستن وبلن

وبلن در ابتدای تابســتان ۱۸۵۷ در شهر کاتوی ایالت ویسکانسین آمریکا 
به دنیا آمد. شــکل عجیب نام او برخاسته از پدر و مادری است که از نروژ 
به آمریکا مهاجرت کرده بودند. او در ســال ۱۸۷۴ و زمانی که تنها ۱۷ سال 
داشــت به مینســوتا رفت تــا در کالج کارلتــون تحصیل کنــد. پس از 
فارغ  التحصیلی به دانشــگاه جان هاپکینز و پس از آن هم به دانشگاه ییل 
یافت کرد. پس از اتمام تحصیل  رفت و در رشــته اقتصاد دکترای خود را در
به مدت ۷ ســال بیــکار بود و تا انتهــای زندگی اش در پیدا کردن شــغل 
کادمیک مشکل داشت، اما تحقیقات خود را بیرون از دانشگاه به خوبی  آ
ادامه می داد. وبلن نهایتا در سن ۷۲ سالگی و دقیقا در ابتدای بحران بزرگ، 

ـ در ایالت کالیفرنیا درگذشت.
تورستن وبلن یکی از چهره های اصلی بنیان گذار اقتصاد نهادگرا شناخته 
می شــود. جدای از این اهمیت بسیار باالی او که هم تاثیری بسیار زیاد در 
علم اقتصاد داشــت و هم در جامعه شناســی، امروزه وبلــن را با دو مفهوم 
مختلف می شناسند: خودنمایی و دوگانه وبلنی. کلمه خودنمایی خود را در 
قالب مفاهیمی وبلنی مانند »مصرف خودنمایانه« و »فراغت خودنمایانه« 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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نشــان می دهد و البته دوگانه وبلنی هم به تمایزی گفته می شود که وبلن در 
دیدگاه نهادگرای خودش بین »نهاد« و »فن آوری« قائل بود.

وبلن در مشــهورترین کتاب خود کــه »نظریه طبقه فــارغ« یا »طبقه 
فراغت پیشه« نام دارد، انتقادی بسیار تیز و انتقادی به این طبقه وارد می کند 
و آن را بابــت مصرف گرایی بی ثمرش مورد نکوهش قــرار می دهد. در این 
کتاب اســت که وبلن از عبارت »مصرف خودنمایانه« اســتفاده می کند و 
منظورش از ایــن عبارت، هزینه کردن پول برای کاالهایی اســت که اصال 
آن قدر ارزش ندارند. ریشــه این عبارت به انقالب صنعتی دوم برمی گردد و 
ظهور طبقه نوکیسه که ناشی از انباشت ثروت سرمایه ای بود. وبلن می گوید 
که اعضای طبقه فارغ، که عمدتا در کســب وکاری هم مشغول هستند، آن 
دسته از افرادی اند که مصرف خودنمایانه را به این دلیل انجام می دهند که از 
طریق به رخ کشیدن قدرت و پرستیژ اجتماعی، باقی اقشار جامعه را تحت 
تاثیر قرار دهند. وبلن در همین جا به روشنی بیان می کند که جایگاه اجتماعی 
عمدتا از طریق مصرف نمایانده می شــود، نه از طریق ثروتی که هر شخص 
به دســت می آورد. همین مسئله باعث می شــود که مردم متعلق به طبقات 
دیگر تحت تاثیر این رفتار قرار می گیرند و به شــدت بــه دنبال تقلید از این 
طبقــه می رونــد. نتیجه این نظام، پدیــد آمدن جامعه ای اســت که ویژگی 
اصلی اش هدر رفتن پول و زمان اســت. این کتــاب وبلن از اولین آثاری در 

زمینه جامعه شناسی بود که به جای تولید بر مصرف تکیه کرده بود.
جــدای از عبارت »مصــرف خودنمایانــه« وبلن از عبــارت »فراغت 
خودنمایانه« هم با چنین تعریفی استفاده کرد: استفاده غیرمولد از زمان، به 
صرف نشان دادن جایگاه اجتماعی. این مسئله به طور روشن باعث شده بود 
که خودنمایی در فراغت نشــان دهنده قدرت باشد و اتفاقا سخت کوشی در 
کار نشان دهنده ضعف. زندگی تفننی طبقه فارغ، هرچه بیشتر در جامعه جا 
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می افتاد، تنبلی و تن آســایی بیشــتر به ُنرم فرهنگی تبدیل می شــد و کار به 
نشــانه ای از پستی. فراغت خودنمایانه بیشتر مربوط به زندگی روستایی بود 
و دیگر پاسخ گوی زندگی شــهری نبود، به همین دلیل با سرعت سرسام آور 
رشد شهرها نیازمند به شکل جدیدی از به رخ کشیدن قدرت و ثروت بودیم، 
که پاســخ همان »مصرف خودنمایانه« بود. همان طور که مشاهده می کنید، 

دیدگاه های وبلن علی رغم بسیار قدیمی بودن، خیلی هم به روز هستند.

 نهاد
یکی از بزرگ ترین پرسش ها و چالش های توسعه اقتصادی هنوز هم این 
است که چه تفاوتی بین نهاد و مثال فن آوری وجود دارد. برای مثال اگر قرار 
باشــد صنایع ســنگین ایران توســعه پیدا کنند، آیا کافی اســت که خطوط 
فن آوری از کشوری دیگر وارد شود و پس از آن دیگر هیچ مشکلی نخواهیم 
داشــت؟ این پرســش ها از همان ابتدای کار و اتفاقا با همان کتاب »نظریه 
طبقه فارغ« آغاز شــدند. زیرعنوان این کتاب »مطالعه اقتصادی نهادها« 
اســت و نشــان می دهد که وبلن تنها به منظور نیش زدن به سفته بازان آن را 
ننوشــته. وبلن در همان کتاب از دوگانگی بین فن آوری و نهاد پرده برداشت 
و در سال 1904 با نوشتن کتاب »نظریه تشکیالت اقتصادی« این دوگانگی 

و جدایی را کامال مفهوم پردازی کرد.
از نظر وبلــن، نهادهای اقتصادی معین می کننــد که فن آوری ها به چه 
شکلی استفاده می شــوند. وبلن می گوید یکی از وظایف اقتصاددان ها باید 
این باشــد که نهادهای غیرمولد را شناســایی کنند و پس از آن با تنظیماتی 
نهادی، بهره برداری نهادی از فن آوری را کاربردی تر کنند. به نظر او بسیاری 
از نهادها شــکل »آیینــی« دارند و مربوط به جهان قدیم هســتند و باید به 
ســراغ نهادهایــی کاربردی برویــم که با اســتفاده از فــن آوری می توانند 
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ارزش آفرینی کنند و عواقب آتی را هم کنترل کنند.
بنا بر این نظریه وبلن، گرچه هر جامعه ای به ابزار و مهارت هایی مختلف 
وابسته است و بدون آن ها نمی تواند فرایند زندگی را به درستی ادامه دهد، اما 
ایــن جوامع دارای وجوهی »آیینی« هم هســتند که دقیقا مانع از اســتفاده 
صحیح ابزاری از فن آوری می شوند و وجوه ابزاری و ضروری زندگی گروهی 
را پرورش نمی دهند. همین مســائل باعث شده اند که هنوز هم وبلن پس از 
گذشت بیش از یک سده، آن هم یک سده ای که اقتصاد به شکلی انفجاری 

رشد کرد، اقتصاددانی بسیار مهم و قابل بحث باشد.
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اقتصاد پولی
اروینگ فیشر، دانشمندی که زود رفت و دیر آمد

اروینگ فیشر

یه ۱۸۶۷ در روستای ساجرتیز نیویورک به دنیا آمد.  اروینگ فیشــر در ۲۷ فور
اندکی پیش از ورودش به دانشگاه پدر خود را از دست داد و از آن به بعد مسئولیت 
یس به عهده گرفت. در سال ۱۸۸۸ از  سرپرســتی مادر و برادرش را از طریق تدر
دانشــگاه ییل با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد و سه ســال بعد، از همین 
دانشگاه دکترای اقتصاد گرفت. مدرک دکترای او اولین مدرکی بود که دانشگاه 
ییل در رشته اقتصاد ارائه کرد. نوشته های او از همان پایان نامه دکتری اش آغاز 
یاضیاتی در نظریه ارزش  می شوند که در سال ۱۸۹۲ تحت عنوان »پژوهش های ر
و قیمت ها« چاپ شــد. او سرانجام در ۲۹ آوریل ۱۹۴۷ در همان شهر نیویورک و 

ـ زمانی که ۸0 سال سن داشت، درگذشت. 
اروینگ فیشــر اقتصاددانی است که هم شــومپتر، هم فریدمن و هم توبین او را 
»بزرگ ترین اقتصاددان تاریخ امریکا« می دانند. فیشر که در طول عمرش در مباحث 
زیادی نظیر سرمایه و نرخ بهره و اقتصاد پولی کار کرده بود این نظر را داشت که مردم 
بــه طور کلی به »توهم پول« دچارند. توهم پول یعنــی اینکه نمی توانند فراتر از پول، 
یعنی جنســی را که با آن پول می توان خرید، ببینند. به زبان ساده تر افرادی که »توهم 
پولی« حاد دارنــد، عموما چنین ترجیحی می دهند: »اگر درآمد من 2 درصد کاهش 

] اقتصاددانان تاریخی [
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یابد خیلی بد اســت، اما اگر 2 درصد افزایش یابد ولی تورم 4درصدی وجود داشــته 
باشــد، آن قدرها هم بد نیست.« به نظر فیشــر در یک دنیای ایده آل تغییرات سطح 
قیمت هیچ تاثیری بر تولید و اشــتغال نخواهد داشت در حالی که در دنیای واقعی که 

مردمش توهم پولی دارند، تورم و رکود ضررهایی شدید به همراه خواهد داشت.
فیشر طی 40 سال همین نظرش را در مورد چیزی که خودش »رقص دالر« 
می نامید نشان داد و چندین طرح برای »پایدارسازی« پول یا همان پایدارسازی 
ســطح قیمت ارائه داد. او یکی از اولیــن اقتصاددانانی بود که داده های اقتصاد 
کالن را که شــامل حجم پول، نرخ بهره و ســطح قیمت می شد، مورد تحلیل و 
آزمــون آماری قرار داد. در اواخر دهه 20 تکنیکی را ارائه داد که بعدتر تحت نام 

»وقفه های توزیع شده« شناخته شد.
مطالعات فیشــر در زمینه اقتصاد پولی بیش از دیگر زمینه های مورد تحقیق 
او به سطوح انتزاعی می پرداخت و به همین  دلیل بود که رقیبی جدی برای او در 
اروپــا پدید آورد. کنوت ویکســل اقتصاددانی ســوئدی بود کــه نقطه آغازین 
تحلیلش را بر نرخ های بهره یک سیســتم تغییــرات در یک اقتصاد واقعی قرار 
داد؛ ایــن در حالی بود که فیشــر نظریه کّمی پولش را بــا قیمت های بلندمدت 
توضیــح می داد. گرچه هردوی ایــن اقتصاددان ها از نظریاتشــان این نتیجه را 
گرفتند که سیاســت گذاری های پولی هر دولت، در قلب بحران اقتصادی قرار 
دارد، اختالف نظرشان چیزی نبود که در دوران حیاتشان حل شده باشد و اتفاقا 

نیم قرن بعد تبدیل به جدلی جدید بین سیاست گذاران کینزی و پول گرا شد.

کاهش قیمت بدهی
فیشــر پس از ســقوط بازار بورس در ســال 1929، که بحران بزرگ را در پی 
داشــت، نظریه ای را برای بحران های اقتصادی توسعه داد که نامش بدهی-رکود 
بــود. این نظریه بحران را به حباب اعتباری مربوط می کرد. زمانی که یک اقتصاد 
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در حالت صعودی قرار داشــته باشد، عوامل اقتصادی که به دنبال سود بسیار باال 
بودند، بدهی خود را باال می برند تا بتوانند ســود بیشــتری به دســت بیاورند. این 
موضوع زمانی کــه حباب اعتباری بترکد، تاثیرات بســیار بدی بر اقتصاد خواهد 
گذاشت: سقوط سطح قیمت دارایی ها، کاهش شدید ثروت خالص کسب وکارهای 
مختلف که منجر به ورشکســتگی بســیاری از آنها می شود، ســقوط سود، افت 
خروجی و تجارت و اشــتغال، بدبینی و از بین رفتن اعتماد به بازار، احتکار پول، 

کاهش نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهره ای که با تورم تنظیم شده و... .
فیشر می گوید در همین دوران که بدهکاران با فروختن دارایی ها سعی در از 
بین بردن بدهی اســمی خود دارند، کاهش قیمتی که پدید می آید مانع از کاهش 
بار حقیقی بدهی می شود. در این زمان با اینکه بازپرداخت بدهی باعث کاهش 
حجم پولی می شود که بدهکاریم، از آنجایی که ارزش واقعی دالر رو به  افزایش 

است، این فرایند به اندازه کافی سرعت ندارد.
پیش از اینکه در سال 1929 بازار بورس سقوط کند، فیشر نگاهی خوش بینانه 
به وضعیت داشت. نظر او این بود که قیمت اوراق دائما رو به  رشد خواهند بود 
و در حال حاضر تنها لرزه هایی خفیف را تجربه می کنند و هنوز خیلی زمان باقی 
مانده تا به اوج خود برســند. این اظهارنظرها تنها 9 روز پیش از ســقوط بازار 
بورس صورت گرفت. ســقوطی که باعث شــد فیشــر حجم زیــادی از ثروت 
کادمیکش را از دست بدهد و به همین خاطر، نظر او  شــخصی خود و اعتبار آ
درباره بدهی ها و بحران های اقتصادی خیلی جدی گرفته نشــده و میدان را به 
اقتصاد کینزی واگذار کرد. با همه اینها پس از رکود اواخر دهه اول قرن بیست 
و یکم اقبال به ســمت نظرات او بیشــتر شد. اســتیو کین رکود سال 2008 را با 
اســتفاده از بسطی که هایمن مینســکی روی نظریه کاهش قیمت بدهی فیشر 
ایجاد کرده بود، پیش بینی کرد و امروزه این نظریه، اصلی ترین نظریه ای است که 

نام فیشر با آن پیوند خورده است.
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یر ذره بین یک زن اقتصاد ز
یاست یکی از بخش های مهم  ادیت آبوت نخستین زنی بود که به ر

دانشگاه شیکاگو دست یافت
ادیت آبوت

متولد ۲۶ سپتامبر ۱۸۷۶اســت. ادیت آبوت را به عنوان یکی از نخستین زنان 
اقتصاددان امریکایی می شناســند که در زمینه های مختلفی فعالیت کرده اما 
عمده فعالیت او مربوط به کار و رفاه اجتماعی بوده اســت. او در نبراسکا متولد 
شده و همراه با خواهرش در زمینه اصالحات اجتماعی قدم برداشته است. ادیت 
آبوت موفق می شود به دانشگاه شیکاگو راه پیدا کند و به عنوان نخستین زن به 
یاســت یکــی از بخش های مهم این دانشــگاه دســت پیدا می کنــد. برای او  ر
فعالیت های اجتماعی هم یک مسئولیت بزرگ و مهم بود و هم حرفه ای که قصد 
داشت به صورت علمی آن را دنبال کند. آبوت در ۲۸ جوالی ۱۹۵۷ از دنیا رفت 

ـ و نام خود را به عنوان یکی از موثرترین زنان در دنیای اقتصاد به ثبت رساند. 
مجمع جهانی اقتصاد نام چند زن را به عنوان برجسته ترین اقتصاددان های 
جهان فهرســت کرده؛ در میان این فهرســت 13نفره زنــان تأثیرگذار در دنیای 
اقتصاد، نخســتین نامی که به چشــم می خورد ادیت آبوت است، زنی از اهالی 
نبراسکا که در سال های دور موفق به دریافت مدرک دکتری در رشته اقتصاد از 
دانشگاه شیکاگو شده است. او در سال 1905 نیز موفق به دریافت جایزه ای در 
حوزه اقتصاد شــده و از آن به بعد در لندن مشــغول به کار شــده تا جایی که به 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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ریاســت یکی از بخش های مهم دانشــگاه شــیکاگو نیز دســت پیدا کرد. اما 
مهم ترین بخش اثرگذاری آبوت در دنیای اقتصاد مربوط به نظریه رفاه اجتماعی 
اســت که تمرکز خود را روی آن قرار داده بود. کارهایی که او در این زمینه انجام 

داده، تا سال های بعد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
آبوت زیر نظر خانواده ای فعال و مدرن رشــد پیدا کرد؛ هم پدر و هم مادرش از 
انســان های سرشــناس در آن دوره بودند و به این ترتیــب روی فرزند خود نیز اثر 
گذاشتند. آبوت خواهری داشت که او هم عالیق مشترکی را با او دنبال می کرد و به 
این ترتیب با یکدیگر فعالیت هایشان را در زمینه مسئولیت اجتماعی و حل مشکالت 
در جامعه دنبال کردند. در واقع آنها از همان ابتدای زندگی، خودشان را درگیر مسائل 
و مشکالت اجتماعی کردند و سعی داشــتند راهکارهایی را برای حل بحران های 
اجتماعی پیدا کنند. این طور شد که نام آبوت به عنوان زنی موثر در دنیا ماندگار شد. 
ادیت آبوت جزو نخستین زنان امریکایی بود که فعالیت های اجتماعی را به 
عنــوان حرفه خود انتخاب کرد. این حرفه با مســائل مختلفی از جمله قانون و 
اقتصاد ســروکار داشت. او تنها از ســِر عالقه و برای نیات خوب این حرفه را 
دنبال نمی کرد بلکه به عنوان فردی روشــنفکر در این زمینه قدم برمی داشت. او 
کادمیک و علمِی خود راهکارهایی موثر در جامعه  سعی می کرد با آموخته های آ
ارائه بدهد و بعدًا مشخص شد که در این زمینه کاماًل موفق نیز ظاهر شده است. 
نخستین زنی که موفق شد ریاست یکی از بخش های مهم دانشگاه شیکاگو 
را به عهده بگیرد، ادیت آبوت بود. از همان جا او به صورت رسمی اعالم کرد که 
مســئولیت خودش را بهبود زندگی آحاد بشر می داند و در این راه قدم برخواهد 
داشــت. البته زمانی  که او در ایــن حرفه آغاز به کار کرد هنــوز در مورد نقش 
اجتماعی زنان بحث ها و جنجال های بسیاری به پا بود. اما آبوت سال ها بود که 
خودش را برای این موقعیت آماده کرده بود. او از 16ســالگی در مدارس شــهر 
خودش تدریس می کرد و در عین حال برای ورود به دانشگاه نیز درس می خواند. 
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باالخره نیز در سال 1906 موفق به کسب مدرک دکتری شد. 

زنان در صنعت
»زنان در صنعت«؛ این عنوان نخســتین کتابی اســت که ادیت آبوت به رشته 
تحریر درآورد. این کتاب در سال 1910 در امریکا منتشر شد. از همان زمان او به 
شخصیتی کلیدی در دنیای علم تبدیل شد و شخصیت های بزرگی را در دانشگاه 
شیکاگو پرورش داد. پس از آن، آبوت در دانشگاه نخستین برنامه های کار و رفاه 
اجتماعــی را آغاز کرد. او در ســال های بحــران بزرگ اقتصادی کــه در واقع 
بزرگ ترین رکود در آن زمان بود، همراه با خواهرش در زمینه اقتصاد و ایجاد رفاه 
فعالیت کرد. در همین سال ها بود که تمرکز خود را روی مهاجران و سوءاستفاده 
از کودکان کار قرار داد. او و خواهرش تیمی ارزشــمند تشکیل دادند که به کمک 

آن سعی می کردند راهکارهای عملی برای حل این بحران ها ارائه بدهند. 
فعالیت هــای علمی آبوت همین طور ادامه پیدا کرد تا باالخره کتاب هایی در 
زمینه رفاه اجتماعی در امریکا نوشت. او موفق شد دوره فلسفه رفاه اجتماعی 
را نیز راه اندازی و ســپس خودش آن را تدریس کند. همه اینها خدمات بزرگی 
هستند که هنوز در دانشگاه شیکاگو ماندگارند. او در سال 1942 بازنشسته شد 
اما خودش را از کار کردن معاف نکرد و دســت از فعالیت نکشید. آبوت با نامی 
پرافتخار به خانه اش بازگشت و فعالیت های علمی اش را در شهرش ادامه داد. 
فعالیت هــای اجتماعی او به قدری موثر بود که حتی زمان مرگش مردم از نقاط 
مختلــف جمع شــدند و نام او را به عنــوان فردی موثر در تاریــخ فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی گرامی داشــتند. مجمع جهانــی اقتصاد در گزارش خود 
این طور نوشته که آبوت به عنوان نخستین نفر موفق شد مسیر را برای آموزش و 
تحصیل در زمینه رفاه اجتماعی باز کند؛ شاید دیگر تاریخ نتواند چنین چیزی را 

به دست بیاورد.
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زندگی دیگران
آرتور پیگو معتقد بود 

مالیات می تواند شکست رایج در بازار را برطرف کند
آرتور سسیل پیگو

اهل انگلستان بود و همه او را به عنوان استاد اقتصاد می شناختند. آرتور سسیل 
در  او  رفت.  دنیا  از  مارس ۱۹۵۹  هفتم  در  و  بود  نوامبر ۱۸۷۷  متولد ۱۸  پیگو 
یس می کرد و روی بسیاری از اقتصاددان های بزرِگ این  دانشگاه کمبریج تدر
دانشگاه تأثیر گذاشته است. پیگو در زمینه های مختلف کار می کرد اما تمرکز 
خود را به طور ویژه روی رفاه اقتصادی قرار داده بود. عالوه بر آن، او نظریه چرخه 
کسب وکار، بیکاری، شاخص ها و تولید ملی را نیز مورد بررسی قرار داده است. او 
یس خود را آغاز کرد و در نهایت مفهوم بیگانگی را مطرح کرد. این  سال ۱۹0۱ تدر

ـ مفهوم در زمینه رفاه اقتصادِی مدرن بسیار حیاتی است. 
بلند صحبت کردن در قطار به طوری که آســایش و آرامش را از مسافران 
بگیرد؛ کشــاورزی که بــدون توجه به محصــوالِت مزرعه همســایه اش از 
آفت ُکش ها اســتفاده می کند؛ موتورسوارانی که با شــتاب از کنار اتومبیل ها 
عبــور می کنند و آنها را به وحشــت می اندازند؛ وســایل نقلیه ای که خراب 
شــده اند و هوا را آلوده می کنند اما صاحبان آنها توجهی به این مسئله ندارند. 
چنین رفتارهایی بیشــتر خالف عرِف جامعــه، ضداجتماعی، بی مالحظه یا 
حتی غیراخالقی به شــمار می آیند. برای اقتصاددان هــا چنین رفتارهایی در 
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حقیقت مشــکالتی هســتند که باید برطرف شــوند.  بازارها باید به گونه ای 
طراحی شوند که بتوانند شرایط هر کسی را بهتر کنند. اما نباید منافع کسانی 
که به صورت مســتقیم در این ماجرا درگیر هســتند به خطر بیفتد و همچنین 
نباید با منافع سایر افراد هم تداخلی داشته باشد. اگر افراد به حال خود باشند 
ممکن است اهمیتی به آرامش یا راحتِی دیگران ندهند؛ مثاًل یک کشاورز اگر 
به حال خودش رها باشد ممکن است بی اعتنا به مزرعه همسایه اش باشد. در 
حقیقت افراد وقتی به حال خود رها هستند کاری را انجام می دهند که به نفع 
خودشــان است اما در نهایت منافع و آسایش دیگران را نادیده می گیرند و در 
نتیجه بــا زندگی دیگران بیگانه می شــوند. آنها هزینه ای را کــه دیگران باید 

پرداخت کنند نادیده می گیرند. 
البته مثال هایی نیز وجود دارد که نشان می دهد گاهی این رفتارها به جای 
اینکه منفی باشــند، مثبت هســتند. برای مثال احداث جاده جدید می تواند 
برای همه خوب باشــد و هرچند مردِم محلی را مدتــی آزار می دهد اما وقتی 
جاده افتتاح شــد همان مردم بیشترین ســود را می برند. شاید سودی که آنها 
ببرند از سوِد سرمایه گذاِر بخش خصوصی در آن جاده هم بیشتر باشد. گاهی 
هم رفتارهایی که سود و زیان به همراه دارند شکلی درونی پیدا می کنند. برای 
مثال فردی که بی  اعتنا به ســالمتی خودش سیگار می کشد، در وهله نخست 

جان خودش را به خطر می اندازد. 
ایده بیگانگی را نخســتین بار آلفرد مارشــال اقتصاددان بریتانیایی مطرح 
کرد اما دانشــجوی او آرتور پیگو این ایده را بسط داد و به خاطر آن به شهرت 
رسید. این اقتصاددان اغلب با دیگران احساس راحتی نمی کرد اما فوق العاده 
باهوش بود. در نهایت هم آرتور در 30ســالگی به عنوان اســتاد دانشگاه در 
کمبریج مشــغول به کار شد.  ســال 1920 بود که پیگو کتابی حجیم با عنوان 
»اقتصاِد رفاه« منتشــر کرد. او در این کتاب به دنبال راه های اقتصادی برای 
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بهبــود وضعیت فقرا بود. محتوای اصلِی بحث او ایــن بود که بیگانگی نباید 
منافــع فردی دیگران را به خطر بیندازد. بــرای مثال او معتقد بود اگر بازارها 
سرمایه گذاری های درســتی داشته باشند بسیاری از هزینه های که به افراد در 

جوامع تحمیل می شود از میان خواهد رفت. 

مالیات پیگو
بر اساس نظریات پیگو اگر انســان ها بتوانند بیگانگی را از میان بردارند، 
شهرها به شــکلی منسجم در می آیند؛ برای مثال اگر برخی از رفتارها ممنوع 
اعالم شــود، بسیاری از مشکالِت شهری از میان خواهد رفت. همه اینها نیز 
در نهایت، ســود اقتصادی به دنبال خواهد داشــت. امــا این ممنوعیت ها یا 
محدودیت ها از چه طریقی ایجاد خواهد شــد؟ یکی از راه ها، مالیات بود. در 
نتیجه یکی از راه حل های پیشنهادِی پیگو مالیات بود که می توانست احساس 
بی تفاوتی و بیگانگی در میان افراد را از میان بردارد. یعنی فرد اگر با بی اعتنایی 
رفتاری را انجام می دهد، فرِد قانون گذار مالیاتی را تعیین کند تا در صورت نیاز 
به او تعلق بگیرد. بــه این ترتیب فرد هر هزینه ای برای جامعه اطراف خود به 
همراه داشته باشــد از قبل هزینه آن را از طریق مالیات پرداخت کرده است. به 
چنین دخالت هایی مالیاِت پیگــو می گفتند. این ایده نه تنها در دنیای اقتصاد 
بلکه در دنیای سیاســت گذاران نیز مورد اســتقبال بســیاری واقع شد. برای 
نمونه دولت فرانسه مالیاِت صدا را برای فضاپیماها در نظر گرفته است. برخی 
دیگر از دولت های غربی، برای نوشیدنی هایی که به سالمتی آسیب می رسانند، 
مالیات های ســنگین در نظــر گرفته اند. چنین مالیات هایــی در دنیای غرب 
طرفداران بســیاری دارد و کاربرد بســیاری هم دارد. در نهایت مالیات پیگو 
نقش مهمی در بحث های گرمایش جهانی و مراقبت از محیط زیســِت زمین 

ایفا می کند.
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محبوب ترین پیشنهادهای اقتصادی 
چه می گفتند؟

یج کسی بود که نسخه اولیه دولت رفاه را نوشت ویلیام بور
یج ویلیام بور

یج در روز پنجم مارس ســال ۱۸۷۹ در بنگال هند به دنیا آمد که آن  ویلیام بور
زمان بخشی از امپراتوری انگلستان به حساب می آمد و در حال حاضر بخشی 
یاضی و  کسفورد شــد و در دو رشته ر از بنگالدش اســت. او وارد دانشــگاه آ
ادبیات به عنوان شــاگرد اول فارغ التحصیل شد و پس از آن به مطالعه حقوق 
گوست کنت  روی آورد و خود را شــاگرد جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی آ
کسفورد انگلستان درگذشت و  می دانســت. او نهایتا در سن ۸۴ ســالگی در آ
وارد سال های دهه هفتاد نشد تا بحران دولت رفاه را از نزدیک ببیند و پس از آن 

ـ نابودی اش را به دست مارگارت تاچر مشاهده کند.
ویلیــام هنری بوریج یک اقتصاددان و سیاســتمدار لیبرال بریتانیایی بود که 
حجم بســیار زیادی از کوشــش عملی و پژوهشــی خود را بــه مقصود ایجاد 
اصالحاتی مترقی در ســطح اجتماع صرف کرد. مشهورترین آثار بوریج »بیمه 
اجتماعی و خدمات متحد« و »اشــتغال کامل در یک جامعه آزاد« نام دارند. 
کتاب »بیمــه اجتماعی...« که تحــت عنوان »گزارش بوریج« هم شــناخته 
می شــود، مبنایی برای دولت رفاه پس از جنگ دوم جهانی قرار گرفت و توسط 
دولتی که برآمده از انتخاب حزب کارگر انگلستان در سال 1945 بود، به کار هم 
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بســته شد. برای آشنایی بســیار بیشتر با اندیشــه و تاثیر ویلیام بوریج احتماال 
بهترین نقطه همین کتاب »بیمه اجتماعی...« باشــد. این کتاب که در اواخر 
ســال 1942 به چاپ رسیده  بود، نقشی بسیار موثر در شکل گیری دولت رفاه در 
انگلستان بازی کرد. بوریج در این کتاب اصالحات بسیار گسترده ای را به نظام 
رفاه اجتماعی انگلســتان پیشنهاد کرده بود که از طریق آن ها می شد مسئله ای را 
مورد حــل و فصل قرار داد که خود بوریج به آن ها »پنج غول حاضر بر مســیر 
گاهی، آلودگی و تنبلی«. این  بازسازی« نام گذاشــته بود: »فقدان، بیماری، ناآ
گزارش که به شــکل یک کتاب در میانه جنگ جهانی دوم منتشــر شد بیان گر 
پاداشی برای فداکاری های افراد بود و چنین وعده ای به آن ها می داد. این کتاب 
به سرعت مورد توجه عموم مردم قرار گرفت و مبنایی را برای اصالحات پس از 
جنگ دوم جهانی ایجاد کرد که شــامل گســترش بیمه ملــی و ایجاد خدمات 

سالمت همگانی یا همان ِان ِاچ اس می شود.
در این گزارش ســه پیشنهاد عمده آمده اســت. اولین پیشنهاد این است که 
برنامه هایی که برای آینده ارائه می شــوند نباید به وسیله »منافع بخشی« محدود 
شوند. یک »لحظه انقالبی در تاریخ جهان، زمانی است برای انقالب ها نه برای 
دوخــت و دوز.« دومین نکته مهم هم این اســت که بیمــه اجتماعی تنها یک 
بخش از »سیاســت جامع پیشرفت اجتماعی« است. و باید به پنج غول حاضر 
در جاده بازسازی اشاره کامل شود. سومین نکته هم این است که سیاست های 
مربوط به امنیت اجتماعی »باید با همکاری بین افراد و دولت« حاصل شود که 
در آن دولت خدمات و کمک هــا را ایمن می کند. در این نوع نگاه بوریج دولت 
نباید کل فضای انگیزه ها و فرصت ها و مسئولیت ها را به خود محدود کند، بلکه 
در ایجاد یک سطح اســتاندارد قابل قبول اجتماعی باید فضا و دلگرمی کافی 
برای کنش هایی داوطلبانه هم فراهم شــود که توسط خود فرد صورت می گیرد تا 

چیزی بیشتر از آن »استاندارد حداقل« را برای خود و خانواده اش مهیا کند.
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محبوب ترین برنامه اقتصادی تاریخ
این پیشــنهادهای بوریج در داخل کابینه بحث هایی را به راه انداخت که آیا اصال 
این گزارش را به شــکل اوراق سفید دولتی منتشر کنند یا خبر. بسیاری از دولتمردان 
نظیر کینگزلی وود عنوان کردند که این گزارش دارای »یک تعهد مالی ناشدنی« است 
و انتشار آن باید به تعویق بیفتد. با این حال، کابینه نهایتا در 26 نوامبر تصمیم به چاپ 
آن گرفتند و این گزارش در روز دوم دسامبر منتشر شد. وزارت اطالعات انگلستان در 
آن زمان گزارش داد که این گزارش به شــکل بســیار گسترده ای مورد استقبال انواع و 
اقســام مردم با هر طیفی از عقیده و تمام گروه های جامعه، قرار گرفته است و مردم آن 
را به عنوان »اولیــن تالش واقعی برای به اجــرا درآوردن آن همه حرف درباره دنیای 
جدید« نگاه می کردند. دو هفته پس از انتشــار این گزارش یک نظرســنجی به شکل 
نمونه ای توسط موسس افکار عمومی بریتانیا درباره کتاب برگزار شد که طبق نتایج آن 
95 درصــد از مردم این گزارش را خوانده یا درباره آن شــنیده بودند و »بســیار به آن 
عالقه مند بودند«، اما انتقاداتی هم به آن وارد بود که بیشــتر مربوط به این می شد که 
چرا مســتمری های ســنین باال به اندازه کافی باال نیست. طبق نتایج این اثر، مردم به 
طرز بســیار شدیدی اتفاق نظر داشتند که هرچه سریع تر باید برنامه ها و پیشنهادهای 
این گزارش به مرحله اجرا برســد. نهایتا حزب کارگر انگلستان از پیشنهادهای بوریج 
اســتقبال کرد و پس از پیروزی در انتخابات عمومی 1945، بسیاری از سیاست های 
پیشــنهادی او را به کار بســت که به عنوان دولت رفاه شناخته می شد. به همین دلیل 
است که شاید هیچ  چهره ای در سده بیستم به اندازه ویلیام بوریج در عرصه عمل روی 
شــکل گیری دولت رفاه تاثیر نگذاشــته اســت و علی رغــم این که او را ُلــرد بوریج 
می شــناختند، همواره محبوب مردم بود. جالب این جاست که دولت رفاه در بسیاری 
از زمینه هــای نظــری خود مدیــون آرای جان مینارد کینز اســت و در بســیاری از 
پیشنهادهای عملی خود مدیون ویلیام بوریج، و این دو فرد هر دو انگلیسی هستند اما 

یکی از بزرگ ترین مخالفان دولت رفاه یعنی مارگارت تاچر هم انگلیسی بود.
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شوالیه لیبرالیسم
لودویگ فن میزس بازار را محلی برای اکتشاف و کسب اطالعات می نامد

لودویگ فن میزس

متولد ۲۹ســپتامبر ۱۸۸۱ است ولی اندیشــه هایش هنوز در دنیای اقتصاد نقش 
مهمی ایفا می کند. لودویگ فن میزس اقتصاددانی اتریشی است که در مکاتب 
اتریشــی تحصیل کرده و با اندیشــه ها و نظریه های امریکایی- اتریشــی آشنا 
شده اســت. او بیش از هرچیزی در حمایت از لیبرالیسم در مفهوم کالسیک آن 
نوشته است. میزس در سال ۱۹۴0 از اتریش به امریکا مهاجرت کرده و با جنبش 
لیبرالیسم در امریکا همراه شده است. این اقتصاددان یهودی سال ها در امریکا کار 

ـ کرده و در نهایت در ۱0 اکتبر ۱۹۷۳ از دنیا رفته است.
اقتصاددان ها و اندیشمندان اقتصادی بسیاری در زمینه لیبرالیسم و اقتصاد 
آزاد ســخن گفته اند اما لودویگ فن میزس اقتصاددان اتریشی تنها کسی است 
که عنوان »آخرین شــوالیه لیبرالیســم« را از آِن خودش کرده است. تحلیل های 
عمیقی که او در زمینه سوسیالیســم و لیبرالیسم انجام داده نام او را برای همیشه 
در تاریخ اقتصاد ماندگار کرده اســت. این اندیشمند در زمینه های مختلفی قلم 
زده اســت از جمله درباره انقالب کینزی و همچنیــن توجه ویژه ای به نظریات 
مربوط به کسب وکار داشته است. میزس یکی از رهبران بزرگ اندیشه های علوم 
اجتماعــی بوده و روی نظریات ماکس وبر نیز کارهــای عمیق و قابل توجهی 
انجام داده اســت. روی هم رفته او به مردی شناخته شده در تاریخ اقتصاد جهان 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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تبدیل شده است که همه اهالی اقتصاد باید با اندیشه های او آشنایی داشته باشند. 
مجلــه فوربز نام او را به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران اجتماعی به ثبت 
رسانده اســت. البته او ایده هایی نیز برای رشــد اقتصــادی و چرخه اقتصادی 
مطرح کرده که در دنیای امروز کاماًل کاربردی است. مهم ترین سهم او در دنیای 
اقتصاد این اندیشه بود: سوسیالیسم نمی تواند در نظام اقتصادی عقالنی عملکرد 
درستی داشته باشد و به هر حال مالکیت خصوصی الزمه زندگی است که باید به 
عنوان یک ارزش مهم به آن نگاه شود. او معتقد است تنها از این دریچه می توان 
ارزش ها را به حداکثر و هدررفت را به حداقل رساند. به این ترتیب او بحث خود 
را در دنیــای اقتصاد با این پرســش شــروع می کند که آیــا مالکیت عمومی و 

اجتماعی در نظام اقتصادی می تواند روی عملکرد تولیدی اثرگذار باشد؟ 

محل اکتشاف
میزس معتقد اســت اصاًل با خرد انســانی نمی توان به این نتیجه رســید که 
مالکیت عمومی به فرایند تولید کمک کند. البته منتقدان او در جبهه سوسیالیسم 
این نظر او را پذیرفته اند. اما مباحث به همین جا ختم نشده اســت. میزس بحث 
را یک قدم بــه پیش می برد: بدون مبادله و معاوضــه نمی توان ارزش چیزی را 
مشــخص کــرد و معامله، مبادله یا معاوضه به هر شــکلی خــارج از مالکیت 
خصوصی و شــخصی امکان پذیر نیســت. از اینجا به بعد او وارد مبحث بازار 
می شود و در نهایت مسئله بازار آزاد را به میان می آورد. به باور او بازارهای آزاد 
محل مناســبی برای تعیین ارزش هستند و در عین حال می توانند ابزاری کارآمد 
برای تعدیل و حتی کاهش قیمت ها باشــند. به ایــن ترتیب بازار در نظریه ها و 
اندیشه های میزس نقشی ضروری و حیاتی ایفا می کند. او معتقد است مبادله و 
معامله در بازار در واقع راهی برای اطالع رســانی و کسب دانش در زمینه تولید 
اســت و به این ترتیب از بازار به عنوان محل اکتشاف نام می برد. در نگاه میزس 
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بازار جایی اســت که حق مالکیت خصوصی به خوبی خودش را نشان می دهد؛ 
او جزو نخســتین کسانی است که از بازار با این نگاه یاد می کند و به این ترتیب 
این سنت را در میان اندیشــمندان و اقتصاددان ها به راه می اندازد. هرچند بعدًا 

درباره آن مباحث زیادی مطرح شده است. 
مباحثــی که میزس مطرح می کند علی رغم ظاهر تند و تیزی که دارد آن قدر 
هم سوسیالیســم جهانی را به آن معنای ناب و خالص خود زیر سوال نمی برد. 
میــزس و طرفدارانش در حقیقت مداخله گری را زیر ســوال می برند. او معتقد 
است مردم مطابق با غریزه های خودشان واکنش نشان می دهند. حتی زمانی  که 
چنین چیزی از آنها نخواهید و مانع آن بشوید باز هم آنها مطابق غریزه خودشان 
عمل می کنند. به ایــن ترتیب هر نوع مداخله گری می تواند در این فرایند اخالل 
ایجاد کند و عواقب ناهنجاری داشته باشد. یکی از مهم ترین عواقب این مسئله 
نیز از نگاه میزس این اســت که کارایی و کارآمدِی اقتصاد را زیر سوال می برد. 
در واقع هرچه میزان دخالت و مداخله گری بیشتر باشد آسیب اقتصادی آن هم 

بیشتر خواهد بود. پس این مداخله باید متوقف شود. 
به هر حال حدی از مداخله همیشــه وجود دارد به همین خاطر اســت که 
اندیشمندان امروزی معتقدند باید شکل و نوع مداخله مورد بررسی قرار گیرد تا 
بتوان تصویر کلی از عواقب آن به دســت آورد و در نهایت هزینه ها و فایده های 
آن مداخله را محاســبه کرد. اما مسئله اینجاســت که نمی توان قیمت و ارزش 
حقیقی هرچیزی را به درستی محاســبه کرد. یعنی هرچند این ارزش گذاری ها 
صورت می گیرد اما در نهایت نمی توان این را به صورت واقعی درآورد و ماجرا از 
همین جا پیچیده می شــود. ســخن آخــر و اصلی میزس این اســت که دانش 
اقتصادی برای ســاختار تمدن بشری امری کاماًل حیاتی است و همه باید به آن 
توجه ویژه داشته باشند. در واقع نژاد بشر برای حفظ خود به دانش اقتصاد نیاز 

مبرم دارد.
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کار یا بیکاری، مسئله این است
سیاست گذاران بیش از نیم  قرن است که 

در جست وجوی نرخ طبیعِی بیکاری هستند
جان مینارد کینز

بعید است کسی نام این اقتصاددان بریتانیایی را نشنیده باشد. جان مینارد کینز 
متولد اول ژوئن ۱۸۸۳ بود و در ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ از دنیا رفت. این اقتصاددان با 
ایده ها و نظریات خود در اقتصاد کالن تحوالت بزرگی را ایجاد کرد. از آنجا که 
تأثیرگذارِی او در دنیای اقتصاد بسیار باال بود، او را به عنوان پدر علم اقتصاِد 
کالِن مدرن در قرن بیستم می شناسند. ایده ها و نظریات او پایه و اساس مکتب 
فکرِی کینزی را شکل داد. این اقتصاددان در دانشگاه کمبریج سال ها کار کرد و 
از آنجا شناخته شد. یکی از کارهای جالبی که کینز انجام داد راه اندازِی کلوِپ 

ـ اقتصاد سیاسی بود.
چــرا بیکاری وجود دارد؟ اگر تنها یک پرســش کلیدی و اصلی در اقتصاد 
کالن وجود داشته باشــد، همین پرسش اســت. افرادی که به جای کار کردن، 
وقــت خود را هدر می دهنــد، ضرری بزرگ تر از اتالف وقت و از دســت دادِن 
سال های پرباِر عمرشان تجربه می کنند. برای جامعه هم ضرر بیکارِی آنها بیش 
از هدررفت زمان و عمر آنهاست. بیکاری زندگی ها را نابود می کند، بودجه ها را 
از میان برمی دارد و دولت ها را با مشــکل روبــه رو می کند. با وجود همه اینها، 
سیاست گذاران آن طور که باید برای رفع معضل بیکاری همت نمی کنند و جنگی 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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علیه بیکاری به راه نمی اندازند. 
معروف تریــن نوع نرخ بیکاری که بانک مرکزی امریکا یا همان فدرال رزرو 
مورد بررســی قرار می دهد »نرخ بیکارِی طبیعی« است. در این نرخ، نرخ تورم 
ثابت اســت. این مفهوم اهمیت بســیار زیادی دارد. فدرال رزرو نیز روی این 
مفهــوم به طور مفصل بحــث می کند و تالش دارد مقابل ســقوط بیش از حِد 
طبیعِی نرخ بیکاری بایســتد. به هر حال مفهوم نرخ بیکارِی طبیعی در بسیاری 
از موارد، مورد بحث قرار می گیرد اما هیچ کس آن طور که باید آن را نمی شناسد. 

اما چرا نمی توان بیکاری را ریشه کن کرد؟
دالیل بسیاری وجود دارد که نمی توان بیکاری را به طور کامل ریشه کن کرد. 
زمان زیادی صرف می شود تا افراد بتوانند از شغلی به شغل دیگر بروند و در آن 
جــا بیفتند. به این وضعیت »بیکارِی اصطکاکــی« می گویند که برای افراد در 
فاصله تغییر شغل ایجاد می شــود. گاهی نیز افراد به خاطر اینکه مهارت  کافی 
ندارند، نمی توانند در کاری مشغول شوند و در نتیجه نوعی »بیکارِی ساختاری« 
ایجاد می شــود.  اما آنچه بــرای بانک ها اهمیت دارد رابطه میــان نرخ تورم و 
بیکاری است. جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته بریتانیایی، نخستین قدم ها 
را در مســیر مفهوم نرخ بیکاری طبیعی برداشــت. او در آن زمان تمرکز خود را 
روی مفهوم »بیکارِی غیرداوطلبانه« قرار داده بود. کینز در کتاب خود با عنوان 
»نظریه عمومی« که در سال 1936 منتشــر شد، ادعا کرده افراد بسیار زیادی 
هســتند که مهارت باالیی نیز دارند امــا تنها به خاطر دســتمزدها، درگیر کار 
نمی شــوند. او معتقد بود وضعیت دســتمزدها به هر شــکلی که باشــد باز هم 

کارگران پول کافی برای خرج کردن نخواهند داشت. 

پدر اقتصاد کالن مدرن
کینز معتقد بود دولت ها باید وضعیت را به گونه ای مدیریت کنند که بیکاری 
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به صفر برســد و همه صاحب شــغل بشــوند. آنچه اکنون به نام کینز شناخته 
می شــود، به طور کامل متعلق به او نیســت و نمی تــوان او را پدر این نظریات 
دانست. به هر حال او به خاطر این مجموعه مطالعات، شناخته شد. کینز برای 
تحلیل بیکاری، به تحلیل تورم نیز پرداخت. به باور او، سیاست گذاران با تعیین 
سیاســت خود، نه تنها نرخ بیــکاری را تعیین می کنند بلکه مشــخص می کنند 

قیمت ها با چه سرعتی افزایش پیدا کنند. 
نخستین بار ایروین فیشر رابطه میان تورم و بیکاری را مورد بررسی قرار داد. 
به هر حال مطالعات در نهایت به نام کینز به ثبت رسید. کمی پس از آن نیز بحث 
ارتباِط میان نرخ بیکاری و رشــد دســتمزدها مورد بررسی قرار گرفت. یکی از 
نتایجی که کینز در مطالعات خود به دســت آورد این بود که هرچه نرخ بیکاری 
پایین تر باشد، میزان دستمزدها با سرعت بیشتری افزایش پیدا می کند که این در 
نوع خود مقابل اقتصاد کالســیک بود و جای تأمل داشــت. او این نتیجه را از 
بررسی سال های 1861 تا 1957 به دست آورد. این دستاورد نقش بسیار مهمی 
در احقاق حقوِق کارگران داشت.  در گذشته سیاست گذاران به رابطه میان نرخ 
بیــکاری و نرخ تورم فکر نمی کردند. از دهه 60 میالدی این مســئله مورد توجه 
قرار گرفت. در چند دهه اخیر نرخ تورم رفتار پیچیده و متفاوتی داشته اســت که 
در نتیجه روی نرخ بیکاری و نرِخ بیکارِی طبیعی نیز تأثیر گذاشته است. یکی از 
تأثیرات این بوده که به تازگی افراد در زمینه نرخ طبیعِی بیکاری و وجوِد خارجی 
و حقیقِی آن تردید پیدا کرده اند. به هرحال واضح اســت که نرخ بیکارِی طبیعی 

وجود دارد اما شناخت کافی در مورد آن وجود ندارد.
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سرمایه داری در دام خود
ژوزف شومپتر یک مارکس راست گرا است

ژوزف شومپتر

یه ســال ۱۸۸۳ در امپراتوری اتریش- مجارستان به دنیا آمد.  شومپتر در ۸ فور
یر نظر باوم باورک موفق به اخذ دکترای خود در  ســال ۱۹0۶ در دانشگاه وین و ز
یس در دانشگاه هایی نظیر ِگراتز  اقتصاد شد. او دو دهه آینده زندگی اش را به تدر
و ُبن پرداخت و در ســال ۱۹۱۹ هم برای مدتی بسیار کوتاه وزیر امور مالی اتریش 
یس در دانشگاه  بود. شــومپتر در سال ۱۹۳۲ به امریکا رفت و مشــغول به تدر
هاروارد تا انتهای عمرش یعنی ۱۹۵0 شــد. معروف ترین شــاگردهای او در این 

ـ سال ها، فردیناند هرمنز، پاول ساموئلسون، جیمز توبین و آن کارتر بودند.  
قطعا هیچ یک از اقتصاددانان نظام ســرمایه داری را پیــدا نمی کنید که به اندازه 
ژوزف شومپتر تحت تاثیر کارل مارکس باشد. یکی از عبارت های مشترک بین این 
دو نفر »تخریب خالقانــه« بود. اینکه مارکس-  یا داروین- دقیقا چه منظوری از 
این عبارت داشتند به کنار اما شومپتر در کتاب معروفش »سرمایه داری، سوسیالیسم 
و دموکراســی« که در سال 1942 منتشر شــد، این ترکیب را به شهرت امروزی اش 
رساند. شومپتر ابتدا در کتاب »چرخه های کسب وکار« )1939( سعی کرده بود که 
موج های بحرانی نیکالی کوندراتیف را بازتعریف کند. ســه ســال بعد و در کتاب 
»سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی« از عبارت »تخریب خالقانه« برای اولین 
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بار اســتفاده کرد و در بخش اول کتاب به دقت نشان داد که این اندیشه را از تحلیل 
مارکسیستی گرفته است: »سرمایه داری ماهیتا یک شکل یا روش تغییرات اقتصادی 
است و هرگز نمی تواند به وضعیتی ساکن برسد. موتور محرکه این نظام، نیروی خود 
را از اجنــاس مصرفی جدیــد، روش های تولیــد و انتقال نــو، بازارهای جدید و 
ســازوکارهای اقتصادی جدیدی می گیرد که سرمایه داری به صورت مداوم در حال 
ســاخت آنها است... و به همین منظور هم اشــکال قدیمی همه اینها را باید نابود 

کند... سرمایه داری نیازمند توفان دائمِی تخریب خالقانه است.«
بنا بر نظر شومپتر این اتفاق سرنوشت محتوم سرمایه داری بود و این نظام مجبور 
بود هر از گاهی با تخریب هایی این چنینی، هر شکلی از انحصار یا رخوت شکل گرفته 
را نابود کند تا بتواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند و از بحران ها نجات یابد. البته 
دیدگاه او نســبت به این مســئله بســیار بدبینانه بــود و این ویژگــی را در تضاد با 
چارچوب های نهادی سرمایه داری می دانست. سرمایه داری که برای پدید آمدن باید 
قیــود جهان قدیمی را می شکســت تــا چارچوب های خود را بنا کنــد، بالفاصله 
چارچوب های خود را هم شکســت و به دور ریخت و این چرخه را بارها هم تکرار 
کرده اســت. شــومپتر می گفت: »فرایند ســرمایه داری تقریبا به همان شــکلی که 
چارچــوب نهادی جامعــه فئودالی را نابــود کرد، چارچوب خــودش را هم زیر پا 
گذاشــت.« جالب اینجا بود که »تخریــب خالقانه« با بدبینی نســبت به جامعه 
سرمایه داری و ملهم از بزرگ ترین مخالف این جامعه یعنی کارل مارکس، تبیین شده 
بود، اما بعدها به عنوان یکی از ایده های کانونی مکتب اقتصادی اتریش و مدافعان 

بازار آزاد، شناخته و به کار گرفته شد.

دموکراسی و سرمایه داری
شــومپتر موافق مارکس بود که ســرمایه داری ســقوط می کند و سوسیالیسم 
جایگزینش می شود، اما با انقالب پرولتاریا مخالفت می کرد و فروپاشی سرمایه داری 
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را به دســت خود این نظام و به صورت تدریجی صورت بنــدی می کرد. این همان 
جایی است که شــومپتر به جای مارکس به داروین نزدیک می شود و به شکلی از 
نظریه »تکامل« در جوامع بشــری دامن می زند. به نظر او پیشــروی سرمایه داری 
منجر به ابرشــرکت محوری و نتیجتا وضعیتی می شــود که سر دشمنی با خود نظام 
سرمایه داری دارد. این وضعیت در نگاه روشــنفکران بیشترین انعکاس را خواهد 
داشــت. روشنفکران در اینجا یعنی یک قشــر اجتماعی که در جایگاه نقد مسائل 
جامعه قرار می گیرند و می توانند صدا و سخن گوی باقی طبقات اجتماعی باشند.

به نظر شومپتر روشنفکران نگاهی منفی به جامعه سرمایه داری پیدا می کنند اما 
پرستیژ آنها تا حدی به همین جامعه بستگی دارد. افزایش تعداد افراد تحصیل کرده 
به سود ســرمایه داری است. از ســوی دیگر نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی 
احتماال دولت ها را مجبور به کنترل بیشــتر اقتصاد و ایــن فضا را برای کارآفرینی 
آزادانه تنگ تر می کند. این چرخه متناقض همان پاشــنه آشیلی است که شومپتر به 

جامعه سرمایه داری نسبت می داد.
شومپتر در نظریات سیاسی به جای کارل مارکس به ماکس وبر نزدیک می شد. 
او این باور کالسیک لیبرال را به چالش می کشید که افراد با رأی دادن، نمایندگانی 
را انتخاب می کنند و این نمایندگان خواست همان افراد را اجرا می کنند. شومپتر از 
یک سو ادعا می کرد که مردم دانش دقیقی برای برنامه ریزی ندارند و از سوی دیگر 
هم تحت تاثیر سیاستمداران قرار می گیرند. بنابراین شومپتر هم مخالفت خود را با 
»لیبرال دموکراســی« کالســیک اعالم می کرد و هم با »دموکراســی مستقیم« از 
جنســی که در ادبیات چپ گرا وجود دارد. به جای اینها الگوی پیشنهادی او -که 
خــودش هم بــه ضعف هایش واقف بود- کارکردی شــبیه بازار داشــت که در آن 
دموکراسی تنها یک مکانیزم رقابتی بین رهبران مختلف است. با این ادراک از یک 
دموکراســی، مردم باید ماننــد هر خریداری که در بازار حضور دارد، سیاســتمدار 

منتخب خود را به چشم مسئول و پاسخ گوی اصلی تمام وقایع ببینند.
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نظام بازار از کجا آمده؟
کارل پوالنی نظام بازار را محصول یک پروژه سیاسی می داند

کارل پوالنی

چند ســال پس از مــرگ کارل مارکس، در پاییز ســال ۱۸۸۶ و در شــهر وین 
امپراتــوری اتریش- مجارســتان، کارل پوالنی در خانــواده ای به دنیا آمد که 
بعدها به شهرتی نســبی رسیدند. برادر کوچک تر او مایکل پوالنی، فیلسوفی 
نسبتا شــناخته شــده بود و خواهرزاده اش اوا زایســل به عنوان یک هنرمند 
سرامیک کار به شــهرتی جهانی رســید. پوالنی در دوران بزرگ  سالی خود با 
بســیاری از متفکران آن روزهای مجارستان در ارتباطی نزدیک بود که از بین 
آن ها می توان به گئورگ لوکاچ و کارل مانهایم اشــاره کرد. دوران جوانی او با 
جنــگ جهانی اول و انقالب در مجارســتان همراه بــود و در ادامه هم با یک 
کمونیست انقالبی بسیار مشهور به نام ایلونا دوجینسکا ازدواج کرد. پوالنی 
که به لندن رفت و کارهای عمده ای در این شــهر منتشــر کــرد، نهایتا در ۷۷ 

یوی کانادا درگذشت. ـ سالگی در اونتار
کلمــه بازار تاکنــون در ترکیب هایی گوناگون و با اهدافی مختلف اســتفاده 
شده اســت. یکی آن را در »نظم بازار« و با نگاهی مثبت می بیند که قرار اســت 
همه ما را نجات دهد و دیگری بــه آن »نظام بازار« می گوید که هیچ چیز برای 
زندگی مردم نداشــته مگر باال رفتن حرص و طمع. یکی از مشهورترین افرادی 
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که درباره بازار قلم زده، کارل پوالنی، اقتصاددان مجارســتانی اســت. پوالنی 
بازار را نظامی می بیند که بر اساس یک پروژه سیاسی روی کار آمده است.

از نظر پوالنی، نظام بازار متشــکل از سه بازار ناکاال است: طبیعت، نیروی 
کار و پول. چرا این ســه ناکاال هســتند؟ ابتدا باید به این سوال پاسخ بدهیم که 
کاال چیســت؟ کاال چیزی است که به قصد کسب سود تولید می شود. نه پول و 
نه نیروی کار و طبیعت به قصد کســب ســود تولید نمی شوند و در واقع ناکاال 
هستند اما نظام بازار یا همان نظام سرمایه داری نسبت به آن ها وهم کاالانگاری 
دارد. زمانی که بازاری برای این ســه ناکاال پدید بیاید، تعامل نظام مند این سه 

بازار باعث خواهد شد که به چیزی به نام نظام بازار برسیم.
در نظام بازار با ترکیبی از ســه دسته افراد روبه رو هستیم. افرادی که خریدار 
طبیعــت، نیروی کار و پول هســتند و افرادی که توانایی فــروش نیروی کار را 
دارند. کســی اگر از این سه دسته خارج بیفتد، یعنی نه پول و زمین داشته باشد 
و نه توانایی فروش نیروی کار خود را داشته باشد، محکوم به نابودی است زیرا 
در هیچ جای چنین جامعه ای جایی ندارد، پس بهتر اســت به سمت یکی از سه 

بازار حرکت کند و به نحوی در یکی از آن ها مشارکت کند.
برای این که متوجه بشــوید چنین نظامی در طول تاریخ دقیقا به چه شکلی 
پدید آمده، بد نیســت به انگلســتان قرن نوزدهم برگردیم. در این کشور قوانینی 
وجود داشــتند، تحت عنوان قوانین ویکتوریایی که طی آن ها، همیشــه چتری 
حمایتی در جامعه وجود داشــت برای آن دسته از افراد که از یک سو نه مالک 
طبیعت و پول بودند و از ســوی دیگر به دالیل مختلف توانایی فروش نیروی کار 
خود را هم نداشتند؛ مثال یا بیش از حد پیر بودند یا بیماری خاصی باعث می شد 
که نتوانند کار کنند. در دهــه 1830 بود که با لغو قوانین ویکتوریایی، این گروه 
ناتــوان جایی برای فرار نداشــتند. مجمــوع اعانه های مردمــی و دولتی برای 
نگــه داری آن ها با افت فاحش روبه رو شــد و شــرایط نگــه داری هم به طرز 
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توهین آمیزی تضعیف شد. چنین شرایطی باعث شد که بازار بیش از پیش بتواند 
عملکردی نظام مند داشــته باشــد. پوالنی و بســیاری از طرفدارانش به چنین 
مسئله ای اشاره می کنند و می گویند بازار بیش از این که »نظمی خودانگیخته« 

باشد، »پروژه ای سیاسی« است.

اقتصادی برای مردم
اقتصاد دو معنای مختلف دارد که یکی از آن ها به محاســباتی پیچیده و 
روی کاغذ اشــاره می کند و دومی به نحوه معیشــت روزمــره اجتماع ها و 
جوامع انسانی. معنای اول بیشــتر مد نظر اقتصاددان هایی بود که امروز به 
آن ها نئوکالسیک می گویند و دومی هم رویکردی متفاوت به اقتصاد بود که 
کارل پوالنی در کتاب مطرح خود »دگرگونی بزرگ« )1944( پیش کشید و 
مطرح کرد. در نگاه اول به حداکثر رســاندن استفاده از منابع و ابزار محدود 
و نایاب، از طریق کنش و تصمیم گیری عاقالنه مد نظر است. در معنای مد 
نظر پوالنی اما نه خبری از تصمیم گیری عاقالنه است و نه چیزی از شرایط 

کم یابی گفته می شود.
در نگاه پوالنی مردم یک جامعه بیشتر به دنبال این هستند که مسائل و مواد 
الزم برای گذران زندگی خود را تهیه کنند و به آن شدتی که در اقتصاد نئوکالسیک 
از »به حداکثر رساندن« و »بهینه کردن« و مسائلی این چنینی، صحبت می شود 
خبری نیســت. این رویکرد پوالنی باعث شد تا پنجره ای جدید در تاریخ نگاری 
اقتصادی جوامع پدید بیاید و در نهایت با جنبشــی روبه رو شــویم که به دنبال 
»دموکراســی اقتصادی« اســت. در نگاه کارل پوالنی هم بــا این خط و ربط 
روبه رو می شویم که اقتصاد چیزی اساسا اجتماعی و سیاسی است و از این رو 
نزدیکی بســیاری بین دیدگاه هــای او و کارل مارکس وجــود دارد. امروزه از 

دیدگاه های پوالنی برای تبیین سوسیالیسم دموکراتیک استفاده می کنند.
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سلسله جبال اقتصاد
نیکالی کندراتیف

اقتصاددانی که چرخه بحران های اقتصادی را کشف کرد
نیکالی کندراتیف

نیکالی دیمیتریویچ کندراتیف در بهار ۱۸۹۲ در امپراتوری روسیه به دنیا آمد. 
او یکی از اقتصاددانان اصلی روســیه شوروی بود و نقشی کلیدی در سیاست 
ِنپ داشت، که مقداری آزادی اقتصادی را در این کشور جا انداخت. امروزه او 
را به خاطر تحلیلی می شناســند که از اقتصادهای جهان غرب به دســت داد و 
ادعا کرد هر فراز و نشــیب بزرگ آنها ۴0 تا ۶0 ســال طول می کشد. در دوران 
اســتالین به ناگاه او از سمت هایش خلع و نهایتا در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۸ تیرباران 

ـ شد. البته شوروی پس از دوران استالین از کندراتیف بسیار تجلیل کرد. 
ُکندراتیف بیش از اینکه نام یک اقتصاددان روس دوران شــوروی باشد، 
تحت عنوان بحران هایی چرخه ای شــناخته می شود که هر چند سال گریبان 
کســب وکار ســرمایه دارانه را می گیرد. پس بهترین توضیحــی که می توان از 
اندیشه نیکالی کندراتیف ارائه داد، توضیح »بحران کندراتیف« یا »موج های 
کندراتیف« اســت. در علم اقتصاد »موج های کندراتیــف« )یا چرخه های 
بزرگ، نوســانات عظیم، موج های بلند، امواج کا یــا چرخه اقتصادی بلند 
مدت( به فرضیه ای گفته می شــود که مربوط به پدیده ای چرخه ای و سیکلی 
در اقتصاد جهانی مدرن است. بنا بر این فرضیه، طول مدت یک موج بین 40 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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تا 60 ســال اســت و هر چرخه از بخش هایی با رشــد باال و رشد نسبتا کند 
تشکیل می شود. کندراتیف سه مرحله عمده را در این چرخه معرفی می کند: 
انبساط، کسادی و رکود. البته امروزه این مراحل به چهار عدد رسیده اند و در 
بین مرحله اول و دوم یک نقطه عطف )ســقوط( هم قرار می گیرد. کندراتیف 
برای اولین بار در دهه 20 قرن بیســتم از این چرخه برای توضیح اقتصاد قرن 
نوزدهم استفاده کرد. اولین چرخه مربوط به سال 1790 تا 1849 بود که نقطه 
عطفی هم در 1815 داشــت. دومین چرخه هم بین سال های 1850 و 1896 
بــود که نقطه عطفش 1873 به شــمار می آمد. بنا بر نظــر کندراتیف چرخه 
جدید از سال 1896 شــکل گرفته بود.  بنا بر فرض یک چرخه کامل تمامی 
بخش های اقتصاد را تحت تاثیــر قرار می دهد. خود کندراتیف بر قیمت ها و 
نرخ  بهره متمرکز شد و نشان داد که در بخش صعودی هر چرخه قیمت ها باال 

می رود و نرخ بهره پایین می آید. 
مطالعات تاریخی کندراتیف و چرخه هایی که او برای تاریخ معاصر جهان در 
نظر گرفت استوار بر اختراعاتی بودند که در فناوری پدید می آمد. امروزه افرادی 
که با استفاده از آن الگو دو قرن اخیر را ترسیم کرده اند به پنج ابداع فناورانه مهم 
اشــاره می کنند. در ســال 1800 موتور بخار و پارچــه اختراعات و محصوالت 
اصلی بودند، در 1850 خط آهن و پوالد، در 1900 برق و شیمی، در 1950 صنایع 
پتروشیمیایی و خودروســازی و در 1990 هم فناوری اطالعات. بین تمامی این 
ســال ها یک چرخه کندراتیف قــرار دارد. در هربــار اوج اقتصاد جهانی یک 
اختراع صنعتی بزرگ وجود دارد و در میان هر وعده مشکالت هستند که به اوج 
خود می رســند. در مورد قرن بیستم فقط کافی است به سال های دهه 20 و 30 
توجه کنیــد که بحران بزرگ در آن به وقوع پیوســت و در دهه هفتاد هم بحران 
ساختاری سرمایه داری یا همان رکود تورمی. هردوی این بحران ها در تاریخ های 

1900 تا 1950 و 1950 تا 1990 قرار دارند. 
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ابهامات کندراتیف
کادمیک  درک علــت و معلول در موج های کندراتیــف امروزه بدل به ابزار آ
بسیار مفیدی شده اســت. کندراتیف هم علت و هم معلول چرخه های تاریخی 
اقتصادی را نشــان می دهد و گرچه این موضوع هنوز برای خودش مبهم است، 
می توان نتایج به نسبت روشنی از آن گرفت. علت هایی که در موج های کندراتیف 
جمــع آوری شــده اند در وهله اول شــامل نابرابــری، فرصــت و آزادی های 
اجتماعی اند. طــی دهه های اخیر در مورد معلول های این پدیده ها هم بســیار 
صحبت شده است. معلول ها هم مثبت هستند و هم منفی و شامل پیشرفت های 

فناوری، نرخ زاد و ولد، انقالب ها و اشکالی از پوپولیسم می شوند.
زمانــی که نابرابری پایین باشــد و فرصت ها برای همه در دســترس، آن گاه 
تصمیمات اخالقی ترجیح می یابد و »زندگی نیک« ارســطویی )امریکایی ها به 
این زندگی می گویند »رویای امریکایی«( معنا پیدا می کند. پیمان می فالور که 
اولین ســبد حکومتی مهاجران اروپایی در قاره امریکا بــود یکی از مثال های 
ساده ای اســت که از طریق »فرصت« آفریده شده. جنون طالی پس از جنگ 
دوم جهانــی و دهه 1840 هم مربوط بودند بــه دورانی با فرصت باال و نابرابری 
پایین و همه منجر به پیشــرفت های فناورانه هم شــدند. تعــدادی از افراد هم 
این طــور ادعا می کننــد که جنــگ دوم جهانی نیز در پاســخ بــه تالش های 
شکســت خورده حکومت ها به بحران های اقتصادی ایجاد شد. به هر صورت 
امروزه این شــکل استفاده از علت ها و معلول های اقتصادی به صورت گسترده 
در اقتصادهای درحال گذار اســتفاده می شود و شاید بد نباشد که بدانیم یکی از 
چهره های اصلی این نوع نگاه، چه در قالب اقتصاد سرمایه داری بازاری امریکا 
اســتفاده شــود و چه در قالب اقتصادهای دولتی، اقتصاددانی بود که از بلوک 

شرق می آمد.
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ارزش اضافی از کار می آید یا سرمایه؟
یکاردو کار را عامل اصلی ارزش می داند پیرو زرافا با تکیه بر نگاه دیوید ر

پیرو زرافا

گوســت ۱۸۹۸ در قلب صنعتی کشــور ایتالیا، یعنی شــهر  زرافا در روز پنجم آ
ین به دنیا آمد. پدر و مادر او یک زوج بســیار ثروتمند بودند که جدای از این  تور
ثروت جایگاه بسیار باالیی به لحاظ علمی و فرهنگی هم داشتند. در واقع پدر او 
یاست دانشگاه بوکانی میالن  استاد حقوق تجاری در دانشگاه بود که بعدها به ر
هــم انتخاب شــد. او که در ســال های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ در مدرســه اقتصادی لندن 
تحصیل کرد، پس از آن به ایتالیا برگشت و سمت های علمی و اجرایی مختلفی را 
بر عهده گرفت تا دوباره به انگلســتان بازگردد. از دوست های مشهور او می توان 
به آنتونیو گرامشــی و لودویگ ویتگنشتاین اشــاره کرد. زرافا نهایتا در سال 

ـ ۱۹۸۳ درگذشت.
اروپای جنوبی و ســواحل مدیترانه اقتصاددان های بزرگی را به دنیا معرفی 
کرده اند اما عمده این اقتصاددان ها برای شناخته شدن مجبور بودند به کشورهای 
بزرگ دنیا بروند که در زمینه های علمی ســرآمد جهان به حساب می آیند. پِیرو 
ِزرافا یکی از همین اقتصاددان هاست که در ایتالیا به دنیا آمد و پس از پیدا کردن 
نامی برای تدریس اقتصاد به دانشــگاه کمبریج رفت. امروزه در اقتصاد مکتبی 
به نام اقتصاد نئوریکاردویی داریم که یکی از مبانی اصلی پایه ریزی آن کتابی از 

زرافا با نام »تولید کاالها به وسیله کاالها« است.
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او ابتدا در وطن خود بر روی مســائلی مانند تورم در دوران جنگ کار 
می کرد و در همین دوران با رهبران مشهور حزب کمونیست و سوسیالیست 
ایتالیا، یعنی به ترتیب آنتونیو گرامشــی و فیلیپو توراتی، در ارتباط بود و به 
لحاظ سیاســی نزدیکی بسیار زیادی با گرامشــی هم داشت. او در سال 
1925، یعنی زمانی که تنها 27 ســال سن داشت، درباره عایدات مقیاسی 
و رقابت کامــل، مطالبی نوشــت و برخی از نقاط شــک برانگیز نظریه 
بنگاهی آلفرد مارشــال را برجســته کرد. این نوشــته های او مورد توجه 
مخاطبان انگلیســی زبان قرار گرفت و کلشان در سال 1926 تحت عنوان 
»قوانین عایدات در شرایط رقابتی« منتشر شدند. زرافا که به دعوت جان 
مینارد کینز به انگلســتان رفته بود در این کشــور همراه با فرانک رمزی و 
لودویگ ویتگنشــتاین، گروه معروف »کافه تریا« را تشکیل دادند که در 
آن دربــاره نظریه احتمال کینز و نظریه چرخه کســب و کار هایک بحث 

می کردند.
این دایره افراد پرشور و هیجان و جمعی از افراد قابل توجه که دور هم جمع 
شده بودند، در بســیاری از مباحث مهم شرکت می کردند. اگر قرار باشد از بین 
بحث های مهم  اقتصادی بین آن ها یکی را انتخاب کنیم، باید به مباحثه زرافا و 
هایک در دهه 30 میالدی اشاره کنیم. هایک در »تاملی درباره نظریه ناب آقای 
کینز« به نقد کتاب »جستاری درباره پول« )1930( کینز پرداخته بود، از یک سو 
مورد پاســخ کینز قرار گرفت و از سوی دیگر هم کتاب »قیمت ها و تولید« خود 
را مورد انتقاد جدی زرافا دید. زرافا درباره ناسازگاری های منطقی کتاب هایک 
بحث های بسیار زیادی کرده و برای مثال درباره تعریف نرخ بهره »طبیعی« در 
یک اقتصاد رو به رشــد، هایک را به شــدت به چالش کشیده. البته هایک هم 
پاســخ هایی داد که همه آن ها باعث شدند که فضای مباحثه در آن دهه بین این 

گروه بسیار داغ شود.



123 پیرو زرافا

اقتصاد زرافایی
زرافا تاثیر بسیار زیادی در شناخت مجدد از نظریات دیوید ریکاردو داشت. 
جــان ایتِول دربــاره این کار زرافا می گوید: »بازســازی نظریــه ارزش اضافی 
ریکاردو توســط زرافا، در تعداد کمی صفحه منتشــر شــده اما صدها ســال 
ســوءتفاهم و اختالل را از بین برده و به منطقی روشن برای ساختار و محتوای 
نظریه ارزش اضافی رسیده اســت که می تواند در نقش تحلیلی نظریه ارزش کار 
هم به کار رود و بنابراین به عنوان بنیادی برای تحلیل انتقادی مارکس از شــیوه 

تولید سرمایه داری به کار بیاید.«
شهرت اصلی زرافا به کتاب »تولید کاالها به وسیله کاالها« برمی گردد. او 
در این کتاب ســعی کرد که نقایص اقتصاد کالسیک و نظریه ارزش آن را که در 
ابتدا به وسیله ریکاردو و دیگران صورت بندی شده بود، رفع کند. او عالقه بسیار 
زیادی داشــت که نقایص موجود در نظریه ارزش جریان اصلی نئوکالسیک را 
نشان بدهد و تحلیلی جایگزین را به جایش ارائه دهد. تکنیک زرافا که مربوط 
بــه تجمیع ســرمایه به عنوان »ورودی هــای تاریخ دار کار« بود منجر شــد که 
مباحثات و جنجال بســیار معروفی در دانشــگاه کمبریج راه بیفتد که به آن  نام 
»جنجال ســرمایه کمبریج« دادند و نام های بســیاری از خــود زرافا گرفته تا 

ساموئلسون و سولو و رابینسون را به خود مشغول کرد.
نظریات او به شدت مورد اســتفاده اقتصاددان های پساکینزی بود و از دهه 
60 میــالدی که کتاب مشــهور خود را نوشــت، خیلی از افــراد او را به عنوان 
بنیان گذار اقتصاد نئوریکاردویی می شناســند که گرچــه هنوز برای همه میزان 
مشــخصی ندارد، اما به درجــات مختلف یکی از دشــمن های اصلی اقتصاد 
نئوکالسیک به حساب می آید. البته مطالعاتی که پس از مرگ او شدت بیشتری 
پیــدا کردند تا حدی هم نزدیکی هایی بین نظریات او و والراس پیدا می کردند که 

قابلیت انطباق او با اقتصاد نئوکالسیک را بیشتر می کرد. 
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عامل اصلی ضعف عملکرد سیاهان چیست؟
گونار میردال سفیدپوست ها را مقصر اصلی می دانست

گونار میردال
گونار میردال در ششــم دسامبر ۱۸۹۸ در شهر اســکاتونگبین سوئد به دنیا آمد. 
پــدرش کارمند ر اه آهن بود. میردال برای تحصیل در رشــته حقوق به دانشــگاه 
اســتکهلم رفت و در ســال ۱۹۲۳ از آن جا فارغ التحصیل شد. پس از آن در همان 
دانشــگاه به مطالعه اقتصــاد پرداخت و در ســال ۱۹۲۷ با اخــذ دکتری اقتصاد 
تحصیالت دانشگاهی خود را پایان داد. میردال شدیدا تحت تاثیر مکتب استکهلم 
و اقتصاددان مشــهور این کشور ناوت ویکســل بود و نظریه های او را تا سطح 
یافت  یش هایک موفق به در یادی توسعه داد. میردال که در ۱۹۷۴ همراه با فردر ز
نوبل اقتصاد شــد، بیشــتر برای مطالعاتی که در مسائل اجتماعی و تعادل پولی 
ید سوئد  داشت شــناخته می شــود. میردال نهایتا در سال ۱۹۸۷ در شــهر داندر

ـ درگذشت.
گونار میردال اقتصاددان و جامعه شــناس بسیار مشهور سوئدی است که 
نامش به یکی از مشهورترین اقتصاددانان نیمه دوم قرن بیستم گره  خورده است: 
فردریش هایک. دلیل گره خوردن نام این دو نفر به هم این اســت که هردوی 
آن ها موفق شــدند در ســال 1974 جایزه نوبل اقتصاد را به دلیل »فعالیت در 
نظریه نوســانات پولــی و اقتصادی و تحلیل های درخشــان از هم بســتگی 
پدیده های اقتصادی، اجتماعی و نهــادی« دریافت کنند. میردال در ایاالت 
متحــده به دلیل کتابی بســیار مشــهور به نــام »دوراهی آمریکایی: مســئله 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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کاکاســیاه ها و دموکراسی مدرن« به شهرت رســید. این کتاب درباره روابط 
نژادی نوشته شده است.

میــردال در ایــن کتاب به چرخــه ای اشــاره می کند که در آن ســفیدها 
»کاکاســیاه ها« را سرکوب می کنند و دلیل این سرکوب را هم عملکرد ضعیف 
ســیاهان می دانســت. راه خروج از این چرخه به نظر میــردال، این بود که یا 
سفیدها دست از غرور خود بردارند، یا وضعیت زندگی سیاهان بهبود پیدا کند 
که این مســئله هم به نوبــه خود مفروضات ذهنی ســفیدها را از بین می ُبرد. 
اقتصاددانی به نام جونفو ژانگ در کتابی به نام »روابط سیاه-سفید: دوراهی 
آمریکایی« اثر میردال را به این شــکل توضیح می دهــد: »بنابر نظر میردال، 
دوراهــی آمریکایی در آن زمان بــه ایده های لیبــرال آمریکایی ها و وضعیت 
اسفناک سیاهان ارجاع داشت. از یک سو، آمریکایی ها این تصور را تقدیس 
می کردند که انسان ها برابر آفریده شده و حقوق انسانی دارند و از سوی دیگر 
هم سیاهان به عنوان یک دهم جمعیت، به عنوان نژادی پایین تر مورد برخورد 
قرار گرفته و از بســیاری از حقوق مدنی و ســیاهی محروم بودند. مطالعات 
میــردال تمام وجوه روابط سیاه-ســفید در آمریکا را در زمان خود بررســی 
کرده اســت. میردال در نهایت به شکلی کامال صادقانه به این نتیجه رسید که 
»مســئله کاکاسیاه ها« یک مسئله »انســان سفیدپوست« است. معنای این 
حرف این است که سفیدپوســت ها به صورت جمعی مسئول اصلی وضعیت 

بدی بودند که سیاهان در آن اسیر شده اند.«
میــردال که این اثر را پیش از جنبش حقوق مدنی دهه 50 و 60 نوشــته بود، 
عنوان می کرد که سفیدپوســتان شــمالی بــه طور کلی اهمیتــی برای وضعیت 
شهروندان سیاه پوست قائل نیستند و در حال حاضر مهم ترین مسئله این است 
که ســیاهان »جلب توجه بکنند«. این نظر میردال بــا اتفاقاتی که طی دو دهه 

بعدی افتاد، امروزه بسیار مهم و تاثیرگذار و البته صحیح به نظر می رسد.
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بحران جمعیت
گونار میردال در ســال 1934 همراه با همسر خود آلوا، کتابی را تحت عنوان 
»بحران در مســئله جمعیت« نوشــت. این کتاب تاثیر بسیار زیادی در فضای 
اجتماعی و سیاســی آن زمان کشور سوئد گذاشت. موضوع اصلی کتاب، افت 
نــرخ زاد و ولد در ســوئد و ارائه تعــدادی راه حل برای آن بــود. این کتاب در 

شکل گیری بحث »دولت رفاه« در سوئد بسیار تاثیرگذار بود.
در آن زمان نرخ زاد و ولد ســوئد افت کرده بود و جمعیت این کشــور رو به 
کاهش بود. این مســئله به نوبه خود باعث پایین آمدن بهره وری و اســتاندارد 
زندگی می شــد. فصلی عظیم از این کتاب به نظریات مالتوسی و بحث »قانون 
آهنین جمعیت« مالتوس ارجاع داشت و آن را به باد انتقاد می گرفت. میردال ها 
می گفتند که پایین آمدن رشــد جمعیت امری مطلوب نبوده، بلکه جمعیت باید 
رشد کند. میردال ها اشاره می کردند که اگر نرخ تولد همین طور کاهش پیدا کند 
تا پایان دهه 70، جمعیت افراد مسن در سوئد، دو برابر نیروی کار آن خواهد شد 
و همین مســئله به مشکالت جدی در عرضه کاالها و خدمات دامن می زند. به 
همین منظور کشور ســوئد باید به دنبال سیاست جمعیتی مثبتی باشد تا بتواند 
نه تنها خانواده هــای فقیرتر را تحریک کند که تعداد زیادی فرزند بیاورند، بلکه 

اکثریت جامعه را به داشتن بچه، مثال سه بچه، تشویق کند.
همین مســئله و طرح باعث شــد که شــرایط الزم برای بچه دار شدن و تامین 
نیازهای اولیه این خانواده ها و بچه هایشــان در دســتور کار اقتصادی دولت سوئد 
قــرار بگیرد. از آن جایی که نیازهایی اولیه همچون خوراک، پوشــاک، مســکن، 
بهداشــت و آموزش، همگی از عوامل تاثیرگذار بر انگیزه ســازی رشــد جمعیت 
هستند، کشور سوئد به ســمت دولت رفاه رفت و این حرکت تا حد بسیار زیادی 
مدیون میردال و نوشته هایش است. میردال سوئد را به دولت رفاه تبدیل کرد و پس 

از آن به آمریکا رفت و سال های سقوط دولت رفاه آمریکایی را مشاهده کرد.
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یزی مسئله برنامه ر
یش فون هایک، اقتصاددانی که نظراتی غیراقتصادی داشت فردر

یش فون هایک فردر

هایک در هشتم ماه می ۱۸۹۹ در شهر وین امپراتوری اتریش- مجارستان به دنیا 
آمد. در سنین نوجوانی عازم جبهه جنگ شد و در گردان توپخانه به مرز ایتالیا 
رفت که بجنگد. پس از جنگ تحصیالتش را در دانشگاه وین تکمیل کرد و پس 
از آن توسط لودویگ فون میزس استخدام شد تا روی جزئیات اقتصادی معاهده 
سن ژرمن تحقیق کند. اقتصاددانی که بعدها ادعا می کرد بسیار تحت تاثیر افکار 
فلســفی فامیل دورشــان، لودویگ ویتگنشــتاین، بوده ســال های ســال در 
دانشــگاه هایی نظیر مدرســه اقتصادی لندن، دانشــگاه شــیکاگو و دانشگاه 
یس کرد و در سال ۱۹۷۴ به طور مشترک با گونار میردال، موفق به  فرایبورگ تدر
یافــت نوبل اقتصاد شــد. او دو هفته پیش از تولد ۹۳ســالگی اش در شــهر  در

ـ فرایبورگ درگذشت. 
فردریش فون هایک بازار را از جنس نظمی خودانگیخته و خودسامان بخش 
می دانست. نظم خودانگیخته به زبان ساده بسط یک منطق در واقعیت است که 
بدون برنامه ریزی خاصی توسط افراد وقوع پیدا می کند. به عنوان مثالی ساده به 
پیشرفت و تغییرات زبان فارسی طی سده های متوالی نگاهی بیندازید. آیا کسی 
در سده دهم هجری برنامه ریزی کرده بود که زبان فارسی پس از چهارصد سال 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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به وضعیت امروزی اش درآید؟ پاسخ خیر است. مدافعان مفهومی تحت عنوان 
»نظــم خودانگیخته زبانی« چنین ادعا می کنند که گرچه اســتفاده و تاثیر یک 
شــاعر و نویســنده با یک آدم معمولی بســیار فرق دارد، اما نمی توان گفت که 
هیچ یک از آنها برنامه داشــته اند که زبان فارســی را بــه وضعیت امروزی اش 
برســانند. هر فرد در حیطه فردی خود عملی انجــام می دهد و این عمل ورای 
گاهی و پیش بینی او در کنار باقی اعمال فردی و تاریخی به نتیجه ای می رسد. آ
هایک همین نگاه را در زمینه اقتصاد و به ویژه بحث مربوط به قیمت گذاری 
دارد. بــه نظر او نظام تعیین قیمت آزاد چیزی نیســت که انســان ها به صورت 
گاهانه اختراع کرده باشــند، بلکه نظمی خودانگیخته اســت که »نتیجه عمل  آ
انســان اســت، و نه طرح و برنامه انسان.« از نظر او انســان دارای یک دانش 
ضمنی اســت. دانش ضمنی یعنی دانشی که داریم، اما وقوف نداریم که آن را از 
کجا کســب کرده ایم و انتقال دادنش هم برایمان بسیار دشوار است. به عبارت 
بهتر دانش ضمنی دانشــی غیرآموزشی اســت. هایک این طور ادعا می کند که 
قیمت ها برای انســان ســیگنال می فرســتند و این قیمت ها تنها راهی اند که از 
خالل آنها افراد می توانند دانش ضمنی خود را به دیگری منتقل کنند. در نگاه او 
هرگونه اخالل در این نظم - از طریق برنامه ریزی و تعیین غیربازاری قیمت ها- 

موجب ضعیف شدن بازار و از بین رفتن آزادی می شود.
نظم خودانگیخته و خودسامان بخش که پیش از هایک بیشتر در زمینه های 
طبیعی مورد اســتفاده قرار می گرفت، امروزه هــم دوباره در محل تولدش مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. زیســت بوم های طبیعی محیط هایی هستند که به دلیل 
درهم کنش پیچیده و درونی خود و اینکه دارای عناصر و جزئیات بســیاری اند، 
قابل مدیریت مســتقیم انسانی نیستند و به زبان ساده تا حدی باید به حال خود 
رها شــوند. نگاه هایک به نظم و نحوه ارتباط اجــزای آن به یکدیگر امروزه در 

سیاست گذاری  درباره زیست بوم  ها بسیار پرکاربرد است.
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دیکتاتوری
یک تفکیک برای هایک بســیار مهم اســت؛ تفکیک بین دولــت »توتالیتر« و 
»مقتــدر«. دولــت توتالیتر دولتی نامطبوع اســت کــه قصد دارد »تمــام جامعه را 
ســازمان دهی کند تا به یک هدف اجتماعی مشخص برسد«، اما دولت مقتدر دولتی 
اســت که تمام تالشش را در راستای تحقق لیبرالیســم و فردگرایی می گذارد. اساس 
لیبرالیســم و فردگرایی - و حتی تمدن- از دید هایک مالکیت خصوصی و حمایت از 
آن است. این تقسیم بندی بالفاصله منجر به تفکیکی دیگر می شود: تفکیک بین یک 
دولــت لیبرال و یک دولت دموکرات. در این بین ارجحیت با لیبرالیســم اســت و نه 
دموکراسی. به نظر هایک یک دولت دیکتاتور لیبرال بهتر از دولت دموکراتی است که 
فردیت را زیر ســوال می برد. مثال بارز این تمایز از نظر او در کشور شیلی وجود دارد: 
پینوشــه یک دیکتاتور لیبرال بود اما آلنده دولتی توتالیتر داشت که حتی اگر دموکرات 
هم بود به درد نمی خورد. البته که نمی توان هایک را مدافع دیکتاتوری دانست و زمانی 
که درباره حمایتش از حکومت پینوشه از او سوال پرسیدند گفت: »هنوز حتی یک نفر 
را پیدا نکرده ام که بگوید آزادی فردی تحت حکومت پینوشه کمتر از آلنده بوده است. 
گرچه در شرایط خاص کنونی تنها امیدی که داریم به همین شکل از حکومت است، 
احتمال موفقیت آن بســیار پایین است. در این امید قطعیتی وجود ندارد چون همواره 
وابســته به اراده یک فردیم، و افراد کمی وجود دارند که بتوان به آنها اعتماد کرد. اما 
اگر در این لحظه خاص تنها همین فرصت را داشته باشیم، باید همین راه حل را هم در 
پیش بگیریم و امیدوار باشــیم که حکومت دیکتاتوری به مرور زمان به ســمت یک 
دموکراســی محدود حرکت کند.« در جایی دیگر هم که درباره شــیلی و پینوشه از او 
ســوال پرســیدند گفته بود: »من کامال مخالف دیکتاتوری هستم. اما یک حکومت 
دیکتاتوری شاید نظامی ضروری برای یک دوران گذار باشد. شخصا یک دیکتاتوری 
لیبرال را ترجیح می دهم به حکومتی دموکراتیک که عاری از لیبرالیســم باشد... فکر 
می کنم در شیلی دوران گذار از حکومت دیکتاتوری به لیبرال را شاهد خواهیم بود.« 



ایدهها130

کشورها چطور رشد می کنند؟
سیمون کوزنتس می گوید رشد کشورها مشابه هم نیست

سیمون کوزنتس

سیمون اسمیت کوزنتس، در آوریل ۱۹0۱ در شهر پینسک امپراتوری روسیه 
به دنیا آمد. آن زمان هنوز خبری از انقالب اکتبر نبود و شــهر پینسک هم 
برخالف امروز که در بالروس قرار دارد، بخشی از روسیه به حساب می آمد. 
یشــه های لیتوانیایی داشتند در سال ۱۹۲۲ به ایاالت متحده  خانواده او که ر
یر نظر وزلی  مهاجرت کردند و کوزنتس در دانشــگاه کلمبیا تا سال ۱۹۲۶ ز
کلر میچل، موفق به اخذ دکتری خود در رشــته اقتصاد شــد. عنوان رساله 
دکتری او این بود: »ارائه و تحلیل نظام اقتصادِی دکتر شومپیتر«. این چهره 
درخشان اقتصادی که تعلقی اساسی به اقتصاد نهادگرا دارد بعدها شاگردانی 
مانند میلتون فریدمن را پرورش داد و نهایتا در سال ۱۹۷۱ موفق به اخذ نوبل 
یس در دانشگاه هایی نظیر کلمبیا، هاروارد،  اقتصاد شد. او پس از سال ها تدر
جان هاپکینز و پنســیلوانیا، در سال ۱۹۸۵، زمانی که در شهر کمبریج ایالت 

ـ ماساچوست حضور داشت، درگذشت.
سیمون کوزنتس، ریاضی دان و آماردانی است که تاثیر شگفت انگیزش بر 
علم اقتصاد باعث شــد که در سال 1971، یعنی زمانی که تنها 3 سال از آغاز 
جایزه نوبل اقتصاد می گذشــت، به دلیل »تفسیر تجربی او از رشد اقتصادی 

] ایده پرداز اقتصادی [
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که منجر به دیدگاهی جدید و ژرف در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرایند 
توســعه شده اســت« نامش به عنوان تاثیرگذارترین چهــره اقتصادی جهان 
شناخته شود. منظور از »تفسیر تجربی رشد اقتصادی« چه بود؟ پس از پایان 
جنــگ دوم جهانی کوزنتس بــه پژوهش هایی جدید دســت زد که ارتباطی 
تنگاتنگ بین درآمد و رشــد اقتصادی را بررسی می کردند. او پیشنهاد برنامه 
مطالعاتی دقیقی را کرد که به صورتی کامال مبسوط چهار عنصر اساسی رشد 
اقتصادی را بررسی می کردند. این عناصر شامل رشد جمعیت، رشد دانش، 
تطابق داخلی کشــور با فاکتورهای رشد، و روابط اقتصادی خارجی با دیگر 
کشــورها می شــود. نظریه عمومی رشد اقتصادی باید توســعه اقتصادهای 
پیشــرفته، و دالیلی را توضیح دهد که مانع از توسعه کشورهای اقتصادهای 
عقب مانده می شوند. این توضیح هم شامل اقتصادهای بازاری می شود و هم 
اقتصادهای برنامه ریزی شــده، هــم اقتصادهای بزرگ و هــم اقتصادهای 
کوچک، و هم کشــورهای توســعه یافته و هم کشــورهای در حال توسعه. 
کوزنتس شاخص های آماری مربوط به عملکرد اقتصادی 14 کشور در اروپا، 
ایاالت متحده و ژاپن را که مربوط به 60 ســال بودنــد، هم جمع آوری و هم 
تحلیل کرد. تحلیل این داده ها منجر به پیشرفت تعدادی از فرضیه های مربوط 
به وجوه گوناگون ســازوکار رشد اقتصادی شد، که سطح و متغیرپذیری رشد 
را نشان می دادند. جدای از این مسائل، مواردی مانند ساختار تولید ناخالص 
ملی، توزیع نیروی کار، توزیع درآمد بین خانوارها و ساختار تجارت خارجی 
را نیز تحلیل کرد. کوزنتس به همین طریق موفق شد تا نظریه رشد اقتصادی 
تاریخی را بنیان گذاری کند. مضمون مرکزی این مطالعات تجربی این اســت 
که رشد مجموع محصوالت یک اقتصاد، به صورت ضمنی نشان دهنده گذار 
کل اقتصاد آن کشور است. این دوران گذار، وجوه زندگی اقتصادِی گوناگونی 
را تحت تاثیر قرار می دهد که شــامل ساختار تولید، ساختار شغلی و بخشِی 
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اشــتغال، تقســیم مشــاغل گوناگون بین فعالیت های بازاری و خانوادگی، 
ساختار درآمد، ســاختار ابعاد و سن، و توزیع فضایی جمعیت، جریان یافتن 
کاالها، سرمایه، کار و دانش، سازمان دهی تنظیمات دولتی و صنعتی می شود. 
به نظر کوزنتس، چنین تغییراتی برای رشــدی مجموع ضروری بوده و زمانی 
که آغاز شده و شــکل بگیرند، باعث توسعه متداوم یک کشور خواهند شد. 
کوزنتــس به این وســیله موفق شــد که تحلیلــی عمیق از تاثیــر فرایندها و 
ویژگی های جمعیتی بر اقتصاد به دست دهد. نکته درخشان تحلیل کوزنتس 
این است که، کشــورهایی که در حال حاضر توســعه یافته نیستند، شرایطی 
متفاوت با کشــورهایی دارند که در زمان قدیم، پیش از صنعتی  شدن، توسعه 
نیافته بودند. کوزنتس این فرض را که همه کشــورها مراحل خطی یکسانی را 
طی خواهند کرد رد کرده، و هر کشــور را در هر زمان تاریخی، منحصر به فرد 

قلمداد می کند.

منحنی کوزنتس
کوزنتس کشــفیات جالبی در عرصه اقتصاد داشته است که امروزه تاثیری 
زیاد بر مطالعات و پژوهش های تاریخی اقتصاد دارند. در بین این کشفیات، 
شــاید جالب ترین و مهم ترین »منحنی کوزنتس« باشــد. این منحنی، یک 
شکِل U معکوس است که رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را نشان 
می دهد. رشد اقتصادی، در کشورهای فقیر فاصله بین درآمد فقرا و ثروتمندان 
را افزایش می دهد. در کشورهای ثروتمند داستان معکوس است و فاصله بین 
این دو گروه کم می شــود. با جمع کردن ایــن دو حالت با یکدیگر، کوزنتس 
چنین نتیجه گرفت که با تداوم رشد اقتصادی، کشورها ابتدا افزایش نابرابری 
و ســپس کاهش نابرابری را تجربه می کنند. مبنای استدالل او هم این بود که 
در گذار از کشاورزی به صنعت، که پایه رشد اقتصادی است، درآمد ناشی از 
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کشــاورزی خیلی کم تغییر کرده اما درآمد ناشی از صنعتی سازی تاثیری زیاد 
بــر درآمدهــا می گذارد. جدای از این مســئله، با رشــد اقتصادی، ســطح 
دانش آموختگی مردم یک کشــور افزایش پیدا کرده و همین مسئله هم باعث 
کم شــدن شکاف درآمدی، و کم شــدن افرادی با درآمد پایین تر می شود و آن 
افراد هم توانایی تاثیرگذاری در سیاست گذاری های دولتی را دارند، زیرا دیگر 
قدرت سیاســی هم کســب کرده اند. کوزنتس در نهایت موفق شد که الگوی 
رفتار پس انداز- درآمد را هم کشف کند که همین مسئله بعدها منجر به ایجاد 
فرضیه »درآمــد ماندگار چرخه زندگی« توســط میلتــون فریدمن و فرانکو 

مودیلیانی شد.
سیمون کوزنتس قطعا یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود، 

که تاثیرش هم در قالب به زمین برگرداندن علوم اقتصادی جلوه گر می شد.
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یاضیات پدر تلفیق آمار و ر
یان تینبرگن نخستین اقتصاددانی بود که مدل اقتصاد امریکایی را 

تعریف کرد
یان تینبرگن

یک  متولد ۱۲ آوریل ۱۹0۳ در نروژ اســت. یان تینبرگن با افراد بزرگی نظیر هندر
یمان و آلبرت اینشــتین نشست و برخاست داشته و در نهایت  لورنتس، پیتر ز
موفق شده در دنیای اقتصاد نخســتین مدل ملی اقتصاد کالن را مطرح کند. 
تینبرگــن جوایز بزرگی را از آِن خود کرده که مهم تریِن آنها جایزه نوبل اقتصاد و 
به همین خاطر نامش در کنار نام برجسته ترین اقتصاددان های جهان نظیر آدام 
یافت  اســمیت و کارل مارکس قرار گرفته است. او نه تنها خودش جایزه نوبل در
یافت جایزه نوبل شــده و به  کرده بلکه بــرادرش هم در فیزیولوژی موفق به در
همین خاطر به آنها خانواده نوبلیست ها نیز می گویند. یان تینبرگن در نهم ژوئن 
۱۹۹۴ از دنیا رفت اما خدماتش برای علم اقتصاد پابرجاست. آن طور که پیداست 

ـ خانواده اش هیچ گاه به صورت رسمی دلیل مرگ او را اعالم نکردند. 
برخی او را با جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ مقایســه کرده اند؛ البته یان 
تینبرگن به قدری در دنیای اقتصاد پیشــرو است که نیازی نیست او را با کسی 
مقایســه کرد؛ نامش به تنهایی در دنیای اقتصاد اعتبار دارد و به علم اقتصاد نیز 
اعتبار بخشیده است. او ابتدا به عنوان فیزیک دان آغاز به کار کرد و حتی مدرک 
دکتری خود را نیز در این رشته دریافت کرده است اما بررسی های »آینده نگر« از 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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تاریخ زندگی او نشــان می دهد در اواخر دهه 20 میالدی به َســمت علم اقتصاد 
مایل شده اســت. اواســط دهه 30 بود که موفق شــد نام خــودش را به عنوان 
اقتصاددان به ثبت برساند. از همان ابتدا مسئله کسب وکار برای او پازلی بود که 

نیاز می دید به کمک ریاضیات و آمار آن را حل کند. 
نخســتین باری که نام تینبرگن در دنیای اقتصاد بر سر زبان ها افتاد به خاطر 
تالش هایش برای ساخت مدل های ریاضیاتی در علم اقتصاد بود. در واقع او در 
همه کارهایی که در دنیــای اقتصاد انجام می داد از ریاضیات کمک می گرفت. 
بــرای مثال او به کمک ریاضیات بررســی می کرد که چطور شــوک هایی نظیر 
شکســت در ِکشت کشاورزی یا سقوط بازار سهام روی مسائلی مهم در دنیای 
اقتصاد نظیر بیکاری، میزان تولید و تورم اثرگذار است. در گذشته یعنی پیش از 
تینبرگن از ریاضیات تنها در ســطح تئوری استفاده می شــد اما این اقتصاددان 
کاری کرد که در ســطح عملی نیز از آن بهره بگیرند. پائول ساموئلسون در مورد 
کارهای تینبرگن در این باره تأکید کرده که او موفق شده به نوعی انعطاف پذیر از 

ریاضیات در سیاست گذاری های اقتصادی بهره بگیرد. 
»مدل اقتصاد امریکایی« یکی از معروف ترین مدل های اقتصادی است که 
این اقتصاددان آن را مطرح کرده اســت. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، حتی 
مدل هایی که امروزه در دنیا به صورت کامپیوتری از آنها اســتفاده می شود ریشه 
در همین مدلی دارد که تینبرگن ســال ها پیش ابداع کرده اســت. او در این مدل 
همه چیز را پیش بینی می کرد، از میزان کسرِی بودجه گرفته تا نرخ ارز؛ پیش بینِی 

آینده همه اینها به کمک مدل این اقتصاددان امکان پذیر شد. 

مردی با ایده های انقالبی در اقتصاد
یکی از ایده های اقتصادی که معمواًل به یان تینبرگن نسبت می دهند این 
اســت که معتقــد بود دولــت باید دســت کم آن قــدر ابزارهای مســتقل 
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سیاســت گذاری داشته باشــد که بتواند به اهداف اقتصادی خود دست پیدا 
کند. برای مثال اگر کشــوری به دنبال کنترل نرخ ارز یا افزایش نرخ رشــد 
اقتصادی اســت باید ابزارهای مستقلی را در این زمینه تعریف کرده باشد که 
یکی از آنها می تواند میزان حداقل دســتمزد باشد. اما ایده ای که او مطرح 
می کرد در آن زمان ایده ای انقالبی بود که نمی شد درباره شکست یا پیروزی 

آن با قاطعیت نظر داد. 
یان تینبرگن در سال 1969 نخســتین جایزه نوبل اقتصاد را از آِن خود کرد؛ 
البته این جایزه را به صورت اشــتراکی با یــک اقتصاددان نروژِی دیگر دریافت 
کرد. جیمز تابین از دانشــگاه ییل معتقد است این جایزه نیز برای تینبرگن صرفًا 
وسیله ای بود تا به کمک آن منطق را وارد سیاست های اقتصادی کند. او به ویژه 
هدفش را سیاســت های اقتصادی جهان سوم قرار داده بود. اما به نظر می رسد 
درباره کشورهای جهان سومی و ایجاد بهبود و توسعه در اقتصاد آنها چندان با 
موفقیت همراه نشــد. او بارها در مصاحبه های خود تأکیــد کرده بود که اگر به 
کشورهای در حال توسعه توجه کافی صورت نگیرد، در آینده با موج عظیمی از 
بیکاری، افزایش تنش ها و در نهایت با فاجعه روبه رو خواهیم شــد. بخشی از 
نســخه ای که او ارائه کرده بود اعطای کمک های مالی به کشورهای فقیر و در 
گاه بود و  حال توســعه بود. البتــه او از موانع کمک به جهان در حال توســعه آ
می دانســت این موانع می تواند مانع رشــد اقتصادی آنها در کوتاه مدت شود. به 
خاطر همیــن حرف ها بود کــه در اواخر عمرش بیشــتر به عنوان »قدیســی 
بشردوست« شناخته شد. حتی ساموئلسون نیز از این لقب برای یاد کردن از او 
استفاده کرد. تینبرگن نه به خاطر این دیدگاه های بشردوستانه اش بلکه به خاطر 
پیونــدی که میان علم ریاضی و اقتصاد ایجاد کرد به شــهرت رســید. در پایان 
عمرش به عقایدی در ارتباط با جهان سوم رسید که آنها نیز به شهرت بیشترش 

در ادامه کمک کرد. 
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آیا حداقل دستمزد ضروری است؟
جوان رابینسون با توضیح ساختار خطرناک »مونوسپونی« 

ضرورت حداقل دستمزد را تایید می کند
جوان رابینسون

رابینسون در آخرین روز اکتبر ۱۹0۳ در سوِری انگلستان به دنیا آمد و در پنجم 
گوســت ۱۹۸۳ در کمبریج از دنیا رفت. حد فاصل این سال ها که تقریبا ۸ دهه  آ
به درازا می انجامد پر بود از اتفاقات مختلف: از ســفر به کشــورهای پرحادثه 
گرفته تا مطالعه و بررســی نظری و تجربی مســائل اقتصــادی. امروز به نام 
یم و هــم رابطه »آموروسو-رابینســون«.  رابینســون هم مدل رشــدی را دار
رابینســون که الهام های اقتصادی خود را از مارکس و کینز و حتی پیرو زرافا 
می گرفت از دیدگاه آمارتیا سن به عنوان فردی »بسیار باهوش با سطح تحمل 
بسیار پایین« توصیف می شود. در سال ۲0۱۶، شورای دانشگاه کمبریج بنایی 
را در بخش جدید شــمال غربی این دانشــگاه به نام جوان رابینســون به ثبت 

ـ رساند.
در این مجموعه باز هم ســراغ یکی از بزرگ ترین اقتصاددان هایی رفتیم که 
کار خود را در نیمه اول قرن بیســتم آغاز کرد و تاثیر خود را بر نیمه دوم این قرن 
به خوبی گذاشــت: جوان ویوِلت رابینسون. خانم رابینسون اقتصاددانی بود که 
در زمینه های گســترده ای از نظریه اقتصادی تاثیر خود را گذاشــت و امروزه به 

عنوان یک چهره مرکزی و اصلی در اقتصاد پساکینزی شناخته می شود.

] اقتصاددانان نهادگرا [
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رابینسون طی جنگ جهانی دوم برای کمیته های مختلف دولتی کار می کرد و 
در همین زمان هم به اتحاد شوروی سر زد و هم به چین و به کشورهای توسعه نیافته 
و در حال توسعه عالقه مند شد. نکته جالب دیگر در کارنامه رابینسون سفرهایی 
بود کــه او به چین می کرد و مشــاهدات و تحلیل هایــش را در کتاب هایی نظیر 
»چیــن: یک افق اقتصادی« )1958(، »انقــالب فرهنگی در چین« )1969( و 
»مدیریــت اقتصادی در چین« )1975( منتشــر کرد و تقریبــا می توان گفت به 
ستایش انقالب فرهنگی این کشور پرداخت. البته او سری هم به ُکره شمالی زد و 
از آن به عنوان »معجزه ُکره« نام برد و ُکره جنوبی را هم تشویق می کرد تا با حرکت 
به ســمت اصالحات اقتصادی با ُکره شــمالی متحد شــود. البته رابینسون این 

خوش بینی خود به اصالحات اقتصادی را به مرور زمان از دست داد.
رابینســون در سال 1942، »جستاری درباره اقتصاد مارکسی« را نوشت که 
در آن بــر کارل مارکس به عنوان یک اقتصاددان متمرکز شــد و به این مســئله 
کمک کرد تا میــراث مارکس را بتوانیم یک بار دیگر به مباحثه بگذاریم. جدای 
از این نوشــته، مهم ترین اثر رابینسون »انباشت سرمایه« نام داشت که در سال 
1956 به رشــته تحریر درآمد و اقتصاد کینزی را در حالت بلندمدت هم تعمیم 
داد. جدای از آن در ســال 1962، با انتشــار »جســتاری در باب نظریه رشــد 
اقتصادی« که کتابی دیگر درباره نظریه رشد بود، مسیرهای رشد عصر طالیی 
را مورد بحث قرار داد. رابینسون پس از آن در دانشگاه کمبریج در کنار نیکوالس 

کالدور یک نظریه رشد جدید را توسعه داد. 

انحصار در خرید
انحصار در خرید یا همان مونوسپونی، به ساختاری در بازار اشاره می کند که 
در آن یک خریدار منفرد، عمده بازار را کنترل می کند زیرا خریدار عمده کاالها 
و خدمات ارائه شــده توسط فروشندگان بازار اســت. در نظریه اقتصاد خردی 
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»انحصار در خرید«، واحدی که انحصار خرید در بازار را داشــته باشد، تقریبا 
از همان مســیری بــه این جایگاه رســیده که در یک ســاختار مونوپولی، یک 

تولیدکننده انحصار را در دست داشته و می تواند بر خریداران چیره شود.
رابینســون در ســال 1933، کتابی تحت عنوان »اقتصاد رقابت ناکامل« را 
نوشــت که در آن لفظ »انحصار در خریــد« را ضرب کرده بود. البته انحصار در 
خرید بیشــتر به خریداران نیروی کار برمی گردد، یعنی حالتی که کارفرما چنان 
قدرتی در تعیین دستمزد دارد، که تقریبا می تواند هر نرخی از استثمار را بر کارگر 
پیــاده کند و در نهایــت کم تر از بهــره وری نهایی کارگران بــه آن ها پول دهد. 
رابینسون از این مفهوم برای توصیف کردن شکاف دستمزد بین زنان و مردانی که 

بهره وری مشابه دارند هم استفاده کرد.
مثال بسیار روشنی برای انحصار در خرید، مربوط به یک شهر است که در آن 
صنعت معدن کاری رونقی نسبی دارد. در این شهر، شرکتی که مالکیت معدن را در 
دست دارد، قادر است که دستمزدها را بسیار پایین تعیین کند، زیرا هیچ رقابتی از 
کارفرمایان دیگر، در استخدام کارگران حس نمی کند، زیرا تنها کارفرمای حاضر 
در این شهر، همین شرکت است و مسائلی مانند انزوای جغرافیایی نمی گذارد که 
کارگران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند. جدای از عبارت مونوسپونی، از عبارت 
اولیگوسپونی هم استفاده می شود که تقریبا همین معنا را دارد. این پدیده امروزه در 

اشکال مختلف و با درجات گوناگون اتفاق می افتد. 
یکــی از راه ها برای جلوگیری از مونوســپونی در بــازار کار، تعیین حداقل 
دســتمزد به وسیله قانون اســت. نکته بسیار دردناک این اســت که بسیاری از 
مخالفــان تعیین حداقل حقوق، خود را موافق رقابــت هم معرفی می کنند، در 
صورتــی که می توانند در یک اقتصادی که دائما تحت تعدید ادغام های عمودی 
قرار دارد، نبض اصلی بازار کار را در دست بگیرند و خود را به خریدار انحصاری 

نیروی کار تبدیل کنند.
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آیا حق با کینز بود؟
جان هیکس نه تنها حق را به کینز می دهد، 

بلکه بحث او را دقیق تر هم می کند
جان هیکس

جان هیکس در بهار ۱۹0۴ در شــهر وارویک انگلســتان بــه دنیا آمد. پدرش 
روزنامه نــگاری محلــی بــود. او که از کالج کلیفتون در ســن ۱۸ ســالگی 
کسفورد شد. با  فارغ التحصیل شــده بود، برای تحصیالت دانشــگاهی وارد آ
یخ و ادبیات  یاضیــات بود عالقه وافری که بــه تار اینکــه تخصص هیکس ر
داشــت، باعث شد که وارد مطالعات فلســفی، سیاسی و اقتصادی هم بشود. 
کسفورد  یس در کمبریج و آ پس از فارغ التحصیلی هم عمده زندگی اش به تدر
یادی بــر نظریه تعادل عمومــی و نظریه رفاه  گذشــت. هیکس که تاثیرات ز
یافت نوبل اقتصاد شد. او نهایتا در سن  گذاشته بود، در سال ۱۹۷۲ موفق به در

ـ ۸۵ سالگی در شهر بالکلی انگلستان درگذشت.
جان ریچارد هیکس اقتصاددانی بریتانیایی است که امروزه به عنوان یکی از 
مهم ترین و تاثیرگذارترین اقتصاددان های قرن بیســتم در نظر گرفته می شــود. 
تاثیراتی که هیکس بر اقتصاد گذاشــته بســیار زیاد هســتند اما مهم ترین آن ها 
 IS-LM صورت بنــدی او از نظریه انتخاب مصرف کننده در اقتصاد خرد و مدل
یا همان مدل هیکس- هانســن بود که اقتصاد خرد کینزی را به شکلی خالصه 
ارائه می داد. هیکس در کتابی تحت عنوان »ارزش و ســرمایه« نظریه ارزش و 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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تعادل عمومی را به شــدت گسترش داد. تابع تقاضای غرامت یافته هم امروز به 
افتخار او تابع هیکسی نامیده می شود.

سال های ابتدایی کار نظری هیکس مربوط به اقتصاد کار بود. در آن سال ها 
بود که هیکس کتاب »نظریه دســتمزدها« )1932( را نوشــت که امروزه هم به 
عنوان یکی از منابع مطالعاتی اســتاندارد در نظر گرفته می شود و پس از آن بود 
که در همکاری با آر.جی.دی آلن دو مقاله بســیار مهم در ســال 1934 درباره 

نظریه ارزش منتشر کرد.
هیکس در ســال 1939 با کتاب »ارزش و ســرمایه« اوج کار خود را نشان 
داد. مبنــای این کتاب مطلوبیت ترتیبی بود. این کتاب در زمان خودش تمایزی 
را بین اثر جایگزینی و اثر درآمد روشــن کرد، برای فردی که در نظریه انتخاب 
برای یک مورد دوکاالیی قرار دارد. این تمایز البته امروز تبدیل به اســتانداردی 
جاافتاده در اقتصاد شده است. در این مسئله، تحلیل یک مورد بسیار مشخص، 
تعمیــم می یابد: تحلیل یک کاال و یک کاالی ترکیبی، که ترکیبی از تمامی دیگر 
کاالها اســت. این نظریه تمامی افراد و کسب  و کارها را از طریق زنجیره های 
عرضه و تقاضا در سرتاســر یــک اقتصاد جمع می کند. با ایــن نظریه می توان 
مشکل تجمیع را با دقت بیشتری برای انبوهه ای از کاالهای سرمایه ای پیش بینی 
کرد. در این کتاب اســت که انگلیســی زبان ها برای اولین بار بــا نظریه تعادل 
عمومی آشنا می شوند. جدای از این معرفی، هیکس موفق شد که این نظریه را 
بــرای تحلیل دینامیک پاالیش کند و برای اولین بار بحثی مشــخص را درباره 
شــرایط پایداری برای تعادل عمومی پیش بکشد. طی تحلیل های ارائه شده در 

این کتاب، هیکس توانست استاتیکی تطبیقی را فرمولیزه کند.
در ســال انتشار »ارزش و ســرمایه« هیکس معیاری بســیار مشهور برای 
غرامت را هم توســعه داد که با نام کارایی کالدور- هیکس شناخته می شود و به 
منظــور مقایســه های رفاهی سیاســت های عمومی مختلــف و وضعیت های 
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اقتصادی گوناگون به کار می رود.

 از کینز، کینزی تر
مهم ترین اثر هیکس در اقتصاد کالن، مدل IS-LM یا همان مدل هیکس- 
هانسن است. هیکس این مدل را در مقاله ای بسیار جالب با عنوان »آقای کینز 
و اقتصاددان های کالســیک، یک تفســیر پیشنهادی« منتشــر کرد. این مدل 
تفسیری از نظریه جان مینارد کینز را صورت بندی می کند و اقتصاد را به عنوان 
خطــی تعادلی معرفی می کند که بین 3 کاال کشــیده شــده: پــول، مصرف و 
ســرمایه گذاری. بعدها خود هیکس اعالم کرد که در ابتدا فکر می کرده که این 
مدل نهایتا به عنوان یک وسیله کمکی برای آموزش در کالس ها به کارش بیاید.
در این مدل که ابزاری برای اقتصاد کالن اســت رابطه بین نرخ بهره و بازار 
دارایی ها نشان داده می شود. IS مخفف کلمات سرمایه گذاری و پس انداز است 
و LM هم مخفف کلمات ترجیح نقدشــوندگی و عرضــه پول. جایی که این دو 
منحنی یکدیگر را قطع می کنند »تعادل عمومی« شــناخته می شود و در همین 
زمان اســت که خطوط تعادلی هم زمانی هم در کاالها و هم در بازار دارایی ها به 
وقوع می پیوندد. دو تفســیر مختلف می توان از این مدل کرد: اول اینکه تغییرات 
درآمد ملی، درحالی که سطح قیمت ها برای مدت کوتاه ثابت است، توضیح داده 
می شــود و جدای از آن متوجه می شــویم که منحنی تقاضای مجموع می تواند 

جابه جا شود.
این مدل که در ســال 1937 توسط هیکس ارائه شــد و پس از آن به وسیله 
الوین هانســن گسترش پیدا کرد، بیانی ریاضیاتی از نظریه اقتصاد کالن کینزی 
است. این مدل بین دهه 40 و 70 به عنوان چارچوب اصلی تحلیل اقتصاد کالن 
استفاده می شــد، اما پس از بحران اقتصادی دهه 70 به این سو، کمتر از آن در 
پژوهش های اقتصاد کالن استفاده شده است. با این حال هنوز هم اگر در کتابی 
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بخواهند ابزاری مقدماتی را برای توضیح اقتصاد کالن استفاده کنند، از این مدل 
بهره می برند و حتی اگر چنین هم نکنند، الهامی مفهومی از آن را در قالبی دیگر 
می ریزند. این مدل هم به صورت مســتقل قابل اســتفاده اســت هم به عنوان 
زیرشــاخه ای از مدل کلی تر AD-AS که در آن قیمت ها شناور است و تورم هم 

وجود دارد.
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باالخره دولت مداخله کند یا خیر؟
جان کنت گالبرایت می گوید 

که دولت باید حضور پررنگی در فعالیت اقتصادی داشته باشد
جان کنت گالبرایت

یــوی کانادا به دنیــا آمد. مدارک  گالبرایــت در ۱۵ اکتبــر ۱۹0۸ در اونتار
یو و دانشگاه برکلی کالیفرنیا  تحصیلی خود را از کالج کشــاورزی اونتار
یس هم به دانشگاه های نامداری مانند هاروارد، پرینستون  گرفت و برای تدر
و برکلی  رفت، که در بین آن ها هاروارد جایگاهی ویژه برایش داشــت. او که 
عضــو حزب دموکرات بود در دولت های فرانکلیــن روزولت، هری ترومن، 
جان اف  کندی و لیندن جانسون مشغول به کار بود. او در دولت کندی به 
عنــوان ســفیر آمریکا در هند مشــغول بــه کار بــود. ایــن اقتصاددان 
مناقشه  برانگیز و جنجالی نهایتا در ۲۹ آوریل سال ۲00۶ و زمانی که بیش 

ـ از ۹۷ سال سن داشت در شهر کمبریج ماساچوست درگذشت.
جان کنت گالبرایت اقتصاددانی بود که اصال خود را محدود به دانشگاه 
و پژوهش نکرد. اگر کارنامه او را نگاه کنید متوجه می شوید که سمت های 
رســمی نســبتا زیادی داشــته و جدای از آن دیپلمات هم بــوده و یکی از 
شناخته شده ترین ســخن گوهای لیبرالیســم آمریکایی در قرن بیستم هم به 
حساب می آمده. از سوی دیگر کتاب های گالبرایت را باید در نظر گرفت که 
طی 50 ســال همواره کتاب های پرفروش بازار به حســاب می آمده اند. از 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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مشــهورترین کتاب های او می توان به سه گانه ای اشــاره کرد که با عناوین 
»ســرمایه داری آمریکایی« )1952(، »جامعه مرفه« )1958( و »وضعیت 
نوین صنعتی« )1967( به چاپ رســید. نکته بسیار جالب درباره گالبرایت 
این اســت که، اقتصاددانان دیگری مانند میلتــون فریدمن، پل کروگمن و 

روبرت سولو انتقادات بسیار تندی را نسبت به او مطرح کرده اند.
کتاب »ســرمایه داری آمریکایی« گالبرایت به این شــکل از نتیجه گیری 
رسید که اقتصاد آمریکا از سوی سه ســتون کسب وکارهای بزرگ، نیروی 
کار بزرگ و دولت فعال مدیریت می شود. گالبرایت در این کتاب فعالیت های 
گروه های البی صنعتی و اتحادیه هــا را با عنوان »قدرت مقابله گر« تعریف 
می کرد. این شکل از صورت بندی در تضادی آشکار با دوران پیش از بحران 
بزرگ قرار می گرفت، که در آن کسب و کارهای بزرگ با آزادی بسیار زیادی 

بر اقتصاد حاکم بودند.
بین آثار گالبرایت نکته بســیار جالب در کتاب »جامعه مرفه« )1958( 
آمده است. گالبرایت در این کتاب اشاره می کند که اگر قرار باشد آمریکا پس 
از جنگ دوم جهانی به موفقیت دســت یابد، باید سرمایه گذاری های بسیار 
بزرگی در اقالمی مانند بزرگراه ســازی و آموزش بکند. منبع این ســرمایه ها 
کجاست؟ مالیات عمومی. گالبرایت در بسیاری از آثارش این فرضیه را نقد 
کرده که افزایش تولید مادی نشــان دهنده ســالمت اقتصــادی و اجتماعی 
است. به همین خاطر او را به عنوان یکی از پساماتریالیست ها می شناسند.
گالبرایت در کتــاب »وضعیت نوین صنعتــی« )1967( تحلیل خود از 
نقش قدرت در زندگی اقتصادی را گســترش داد و عنوان کرد که تعداد کمی 
از صنایــع در ایــاالت متحده، تناســب کامل با مدل رقابــت کامل دارند. 
گالبرایــت در ســال 1994 کتابی عجیــب با عنوان »تاریخچــه ای کوتاه از 
سرخوشی مالی« نوشــت که در آن به حباب های مالی پرداخته بود. او ادعا 
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می کرد که حباب هایی که طی چندین قرن پدید آمده اند، یکی از ویژگی های 
ذاتی نظام بازار آزاد هســتند، زیرا روان شناســی توده ها باعث می شــود که 
گرایش به خطاهایی که همراه با سرخوشــی می آیند، بیشتر شود. او در این 
کتاب اشــاره کرد که حافظه مالی به طرز بسیار عجیبی کوتاه است و چیزی 
که در حال حاضر یک »ابزار مالی جدید« نامیده می شود، به هیچ وجه چنین 

نبوده و ظاهری جدید از مسئله ای قدیمی است.

 لیبرال ها علیه هم
کلیه کارهای گالبرایــت و مخصوصا کتاب »جامعه مرفه« او، انتقادات 
بســیار زیادی را از سوی حامیان اقتصاد لسه فری به خود جلب کرده است. 
میلتون فریدمن در نوشــته ای با عنوان »فریدمــن درباره گالبرایت و درمان 
بیماری انگلیســی« گالبرایت را به عنوان نســخه قرن بیســتمی توری قرن 
نوزدهمی بریتانیای کبیر معرفی می کند، که رادیکالی بســیار عجیب است. 
فریدمن می گوید که گالبرایت نظراتی اشرافانه و قیم مآبانه دارد که طی آن ها 
به واســطه اقتدار باید جلــوی آزادی افراد برای انتخــاب کردن را گرفت و 
وظیفه را به عهده افرادی گذاشت که »عقل بیشتری« دارند. خود فریدمن 
چنین می گوید: »بســیاری از اصالح طلبان- گالبرایت تنها نیست- عمدتا 
می گویند که بازار آزاد مانع از رسیدن آن ها به اصالحاتشان می شود و به این 
مســئله اعتراض دارند و می گویند که این رویکرد باعث می شــود که مردم 
هرچه خودشــان می خواهند داشته باشــند و نه آن  چیزی که اصالح طلبان 
می خواهند. همین مســئله باعث می شــود که هر اصالح طلبــی به یکی از 

دشمنان جدی بازار آزاد تبدیل شود.«
روبرت سولو هم کمبود داده های تجربی در آثار گالبرایت را نقد و او را به 
برخورد گزینشــی با داده ها محکوم می کند. از سوی دیگر ریچارد پارکر در 
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کتابی که درباره گالبرایت نوشــته او را متفکــری پیچیده معرفی کرده که در 
ابتدا می خواســت ضرورت کســب وکارهای بزرگ برای اقتصاد آمریکا را 

نشان دهد اما پس از آن بیشتر به سمت مداخله دولت حرکت کرد.
پــل کروگمن پا را فراتر گذاشــته و اساســا گالبرایت را بــه عنوان یک 
اقتصاددان به رســمیت نمی شناسد و بیشــتر او را به سیاست گذاری تشبیه 
می کند که سعی دارد رســالتی روشنفکرانه را در قالب نوشته هایی ابراز کند 
که به لحاظ علمی تقریبا بی ارزش هستند. کروگمن، گالبرایت را یک چهره 
رســانه ای می داند که بیشــتر به کار ســخنرانی می خورد تــا دادن نظریات 
اقتصــادی یا تحلیل تاریخ اقتصاد. به هر صورت گالبرایت بین اقتصاددانان 

برجسته جهان، هرگز به عنوان چهره ای جدی جا نیفتاد.
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معجزه بازار
اگر بازارها در جهت دهی به منابع خیلی خوب هستند،

پس چرا شرکت ها به وجود می آیند؟
رونالد کوش 

اقتصاددان و نویسنده بریتانیایی بود و از معدود استادهای دانشگاه که از ابتدای 
کار تا پایان عمرش را در یک دانشــگاه سپری کرد. رونالد هری کوش متولد ۲۹ 
دسامبر ۱۹۱0 بود و در دوم سپتامبر ۲0۱۳ از دنیا رفت. او در سال ۱۹۹۱ جایزه نوبل 
یافــت کرد. کوش از جمله اقتصاددان هایی بود که عقیده داشــت  اقتصاد را در
اقتصــاددان باید بازار حقیقی را مطالعه کند و نیازی به تئوری ها ندارد. مقاله او 
یادی به علم اقتصاد کرده اســت. او در این  در زمینه ماهیت شــرکت ها کمک ز
مقاله این پرسش کلیدی را مطرح می کند که شرکت ها چرا و در چه شرایطی ظهور 
می کنند. یک روز صبح اقتصاددانی به بازار رفت تا پیراهن بخرد. پیراهنی که او 
انتخاب کرد یکی از خارق العاده ترین تولیدات جهان بود. این پیراهن در مالزی و 
به وسیله ماشــین های آلمانی ساخته شــده بود. الیاف پارچه این پیراهن از پنبه 
هندی تهیه شــده بود که بذر آن متعلق به امریکاســت. عالوه بر آن خطوطی در 
یل طراحی شده بود و مواد مصنوعی آن از  حاشیه آستین این پیراهن بود که در برز
نوعی فیبر در پرتغال تهیه شده بود. پائول سی برایت اقتصاددانی که این پیراهن را 
خریداری کرد در ســال ۲00۴ در کتاب خود با عنوان »شــرکت غریبه ها« نوشت: 
»روزانه میلیون ها پیراهن با همین احواالت در سایزها و رنگ های مختلف در بازار 
به فروش می رسند.« هیچ کسی مسئولیت آنها را به عهده ندارد. شرکت هایی که 
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دســت به دست هم داده اند و این زنجیره بزرگ را ایجاد کرده اند تا پیراهن در نهایت 
ـ به دست خریدار برسد تنها از قواعد و قوانین بازار تابعیت کرده اند. 

پائول سی برایت در هشتم جوالی 1958 متولد شده و اکنون در دانشگاه تولوز 
در فرانســه مشــغول به کار اســت. او حوزه تخصصی فعالیت خود را به اقتصاد 
کسفورد  صنعتی اختصاص داده اســت. این اقتصاددان، تحصیل کرده دانشــگاه آ
اســت. البته او پیش از آنکه به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار شود، مشاور 
شــرکت های خصوصی بود. همچنین در برخی از شرکت های دولتی و بین المللی 
ســابقه فعالیت دارد. او در حال حاضــر تمرکز خود را بر اقتصاد خرد قرار داده و 
روی نظریاتی از این قبیل مشــغول به کار است.  سی برایت در مثالی که در کتاب 
خــود زده  در حقیقت معجزه بازار را زیر نورافکن قرار داده اســت. البته بعد از او 
رونالد کوش اقتصاددان بریتانیایی به نکات مهم تری در این زمینه اشاره کرد. مدل 
استاندارد اقتصاد درباره آنچه در شرکت ها در حال انجام است، جواب گو نیست. 
پرسشی که کوش کرد این بود: »چرا برخی از فعالیت ها از سوی بازار جهت دهی 
می شــود در حالی که برخی دیگر را شرکت ها هدایت می کنند؟«  پاسخ کوش این 
بود که شرکت ها در واقع پاسخی به هزینه باالی استفاده از بازارها هستند. کوش 
معتقد اســت انجام برخی از فعالیت ها به صورت جداگانه بســیار کم هزینه تر از 
انجام آ نها از طریق قراردادهاست. گاهی یک فعالیت به درستی تعریف می شود و 
بعد فرد می تواند با دریافت مبلغ مشخصی آن را انجام بدهد. گاهی این قراردادها 
و مبلغ ها در سطح شخصی، کافی نیست. در چنین شرایطی است که شرکت ها پا 
به میدان می گذارند.  کوش کارخانه ها و کســب وکارهای بســیاری را در امریکا 
مشاهده کرد. حاصل کار او مقاله ای با عنوان »ماهیت شرکت ها« بود. او پس از 
این، مقاله دیگری نیز با عنوان »مشــکل هزینه اجتماعی« منتشــر کرد. در این 
مقاله کوش ادعــا می کرد معامــالت خصوصی در صورتی می تواند مشــکالت 



ایدهها150

اجتماعی نظیر آلودگی را حل کند که هزینه ها به حداقل برســد و حقوق همه در 
آن رعایت شــود. این اقتصاددان نیز به خاطر همین عقایدش به دانشگاه راه پیدا 

کرد و بعدًا برنده جایزه نوبل شد. 

ماهیت شرکت ها
مقالــه کوش در زمینه ماهیت شــرکت ها برای او جایــزه نوبل اقتصاد را به 
همراه داشت اما کمتر کســی درباره این مقاله چیزی می دانست. در واقع همه 
درباره این مقاله حرف می زدند اما کســی آن را به کار نمی بست. البته کوش هم 
در بخشی از این ماجرا مقصر بود. واقعیت این است که او خودش نظریه اش را 
به خوبی ارائه نکرد. اگر ماهیت شرکت ها و دلیل شکل گرفتن آنها برای فعاالن 
در این زمینه مشخص شود، می توان بسیاری از هزینه ها را کاهش داد. می توان 
از طریق این نظریه مرز میان بازار و شرکت ها را تعیین کرد. در این بین مسائلی 
که مربوط به کارگران و کارمندان اســت نیز به خوبی مشــخص می شود. شاید 
هشــتاد سال پیش نمی شد مرز میان بازار و شرکت ها را تعیین کرد اما این روزها 
تعییــن چنین مرزی ضروری نیز به نظر می رســد. این روزها باید دســت های 

نامرئی بازار در شرکت ها و همچنین دیکتاتورِی شرکت ها را بررسی کرد.
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گاهی قدرت آ
جرج استیگلر به دنبال خانه ای امن و درخور 

برای اطالعات در دنیای اقتصاد بود
جرج استیگلر

متولد ۱۷ ژانویه ۱۹۱۱ اســت. اقتصاددانی امریکایی که در سال ۱۹۸۲ موفق به 
یافت جایزه نوبل اقتصاد شد. جرج اســتیگلر یکی از رهبران کلیدِی مکتب  در
اقتصاد شیکاگو به شمار می آید. این اقتصاددان در سیاتل واشنگتن به دنیا آمده 
و اصالتًا آلمانی بوده اســت. در سال ۱۹۳۱ از دانشگاه واشنگتن فارغ التحصیل 
شــده و ســپس فعالیت های خود را در دنیای اقتصاد ادامه داده اســت. او حس 
شوخ طبعِی بسیاری داشت که آن را در مقاالت خود نیز به کار می برد و به همین 
یخ  خاطر بســیار شهرت داشــت. او مقاله ها و گزارش های بســیاری درباره تار
اقتصاد نوشته که مهم ترین آنها مروری بر اقتصاد امریکا است. استیگلر در روز 

ـ اول دسامبر ۱۹۹۱ از دنیا رفت.
»یک نفــر باید خیلی جدی بــه اهل علم و دانشــگاهی ها بگوید که 
اطالعات یک منبع بسیار ارزشمند است: اطالعات قدرت است. با وجود 
این تنها خانه آن در شــهر بزرِگ علم اقتصاد، یک زاغه کوچک در حاشیه 
است. همیشه آن را نادیده می گیرند.« اینها بخشی از صحبت های آغازین 
جرج اســتیگلر در مقاله ای با عنوان »اقتصاد اطالعات« اســت. از نگاه 
اســتیگلر همین بی توجهی مشکالتی را در دنیای اقتصاد به وجود آورده و 
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در نتیجه توجه بــه آن را امری الزام آور می کند: »وقتی شــرکت ها از نگاه 
اطالعات مورد بررســی و پژوهش قــرار می گیرند، جنبه هــای مهمی از 
خودشــان نشــان می دهند. ما در علم اقتصاد باید برای تحلیل آن از منظر 
اقتصــاد اطالعات تالش کنیــم.« اما این اقتصاد اطالعات که اســتیگلر 
ســال ها به عنوان یک اقتصاددان مطرح روی آن تأکید داشت دقیقا به چه 

معناست؟ 
استیگلر بحث خود را درباره اقتصاد اطالعات با یک مثال ساده شروع 
می کند: چطور یک نفر می تواند فروشنده اتومبیلی را پیدا کند که یک مدل 
خاص را به کمترین قیمت می فروشــد؟ آیا برای به دست آوردن اطالعات 
بیشــتر، پولی پرداخت می کند؟ امروزه اقتصاددان هــای ماهری در زمینه 
امتیازبندی در این امور کار می کنند که بسیار گسترش یافته است. اما همین 
مثال را می توان در دنیای علم اقتصاد نیز به کار برد، یعنی در بازار ایده های 
جدید. اکثر اقتصاددان ها تالش می کنند برای دست یابی به ایده های جدید 
بــه بازار علم اقتصاد راه پیــدا کنند. اما در نهایت اگر با مشــکل خریداِر 
اتومبیل روبه رو شوند و نتوانند به اطالعات مناسب دست پیدا کنند، مجبور 
می شــوند ماشینی دست دوم بخرند که برای آنها آن ماشین دست دوم، یک 

ایده تکراری خواهد بود. 

 در جست وجوی اطالعات
جرج اســتیگلر معتقد اســت اقتصاددان ها همیشــه از اثرات میزان و 
گاه بوده اند؛ ایــن اثرات عمومًا نیز  صحت اطالعاِت کنشــگِر اقتصادی آ
بســیار تعیین کننده بوده است به طوری که رفتار و در نهایت کنش فرد را در 
بازار معین کرده اســت. به این ترتیب او رفته رفته بحث اقتصاد اطالعات را 
باز کرد. البته پیش از او ویلیــام ویکری هم تالش هایی برای مطرح کردن 
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این اصطالح داشت اما در نهایت مقاله ای که جرج استیگلر در باب اقتصاد 
اطالعات تألیف کرد باعث شد رشته اقتصاد اطالعات نیز راه اندازی شود. 
اســتیگلر بــرای اینکه ایده اش را بــه خوبی مطرح کنــد از نظریه اقتصاد 
استاندارد بهره گرفت؛ او به کمک این نظریه نشان می دهد هریک از افراد 
برای خرید و فروش به چه میزان اطالعات نیاز دارند. استیگلر بعدًا از این 
نظریه بــرای بازار کار نیز بهره گرفت. او طرحــی برای اقتصاد اطالعات 

نوشت که به سرعت پذیرفته شد و در نتیجه روی آن کار کرد. 
جالب اینجاســت که اقتصاد اطالعــات هیچ گاه مخالفتــی به دنبال 
نداشــت؛ گویی همه به اهمیت آن واقف بودند. به این ترتیب اســتیگلر به 
کمک نظریه اســتاندارد اقتصــادی به صورت درون زا مشــخص می کرد 
کارگزاران اقتصادی چه میزان اطالعات باید کســب کنند. او قصد داشت 
مدلی برای فعالیت و کســب اطالعات در چهارچوب مارشــالی طراحی 
کند. کمتر از 15 سال بعد، اصطالح اقتصاد اطالعات طوری بر سر زبان ها 
افتاد که گویی ســال ها مورد استفاده قرار گرفته اســت و جای خود را در 
ادبیــات اقتصاد پیدا کرد. در حال حاضر ســاالنه صدها مقاله در این باره 

نوشته می شود. 
مدلی که اســتیگلر طراحی کرد از نقطه ای ســاده شروع می شود: هیچ 
خریداری از قیمت هایی که فروشــندگان مختلف در هر زمان معین اعالم 
گاهی ندارد. در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب ترین  می کننــد، آ
قیمت، بایــد از فروشــندگان مختلــف نظرخواهی کنند. اســتیگلر این 
»نظرخواهی« را مدل سازی می کند. این روزها منظور از اقتصاد اطالعات، 
بررسی چگونگِی توزیع اطالعات بین عامالن اقتصادی و نحوه تأثیرگذاری 
وجود یا عدم وجود این اطالعات بر رفاه عامالن اقتصادی اســت. منظور 
از رفاه نیــز در این تعریف، منافع عمومی عامالن و کنشــگران اقتصادی 
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اســت که به عنوان مثال در مورد مصرف کننــده به مطلوب بودِن کاال و در 
مورد بنگاه به ســود اشــاره می کنــد. مدلی کــه اســتیگلر طراحی کرد 
کرلف بود که  دنباله روهای بسیاری داشت. یکی از معروف تریِن آنها جرج آ
نظریه عدم تقــارن اطالعات را مطرح کرد. در نظریه عدم تقارن اطالعات 
بر این امر تأکید می شود که اطالعات باید به صورت متقارن در بازار وجود 
داشته باشد در غیر این صورت بازار رقابت کامل تشکیل نخواهد شد. البته 
این مســئله با اطالعــات کامل فرق دارد، در مــورد اطالعات کامل گفته 
می شود که بنگاه ها، قیمت های تمام کاالهایی که احتمااًل می توانند تولید 
کننــد و فناوری تولید این کاال و نیز قیمتی را که در آن می توانند نهاده های 
الزم را خریداری کنند، می دانند. در کنار آن نیز تمام افراد، هم از قیمت های 
گاه هســتند. در  خرید کاال اطالع دارند و هم از منابع به ویژه نیروی کار آ
واقــع از مصرف کننده گرفته تا صاحبان منابع و بنگاه ها، همگی اطالعاتی 

کامل از قیمت ها و هزینه ها و فرصت های اقتصادِی بازار دارند.
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 نقاط مشترک اقتصادهای آزاد 
یزی شده کجاست؟ و برنامه ر

لئونید کانتوروویچ می گوید هردو به دنبال بهینه بودن هستند
لئونید کانتوروویچ

۵ ســال پیش از انقــالب اکتبر، لئونید کانتوروویچ در ســال ۱۹۱۲، در شــهر 
سنت پترزبورگ امپراتوری روســیه به دنیا آمد. سنت پترزبورگ پس از مرگ 
لنین به لنین گراد تغییر نام پیدا کرد و کانتوروویچ هم تحصیالت خود در رشته 
یاضی را در این شــهر تکمیل کرد. او بین سال های ۱۹۳۴ و ۱۹۶0 در دانشگاه  ر
کادمی علوم شوروی در  یس بود و یک دهه هم در آ لنین گراد مشــغول به تدر
ســیبری کار می کرد. کانتوروویچ در شوروی جوایز بسیاری برد که بین آن ها 
می توان به جایزه اســتالین در سال ۱۹۴۹ اشاره کرد. او که در سال ۱۹۷۵ نوبل 

یافت کرد، در سال ۱۹۸۶ در مسکو درگذشت. ـ اقتصاد را در
لئونیــد کانتوروویچ ریاضی دان و اقتصاددانی روس بود که در ســال 1975 
موفق به دریافت نوبل اقتصاد شــد. دلیل اصلی شهرت کانتوروویچ نظریات و 
کاربردهایی بود که او برای اختصاص بهینه منابع توســعه پیشــنهاد داده بود. از 
ســوی دیگر او را به عنوان بنیان گذار برنامه ریزی خطی می شناســند. او که در 
ابتدا بیشتر بر ریاضی متمرکز بود به مرور زمان به سراغ اقتصاد رفت و به منظور 
حل مســائل اقتصادی، راه حل ها و فنون پیچیده ریاضیاتی را طرح کرد. او که 
تمام عمر تحصیلی و تدریس خود را در دولت شــوروی گذراند بیشتر عمر خود 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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را صــرف نظریه توابع ســازنده در ریاضی کرد و در زمینــه برنامه ریزی بهینه و 
قیمت گذاری بهینه هم تاثیر بسیار زیادی داشت و کارکردهای ریاضیاتی بسیار 

پیچیده را برای اقتصادهای برنامه ریزی شده معرفی کرد.
کانتوروویچ بیشتر زندگی علمی خود را در همکاری با جالینگ کوپمنز گذراند. 
بخش عمده کارهــای علمی او و کوپمنز در زمینه نظریــه تخصیص بهینه منابع 
انجام گرفته است. اما چه مسائلی در این زمینه می توانند بیشتر نظر یک اقتصاددان 
را بــه خود جلب کنند؟ چگونگی اســتفاده از منابع موجود به منظور رســیدن به 
باالتریــن مزیت در تولیــد کاالها و خدمات. اقتصاددانانی کــه در این زمینه کار 
می کنند باید به چنین ســواالتی پاســخ دهند: چه کاالیی تولید شــود؟ چه روش 
تولیدی به کار گرفته شــود؟ چه میزان از تولید فعلی مصرف شود؟ چه میزان برای 
ایجــاد منابع جدید در تولید و مصرف آینده ذخیره شــود؟ کانتوروویچ و کوپمنز با 
استفاده از نظریات ریاضی تمام سعی خود را کردند که به این سوال ها پاسخ دهند.
کانتوروویــچ روش و تکنیک تحلیلی برنامه ریــزی خطی را به کار گرفت تا 
برنامه ریزی اقتصادی در کشور خود را بهبود بخشد و به همین دلیل هم از سوی 
دولت شوروی مورد تقدیرهای فراوان قرار گرفت. کوپمنز نیز روی سیستم های 
قیمــت بهینه کار می کرد. کانتوروویچ با تکیه بر روشــی خاص توانســت تاثیر 
بســیار زیادی در تاریخ ریاضی و اقتصاد از خود بر جا بگذارد. روش اصلی او 
بر پایه تبدیل کردن معادله دیفرانســیل جزئی یا پارشاِل حاکم بر مسائل مختلف 
به مجموعه ای از معادالت دیفرانســیل معمولی یا ُاردینری استوار است. جدای 
از اقتصاد از ایــن روش ها در زمینه های گوناگونی مانند مهندســی متالورژی، 
مقاومت مصالح و استاتیک هم استفاده می شود و به همین دلیل کانتوروویچ را 
باید اقتصاددانی دانســت که به خاطر تکیه بســیار محکمی کــه به ریاضیات 
کرده بود، توانســت تاثیر بسیار بیشــتری از حیطه اقتصاد هم داشته باشد و در 

زمینه های مختلف کار پژوهشگران و دانشجویان را ساده تر کند.
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پیش به سوی اقتصاد برنامه ریزی شده
همان طور که پیش تر گفته شــد، کانتوروویچ اقتصاددانی بود که بیش از هر 
حالتی به کار کشــورهایی با اقتصاد برنامه ریزی شده، مانند شوروی، می آمد. 
مهم تریــن ســهم کانتوروویچ در علم اقتصــاد به توســعه برنامه ریزی خطی و 
به کارگیری آن در حوزه وسیعی از مسائل عملی مربوط به این حوزه است. شاید 
این ســوال پیش بیاید که اصال برنامه ریزی خطی یعنی چه؟ برنامه ریزی خطی، 
یا همان بهینه ســازی خطی، روشی در ریاضیات اســت که به پیدا کردن مقدار 
کمینه یا بیشــینه از یک تابع خطی روی یک چندضلعی محدب می پردازد. این 
تعریفی بســیار کالســیک و دقیق از برنامه ریزی خطی است. اگر بخواهیم این 
مســئله را به بیانی ســاده تر بفهمیم، باید بگوییم که به وسیله برنامه ریزی خطی 
می توان حالت خاصی از نتیجه را در شــرایط خاص و با محدودیت های خاص 
به دست آورد. یکی از »حالت های خاص« می تواند »بیشترین سود« باشد، یا 
مثال »کم ترین هزینه«. فرض کنید اقتصاددانی بخواهد به این سوال پاسخ دهد 
که به ازای تولید چند خودرو در سال، می توانیم به بیشترین درصد سود برسیم؟ 
برنامه ریزی خطی یکی از روش های ریاضیاتی بســیار مهمی است که در همین 
نقطــه به کار مدیریت اقتصادی می آید و در مهندســی هم- به ویژه مهندســی 
صنایع- کاربرد گسترده ای دارد. نکته بسیار مشهور و جالب این است که حدود 
یک چهــارم کل محاســبات علمی کــه بــر روی رایانه انجام گرفته اســت، به 
برنامه ریزی خطی و مشتقات آن مربوط می شود. کانتوروویچ هم این برنامه ریزی 
خطی را برای اولین بار در ســال 1939 بــرای برنامه ریزی تولیدی یک کارخانه 
طراحی کرد. همین مســئله و نگاه خاص کانتوروویچ به ریاضیات و تاثیری که 
او بــر روی برنامه ریزی خطــوط مختلف تولید، از کارخانــه گرفته تا کل یک 
کشــور، گذاشــت، باعث شــد که در اوج جنگ ســرد، بلوک غرب هم سراغ 

نظریه های او برود و نهایتا نوبل اقتصاد را به او بدهد.
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فرشته یا شیطان؟
میلتون فریدمن معتقد است باید »کنترل پول« را کنترل کرد

میلتون فریدمن
میلتون فریدمن در ۳۱ ژوالی ۱۹۱۲ در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. در ســال 
یاضیات و اقتصاد فارغ التحصیل شد  ۱۹۳۲ از دانشگاه راتجرز با تخصص در ر
و در همین زمان بود که تحت تاثیر اقتصاددانانی نظیر آرتور ِبرنز و هومر جونز 
به این نتیجه رســید که با اقتصاد مدرن می توان مشــکالت اقتصادی نظیر 
»رکود بزرگ« را حل کرد. در ۱۹۳۳ از دانشــگاه شــیکاگو کارشناسی ارشد 
اقتصاد خود را گرفت و ســپس برای گرفتن دکتری خود راهی دانشگاه کلمبیا 
شد و روی علم آمار تمرکز کرد. در سال ۱۹۷۶ برنده جایزه نوبل شد و نهایتا در 

ـ سال ۲00۶، زمانی که ۹۴ سال داشت در سان فرانسیسکو درگذشت.   
»تورم همیشــه و همه جا پدیده ای پولی است.« این مهم ترین جمله کتاب 
»تاریخچه ای پولی از ایاالت متحده، 1960-1867« است که توسط میلتون 
فریدمن و آنا شوارتز در سال 1963 نوشته شد. این جمله تنها یک گزاره ساده 
نیســت بلکه اوج بزرگ ترین نزاع اقتصادی بلوک غرب در سال های جنگ 
سرد است. نزاعی که در یک سو اقتصاد کینزی و »دوران طالیی سرمایه داری« 
را می دید و در ســوی دیگر موجب تشکیل جریانی شد که به آن »پول گرایی« 
می گفتند. پول گرایی یک نظریه  اقتصادی است که بر تاثیرات کالن اقتصادی 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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تامین پول و بانک داری مرکزی متمرکز می شود. این نظریه که توسط میلتون 
فریدمن صورت بندی شد این ادعا را با خود حمل می کرد که انبساط بیش از 
حد منبع پول ذاتا منجر به تورم می شود. جدای از این نظریه توصیفی، بخش 
تجویزی آن به این گزاره کلی می رســید که نهادهــای پولی باید تنها بر ثبات 

بخشیدن به قیمت ها متمرکز شوند.
ریشه این نظریه در دو جریان فکری کامال متضاد قرار گرفته: سیاست های 
پولی که تفکر غالب این زمینه در اواخر سده نوزدهم بود و نظریات پولی جان 
مینارد کینز که در دوران جنگ یک مدل مبتنی بر تقاضا را برای پول پیشنهاد 
داد. تفاوت کینــز و فریدمن در کجا بود؟ در حالی  که کینز بر پایداری ارزش 
ارز پافشاری می کرد، فریدمن نظریه خود را بر پایداری قیمت متمرکز ساخت. 
در صورت تمرکز بر ارزش ارز، اگر ناآرامی هایی اقتصادی پدید آیند که ناشــی 
از منبع پول ناکافی اند مجبور به اســتفاده از ارز جایگزین خواهیم شــد و این 
موضوع هم به نوبه خود منجر به فروپاشــی سیســتم پولی می شود. این ایراد 

همان جایی بود که فریدمن بر روی آن دست گذاشته بود.
نتایج بررســی های تاریخی فریدمن در این زمینه به طور خالصه در همان 
کتابی آمده که باالتر صحبتش شــد. این کتاب تورم را با افزایش بیش از حد 
پولی مرتبط می دانست که توســط بانک مرکزی تولید می شد. از سوی دیگر 
هم اگر با معکوِس تورم روبه رو بودیم هم دلیل اصلی اش ناتوانی بانک مرکزی 

در پشتیبانی از تامین پول بود نه چیزی دیگر.
پیشنهاد اولیه فریدمن برای حل این مشکل یک »قاعده پولی« ثابت بود. 
ایــن قاعده »قاعده kدرصدی فریدمن« نام گرفت و مطابق آن منابع پولی در 
هر ســال به صورت خودکار درصد افزایشی ثابت را تجربه می کردند. مطابق 
این قاعده هیچ راه گریزی برای بانک مرکزی وجود نداشت زیرا افزایش منبع 
پول توســط یک »کامپیوتر« انجام می شــد، و از این طریق کسب وکارهای 
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گوناگون توانایی پیش بینی تمامی تغییراتی را که در منبع پول رخ می داد داشتند. 
فریدمن بر این عقیده بود که دست بردن در منبع پول یا نرخ رشد آن به احتمال 

بسیار زیاد منجر به ناپایداری اقتصادی می شود تا پایدارِی آن.

مداخله ممنوع
نشریه اکونومیســت فریدمن را »تاثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم سده 
بیستم« می داند و اگر به جای »نیمه دوم« تمامی این سده را مورد بررسی قرار 
دهیم احتماال تنها کســی که شانه به شــانه او به رقابت بپــردازد همان رقیب 
اصلی اش یعنی جان مینارد کینز از آب دربیاید. این میزان تاثیرگذاری فریدمن 
دو عامل اصلی دارد: یکی نظریه های اقتصادی که پیش تر از عمده ترین آنها 
یعنی »پول گرایی« گفتیم و دیگری مشــاوره به سیاســتمداران پرشماری در 
سرتاســر جهان. فعالیت  سیاسی فریدمن به دو شــاخه تبدیل می شود یکی 
مربوط به شــاگردانش در »مکتب شــیکاگو« و دیگر مشــاوره های مستقیم 
خودش به چهره هایی همچون رونالد ریگان و مارگارت تاچر. فلسفه سیاسی 
فریدمن عمدتا مشــابه تمامــی مدافعان بــازار آزاد اســت. او کتابی به نام 
»ســرمایه داری و آزادی« در سال 1962 نوشت. این کتاب که متشکل از یک 
مقدمه، 12 فصل اصلی و فصل ســیزدهمی است که حکم نتیجه گیری را دارد 

مباحثی را با جزئیات نظری و تاریخی مطرح می کند.
فصل دوم و ســوم این کتاب به ترتیب در مــورد »نقش حکومت در یک 
جامعــه آزاد« و »کنتــرل پول« اســت و همان طــور که حدس هــم زده اید 
نتیجه گیری کتاب بر آثار مداخله دولت در اقتصاد متمرکز اســت. فریدمن در 
فصل دوم این طور ادعا می کند که حکومت در یک جامعه لیبرال باید قانون، 
نظم و حقــوق مالکیت را اعمال کند و در حیطه اقتصــادی هم تنها باید در 
مواقع مواجهه بــا انحصار، اقدامات فنی صورت دهــد. نکته جالب در این 
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فصل این است که به اعتقاد فریدمن مادام که جامعه و قانون اساسی حکومت 
را کنترل کننــده پول می دانند، این نقش باید توســط حکومت ایفا شــود. از 
حکومتــی حرف زدیم که باید پول را کنترل کند، امــا این کنترل چه وجوهی 
دارد؟ فریدمن در فصل ســوم کتــاب با مثالی تاریخی پیشــنهادی را مطرح 
می کنــد. بنابر نظر او ســیر تکاملی پول در امریــکا در »الیحه 1913 فدرال 
رزرو« به نقطه اوج خود رسید. بنابر ادعای این اقتصاددان فدرال رزرو نه تنها 
موفق به پایدارســازی نشد در انجام این وظیفه چندین بار ناکام ماند. فریدمن 
پیشــنهاد کرد که به فدرال رزرو تنها باید یــک وظیفه را محول کرد: افزایش 

منبع پول به میزان 3 الی 5 درصد در سال.
فصل نتیجه گیری این کتاب از این رو بسیار مهم است که شاید امروزه در 
بســیاری از کشورهای جهان به فرضی بدیهی بدل شده یا حداقل دست باال 
را در رویکرد نظری به اقتصاد سیاسی دارد. تنها نکته مهم در اینجا این است 
که در زمان انتشار این کتاب در اقتصادهای پیشرفته جهان مدل دولت  رفاهی 
و اقتصــاد کینزی روح حاکــم بودند که از مداخله گرتریــن دولت های نظام 
ســرمایه داری به حســاب می آمدند و نظر فریدمن در کنــار دیگرانی که با او 
همســو بودند در آن زمان بســیار نو بود. فریدمن این گونــه نتیجه گرفت که 
مداخله دولت در اقتصاد عمدتا برخالف هدفی که دولت ها در نظر داشــتند، 
نتیجه داده است. بیشتر چیزهای خوب در امریکا و جهان محصول بازار آزاد 
اســت و نه حکومت. حکومت هرچقدر هم که نیت خوبی داشته باشد نباید 

وارد حیطه هایی شود که به آن ربطی ندارد. 
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بده بستان های میان نسلی
هزینه ها و فواید سپردن قبض ها به نسل بعدی چیست؟

پل آنتونی ساموئلسون

یافت کرد.  نخستین امریکایی ای بود که جایزه نوبل اقتصاد را )در سال ۱۹۷0( در
کرده است.  معرفی  بیستم  قرن  در  اقتصاددان  پیشروترین  را  او  نیویورک تایمز 
از دنیا رفت.  پانزدهم می ۱۹۱۵ به دنیا آمد و ۱۳دسامبر ۲00۹  ساموئلسون در 
کادمِی سوئد زمانی  که نوبل اقتصاد را به او تقدیم می کرد اذعان کرد او یکی از  آ
پرکارترین اقتصاددان های معاصر است که برای بهبود نظریه های اقتصادی تالش 
یخ اقتصاد را بررسی می کند به او لقب »پدر  کرده است. راندال پارکر  هم که تار
اقتصاد مدرن« داده است. او از معدود اقتصاددان هایی است که مورد تحسین 
سیاستمداران نیز قرار گرفته است. بیل کلینتون نیز از او بابت سال ها تالش در 

ـ عرصه علم اقتصاد تقدیر و مدال ملِی علم را به او اهدا کرد.
ویلیام میلر در بهار 1899 گروهی برای ســرمایه گذاری در بروکلین ایجاد و 
ســه نفر دیگر را با خود همراه کرد. او به آنها وعده ای برای بازگشت سرمایه داد 
کــه فراتــر از حد تصور بــود. میلر قرار بود هر هفته ســود ســهام 10درصد به 
ســرمایه گذاران بپردازد و برای هر ســرمایه گذاِر جدیدی که به جمع آنها ملحق 
شود هم کمیســیونی در نظر گرفته بود. طولی نکشید که سیلی از جمعیت روانه 
منزل او شدند. 20 سال بعد چارلز پانزی کاله بردار معروف امریکایی مانند میلر 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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وعده بازگشــت ســرمایه کالن به ســرمایه داران داد تا آنها را به سرمایه گذاری 
ترغیب کند. طرح پانزی این بود که با پول نفر بعدی، ســوِد نفر بعدی را بدهد. 
اما وقتی ســهم کم بیاید، ســقوط قطعی خواهد بود. طرح هایی که مانند میلر 
سخاوت بیش از اندازه به خرج می دهند بدون تردید شکست خواهند خورد. اما 

می توان وعده ها را به شکل دیگری داد که شکستی در کار نباشد.
پانزی ســعی کرد وعده پول های کالن مانند میلر ندهد اما از سرمایه گذاران 
می خواســت پول خود را در جوانی پس انداز کننــد و در دوران پیری از آن بهره 
بگیرند. او می توانست در آن زمان پول افراد را نگه دارد و در دوران پیری نیز پول 
آنها را با سهم کسانی بدهد که در آینده قرار بود در این طرح شرکت کنند و هنوز 
به دنیا نیامده بودند. از آنجا که نســل بعدی همیشــه وجود خواهد داشت، این 

زنجیره هیچ گاه متوقف نخواهد شد. 
منطق میان نســلی در حقیقت ریشه در مستمری های »پیش پرداخت« دارد 
که در بســیاری از کشورها رایج است. مردم در دورانی که می توانند کار کنند در 
این طرح شــرکت می کنند و در دوران بازنشســتگی پول هایــی را که پرداخت 
کرده انــد دریافت می کنند. بســیاری از مردم تصور می کننــد پولی که پرداخت 
می کنند پس انداز می شــود تا آنها پیر شوند و در دوران پیری به آنها بازپرداخت 
شــود. اما این طور نیســت. ســهم های امروز به عنوان حقوق و مســتمری به 

سهام داران دیروز پرداخت می شود. پول میان نسل ها رد و بدل می شود.
 

از طرح پانزی تا راهکار اقتصادی
اما این طرح ها شــباهت بســیار زیادی به طرح کاله برداری پانزی دارد و به 
همین خاطر هرجا که مورد اســتفاده قرار می گیرد، با نقدهایی همراه است. در 
واقع بیشــتر افراد تالش می کنند این طرح را بی اعتبار کنند. اما شاید این طرح 
آن قدر هم بد نباشد که قطعًا همین طور است. پل آنتونی ساموئلسون از دانشگاه 
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ماساچوست در سال 1958 پژوهش هایی در این زمینه انجام داد. این اقتصاددان 
برای تشــریح منظور خود از طرح پانــزی، جزیره ای را مثــال می زند که پر از 
درخت های بلنِد کاکائو و مردِم گرســنه اســت اما تنها افراد جوان می توانند از 
درخت هــا باال بروند و میوه را برای خوردن بچینند. اگر این میوه ها به ســرعت 
چیده و خورده نشــود فاسد می شود. هم زمان هم تنها دو نسِل پیر و جوان زنده 
هســتند. در این جزیره پیرها ظاهرًا باید از گرسنگی بمیرند زیرا نه می توانند از 
درخت ها باال بروند و نــه می توانند از قبل چیزی را پس انداز کنند چون ذخیره 
آنها بی شــک فاسد می شــود. راه حِل آنها طرح پانزی اســت. جوان ها تنها در 
صورتی به پیرها چیزی می دهند که از قبل چیزی دریافت کرده باشــند یا بدانند 
در آینده چیزی به آنها می رســد. دقیقًا از همین جا بده بستان های میان نسلی راه 
می افتــد. در واقــع آنها اگر می خواهند زنــده بمانند چاره ای جــز این ندارند.  
ساموئلســون معتقد بود نسل جدید همیشه اهل معامله است و به همین خاطر 
این طرح کاماًل جواب می دهد. هرچند طرح میلر یک سال هم دوام نیاورد و او 
را به خاک سیاه نشــاند اما طرح پانزی سال هاست که به شیوه های مختلف در 

کشورها اجرا می شود و اقتصاددان ها نیز روی آن اتفاق نظر داردند.
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اقتصاددان حرفه گرا
آنا شوارتز، زنی که به انقالب در علم وفادار ماند

آنا شوارتز

آنا یاکوبسون شوارتز در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۵ شهر نیویورک به دنیا آمد. نبوغ او از همان 
دوران نوجوانی مشخص بود به صورتی که پیش از رسیدن به ۲0 سالگی، یعنی در 
۱۹۳۵ موفق به اخذ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه کلمبیا شد. بالفاصله از 
همین زمان بود که به عنوان یک اقتصاددان شــروع به کار کرد و در ســن بسیار 
پایین با آیزاک شــوارتز ازدواج کــرد. فعالیت های او به عنــوان اقتصاددان ادامه 
تحصیلش را به تاخیر انداخت ولی نهایتا در ســال ۱۹۶۴ از دانشگاه کلمبیا مدرک 
دکتری اش را گرفت. در ســال های جوانی و پیش از آغاز همکاری اش با فریدمن با 
آرتور گایر و والت ویتمن روستو همکاری داشت و کتاب عظیم »رشد و نوسان در 
اقتصاد بریتانیا، ۱۸۵0-۱۷۹0« را در همین سال ها منتشر کرد. شوارتز نهایتا در سال 

ـ ۲0۱۲ و ۹۶سالگی، زمانی که در منهتِن نیویورک اقامت داشت، درگذشت.
کســی شــک ندارد که جزئیات در اقتصاد و سیاســت گذاری بسیار مهم 
هســتند، اما باز هم کســی شــک ندارد که مهم ترین بازوهــای اقتصادی در 
سیاست گذاری های حکومتی سه فقره اند: تعیین نرخ مالیات، تعیین نرخ بهره و 
کنتــرل پول. گزینه آخر یعنی »کنترل پول« یکی از آن حیطه هایی اســت که در 
نیمه دوم ســده بیســتم دســتخوش تغییرات عظیمی در حیطه نظری شد و این 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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نظریــات جدیــد در دو دهــه آخــر ایــن ســده منجر بــه انواع جدیــدی از 
سیاســت گذاری های اقتصادی در سرتاسر جهان شدند. همان طور که می دانید 
میلتون فریدمن شناخته شــده ترین فرد در این زمینه است و دومین نامی که در 

کنارش شانه به شانه حرکت می کند آنا شوارتز است.
شــوارتز در همکاری خود با فریدمن دوره های کســب وکار در امریکا و تاثیر 
عرضه پول بر آنها را بررســی کرد و تقریبا به صراحت تمام »رکود بزرگ« را که در 
سال های انتهایی دهه 20میالدی آغاز شد و آثارش تا حدود دو دهه ادامه داشت به 
گردن سیاست گذاری های پولی حکومت امریکا انداخت. این مطالعات زیرساخت 

تجربی برای چیزی را مهیا کردند که بعدها به نام »پول گرایی« مشهور شد.
دوران همکاری شــوارتز با فریدمــن نتایج عمــده ای را در اقتصاد به همراه 
داشت: در بلندمدت رابطه تجربی بسیار مستحکمی بین تغییرات در عرضه پول و 
تغییــر قیمت ها وجود دارد. با اینکه این رابطه چیــزی در مورد جهت تاثیر به ما 
نمی گوید، طیف کلِی چینش  پولی کشــور که این رابطه بر آن استوار است بیانگر 
مطلبی بسیار مهم اســت: تغییرات پولی شرط الزم و کافی برای تغییرات اساسی 
در قیمت ها است. رابطه بین پول، شرایط خروجی و قیمت ها در یک دوره کوتاه 
بســیار پیچیده تر از شرایط طوالنی مدت است. زمانی که در یک دوره قرار داریم 
این رابطه دچار جهش ها و اختالالت کوچکی می شود که در بلندمدت از شدتشان 
کم می شود. این نکته همان چیزی است که در ابتدا تحت عنوان اهمیت جزئیات 
در عین حکم فرمایی کلیات گفته شد. مهم ترین دستاورد نظری این دوره همان طور 
که گفته شد تحلیل »رکود بزرگ« است. بنابر نظر شوارتز - و فریدمن- عملکرد 
پولی فدرال رزرو به دو طریق در ایجاد این رکود تاثیر گذاشــت. در وهله اول این 
نهاد با اتخاذ سیاســت پولی بسیار ســخت گیرانه در اوایل 1928 بر این رکود تاثیر 
گذاشــت. در وهله دوم هم فــدرال رزرو از انتهای ســال 1930، یعنی زمانی که 
شکست بانک ها منجر به بحران نقدینگی شد، موفق به تامین نقدینگی الزم برای 
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بانک ها نشد و همین مسئله منجر به تعمیق رکود در این کشور شد. عرضه پول در 
امریکا بین ســال های 1929 و 1933 کاهشــی بیش از 30درصد داشت و چه در 

آغاز و چه در شدت یافتن این مشکل، مقصر اصلی فدرال رزرو بود.

دخالت در سیاست
رابطه مســتحکم فریدمن و شــوارتز در دهه 80 میالدی با جدایی کوچکی روبه رو 
کادمیک  شــد. در این سال ها فریدمن به این نظر رســیده بود که نباید تنها در حیطه آ
فعالیت کرد. فریدمن بر این نظر بود که اگر یک نظریه پرداز به نظریه خود اطمینان دارد 
باید برای به کار گرفتن آن هم گامی بردارد اما شــوارتز چنین نظری نداشت. در همین 
کادمیک حتی بیشتر هم شد. او که بین  ســال ها بود که تمرکز شــوارتز بر محیط های آ
سال های 1940 و 1979، 22مقاله در ژورنال های علمی منتشر کرده بود، بین سال های 
1980 و 2008 این عدد را به 100 رساند. بحث بر سر فعالیت سیاسی یا مشاوره گسترده 
کادمی شــاید در ظاهر ســاده به نظر برسد اما  و پرنفوذ به سیاســتمداران یا تمرکز بر آ
مربوط به بحثی است که پیش تر توسط همین دو نفر در مورد »حرفه« مطرح شده بود.
زمانی که کتاب »تاریخچه ولی« به وســیله شــوارتز و فریدمن منتشر شد، 
مسئله اصلی شکل گرفته توسط این کتاب »حرفه« اقتصاددانی بود. در آن زمان 
جریان اصلی تفکر اقتصاددانان سوار شدن بر موج خروشان اقتصاد کینزی بود. 
این کتاب که از اســاس مخالفت گسترده خود را با نگاه کینزی به اقتصاد نشان 
داده بــود با از مقاومت در برابر آن موج خروشــان، چالشــی اساســی را برای 
اقتصاددانــان مطرح کرد: اقتصاددان چه می کند و باید چه کند؟ به همین خاطر 
است که »تاریخچه ای پولی« قطعا مهم ترین کتاب سده بیستم در زمینه پول، و 
یکی از دو کتاب برجسته در زمینه اقتصاد کالن است. همین عامل کافی بود تا 
اقتصــاددان مشــهوری نظیر پــل کروگمن، شــوارتز را یکی از برجســته ترین 

اقتصاددانان حیطه پول در تاریخ جهان بداند.
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انقالب در اقتصاد خرد
هربرت سایمون اولین کسی بود که محدودیت های عقالنیت را معرفی کرد

هربرت سایمون

در میانــه جنــگ جهانی اول، هربرت ســایمون در شــهر میلواکی ایالت 
ویسکانســین آمریکا به دنیا آمد. پدرش آرتور سایمون یک مهندس برق 
بــود که در ســال ۱۹0۳ از آلمان به آمریکا آمده بود و یک مخترع بســیار 
معروف به حســاب می آمد. مادرش هم هنرمندی بود که پیانو می زد. او 
بــرای مطالعه اقتصاد به دانشــگاه شــیکاگو رفت و به علوم انســانی و 
یست شناسی هم عالقه داشت، ترجیح داد  یاضیات هم پرداخت. او که به ز ر
از آزمایشــگاه ها دوری کند و بر علوم انســانی تمرکز داشته باشد. محور 
اصلی کار ســایمون علوم سیاســی و اقتصاد بود و در نهایت از دانشــگاه 
شیکاگو در ســال ۱۹۴۳ دکتری علوم سیاسی گرفت. سایمون که در سال 
۱۹۷۸ نوبــل اقتصــاد گرفته بود، در ســال ۲00۱ در پنســیلوانیای آمریکا 

ـ درگذشت.
گرچه نام هربرت آلکســاندر سایمون بیشتر به اقتصاد گره خورده است، 
اما امروزه همه می دانند که او در علوم سیاســی و روان شناسی شناختی هم 
تخصص داشته و نظریه های بسیار درخشانی در هریک از این زمینه ها ارائه 
داده است. تخصص اصلی سایمون در تحلیل روش های »تصمیم گیری« در 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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سازمان ها بود. سایمون در سال 1978 موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد و 
در ســال 1975 هم جایزه تورینگ را برده بود. امروزه از نظریه های سایمون 
در زمینه های گســترده ای مانند علوم شــناختی، علوم کامپیوتر، مدیریت و 
علوم سیاســی اســتفاده می شــود. ســایمون به عنوان یکی از پیشــگامان 
حیطه هایی چون هوش مصنوعی، پــردازش اطالعات، تصمیم گیری، حل 
مســئله، نظریه سازمان و سیستم های پیچیده شــناخته می شود. او یکی از 
اولین کسانی بود که معماری پیچیدگِی را تحلیل کرد و توزیع قانون توانی را 

توضیح داد.
بســیاری از افراد سایمون را به خاطر نظرهایی می شناسند که در اقتصاد 
خرد انقالبی به پا کرد. امروزه همه ما درکی از تصمیم گیری ســازمانی داریم 
و این درک تا حد زیادی مدیون سایمون است. یکی از اهداف اصلی سایمون 
در پروژه های گوناگونی که انجــام داد این بود که نظریه های اقتصادی را به 
ریاضیات و آمار پیوند دهد. دســتاوردهای او امــروزه در زمینه های تعادل 
عمومی و اقتصادســنجی استفاده می شوند. ســایمون که تحت تاثیر بحث 
مطلوبیت گرایــان در دهه 30 قرار داشــت در برابر روح زمانــه خود بیکار 
ننشســت. عمده آثار اقتصادی در آن زمان اســتدالل می کردند که هنوز به 
لحاظ تجربی شواهدی نداریم که نشان دهد کارآفرینان نیازمند این هستند 
ینالیستی را قبول کنند تا بتوانند سود خود را در سازمان تحت  که اصول مارژ
مدیریتشان به حداکثر برسانند. این اســتدالل این طور ادامه پیدا کرد که به 
حداکثر رســاندن ســود وقتی وقوع پیدا نمی کند، تا حدی معلول این دلیل 
است که اطالعاتی کامل از سازمان و فعالیت ها و بازارهایش وجود ندارد.

سایمون معتقد بود که در بحث تصمیم گیری، عوامل تصمیم گیرنده درباره 
آینده و هزینه هایی کــه وجود دارد با عدم قطعیت روبه رو هســتند. همین 
مســئله باعث می شود که ســطح عقالنیت تصمیم ها به محدودیاتی جدی 
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برســد. این عقالنیت نسبی باعث می شــود که تصمیم گیرنده ها شاید به راه 
حل هایی بهینه نرســند، اما ممکن اســت از حاصل کار راضی باشند. این 
ینالیستِی روی کاغذ، با  تحلیل های ســایمون باعث شد که تحلیل های مارژ
واقعیتی سخت روبه رو شوند و مجبور باشند خود را بیشتر با واقعیت تطبیق 

بدهند.

عقل نسبی
سایمون برای مطالعاتی که درباره سازمان های صنعتی داشت هم شناخته 
شده اســت. او عنوان کرد که سازمان درونی بنگاه های صنعتی و تصمیمات 
اقتصادی بیرونی، مطابق با نظریه های نئوکالسیکی تصمیم گیری »عاقالنه« 
نیستند. سایمون در این زمینه مقاله های بسیار زیادی نوشته است که تمرکز 

عمده آن ها به عقالنیت »نسبی و محدود« برمی گردد. سایمون می گوید:
»رفتــار عاقالنه، در اقتصاد، به این معنی اســت که افــراد مطلوبیت و 
کارایــی خود را در محدودیاتی که دارند )مثــال گزینه های محدود و بودجه 
محدود( به حداکثر برســانند. این مســئله در نظریه مطلوبیت مورد انتظار 
ســوبژکتیو )ذهنی( گنجانده شده است. عبارت »عقالنیت محدود« به این 
منظــور اســتفاده می شــود تــا گزینه هایی عاقالنه را نشــان دهــد که هم 
محدودیت های شــناختِی دانش را در نظر می گیرند و هم ظرفیت شناختی 

را.«
عقالنیت محــدود مضمون اصلی اقتصاد رفتاری اســت. این نظریه به 
دنبال راه هایی اســت که تصمیم گیری های واقعــی در آن ها اتفاق می افتند و 
عوامل تاثیر بر تصمیم گیری را لیســت می کند. ســایمون عنوان می کرد که 
بهترین راه برای مطالعه کردن این موارد، شبیه سازی های کامپیوتری است. 
بــه همین منظور او به علوم کامپیوتر هم عالقه مند شــد. حیطه اصلی مورد 



171 هربرت سایمون

عالقــه او در علوم کامپیوتر، هــوش مصنوعی بود، یعنی تعامل انســان و 
کامپیوتر. او به دنبال این بود که اصول ســازمان دهی انسان ها و ماشین ها و 
سیستم های پردازشی را صورت بندی کند و از طریق آن بتواند محدودیت های 

معرفت شناختی انسان را بهتر بشناسد.
با توجه به سال تولد سایمون و سال هایی که او به فعالیت علمی مشغول 
بود، ایــن میزان از تخصص و نفوذ در علوم جدیــدی مانند علوم کامپیوتر، 
هوش مصنوعی و علوم شناختی، نشان می دهند که این اندیشمند آمریکایی 
تا چه حدی از زمانه خود جلوتر بوده اســت. امروزه تقریبا تمام نظریه های 
ســایمون و تمام منافــذی که باز کرده بــود، حتی اگر کامــال مورد پذیرش 
دانشمندان و پژوهش گران نباشد، به شدت به وسیله آن ها مورد استفاده قرار 

می گیرد و همین مسئله آشنایی با این دانشمند را بسیار مهم می کند.
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همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار!
جیمز تابین غول اقتصادِی نیمه دوم قرن بیستم بود

و از بزرگ ترین اقتصاددان در سطح کالن در نسل خود به شمار می رفت
جیمز تابین

متولــد ۵ مارس ۱۹۱۸ اســت و همــه او را به عنــوان اقتصاددانــی امریکایی 
می شناسند. جیمز تابین دانش آموخته دانشگاه های هاروارد و ییل بود و در نهایت 
یس علم اقتصاد شد. او از جمله مدافعان  در همین دانشگاه ها نیز مشغول به تدر
و گســترش دهندگان نظریــه اقتصاد کینزی اســت که بر مداخلــه دولت برای 
پایدارســازی و جلوگیری از رکود اقتصادی تأکید دارد. او در سال ۱۹۸۱ موفق به 
یافت جایزه نوبل اقتصاد شــد. تابین تا ۱۱ مارس ۲00۲ که از دنیا رفت تالش  در

ـ می کرد به پیشرفت علم اقتصاد کمک کند. 
ســال 1981 بود که جیمز تابیــن جایزه نوبل اقتصاد را بــه خاطر »تحلیل 
بازارهای مالی و رابطه آنها با هزینه تصمیم ها، اشتغال، تولید و قیمت« دریافت 
کرد. او با کمک هری مارکوویتز پایه و شالوده نظریه سبد سهام مدرن یا نظریه 
پورتفولیوی مدرن را که به آن تحلیــل میانگین واریانس نیز می گویند، بنا کرد. 
نکته کلیدی که تابین به آن اشــاره دارد این است که در دنیایی با یک کاالی امن 
و تعداد زیادی کاالهای ریســکی و پرخطر، انتخاب سبد سهام باید به گونه ای 
باشد که ریسک و بازگشت دارایی به خودِی خود ارزیابی نشود بلکه چگونگی 
سهم آن در ریسک و بازگشــت کلی سبد باید آن را ارزیابی کند. این نظریه در 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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یبایی بیان  مقاله تابین با عنوان »همه تخم مرغ هایت را در یک ســبد نگذار« به ز
شــده و اهمیتش را در آن مقاله به خوبی نشــان می دهد. او یک جمله کلیدی 
دارد: »فــارغ از اینکه چه میزان خطر و احتیــاط می کنید، تنها چیزی که الزم 

دارید “دو” سبد است تا تخم مرغ های خود را در آن قرار بدهید.« 
تابین یکی از مهم ترین مشاوران اقتصادی دولت کندی بود و در عین حال در 
مهم ترین دانشــگاه ها از جمله دانشــگاه ییل به عنوان اســتاد اقتصاد تدریس 
می کرد. تابین را بیشتر به خاطر کاربرد نظریه اقتصاد در تصمیم گیری های مردم 
و همچنیــن به خاطــر دفاع از نظریــه کینزی برای دخالت دولــت در اقتصاد 
می شناســند. او در تمام مدت عمر خود با اقتصاددان های محافظه کاری نظیر 
میلتون فریدمن چالش داشــت و در نهایت نیز جایزه نوبل خود را نشانی برای 
برحق بودِن نظریه کینزی دانســت. پائول ساموئلسون از جمله اقتصاددان های 
بزرگ، او را رهبر اقتصاد کالن در نســل خودش می دانست. تابین خدمت های 
بســیاری برای درک بازارهای مالــی بین المللی، روش های آمــاری و مطالعه 
تصمیم افراد در خانواده و در کســب وکارها کرد. تابین در نظریه ای که به خاطر 
آن نوبل اقتصاد را دریافت کرد به این نتیجه رسیده که سرمایه گذاران تحت تأثیر 
تصمیمات ریســکی و پرخطر خود قرار می گیرنــد و هرچه خطری که متحمل 

می شوند بیشتر باشد، میزان موفقیتشان نیز متفاوت تر خواهد بود. 

 نظریه سبد سهام مدرن
نظریه سبد ســهام مدرن که تابین آن را معرفی کرد تا حدود زیادی به درک 
تمایالت ســرمایه گذاران برای حفظ دارایی های مختلــف کمک می کند. برای 
مثال او دریافت که در زمان تورم، سرمایه گذاران تمایل کمی به نگهدارِی سهام 
یــا پول نقد دارند و به جای آن به اوراق بهادار یا دارایی های فیزیکی مانند ِملک 
روی می آورند. زمانی  که می خواســت نظریه اش را برای روزنامه نگاران توضیح 
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بدهــد، یک نفر به او گفت: »لطفًا با زبانی خودمانی توضیح بدهید« و تابین در 
پاســخ برای تشــریح نظریه تنوع بخشــی اش گفت: »ببینیــد! هیچ  وقت همه 
تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.« فردای آن روز تیتر همه روزنامه ها این 
بود و در نهایت تابین آن را ادامه داد. البته تابین خودش را محدود به این نظریه 

نکرد. 
یکی از مهم ترین نظریه های تابین با عنوان تابینز کیو )Tobin’s Q( معروف 
اســت؛ این در حقیقت معیاری اســت که به وســیله آن رابطه میان ارزش بازار 
کارخانه ای یا شــرکتی در برابر هزینه آن سنجیده می شود. در دهه 90 میالدی، 
زمانی  که بازار با رونق بســیاری همراه شده بود، این نظریه هم اهمیت بسیاری 
پیدا کرد و تعداد زیادی از آن اســتفاده می کردند. در واقع پژوهشــگران اعالم 
می کردند که تابینز کیو بسیار باالســت و در نتیجه قرار است اتفاقات خارج از 
معمــول در بــازار رخ بدهد. برخی از پژوهشــگران نیز می گفتنــد این افزایش 
نامنتظره و نامعقول می تواند با کاهش ناگهانی همراه شود که از قضا همین طور 

هم شد. 
تابین همیشــه تالش می کرد خودش را به دنیای علم اقتصاد محدود کند و 
کمتر وارد سیاست بشود اما در سال 1961 رئیس جمهور کندی از او درخواست 
کمک کــرد. ابتدا مخالفت کرد و گفت: »شــما اشــتباه گرفته ایــد، من یک 
اقتصاددان گوشــه گیر هســتم« و در مقابل با این پاسخ کندی مواجه شد: »چه 
خوب! من هم یک رئیس جمهور گوشــه گیر هســتم!« تابین به محض ورود به 
دنیای سیاســت تالش کرد استقالل فکری و قدرت ذهنی به دولت ببخشد. در 
واقع همان چیــزی را که در عرصه تحقیق و پژوهش به آن دســت یافته بود در 

دنیای واقعی پیاده می کرد. 
تابین به خاطر احســاس نیــاز به دنیای اقتصاد پیوســته بود؛ او رکود بزرگ 
اقتصــادی را درک کرده و با معنای بحران اقتصادی آشــنا شــده بود، به همین 
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خاطر به علم اقتصاد احســاس نیاز می کرد. در نهایت موفق شد با نظریه سبد 
ســهام مدرن بخشــی از نیاز را در دنیای واقعی برطرف کنــد. این اقتصاددان 
امریکایی از طرفــداران پروپاقرِص کینز باقی ماند و تا پایان عمرش بر این باور 
بود که مشــکالت جدی و بــزرگ اقتصادی مانند فقر و بیــکاری تنها از منظر 
راهکارهای کینزی حل خواهد شــد. او روی آوردن به اقتصاد کینزی را امری 
الزام آور می دانســت و با هرکســی که با این حرف مخالــف می کرد پای بحث 
می نشست. تابین بیش از 500 مقاله و 16 کتاب نوشت اما این جمله او هنوز هم 

در دنیای اقتصاد کاربرد دارد: »همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار!«.
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 آیا الگوی پس انداز و خرج بین افراد 
یکسان است؟

فرانکو مودیلیانی نام این الگو را فرضیه چرخه عمر گذاشت
فرانکو مودیلیانی

فرانکو مودیلیانی در ۱۸ ژوئــن ۱۹۱۸، یعنی زمانی که جنگ جهانی اول به 
پایان خود رسیده بود، در پایتخت ایتالیا به دنیا آمد. او در سن ۱۷ سالگی وارد 
دانشــکده حقوق دانشگاه اسپینزا رم شد. یک سال بعد از این مسئله بود که 
مودیلیانی به صف دانشجویان معترض به سیاست های اقتصادی موسیلینی 
پیوست. مودیلیانی در آن سال ها عالقه خاصی به سوسیالیست ها داشت. او 
یس و پس از آن بــه ایاالت متحده رفت تــا تحت نظر ژاکوب  ســپس به پار
یافت کند.  مارشــاک و آبا لرنــر دکتری خود را از موسســه نیواســکول در
یافت نوبل اقتصاد شــد و در سن ۸۵  مودیلیانی در ســال ۱۹۸۵ موفق به در

ـ سالگی، در سال ۲00۳، در شهر کمبریج ایالت ماساچوست درگذشت.
مودیلیانــی تنها نام خانوادگی نقاش مشــهور ایتالیایــی، آمادئو مودیلیانی 
نیست. فرانکو مودیلیانی اقتصاددانی آمریکایی- ایتالیایی بود که موفق شد در 
سال 1985 نوبل اقتصاد را دریافت کند. این که او چه کرده بود که به این درجه 
از اعتبار و شهرت جهانی رسید و چه مخالفانی هم داشت، موضوعی است که 

به آن می پردازیم.
فرضیه ای بســیار مهم در اقتصاد وجــود دارد به نام »فرضیه چرخه عمر« 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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)LCH(. این فرضیه مدلی است که الگوهای مصرف افراد را توضیح می دهد. 
بنابــر فرضیه چرخه عمر، افراد رفتار مصرفــی و پس اندازی خود را برای یک 
چرخه از عمر برنامه ریزی می کنند. طبق این فرضیه، افراد ســعی می کنند که 
مصرف خود را طی یک دوره کامل از عمر هموار کنند به گونه ای که زمانی که 
درآمدی دارند پول پس انداز می کنند و در دوران بازنشســتگی این پس انداز را 
هزینه می کنند. فرض اصلی این مدل این است که تمام افراد سبک زندگی های 
باثباتی را الگوی خود کنند. منظور از ســبک زندگی باثبات این است که افراد 
معموال به شــکل وحشــتناکی در یک دوره پس انــداز و در دوره بعدی خرج 
نمی کنند، بلکه سطح مصرف خود را در هر دوره تقریبا یکسان نگه می دارند.

از دهــه 50 میالدی بود که نام فرانکو مودیلیانی به عنوان آغازکننده فرضیه 
چرخه عمر، بر ســر زبان ها افتاد. بــه غیر از این فرضیــه، فرضیه انتظارات 
عقالنی را هم داریم. بســیاری از اقتصاددانــان می گویند که فرضیه انتظارات 
عقالنی توسط یک مقاله نوشته شده از طرف مودیلیانی و امیل گرونبرگ، آغاز 

شده است.
مودیلیانی زمانی که عضو هیئت علمی دانشگاه کارنیج ملون بود، در سال 
1958، همراه با مرتون میلر، قضیه مودیلیانی- میلر را برای فاینانس شــرکتی 
ارائه داد. طبق این قضیه، تحت فرضیات مشــخصی، ارزش یک بنگاه تحت 
تاثیر این مســئله قرار نمی گیرد که آیا این بنگاه از طریق حق سهام تامین مالی 
می شود یا خیر، یعنی سهام می فروشد یا نه، و بدهکاری یک بنگاه هم تاثیری 
در ارزش آن ندارد. معنای این قضیه این اســت که نسبت بدهی به حق سهام 

برای بنگاه های خصوصی بی اهمیت است.
مودیلیانــی در اوایل دهه 60 میالدی، همراه با آلبرت آندو، پاســخی را به 
مقاله 1963 میلتون فریدمن و دیوید میزلمن نوشــتند که باعث شــد مباحثه 
مشــهور »سیاســت پولی/ مالی« بین اقتصاددانان شکل بگیرد و عمر بسیار 
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درازی را به خود اختصاص دهد و امروز هم آثار این مباحثه را بین اقتصاددانان 
ببینیم. مودیلیانی در ســال 1975 همراه با شاگرد سابقش لوکاس پاپادموس، 
مقاله ای را به صورت مشترک نوشت که در آن مفهوم »نایرو« )NIRU( به علم 
اقتصاد وارد شــد. این مفهوم همان نرخ غیرتورمی بیکاری است که پیشرفتی 
بزرگ نســبت به مفهوم »نرخ طبیعی بیکاری« به حساب می آمد. این عبارت 

ارجاع به سطحی از بیکاری دارد که پایین تر از آن تورم افزایش می یابد.
مودیلیانی در سال 1997 همراه با نوه اش لیا مودیلیانی، چیزی را توسعه داد 
که امروزه با نام »عملکرد تطبیق داده شــده با ریســِک مودیلیانی« شــناخته 
می شود. این سنجه مربوط به بازگشــت های یک پورتفولیوی سرمایه گذاری 
است که تطبیق ریسک هم داده شده و برخاسته از نسبت شارپ است. تفاوت 
این ســنجه با نسبت شارپ این است که سنجه مودیلیانی ریسک پورتفولیو را 
به شــکلی تطبیق داده که در تناســب با یک بنچمارک قرار بگیرد. بنچمارک 

اصلی ما در اینجا هم بازار است.

کینزی ها به جان هم
آثار مودیلیانی که مربوط به سیاست های مالی بودند به وسیله اقتصاددانان 
نزدیک به مکتب پست کینزی مورد انتقاد قرار گرفت. این دسته از اقتصاددانان 
کینزگرایی موجود در دیدگاه های مودیلیانی را قبول نداشــتند و اشاره می کردند 
که اهمیــت او در معرفی مفهوم نایرو، و موضع کلی او درباره کســری مالی، 
مشــکل دارد. قضیه مودیلیانی- میلر عنوان می کند که در یک اقتصاد بسته، 
استقراض دولت نوعی مالیات گیری معوق به حساب می آید، زیرا هزینه کردن 
دولت را تنها می توان از طریق چاپ پول، مالیات یا استقراض تامین مالی کرد. 
بنابراین تامین مالی هزینه های دولت از طریق پول، به معنای وارد شدن نوعی 
از مالیات از پس آن است که »مالیات تورمی« نامیده می شود. مالیات تورمی، 
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مالیاتی اســت که به صورت غیرمســتقیم و از طریق نرخ تورم توســط دولت 
جمع آوری می شــود. قضیه میلر- مودیلیانی ادعا می کرد که تاثیر این شکل از 
مالیات دقیقا مشــابه مالیات گیری مستقیم است و به همان شکل درآمدهای 

دائمی را تحت شعاع خود قرار می دهد.
با همه این تفاصیل، منتقدان مودیلیانی ورود زودهنگام او به مسئله بیکاری 
را به رســمیت شــناختند. در مورد بیکاری، مودیلیانی همگام با اقتصاددانان 
هترودوکس اعالم کرد که نرخ بیکاری کل اروپا در اواخر قرن بیســتم به دلیل 
پایین بودن تقاضا است که خود این مسئله هم تحت تاثیر سیاست های ریاضتی  

است.
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 مراقبت از النه مرغان را
ید به روباه نسپار

جیمز بیوکنن اقتصاددانی بود که چراغ تصمیم گیری سیاسی را روشن کرد
جیمز بیوکنن

در سوم اکتبر ۱۹۱۹ در خانواده ای با اصالت اسکاتلندی- ایرلندی در امریکا متولد 
شد. تحصیالت خود را تا دکتری در دانشگاه شیکاگو ادامه داد. اغلب او را به 
عنوان فردی می شناسند که اقتصاد سیاسی را با مطالعات خود احیا کرد. نظریه 
او در زمینه انتخاب عمومی باعث شهرتش شد و در نهایت جایزه نوبل را در سال 
۱۹۸۶ برایش به ارمغان آورد. او در مطالعات خود به بررسی نقش منافع شخصی 
دولتی ها در تصمیم گیری های عمومی پرداخت. بیوکنن در نهم ژانویه ۲0۱۳ از 
دنیا رفت اما همچنان او را به عنوان صدای انتخاب عمومی می شناسند. او با 
مطالعات خود، نگاه جدیدی را به تصمیم گیری های سیاسی در دنیا ایجاد کرد که 

ـ هنوز هم حایز اهمیت است.
یکی از موسسات نظرسنجی، بررسی هایی در زمینه مواردی که امریکایی ها 
مورد قضاوت قرار می دهند، انجام داده است. در این فهرست مشخص شده که 
امریکایی ها به بسیاری از مسائل پیش پاافتاده بیشتر از جریان های داخل کنگره 
خود اهمیت می دهند. اما این مسئله برای جیمز بیوکنن، اقتصاددان برنده جایزه 
نوبل و معمار نظریه »انتخاب عمومی« که در 93ســالگی درگذشــت، چندان 
غافلگیرکننده نبــود. بیوکنن در زمینه کارِی خود ظاهرًا بســیار پرت بود. او از 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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مدل هــای پیچیده دوری می کرد و به همین خاطر اغلب او را نادیده می گرفتند. 
او بیشــتر اوقات از دیگران فاصله می گرفت و روزهای خودش را در دانشــگاه 
ویرجینیا می گذراند. اما به هر حال او بزرگ ترین ســهم را در اقتصاد سیاســی 
داشته اســت. او عالقه زیادی به بررسِی اثرات دولت و حکومت نشان می داد. 
واکنش های دولت به شکست های بازار نیز رفته رفته مورد توجه قرار می گرفت. 
حاال زمان آن رســیده بود که این رفتارها به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.  
اقتصاددان های بســیاری دست به کار شــدند و وظیفه های دولت را در شرایط 
مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دادند، بیوکنن یکی از آن اقتصاددان ها بود. 
بــرای مثال آنها مشــاهده می کردند که وقتی اقتصاد محدود نباشــد و بازار به 
صورت آزادانه فعالیت کند، میزان آلودگی ها نیز بیشــتر می شود. در این شرایط 
دولت خودش را مجاز می بیند که دخالت کند و اقداماتی نظیر مالیات بر آلودگی 
هوا را وضع کند. اما واقعیت این است که هیچ کس نمی تواند تضمین کند دولت 
این اقدامات را به درســتی انجام بدهد. بیوکنن این پرســش را مطرح کرد که آیا 
دولت ها بر اساس منافع شخصی خودشان اقدام به وضع مالیات می کنند یا این 
کار را به عنوان وظیفه ای عمومی انجام می دهند؛ این پرسش به نوعی اقدامات 
دولت را زیر سؤال می برد. او به موقعیتی اشاره می کرد که به آن »سیاست بدون 
عاطفه« می گفت؛ یعنی در آن موقعیت، دولت باید خارج از چهارچوب مسائل 
احساســی اقدام کند. به این ترتیب بیوکنن نظریه انتخاب عمومی را خلق کرد.  
اقتصاد انتخاب عمومی تأکید دارد که دولت از انسان ها تشکیل شده است. این 
افراد قاعدتًا باید منافع شخصی خودشان را در نظر بگیرند و بعید به نظر می رسد 
به منافع عمومی توجهی داشته باشــند. هرچند چنین رویکردی در ظاهر امر به 
نظر بدبینانه می آید )و برای عده ای نیز واضح به نظر می آید( اما رویکرد بســیار 
مفیدی اســت. جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ نیز تا حدودی به این جریان 
پرداخت اما نحوه پرداخت بیوکنن حایز اهمیت بســیاری است. او در حقیقت 
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تنها آن دسته از مالیات و مخارج دولتی را موجه می دانست که از نظر عموم مردم 
توجیه پذیر باشد. 

فریاد انتخاب عمومی
تحلیل های انتخاب عمومی به مرور فضایی را برای بررسِی اقدامات دولتی 
فراهم کرد. در این بین اقدامات شــرکت ها نیز زیــر ذره بین قرار می گیرد. برای 
مثال یک شــرکت ممکن است برای پیشبرد اهداف خودش ناچار به البی کردن 
با دولت بشــود. به این ترتیب نظریه انتخاب عمومی توصیه می کند که در قبال 
بسط و توســعه نقش دولت ها با احتیاط اقدام شود. زمانی که دموکراسی حاکم 
می شــود، مدیریت کردِن این تصمیم های دولتی از طریق عموم مردم تا حدودی 
آســان تر و امکان پذیرتر می شــود.  بر اســاس دیدگاه بیوکنن در رویه سیاسی، 
می تــوان به کمک بازارهای آزاد، درک بهتری از انگیزه های بازیگران سیاســی 
داشت و نتایج تصمیم گیری های آنها را پیش بینی کرد. می توان قوانین مشخصی 
را از پیش تعیین کرد و به کمک آنها به نتایج مطلوبی دست یافت. در نهایت این 
دیدگاه توصیه می کند که مراقبت از النه مرغان را به روباه نسپارید. هر تصمیمی 
که مأموران دولتی می گیرند در حقیقت ریشه در منافع شخصی خودشان دارد و 
قرار اســت به آنها در پیشــرفت شغلی خودشــان کمک کند اما قرار نیست در 

جهت ارتقای رفاه مردم باشد.



183 الرنس کالین

استفاده از گذشته برای پیش بینی آینده
الرنس کالین، مردی که اقتصاد کینزی را جاودانه کرد

الرنس کالین

الرنس رابرت کالین دو ســال پس از اتمام جنگ جهانــی اول یعنی در چهارم 
سپتامبر ۱۹۲0 در ایالت مرکزی نبراسکا و شهر ُاماها به دنیا آمد. تحصیالت اولیه 
خود را در کالج شــهر لس آنجلس و دانشگاه برکلی کالیفرنیا در زمینه های علم 
حساب و اقتصاد به پایان رساند. در این سال ها او کار خود را بر روی صورت بندی 
مدل های محاسباتی آغاز کرده بود. کالین نهایتا در سال ۱۹۴۴ زیر نظر مردی از 
پایان نامه دکتری خود دفاع کرد، که بعدها بدل به یکی از معروف ترین اقتصاددانان 
تاریخ امریکا شد. آن مرد پل ساموئلسون بود که آن  سال ها به تازگی استاد دانشگاه 
ام آی تی شــده بود و کالین اولین دانشجوی دکتری اش بود. در اواسط دهه ۵0 که 
مک کارتیسم بسیاری از افرادی را که سابقه کمونیستی در امریکا داشتند مورد 
فشار قرار داد، کالین را مجبور کرد که برای دوره ای ۴ ساله به انگلستان و دانشگاه 
آکســفورد برود. دلیل اصلی این فشار، عضویت کالین در حزب کمونیست در 
سال های جوانی اش بود. او نهایتا در اکتبر ۲0۱۳ در حومه بسیار لوکس ِگَلدوین 

ـ ایالت پنسیلوانیا درگذشت.  
ســال 1980 بود که نوبل اقتصاد را با این توضیح دریافت کرد: »به خاطر 
ایجاد مدل های اقتصادسنجی و کاربرد آنها در تحلیل نوسانات و سیاست های 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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اقتصادی.« صحبت از الرنس کالین است و »ایجاد مدل های اقتصادسنجی« 
به 40سال پیش از دریافت جایزه نوبل برمی گردد.

کالین جوان به شــیکاگو رفته بود تا در »کمیســیون تحقیقات اقتصادی 
کوِلس« مدلی طراحی کند. این مدل در راســتای پیش بینی توسعه نواسانات 
کســب وکار و مطالعه آثار سیاست گذاری های اقتصادی- سیاسی حکومت 
اســتفاده می شد. این دوران هم زمان بود با جنگ دوم جهانی. کالین پس از 
این جنگ از مدلش برای یک پیش بینی عجیب اســتفاده کرد. اندیشه غالب 
در آن زمان بر این نظر بود که با بازگشــتن سربازان امریکایی از جنگ، رکود 
پدید می آید، اما کالین به درســتی پیش بینی کرد که این مرحله همراه با بهبود 
و افزایــش تقاضا مواجه خواهد بود. همین مراحل در مورد جنگ ُکره که در 

سال های ابتدایی دهه 50 به وقوع پیوست هم اتفاق افتاد.
این آغــاز راه اقتصاددانی بــود که در همان ســال ها عضویت در حزب 
کمونیســت را هم از ســر گذرانده بود و به زودی به ســمت اولین گام بسیار 
برجسته اش حرکت می کرد. کالین که دیگر استاد دانشگاه میشیگان بود، در 
ســال 1955 همراه با دانشجوی دکتری اش، آرتور ُگلدبرگر مدلی را در حیطه 

اقتصاد کالن ارائه داد که با نام مدل کالین-ُگلدبرگر معروف شد.
مدل کالین-گلدبرگر مبتنی بر نظریه اقتصاد کالن کینزی بود و عملکرد 
اقتصادی امریکا را توصیف می کرد. این توصیف به لحاظ تکنیکی با مدل های 
خاص آماری انجام می شــد که »معادالت توامان« نامیده می شوند. در این 
مدل از 20 معادله توامان و داده های ســری زمانی از ســال  1929 تا 1952، 
اســتفاده شــد. این مدل سنگ  بنای مسیری شــد که در سال های بعدی به 

مدل هایی بسیار پیچیده تر مانند مدل وارتون و مدل بروکینگز رسید.
مدل کالین-گلدبرگر در ســال 1959 با یک کامپیوتــر آی بی ام 650 در 
دانشگاه برکلی تست شد. در این تست مشخص شد که زمانی که به این مدل 



185 الرنس کالین

ریاضیاتی شوک وارد می شود دقیقا همان نوساناتی را از خود بروز می دهد که 
در چرخه های کسب وکاری امریکا تا آن زمان مشاهده شده بود.

بزرگ ترین رقیب میلتون فریدمن
ویژگی اصلــی که کالین را از بســیاری اقتصاددانان هم تــراز خود جدا 
می کــرد، تجربه گرا بودن او بود. تجربه گرایی در اقتصاد به زبان ســاده یعنی 
اینکه مبنای سیســتمی که می ســازید واقعیات تجربی باشــد. نقطه مقابل 
تجربه گرایی در اقتصاد، نوعی دیدگاه نظری است که مبنای خود را بر اصول 

عقلی می چیند.
مثال بســیار معروف برای اقتصادی که پایه عقلی دارد، نظریات میلتون 
فریدمن است. فریدمن در کتاب »روش شناسی اقتصاد پوزیتیو« به صراحت 
این طور ادعا می کند که به هیچ وجه الزم نیست فرضیات اقتصادی مبتنی بر 
واقعیات تجربی باشند. مثالی ســاده از این نوع نگاه ریاضیات ساده است. 
اینکه عدد 1 بزرگ تر از صفر اســت، چیزی نیست که در واقعیات تجربی با 

دست قابل نمایش دادن باشد، بلکه اصلی عقالنی است.
اقتصاد تجربه گرا در نقطه مقابل بر آمار استوار است. فرض کنید ما ده بار 
مشاهده کرده باشیم که با باریدن باران، زمین خیس شده. اگر از این مشاهده 
تجربی خود نتیجه بگیریم که »باریدن باران موجب خیسی زمین می شود« و 
در نهایت تجویز کنیم که »اگر دیدید باران می بارد، منتظر خیس شدن زمین 
باشــید«، آن گاه توانسته ایم بر اســاس داده های تجربی به گزاره ای برسیم که 

قدرت پیش بینی آینده را هم به ما می دهد.
کالین این داده های تجربی را در کتاب های اولیه خود نظیر »نوســانات 
اقتصادی در ایاالت متحده، 1941-1921« آورده اســت. این کتاب در سال 
1950 چاپ شــد و همان طور که پیش تر گفتیم عمده ســه دهه آینده زندگی 
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کالیــن صرف تولید مدل هایی برای پیش بینــی اقتصادی، مبتنی بر داده های 
تجربی شد که در نهایت گزارش مبسوط این فرایند را می توانید در کتاب هایی 
نظیــر »مقدمه ای بــر پیش بینی اقتصادســنجی و مدل هــای پیش بینی« و 
»مدل های اقتصادســنجی به عنوان راهنمایی بــرای تصمیم گیری« ردگیری 

کنید که به ترتیب در سال های 1980 و 1981 منتشر شدند.
امروزه علم اقتصــاد جریان اصلی که در عمده دانشــگاه های جهان به 
عنوان پایه تدریس می شود، متشکل از دو پایه است: اقتصاد کالِن کینزی و 
اقتصاد ُخرد نئوکالسیک. رویکرد تجربی و ایجاد مدل های محاسباتی برای 
پیش بینی و تحلیل، در اقتصاد کالن کینزی کامال مدیون کالین اســت و به 
همین دلیل اســت که جایزه نوبل او این ضمیمه را هم با خود داشت: »حتی 
اگــر نگوییم هیچ، محققان کمی در زمینه تجربی علم اقتصاد وجود دارند که 
پیروانــی به پرشــماری پیروان الرنس کالیــن و تاثیری به بزرگی او داشــته 

باشند.«  
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عصر طالیی نظریات اقتصادی
یافت کننده نوبل اقتصاد از ناممکن ها می گوید جوان ترین در

کنت ارو

یاضی دان، نویسنده و نظریه پرداِز  گوســت ۱۹۲۱ است؛ اقتصاددان، ر متولد ۲۳ آ
یه ۲0۱۷ از دنیا رفت. او در سال ۱۹۷۲ به همراه  سیاســِی امریکایی که در ۲۱ فور
یافت کرد. عمومــًا او را در دوران بعد از  جان هیکــس جایزه نوبل اقتصاد را در
جنگ جهانی دوم و به عنوان نظریه پرداز اقتصاد نئوکالسیک می شناسند. کنت 
ارو نه تنها خودش به نوبل اقتصاد دست پیدا کرد بلکه بسیاری از شاگردانش نیز 
به این جایزه رســیدند. مهم ترین نظریه های او نظریه انتخاب اجتماعی و قضیه 
عدم امکان اســت. تحلیل او در زمینه تعادل عمومی نیز در نهایت او را به نوبل 
اقتصاد رساند. البته او کارهایی هم در زمینه رشد اقتصاد و اطالعات اقتصادی 
انجام داده اما به صورت کلی به خاطر نظریاتش در زمینه رفاه اجتماعی و تعادل 

ـ بازار شناخته شده است.  
»پایــان عصر طالیی نظریه های اقتصــادی«؛ این تیتر بســیاری از مجله ها و 
روزنامه در فوریه 2017 بــود. آنها به مرگ کنت ارو اقتصاددان بزرگ امریکایی 
اشــاره می کردند. کنــت ارو هم عصر با پائول ساموئلســون و گــری بکر بود؛ 
اندیشــمندانی که عصری طالیی را در تاریخ نظریات اقتصادی رقم زدند. آنها 
منطق جدیــدی را برای پایه های علــوم اجتماعی به ارمغــان آوردند. رویکرد 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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اقتصادی به تصمیم گیری های فردی در حقیقت از تقابل اولویت ها، محدودیت ها 
و عقاید نشئت می گیرد. در نهایت می توان از طریق همین رویکرد، تحلیل کرد 
که چطور بازارها روی تصمیم گیری ها اثر می گذارند. ارو و دیگر همکارانش در 
این دوره طالیی روی همین نظریه ها کار کردند و شــالوده کار را فراهم آوردند. 
در واقــع آنها نشــان دادند که قلمروی اقتصاد فراتر از مســئله بــازار و قضیه 

قراردادِی عرضه و تقاضاست. 
بزرگ ترین دســتاورد ارو »قضیه عدم امکان« اســت. در کانون این قضیه 
نشــان داده می شــود که چطور تصمیم های دولتی یا هر تصمیِم جمعِی دیگری 
می تواند اولویت های فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در دِل خود داشته باشــد. 
نظام های دیکتاتوری می توانند ایــن کار را به راحتی انجام بدهند: اولویت های 
رهبــر، اقدامات را تعیین می کند. موارد دیگر کمی پیچیده تر از این مورد خواهد 
بود. این جریان در نظام های دموکراتیک به شــکلی پیچیده تر بروز پیدا می کند. 
در واقــع »خواســت مردم« در قالــب رأی دهندگان، خط اصلی را مشــخص 
می کند. اینجاســت که بحث ســنجِش ارزِش هر رأی به میان می آید. اصاًل آیا 
هرکســی باید در ازای هر انتخابات، یک رأی داشته باشد فارغ از اینکه شدت و 
نــوع احساســاتش در هر مورد انتخاباتی متفاوت اســت؟ آیا می تــوان از نظام 

سهمیه بندی هم استفاده کرد؟ 

نظریه ای برای ناممکن ها
پرسش بزرگی که در زمینه رأی دادن وجود دارد این است که آیا رأی اکثریت 
می توانــد صدای واحدی ایجاد کند؟ در واقع مــا همه تمایل داریم با رأی گیری 
خط مشی و سیاسِت مشــخصی را به شــکلی یک صدا حاکم کنیم. یعنی قرار 
اســت با رأی گیری، تصمیم های منسجم و یکدســتی گرفته بشود. اما آیا واقعا 
چنین چیزی امکان دارد؟ کنت ارو در »قضیه عدم امکان« به این پرسش پاسخ 
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می دهد: »خیر«. او در تحلیل های خود نشــان می دهد در هر رویه ای، هرچند 
که به صورت هوشــمندانه صورت بگیرد، خطر حصــوِل نتایج نامطلوب وجود 
دارد. بــه عبارت دیگر، هیچ گاه نمی توان گفــت که در رأی گیری، صدای واحد 
مردم به گوش خواهد رســید. البته ارو در این نظریه اش قصد ندارد ارزش های 
نظــام دموکراتیک را زیر ســؤال ببــرد. او در حقیقت تالش می کنــد تأثیرات 
اولویت های فردی در تمامی مســائل را نشان بدهد. از نگاه او، نظام رأی گیرِی 

جمعِی آرمانی و کاملی اصاًل وجود ندارد. 
قضیــه عدم امــکاِن ارو در حقیقت دربــاره پارادوکس هــای انتخاب های 
اجتماعی اســت. اما در کنار ایــن نظریه، او بحث رفاه را هــم مطرح کرده که 
نظریه ای جالب توجه است و نگاه اقتصادی تری به مسئله دارد. او همچنین به 
تحلیل »ابهــام در تصمیم گیری های اقتصادی و نتایِج احتمالِی آن« پرداخته که 
به درک تعادل در بازار کمک می کند. مســئله تعادل بازار یکی از محوری ترین 
مســائل در آثار و کارهای ارو است. همیشــه در دنیای اقتصاد، تعادل بازار و 
مســئله عرضه و تقاضا مطرح اســت. نگاه ارو این بود که چنین رویه ای روی 
کلیــِت اقتصاد چه تأثیری می گذارد. این رویکرد به فهم بیشــتر اقتصاد کمک 
کــرد.  جایزه نوبل اقتصادی که کنت ارو در ســال 1972 و بــه عنوان یکی از 
جوان ترین افراد به همراه سر جان هیکس دریافت کرد به پاس همین تالش ها در 
زمینه نظریه های تعادل بود. او در نظریه تعادل عمومی که شــاخه ای از اقتصاد 
نئوکالســیک اســت تالش کرده شــکل گیرِی عرصه، تقاضا و قیمت را در کل 
اقتصاد با در نظر گرفتِن ارتباط بین بازارهای مختلف توضیح بدهد. اصلی ترین 
حرف در این نظریه، این اســت که یک نفر یا یک چیز به تنهایی نمی تواند روی 
بازار به شکلی جداگانه اثر بگذارد. کنت ارو با نظریه های مختلف خود خدمتی 
بزرگ بــه علم اقتصــاد در بخش نظریه ها کــرد و عصری طالیــی را در کنار 

همکارانش رقم زد.  
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چطور همه افراد می توانند 
ازدواجی پایدار داشته باشند؟

یتمی خاص برای حل این مسئله ارائه می دهد لوید شپلی الگور
لوید شپلی

لوید شپلی در ژوئن ۱۹۲۳ در شــهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا 
کادمی فیلیپس اکســتر آغاز کرده بود، برای  آمد. او که تحصیالت خود را در آ
تکمیل کارش ابتدا به دانشگاه هاروارد و در نهایت به منظور گرفتن دکتری به 
دانشگاه پرینســتون رفت. »ارزش شپلی« از پایان نامه دکتری او بیرون آمد و 
از همان ســال ۱۹۵۳ نام او را در بین چهره های مهم اقتصاد قرار داد. در ســال 
یافت جایزه نوبل اقتصاد شد  ۲0۱۲، در حالی که ۸۹ سال سن داشت، موفق به در
و ۴ سال بعد، یعنی در بهار ۲0۱۶ درگذشت. او پیش تر از نوبل جایزه نظریه جان 
فــون نیومــان را هم در ســال ۱۹۸۱ بــرده بود. فهرســت بلنــدی از مدل ها و 

یتم های اقتصادی، نام شپلی را در عنوان خود دارند. ـ الگور
شاید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه لوید شپلی، بر روی مدل ها و الگوریتم های 
مختلف قرار نگرفته باشــد. این اقتصاددان آمریکایی که در سال 2012 موفق به 
اخذ نوبل اقتصاد شــد، یکی از تاثیرگذارترین چهره هــای اقتصاد ریاضیاتی و 

نظریه بازی است.
یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم کامپیوتر، »مسئله ازدواج پایدار« 
اســت. مســئله ازدواج پایدار به صورت خالصه چنیــن صورتی دارد: اگر یک 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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مجموعه مرد داشته باشیم و یک مجموعه زن، و افراد هر یک از این دو مجموعه 
بر اساس اولویت های خود، افراد مجموعه مقابل را رتبه بندی کرده باشند، باید 
ازدواج بین مرد و زنی انجام شــود که هر کدام، هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه 
1 قرار نداده باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا شود، می توانیم از پایداری ازدواج 
ســخن بگوییم. برای حل این مســئله الگوریتم های مختلفی تاکنون پیشنهاد 
شــده اند و از ظاهر قضیه هم معلوم اســت که چنین مثالــی در دنیای واقعی، 
کاربردهای بســیار زیادی دارد. معروف ترین مثال واقعی از چنین مســئله ای 
تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبت های بیمارستانی است. سال 2012 بود که 
نوبل اقتصاد به لوید شــپلی و الوین راث به خاطــر »نظریه تخصیص پایدار و 
کاربردش در طراحی بازار« داده شد. سال 1962 بود که دیوید ِگیل و لوید شپلی 
ثابت کردند که بــه ازای هر تعداد برابر از زن و مرد، همواره راهی برای حل این 
مسئله وجود دارد و می توان تمام ازدواج ها را پایدار ساخت. این روش امروزه با 
نام الگوریتم گیل- شــپلی شناخته می شــود. این الگوریتم سه مرحله مختلف 
دارد: در مرحله اول، هر مرد، از زنی که بیش از بقیه دوست دارد، خواستگاری 
می کند و زن به خواستگار مورد نظرش »شاید« و به باقی خواستگارها »خیر« 
پاســخ می دهد. در این مرحله هر زنی با مرد مورد عالقه خود »نامزد« شــده و 
بالعکــس. در مرحله بعــد، هر مردی که تاکنون نامزد پیــدا نکرده، به زن مورد 
عالقه اش - چه نامزد داشته باشد، چه نداشته باشد- پیشنهاد ازدواج می دهد. 
زن هم اگر نامزد نداشته باشد، یا این مرد جدید را به نامزد فعلی اش ترجیح دهد 
با »شاید« پاسخ می دهد. در نهایت هم این دورها آن قدر تکرار می شوند که همه 

نامزد داشته باشند.
ایــن الگوریتم ادعا می کنــد که در نهایت همــه ازدواج خواهند کرد و تمام 
ازدواج ها هــم پایدار خواهند بود. طی نیم قرن اخیــر، جدای از الگوریتم های 
دیگر، گام های بســیاری برای بهینه ســازی این الگوریتم صورت گرفته اســت. 
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بهینه سازی یک الگوریتم به معنی کمتر کردن مراحل محاسباتی آن است، تا در 
صورت پیاده سازی در یک فضای واقعی، با سرعت بیشتری به پاسخ برسد. 

 ارزش شپلی
»ارزش شــپلی« طرح یک راه حل در نظریه بازی است. این طرح اولین بار 
در ســال 1953 توسط لوید شپلی مطرح شد. بر اساس این طرح، به هر یک از 
بازیکنان هم دست در نظریه بازی، توزیعی خاص از مجموع ارزش افزوده تولید 
شــده توســط همه بازیکنان، ارائه می شود. »ارزش شــپلی« با مجموعه ای از 
ویژگی های مطلوب شناخته می شود. هارت در سال 1989 این طرح را به شکلی 
کامل بررسی کرد. برای فهمیدن دقیق این طرح، باید سری بزنیم به چینش آن: 
مجموعه ای از بازیکنان در همکاری با هم دستاوردی به صورت مجموع حاصل 
می کنند. از آن جایی که ممکن اســت برخی از بازیکنان تاثیر بیشــتری در این 
اتحاد یا قدرت چانه زنی باالتری نســبت به دیگران داشــته باشند، در هر بازی 
خاص، چه توزیع خاصی از ارزش افزوده تولید شده، باید به دست بیاید؟ به بیان 
دیگر: در یک همکاری، اهمیت هر بازیکن چقدر است، و یک بازیکن مشخص 
باید توقع معقوالنه چه میزان عایدی را داشته باشد؟ »ارزش شپلی« یک پاسخ 
ممکن به این ســوال را ارائه می دهد. تاثیر این طرح شپلی خود را در بازی هایی 
که بر اســاس تقسیم هزینه ایجاد می شوند نشــان می دهد. این بازی ها با توابع 
هزینــه ای ســر و کار دارند. در ایــن بازی ها، قاعده تقســیم هزینه که »هزینه 
آنارشــی« را بهینه ســازی می کند، و در ادامه آن پایداری قیمت ها پدید می آید، 

دقیقا قاعده ای مبتنی بر »ارزش شپلی« است.
در تاثیر لوید شــپلی همین نکته بس اســت که تقریبا 60 سال پس از چنین 
طرح ها و نظریات درخشــانی، هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد آن ها در بسیاری 

از تصمیمات اقتصادی وجود دارد.
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چه کسی بهداشت و درمان را به امری 
حیاتی در اقتصاد تبدیل کرد؟

برایان آبل- اسمیت تقریبا یک تنه نظام اقتصادی بهداشت را 
در جهان غرب راه انداخت

برایان آبل-اسمیت

اسمیت در سال ۱۹۲۶ در محله کنسینگتون لند به دنیا آمد و سال های نوجوانی 
یر سایه جنگ جهانی دوم دید. او در سال ۱۹۴0 وارد کالج هیل بری شد و  خود را ز
پس از آن به خدمت سربازی رفت. در سال ۱۹۴۸ وارد کالج کلیر دانشگاه کمبریج 
شــد و در سال ۱۹۵۱ در رشــته اقتصاد از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. دوره 
دکتری خود را هم در همین دانشــگاه ادامه داد تا نهایتا در ســال ۱۹۵۵ تحت نظر 
جوآن رابینســون، موفق به اخذ دکتری اقتصاد شــد. اســمیت در ســال ۱۹۹۱ 

بازنشست شد و نهایتا در بهار ۱۹۹۶ در سن هفتادسالگی درگذشت.

ســال 1996، زمانی که برایان آبل-اســمیت درگذشت، بســیاری از نهادها و 
اشخاص مشهور جهان به سوگ او نشستند. دلیل این سوگواری هم تاثیری شگرف 
بود که این اقتصاددان بریتانیایی بر مســئله بهداشت و رفاه اجتماعی گذاشته بود. 
پژوهش هــای او در چارچوب کمیته گیلباد بریتانیا در ســال 1956 نشــان داد که 
ان اچ اس ارزشــی بسیار باال برای پول قائل است و به همین خاطر هم جای زیادی 
برای ســرمایه گذاری دارد. از دهه 60 میالدی به این ســو، هرگاه که حزب کارگر 
بریتانیا به قدرت می رسید، یکی از مشاوران اصلی آن ها اسمیت بود و در این سال ها 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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به ریچارد کراسمن، باربارا کسل و دیوید ِانالز کمک کرد که برنامه درمان اجتماعی 
را بازسازی اساسی کنند. اسمیت که عمدتا نقش یک مشاور ارشد را بازی می کرد، 
در ســطح بین المللی هم به بیش از 50 کشور به منظور توسعه خدمات درمانِی خود 
مشــاوره داد. او یکی از مشاوران اصلی سازمان بهداشــت جهانی بود و به همین 
دلیل شــاید کمتر اقتصاددانی را پیدا کنیم که به اندازه اسمیت در بحث بهداشت در 

قرن بیستم تاثیر گذاشته باشد.
عالقه اســمیت به سوسیالیسم باعث شد که بسیاری از پژوهش های او درباره 
بهداشــت و رفاه اجتماعی شکل بگیرند. تمرکز اصلی او بر تاثیر دولت رفاه جدید 
بریتانیا در ســال های پس از جنگ دوم جهانی بود و در همین راستا به طور مرتب 
مقــاالت و کتاب هایی را در رســانه های جریان اصلی منتشــر می کــرد و ایرادات 
سیســتم های موجود را مشــخص می کــرد. او در همکاری با پیتر تاون ســند، که 
جامعه شناسی مشــهور بود، پژوهش هایی بسیار تاثیرگذار در زمینه هایی چون فقر، 
مســتمری گرفتن و امنیت اجتماعی انجام داد. شــاید یکی از جالب ترین کارهای 
اســمیت به ایجاد روشی جدید برای مشخص کردن خط فقر مربوط باشد و با این 
پژوهش او نشــان داد که در بریتانیای دهه 50، فقر افزایش داشته اســت. در سال 
1965 هم این دو نفر همراه با هم کتابی منتشر کردند تحت عنوان »فقیر و فقیرترین« 
که همین مسئله باعث شد که گروه رسیدگی به فقر کودکان در انگلستان راه اندازی 
شود. یکی دیگر از زمینه های پژوهشی کلیدی اسمیت تامین مالی و توسعه خدمات 
درمانی بود. او که بر روی گزارش گیلباد کار کرده بود و هزینه ان اچ اس را مشخص 
ساخته بود در ســال 1958 دعوت شــد تا یک پروژه چندآژانسی را برای سازمان 
بهداشت جهانی درباره هزینه های بهداشــت در شش کشور انجام دهد. او اولین 
طبقه بندی قیاســی را در این زمینه منتشر کرد که بعدها تبدیل به استانداردی برای 
گزارش دادن هزینه های بهداشت و درمان شد. گرچه پیشینه مطالعاتی و تحصیلی 
اســمیت در زمینه اقتصاد بود، او عالقــه روزافزونی به مســائل مالی و مدیریت 
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خدمات درمانی پیدا کرد. او از خالل قرارهایی که با بســیاری از مســئوالن دولتی 
بریتانیا داشت، تجربه ای دست اول از خدمات درمانی در بریتانیا پیدا کرد.

کارزار سیاسی
البته همان طور که بســیاری از اقتصاددان ها تنها به این زمینه اکتفا نکرده و وارد 
مشاوره های سیاسی هم شده اند، هیو دالتون هم می گفت که اسمیت می تواند در آینده 
بــه یکی از اعضای پارلمان حزب کارگر بریتانیا تبدیل شــود. او به کارزار انتخاباتی 
پرداخت اما زمانی که در سال 1957 فرصتی به او پیشنهاد شد، این فرصت را رد کرد 
زیرا مســائلی در زندگی شخصی خود داشــت که در آن زمان قابلیت مطرح کردن در 
ســطح جامعه انگلستان را نداشــت. او به جای این که وارد پارلمان انگلستان شود، 
مسیر خود را به سمت جامعه فابین که یک سازمان سوسیالیستی بریتانیایی است کج 
کرد و نقشی بسیار مهم در مدرن سازی این سازمان ایفا کرد و 31 سال به عنوان یکی 
از اعضای کلیدی آن به فعالیت پرداخت و تا قائم مقامی ریاســت هم باال رفت. او از 
اواسط دهه 50 در بخش های مختلف حزب کارگر مشغول به کار بود و دائما ایده هایی 
جدید درباره سیاســت های اقتصــادی ارائه می داد که البتــه، همان طور که حدس 

می زنید عمدتا مربوط به رفاه و عدالت اجتماعی بودند. 
زمانی که حزب کارگر در ســال 1974 دوباره به قدرت برگشت، اسمیت به 
عنوان مشــاور مخصوص وزیر خارجه آن دولت، باربارا کسل، انتخاب شد. او 
به کســل و نفر بعد از او کمک کرد که طرحی کلی برای مستمری ها ارائه دهند 
و برنامه ای جدید برای تخصیص منابع توســط حزب کارگر معرفی کنند. برایان 
آبل-اسمیت به طور کل اقتصاددانی خستگی ناپذیر بود که گرچه شاید ایده هایی 
بسیار جدید در زمینه های نظری اقتصاد ارائه نکرد، اما پژوهش ها و پیگیری های 
دائمی او باعث شــدند که از بهداشــت و درمان گرفته تا مسکن و بازنشستگی 

دچار تغییراتی اساسی به نفع اکثریت مردم شوند.
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اقتصاد تحت حاکمیت عقل
موری راتبارد دولت را نه تنها غیرضروری، بلکه مضر می داند

موری راتبارد

ســال ۱۹۲۶ بود که موری نیوتن راتبارد در شــهر نیویورک به دنیا آمد. در 
یاضی گرفت  سال ۱۹۴۵ وارد دانشگاه کلمبیا شد و لیسانسش را در رشته ر
و دقیقا ۱۱ ســال بعد موفق به اخذ مدرک دکتری از همین دانشگاه منتها در 
رشته اقتصاد شد. راتبارد که از همان کودکی به عنوان یک آدم »راست گرا« 
کادمیــک و حرفه ای اش را هــم در همین راه  پــرورش یافته بــود زندگی آ
گذاشت. تقریبا موسسه و دانشــگاه بزرگی در سطح جهان وجود ندارد که 
یس در آن را نداشته باشد. سرانجام در ژانویه سال ۱۹۹۵  راتبارد ســابقه تدر

ـ زمانی که هنوز ۷0 ساله هم نشده بود در همان شهر نیویورک درگذشت.
موری راتبارد! نامی که به دو عنوان بســیار مهم گره خورده است: آنارکو 
کاپیتالیسم و لیبرترینیســم افراطی. پیش از اینکه وارد توضیح این دو عنوان 
پیچیده شــویم که امروز هم چهره پررنگی در ایــاالت متحده دارند، هم در 
سرتاســر نقــاط دیگر جهان و هــم ایران، بهتر اســت نگاهــی بیندازیم به 
دیدگاه های فلســفی و اخالقی مــوری راتبارد، اقتصاددان مشــهور مکتب 
اتریش. راتبارد که به شــدت تحت تاثیر معلم و استاد خودش لودویگ فون 
میــزس بود، اســتفاده از ابزارها و روش هــای علمی در اقتصــاد را عملی 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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بی حاصل و عبث می دانســت. این ابزار علمی شــامل کِل اقتصادسنجی، 
تحلیل های تجربــی و آماری و دیگر ابزارهای علوم انســانی - و اقتصاد- 
جریان اصلی می شــود. او هم مانند میزس به دنبال روش پراکســیولوژی یا 

همان کنش شناسی رفت. 
در روش پراکســیولوژی دیگر نیازی به شــواهد عینی یــا تجربی یا آماری 
نداریم، بلکه تنها کافی اســت از طریق استدالل و منطق عقلی به پیش برویم و 
اصول را استنتاج کنیم. این روش اقتصاد را مانند ریاضی یا هندسه دارای اصول 
موضوعه عقالنی می داند و همان طور که هندسه و ریاضیات وابسته به شواهد و 
تجربیات نیســتند، اقتصاد را هم بی نیاز از تجربیــات می داند. به همین خاطر 
است که اگر آثار موری راتبارد را مطالعه کنید با حجم گسترده ای از استدالالت 
عقلی بســیار سفت و سخت و مستحکم روبه رو می شوید که بیشتر یادآور نظام 

نظرِی فلسفی هستند تا اقتصادی. 
تمام این مسائلی که گفته شد راتبارد را به یکی از مخالفان مشهور و برجسته 
اقتصاد جریان اصلی و ارتدوکس بدل کرد. تا شــروع قرن بیستم میالدی، آدام 
اسمیت چهره ای در اقتصاد سرمایه داری بود که علی رغم تمام انتقاداتی که به آن 
وارد می شــد، تا حد زیادی به درجه تقدس رســیده بود. این قضیه البته تا آغاز 

کارهای بوم باورک و نقدهایش به مارکس ادامه داشت.
آدام اسمیت که بنیان گذار اصلی نظریه »ارزش مبتنی بر کار« بود زمانی که 
مورد مواجهه مکتب اتریش قرار گرفت که اساســا این نظریه را قبول نداشت، 
دچار دگرگونی وحشــتناکی در سرنوشت خود شــد. می دانیم که نظریه ارزش 
مبتنی بــر کار را مارکس هم در آثار خودش به شــکلی به کار بــرد، که به قول 
معــروف اگر همین نظریه را از او می پذیرفتی دیگــر حرفی نبود که بتوانی از آن 
شــانه خالی کنی. اقتصاددانان و نظریه پردازان مکتب اتریش هم به مرور زمان 
اسمیت را مقصر اصلی این نظریه می دانستند. راتبارد در مقاالت بسیار مبسوط 
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و طوالنی خود آدام اسمیت را در حد یک شارالتان نادان پایین آورد که حاصل 
تحقیقــات و نظریاتش ظهور مارکسیســم بود و این چیــزی بود که اصال برای 

مکتب اتریش قابل پذیرش نبود.
از ســوی دیگر بسیاری از نظریات افرادی مانند جان استوارت میل گرچه 
به کار مکتب اتریش می آمد اما راتبارد، او را هم فاقد شخصیتی قدرتمند برای 
پیگیری اســتدالالت عقلی می دانست. مشکل استدالل عقلی در اقتصاد این 
اســت که امکان دارد به جاهایی برسد که تصویری غم انگیز برای زندگی بشر 

فراهم آورد و این چیزی نیست که هر شخصی بتواند با آن کنار بیاید.

آنارشیسم سرمایه دارانه
آنارکوکاپیتالیســم چیســت؟ در نظریاتی که موافق اقتصاد بــازار آزادند، 
اختیارات و قدرت دولت باید به حداقل برســد و دولــت دخالتی در اقتصاد 
نداشته باشد و کلیت سازوکار اقتصادی کشور را بر عهده مکانیزم های بازار به 
ویــژه مکانیزم قیمت ها قرار دهد. پرسشــی که در اینجــا بالفاصله ذهن هر 
خواننــده ای را درگیر می کند این اســت: »اگر قرار نیســت دولت در اقتصاد 
دخالت کند، پــس دیگر چه کاری برای انجــام دادن دارد؟« موری راتبارد در 
اینجا به طــرز عجیبی موافــق مارکسیســت های ارتدوکس اســت. به نظر 
مارکسیسم ارتدوکس دولت تنها وظیفه ای که دارد، یک وظیفه اقتصادی کالن 
اســت که حاال با یک جهت گیری خاص پیاده می شود. راتبارد هم همین نظر 
را داشــت، بنابراین از نظر او حذف نقش دولــت در اقتصاد به معنای حذف 

دولت به صورت کامل بود. 
نظریه آنارکوکاپیتالیسم، حذف دولت را از آنارشیسم می گیرد و از کاپیتالیسم 
هم مالکیت خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را. موری راتبارد نه تنها 
یکی از چهره های اصلی این مکتب بود بلکه موسس آن نیز به شمار می رفت. 
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از ســوی دیگر لیبرترینیســم را داریم که با تکیه بر حقوق طبیعی و کارکرد 
آزادی منفی در جامعه مکتب خود را شــکل می دهند. در این نگاه اگر نهادی، 
وظیفه ای هم داشــته باشــد، آن وظیفه چیزی نیست مگر حذف موانع موجود. 
آزادی منفی اساسا به همین معنا اســت: حذف موانع موجود بر سر راه آزادی. 
دیدگاه لیبرترین منتقد جدی و سرســخت اقتصادی بود که به وسیله دولت اداره 
شــود و پیکان اصلی حمله اش هم »دولت رفاه« در جهان غرب و کلیت جهان 
شــرق بود. این دیدگاه در امریکا بســیار جاافتــاده و قدرتمند بــود و یکی از 

چهره های اصلی آن هم باز کسی نبود مگر موری راتبارد.
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رئیس بحران ساز بانک مرکزی
آلن گرینسپن، مردی که اشتباهش برای خیلی ها گران تمام شد

آلن گرینسپن

آلن گرینســپن متولد ماه مارس ۱۹۲۶ در شهر نیویورک است. از سال ۱۹۴0 تا 
۱۹۴۳ در مدرســه جرج واشــنگتن درس خواند و برای مطالعه موسیقی و ساز 
کالرینت وارد مدرســه ژولیارد شــد. گرینسپن در ســال ۱۹۴۵ وارد دانشگاه 
نیویورک شــد و در رشــته اقتصاد لیســانس گرفت و بالفاصله هم در همان 
دانشــگاه کارشناســی ارشــد خود را ادامه داد و در ســال ۱۹۵0 موفق به اخذ 
کارشناسی ارشد اقتصاد شد. سپس به دانشگاه کلمبیا رفت تا تحت نظر آرتور 
برنز دکتری اقتصاد بخواند، اما خودش منصرف شــد تا نهایتا در ۱۹۷۷ از همان 
دانشــگاه نیویورک دکتری اقتصاد گرفت. گرینســپن بین سال های ۱۹۸۷ و 

ـ ۲00۶ رئیس فدرال رزرو بود.  
آلن گرینســپن زندگی عجیبی داشته. اگر سابقه این رئیس فدرال رزرو را مرور 
کنیم به خوبی درمی یابیم که رسانه ها تا چه حد توانایی بزرگ کردن یک شخصیت 
را دارند. گرینســپن در کنار ویلیام مارتین بیشترین مدت ریاست فدرال رزرو را به 
مدت 19 سال داشته و این یعنی در زمان ریگان بر سر کار آمد و پس از طی کردن 
بوش پدر و کلینتون، در اواخر دوران ریاست جمهوری جرج بوش پسر از سمتش 
کنار گذاشــته شد. زمانی روی جلد بسیاری از مجالت اقتصادی راست  افراطی و 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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جمهوری خواه در امریکا عکس گرینسپن بود و او را به عنوان »باهوش ترین فردی 
که تاکنون بر روی زمین پا گذاشــته« به خورد مردم می دادند و به قول خودشــان 
بدلش کرده بودند به یک »ســتاره راک« اما دیری نگذشت که همه دیدند حاصل 
کارش چیزی جز بحران های پی درپی و انواع فســادهای ریز و درشت نبود. مردم 
امریکا طی ســال های 1977 تا 2007 با افزایش حقوق موثر منفی روبه رو بودند. 
افزایش حقوق موثر یعنی افزایش حقوقی که تورم از آن کســر شــود، و همه اینها 
یعنی اینکه توان خریدشان کاهش پیدا کرده بود. عمده این اتفاقات هم زمان می شد 
با سیاست های بازاری تند وتیز گرینســپن در کاهش مالیات و مقررات زدایی. در 
ســال های انتهایی دهه 90 این ناتوانی مــردم امریکا در خرید کردن رکودی در این 
کشــور ایجاد کرد که با پاســخ آقای گرینســپن همراه بود: »تکانی به خانه هایتان 
بدهید!« این جمله ســرآغاز وام هــای رهنی پرخطری بود که بــرای خانه ها داده 
می شــد. استدالل همه این بود که خانه دار شــدن و پولدار شدن بابت خانه گامی 
ابتدایی برای خروج از رکود اســت. باقی داســتان را همه می دانید و اینکه بحران 
مســکن در امریکا و مصادره خانه ها به دست بانک ها به کجا رسید. سناتور برنی 
ســندرز که بعدها نامزد انتخابات ریاست جمهوری شــد، زمانی به گرینسپن در 
مورد وضعیت اقتصادی امریکا هشــدار داد و گفت: »فکر می کنم شما واقعیت ها 
را نمی بینید« و گرینسپن در کمال خونسردی گفت که »وضعیت امریکا، به عنوان 
کشوری به این پهناوری بسیار هم خوب است«. در سال 2006 که گرینسپن مورد 
مواخذه قرار گرفت دیگر آن باد همیشــگی را در سر و سینه نداشت و بسیار ساده 
گفت: »من اشتباه کردم! تصویر غلطی به خاطر ایدئولوژی معیوبم در ذهنم بود.«

سیاسی کاری در امور اقتصادی
گرینســپن خود را یک جمهوری خواه می نامید و این در حالی بود که فدرال 
رزرو می بایست به لحاظ جبهه گیری سیاسی،  بی طرف بماند. در سال 2005 که 
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گرینسپن از برنامه بوش برای خصوصی سازی بخشی از تامین اجتماعی حمایت 
ید، او را یکی از »معایب سیاســی  کــرد، رهبر اقلیت دموکرات ســنا، هــری ِر
واشنگتن« نامید و هم بابت این موضوع و هم بابت حمایتش از کاهش مالیاتی 
که بوش سال 2001 پیشنهاد داد، انتقاد تندوتیزی کرد. این اعتراضات و انتقادات 
به حدی باال گرفت که در نهایت بســیاری از سیاســتمداران دموکرات امریکا 
استقالل فدرال رزرو را زیر سوال بردند. البته همین سیاسی کاری گرینسپن هم 
ناشــی از ایدئولوژی اقتصادی او بود. گرینسپن که مدافع بازار آزاد و کمک به 
آزادسازی بازار بود، انطباق نظری بیشتری با جمهوری خواهان پیدا می کرد تا با 
دموکرات هــا. بســیاری از جمهوری خواهــان می گفتند که گرینســپن هم در 
دولت های جمهوری خواه رئیس فدرال رزرو بوده و هم در دولت های دموکرات 
- که تنها دولت کلینتون را شامل می شود- اما اقتصاددان معروف امریکایی، پل 
کروگمن، نظر متفاوتی داشــت و می گفت گرینسپن بیش از حد به دولت بوش 
نزدیــک بود و هرچه از او می خواســتند بــرآورده می کرد و بــه همین دلیل به 
»اعتمادی که به رئیس فدرال رزرو می شد، خیانت کرد.« بسیاری هم می گفتند 
که گرینســپن تنها باید درباره سیاست های پولی اظهارنظر کند و حق نظر دادن 
در مورد سیاست های مالی را ندارد. نکته جالب اینجاست که گرینسپن از سال 
93 در مورد سیاســت های مالی اظهارنظر می کرد و اتفاقا از سیاســت کلینتون 
برای افزایش مالیات هم اســتقبال کرد. سیاستی که در آن زمان ضروری بود و 
اقتصاد امریکا را با بهبودی نسبی روبه رو کرد. در اکتبر 2011 نوام چامسکی در 
یک سخنرانی خطاب به مردمی که به جنبش اشغال وال استریت پیوسته بودند، 
اظهارات سال 97 گرینسپن در سنای امریکا را نمونه بارزی از رفتار خودمحور 
»1درصدی ها« دانســت. گرینسپن در آن ســخنرانی گفته بود که »پایین آمدن 
امنیــت شــغلی فاکتوری بســیار مهــم در پایین نگه داشــتن تــورم و ارتقای 

سرمایه گذاری بلندمدت است.«
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یخ مطالعه عددی تار
تصویری متفاوت به ما می دهد؟

رابرت فوگل با روش مطالعه عددی، برده داری را 
به عنوان نظامی سودآور معرفی کرد

رابرت فوگل

رابرت فوگل در اول ژوالی ۱۹۲۶ در خانواده ای اوکراینی اما در نیویورک آمریکا به 
دنیا آمد. او که به علوم طبیعی عالقه داشت، به مرور زمان با عالقه پیدا کردن به 
یخ و اقتصاد فارغ التحصیل  اقتصاد وارد دانشگاه کورنل شــد و در رشته های تار
شد. سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفت و برای 
یخی باعث شد  دکتری به دانشگاه جان هاپکینز رفت. کمیت سازی در مطالعه تار
که فوگل در ۱۹۹۳ موفق به اخذ نوبل اقتصاد شود. او نهایتا در سال ۲0۱۳ درگذشت 

ـ و در همان شهر نیویورک آمریکا هم به خاک سپرده شد.
رابرت فوگل را همه به عنوان یک اقتصاددان برجســته می شناســند که در 
1993 همراه با داگالس نورث نوبل اقتصاد را برد، اما او یک دانشمند و تاریخ دان 
بسیار برجسته هم بود. دلیل اصلی مشهور شدن فوگل، استفاده او از روش های 
کّمی برای تحلیل تاریخ اســت که بــه طرز جنجال  برانگیزی به نظراتی نســبتا 
عجیب درباره اقتصاد برده داری هم منجر شــد. فوگل اندیشــمندی برجسته و 
شجاع بود که خود را متفکری مستقل می دانست و سعی نمی کرد که نظراتش را 
پشت برخی از هنجارها یا تعارفات مرســوم پنهان کند و هنگام ابراز عقیده، به 
کم تریــن چیزی که فکر می کرد عواقب نظراتش بود. چندوجهی بودن گســتره 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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پژوهش های فوگل باعث شد که رابرت مارگو، استاد اقتصاد دانشگاه بوستون، 
او را »اولین اندیشــمند بین رشته ای« به معنای حقیقی کلمه قلمداد کند. فوگل 
کــه در اصل یک تاریخ دان اقتصادی بود، پژوهش هایی گســترده در زمینه های 
گوناگون مانند جمعیت شناســی، فیزیولوژی، جامعه شناسی خانواده، تغذیه و 

دیگر حوزه ها انجام داد.
در علم تاریخ، کلیومتریک به روشــی می گویند که از آن به منظور تفســیر 
تاریخ اقتصادی اســتفاده می شــود. این روش مبتنی بر تحلیل آماری داده های 
عددی بزرگ مقیاس اســت کــه از جمعیت گرفته تا نرخ مرگ و میر را شــامل 
می شــوند. فوگل در سال 1964، اثری را منتشــر کرد که در آن برای اولین بار از 
کلیومتریک به صورتی گســترده و عمده استفاده کرده بود. این اثر »خط آهن و 
رشــد اقتصادی آمریکا« نام دارد. فوگل توانســت در این اثر سهم خط آهن در 
رشد اقتصادی آمریکای قرن نوزدهم را کّمی کند. هم روش و هم نحوه استدالل 
او در ایــن کتــاب، چهره در چهره روش هــای تحلیل تاریخی مرســومی قرار 
می گرفت که تــا آن زمان رایج بودند و از اســتدالل های غیر عددی اســتفاده 
می کردند. فوگل می گفت که بر خالف این شــکل از استدالل های تاریخی باید 
نشــان داد که خط آهن را نمی توان از اقتصاد آمریکا جدا کرد. فوگل با بررسی 
حمل و نقل کاالهای کشــاورزی، اقتصاد 1890 را با یک اقتصاد 1890 فرضی 
مقایسه کرد که در آن زیرساخت های حمل و نقل محدود به راه های آبی طبیعی 

و ارابه باری است.
با این مقایســه، فوگل توانست نشان دهد که نبودن خط آهن هزینه حمل و 
نقل را به شــدت افزایش می داده و کاالها از مــزارع به بازارهای اولیه با قیمت 
بیشتری می رسیدند. همین مسئله محل جغرافیایی تولیدات کشاورزی را تغییر 
می دهــد. با اینکه در صورت نبود خط آهن این هزینه ها به شــدت افزایش پیدا 
می کرده اند، هزینه بسیار کمی از پس اندازهای اجتماعی صرف ساخت راه آهن 
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در سال 1890 شده  که در واقع برابر با 2.7 درصد از تولید ناخالص ملی آن سال 
بوده. البته فوگل نتیجه گرفت که علی رغم تاثیر گســترده راه آهن، به دلیل وجود 
بدیل هایــی دیگر، نمی توان ایــن پدیده را ضروری اقتصاد آمریــکا در آن زمان 
دانســت و همین مسئله نتایج بسیار گســترده ای را به همراه آورد که در دهه 60 

میالدی توجه بسیاری از افراد را به کلیومتریک جلب کرد.

برده داری روی کاغذ
برجسته ترین و جنجال برانگیزترین اثر فوگل »زمانی بر صلیب« نام دارد که 
در ســال 1974 در دو جلد منتشــر شــد. این کتاب که در همکاری با استنلی 
انگرمن نوشته شده است به مطالعه کّمی برده داری در آمریکا می پردازد. فوگل و 
انگرمــن در این کتاب گفته انــد که نظام برده داری به این دلیــل برای برده داران 
سودآور بوده که آن ها می توانستند تولیدات کشاورزی خود را به شکلی »عقالنی« 
ســازمان دهی کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. به دلیل مسائل مربوط به 
اقتصادهای تولید ویژه یا همان اقتصاد مربوط به مقیاس، بنابر اســتدالل فوگل 
و انگرمن، مزارع مملو از برده در جنوب ایاالت متحده  بهره وری بسیار باالتری 
نسبت به مزارع شمالی داشتند. داللت های این مطالعه و نتیجه گیری این بود که 
برده داری در جنوب آمریکا به خودی خود و به ســرعت محو نخواهد شد، زیرا 
مثال های تاریخی در روم باســتان هم داشــته و از آن مهم تــر، علی رغم ماهیت 

استثمارگر خود، به شدت سودآور و بهره ور برای برده داران بوده. 
بسیاری از منتقدان این کتاب فوگل را مدافع برده داری قلمداد کردند که البته 
ادعای صحیحی نبود. در واقع فوگل از منظر اخالقی با برده داری مخالف بود و 
به آن اعتراض داشت، اما بر خالف نظر برخی از تاریخ دانان قبلی مانند اولریش 
فیلیپس، این نظام ناکارآمد و زیان ده هم نبود، بلکه بر عکس برای خود برده داران 

کارایی و سود بسیار زیادی داشت.
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اقتصاددان فمینیست
یر ذره بین قرار داد باربارا رز برگمن تبعیض در محیط های کاری را ز

باربارا برگمن

متولد ۲0 جوالی ۱۹۲۷ است. باربارا رز برگمن یکی از برجسته ترین اقتصاددان های 
فمینیســت به شمار می آید. او مســائل مختلفی را مورد مطالعه و بررسی قرار 
داده؛ از مراقبت از کودکان گرفته تا مسئله جنسیت، زنان و امنیت اجتماعی. او 
همچنین انجمن بین المللی برای اقتصاددان های فمینیست را تشکیل داده است. 
پدر و مادر او در ســال ۱۹۱۴ از اروپا به امریکا مهاجرت کردند و این طور شد که 
باربارا در امریکا بزرگ شد. از همان کودکی اندیشه های فمینیستی اش را نشان 
می داد و حتی در خردسالی به فکر برابرِی مردها و زن ها بود. او جزو اقتصاددان هایی 
یشه های آن  بود که دوره رکود بزرگ اقتصادی را به چشــم دید و توانست پی به ر

ـ ببرد. برگمن در پنجم آوریل ۲0۱۵ از دنیا رفت.
»تبعیض در محل کار«؛ مسئله ای که همه افراد شاغل به نوعی آن را تجربه 
کرده اند اما تبعیض جنســیتی در محل کار نوع متفاوتی است که در برخی موارد 
شکلی طبیعی به خود گرفته و به همین خاطر کسی متوجه عمق آزاردهنده بودِن 
آن نمی شــود. باربارا رز برگمن اقتصاددان فمینیستی است که بیشترین تمرکز را 
روی این مسئله قرار داده و به چالش تبعیض جنسیتی در محل کار پرداخته است. 
البتــه او به صورت کلی به مفهوم تبعیض توجه داشــت چرا که به دنبال برابرِی 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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انســان ها بود اما در نهایت تمرکز خود را روی مسئله تبعیض جنسیتی و برابرِی 
زن و مرد در دنیای کاری قرار داد. 

برگمن در سال 1959 مدرک دکترای خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد 
و از همان جا به این فکر افتــاد که باید کارهایی فراتر از نظریه پردازی در دنیای 
اقتصــاد انجام داد. او به دنبال پژوهش و تجربه بود تا بتواند با ایده ها و نظریات 
جدیــد به بهبود سیاســت های دولتی کمک کند. در ابتــدا تمرکز خود را روی 
تبعیض نژادی قرار داد. به مرور به سمت تبعیض جنسیتی متمایل شد و در این 
زمینه پژوهش کرد. او باور دارد که برابرِی جنسیتی در طول تمدن بشری غایب 
بوده و همیشــه در زمینه اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ، زنان نســبت به 
مردان تحت فشــار بیشــتری بوده اند. نکته جالب توجه اینجاست که از نظر او 
هنوز هم این شرایط در دنیا حاکم است. او ممکن ترین و بهترین راه برای برابری 
را »افزایش تســهیالت« می داند تا مثاًل زن ها بتوانند برای نگهداری از کودکان 
خود یا برای انجام امور خانه، برون ســپاری کنند. اما افزایش تسهیالت به چه 

صورتی باید انجام شود؟

افزایش تسهیالت یعنی چه؟
دولــت در کانون ماجرا قرار دارد. در واقع در شــرایطی رفاه و تســهیالت 
افزایــش پیدا می کند که دولت یارانه هایــی را مثاًل برای نگهداری از فرزندان در 
نظــر بگیرد. البته این بــه تنهایی نمی تواند برابری را بــرای زن و مرد به ارمغان 
بیــاورد. برای مثــال او زنان را به افزایش روحیه رقابتی در محیط کار تشــویق 
می کند و معتقد است آنها با تغییر روحیه خود می توانند به تبعیض علیه خودشان 
خاتمه بدهند. در واقع او زنان را به نوعی تغییر رفتار کاری تشــویق می کند. در 
کنار آن نیز دولت ها باید توجه ویژه ای به خانواده های دارای فرزند داشته باشند. 
البتــه بحث برگمن با وجود تمرکزی کــه روی زنان قرار داده، محدود به معضل 
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زنان در محیط کار نیست. 
باربارا برگمن در محیط امریکایی بزرگ شده و شاهد تبعیض نژادِی بسیاری 
در محیط هــای کاری بوده اســت. در ایــن کشــور عمومًا دســتمزد و حقوق 
سفیدپوســت ها با افرادی که سفیدپوست نیســتند مثاًل سیاه پوست ها اختالف 
زیادی دارد. یکی از مباحث مورد توجه برگمن، اختالف درآمِد غیرســفیدها با 
ســفیدها در محیط کاری بوده اســت. او به دالیل مختلفی برای این تبعیض ها 
اشــاره می کند برای مثال کارفرماها ممکن اســت صرفًا مشــکل شــخصی با 
غیرسفیدها داشته باشند یا ممکن است به بهره ورِی آنها باور نداشته باشند. دلیل 
آن هرچه که باشــد، غیرســفیدها هم به کار و درآمد نیاز دارند و به همین خاطر 
ناچار به رقابت می شــوند. مشــکل بزرگی که به وجود می آید این است که در 
نهایت غیرســفیدها از برخی شغل ها محروم یا ناچار می شوند در شغل هایی که 
عالقه ای به آن ندارند به کار بپردازند. این جریان می تواند به صورت کلی اثرات 
مخربی بر جامعه و اقتصاد داشته باشــد.  تبعیض مسئله ای است که همه به آن 
باور دارند و می دانند در محیط کار حاضر است اما کمتر کسی به صورت جدی 
به آن پرداخته اســت. برگمن در دوره ای که کسی این مسائل حتی به ذهنش هم 
خطور نمی کرد موفق شــد نام خودش را به عنوان اقتصاددان فمینیســت بر سر 
زبان هــا بینــدازد و در برابر برخی فرضیه های غلط ســنتی بایســتد. به لطف 
فعالیت ها و مطالعات او، امروز نگاه واقع بینانه تری به مسئله تبعیض در محیط 

کار وجود دارد.
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یسک در قیمت یک سهام تاثیر دارد؟ آیا ر
 هری مارکوویتز با پویا کردن جریان زمان

یسک را به ما معرفی کرد تاثیر ر
هری مارکوویتز

مارکوویتز در ســال ۱۹۲۷ در خانواده ای یهودی آمریکایی به دنیا آمد. شاید از 
یاد نباشد، اما محل تولد او  خوش اقبالی او بوده و شــاید هم تاثیر این مسئله ز
شــهر شیکاگوی آمریکا بود، که چند دهه بعد بدل به یکی از قطب های اصلی 
اقتصاد دانشــگاهی در جهان شد. او در نهایت موفق به کسب دکتری خود در 
اقتصاد شد و از جالبی روزگار این که استاد مشاورش میلتون فریدمن بود که 
شاید شناخته شــده ترین اقتصاددان جهان در قرن بیســتم پس از جان مینارد 
یس در  کینــز باشــد. مارکوویتز در حال حاضر بیشــتر اوقات خــود را به تدر

ـ دانشگاه سن دیگوی کالیفرنیا می گذراند.
هری مکس مارکوویتز اقتصاددانی آمریکایی اســت که حدود 30 سال پیش 
تمام خبرها را به خود اختصاص داده بود. او موفق شد در سال 1989 جایزه جان 
فون نیومن را که مربوط به نظریه پردازی در اقتصاد است، ببرد و یک سال بعد هم 
نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. مارکوویتز در حال حاضر استاد دانشکده مدیریت 
دانشــگاه سن دیگوی کالیفرنیاســت. اگر نام نظریه پورتفولیو یا همان سبد سهام 
مدرن را شنیده باشــید، قطعا می دانید که یکی از پیشگامان این نظریه مارکوویتز 
است. این نظریه به بررســی و مطالعه ریسک، بازگشت، تناسب و متنوع سازی 

] ایده پردازهای اقتصادی [



ایدهها210

انواع بازگشــت های پورتفولیوی سرمایه گذاری محتمل می پردازد. مارکوویتز که 
در دوران نوجوانی به فیزیک و فلسفه عالقه داشت، زمان زیادی را به مطالعه آثار 
دیوید هیوم اختصاص می داد. او این عالقه را با خود به دانشگاه شیکاگو برد و به 
مرور زمان در تحصیالت تکمیلی به ســمت ریاضیات و اقتصاد گرایش پیدا کرد. 
مارکوویتز از ریاضیات برای تحلیل بازار بورس اســتفاده کرد و پایان نامه دکتری 
خود را هم در همین زمینه نوشت. ژاکوب مارشاک که استاد راهنمای مارکوویتز 
بود، او را تشــویق کرد که همین موضوع را دنبال کند زیرا این موضوع به شــدت 
مورد عالقه آلفرد کولس بود. آلفرد کولس بنیان گذار کمیسیون کولس بود و جلب 
نظرش می توانست تاثیری شگفت انگیز بر آینده یک دانشجوی اقتصاد داشته باشد.
مارکوویتــز در حالــی که برای ایــن موضوع مطالعات و پژوهــش خود را آغاز 
کرده بود، متوجه شد که تئوری مورد استفاده در وضعیت موجود نقایصی دارد. او در 
حال مطالعه برای فهمیدن قیمت ســهام، که در آن زمان بــا حفظ زمان ثابت و بر 
اســاس مدل ارزش کنونی جان بور ویلیامز تحلیل می شــد، در درک و تحلیل تاثیر 
ریســک ناتوان بود. همین مسئله منجر شد که او نظریه ابتدایی اش درباره پورتفولیو 
را با در نظر گرفتن عدم قطعیت توســعه دهد و در ســال 1952 در ژورنال فاینانس 
منتشــر کنــد. مارکوویتز که بــا جرج دانتزیــگ همکاری می کرد، موفق شــد که 
تکنیک های بهینه ســازی را بیشــتر مورد مطالعه قرار دهد و یــک الگوریتم خطی 
بحرانی را برای تشــخیص پورتفولیوهایی با واریانس- میانه بهینه توســعه دهد که 
مبنای آن هم چیزی بود که بعدها »جبهه مارکوویتز« نامیده شد. البته زمانی که پای 
دفاع از پایان نامه به میان کشیده شد، میزان نوآوری نظریه او به حدی بود که میلتون 

فریدمن در جلسه دفاع عنوان کرد که این مسئله ربطی به علم اقتصاد ندارد. 
مارکوویتز در سال 1989 به دلیل تاثیر شگرفی که بر نظریه در سه زمینه مهم اقتصاد 
داشــت جایزه نیومن را دریافت کرد: نظریه پورتفولیو، روش هــای ماتریس پراکنده و 
برنامه نویســی با زبان شبیه سازی. روش های ماتریس پراکنده در حال حاضر برای حل 
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بسیاری از سیستم های بسیار بزرگی که در آن ها معادالت توامان زیادی با ضرایب صفر 
وجود دارند، به کار می رود. از برنامه نویســی شبیه ســازی هم برای شبیه ســازی های 

کامپیوتری در زمینه تولید و حمل و نقل و بسیاری زمینه های دیگر استفاده می شود.

مهد تحلیل اقتصادی
شــرکت مرکز تحلیل کالیفرنیا، یا کاکی )CACI( در 17 ژوئیه 1962 توسط هرب 
کار و هــری مارکوویتــز بنیان گذاری شــد. در همین شــرکت بود که برنامه نویســی 
شبیه ســازِی SIMSCRIPT توسعه داده شــد که در واقع اولین زبان برنامه نویسی به 
منظور شبیه ســازی بود. البته این اقدامات در اصل در شــرکت راند )RAND( انجام 
شــدند و پس از انتشــار این زبان ها و روش ها، شــرکت کاکی به منظور پشتیبانی و 
آموزش زبان برنامه نویسی تاسیس شد. مارکوویتز در سال 1968 به کمپانی مدیریت 
آربیتراژ تاسیس شــده به دســت مایــکل گودکین پیوســت. او در آن جا بــا نام های 
شناخته شــده ای مانند پائول ساموئلسون و رابرت مرتون همکاری می کرد و موفق شد 
یک صندوق هزینــه را ایجاد کند که بیان گر اولین تالش شناخته شــده برای تجارت 
آربیتراژ کامپیوتری است. او در سال 1970 به مدیریت عامل این کمپانی رسید و پس 
از یــک دوره موفق به عنوان یک صندوق هزینه خصوصی، این شــرکت )AMC( به 

کمپانی استوارت و شرکا فروخته شد. مارکوویتز یک سال بعد کمپانی را ترک کرد.
امــروزه با نــام »پورتفولیوی کارآمد مارکوویتزی« آشــنا هســتیم. در این 
پورتفولیو هیــچ نوع تنوع جدیدی نمی تواند ریســک پورتفولیو را کاهش دهد. 
جبهه کارآمد و بهینه مارکوویتز هم مجموعه ای از تمام پورتفولیوهایی است که 
بیشترین بازگشت های مورد انتظار را با یک ریسک یکسان به ما می دهند. این 
مفاهیم مربوط به بهینگی نقشــی حیاتــی در مدل قیمت گــذاری دارایی های 
ســرمایه ای بازی می کنند. مارکوویتــز کتابی را تحت عنــوان »نظریه و عمل 

مدیریت سرمایه گذاری« با فرانک فابوزی نوشته است.
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پدیده سرمایه گذاری
وارن بافت عمومًا اقتصاددان شناخته نمی شود 

اما تحصیالتش در زمینه اقتصاد است
وارن بافت

گوست ۱۹۳0 در نبراسکای امریکا است. آن طور که می گویند پدرش  متولد ۳0 آ
در ابتدا بیش از اندازه بر او حکمرانی می کرد و برای همه چیز قانون می گذاشت. 
کسی او را به عنوان اقتصاددان نمی شناسد اما نامش در فهرست ده اقتصاددان 
یخ جهان قرار گرفته است. اغلب او را به عنوان سرمایه گذار می شناسند  برتر تار
اما در واقع یک اقتصاددان اســت و با اصول علمی اقتصاد موفق شــده به این 
درجه از موفقیت در دنیای ســرمایه گذاری دســت پیدا کند. وارن بافت مدرک 
یافت کرده و از آن به بعد  کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از دانشگاه کلمبیا در
وارد وال استریت شده است. اکنون او را به عنوان موفق ترین سرمایه گذار در قرن 
بیستم می شناسند. بررسی ها نیز نشان می دهد که نامش همیشه در میان ده فرد 

ـ ثروتمند جهان و اغلب نیز بین نفرات اول تا سوم بوده است. 
کمتر کسی او را به عنوان اقتصاددان می شناسد؛ همه او را فردی سرمایه گذار 
می دانند اما واقعیت این اســت که وارن بافت تحصیالت اقتصادی دارد و قطعًا با 
کمــک فنونی که در دنیای علم اقتصاد آموخته در دنیای ســرمایه گذاری به چنین 
موفقیت هایی دســت پیدا کرده اســت. آنچه در مورد بافت همیشه جذابیت داشته 
اســتراتژی ها و شیوه های سرمایه گذاری اســت که در پیش می گیرد. او در زمینه 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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سرمایه گذاری همیشه درخشیده و به همین خاطر است که همه مایل اند بدانند چه 
مسیری را در این زمینه طی کرده که به چنین ثروتی دست یافته و هربار سرمایه اش 
از گذشته بیشتر می شــود. در واقع این مدل سرمایه گذارِی او است که برای همه 
جذابیت دارد. اما این مدل دقیقا چیست و بافت چگونه آن را طراحی کرده است؟ 
اینها اصلی ترین پرســش هایی هســتند که دربــاره این اقتصــادداِن به اصطالح 
ســرمایه گذار مطرح می شــود. وارن بافت در حال حاضر موفق ترین سرمایه گذار 
قرن است و بررســی های النا شــیرکوا از ژورنال اقتصادی امریکا نشان می دهد 
هیچ کس در تاریخ به قدرت او در زمینه سرمایه گذاری دست نیافته است. به همین 
خاطر اســت که او پازل وارن بافــت را در زمینه ســرمایه گذاری مطرح می کند.  
بررســی های »آینده نگر« نشان می دهد بافت فعالیت های سرمایه گذاری اش را در 
بازار ســهام از دهه 50 میالدی آغاز کرده اســت. او که زمانی در دوران کودکی به 
عنوان روزنامه رسان فعالیت می کرد حاال به گرگ وال استریت تبدیل شده است. بر 
اســاس برآوردهای مجله فوربز، درآمد او در ســال 2008 برابر با 62میلیارد دالر 
بوده است. در آن زمان نیز نخستین فرد ثروتمند جهان در فهرست فوربز بود. همه 
اینها به خوبی نشان می دهد که او موفق ترین استراتژی ها و مدل های کسب وکار و 

سرمایه گذاری را دنبال می کند که به این شرایط رسیده است. 

پدیده وارن بافت
برخــی از اقتصاددان ها از وارن بافت به عنوان یــک پدیده یاد می کنند. عده 
کمــی از اقتصاددان ها به موقعیت و کاراکتــر وارن بافت به عنوان نکته کلیدی و 
فاکتور اصلی در موفقیت های او اشــاره دارند. برخی هم به وضعیت ابتدایی او در 
زمینه ســرمایه اشاره می کنند. اما واقعیت این است که بسیاری از افراد وضعیتی 
بهتر از او داشته اند و هیچ گاه به موفقیت های مشابه او دست پیدا نکرده اند. برخی 
بــه بخت و اقبال اشــاره می کنند اما این حجم از موفقیــت را نمی توان به لحاظ 
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اقتصادی با این دلیل ســاده توجیه کرد. از اینجا به بعــد مباحث دیگری مطرح 
می شود. نخستین مورد توانایی های او است که بخشی از آن را از تحصیالتش در 
دنیای اقتصاد کسب کرده و توانسته در کارش به صورتی موفقیت آمیز بهره بگیرد. 
مورد مهم تر، ساختار کسب وکار است که وارن بافت برای خودش تعریف کرده و 

از او پدیده ای خاص در دنیای سرمایه گذاری ساخته است. 
بافت معتقد اســت با شیوه های مختلفی به این موفقیت دست پیدا کرده که یکی 
از آنها اســتراتژی نظم است. در واقع او به نوعی نظم در کسب وکارش اعتقاد دارد. 
نکتــه دیگری که او همیشــه به آن اشــاره می کند این اســت که بــرای درازمدت 
ســرمایه گذاری کنید. در واقع مهم ترین نکته در مدل سرمایه گذاری بافت این است 
که نگاه درازمدت را جایگزین نگاه کوتاه مدت کرده اســت. به همین خاطر است که 
گاهی در ظاهر و در کوتاه مدت شکســت می خورد و با کاهش بازگشــت ســرمایه 
مواجه می شــود اما در درازمدت به موفقیت می رســد و همه اهل بازار را انگشت به 
دهان می گذارد. یکی از پرســش هایی که بافت همیشه و در همه حال مطرح می کند 
این است که آیا این کار ارزشش را دارد؟ یعنی بزرگ ترین قانونش این است که ارزش 
ورود به هرچیزی را بسنجد و اگر بر اساس برآوردهایش سودی از ورود به این مسیر 
عایدش بشود، به آن ورود پیدا کند. این بزرگ ترین نگاه در مدل سرمایه گذاری بافت 
است که همه سرمایه گذاران نیز باید برای خود داشته باشند. در واقع آنها همیشه باید 

به فکر سودی باشند که پس از ورود به هرکاری عایدشان می شود. 
بافت نه به عنوان ســرمایه گذار بلکه به عنوان اقتصاددان بارها درباره اقتصاد 
امریکا نیــز اظهارنظر کرده و بر اســاس گزارش های بیزنس اینســایدر رضایت 
چندانــی نیز از وضعیت اقتصاد امریکا ندارد. او ســعی دارد راهکارهایی در این 
زمینه ارائه کند تا همان طور که خودش در کسب وکارش موفق بوده، کشورش نیز 
در دنیای اقتصاد موفق باشــد. شاید زمان آن رســیده که به او نه به عنوان فردی 

سرمایه گذار بلکه به عنوان فردی اقتصاددان نگاه کرد.
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قهرمان مردمی
گری بکر انسان ها را در کانون تمرکز اقتصاد قرار داد

گری بکر

اقتصاددانی امریکایی بود که در زمینه اقتصاد و جامعه در دانشگاه شیکاگو 
یس می کرد. گری بکر متولد دوم دسامبر ۱۹۳0 بود و در سوم می ۲0۱۴ از دنیا  تدر
رفت. نیویورک تایمز از او با عنوان »تأثیرگذارترین و مهم ترین دانشمند حوزه 
اجتماعی در ۵0 سال گذشته« یاد کرده است. او در سال ۱۹۹۲ جایزه یادواره نوبل 
یاست جمهوری  یافت کرد و در سال ۲00۷ مدال آزادی را از سوی ر اقتصاد را در
امریکا به گردن آویخت. در سال ۲0۱۱ نیز نظرسنجی ای در میان اقتصاددانان 
صورت گرفت تا محبوب ترین اقتصاددان خود را در ۶0 سال گذشته انتخاب 
کنند که شخصیت محبوب آنها گری بکر بود. او در نظریات خود به رفتارهای 

ـ انسانی می پرداخت.
چرا خانواده ها در کشورهای ثروتمند فرزندان کمتری دارند؟ چرا شرکت ها در 
کشورهای فقیر اغلب غذای کارگران خود را تأمین می کنند؟ چرا هر نسل نسبت 
به نســل پیش از خود، زمان بیشــتری را در مدرسه ســپری می کند؟ چرا درآمد 
کارگرانی که مهارت باالیی دارند با وجود افزایش تعداد آنها، زیاد شده است؟ چرا 

دانشگاه ها باید شهریه خود را افزایش بدهند؟
این پرسش ها به ظاهر بسیار پراکنده و غیرمرتبط هستند. پاسِخ برخی از آنها به 

] اقتصاددانان رفتاری [
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نظر حسی می آید و برخی دیگر هم گیج کننده هستند. اما برای گری ِبکر اقتصاددان 
امریکایی که در ســال 2014 از دنیا رفت، نخی نامرئی از میان همه این پرسش ها 
عبور کرده و آنها را به هم متصل کرده است: سرمایه انسانی.  به صورت خالصه و 
ساده می توان گفت سرمایه انسانی به توانایی ها و ویژگی های انسانی مربوط می شود 
که آن فرد را ثمربخش تر می کند. در این میان، دانش مهم ترین نقش را ایفا می کند 
اما فاکتورهای دیگری نظیر حس وقت شناسی، وضعیت سالمتِی فرد و سایر موارد 
نیز اهمیت بسیاری دارند. به این ترتیب سرمایه گذاری در سرمایه انسانی در وهله 
نخســت به تحصیل و آمــوزش و پرورش مربوط می شــود. اما مســائلی مانند 
ارزش های والدین یا رژیــم غذایی هم در این جریان دخالت دارند. همان طور که 
سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نظیر کارخانه ها و ساختمان های مختلف، 
نتایجی به همراه دارد، سرمایه گذاری بر روی سرمایه های انسانی نیز می تواند برای 
مردم منافعی داشته باشــد. درآمد افرادی که بــه خوبی تحصیل کرده اند عمومًا از 
سایر افراد جامعه بیشتر است.  همه اینها به نظر واضح می آید و آدام اسمیت نیز در 
قرن هجدهم تأکید داشــت که ســرمایه گذاری روی توانایی های انسانی به اندازه 
ســرمایه گذاری روی تجهیزات یا زمین موثر است. اما تا پیش از بکر کسی به این 
فکر نکرده بود که چه رابطه ای میان تحصیالت و درآمد وجود دارد. باالخره در دهه 
50 میالدی بکر سلسله مطالعاتی در این زمینه انجام داد. در گذشته اقتصاددان ها، 
کارگران را به شکل توده هایی می دیدند که برخی مهارت دارند و برخی ندارند.  پس 
از جنگ جهانی دوم امریکایی ها به تحصیل توجه بیشتری نشان دادند و میلیون ها 
نفر آموزش های مختلف دیدند. این مسئله به سرعت مورد توجه اقتصاددان ها قرار 
گرفت و بکر یکی از آنها بود. پدر و مادر بکر همیشــه در خانه از سیاســت بحث 
می کردند اما او به دنبال چیزهای بیشــتری بود. این جریــان ادامه پیدا کرد تا او 
باالخره در 20ســالگی پروژه ای در زمینه بازگشت ســرمایه در زمینه تحصیل در 
مدرسه انجام داد. از همین جا بود که دریافت کمتر کسی به مفهوم سرمایه انسانی 
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پرداخته اســت. در ســال های بعد او تمرکز خود را روی این مفهوم قرار داد و بعد 
نظریه ای از دل آن بیرون آورد که شهرت بسیاری برایش به همراه داشت. نظریه  او 

می تواند به هر پرسش بی ربطی نیز پاسخ بدهد. 

اقتصاد دانش
تمایز میان سرمایه انسانی ویژه و سرمایه انسانی عمومی جزو نخستین مواردی 
بود که بکر به آنها پرداخت. او دریافت که شــرکت ها بیشــتر تمرکز خود را روی 
سرمایه انسانی عمومی می گذارند. اما این ابتدای دستاوردهای بکر بود. بکر موفق 
شــد ایده خود را در زمینه سرمایه های انسانی بســط بدهد و فراتر از تحصیل یا 
آموزش وپرورش صحبت کند. او نوعی رویکرد اقتصادی به دست آورد که در آن 
حتی انگیزه های افراد مجرم یا افراد معتاد را نشــان می داد. چنین دســتاوردهای 
بزرگی در نهایت جایزه نوبل را برای او به ارمغان آورد.  هرچند بکر این روزها یکی 
از محبوب ترین و شناخته شــده ترین اقتصاددان های دنیا به شــمار می آید اما در 
ابتدای کار رویکردش با مخالفت های بسیاری همراه شد. نگاهی که او به اقتصاد 
دارد این روزها مورد پذیرش همگان است و به جریان اصلی تبدیل شده است. نکته 
مهم درباره ایده ها و نظریات بکر این است که پراکندگی و گستردگِی بسیاری دارد 
و هنوز افراد بســیاری باید روی جریان ســرمایه انسانی کار کنند تا به نتیجه های 
جدیدتری دست پیدا کنند. وضعیت امروز نشان می دهد دانشی که افراد به دست 
می آورند خیلی زود منسوخ می شود و نمی توان افراد و سرمایه های انسانی را به این 

دانش محدود کرد.
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ژورنالیستی در جلد اقتصاددان
تامس سول از معدود افرادی بود که در همه زمینه های اقتصادی 

اظهارنظر می کرد
تامس سول

یک آفریقایی- امریکایی است که در ۳0 ژوئن سال ۱۹۳0 در کارولینای شمالی به 
دنیا آمده و در نیویورک بزرگ شده است. جالب است که این اقتصاددان از مدرسه 
در دوره راهنمایی اخراج و در همان زمان وارد ارتش می شود تا در جنگ کره شرکت 
یافت می کند. در  کند. با این همه باالخره مدرک لیسانسش را از دانشگاه هاروارد در
سال ۱۹۵۹ نیز مدرک فوق لیسانسش را از دانشگاه کلمبیا می گیرد و برای دکتری 
به دانشگاه شیکاگو می رود. اکنون نیز فعالیت در دانشگاه های متعددی از جمله 
دانشگاه کورنل و دانشــگاه کالیفرنیا را در کارنامه خودش دارد. عالوه بر آن برای 
موسسه های بســیاری نیز فعالیت کرده است. شــیوه مبتکرانه او در امر آموزش 

ـ برایش مدالی را به ارمغان آورده که تا همیشه می تواند به آن افتخار کند.
»واقعا جالب است که مردم فکر می کنند نمی توانیم هزینه دکتر، بیمارستان 
و درمان را به نوعــی بپردازیم اما نمی توانیم هزینه دکتر، بیمارســتان، درمان و 
دولتــی بوروکراتیک را که مدیریت آن را به عهده بگیرد، بپردازیم.« این یکی از 
چندین کالم قصار تامس سول، اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی و اقتصادِی 
امریکایی است. تامس ســول بیشتر به خاطر عقاید سنتی اش در زمینه اقتصاد 
در عصر معاصر شناخته شده است. در اکثر موارد نیز به نوعی نقش جوجه اردک 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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زشــت را بازی می کند یعنی همه را به نقد می کشــد. برای مثال همیشه رقبای 
لیبرال خودش را نقد می کند اما باز هم روی همین عقاید پافشــاری دارد. او در 
حقیقت یک آفریقایی- امریکایی اســت که موفق شده به خاطر عقاید پیچیده 
اقتصــادی اش نامش را به عنــوان یکی از برجســته ترین اقتصاددان های عصر 

معاصر بر سر زبان ها بیندازد. 
وضعیت خانوادگی ســول به گونه ای بود که از کودکی چاره ای نداشــت جز 
اینکه در مشــاغل مختلف کار کند تا زندگی را بچرخاند. از تایپیســت تا مأمور 
پست، او در بخش های مختلف کار کرده تا بتواند خرج زندگی اش را دربیاورد. 
اما حاال دیگر آن روزها گذشته و او به اقتصاددانی سرشناس تبدیل شده است. 
او باالخــره موفق شــد کاری را پیدا کند که در کنــار آن ادامه تحصیل بدهد و 
رشــته ای که برای تحصیل انتخاب کرد، اقتصاد بود، امری که دست کم زندگی 
خودش را تحت تأثیر قرار داده بود. سول برای ادامه تحصیل چاره ای نداشت جز 
اینکه در کالس های شــبانه شــرکت کند، روزها کار می کرد و شــب ها درس 

می خواند تا باالخره به دانشگاه مورد عالقه اش راه یافت.
عمده تمرکز این اقتصاددان بر آموزش بوده است. به همین خاطر است که او 
را به عنوان نویســنده و نظریه پرداز می شناســند. ســول در بین عقاید مختلف 
چرخید تا باالخــره ایده اقتصادی مــورد نظرش را پیدا کــرد. ابتدا در مکتب 
مارکسیســت ها آموزش دید. در آن زمان مبتدی بــود و هنوز با مبانی بازار آزاد 
آشنا نشــده  بود. کمی بعد تمرکزش را روی مسئله حداقل دستمزدها و قوانین 
مرتبط بــا آن قرار داد. به نظــر او این قوانین نه تنها کمکی بــه بهبود وضعیت 
بیکاری نمی کرد بلکه صرفًا بوروکرات ها را به مال و منال می رســاند و دولت را 
در وضعیت خودش حفظ می کرد. این اقتصاددان مدتی نیز در مورد نژادپرستی 
فعالیت کرد؛ در واقع تالش داشت تا می تواند مانع نژادپرستی در مقاطع مختلف 

شغلی بشود. 
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استاد نوشتن
برخی می گویند ســول ماننــد ژورنالیســت ها در هر زمینــه ای اظهارنظر 
کرده اســت. به همین خاطر است که لقب ژورنالیست نیز به او داده اند. در واقع 
او استاِد نوشتن اســت و می تواند موضوعات و سوژه های مختلف را به شیوایی 
کامل روی کاغذ بیاورد. از سیاســت های اجتماعی و سیاست گذاری برای این 
امور گرفته تا مبارزه های نژادپرســتانه، تئوری های اقتصادِی مارکسیستی و امر 
آموزش، همه و همه جزو مواردی هســتند که سول می تواند درباره آن ها هرقدر 
که بخواهد قلم فرســایی کند. به همین خاطر اســت که کتاب های متعددی را 
نوشته و روانه بازار کرده است، به این خاطر است که پیشه او به جای اقتصاددانی، 
نویسندگی اســت. به هر حال او خوب یاد گرفته ایده های خام اقتصادی اش را 

یبا روی کاغذ بیاورد.  در قالب متون ز
یکی از فعالیت های مهِم نگارشِی سول، نوشتِن سه گانه است، سه گانه ای در 
باب ایدئولوژی و موقعیت های سیاســی. او در این ســه گانه از ریشه های علوم 
سیاســی صحبت می کند، به تفکرات لیبرالی می رســد و در نهایت روشنفکراِن 
امروزی را نقد می کند. او معتقد اســت دنیای امروز به روشــنفکران و رهبرانی 
نیاز دارد که بتوانند دنیای اتوپیایی و آرمان شــهِر رویایــی را برای مردم دنیا بنا 
کنند. بحث نژادپرســتی یکی از مهم ترین مســائلی اســت که او تالش کرده در 
هیچ یک از مقاطع زندگی خود از آن غافل نشود، شاید به این خاطر که خودش 
نیز آفریقایی بوده و طعم نژادپرستی را به شکلی متفاوت چشیده است. به همین 
خاطر بوده که تالش کرده این مسئله را در کانون کارهای خود قرار بدهد. به هر 
حال تالش هایی که او در این زمینه داشــته ظاهرًا تا حدود زیادی موفقیت آمیز 
بوده است. بســیاری از کتاب های او در فهرست کتاب های پرفروش جهان در 
زمینه اقتصاد قرار دارند و همین هم می تواند به سادگی نشان بدهد که او تاکنون 
نقش خود را به عنوان اقتصاددان ایفا کرده و آن قدر که باید اثرگذاری داشته است.
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معمار هند معاصر چه کار خاصی کرد؟
مانموهان سینگ به زبان بسیار ساده اقتصاد را آزادتر کرد

مانموهان سینگ

سینگ در اواخر تابستان سال ۱۹۳۲ در پنجاب هند به دنیا آمد که البته امروزه 
محل تولد او در پاکســتان قرار دارد. همان طور که گفته شــد او بین سال های 
۲00۴ و ۲0۱۴ نخســت وزیر هند بود و اولین سیکی بود که به این سمت رسیده 
است. جدای از این مسئله همان طور که می دانید طول مدت هر دولت در هند 
۵ سال است و ســینگ پس از جواهرلعل نهرو اولین کسی بود که توانست دو 
دوره پشــت سر هم به این سمت برگزیده شــود. او که مدرک دکتری خود را از 
کسفورد در رشته اقتصاد گرفته است در سطح جهان به عنوان مردی  دانشگاه آ

ـ آرام و قابل احترام شناخته می شود. 
شــاید یکی از جالب ترین اقتصاددان هایی کــه بتوانیم در جهان معاصر پیدا 
کنیم مانموهان ســینگ باشد. دلیل اصلی این جذابیت هم این است که سینگ 
از معــدود اقتصاددانانــی اســت که بــه باالترین مقــام اجرایی رســیده اند: 
نخست وزیری. سینگ بین سال های 2004 و 2014 نخست وزیر هند بود. سینگ 
پس از کار در ســازمان ملل متحد در دهه شصت میالدی وارد کار دولتی شد و 
اولین سمتش مشاوره وزارت بازرگانی و صنعت هندوستان بود. او طی دهه 70 
و 80 میالدی چندین موقعیت کلیدی را در دولت هند در اختیار داشت که از بین 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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آن ها می توان به مشاور ارشد اقتصادی )از 1972 تا 1976(، رئیس بانک مرکزی 
)1982 تا 1985( و رئیس کمیســیون برنامه ریزی )از 1985 تا 1987( اشــاره 
کرد. کارنامه ســینگ در دهه 90 به مرحله جدید و حساس تری رسید. در سال 
1991، یعنی زمانی که اقتصاد هند درگیر یک بحران بســیار شدید بود، ناراسیما 
رائو، نخست وزیر این کشور که به تازگی انتخاب شده بود به طرزی غافلگیرکننده 
ســینگ را با سمت وزیر امور مالی وارد کابینه کرد، که تا آن زمان سابقه فعالیت 

سیاسی خاصی نداشت. 
اقدامات انجام شده در این مرحله بود که به دلیل آن ها، سینگ به عنوان یکی 
از برجســته ترین چهره های امروزی هند شــناخته می شود. او طی این سال ها 
علی رغم مخالفت شــدیدی که با خود می دید، اصالحاتی اساسی را در اقتصاد 
هند ایجاد کرد که به واســطه آن ها اقتصاد هند آزادتر شد. گرچه این اصالحات 
تاثیر مثبتی در دفع بالی بحران داشــتند و سینگ به عنوان یک رهبر اقتصادی 
مشهور در جهان شناخته شد، حزب متبوع او نتوانست در انتخابات سال 1996 
برنده شود و ســینگ سال های انتهایی هزاره دوم را به عنوان یکی از چهره های 
اصلی حزب بیرون از قدرت گذراند. این که اقدامات سینگ چه بودند که هم با 
موفقیت اقتصادی روبه رو شــدند و هم به شهرت و محبوبیت او اضافه کردند، 

مسئله ای است که تقریبا باید مورد به مورد دست کم از آن ها نام برد.

اصالحات اقتصادی آقای سینگ
ســینگ در ســال 1991 به عنوان وزیر امور مالی هند، اقتصاد هند را از قید 
پروانه راج رها کرد. این پروانه یا الیســنس باعث شده بود که هم رشد اقتصادی 
هند کند شود و هم به مدت دهه ها فساد در بدنه اقتصاد این کشور رشد کند. با 
آزاد شدن اقتصاد هند، سرعت توسعه به شدت افزایش پیدا کرد و به همین دلیل 
زمانی که او به نخست وزیری این کشور رسید به تحریک رشد بازارها پرداخت 
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و در این زمینه موفقیت بســیار زیادی هم تجربه کرد. سینگ همراه با وزیر امور 
مالی پیشــین، در دورانی ســمت کلیدی خود را داشته اند که اقتصاد هند با نرخ 
رشدی 8-9 درصدی رشد کرده است. در سال 2007، کشور هند به نرخ رشد 9 
درصدی رســید و در این زمینه دومین رشــد ســریع در بین اقتصادهای بزرگ 
جهان را بــه خود اختصاص داد. در زمینه آموزش و درمان هم دولت ســینگ 
برنامه بهداشت روستایی را در سطح ملی کلید زد که در آن نیم میلیون نفر کارگر 
در زمینه بهداشــت در کشــور فعال شــدند. این اقدام دولت هند مورد تشویق 
اقتصاددان آمریکایی، جفری ساکس، قرار گرفت. دولت سینگ به برنامه عظیم 
»چهارگوش طالیی« هم تداوم بخشــید که قرار بود در آن بین چهار شهر کالن 
هند یعنی بمبئی، کلکته، دهلی و چنای که در چهار گوشــه متفاوت این کشور 
قرار گرفته اند، بزرگ راهی کشــیده شود. ســینگ جدای از این مسائل بر روی 
اصــالح بخش های مالی و بانکی هم تمرکز خاصی دارد و در کنار آن ها بر روی 
این مســئله هم کار می کرد که کمپانی های بخش خصوصی را هم دســتخوش 
اصالحاتی اساسی کند. وزارت امور مالی او به سمت این مسئله حرکت می کرد 
که دهقانان را از دیون خود خالص کرده و از سوی دیگر به سمت سیاست هایی 
صنعت گرا تمایل نشان می داد. دولت ســینگ در سال 2005، مالیات بر ارزش 
افزوده را به جای مالیات بر فروش وارد نظام خود کرد. البته دولت های سینگ 
همیشــه با آرامش روبه رو نبوده اند و زمانی که او در سال 2008 با ایاالت متحده 
به توافق هسته ای رسید، بســیاری از احزاب جبهه چپ دست از حمایت از او 
برداشتند و همین مسئله باعث شد که دولت او تا مرز سقوط هم پیش برود. در 
دوران نخست وزیری او گرچه رشد اقتصادی به خوبی مهیا بود اما مسائل نظیر 
امنیت وارد وضعیتی بسیار ضعیف شده بودند. به هر صورت مانموهان سینگ از 
آن دسته سیاســتمدارانی است که به احتمال زیاد نامشان در طول تاریخ هند به 

لحاظ میزان اهمیت در نزدیکی گاندی قرار بگیرد.
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مادرترزای اقتصاد
یف جدیدی از پدیده فقر برای جهانیان ارائه کرد اقتصاددان هندی تعار

آمارتیا سن

متولد سوم نوامبر ۱۹۳۳ است. اقتصاددان و فیلسوف هندی که در کشورهای 
هند، بریتانیا و امریکا تحصیل کرده اســت. او ســهم بســیاری در جنبه های 
مختلف علم اقتصاد داشــته و به همین خاطر به »مادرتــرزای علم اقتصاد« 
مشــهور شــده اســت. معروف ترین نظریه های او درباره فقر و قطحی است. 
یافت کرد و در سال  آمارتیا کومار ســن در سال ۱۹۸۸ جایزه نوبل اقتصاد را در
۱۹۹۹ نیز به خاطر مطالعاتش برای رفاه هند مورد تقدیر قرار گرفت. او در حال 

ـ حاضر به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار است.
به دنبال کاهش آالم بشری و فقر است؛ به همین خاطر به او »مادرزترزای 
علم اقتصاد« می گویند. آمارتیا کومار سن سهم بزرگی در علم اقتصاد دارد اما 
در زمینه »فقر و قحطی« و »فقر و نابرابری« سهم بزرگ تری دارد. او فقر را 
از زاویه هــای مختلفی مورد بررســی قــرار داد و در مقاله های مختلف به آن 
پرداخت. بانک جهانی آمار جالب توجهی از تعداد افراد فقیر در دنیا می دهد 
اما جالب اینجاست که بر اســاس مطالعات آمارتیا سن، تعداد حقیقِی افراد 
فقیر بیش از آن آماری اســت که بانک جهانی ارائه کرده؛ دلیل ماجرا هم در 
تعریفی اســت که این اقتصاددان هندی از فقر مطرح می کند.  آیا فقر فقط به 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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وزِن کیف پول و جیب افراد مربوط می شود؟ اندیشمندان مختلف به شیوه های 
متفاوتــی فقر را می ســنجند. برای مثال در برخی از معیارها مســائلی مانند 
اســتانداردهای زندگی در نظر گرفته می شــود، مثاًل وضعیت بهداشت یا نرخ 
مرگ ومیر کودکان و وضعیت تحصیالت. در حالی  که شاخص MPI به دنبال 
مسائل ابتدایی مانند دسترسی افراد به آب آشامیدنی است، بانک جهانی تنها 
درآمد را در نظر می گیرد. یعنی هرکسی که برای مثال نزدیک به 2 دالر در روز 
درآمد داشته باشد دیگر فقیر نیست یا دست کم زیر خط فقر نیست. به همین 
خاطر است که گاهی میان آمارهای ســازمان های مختلف از فقر در جهان، 
تفاوت های فاحشــی دیده می شــود. این تفاوت رویکردها به مســئله فقر و 
تعریــف فرِد فقیر می تواند اختالالتی را در زمینه کمک رســانی به افراد ایجاد 
کند. به همین خاطر اســت که آمارتیا سن به آن می پردازد.  نگاهی که آمارتیا 
ســن به پدیده فقر دارد بسیار کامل و جامع است. او می گوید: »سنجش فقر 
بر پایه دالر در روز، بســیاری از فاکتورها و عوامل اثرگذار در زندگی را نادیده 
می گیرد. برای مثال او به افرادی اشاره می کند که دچار سیل یا زلزله می شوند؛ 
از نظر او شاید کاهِش درآمِد این افراد در نظر گرفته شود اما مسئله بی خانمان 
شــدن آنها، از بین رفتِن موقِت امکان تحصیل، عدم دسترســی به امکانات 
پزشــکی و بهداشتی و این قبیل مســائل در نظر گرفته نمی شود. در واقع او 
معتقد است این مسائل باید به صورت چندُبعدی مورد بررسی قرار بگیرد چرا 
که پدیده فقر یک پدیده چندوجهی اســت.  اواخر دهــه 50 میالدی بود که 
آمارتیا سن به همراه همکارش به فکر جایگزین هایی برای سنجش فقر افتاد. 
آنها در حقیقت به دنبال جایگزینی برای ســرانه تولید ناخالص داخلی بودند. 
بــه دنبال شــاخصی بودند کــه مفهوم زندگــی و حیات انســانی را در خود 
داشته باشد. شاید سنجش فقر بر پایه تولید ناخالص داخلی هنوز غالب باشد 
اما مدل های چندوجهی ای که این اقتصاددان هندی مطرح کرده نیز رفته رفته 
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کسفورد از مدل سن برای سنجش  مطرح شده است. برای مثال در دانشگاه آ
فقر اســتفاده می کنند. در مکزیک نیز از این شیوه برای سنجش فقر استفاده 
می کنند. آمارتیا ســن در کتاب خــود با عنوان »فقر و قحطــی« به مفاهیم 
مختلف فقر که باید مورد توجه قرار بگیرد اشاره کرده و در نهایت نظریه ای را 

معرفی کرده است. 

چهره حقیقی فقر
در تحلیل های آمارتیا سن از پدیده فقر، رابطه تنگاتنگی میان فقر درآمد و 
فقر توانایی وجود دارد. در واقع از نگاه این اقتصاددان که درســت نیز به نظر 
می رســد، درآمِد یک فرد می تواند توانایی هــای او را به صورت کلی افزایش 
بدهد و برعکس. ُبعِد دیگر ماجرا، پدیده بیکاری است. از نگاه او، بیکاری، 
فقر درآمد را در پی خواهد داشــت اما اثرات آن بیــش از اثرات مخرب روی 
درآمد است. فرد بیکار به لحاظ روانی نیز آسیب می بیند و دست کم انگیزه و 
اعتماد به نفس خود را از دست می دهد که این مسئله روی کیفیت زندگی اش 
اثــر منفی می گذارد. به این ترتیب قضیه بســیار فراتر از درآمد خواهد بود. از 
آنجا که آمارتیا ســن اصالت هندی دارد، بخش زیادی از کارها و مطالعاتش 
را نیز به هند محدود کرده است. در زمینه فقر نیز از آنجا که جامعه هند بیشتر 
با این پدیده درگیر اســت، تمرکز بیشتری روی این منطقه کرده است. مجموع 
مطالعات آمارتیا ســن نشــان می دهد باید نگاه جامع تری به پدیده فقر حاکم 
شــود. مطالعاتی که ســن انجام داده می تواند به صورت عملی کاربرد زیادی 
داشته باشــد. فقر یک چهره ندارد، آمارتیا ســن با پژوهش های خود پرده از 
چهره های مختلف فقر برداشته است. او ثابت کرد که پدیده فقر تنها با آمار و 
ارقام و میانگین درآمدها مشخص نمی شود بلکه مسئله ای فراتر از عدد و رقم 

است. 
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عقل سلیِم عمومی
الینور اوستروم سال ها در زمینه اقتصاد عمومی فعالیت کرد 

و به عنوان نخستین زن، نوبل اقتصاد را ُبرد
الینور اوستروم

گوست ۱۹۳۳ در لس آنجلس به دنیا آمد. در همان نخستین سال های  در روز هفتم آ
زندگی اش، پدر و مادرش از هم جدا شدند و او در فقر بزرگ شد. او بارها خودش را 
»کودک فقر« نامید. در مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و در 
همان سال ها با هم کالسی اش چارلز اسکات ازدواج کرد که این ازدواج چند سال 
بعد به جدایی ختم شد. اوستروم به عنوان فعال اقتصاِد سیاسِی امریکایی در دنیا 
شناخته شده و کارهای او به اقتصاد سیاسی مرتبط است. الینور اوستروم در سال 
۲00۹ موفق به کسب جایزه نوبل شد و به این ترتیب او نخستین اقتصادداِن زنی 
است که جایزه نوبل را از آِن خود کرده است. تحلیل های او در زمینه حکمرانی 
اقتصادی به ویژه در زمینه اموال عمومی برایش این جایزه ارزشمند را به ارمغان 

ـ آورد. او سرانجام در دوازدهم ژوئن ۲0۱۲ در سن ۷۹سالگی از دنیا رفت. 
الینور اوســتروم عقیده داشت مردم دنیا از عقل سلیم برخوردارند. یعنی 
اگــر آنها را به حال خود رها کنند، راه های منطقی و عقالنی برای نجات و 
زنده ماندن پیــدا می کنند. هرچند زمین های قابل ِکشــت، جنگل ها، آب 
ســالم و ماهی ها در دنیا محدود هســتند اما می توان بدون تمام کردِن این 
منابع طبیعی هم در آنها ســهیم بود و بــدون جنگ از آنها مراقبت کرد. در 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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حالی  که اکثر افراد نگاه تیره و تراژدی گونه ای به پدیده اشــتراک  میان افراد 
داشــتند و تنها زیاده روی در ِکشت و برداشت از روی حرص را می دیدند، 
الینور اوســتروم با خنده هــای بلند خود، نگاهی کامــاًل متفاوت در پیش 

گرفت. 
تجربه سال ها کار به او و دیگران نشان داده  بود که انسان ها خودشان را 
در منابع محــدود و در حال اتمام، به تله نینداخته اند. او جنگل های نپال، 
سیســتم آبیاری در اســپانیا، روستاهای کوهستانی در ســوئیس و ژاپن و 
ماهی گیــری در اندونزی را دیده بود. او حتی به عنوان بخشــی از رســاله 
دکتــرای خود در دانشــگاه کالیفرنیــا، در زمینه جنگ آب نیــز مطالعاتی 
کرده بود. او از همه این مشــاهداتش تنها یک درس گرفته بود: اینکه تمامِی 
آحاد بشــر تمایل دارند با قوانین منطقی و عقالنی از منابع عمومی استفاده 
کنند. همسایه ها برای یکدیگر مرزهایی را تعیین و هرچیزی را سهمیه بندی 
می کنند. ســهم هرکسی از آب، مشخص است. همه فعالیت های اشتراکی 
به صورت مســتمر رصد می شود و کســانی که قوانین را به درستی رعایت 
نکنند، جریمه می شــوند. این نظام قرن هاســت که به همین شکل جواب 

داده است. 
اما مهم ترین نکته این اســت که هیچ یک از این قوانین، از باال به کسی 
تحمیل نشده اســت. الینور به دولت باور چندانی نداشت؛ او در حقیقت به 
چندمرکزگرایی باور داشــت و چنین شرایطی از نظر او کاماًل ایده آل بود. از 
نظــر او توجه و مراقبــت از عموم مردم، یک وظیفــه چندگانه بود که باید 
هنجارهای فرهنگی از طریق آن شکل می گرفت. در واقع افراد باید در این 
زمینه به صورت رودررو صحبت کنند و اعتماد میان آنها شکل بگیرد. البته 
الینور اوستروم از نظریه بازی برای پیش بینِی رفتاِر افراد در مواجهه با منابع 

محدود، بهره می گرفت. 
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کوچک زیباست
»کوچک زیباست«؛ این ظاهرًا مهم ترین عقیده اوستروم بود. کارگاهی که 
او در آن به کمک همســرش مشــغول مطالعه بود، کلبه ای کوچک بود که این 
عقیده را در او به خوبی نشــان می داد. الینور در کنار اعتقادی که به عقل سلیِم 
عمومی و جمعی داشت، بر همکاری های عمومی نیز تأکید می کرد. او می گوید: 
»به محض اینکه افراد به فردگرایــی روی بیاورند یا جوامع نخبه ای درون خود 
شــکل بدهند و بر اســاس آن پیش بروند، تمامی طرح هــای عمومی را به هم 
می ریزنــد.« او که خودش در جامعه ای فقیر به دنیا آمده  بود، معتقد بود بشــر 
بــرای نجات خود باید بــه رفتارهای جمعی چنگ بزنــد و از رفتارهای فردی 
دوری کنــد. او در زندگــِی حرفه ای خودش نیز به طور مســتمر با همســرش 
همکاری می کرد و در عمل نشان می دهد که بشر از طریق فعالیت های جمعی، 
موفق تر است. به باور او، عقل سلیِم همگانی در جهان وجود دارد و بشر تنها با 
چنــگ زدن به این خرد جمعی می تواند به موفقیت برســد. او در کارهای خود 
ثابت کرد که چطور انســان ها می توانند با تکیه بــر همین خرد جمعی، از منابع 
عظیِم طبیعی نظیر جنگل ها، ذخایر نفتی و زمین های قابل کشت بهترین بهره 
را ببرند و مدیریتی موفق تر از دولت ها داشــته  باشــند. ایــن نظریه مورد توجه 
کادمی ســوئد قرار گرفت و در نهایت به عنوان مهم ترین اثر حرفه ای اوستروم،  آ

او را به نخستین زِن اقتصادداِن نوبلیست تبدیل کرد.
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نسبت شارپ
ویلیام فورسیت شارپ، نوبلیستی که مدل قیمت گذارِی

دارایی سرمایه را طراحی کرد
ویلیام فورسیت شارپ

متولد ۱۶ ژوئن ۱۹۳۴ در ماساچوست است. ویلیام فورسیت شارپ از خانواده ای 
تحصیل کــرده می آید، پدرش معلم ادبیات و مــادرش معلم علوم بود. کمی بعد 
پدرش به استخدام دانشگاه هاروارد درآمد البته در بخش امور اداری. شش ساله 
بــود که تصمیم گرفتند به تگزاس نقل مکان کنند. در آن زمان مســئله جنگ 
جهانی دوم مطرح بود. در نهایت به کالیفرنیای جنوبی رســیدند. سال ۱۹۵۱ بود 
که شارپ به دانشــگاه کالیفرنیا در برکلی راه پیدا کرد. برنامه اش این بود که در 
علوم پزشکی درس بخواند اما دانشگاه را بعد از یک سال عوض کرد تا در نهایت 
به دنیای جدیدی راه یافت. حاال او یک اقتصاددان معروف امریکایی اســت. در 
ســال ۱۹۹0 نیز جازه نوبل را در علوم اقتصادی به دســت آورد و به این ترتیب به 

ـ شهرت جهانی رسید.
»نسبت شــارپ«؛ این تنها یکی از ابداعات ویلیام فورسیت شارپ است، 
اقتصاددانی که در ســال 1990 موفق به دریافت جایزه نوبل شد. این نسبت در 
حقیقت وضعیت ریسک ســرمایه گذاری را بررسی و تحلیل می کند. سال های 
نخست زندگی اش در بوستون در ماساچوست سپری شد. در حالی که قرار بود 
در رشــته دیگری درس بخواند ناگهان به سمت علم اقتصاد حرکت کرد، دنیایی 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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که او را با جایزه نوبل به شــهرت جهانی رساند. او حتی قرار بود حسابدار هم 
بشــود اما گویا جوهره ای در وجود خود داشــت که باعث شد به نوبل اقتصاد 
دســت پیدا کند و دســت کم دنیای اقتصاد را با نظریاتش متحول کند. البته او 
جایــزه نوبلش را به صورت اشــتراکی به همراه هری مارکوویتــز و مرتون میلر 
دریافــت کرد. او از مبتکران مدل قیمت گذاری دارایی ســرمایه نیز هســت اما 
نســبت شــارپ که بــرای تجزیــه و تحلیل عملکرد تعدیل شــده با ریســک 

سرمایه گذاری است مهم ترین اقدام او به شمار می آید. 
از دانشگاه واشنگتن گرفته تا دانشــگاه کالیفرنیا و استنفورد، شارپ سابقه 
تدریس طوالنی دارد. عالوه بر آن به عنوان اقتصاددان در موسسه های مختلفی 
نیز مشغول به کار شده است. برای مثال مدتی به عنوان مشاور برای مریل لینچ 
و ولز فارگو فعالیت کرده است. او همچنین مطالعاتی به صورت اشتراکی با سایر 
اقتصاددان ها داشــته که در شــرکت های مختلف به کار رفته است. او به خاطر 
همین فعالیت هایــش جوایز دیگری به جز جایزه نوبل هم دریافت کرده اســت 
هرچند هیچ کدام در دنیای اقتصاد نمی تواند جای جایزه نوبل را برای او بگیرد. 
مهم ترین ســهم او در دنیــای اقتصاد نیز به مدل قیمت گذاری دارایی ســرمایه 
مربوط می شــود؛ این مدل بــه مفهومی در علم اقتصاد مالی تبدیل شــده و در 
دنیــای مدیریت نیز بــه کار می رود. البته نظریه ای که او صادر کرده ریشــه در 
رســاله دکتری اش دارد. او در نهایت این رساله چندصد صفحه ای را در قالب 
مقاله ای کوتاه برای ژورنال امور مالی در ســال 1962 فرستاد که همان زمان به 
چاپ رسید. در آن زمان مقاله اش بازخوردهای منفی بسیاری دریافت کرد. اما 

حاال همان نظریه به نظریه ای کانونی در دنیای اقتصاد تبدیل شده است. 

اقتصاد به زبان ساده
یکی از مهم ترین ایده های شــارپ همان »نسبت شارپ« است؛ اما این 
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نسبت چه می گوید؟ به زبان ساده می توان گفت این نسبت ابداع شده تا مازاد 
حاصل از نسبت ریسِک آزاد به ازای هر واحد نوسان را اندازه بگیرد. برخی 
در علوم مالی به آن شــاخص شــارپ هــم می گویند. این شــاخص بازده 
اصالح شده با ریسک را اندازه گیری می کند. برای اندازه گیرِی این معیار، نره 
بهره بدون ریســک در یک سال را از بازده ســاالنه یک سهم کم می کنند، 
ســپس حاصل را بر انحراف معیار بازدهِی آن سهم، در دوره بررسی، تقسیم 
می کنند. این معیار به زبان ســاده بیان می کند که آیا بازدهی به دست آمده از 
سرمایه گذاری در آن ســهم با توجه به ریسک باال به دست آمده یا خیر. هر 
اندازه میزان این معیار باالتر باشــد، نشان می دهد که بازدهی به دست آمده با 
تقبل ریســک کمتری بوده است. نسبت شــارپ منفی نیز نشان می دهد که 
سرمایه گذاری در اوراق بدون ریسک )نرخ بهره بدون ریسک( توجیه ناپذیر 

است.
شــارپ در سایت جایزه نوبل، بیوگرافی کاملی از زندگی خودش و همچنین 
عقاید و ایده های اقتصادی اش نوشته اســت. در بخش هایی از این بیوگرافی به 
این نکته اشــاره کرده که همیشــه تشــنه ایده های بکر و تازه در دنیای اقتصاد 
بوده اســت. به همین خاطر افرادی بوده اند که در این زمینه همیشه به او کمک 
کرده اند بهترین ایده ها را به دســت بیاورد. الکس رابیچــک و پائول کوتنر دو 
اقتصاددانی هســتند کــه به او کمک کرده اند و شــارپ بســیاری از ایده های 
جدیدش را مدیون ایــن دو نفر می داند. البته او تأکید دارد که همکاران دیگری 
نیز داشته که همواره از آن ها نکات جدیدی را آموخته است و در همان بیوگرافی 
نام بســیاری از آن ها را مــی آورد. این اقتصاددان معاصر حاال دیگر پا به ســن 
گذاشته اما آن طور که خودش می گوید هنوز دست از آموختن نکشیده؛ هنوز هم 
در تالش است تا چیزهای تازه ای یاد بگیرد. رمز موفقیت او شاید همین باشد، 

همیشه در مسیر یادگیری بوده است.
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پدر اقتصاد رفتاری
دنیل کانمن روان شناسی است که به خاطر نظریه اقتصاد رفتاری،

نوبل اقتصاد گرفت
دنیل کانمن

گذراند.  یس  پار در  را  کودکی اش  سال های  و  آمد  دنیا  به   ۱۹۳۴ مارس  پنجم 
یافت کرد و بعدًا به  لیسانس خود را در رشته روان شناسی از دانشگاه اورشلیم در
دانشگاه میشیگان راه یافت. او به خاطر پژوهش هایی که به طور ویژه در زمینه 
زمینه  در  مطالعاتش  خاطر  به  همچنین  و  داده  انجام  تصمیم گیری  و  قضاوت 
اقتصاد رفتاری، شناخته شده  است. در سال ۲0۱۵ نیز مجله اکونومیست نام او 
را در میان هفت اقتصاددان تأثیرگذار دنیا قرار داد در حالی  که او واقعا اقتصاددان 

ـ نیست.
 نوبل اقتصاد آن قدر تخصصی است که همه انتظار دارند به برجسته ترین 
اقتصاددان ها اختصاص داده  شــود. اما موارد استثنایی وجود دارند که نشان 
می دهند نوبل اقتصاد الزامًا به فردی که اهل اقتصاد باشــد تعلق نمی گیرد. 
دنیل کانمن یکی از آن موارد استثناســت. او روان شناسی امریکایی است که 
موفق شده علم روان شناسی را با علم اقتصاد ترکیب کند و از دل آن نظریه ای 
در حوزه اقتصاد رفتاری به دســت بیاورد. این نظریه آن قدر موفقیت آمیز بود 
که باعث شــد نوبل اقتصاد به این روان شــناس تعلق بگیرد. البته کانمن در 
مسیر دست یافتن به این تئوری تنها نبود، آموس تورسکی هم با او همراه بود 

] اقتصاددانان رفتاری [
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اما عمرش مجال نداد و در نهایت جایزه نوبل تنها به نام کانمن به ثبت رسید. 
این دو اقتصاددان در کتابی با عنوان »اندیشیدن، تند و آهسته« درباره ادعای 
خود که می گویند انســان ها انتخاب های »غیرعقالنــی« دارند، به تفصیل 
بحــث کرده اند.  کانمن معتقد اســت انواعی از اشــتباهات وجود دارند که 
انسان ها به صورت نظام مند در دام آنها گرفتار می شوند. خوانندگاِن کتاِب او 
با بســیاری از نظریاتش در ظاهر مخالفت می کنند اما او تالش می کند انواع 
تعصب ها و توهم های شــناختی را که انســان ها را تســلیم خود می کنند در 
فهرســتی پیش روی مخاطب قرار بدهد. او در یکی از آزمایش های خود از 
افراد می خواهد تصور کنند 50 پوند به آنها داده شده اســت. به گفته کانمن، 
اگر به فرد بگویید باید 20 پوند را »نگه دارد« یا بگویید باید 30 پوند را »خرج 
کند« با وجود اینکه حاصل یکی اســت، باز هم فرد رفتار متفاوتی را در پیش 
می گیرد. او همچنین نشــان می دهد اگر بگویید یک بیماری »از هر 10هزار 
نفر، یک هزار و 286 نفر را می ُکشد« بسیار خطرناک تر به نظر می آید تا اینکه 
بگوید آن بیماری »24.14 درصد از جمعیت را به کشــتن می دهد«؛ این در 
حالی است که مورد دوم دو برابر بیشتر خطر مرگ را نشان می دهد. در واقع 

زبان ابهام، حساب های سرانگشتی را نیز به هم می ریزد. 
دنیل کانمن به این خاطر جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2002 دریافت کرده 
که موفق شده دیدگاه های مختلف از علم روان شناسی را با علم اقتصاد ترکیب 
کنــد و نتایجی را در زمینه قضاوت های انســانی و تصمیم گیری در شــرایط 
مختلف به دست بیاورد. کانمن در پژوهش های خود نشان داد مردم عمومًا به 
صــورت عقالنی عمل نمی کنند. این در حالی اســت کــه برخی تئوری های 
اقتصادی برآورد می کردند رفتارهای عامالن اقتصادی کاماًل عقالنی است. 
مفاهیم تازه ای که کانمن معرفی کرد در قالب علم رفتار مالی و اقتصاد رفتاری 
مورد بررســی قرار گرفت. او این بررسی ها را به کمک تورسکی انجام داد اما 
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در نهایت از آنجا که تورســکی در ســال 1996 از دنیا رفت، نظریه به دست 
کانمن به تکامل رسید.

تصمیم گیری در شرایط پرخطر 
مهم ترین دســتاورد کانمن و تورســکی این بود که موفق شدند برخی از 
تعصب های مشترک میان انسان ها را کشف کنند که باعث می شود تصمیم های 
غیرعقالنی بگیرند. مقاله آنها با عنوان »نظریه چشم انداز: تحلیلی بر تصمیم 
در شــرایط خطر« یکی از پرکاربردترین مقاله ها در حوزه اقتصاد است. آنها 
در نظریه چشــم انداز احتمالی به خوبی نشــان می دهند که مردم چطور در 
شــرایط نامطمئن یا مبهم، تصمیم های عجیب وغریــِب مالی می گیرند. در 
واقع انســان ها به جای منطق، بر اساس احساسات، خاطرات یا گرایش ها 
تصمیم می گیرند. برای مثال آنها نشــان داده انــد که اغلب افراد وقتی خرید 
کوچکی می کنند، بیشتر به فکر پس انداِز پول خود هستند اما وقتی چیزی را 
که قیمت آن بســیار باالســت برای خرید انتخاب می کنند، به فکر پس انداز 

پوِل خود نیستند. 
البتــه کانمن در تئوی خود زیاد روی این قضیه تمرکز نمی کند که چرا برخی 
از افراد اشتباهات کمتری در تصمیم گیری های خود مرتکب می شوند یا ذاتًا بهتر 
عمــل می کنند. اما باز هم کتاب او یکی از عمیق ترین کتاب ها برای عموم مردم 
به شمار می آید. مهم ترین نکته این بود که کانمن ثابت کرد ما انسان ها آن قدر هم 
که گمان می کنیم بر پایه منطق فکر نمی کنیم. او با اثبات همین قضیه به پدر علم 

اقتصاد رفتاری تبدیل شد.
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مخالف تمام قد کینز
گاهی مردم بر معادالت بی روح  رابرت لوکاس، اقتصاددانی که تاثیر آ

یاضی را نادیده نگرفت ر
رابرت لوکاس

لوکاس در سپتامبر ۱۹۳۷ در یاکیمای واشنگتن به دنیا آمد و در ۲۲سالگی از دانشگاه 
یخ مدرک کارشناسی خود را گرفت. زمانی که در سال ۱۹۵۹  شیکاگو در رشــته تار
دانشــجوی دانشــگاه برکلی بود به دلیل مشکالت مالی مجبور شــد به دانشگاه 
شــیکاگو بازگردد و در ســال ۶۴ دکتری خود را در رشته اقتصاد با این پایان نامه اخذ 
کــرد: »جابه جایی کار و ســرمایه در بخش تولیدی ایاالت متحــده: ۱۹۵۸-۱۹۲۹«. 
لوکاس که نظریاتش تا جایی به اقتصاد مارکسیســتی نزدیک است باور داشت که 
یخ اســت. او که در سال ۹۵ نوبل اقتصاد گرفت در  اقتصاد عامل اصلی محرکه تار

یس بوده است.  ـ سال های اخیر در دانشگاه شیکاگو مشغول به تدر
رابرت امرســون لوکاس جونیور اقتصاددانی اســت که در سال 1995 موفق به 
دریافت جایزه نوبل شــد. دلیل اصلی دریافت این جایزه کاری بود که او در بسط و 
اســتفاده از نظریــه »توقع عقالنــی« کرد. توقــع عقالنی یک فــرض مربوط به 
اقتصادســنجی بوده و در پژوهش درباره آن، لوکاس متوجه شــد که افراد بر اساس 
تجاربی که از گذشــته و پیش بینی هایی که از آینده دارند، تصمیماتی اقتصادی اتخاذ 
می کنند که این تصمیمات به نوبه خود باعث از بین رفتن تاثیراتی می شود که دولت ها 
توقع آنها را از سیاســت های مالیاتی و پولی خود داشته اند. این نظریه لوکاس که در 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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اواســط دهه 70 میالدی و پس از بحران ساختاری در ســرمایه داری غربی، توجه 
بســیاری را به خود جلب کرده بود در تضاد کامل با نظر جان مینارد کینز در اقتصاد 
کالن بــود و کارایی دخالت دولت در مبادالت داخلی را زیر ســوال می برد. پیش از 
لوکاس فرض بر این بود که منحنی فیلیپس نشــان می دهد حکومت با افزایش تورم 
می تواند موجب کاهش نرخ بیکاری شــود. بنابر منحنی فیلیپس تورم باال، موجب 
باال رفتن سریع تِر دستمزدها می شود و از طریق فریب دادن نیروهای بیکار آنها را به 
این فکر می اندازد که حقوق ها افزایش پیدا کرده، این درحالی اســت که این افزایش 
به صورت اسمی بوده و باید تورم را از آن کسر کنیم. نیروهای بیکاری هم که با رشد 
حقوق ها در بازار کار روبه رو هستند تمایل بیشتری برای استخدام شدن پیدا می کنند 
و به ایــن ترتیب نرخ بیکاری افــت می کند. لوکاس این گونه اســتدالل می کرد که 
کارگران را نمی توان چندین و چندبار فریب داد و در نهایت باال بردن تورم نمی تواند 
منجر به افت بیکاری شود. اینجا، جایی است که او از »بی تاثیری سیاست گذاری« 
ســخن گفته کــه بنابر آن اگــر مــردم دارای »توقعــی عقالنی« باشــند، این نوع 
سیاست گذاری های دولتی برای مداخله بیش از اینکه موجب بهبود وضعیت اقتصاد 
شــود، در این سیستم »نویز« ایجاد می کند. در مدل توقع عقالنی که به وسیله جان 
ماث ایجاد شد، فرض بر این بود که توقعات عامل های اقتصادی شاید غلط باشند، 
اما به طور میانگین و در طوالنی مدت درست هستند. به عبارت بهتر گرچه آینده را 
نمی تــوان کامل پیش بینی کرد اما نمی توان چنیــن هم فرض کرد که توقعات عوامل 
اقتصادی به صورت سیســتماتیک غلط هستند. همین مدل و پیش فرض ها بود که 

بعدا به وسیله لوکاس در اقتصاد کالن هم استفاده شد و به اوج اهمیت خود رسید.

نقد لوکاس
نقد لوکاس برخالف ظاهرش آرای افرادی نیست که به او نقد داشته اند، بلکه بر 
عکس نظریه ای از خود او برای نقد عملکرد اقتصاد کالن در جهان است. همان طور 



ایدهها238

که گفته شد لوکاس در اواســط دهه 70 بنیادهای نظریه اقتصاد کالن را که کینزی 
بــود به چالش کشــید و ادعا کرد که مــدل اقتصاد کالن باید بــه عنوان یک مدل 
»تجمیع« شــده از مدل های اقتصاد خرد ســاخته شــود. لوکاس که می دانســت 
»تجمیع« چیزی نیســت که به لحاظ نظری در یک مدل مشخص قابل اجرا باشد، 
یک نظریه انتقادی را ایجاد کرد که پیکان هدفش سیاست گذاری های اقتصادی بود 
و نامش را هم گذاشــت »نقد لوکاس«. طبق این نظریــه روابطی که در اقتصاد به 
چشــم می خورنــد، مانند رابطــه بین تــورم و بیــکاری، می تواننــد در مواجهه با 

سیاست گذاری های اقتصادی تغییر کنند. 
طبــق »نقد لــوکاس« پیش بینی کــردن آثار یــک تغییر در سیاســت گذاری های 
اقتصادی، آن هم با تکیه بر صرفا روابط مشاهده شده در داده های تاریخی که »به شدت 
تجمیع شــده و دور هم چیده شده اند« عملی ساده لوحانه است. این نقد هدف خود را 
بر روی قواعد تصمیم گیری در مدل های کینزی - مثال »تابع مصرف«- قرار داد و ادعا 
کرد که این قواعد را نمی توان »ســاختاری« در نظر گرفت؛ زیرا »ســاختاری« یعنی 
چیــزی ثابت در برابر تغییراتی که در متغیرهای سیاســت گذاری های اقتصادی دولتی 
وجود دارد. لوکاس که با این اثرش به منتقد سرسخت مدل های پیش بینی کننده اقتصاد 
کالن ســنتی تبدیل شــده بود، دیگر به روشــنی می توانســت ادعا کند که رابطه بین 
متغیرهای تجمیع شــده کــه در داده های اقتصاد کالن مشــاهده می شــوند، با تغییر 
سیاست های اقتصاد کالن تغییر می کنند و در نتیجه ثبات الزم را برای تحلیل ساختاری 
ندارند. این استدالل به صورت ضمنی بیانگر این بود که مدل هایی که مبنای خرد دارند 
برای پیش بینی تاثیر تغییرات سیاســت گذاری مناســب ترند زیــرا بنابر فرض تغییرات 
سیاســت گذاری های اقتصاد کالن الیه زیرین اقتصاد کالن را که همان ســاختار خرد 
باشــد، تغییر نمی دهد. این ادعــای لوکاس در کنار ادعای بســیاری افراد دیگر نظیر 
میلتون فریدمن باعث یک پارادایم شیفت و انقالب در اقتصاد کالن شد و چیزی تحت 

عنوان »بنیادهای ُخرد« پیش روی تاریخ اقتصاد قرار داد.
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تنها نوع مالیات که کارایی را کاهش 
نمی دهد، چیست؟

هرمان دالی می گوید مالیات بر منابع طبیعی کارایی را باال هم می برد
هرمان دالی

دالی در تابســتان ۱۹۳۸ در ایاالت متحده به دنیا آمد. او که در حال حاضر 
استاد دانشگاه مریلند است، پیش از این که به این جایگاه برسد در بسیاری 
یس  یس کرده بود. پس از تدر از دانشگاه های برجسته دنیا از جمله ییل تدر
در این دانشگاه و دانشــگاه لوییزیانا بود که به بانک جهانی راه یافت و در 
آنجا توانست نظرات مهم خود را به گوش مردم جهان برساند. مجله ادباسترز 
در ســال ۲00۸ او را به عنوان چهره برتر ســال انتخاب کرد و تاکنون جوایز 

یافت کرده است. یست داشته، در ـ متعددی به خاطر تاثیری که بر محیط ز
زمانی که نام هرمان ادوارد دالی را جســت وجو کنید اولین چیزی که به 
چشــمتان می خورد، اقتصاد محیط زیســتی و مکتب جرجیستی است. به 
همین دلیل است که مطالعه بیشتر درباره مکتب اقتصاد جرجیستی تصویری 

کلی از رویکرد هرمان دالی به علم اقتصاد به دست می دهد.
مکتب جرجیســم یک ایدئولوژی اقتصادی اســت که به خاطر نظرات 
اقتصاددان و اصالح طلب معروف آمریکایی، هنری جرج، به این نام شهرت 
پیدا کرده اســت. طبق آموزه های این مکتب، در حالی که مردم باید مالکیت 
ارزشی را داشته باشــند که خودشــان تولید می کنند، ارزش های اقتصادی 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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برخاسته از زمین )که عمدتا شامل منابع و فرصت های طبیعی می شود( باید 
متعلق به تمام افراد جامعه باشــد. گفتمان جرجیستی به دنبال راه حلی برای 
مســائل اجتماعی و زیست بومی اســت و مبنای آن هم حقوق زمین و امور 
مالی عمومی است و ســعی دارد که کارایی اقتصادی را با عدالت اجتماعی 

ترکیب کند.
مکتب جرجیســم عمدتا درباره رانت اقتصادی ایجاد شــده به وســیله 
انحصارهای طبیعی، آلودگی و کنترل انبازه های مختلف است که این مسئله 
شــامل عنوان مالکیت منابع طبیعی و دیگر امتیازهای برخاسته از آن )یعنی 
مالکیت معنوی( اســت. هر نوع منبع طبیعی که به شــکلی ذاتی در ســمت 
عرضه با محدودیت روبه رو است، می تواند رانت اقتصادی ایجاد کند. مثال 
بسیار برجسته و کالسیک این مسئله، »انحصار زمین« است. انحصار زمین 
یعنی برداشــت رانت زمین از فضاهای شــهری ارزشــمند. جرجیســت ها 
می گویند که مالیات بســتن بر رانــت اقتصادی عملی عادالنــه، کارامد و 

عدالت زا است.
اگر از عمده اقتصاددانان جرجیست بپرسیم که چه سیاست اقتصادی ای 
را پیشــنهاد می دهند، آن ها در پاسخ احتماال چنین جوابی بدهند: مالیات بر 
اســاس ارزش زمین. جرجیست ها می گویند که درآمدهای ناشی از مالیات 
ارزش زمین را می توان به منظــور کاهش یا حذف مالیات های موجود )مثال 
مالیات بر درآمد یا تجارت یا خرید( استفاده کرد. به نظر جرجیست ها باقی 
این مالیات ها هم نامنصفانه هستند و هم کارایی اقتصادی را کاهش می دهند. 
برخی از اقتصاددانان جرجیست دافع بازگرداندن مازاد درآمد عمومی به خود 
مردم هســتند. سازوکاری هم که برای این مســئله پیشنهاد می دهند، ایجاد 

حداقل درآمد برای تمام افراد یک جامعه است.
این نگاه ویژه به مســئله زمین دست کم از زمان دیوید ریکاردو کامال در 
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معرض دید قرار گرفت و این ریکاردو بود که برای اولین بار از عبارت رانت، 
به معنای اجاره بهای زمین، اســتفاده کــرد و آن را در معرض دید اقتصادی 
قــرار داد و از همــان زمان بــود که کلمه رانــت به عنوان عبارتــی پرکاربرد 
استفاده شــد. بسیاری از اقتصاددان ها از زمان اسمیت و ریکاردو به این سو 
هم این ادعا را داشته اند که مالیات بستن بر ارزش زمین، برخالف بسیاری از 

مالیات های دیگر، ایجاد ناکارآمدی اقتصادی نمی کند.

جوجه اردک زشت
نام هرمان دالی دائما با صفت هــای عالی و توصیف های اغراق آمیز همراه 
می شود. بســیاری او را بهترین اقتصاددان دنیا می دانند و بسیاری دیگر او را 
انســانی بی علم حســاب می کنند که حرف هایش خیانتی به اقتصاد اســت. 
توصیفی بســیار مشــهور درباره او در ادبیات اقتصادی آمریکا رواج دارد که 
می گوید اگر علم اقتصاد را به کلیســای واتیکان تشــبیه کنیــم، هرمان دالی 
بزرگ ترین کافر دنیا به حساب می آید. البته دالی به دلیل فعالیت هایی که برای 
تبدیل کردن زمین به جایی بهتر برای زیستن کرد جوایز مشهوری چون جایزه 
»معیشت صحیح« را دریافت کرد. دهه ها است که دالی محبوب تعداد بسیار 
زیادی از دانشــجویان و سیاســت گذاران اقتصادی اســت که نظــرات او را 
گره گشای بسیاری از مشکالت امروزه جهان می دانند. برای شناخت بخشی از 
تجربه دالی که به دیدگاه های او کمک کرد کافی اســت نگاهی به سال 1967 
کرد، یعنی زمانی که او اســتاد دانشگاهی در برزیل بود. چند ماه از سفر او به 
برزیل نگذشته بود که یک درگیری سیاسی منجر به تعطیلی دانشگاه شد و دالی 
کاری نداشــت جز خواندن کتاب و فکر کردن به این منطقه ضعیف که افزایش 
جمعیتش به منابع طبیعی لطمه زده بود. برای این که با او بیشتر آشنا شویم کافی 
است این تجربه را از قلم خود او بخوانیم: »وقتی بنشینید و تصویری از کلیت 
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اقتصاد به عنوان زیرمجموعه یک زیست بوم بزرگ تر رسم کنید، تقریبا نیمی از 
راه را رفته اید. به همین خاطر هم هست که مردم تمایلی به انجام این کار ندارند، 
زیرا دقیقا در همین لحظه متوجه می شــوید که به دلیل وجود محدودیت های 
گوناگون نمی توانید تا ابد به رشــد خود ادامه دهید. اقتصاد نسبت به یک نظام 
بزرگ تر تنها تا حدی می تواند بهینه عمل کند و شما نمی توانید از این حد بیشتر 
رشد کنید. پس وقتی رشد اقتصادی متوقف شد چه باید کنیم؟ واقعا چه باید 
کنیم؟ این پرسشی بسیار حساس است که ما را تهدید می کند.« دالی به زبانی 
بسیار ساده به ما فهمانده بود که همان طور که افزایش جمعیت به طبیعت فشار 
می آورد، افزایش ابعاد اقتصادی که همان رشــد باشد هم به طبیعت فشار وارد 

می کند.
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آیا سیاست گذاری اقتصادی مستقل از 
اقتصاد است؟

کوچال سیاست گذاری اقتصادی را  نیکال آ
به شاخه ای خودگردان در علم اقتصاد تبدیل کرده است

کوچال نیکال آ

کوچــال متولد ســوم ژوالی ۱۹۳۹ در شــهر کالیتری ایتالیا اســت. او  نیــکال آ
تحصیالت خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه ساپینزای رم تکمیل کرد و در سال 
یکو کافه، موفق به دفاع از پایان نامه خود با عنوان »وقفه های  یر نظر فدر ۱۹۶۳ ز
زمانی در سیاســت اقتصادی« شــد. پــس از این کــه در ســال ۱۹۸0 به درجه 
استادتمامی در اقتصاد رسید، به دلیل مطالعات گسترده خود بر روی سیاست های 
کوچال از ســال ۲0۱۴ به این سو به عنوان  اقتصادی به شــهرتی جهانی رسید. آ
استاد بازنشسته سیاست اقتصادی شناخته می شود و تاکنون جوایز و تقدیرهای 

یادی چه در ایتالیا و چه در سطح بین المللی از آن خود کرده است. ـ ز
کوچال اقتصاددانی 80 ســاله اســت که طی دهه های اخیر به دلیل  نیکال آ
رویکرد کل گرایانه خود به نظام مند کردن و توسعه سیاست های اقتصادی بسیار 
مورد توجه قرار گرفته. دامنه تاثیر او از نظریات سیاست های اقتصادی گرفته تا 
کوچال در زمینه های  سیاســت های پولی و مالی و اجتماعی گسترده می شود. آ
مختلف پژوهشی تخصص دارد. او در ابتدای مسیر خود بر روی جهانی سازی 
و سازمان دهی صنعتی کار می کرد. او در پیشرفت این زمینه سهم بسزایی داشت 
و از میان آثاری که به این حوزه ها اختصاص داد می توان به نسخه دینامیک مدل 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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قیمت گذاری محدود استاتیک بین، مودیلیانی و سیلوس اشاره کرد. جدای از 
این مدل دینامیک، او مدلی را هم برای انتقال قیمت گذاری به وسیله بنگاه های 
چندملیتی ارائه کرد و در کنار این ها هم چندین مقاله درباره آثار جهانی سازی بر 

توزیع و اشتغال، نوشته است.
یکی از مســائل اصلی در بحث سیاســت گذاری های اقتصادی، مربوط به 
کوچال  قراردادها و معاهده هایی اســت که در عرصه اجتماعی بسته می شوند. آ
در این حوزه و قابلیت جایگزینی این قراردادها هم مطالعات و آثار گســترده ای 
دارد که از بین آن ها می توان به یــک بانک مرکزی محافظه کار به عنوان نهادی 
پیشنهادی اشــاره کرد. از طریق این نهاد پیشــنهادی می توان پایداری پولی و 
کاربســت پول را تضمین کرد که همین رویکرد در پاسخ به مسئله قدیمی پایین 

بودن بهره وری در ایتالیا ارائه شده است.
کوچــال بر سیاســت های پولی و مالی هــم مطالعه کرده اســت. البته این  آ
مطالعات او کم تر جنبه واقعی و عملی داشته و بیشتر به حالت انتزاعی و علمی 
این مســائل ربط پیدا می کند. او در این مطالعاتش به مســائلی مانند شــرایط 
اثربخشــی سیاســت های مالی و پولی، وجود یک منحنــی فیلیپس بلندمدت 
غیرعمودی، نرخ تورم بهینه و چیزهایی از این قبیل پرداخته اســت. البته مبنای 
مطالعات او در زمینه سیاســت های پولی و مالی بیشتر به ساختار نهادی اروپا 

ارجاع دارد.
کوچال می تــوان به رویکردی جدید رســید. در این رویکرد  در آثــار اخیر آ
نظام مند به سیاســت گذاری اقتصادی به عنوان یک رشته پرداخته شده است که 
تا حد زیادی از باقی علوم اقتصادی مســتقل اســت. در این رویکرد به دنبال 
نیازهای مختلــف و تحقق آن ها می رونــد تا از طریــق آن بتوانند نقاط ضعف 
مختلف بازار را ترمیم کنند و جدای از آن بتوانند سیاست های عمومی جدیدی 

را طراحی کنند و به کار ببندند.
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در کنار بزرگان
کوچال طی ســال های اخیر پای او را در ســطح جهان به محافل  شــهرت آ
اقتصادی باز کرد. برای مثال آمارتیا ســن، برنده نوبــل اقتصاد، که خود یکی از 
مشــهورترین و مهم ترین اقتصاددانان جهان معاصر است، درباره او گفته »نیکال 
کوچال، گزارشــی روشــن و چالش برانگیــز از مبانی سیاســت اقتصادی ارائه  آ
کرده اســت. تحلیل های او، مبانی جاافتاده را پوشــش می دهند و بالفاصله پا را 
فراتــر می گذارند و نقاط عزیمتی جدید را هم به دســت می دهند.« این تعریف و 
کوچال است  تمجیدهای آمارتیا سن مربوط به کتاب »مبانی سیاست اقتصادی« آ

که در سال 1994 به رشته تحریر درآمد.
کوچال انجام داده صورت بندی مجدد او از نظریه  یکــی از کارهای مهمی که آ
کالســیک سیاست اقتصادی است که به وسیله یان تینبرگن و راگنار فریش و تیل 
کوچال این نظریه را به شــکلی صورت بندی کرد، که از  صورت بندی شــده بود. آ
نقدهای رابرت لوکاس در امان بماند. این صورت بندی سهمی جدید را در تحلیل 
شــرایطی به دست می دهد که در آن ها نه تنها اثربخشی سیاست یا خنثی بودن آن، 
بلکــه وجود حالتی منحصر به فرد یا کثیر از تعادل در بازی های اســتراتژیک هم 
بررسی می شود. در این رویکرد، محدودیت های معتبر بودن بسیاری از فرضیات 
موجود بررسی می شوند و تاثیر آن ها بر اساس توقعات عقالنی تحلیل می شود. با 
کوچال از نظریه کالسیک سیاست اقتصادی، می توان از این  صورت بندی جدید آ
نظریه به منظور استفاده ای نهادی هم بهره برد، زیرا این نظریه به عنوان نظریه ای 
برای حل کشمکش ها و رسیدن به یک چینش نهادی بهینه، قابل استفاده است.
کادمیک و  کوچال که شاید تا چند دهه پیش بیشتر محدود به محافل آ نیکال آ
علمی کشــور ایتالیا بود، به دلیل همین خدماتی که به علم اقتصاد کرده اســت، 
هرروزه به شــهرت بیشتری در جهان انگلیســی زبان دست می یابد و بیشتر مورد 

استقبال قرار می گیرد.
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مشکل از واقعیت بازار است
یا مدل های روی کاغذ؟

یوجین فاما می گوید مدل ها هم ناقص هستند
یوجین فاما

یوجین فاما در زمســتان ۱۹۳۹ در قلب علمی آمریکا به دنیا آمد؛ دربوستون. 
نیاکان او همگی از مهاجرانی ایتالیایی بودند که در اوایل قرن بیستم به آمریکا 
آمده بودند. جالب این جاست که مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان رومی 
گرفــت و بــرای تحصیالت تکمیلــی بود که بــه کل تغییر رشــته داد. او هم 
کارشناســی ارشد و هم دکتری خود را از دانشــگاه شیکاگو گرفت و این بار بر 
اقتصاد و فاینانس متمرکز شــد. دست آوردهای بســیار بزرگ او باالخره به بار 
نشستند و در ســال ۲0۱۳، به همراه الرس پیتر هانسن و رابرت شیلر، موفق به 
یافت نوبل اقتصاد شــد. فاما که ماه پیش تولد ۸0 ســالگی خود را جشن  در
ـ گرفته، در حال حاضر یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان جهان به شمار می آید.
یوجین فاما، اقتصاددانی آمریکایی اســت که بیش از هر چیزی به خاطر 
آثاری که در زمینه هایی نظیر فرضیه بازار کارا، نظریه ســبد ســهام مدرن و 
قیمت گذاری دارایی از خود بر جای گذاشته، مشهور است. فاما از زمانی که 
بر روی تز دکتری خود کار می کرد، فرضیه بازار کارا را مطرح کرد. در ســال 
1965 تحلیلی از رفتار قیمت های بازار بورس منتشــر کرد، و مدعی شد که 
ایــن قیمت ها ویژگی های »توزیع دم کلفت« از خود نشــان می دهند. از این 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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مســئله چنیــن نتیجه گرفت: جابه جایی هایی شــدید بیــش از مقداری رخ 
می دهند که با فرض گرفتن شــرایط نرمال پیش بینی می شود. به مرور زمان، 
فرضیه بازار کار، تبدیل به نظریه ای در اقتصاد مالی شد که بیانگر این مسئله 
بود: قیمت  دارایی ها به طور کامل تمام اطالعات موجود را نمایش می دهند. 
کاربســت مستقیم این نظریه این است که هرگز نمی توان به صورتی پیوسته و 
بر اســاس تنظیم ریسک، بازار را شکســت داد زیرا قیمت های بازار تنها به 

اطالعات جدید واکنش نشان می دهند.
فاما در سال 1970 در مقاله ای تحت عنوان »بازارهای سرمایه ای کارا« دو 
مفهوم را معرفی کرد که از آن زمان تاکنون در بازارهای کارا اســتفاده می شوند. 
در وهله اول ســه نوع مختلف کارایی را معرفی کرد: 1( قوی، 2( نیمه قوی و 3( 
ضعیف. این انواع با توجه به دسته اطالعاتی که در جهت گیری قیمت ها لحاظ 
می شوند، توضیح داده شــده اند. در حالت کارایی ضعیف، مجموعه اطالعات 
تنها قیمت هــای تاریخی اند که می تواننــد از تاریخچــه جهت گیری قیمت ها 
پیش بینی شوند و سودآور هم نیســتند. کارایی نیمه قوی به حالتی می گویند که 
تمامــی اطالعات عمومی پیشــاپیش در قیمت ها خود را نشــان داده باشــند؛ 
اطالعاتی مانند اعالن های شــرکت ها یا آمار و ارقام مربوط به درآمد ســاالنه 
آن هــا. در وهله نهایی هــم کارایی قوی را داریم. این حالت شــامل اطالعات 
خصوصی هم می شوند و این اطالعات در جهت گیری قیمت ها دخیل شده اند. 
بر مبنای این دوره اطالعات انحصارگرایانه شامل سود نخواهند شد. به عبارت 
بهتر، به نظر فاما در جهانی که کارایی بازار قوی داشــته باشد، معامالت درونی 
و پنهان، توانایی تولید ســود نخواهند داشت. فاما، جدای از این دسته بندی ها، 
نشان داد که مفهوِم کارایی بازار را نمی توان رد کرد، مگر مدل تعادل بازار )یعنی 
ســازوکارهای تعیین قیمــت( را هم رد کنیم. این مفهوم که »مســئله فرضیات 
متصل« نامیده می شود، از آن زمان تاکنون پژوهشگران را به خود مشغول کرده 
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است. به نظر فاما، زمانی که واقعیت با پیش بینی های یک مدل فاصله می گیرد، 
تنها نمی توان از آن نتیجه گرفت که بازار کارایی ندارد، بلکه باید چنین نتیجه ای 

هم گرفت: مدل هم نقایصی دارد.

 مدل جدید قیمت گذاری دارایی
یوجین فاما، کــه تا پیش از این هم به عنوان یک اقتصاددان جنجالی، نامی 
برای خود دست و پا کرده بود، همراه با اقتصاددانی دیگر به نام ِکِنت فرنچ، مدلی 
را ارائه داد که باز هم نام او را در صدر لیســت اقتصاددانان جذاب زمانه مستقر 
کرد. در اقتصــاد مدلی داریم تحت عنــوان »مدل قیمت گــذاری دارایی های 
ســرمایه ای« )CAPM(. کاربرد ایــن مدل چه بود؟ ســرمایه گذاران بورس، به 
منظور تنوع بخشــیدن به سبد ســهام خود، از این مدل استفاده می کردند. مدِل 
CAPM با تعیین کردِن نرخ بازگشــت نظرِی یک دارایی، به ســرمایه گذاران در 

تصمیم گیری کمک کرده، و چراغ راهی بود برای کسانی که از خود می پرسیدند: 
آیا این دارایی را به سبد سهام خود اضافه کنم یا نه؟

 CAPM فاما و فرنچ طی مجموعه ای از مقاالت که با هم نوشــته بودند، مدل
را زیر ذره بین شک قرار دادند. مدل CAPM عنوان می کرد که ضریب بتای یک 
ســهام به تنهایی می تواند نرخ بازگشت میانگین آن سهام را توضیح دهد. فاما و 
فرنچ در مقاالت خود نشــان دادند که دو فاکتور دیگر، باالتر و در ورای ضریب 
بتای یک سهام وجود دارند که می توانند اختالف های رخ داده در نرخ بازگشت 
سهام را تبیین کنند: سرمایه گذاری بازار و »ارزش«. این دو اقتصاددان مشهور 
شاهد مثال های بسیار زیادی هم از الگوهایی مختلف در نرخ  بازگشت میانگین 
دارایی های گوناگون ارائه کردند، که تاکنون به آن ها نام »آنومالی« داده می شد. 
فامــا و فرنچ این به اصطالح »آنومالی «ها را با مــدل جدید خود تبیین کردند؛ 

مدلی که امروز با نام »مدل سه فاکتوره فاما- فرنچ« شناخته می شود.
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چه چیزی در رفتار اقتصادی مردم 
تاثیرگذار است؟

پیتر دیاموند پیش بینی افراد از رفتار دیگران را عاملی بسیار مهم در 
فعالیت اقتصادی می داند

پیتر آرتور دیاموند

۲۹ آوریــل ۱۹۴0، پیتر دیاموند در شــهر نیویورک آمریــکا به دنیا آمد. 
پدربــزرگ و مادربزرگ او در ابتدای قرن بیســتم بــه آمریکا مهاجرت 
یاضی از دانشگاه ییل گرفت  کرده بودند. او کارشناسی خود را در رشته ر
و برای گرفتن مدرک دکتری به دانشــگاه مشهور MIT رفت، و نهایتا در 
ســال ۱۹۶۳ موفق به انجام این کار شد. در سال ۲0۱0، نوبل اقتصاد را به 
خاطــر »تحلیلی کــه از بازار، همراه بــا اصطکاک های پژوهشــی ارائه 
یافت کرد. »پروفســور موسسه« باالترین درجه ای است که  داده بود« در
یک استاد دانشگاه MIT می تواند کسب کند، و دیاموند در حال حاضر با 
یس است. او در سال ۲0۱۱ به دلیل درگیری های  این درجه مشغول به تدر
سیاســی با جمهوری خواهان، عضویت در هیئت رئیســه فدرال رزرو را 

ـ نپذیرفت.
پیتر آرتور دیاموند، اقتصاددانی آمریکایی اســت که نامش بیش از هر چیز 
به »تامین اجتماعی« گره خورده. دیاموند که بیشترین حجم تحلیل هایش را 
بر تامین اجتماعی متمرکز ســاخته بود، در سال 2010 موفق شد همراه با ِدیل 

مورتنسن و کریستوفر پیساریدیس نوبل اقتصاد را دریافت کند.

] اقتصاددانان نهادگرا [
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دیاموند تاکنون سهم بسیاری در حیطه های گسترده ای از علم اقتصاد 
داشته که شــامل بدهی دولت و تجمیع ســرمایه، بازارهای سرمایه ای و 
تقســیم ریسک، مالیات بندی بهینه، جست وجو و تطبیق بازارهای کار و 
بیمه های اجتماعی می شود. یکی از حیطه هایی که دیاموند در آن ها سهم 
بسزایی داشته، مدل هم پوشانی نسلی است. این مدل که OLG هم نامیده 
می شود یکی از چارچوب های اصلی تحلیلی در مطالعه دینامیک اقتصاد 
کالن و رشــد اقتصاد اســت. پیش از مدل OLG، مدل رشد نئوکالسیک 
رمزی-کاس-کوپمانز اســتفاده بیشتری داشــت که در آن، افراد عمری 
بی نهایت دارند. در مدل OLG هر فرد عمری محدود دارد. چقدر محدود؟ 

آن قدر که با یک دوره زندگی فرد بعدی هم پوشانی پیدا کند. 
دیاموند سهم زیادی را در تصحیح و تغییر این مدل به خود اختصاص 
داده. در نســخه او از این مدل، تمایل افراد به پس انداز، بیش از مقداری 
اســت که به لحاظ اجتماعی بهینه باشــد. این مســئله منجر به ناکارایِی 
دینامیکی می شود. دیاموند در سال 1965، مدل رمزی-کاس-کوپمانز را 
با یک عامل که عمری محدود دارد، گســترش داد. در نسخه او، چینش 
سیستم به گونه ای است که افراد جدید به صورت پیوسته به دنیا می آیند و 
پیرترهــا می میرند. دیامونــد چارچوب کار خود را از پائول ساموئلســون 
گرفته بود و ساموئلســون درباره مدلش گفته بود: »مدلی دقیق از مســئله 

مصرف- وام.«
به نظر دیاموند، از آن جایی که افراد در ســطوح مطلوبیت مختلف، به دنیا 
می آیند، نمی توان به روشــنی »رفاه اجتماعی« را ارزیابی کرد. یکی از نتایج 
اصلــی مقاله دیاموند در این زمینه این اســت که تعادلی که مرکززدایی شــده 
باشــد، می تواند کارایی پارتو داشــته باشــد، حتی اگر پیش از آن ناکارا بوده 

باشد.
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 مدل نارگیلی
در مدل نارگیلی دیاموند، چگونگی عملکرد یک اقتصاد پژوهشــی که در 
آن تجارت کنندگان نمی توانند به صورت آنی شــریکی بــرای خود پیدا کنند، 
تحلیل می شود. این مدل برای اولین بار در سال 1982، از طریق مقاله ای در 

ژورنال اقتصاد سیاسی، معرفی شد.
محتوای اصلی این مدل، این اســت که انتظارات مردم از ســطح فعالیت 
مجموع، نقشی حیاتی در تعیین همان سطح فعالیت اقتصادی بازی می کند. 
این مدل تاکنون به روش هایی گوناگون تفســیر شده اســت کــه از بین آن ها 
بیشترین تفسیر درباره بازار کار استفاده می شود. طبق این کاربست، آن چیزی 
که نرخ طبیعی بیکاری نامیده می شود، چیزی یکتا و منحصر به فرد نیست، و 
حتی اگر منحصر به فرد هم باشــد، ممکن است کارا نباشد. مدل دیاموند به 
نفع اقتصاددانان نوکینزی استفاده می شد. آن ها این عقیده را داشتند که مدل 
نارگیلی دیاموند توانی بالقوه برای توضیح منشأ »ناکامی در هماهنگی« ایجاد 
می کنــد، و با اســتفاده از این مدل می تــوان توضیح داد که چــرا بازارها در 

شفاف سازی خود ناتوان هستند.
نــام این مــدل، از تصور اولیــه دیاموند می آید. او یک جزیــره را در نظر 
گرفته بود، که نماد اقتصادی بســته است، و در آن  افرادی زندگی می کنند که 
فقط نارگیل مصرف می کنند. نارگیل ها از طریق »چیده« شــدن از درختان 
ساحلی، به دست می آیند و در واقع »تولید« می شوند. به خاطر تابویی که در 
این جزیره وجود دارد، شخصی که نارگیلی می چیند نمی تواند آن را به تنهایی 
مصرف کند، بلکه باید به دنبال شــخصی دیگر باشد که او هم نارگیل چیده. 
این دو شخص باید نارگیل های خود را معامله کنند، تا بتوانند آن ها را بخورند. 
نکته کلیدی در این جا نهفته است که وقتی شخصی یک درخت پیدا می کند، 
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از آن جایی که باال رفتن از این درخت هزینه بر است، تنها در صورتی از درخت 
باال می رود که افرادی دیگر که حاضر به انجام چنین کاری باشــند، به اندازه 
کافی در جزیره حضور داشــته باشند. اگر کسی دیگر وجود نداشته باشد که 
حاضر به باال رفتن از درخت باشد، آن گاه امکان معامله و مصرف نارگیل نیز 
به صفر خواهد رســید و این عمل صورت نخواهــد گرفت. دیاموند بر همین 
اســاس، نتیجه مهم خودش را می گرفت: پیش بینی افراد، از رفتار اقتصادی 

دیگران، نقشی اساسی در تعیین نتیجه نهایی بازی می کند.
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بر شانه بزرگان
آرتور لفر مخترع خطرناک ترین سالح اقتصادی به شمار می آید

آرتور لفر

لفر در اواسط تابستان ۱۹۴0، یعنی همان سال های اوج قسمت اول جنگ جهانی، 
در یانگزتاوِن ُاهایو به دنیا آمد. مادرش دستی در فعالیت سیاسی داشت و پدرش 
هــم جایگاه اجتماعی و اقتصادی خوبی از آن خود کرده بود. در ســال ۱۹۶۲ از 
دانشــگاه معتبر ِییل لیســانس اقتصاد گرفت و در ســال های بعد برای تکمیل 
تحصیالت خود به غول دیگری از دانشگاه های امریکا رفت: استنفورد. در سال 
۱۹۶۵ موفق به کســب کارشناسی ارشد MBA شــد و در سال ۱۹۷۲ یعنی دقیقا 
سالی که بحران اقتصادی ساختاری شروع به لرزاندن تمام دنیا کرده بود دکتری 
خود را در رشــته اقتصاد گرفت. این روزها اگر می خواهید نوشته های او را هر از 

ـ گاهی دنبال کنید حتما سری به »وال استریت ژورنال« بزنید.    
»آرتور َلفر« اقتصاددانی اســت که شــهرتش به دوران ریاســت جمهوری 
رونالد ریگان در امریکا می رســد. مهم ترین ایده او در اقتصاد منحنی معروفی 
اســت که رابطــه ای را بین نرخ مالیــات و درآمد حکومت نشــان می دهد و به 
»منحنی لفر« مشهور است. خود لفر معتقد است که ریشه های این منحنی در 
کتاب »مقدمه« نوشــته ابن خلدون و نظریه های جان مینارد کینز وجود دارد. 
البته این منحنی ریشه های دیگری هم دارد که لفر به آنها اشاره نکرده؛ فیلسوف 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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و سیاستمدار مشهور انگلیسی، دیوید هیوم، که رساله »در باب مالیات« را سال 
1756 منتشر کرد و آدام اسمیت هم ادعاهایی مشابه با ادعای این منحنی دارند.
فرض کنید که حالت هایی وجود دارند که در آنها درصد مالیات صفر و 100 
است و آنها را »حالت های مرزی« بنامیم. منحنی لفر این فرض را در خود دارد 
که در این دو حالت حکومت از محل مالیات درآمدی کسب نمی کند. بنابراین 
یکی از کاربردهای این منحنی تعیین نرخ مالیات بندی مناسبی است که منجر به 
کســب درآمد حداکثری از محل مالیات شــود، و به طور خالصه قصد دارد تا 
کســب درآمد مالیاتی را بهینه ســازی کند. البته در اقتصاد مفهومی وجود دارد 
تحت عنوان »نرخ مالیات بهینه« و منظور از آن نرخ مالیاتی اســت که برای به 
دســت آوردن مقدار مشــخصی از درآمد با ایجاد حداقل اختالل در سیســتم 
اقتصادی تعیین می شود. بهینه سازی منحنی لفر را نباید با »نرخ مالیات بهینه« 

اشتباه بگیریم.
منحنی لفر همواره شــکلی ثابت ندارد. اینکه چه نرخی از مالیات بیشترین 
درآمد مالیاتی را ایجاد کند کامال وابسته به قدرت جانب عرضه در کشور است. 
»دیکشنری اقتصادی َپلگریو« این طور گزارش می دهد که مطالعات اقتصادی 
گوناگون نشانگر نرخ مالیات 70درصدی به عنوان نرخ بهینه هستند. اقتصاددانی 
به نام پل پکورینو هم در ســال 1995 مدلی را بر اساس این منحنی ارائه کرد که 
نرخ مالیاتی حــدود 65درصد را پیش بینی می کرد. ســینگ هم در مقاله ای با 
مطالعه تاریخ اقتصاد امریکا بین ســال های 1959 و 1991 نرخ مالیات فدرال را 
بــرای اینکه در آن  درآمد مالیاتی به حداکثر برســد بین 32 و 35 درصد معرفی 
کرد. نرخ مالیات بهینه در کشور سوئد توسط »ژورنال اقتصاد سیاسی« در دهه 
70، همان حدود 70درصد معرفی شــد. به طور کلی می توان چنین ادعا کرد که 
در اقتصادهای امروزی، چه در اروپــا و چه در امریکا نرخ مالیات بهینه که از 

الگوی منحنی لفر به دست می آید، چیزی بین 60 و 70درصد است.
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چاقوی دولبه
در اقتصاد کالن گرایشــی وجود دارد که بــه آن »اقتصاد جانب عرضه« یا 
»اقتصاد سمِت عرضه« می گویند. توضیح مختصر و مفید این گرایش این است 
که به منظور حداکثر کردن سالمت اقتصادی، باید موانع سر راه تولید اجناس و 
خدمات-که همان جانب یا ســمِت عرضه مسئله هستند- حتی االمکان از بین 
برود. همان طور که از ظاهر این قضیه مشخص است، این نگاه اقتصادی موافق 
پایین آوردن نرخ مالیات، کم کردن میزان مقررات  بر ســر راه تولید و به طور کلی 

»دولت کوچک« است. 
اقتصاددانانــی نظیر کار ِکیس و ِری ِفــر در کتاب »اصول اقتصاد« این طور 
ادعــا می کنند که »منحنــی لفر بیانگر رابطه ای بین نــرخ مالیات و درآمدهای 
مالیاتی اســت. اقتصاددانان جانب عرضه از این منحنی برای پشــتیبانی از این 
ادعا استفاده می کنند که می توان با کم کردن نرخ مالیات، درآمدهای بیشتری را 
تولید کرد، اما شــواهد تجربی و تاریخی این نظر را تایید نمی کنند. نرخ مالیات 
پایین در دولت ریگان، درآمد مالیاتی را به شدت کاهش داد و همین امر به نوبه 

خود منجر به افزایش شدید بدهی فدرال در دهه 80 میالدی شد.«
داستان از چه قرار بود؟ منحنی لفر از سمت چپ به راست با افزایش روبه رو 
می شود و پس از گذراندن نقطه بهینه دوباره کاهش پیدا می کند. به عبارت بهتر 
زمانی که از نرخ مالیات صفر به ســمت راســت حرکت کنیــم با افزایش درآمد 
روبه رو هســتیم و زمانی که به نرخ مالیات بهینه برسیم، درآمد به حداکثر میزان 
خود رسیده و پس از آن تا نرخ مالیات 100درصد دوباره با افت درآمد روبه روییم. 
مشاوران رونالد ریگان این عقیده را داشتند که نرخ مالیات در امریکا تاکنون در 
سمت راست نقطه بهینه منحنی لفر قرار دارد و باید برای افزایش درآمد، مالیات 

را کاهش داد. 
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این نوع نگاه در دوران ریاســت جمهوری ریگان منجر شــد که سقف نرخ 
مالیات در امریکا از 70درصد به 31درصد کاهش پیدا کند. دیوید اســتاکمن، 
مســئول اصلی مالیات در دوران ریگان و یکی از افراد اصلی که مدافع کاهش 
نرخ مالیات بود بعدها در دفاع از نظری که کامال اشتباه از آب درآمده بود چنین 
ادعا کرد که مشکل از کاهش پیدا نکردِن هزینه های دولتی بوده. او می گفت که 
منحنــی لفر، یک ابزار نظری اســت و نباید در سیاســت گذاری هایی که جنبه 
اجرایی دارند به صورت »کلمه به کلمه« با آن برخورد کرد. اســتاکمن در کتاب 
»تفوق سیاست« چنین می نویسد: »تمام دارودسته منتقدان درکی تحت اللفظی 
و ابتدایــی از منحنــی لفر دارند. جوری حــرف می زدند که انــگار توقع دارند 
بالفاصله پس از کاهش نرخ مالیات سمِت عرضه، همین طور درآمد از آسمان بر 
سرمان ببارد. از ماه ژانویه سعی می کردم که برایشان توضیح دهم که این درکشان 
بســیار غلط است... َلفر اشتباهی نکرده، تنها به اندازه کافی منطق منحنی اش 

را بسط نداده.« 
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وام های خرد
محمد یونس

اقتصاددان بنگالدشی به جای نوبل اقتصاد، نوبل صلح گرفت
محمد یونس

متولد ۲۸ ژوئن ۱۹۴0 اســت. محمد یونس را به عنــوان کارآفرین اجتماعی، 
بانک دار، اقتصاددان و رهبر فعاالن مدنی می شناســند. او در ســال ۲00۶ به 
یافت جایزه صلح نوبل شد.  خاطر تأسیس و مدیریت بانک گرامین موفق به در
کاری که او کرده در حقیقت اعطای وام به فقرا برای راه اندازی کسب وکارهای 
یشــه کنِی فقــر بوده و در این راســتا تالش  جدید بوده اســت. هدف یونس ر
کرده اســت. مجله فارن پالیسی نام او در میان ۱00 اندیشمند بزرگ جهانی در 
ســال ۲00۸ قرار داده است. البته او ماجراهایی سیاســی و اقتصادی در ادامه 
یافت جایزه نوبل داشت که باعث شد نامش به شهرت و  زندگی خود بعد از در

ـ محبوبیت سابق باقی نماند.
ســال 2006 بود که با جایزه صلح نوبل به بنگالدش رفت. کمیته ای که به 
او جایزه صلــح نوبل را دادند گفتند آن را به خاطــر اجرایی کردِن ایده ای که 
ناممکن به نظر می رســید، اعطــا کرده اند. اما آن ایده چه بــود؟ وام دادن به 
افرادی که وثیقه ندارند. هرچند محمد یونس بابت ایده اش جایزه صلح نوبل 
را دریافت کرد اما این ایده در حقیقت یکی از مهم ترین مباحث دنیای اقتصاد 
به شــمار می آید. او در حقیقت بانک دار و اقتصاددانی بنگالدشــی است که 

] اقتصاددانان ضدفقر [



ایدهها258

همه به خاطر ابداع وام خرد می شناســندش. ایــن وام در حقیقت نوعی وام 
کوچک برای بیکارها و تاجرهای فقیر است. از همین جا بود که ایده راه اندازی 
بانک گرامین نیز اجرایی شــد. حاال ایده وام خرد جــزو یکی از اصلی ترین 

موضوعاتی است که در دنیای اقتصاد مطرح است. 
محمد یونس بدون تردید به ایجاد صنعتی برای خدمت رسانِی مالی به فقرا 
کمک کرد. او تجربه ای را که خودش از رشــد روســتایی کوچک داشت با 
آموخته هــای علمی اش در دانشــگاه ترکیب کرد؛ در نهایــت به عنوان یک 
اقتصاددان به ایده ای درخشان دست پیدا کرد. باالخره موفق شد چیزی را که 
زمانی یک ایده ذهنی در دنیای بانک داری به شمار می رفت در سطح وسیعی 
اجرایی کند و از این طریق به ریشــه کنِی فقر در منطقه خودش در بنگالدش 
کمــک کند. او موسســه بانک گرامین را راه اندازی کرد کــه اکنون به بانکی 
بزرگ در نوع خودش تبدیل شده است و میلیون ها مشتری دارد. اکثر مشتریان 
این بانک زنان و افراد فقیر هستند. یونس موفق شد با شخصیت کاریزماتیک 
و محبــوب خود در بنگالدش و همچنین با صــدای آرام و لبخند گرمش این 
بانک را راه اندازی کند و وام هایی به شــکلی سنتی به مردم بدهد. او در واقع 
مکانیزم خشــک و بی روح بانک ها را به سیستمی ملموس و قابل درک برای 
همه تبدیل کرده است که در آن هرکسی می تواند از وام های خرِد آن بهره بگیرد 

تا به قول محمد یونس، فقر به پایان برسد. 
البته وام دادن به فقرا از ســال های دور همیشــه بوده اســت. آن شکل از 
وام های خرد که یونس در بنگالدش راه انــدازی کرد از دهه 70 میالدی آغاز 
شده بود و در سرتاســر جهان مورد استفاده قرار می گرفت. حتی زمانی  که او 
جایــزه نوبل را به این خاطر دریافت کرد، هم زمان دو بانک دیگر هم مانند او 
همین وام هــای خرد را به فقــرا می دادند. واقعیت این اســت که بانک ها و 
موسســه های مالی بســیاری وجود دارند که در سرتاســر دنیا به افراد فقیر و 
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کم توان به لحاظ مالی، کمک و خدمت رســانی می کنند. اما به نظر می رسد 
یونس موفق شده به شــکلی متفاوت به این اهداف انسان دوستانه دست پیدا 

کند و به همین خاطر مورد توجه قرار گرفته است. 

 وام هایی برای راه اندازی کسب وکار
یکی از موفقیت های بزرگ یونس ایــن بود که با بانک گرامین خیلی زود 
ایده اش را گســترش داد و با ســرعت باالیی فقرا را به تکاپو واداشــت. البته 
رویکــرد او به امور مالِی خرد بدون مباحثه نیز نبوده اســت. به هر حال او در 
بانک خود موفق شــد وام هایی را ابتدا به گروه های کوچک بدهد که از ســر 
وفاداری به این دایره ملحق شــده بودند. این وام ها برای راه اندازی کسب وکار 
بودند نــه برای مصرف؛ جمع آورِی آن نیز معمواًل خیلی ســریع و به صورت 
هفتگــی بود. عالوه بر آن ســودهایی نیز در نظر گرفته می شــد یعنی آن پول، 
کمک مالی نبود و قرض الحسنه به شمار نمی آمد اما نرخ سود خیلی پایین بود 

و نسبت به بسیاری از جاهای دیگر تقریبًا ناچیز بود. 
البتــه محدودیت هایی هم برای کار بود. وقتی نرخ ســود پایین باشــد و 
پس انداز در بانک هم خیلی کم باشد، باید بر منابع سرمایه عمومی تکیه کرد. 
گاهی هم باید به اهداکنندگان خصوصی روی آورد. این کاری بود که یونس به 
واسطه ارتباطش با کارآفرین های مختلف می توانست به راحتی پیش ببرد. به 
هر حال شرط آنها، این بود که پول همیشه صرف کسب وکاری نو شود. برخی 
می گفتند آیا اصاًل این وام های خرد می تواند به هدف بلندپروازانه ریشــه کنِی 
فقر دســت پیدا کند؟ گزارشگر اکونومیست معتقد است هنوز هم نمی توان به 
این مســئله به درســتی پاســخ داد. به هر حال بانک گرامین به عنوان بانکی 
کالسیک راه اندازی شد و اکنون یک جایزه نوبل در قفسه آن جای گرفته است. 
برخی می گفتند دست های پشــت پرده و برخی بازی های سیاسی باعث شد 
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ایده یونس تا این اندازه برجســته شود و به جایزه صلح نوبل برسد. اما به هر 
حال همه یونس را به خاطر وام خرد و بانک گرامین می شناسند. او کتاب هایی 
هم نوشته و منتشر کرده که همگی درباره بانک داری فقرا و ایجاد دنیایی بدون 
فقر است. موفقیت بانک گرامین به قدری زیاد بود که باعث شد صدها بانک 
مشــابه آن در اقتصادهای در حال توســعه و حتی در کشورهای توسعه یافته 
مانند امریکا راه اندازی شــود. بانک گرامین تاکنون بارها در مظان اتهام قرار 
گرفته و با حمایت های افراد مختلف همراه شده اســت. به هر حال ایده یونس 

هنوز هم گاهی با تردید مورد بررسی قرار می گیرد.
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راهی به سوی سرمایه ُمرده
هرناندو دی سوتو پوالر سعی دارد نشان بدهد چرا سرمایه داری در غرب 

موفق و در سایر نقاط جهان ناموفق است
هرناندو دی سوتو پوالر

نامــش نیز تا حدودی نشــان می دهد که اهل امریکا نیســت، این اقتصاددان 
متولد دوم ژوئن ۱۹۴۱ در شهر لیما در پرو است. هرناندو دی سوتو پوالر به خاطر 
آنچه درباره اقتصاد رسمی نوشته به شهرت رسیده است. به عالوه او چیزهایی 
نیز درباره حقوق مالکیت نوشته که همین نوشته ها منتهی به اثرگذاری اش در 
دنیای اقتصاد و در نهایت شــهرتش شده اســت. او کتابی نوشته که تام سول، 
اقتصاددانی دیگر به نقد آن پرداخته است. پوالر بر این باور است که اقتصادهای 
سرمایه دارانه ای نظیر امریکا به این خاطر در دنیای اقتصاد توسعه یافته اند که 
نظام مشــخص و موجهی در زمینــه مالکیت دارند. به ایــن ترتیب او عمده 
تمرکزش را روی وضعیت مالکیت قرار داده است و در نهایت هم به همین خاطر 

ـ به شهرت رسیده است. 
»ســرمایه ُمرده« یکی از اصطالحاتی اســت که هرناندو دی ســوتو پوالر، 
اقتصاددان اهل پرو به آن اشــاره می کند. این سرمایه در حقیقت نوعی از دارایی 
اســت که نمی توان آن را به راحتی خرید یا فروخت، حتی نمی توان به راحتی آن 
را ارزش گذاری کرد و برای ســرمایه گذاری در مورد آن تصمیم گرفت. او اثبات 
می کند که حتی افراد زاغه نشین هم برای خود اندک سرمایه و دارایی هایی دارند 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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اما کســی به راحتی متوجه آن ها نمی شــود. در واقع ایــن دارایی ها به گونه ای 
یابد یا آن ها را بشناسد. به همین  نیســتند که هرکسی بتواند آن ها را به راحتی در
خاطر اســت که ســرمایه مرده نمی تواند بــرای افراد فقیــر، ارزش افزوده ای 
داشته باشــد و در قالب همان ســرمایه مرده باقی خواهد ماند. این تنها یکی از 
چندین ایده ای اســت که پوالر 77ســاله مطرح کرده اســت. امــا او دیگر چه 

حرف هایی برای گفتن دارد؟
مسئله مالکیت مهم ترین مسئله ای است که پوالر دست روی آن می گذارد و 
در هر موردی آن را مطرح می کند. او معتقد است جهان توسعه یافته راهی برای 
مالکیت رســمی پیدا کرده و نظامی هم برای ثبت آن دارد. کســانی که در غرب 
زندگی می کنند این نظام را نادیده می گیرند چرا که این نظام تقریبًا نامرئی است؛ 
کســانی که در شــرق هســتند هم اصاًل به فکر چنین نظامی برای خود نیستد. 
وقتی نظامی در زمینه مالکیت وجود داشته باشــد کــه افراد از آن تابعیت کنند، 
می توان گفت که افراد قدمی فرای دارایی های خود برمی دارند. همه این ها نکات 
تازه ای هســتند که در تاریخ بشــر مطرح می شــوند و تاکنون به درستی به آن ها 
پرداخته نشده است. پوالر یکی از معدود کسانی است که موفق شده به درستی 
دست روی این نقطه قوت برای غربی ها و ضعف برای توسعه نیافته ها، بگذارد. 

انقالب نامرئی
وقتی خانه ای خرید و فروش می شود، تنها یک خانه خرید و فروش نشده 
بلکه ارزش امالک آن ناحیه نیز تا حدودی معین شده است؛ این یکی از همان 
نظم هایی اســت که دیده نمی شــود؛ چــرا؟ چــون نامرئی اســت. در واقع 
قیمت گذاری به صورت رقابتی و مقایســه ای انجام می شــود. اگر خریدار و 
فروشــنده در این زمینه دیدگاه روشــنی نداشته باشــند، در حقیقت باید گفت 
خرید و فروشی هم صورت نخواهد گرفت. این نظام تا جایی پیش می رود که 
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روی بانک ها هم تأثیــر می گذارد. در واقع آن ها هم نظام رهن خود را از روی 
همین سیستم مشخص می کنند. به این ترتیب می توان گفت انقالبی نامرئی به 
پا می شود؛ قیمت ها تعیین می شود بدون اینکه چیزی در عمل دیده شود؛ این 
امر به ظاهر ترســناک است اما اگر به خوبی شــناخته شود، می توان گفت که 

بسیار اثربخش و مفید خواهد بود. 
پوالر معتقد اســت چه در جوامع توســعه یافته و چه در کشورهای در حال 
توسعه، مسکن جزو اصلی ترین دارایی های مردم است. به همین خاطر است که 
در جوامع توسعه یافته حتی وام های نقدینه برای مسکن داده می شود. البته نباید 
چندین و چند فاکتور یا عامل تأثیرگذار دیگر را در این زمینه نادیده گرفت. برای 
مثال در امریکا، کسب وکارهای کوچکی وجود دارند که دادِن وام های خرد را به 
نوعی توجیه می کنند. این مســئله در مورد اقتصادهای در حال توســعه صدق 
نمی کند. وام مســکن در این کشــورها خیلی به ندرت دیده می شــود. در واقع 
می توان گفت بســیاری از ســاختمان هایی که روی زمین بنا می شــوند هیچ گاه 
موفــق به دریافت وام برای کمک نخواهند شــد. اما به هــر حال این خانه ها، 
اصلی ترین دارایِی مالکان خود هســتند. اما این دارایی هــا برای فرد اغلب کار 
نمی کنند. از آن جا که فرد از این دارایی استفاده می کند خیلی دشوار است که این 
دارایی برایش کاری انجام بدهد. آن ها خانه دارند؛ زمین دارند؛ اما نمی توانند با 
هیچ یک از این ها کاری کنند و این همان ســرمایه ُمرده است که باید به تحرک 
دربیاید. اینجاســت که مشخص می شود افراد فقیر آن قدر هم که تصور می کنند 
فقیر نیســتند، آن ها هم می توانند سرمایه های مرده داشته باشند اما فقط باید یاد 

بگیرند چطور این سرمایه مرده را به گردش دربیاورند تا به کار بیاید.
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 رویکرد اقتصادی غلط
دنیا را به نابودی می کشاند

یم ویلیام نوردهاس می گوید ما در قبال تغییرات اقلیمی، در حال قمار
ویلیام نوردهاس

یخ ۳۱ ماه می ســال ۱۹۴۱ در ایالت نیومکزیکو به دنیا  ویلیــام نوردهاس در تار
آمد. او برای تحصیل در مقطع کارشناسی به دانشگاه ییل رفت و تحصیلش در 
مقطع کارشناسی ارشد را هم در همین دانشگاه ادامه داد اما، برای گرفتن دکتری 
خــود به ام آی تی رفت. او کــه تاکنون بیش از ۲0 عنوان کتــاب در حیطه های 
مختلف اقتصادی نوشــته و همواره قلمی جذاب و گیــرا دارد، در حال حاضر به 
یس است. در سال  همان دانشگاه دوران کارشناسی خود بازگشته و مشغول تدر
۲0۱۸ به واسطه »یکپارچه سازی تغییرات اقلیمی با تحلیل اقتصاد کالن« موفق 
به اخذ نوبل اقتصاد در کنار پائول رومر شد. تاثیر نظرات او باعث شده بسیاری 
یست محیطی بروند و این تاثیر با  از اقتصاددانان نسل جدیدتر به سراغ مسائل ز

یافت نوبل، تشدید هم شده است. ـ در
چه موضوعاتی طی 2 سال اخیر در صدر اخبار سیاسی جهان قرار گرفته اند؟ 
جنگ تجــاری و تغییرات اقلیمی. جنگ تجاری که بــه وضوح یک پایه اش در 
سیاست بین الملل است و اقتصاد، مسائل زیست محیطی و بحران تغییرات اقلیمی 
هم پایه ای بســیار مهم در اقتصاد دارند. گویا اقتصاد آن نخ نامرئی ا ســت که این 
جهــان را به هم پیونــد داده. حاال فکرش را بکنید که اقتصاددانی پیدا شــده که 
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مدل سازی هایش در زمینه تغییرات اقلیمی باعث شده نوبل اقتصاد دریافت کند. 
آیا این اقتصاددان خواندنی نیست؟

نوردهاس تاکنون در زمینه های نسبتا گســترده ای از اقتصاد، کتب پرشماری 
نوشــته و تاثیری زیاد بر ادبیات اقتصادی جهان گذاشته است. یکی از کتاب های 
بسیار مشهوری که او نوشته، کتاب آموزشی »علم اقتصاد« است که با اقتصاددان 
مشهور و برنده نوبل، پائول ساموئلسون، به رشته تحریر درآمده و تا امروز به چاپ 
نوزدهم رسیده و به بیش از 17 زبان ترجمه شده است. یکی از زمینه های فرعی که 
نوردهاس را بسیار مشهور کرده اســت، ایرادات بسیار جالبی است که او به روش 
محاسبه درآمد ملی گرفته. به گفته خود نوردهاس: »اگر بخواهیم تخمینی دقیق از 
رشــد درآمدهای واقعی طی قرن اخیر داشته باشیم، باید به شکلی شاخص های 
قیمت را بسازیم که بتوانند پاسخ گوی تغییرات گسترده در کیفیت و گستره کاالها و 
خدماتی باشند، که مصرف می کنیم. باید این عملیات به شکلی صورت بگیرد که 
بتوانیم خدمات یک اسب را با خودرو مقایسه کنیم، خدمات کاغذ کربنی را با کاغذ 
فتوکپی مقایسه کنیم در نهایت بتوانیم شب هایی تاریک و تنها را با شب هایی مقایسه 
کنیم که دور هم نشسته ایم و تلویزیون دیده ایم.« پالدا اهمیت دیدگاه های نوردهاس 
را به این شکل جمع بندی می کند که: »درس عملی به دست آمده از این دیدگاه های 
جذاب این است که روش محاسبه شــاخص های قیمتی که ما استفاده می کنیم، 
بســیار معیوب هســتند. به جای این که هر کاال و خدماتی را به طور مستقیم وارد 
شاخص قیمت کنیم، ابتدا باید آن را به ویژگی های سازنده اش بشکنیم. سپس باید 
حســاب کنیم که این کاالها را چطــور می توان ترکیب کرد تــا هزینه مصرف این 
ویژگی ها به حداقل برسد. با چنین رویکردی خواهیم توانست که کاالهای جدید 
را وارد شــاخص قیمت مصرف کننده کنیم، بدون این که نگران باشــیم که آیا این 
شــاخص امروزی قابل مقایســه با 10 ســال پیش، یعنی زمانی که آن کاال وجود 
نداشــته، هســت یا نه. با چنین رویکردی دولت ها هم می توانند با دقت بیشتری 



ایدهها266

محاسبه کنند که چه نرخ هایی را باید برای بهبود رفاه و اندازه گیری آن به کار ببرند.«

تغییرات اقلیمی رها نشده اند
نوردهاس در زمینه مبانی اقتصادی تغییرات اقلیمی هم قلم زده است. او توسعه دهنده 
اصلــی مدل های DICE and RICE اســت و چندین مدل  یکپارچه ســازی ارزیابی 
اقتصادی هم هســت. با این مدل ها می توان اندرکنش درونی اقتصاد، مصرف انرژی و 
تغییرات اقلیمی را شبیه ســازی و محاسبه کرد. این مسئله اندرکنش جزئیات مختلف 
اقتصادی همواره پرسش اصلی مدل هایی بوده که برای ارزیابی وضعیت استفاده شده اند 
و اتفاقا اگر تاریخچه این مدل ها را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که آن ها پس از یک 
دوره ابهام که تا انتهای قرن نوزدهم کش آمده بود، در قرن بیستم دچار تفکیک شدند و 
از نیمه دوم قرن بیستم مجددا یکپارچه سازی می شوند، منتها این بار با شفافیتی بیشتر. 
نوردهاس در کتاب »تامالتی در باب اقتصاِد تغییرات اقلیمی« چنین می نویسد 
که: »بشــر در حال تاس انداختن با محیط طبیعی از خالل مداخله هایی پرشمار 
است، مانند وارد کردن گازهای مخرب مثل گازهای گلخانه ای به اتمسفر و موادی 
شیمیایی که برای الیه اوزون مضر هستند، تغییرات وسیع در زمین و جنگل زدایی های 

گسترده، توسعه سالح های هسته ای و از بین بردن تمدن و...« 
نوردهاس در مدل هایی که برای تغییرات اقلیمی توســعه داده اســت، این طور 
جمع بندی می کند که آن بخش هایی از اقتصاد که به اکوسیستم های مدیریت نشده 
تکیه ســنگینی دارند - مثال به بارش طبیعی باران، یــا عوامل دمایی- در مقابل 
تغییرات زیســت محیطی آســیب پذیرتر هم هستند. کشــاورزی، جنگل داری و 
بازســازی هایی که در فضای خارجی انجام می شــود یا هر نــوع فعالیتی که در 
محیط های ساحلی صورت می گیرد در این زمینه می گنجند. به همین خاطر است 
که نوردهاس اشــاره خاصی به نتایج فاجعه بار تغییرات اقلیمی می کند و نیمه دوم 

عمر حرفه ای اش را بیشتر بر این موضوع متمرکز ساخته.



267 استیو هانکه

اصالحگر ارزی
استیو هانکه معتقد است فلز زرد می تواند نقشی مهم در ساختار پولی 

جهان ایفا کند و ایران نقطه آغازش است
استیو هانکه

استیو هانکه اقتصاددان امریکایی متولد ۱۹۴۲ است که به خاطر آثارش در زمینه 
اصالحات ارزی به ویژه در اقتصادهای نوظهور نظیر آلبانی، آرژانتین، بلغارستان، 
بوسنی و هرزگوین، اکوادور، روسیه و ونزوئال به شهرت رسیده است. او در زمان 
یگان به عنوان مشاور اقتصادی مشغول به کار بود. هانکه سال هاست  رونالد ر
که در مجله فوربز ستونی در اختیار دارد و با زبانی ساده درباره ارزها می نویسد. 
هرچند او در گرجســتان به دنیا آمده اما به سبک امریکایی بزرگ شده است. او 
یافت کرده و اکنون  مدرک دکتری خود را در رشــته اقتصاد از دانشگاه کلرادو در

ـ یکی از برجسته ترین اقتصاددان های جهان شناخته می شود.
»ارزهای پرآشــوب«؛ این عنوانی است که اســتیو هانکه به عنوان یکی از 
برجســته ترین اقتصاددان ها در جهــان به وضعیت نظام ارزی در بســیاری از 
کشــورها می دهد. این اقتصاددان به خاطر فعالیت هایی که در زمینه اصالحات 
ارزی داشــته بسیار شناخته شده است. او معتقد اســت بسیاری از کشورها به 
دالیل مختلف از تنش های سیاسی و عدم مدیریت صحیح گرفته تا درگیری های 
داخلــی و تحریم های اقتصادی نمی توانند ارز خــود را در وضعیت باثبات نگه 
دارند. آشــوب ارزها با افزایش نرخ تورم در ارتباط اســت و می تواند مشکالت 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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ســاختارِی عمیقی در اقتصاد کشورها ایجاد کند. در اکثر مواقع در کشورهایی 
که ارزهای پرآشوب دارند، نمی توان نرخ ارز را به ثبات رساند و داده های مربوط 
به تورم همیشه جنجال می آفریند. این اقتصاددان در تحلیل های خود به تغییرات 
ارزی در ایران نیز اشــاره می کند اما به صورت کلی کشــورهای خاصی را برای 

اصالحات ارزی در نظر دارد. 
نــرخ ارز با نرخ تورم در نگاه هانکه ارتبــاط تنگاتنگی دارد. این اقتصاددان 
معتقد اســت رژیم هایی که با نرخ تورم های بســیار باال مواجه هستند اغلب در 
طــول تاریخ خود در آمار مربوط به تورم دســت برده اند و نرخ حقیقی را از مردم 
مخفــی کرده اند. برخی از کشــورها که نرخ تورم در آنها به قدری باالســت که 
دولت عماًل رقمی را اعالم نمی کند. این مســئله در مورد زیمبابوه رخ داده است 
چرا که به تورمی سرسام آور می رســد که مردم نمی توانند آن را تحمل کنند و در 
نتیجه دولت رقم آن را به صورت عمومی اعالم نمی کند. اواسط نوامبر 2008 بود 
کــه هم زمان با بحران اقتصاد جهانی، دولت در زیمبابوه تصمیم گرفت با حذف 

صفر فکری به حال ارز این کشور و نرخ تورم بکند. 
جــوالی 2008 بود که دولت موگابه در زیمبابــوه تصمیم گرفت نرخ تورم را 
اعالم نکند. مشابه این اتفاق در ســایر کشورهای جهان نیز رخ داده است. این 
مســئله به راحتی می تواند مشکل ایجاد کند. در واقع نادیده گرفتن آمار مربوط 
به تورم، ساده ترین کاری است که می توان در این زمینه انجام داد و تنها فایده اش 
این اســت که در دنبال کردِن سیاست های پولِی صحیح، اختالل ایجاد می کند. 
در واقع این کشورها با مخفی کردِن  آمار و دادِن آمارهای دروغی، صرفًا خودشان 
را گول می زنند و کاری از پیش نمی برند. اما راهکار چیست؟ این همان مسئله ای 
است که هانکه تالش کرده به آن بپردازد. طبق گفته او، نرخ ارز در کانون ماجرا 
قرار دارد. او معتقد اســت می توان به کمک داده های مربوط به بازار سیاه هم به 

نرخ تورم پی برد و در مورد آن تصمیم گیری کرد. 
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نگاهی دوباره به طال
هانکه در یکی از تحلیل های خود به ایران نیز پرداخته است. او در یادداشتی 
با عنوان »ایران باید به دنبال طال باشــد نه توهم اصالح ارزی« در مجله فوربز 
می نویســد: »ارز ایران بدون تردید یکی از دالیل اختالل در اقتصاد این کشــور 
است. ریال بخش زیادی از ارزش خود را از دست داده است و این برای ایرانی ها 
یک فاجعه است.« او معتقد است نرخ تورم در ایران در سال 2012 به نرخ ماهانه 
62درصد رسیده اســت. به عالوه او معتقد است آماری که در زمینه نرخ تورم در 
ایران منتشر شــده در آن زمان دقیق نبوده و دستکاری شده است. به این ترتیب 
خودش بر اســاس مشاهداتش نرخ تورم را در ایران محاسبه می کند. اما چطور 

می توان مشکل ارز را در ایران برطرف کرد؟
راهکار پیشــنهادِی هانکه برای اصالح ساختار ارز در ایران قدری متفاوت 
اســت. او می گوید ایران می تواند دالر امریکا یا حتی یورو را به عنوان ارز خود 
انتخاب کند. البته خودش نیز می داند که این اقدامات کاماًل سیاسی و ناممکن 
اســت. به این ترتیب ایران باید ارزی خنثی را پیدا کند که بتواند از آن اســتفاده 
کند. برای مثال او فرانک سوئیس و لیختن اشتاین را پیشنهاد می کند اما این نیز 
بدون تردید کاری بســیار مشکل و تقریبًا نشدنی اســت. به این ترتیب از نگاه 
اســتیو هانکه یک راه بــرای ایران باقی می ماند و آن هم این اســت که به دنبال 
»طال« بــرود تا نقش کنترل کننده مرکزی را در اقتصاد کشــور بازی کند. طال 
سال هاســت که دیگر نتوانســته اهمیت خود را نشان بدهد، شــاید از ریچارد 
نیکسون تاکنون و اکنون شاید ایران بتواند این نقش را دوباره زنده کند. در واقع 
این اقتصاددان معتقد است طال می تواند مهم ترین بخش در ساختار پولِی جهان 
باشد و ایران یکی از معدود کشورهایی است که اکنون این فرصت را دارد تا طال 

را در نگاه ها زنده کند.
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اتوپیای استیگلیتزی
جوزف استیگلیتز از چگونگِی حل معضل نابرابری می گوید

جوزف استیگلیتز

یه ۱۹۴۳ در امریکا به دنیا آمده و در همین کشــور مشغول به تحصیل  نهِم فور
شده است. در دانشگاه ام آی تی درس خواند و سپس به دانشگاه شیکاگو رفت اما 
یافت مدرک دکترای خودش دوباره در سال های ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷ به دانشگاه  برای در
ام آی تی رفت. مدتی نیز در دانشگاه کمبریج فعالیت کرد. در همین سال ها بود که 
با اقتصاد کینزی و نظریه های اقتصاد کالن بیشتر آشنا شد. او در دانشگاه های 
بزرگ دیگری مانند دانشگاه ییل، استنفورد و پرینستون نیز حضور داشت. او در 
یس می کند، ســردبیر نشــریه »صدای  حــال حاضر در دانشــگاه کلمبیــا تدر
اقتصاددان ها« است و در بســیاری از بخش های دیگر نیز فعالیت می کند. این 
اقتصاددان امریکایی در ســال ۲00۱ جایزه نوبل اقتصاد و در ســال ۱۹۷۹ مدال 

یافت کرد. ـ افتخار جان بیتز کالرک را به عنوان اقتصاددانی تأثیرگذار در
اگر یــک نکته در مورد نابرابری وجود داشته باشــد که جوزف اســتیگلیتز 
بخواهد آن را بگوید، آن نکته این است که نابرابری یک نتیجه اتفاقی در اقتصاد 
نیســت بلکه یک انتخاِب اقتصادی اســت. این کمی دلسردکننده است اما در 
عین حال به این معناســت که شهروندان و سیاستمداران این فرصت را دارند که 
مشــکالت را پیش از بدتر شدن، حل کنند. »بازنویسِی قوانین اقتصاد امریکا: 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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طرحی برای رشــد و رفاِه اشــتراکی«؛ این عنوان یکــی از کتاب های این برنده 
جایزه نوبل اســت. اقتصاددانی که در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا به عنوان 
استاد مشغول به تدریس است. او در کتاب خود پرسشی را مطرح می کند: »آیا 
قوانین اقتصاد امریکا می تواند به گونه ای بازنویســی شود که به نفع همه باشد و 
تنها به نفع افراد ثروتمند نباشــد؟« استیگلیتز اصرار دارد که پاسِخ این پرسش، 

مثبت است. 

دنیا در مسیر اشتباهی
اســتیگلیتز بر این باور اســت که تصویر فعلی از دنیا، تصویری است که 
نشان می دهد همه به مسیر اشتباهی رفته اند. او یادآوری می کند که 91 درصد 
از کِل درآمدی که در فاصله سال های 2009 تا 2012 به دست آمده تنها به کام 
یــک درصد از امریکایی های ثروتمند بــوده و بقیه نفعی از آن نبرده اند. او در 
بخش نخســِت کتاِب خود به سیاست ها و نکاتی اشــاره می کند که اقتصاد 
امریکا را به این نقطه رسانده اســت. قصه ای آشناســت: مرگ اتحادیه های 
کارگران، افزایش مالی شــدِن اقتصاد، و کاهش فرصت های ایجاد رفاه برای 
سایر افراد، تنها باعث شده ثروتمندان، ثروتمندتر بشوند. البته او به فهرستی 
از دیگر مســائل نیز اشــاره می کند: ضعف دســتمزدها، قوانیــن ناکارآمد، 
سیاســت های غلِط فدرال رزرو و تمرکز بر رشــد کوتاه مدت به جای رشــد 

درازمدت. 
برنده بزرگ نوبل اقتصاد به این نکته اشاره می کند که علی رغم پیشرفت های 
تکنولوژی که باید طبــق نظریه ها باعث افزایش بهــره وری و کاهش هزینه ها 
بشود، مصرف کنندگان برای خدمات مالی هزینه بیشتری پرداخت می کنند. این 
مســئله باعث قدرت گرفتن بانک ها و شرکت های بزرگ می شود. در عین حال 
پــول از جیب طبقه متوســط می رود. همه اینها از نظر او جامعه ای با شــکاف 
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طبقاتِی وسیع را ایجاد کرده است. این مسئله نه تنها به اقتصاد بلکه به اخالق هم 
مربوط می شــود.  بخــش پایانی کتاب اســتیگلیتز بــه راهکارهایی برای حل 
معضــالت اقتصادی در زمینه نابرابــری می پردازد. همان طور که فهرســتی از 
عوامل دست به دست هم داده اند و نابرابری یا شکاف طبقاتی را شکل داده اند، 
اکنون نیز باید مجموعه ای راهکارها را مورد بررســی قرار داد. از سیاست های 
شــرکتی گرفته تا پس اندازهای دوران بازنشستگی، همگی جزو مسائلی هستند 
که از نظر اســتیگلیتز باید اصالح شوند. او معتقد است همیشه راهکاری پیروز 
اســت که مجموعه ای از عوامل را در نظــر می گیرد نه فقط یک عامل. یکی از 
مواردی که استیگلیتز به آن توجه دارد، شیوه انجام کسب وکار در کشوری مانند 
امریکاســت. برای مثال او به شیوه پرداخت اجاره ها و کرایه ها اشاره می کند و 
معتقد اســت این سیستم به گونه ای است که به نفع طبقه ثروتمند تمام می شود. 
مسئله دیگری که او به آن اشاره می کند سیستم البی کردن است که روی قوانین 
پولی تأثیر می گذارد. در واقع این البی ها به قیمت اضمحالل اقتصاد تمام خواهد 
شد. استیگلیتز پیشنهاد می کند کرایه ها کاهش پیدا کند چرا که نقشی حیاتی در 

کاهش نابرابری خواهد داشت. 
همــه تالش ها برای رفع نابرابــرِی اقتصادی زمانی ثمر خواهد داشــت که 
اصالحات صورت بگیرد. بسیاری از این اصالحات به اعتقاد استیگلیتز باید در 
باور انســان ها شــکل بگیرد. بســیاری از تغییراتــی که اســتیگلیتز برای رفع 
نابرابری های اقتصادی به آنها اشــاره می کند در حقیقت اصالحاتی اساسی به 
شمار می آیند که سیاســت های اقتصادِی کشوری مانند امریکا را از پایه به هم 
می ریزند. دنیایی که اســتیگلیتز در کتابش تصویر می کند دنیایی است که در آن 
همه شهروندان در سطح اقتصادِی برابری قرار دارند. از اشتغال گرفته تا مسکن 
و تحصیل، شرایط برای همه یکسان است. در واقع چیزی که او تصویر می کند 

اتوپیایی است که تحقق آن در عین دشواری، امکان پذیر است.
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نابرابری اقتصادی از کجا می آید؟
تونی اتکینسون نابرابری اقتصادی را به نابرابری در قدرت مربوط می داند

تونی اتکینسون

تونی اتکینســون در روز چهارم ســپتامبر ۱۹۴۴ در ولز به دنیا آمد. او به 
عنوان شــاگرد اول در سال ۱۹۶۶ از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شد و 
یر نظر پیتر تاونسند در  برای ادامه تحقیقاتش به آن سوی اقیانوس رفت تا ز
دانشــگاه ام آی تی تحصیل کند. او پــس از فارغ التحصیلی بــه بریتانیا 
یس  کسفورد به تدر بازگشت و از ســال ۱۹۹۴ تا سال ۲00۵ در دانشــگاه آ
کسفورد در مدرســه اقتصاد لندن، یونیورسیتی کالج  پرداخت. جدای از آ
یس می کرد. او که از طرف ملکه انگلستان  لندن و دانشگاه اسکس هم تدر
به درجه شــوالیه ای رســیده بود، نهایتا در ابتدای ســال ۲0۱۷ و در سن ۷۲ 

ـ سالگی درگذشت.
ِسر آنتونی بارنز اتکینســون، اقتصاددانی بریتانیایی بود که در اولین روز 
سال 2017 درگذشت. زمانی که اتکینســون درگذشت عمده خبرگذاری ها 
خبر درگذشت او را با عنوان »پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت« 
روی صفحــات خود بردند. چه چیزی باعث شــد که او بــه چنین عنوانی 
برسد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید به سراغ تحلیلی برویم که از تاثیر 
اتکینســون در زمینه عدالت جویی ارائه شده اســت. این تحلیل در »هسته 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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عدالت پژوهی« منتشر شده است که در بخش اول این یادداشت به بخش هایی 
از آن اشاره می کنیم.

مسئله نابرابری مسئله ای بســیار مهم در اقتصاد است که پیش از کارل 
مارکس هم وجود داشت و بعد از کارل مارکس به یکی از جریان های اصلی 
مطالعات اقتصادی و جنبش های سیاســی تبدیل شد. طی سال های اخیر 
اقتصاددانــان زیــادی درباره این مســئله قلــم زده اند. به گزارش هســته 
عدالت پژوهی اگرچه راه حل های بســیاری از جانــب اقتصاددانان جریان 
متعارف برای حل مسئله نابرابری ارائه شده بود اما هیچ کدام از این راه حل ها، 
تــوان کاهش نابرابری فزاینده حاصل از ســاختار اقتصــاد مدرن را تاکنون 
ندارند. این گزارش پیکان تحلیل خود را به ســمت دهه ای می برد که پس از 
بحران اقتصادی 2008 آغاز شد. به دلیل بیشتر شدن نابرابری و فقر طی این 
دهه، و به خاطر اتفاقی که در ابتدای این دهه افتاده بود، نظریه ها و کتاب های 
گســترده ای در این حوزه بــه نگارش درآمد که از بین آن هــا می توان به آثار 
پیکتی، استیگلیتز و اتکینسون اشــاره کرد. تقریبا در تمام این آثار، افزایش 
نابرابری به عنوان یکی از ویژگی های برجســته رشد و توسعه اقتصادی در 
طول چند دهه اخیر در ســطح جهانی معرفی شده اســت. به عبارت بهتر، 
بحران اقتصادی باعث شــد که بســیاری از اقتصاددان ها از خواب خوش 

دست راستِی خود بپرند و درباره بسیاری از مسائل تجدید نظر کنند.
اتکینسون کتابی با عنوان »نابرابری: چه می توان کرد؟« را در سال 2015 
منتشر کرد. او با جمع آوری داده ها و روندهای اقتصادی به صراحت افزایش 
نابرابری را به طور مســتقیم و غیرمستقیم مربوط به »تغییر در توازن قدرت« 
می دانــد. این کتاب اگرچــه به اندازه کتاب »ســرمایه در قرن 21« توماس 
پیکتی، که در کشــور خودمان، ایران، هم با ترجمه های گوناگون روانه بازار 
شد، توجهات را به خود جلب نکرد اما شاید بتوان گفت که در بعضی جهات 
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از کار پیکتی بهتر است و انسجام بهتری داشته است. درحالی که پیکتی تمایل 
به تمرکز ثروت و درآمد را توضیح می دهد، اتکینسون با نگاهی عمیق تر این 
بحث را دنبال می کند که چرا درمان هــای متعارف امکان حل این تمرکز را 

ندارند؟
یکی دیگر از تفاوت های کتاب اتکینسون با اثر پیکتی، در عمل گرایی او 
نهفته اســت. اتکینســون بر خالف پیکتی به دنبــال راه  حل های دفعی که 
شــمایل نســبتا انقالبی دارند نبوده و بیشــتر به دنبال اصالح ساختارهای 

اقتصادی موجود در جهان است.

نابرابری دشمن است
بنابر تحلیل هسته عدالت پژوهی، اگرچه نابرابری و بی عدالتی به یکی از 
نگرانی های عمومی برجســته تبدیل  شده است، اما مسائل توزیعی همچنان 
توســط اقتصاددانان مورد بی  اعتنایی قرار می گیرد. این نکته بســیار جالب 
است که اقتصاددانان معاصر به مسئله توزیع نابرابر، که به نوعی پدر نابرابری 
است کم توجهی می کنند. همین مســئله کار اتکینسون را برجسته می کند. 
اتکینســون در این کتاب مســئله نابرابری را در مرکز تحلیل های خود قرار 
می دهد و به دنبال این است که نابرابری چیست و چرا مهم است، همچنین 
پیشــنهادهای خاصی در مورد راهکارهای کاهــش نابرابری ارائه می دهد. 
گرچه راه حل های اتکینســون بیشتر بر کشــور انگلستان تمرکز دارد، اما از 

بسیاری از آن ها می توان با دیدی جهانی بهره برد.
این کتاب با مباحث نظری و زمینه ای مانند نابرابری در نتایج یا نابرابری 
در فرصت ها، روش های اندازه گیــری پراکندگی درآمد، اندازه گیری مصرف 
به جای اندازه گیری درآمد و مانند این موارد آغاز می شــود. در ادامه به  مرور 
تجربه تاریخی انگلیس و امریکا با مقایسه بین المللی به کاهش نابرابری بعد 
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از جنگ جهانی دوم و دالیل آن می پردازد که موجب می شود او با نگاهی به 
جنبه های مختلف مســئله نابرابری ازجمله تکنولوژی، بازار کار، سرمایه و 
قدرت انحصاری و ارتباط بین افراد و مسائل اقتصاد کالن به ارائه راهکارها 

و پیشنهادهایی عملیاتی برای کاهش نابرابری در جامعه بپردازد.
همین نگاه ویژه اتکینســون به نابرابری و سیری که عدم توازن قدرت را 
دامن می زند، باعث شد زمانی که او درگذشت، بسیاری از اقتصاددانانی که 

به دنبال اصالح و بهبود شرایط بودند، عمیقا غمگین شوند.
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 کمک دولت آمریکا به وال استریت
چه نتیجه ای دارد؟

رابرت مرتون می گوید این عمل جاِن بازار را می گیرد
رابرت مرتون

مرتون در ســال ۱۹۴۴ در شــهر بزرگ نیویورک به دنیا آمد و کودکی خود را در 
یاضیات  محله وست چســتر گذراند. او مدرک کارشناســی خود را در رشــته ر
مهندســی از دانشــگاه مشــهور کلمبیا گرفت و پس از آن بــرای اخذ مدرک 
کارشناسی ارشد به موسســه فن آوری کالیفرنیا یا همان سی آی تی رفت. او که 
یک بار از شرق آمریکا به غرب رفته بود، به شرق برگشت و در ایالت ماساچوست 
و دانشــگاه ام آی تی تحت نظر یکی از برجســته ترین اقتصاددانان قرن بیستم، 
یعنی پل ساموئلســون، دکتری گرفت. مرتون که در دهــه ۷0 میالدی کارهای 
ـ بسیار مهمی در اقتصاد مالی کرد، در سال ۱۹۹۷ موفق به اخذ نوبل اقتصاد شد.
طــی دو دهه اخیر یکی از نام هایی که در عرصه اقتصادی جهان به شــکلی 
مکرر شنیده می شــود، رابرت مرتون است. دلیل اصلی شــهرت مرتون در این 
سال ها سهمی اســت که او در توسعه یک مدل پیوسته برای مسائل مالی دارد. 
البتــه جدای از فاینانس پیوســته زمانی مرتون، او ســهمی هم در رشــد مدل 
قیمت گذاری پیوسته بلک-شولز دارد. مرتون جدای از مسائل نظری اقتصادی، 
در مســائل عملی و بازاری هم حضور داشته و در سال 1993، صندوق پوشش 

ریسک »مدیریت سرمایه بلندمدت« را راه اندازی کرد.

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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مرتون استاد فاینانس دانشــکده مدیریت دانشگاه ِام آی تی است و به عنوان 
مشاور در بســیاری از صندوق های مختلف فعالیت می کند. او که رئیس سابق 
کادمی  کادمی علوم ملی نیز هست و در آ انجمن فاینانس آمریکا نیز بوده، عضو آ
علوم و هنرها هم فعالیت دارد. مرتون به طور کل از 18 دانشگاه درجه و مدرک 
افتخاری کسب کرده اســت. مرتون یک مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را 
توسعه داد که مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه اِی ویلیام شارپ بود. از 
این مدل ها به منظور محاســبه کردن عایدات ســرمایه گذاری پیش بینی شــده، 

استفاده می شود. این محاسبات بر اساس سطح ریسک انجام می شوند.
برای آشنایی بیشتر با مرتون باید سراغ مدل معروفی برویم که با عنوان مدل 
بلک-شــولز شناخته می شود. البته بسیاری هم این مدل را بلک-شولز-مرتون 
نام گذاشــته اند. مرتون در همکاری با فیشر بلک و مایرون شولز مدلی را توسعه 
داد کــه از آن برای نشــان دادن تغییر قیمت ابزار مالی، مانند ســهام اســتفاده 
می شــود. این مدل که به ادعای بســیاری از تحلیل گران و اقتصاددانان یکی از 
مهم ترین مفاهیم نظریه اقتصادی مدرن است، در سال 1973 توسعه داده شد. 
این مدل هنوز هم کامال مفید و تاثیرگذار است و در سال 1997 هم منجر به این 

شد که رابرت مرتون نوبل اقتصاد را دریافت کند.
امروزه مدل بلک-شــولز-مرتون به عنوان مبنایی برای راه بردهای پوشــش 
ریسک، به وســیله بانک های ســرمایه گذاری و صندوق های پوشش ریسک 
استفاده می شود. مدل بلک-شولز-مرتون به عنوان یکی از بهترین مدل ها برای 

تعیین گزینه های ممکن یک قیمت عادالنه و منصفانه شناخته شده است.
برای آشنایی بیشتر با اهمیت رابرت مرتون، باید بیش از پیش با مدلی که او 
در توســعه آن مشارکت داشته آشنا شویم. مدل بلک-شولز-مرتون نیازمند پنج 
متغیر ورودی است تا بتواند محاسبات خود را تکمیل کند. این ورودی ها شامل 
قیمت اولیه گزینه، قیمت کنونی سهام، زمان انقضا، نرخ بدون ریسک و میزان 
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نوسانات است. جدای از این مسائل، این مدل این فرض را دارد که قیمت سهام 
از توزیع بلند و نرمالی پیروی می کند زیرا قیمت  دارایی ها نمی توانند منفی شوند.
یکی دیگر از داللت هایی که از این مدل خارج می شــود این است که هیچ نوع 
هزینه یا مالیات تراکنش وجود ندارد، نرخ بهره بدون ریسک برای تمام وضعیت های 
بالغ ثابت اســت، کم فروشی اوراق بهادار با اســتفاده از درآمدهای پیِش رو مجاز 
است و هیچ گونه فرصت آربیتراژ بدون ریسکی وجود ندارد. البته مدل های معاصر 

مختلف هستند و امکان هزینه های تراکنش و دیگر متغیرها را هم می دهند.

بازار را رها کنید
بیش از 10 ســال از بحران اقتصادی ســال 2008 می گذرد، اما هنوز هم می توان 
درباره آن صحبت های بسیاری کرد. در آن سال ها خود این مباحثات و بحث ها داغ تر 
هم بودند. برای این که جایگاه و موضع مرتون در آن دوران را بیشــتر بشناســیم، باید 
نگاهی به یک داستان بسیار مهم بکنیم. دولت بوش در آخرین سال 700 میلیارد دالر 
از منبــع مالیات مردم را به بانک هــا داد تا بتواند اندکی جلوی ایــن بحران را بگیرد. 
بسیاری از افراد در آن زمان شروع کردند به گفتن این جمله که »بازار آزاد هم افسانه ای 
بیش نیست و اگر دولت مداخله نکند، بازار نمی تواند خود را مدیریت کند.« استدالل 
این افراد هم این بود که اگر دولت آمریکا در این مسیر وارد نمی شد، تقریبا کار جامعه 
آمریکا تمام بود و همه چیز به جنگ داخلی می رسید. مخالفان این داستان هم کسانی 
بودند که می گفتند دولت نباید به هیچ وجه مداخله می کرده و اجازه فروپاشــی نهادها 
و گروه های ضعیف را می داده اســت. یکی از این مخالفان رابرت مرتون بود که گفت 
»این عمل دولت، به انرژی بنیادین بازار ضربه زده اســت.« البته مرتون در سال 2009 
در یادداشــت بســیار بلندی که نوشــت توضیح داد چگونه می توان این وضعیت را به 
فرصت تبدیل کرد. به هر صورت، اگر می  خواهید با یک جمله موقعیت مرتون را درک 

کنید، کافی است بدانید او یکی از طرفداران افراطی بازار آزاد است.
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 توسعه اقتصادی چطور خود را 
نشان می دهد؟

اگنس دیتون می گوید جدای از ثروت و سالمت، برابری هم مهم است
اگنس دیتون

اگنس دیتون در ۱۹ اکتبر ۱۹۴۵، در شــهر ادینبورگ اسکاتلند به دنیا آمد. او 
مدارک کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتری خود در اقتصاد را تا سال 
یافت کرد. پایان نامه دکتری او »مدل های  ۱۹۷۵ از دانشگاه مشهور کمبریج در
تقاضای مصرف کننده و کاربســت آن ها در انگلستان« نام داشت، که تحت 
یچارد استون، انجام شد. دیتون در سال ۱۹۷۸ جایزه فریش را برد  راهنمایی ر
یس در دانشگاه های  و در سال ۲0۱۵ هم برنده نوبل اقتصاد شد. او که سابقه تدر
بریســتول، پرینســتون و کارولینای جنوبی را دارد، در حال حاضر اســتاد 
اقتصاد و روابط بین الملل در دانشگاه وودرو ویلسون است. آن ِکیس همسر 
اوســت. دیتون در ســال ۲0۱۶ از طرف پادشاهی انگلســتان لقب »شوالیه« 

یافت کرد و از ۷۱ سالگی به این سو، ِسر اگنس دیتون خطاب می شود. ـ در
اگنس دیتــون اقتصاددانی بریتانیایی-آمریکایی اســت کــه مطالعاتش، 
حوزه هایی مانند فقر، نابرابری، بهداشــت، رفاه و توسعه اقتصادی را پوشش 
می دهد. دلیل اصلی شهرت این اقتصاددان، نوبل اقتصادی است که در سال 
2015 به دلیل تحلیل درخشــانی که از مفاهیمی مانند مصرف، فقر و رفاه ارائه 

داد، گرفت. 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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یکــی از اولین آثار دیتون، نامــی عجیب به خود گرفته اســت: ایدز. اگر 
کلمات ســازنده »ایدز« را به التین بنویســیم و از حالــت مخفف درآوریم به 
ترکیبی آشنا می رسیم: »نظام تقاضای تقریبا ایده  آل«. او این نظام را در کتابی 
با همین نام بسط داد. این نظام، که در واقع مدل تقاضای مصرف کننده است، 
تقریبی درجه اول به دست می دهد از هر نوع نظام تقاضایی که مطابق با اصول 
موضوعه نظم باشــند. اصول موضوعه نظم، یعنــی مجموعه ای از رفتارهایی 
مصرفی، بدون در نظــر گرفتن منحنی های خطی انگل. بنا بر این نظریه، این 
رفتارها ســازگار با محدودیت های بودجه ای هستند و تخمین زدنشان خیلی 

هم دشوار نیست.
نشــریه امریکن اکانمیــک ریویو، این نوشــته دیتون را بررســی کرده و 
درباره اش چنین می نویسد: »این نوشته، یک نظام عملی از معادالت تقاضا را 
به دست می دهد، که با به حداکثررسانی ترجیح، سازگار است و آن قدر انعطاف 
دارد کــه از تحلیــل کامــل رفاهــی سیاســت گذاری هایی کــه احتماال بر 
مصرف کننده ها تاثیر بگذارند، حمایت کند.« همین نشریه در شماره ای که به 
بهانه 100 ســالگی  خود منتشــر کرده بــود، این اثر دیتون را در شــمار 20 اثر 
اقتصادی برتر قرار داد. این مدل ابزاری قوی در دستان اقتصاددانانی است که 
می خواهند رفتار مصرف کننده را تحلیل کنند. مدل ایدز، تخمین درجه اولی از 
هر نظام تقاضایی را ارائه می کند، و کیفیت های مطلوبی از نظام های تقاضایی 

را دارا است.

افزایش ناخوشی و مرگ ومیر
دیتون به همراه آن ِکیس، در سال 2015 مقاله ای را منتشر کرد تحت عنوان 
»ظهور ناخوشی و مرگ ومیر در بین آمریکایی های سفیدپوست میان سال، در 
قرن بیســت ویکم.« کیس و دیتون در این مقاله همان مطلبی را که در عنوان 
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آمده مورد تحلیل قرار دادند. این طور به نظر می رسید که مرگ افراد میان سال 
بین کشــورهای ثروتمند شیوع خاصی در قرن بیســت و یکم پیدا کرده است. 
کیس و دیتــون اعالم کردند کــه افزایش نرخ مرگ ومیر بیــن آمریکایی های 
میان سال سفیدپوســت غیراسپانیولی در حال افزایش است، و در این بین، آن 
دسته که تحصیالت کمتری دارند، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته اند. عالوه 
بر این، آن ها دریافتنــد که افزایش نرخ مرگ ومیر بین افراد غیراســپانیولی را 
می توان تحت عنوان »مرگ در اثر ناچاری« طبقه بندی کرد. اشکال عمده این 
مرگ ومیر، مســمومیت با مواد مخدر یا الکل، خودکشی و بیماری های مزمن 
کبدی و ریوی هســتند. در نهایت این دو پژوهشــگر اشاره کردند که افزایش 
نرخ مرگ ومیر، همراه با افزایش نرخ ناخوشــی است. به طور مشخص چیزی 
که افزایش پیدا کرده بود، گزارشــی بود که خود افراد از افت سالمت جسمی یا 
روانی خود، و توانایی انجام فعالیت های روزانه و افزایش دردهای دائمی ارائه 

داده بودند. کیس و دیتون به خوبی این مسئله را شرح داده اند:
»باال رفتن نرخ دسترسی به نسخه های واجد مواد مخدر، به منظور کنترل 
دردهای جسمانی، در اواخر دهه 90 میالدی آغاز شد و در همان زمان هم نظر 
بسیاری را به خود جلب کرده بود. تخمین ها نشان می دهند که به ازای هر مرگ 
ناشی از داروی مسکن تجویز شده در سال 2008، حجم بسیار زیادی از افراد 
وجود داشــتند که از شرایط دارویی خود سوءاستفاده می کردند و تعداد بسیار 
زیادی هم داروها را بدون تجویز پزشک مصرف می کردند. درمان اعتیاد بسیار 
دشــوار و کنترِل درد بسیار سخت است، به همین خاطر آن دسته از افرادی که 
در حال حاضر در میان سالی به سر می برند، چیزی مانند یک »نسل از دست 

رفته« هستند که آینده ای به مراتب مبهم تر از گذشتگان خود دارند.«
ِکیس بر اســاس این پژوهش هــا ادعا کرد که همیــن دردهای فیزیکی و 
روحی است که باعث می شود کاندیداهایی مانند دونالد ترامپ و برنی سندرز 
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سر از انتخاب درآورند. درباره برنی ســندرز شاید تحقیقات به نتیجه خاصی 
نرسیده باشند، اما مطالعات واشنگتن پست و نظرسنجی گالوپ نشان می دهند 
که رابطه ای تنگاتنگ بین حمایت از ترامپ، و نرخ مرگ ومیِر باال وجود دارد. 
شاید چنین نتایجی در وهله اول بسیار عجیب به نظر برسند و بسیاری از مردم 
آن ها را تخیلی قلمداد کنند، اما اهمیت آمار و ارقام چیزی نیســت که بتوان با 
یک صفت یا برچســب پاکش کرد. از ســوی دیگر هم آمــار و ارقام هرگز به 

معنای حقیقت ازلی و ابدی نبوده و نخواهند بود.
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شِک معقول
یافت کرد؟ یچارد تیلر جایزه نوبل اقتصاد سال ۲0۱۷ را در چرا ر

یچارد تیلر ر

متولد ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۵ است؛ اقتصاددان امریکایی که در حوزه اقتصاد رفتاری 
شهرت دارد. نظریه های او در زمینه رفتار مالی کاماًل شناخته شده  است. او در 
سال ۲0۱۷ به خاطر سهم بزرگی که در اقتصاد رفتاری دارد به جایزه نوبل اقتصاد 
کادمی سوئد اعالم کرد که او با نظریه خود پلی میان اقتصاد و  دست پیدا کرد. آ
روان شناســی زده و نشــان می دهد که تصمیم گیری های اقتصــادِی فرد به چه 
صورت انجام می شــود. تیلر در ســال ۱۹۷۴ مدرک دکترای خود را کسب کرد و 
رســاله اش را به »ارزش پس انداِز یک زندگی: برآورد بــازاری« اختصاص داد. 
»اقتصاد شبه عقالنی« و »نفرین برنده« دو کتاب معروف به قلم تیلر هستند. او 

ـ در سال ۲0۱۵ کتابی درباره اقتصاد رفتاری نیز نوشته است.
صورت حســاب کارت اعتباری از راه می رسد. شما در یک حساب پس انداز 
آن قدری پول دارید که آن را پرداخت کنید - کاری که انجام دادِن آن به نظر معقول 
و منطقی می آید. با یک حساب سرانگشتی هم می توان فهمید که نرخ بهره از تراز 
کارت اعتباری بیشتر از درآمِد حاصل از پس انداز است. با وجود این شما باز هم 
پس انداز را دســت نزده می گذارید و تا جایی صورت حساب را می پردازید که تراز 
حســاِب فعلی تان اجازه می دهد. کاری که از نظر اکثر اقتصاددان ها یک انتخاب 

] اقتصاددانان رفتاری [
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احمقانه اســت در نظر ریچارد تیلر که در روز نهم اکتبر جایزه نوبل اقتصاد را به 
خاطر فعالیت هایش در زمینه اقتصاد رفتاری دریافت کرد، امری کاماًل معقول و 
منطقی اســت. آقای تیلر به خوبی نشان داد که چطور منطق انسان ها متفاوت از 
منطق انسان های مقتصِد داخِل مدل های اقتصادی است. جهان و به ویژه دنیای 

اقتصاد به خاطر این همکارِی او جای بهتری است. 
اقتصاددان هــا اغلــب به این تشــخیص می رســند کــه مردِم عــادی در 
تصمیم گیری های روزانه خود با کمبود منطق مواجه می شــوند. اما مدل سازِی 
اقتصادی به ساده سازی نیاز دارد و اقتصاددان ها عمومًا فرض را بر این می گذارند 
گاه و منطقی نتیجه اقتصادی بهتری به همراه  که نظریه های بر پایه انسان های آ
خواهد داشت. البته اندیشمندان فهرستی از موقعیت هایی را تهیه کرده اند که در 
آن انســان ها مطابق با مدل ها و الگوها رفتــار نمی کنند. اقتصاددان هایی مانند 
هرب ســایمون )که نوبل ســال 1978 را دریافت کرد(، دانیل کانمن و روبرت 
شــیلر به خاطر تالشــی که در این زمینه داشــته اند مورد تشــویق دیگران قرار 
گرفته اند. اما شاید بزرگ ترین تالش را تیلر کرده باشد. او با مطرح کردِن اقتصاد 
رفتاری، درس هایی بسیاری برای یاد دادن دارد.  تیلر در سال 1945 در نیوجرسی 
به دنیا آمده و اغلب زندگی شغلی و حرفه اِی خودش را در دانشگاه کورنل سپری 
کرده است. در سال 1995 به دانشــگاه شیکاگو رفته و آنجا ماندگار شده است. 
ایده ها و کیفیت نوشــته های او باعث شــهرتش به عنوان یک اقتصاددان شد. 
کتاب او با عنوان »ســقلمه« جزو معروف ترین و تأثیرگذارترین آثارش است که 
با همکاری ســاس سانشتاین نوشته شده است.  پژوهش های تیلر در کتابش در 
این زمینه بود که چرا مردم کمبودها و چیزهایی را که از دست می دهند بیشتر از 
آن چیزهایی که به دســت می آورند، احساس می کنند. او آزمایشی ساده ترتیب 
داد؛ در این آزمایش تعدادی لیوان به گروهی از افراد داد و ســپس به آنها گفت 
اگــر بخواهند می تواننــد آن لیوان ها را به کســانی که لیوان ندارند بفروشــند. 
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لیوان های خیلی کمی جابه جا شــد و کســانی که صاحب لیــوان بودند ترجیح 
می دادند آن را حفظ کنند. این آزمایش در قالب ها و شرایط مختلفی انجام شد 
و نشــان داد تصمیم اقتصادِی افراد وابسته به شرایط است. حتی دخالت دولت 

و شرکت هم می تواند این تصمیم را تغییر بدهد. 

در کارزاِر تصمیم گیری
برای آقای تیلر، تصمیم گیرِی اقتصادی مانند یک میدان جنگ اســت که در آن 
دو نیروی متضاد مقابــل یکدیگر قرار گرفته اند. بخــش »انجام دهنده« مغز تمام 
تمرکز خودش را روی پاداش های آنی قرار می دهد و بخش »برنامه ریِز« مغز روی 
نتایِج درازمدت تمرکز می کند. این جنِگ درونی تقریبًا ابدی و همیشگی است. به 
این ترتیب اولویت های انسانی نمی توانند در گذِر زمان ثابت باشند. همیشه رفتارها 
و تصمیم ها بســتگی به شــرایط دارد. نکته قابل تأمل این اســت که در »معمارِی 
یِز مغزشان بر بخش انجام دهنده  تصمیم گیری« اغلب افراد سعی دارند بخش برنامه ر

پیروز شود چرا که نتایج درازمدت بهتری به همراه خواهد داشت. 
بخش دیگری از کارهای تیلر در ارتباط بــا عدالت در رفتارهای اقتصادِی 
روزمره انسان ها بوده است. دیدگاه های او در مورد اینکه مردم به عدالت اهمیت 
می دهند یا ســعی می کنند در شرایط دشوار روی رفتارشان کنترل داشته باشند و 
حتی اینکه تالش می کنند چیزهایی را که دارند حفظ کنند و از دســت ندهند، 
همگــی بدیهی و پیِش پاافتاده به نظر می آیند. اما واقعیت این اســت که همین 
دیدگاه های ساده و ابتدایی، بسیاری از نظریه های اساسی را زیر سؤال می برند. 
به همین خاطر است که بسیاری از اقتصاددان های امروزی تمرکز خود را روی 
اقتصــاد رفتــاری قــرار داده اند. بــه هر حــال اینکه هرکــدام از مــا چطور 
حســاب وکتاب های روزمره خود را انجام می دهیم بدون تردید برای هرکســی 

می تواند جذابیت داشته باشد.
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پیشگوی حباب ها
نوبلیستی که موفق شد آینده بازار سهام را ببیند

رابرت شیلر

متولد ۲۹مارس ۱۹۴۶ است. اقتصاددانی امریکایی که در سال ۲0۱۳ به همراه 
یافت کرد. شیلر تحصیالت خود  دو اقتصاددان دیگر جایزه نوبل اقتصاد را در
را در کالج کاالمازو آغاز کرده، مدرک لیسانسش را در سال ۱۹۶۷ از دانشگاه 
یافت کرده و سپس به دانشگاه ماساچوست رفته است. در آنجا  میشیگان در
دکترا گرفته و روی رساله دکترای خود با عنوان انتظارات معقول و ساختار نرخ 
بهره کار کرده اســت. او در حال حاضر اســتاد دانشــگاه ییل اســت. زمینه 
مطالعاتی او عمومًا اقتصاد رفتاری و اقتصاد مالی است. او به غیر از جایزه 
یافت نوبل نیز به  یافت کرده و پیش از در نوبل، جوایز اقتصادِی دیگری نیز در
عنوان اقتصاددانی بزرگ در جهان شــناخته می شد. جایزه داچ بانک یکی از 

یافت کرده است.   ـ معروف ترین جوایز اوست که در سال ۲00۹ در
ُافت و خیز بازار سهام برای همه فعاالن اقتصادی جذابیت دارد. هرکسی 
گاه شود. هر بار  که در این بازار مشــغول به کار است تمایل دارد از آینده آن آ
که قیمت ها در بازار ســهام باال و پایین می شــوند در حقیقت تغییراتی را در 
توســعه اقتصادی به نمایش می گذارند. اما یوجین فاما در دهه 60 ادعا کرد 
پیش بینی تغییرات قیمت در کوتاه مدت تقریبًا غیرممکن اســت. این باور تا 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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دهه 80 ادامه داشت یعنی تا زمانی که رابرت شیلر ادعایی خالف این را مطرح 
کرد و بعدها بابــت آن جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. رابرت در دوره ای 
طوالنی  به بررســی تحوالت بازار ســهام پرداخت و به این نتیجه رســید که 
می توان در یک بازه زمانِی چندســاله، تغییرات بازار سهام را پیش بینی کرد. 
هرچند بورس همیشه با نوسانات بســیار باالیی همراه است اما مطالعات و 
نتیجه گیری های رابرت شــیلر چیز دیگری را نشــان می دهد که جای تأمل 

دارد. 
شیلر یکی از سه نفری بود که در سال 2013 موفق شد جایزه نوبل اقتصاد 
را به خودش اختصاص بدهــد. او حتی پیش از آنکه جایزه نوبل را دریافت 
کند یکی از بزرگ ترین اقتصاددان های جهان شناخته می شد. این اقتصاددان 
کســی بود که موفق شــد دو حباب بزرگ تاریخــی را پیش بینی کند: حباب 
دات کام و حباب مســکن. هر بار نیز در همان زمان کتابی را منتشر می کرد و 
در آن وضعیــت را توصیف می کــرد؛ بعد از توصیف وضعیــت نیز حباب را 
پیش بینی می کرد. این پیش بینی ها به قدری حیرت انگیز بود که هیئت داوران 

نوبل را به وجد آورد و باعث شد آنها جایزه نوبل را به او تقدیم کنند.
مطالعات شیلر نشــان می داد که نوسانات قیمت ســهام بسیار بیشتر از 
نوسانات اوراق و سهام شرکت هاست و گاهی در جهت معکوس با یکدیگر 
حرکــت می کنند. این الگویی که او برای بازار ســهام کشــف کرد بســیار 
کمک کننده و راه گشــا بود. او آن قدر از یافته هــای خود اطمینان دارد که به 
صورت مســتمر داده هایــش را به روز می کند و به صــورت آنالین در اختیار 
همگان قرار می دهد. در واقع او موفق شــده پرده از اســرار بسیاری در بازار 
ســهام بردارد. او با این پیش بینی ها هدفی بزرگ را دنبال می کند که خودش 
به آن هدف »دموکراتیک کردِن نظام مالِی جهان« می گوید. در واقع او سعی 

دارد شکل جدیدی به نظام مالی جهان ببخشد. 
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ایده شیلر کمی دیر مطرح شده اســت. خودش معتقد است اگر ایده اش 
کمی زودتر و در دوران جنگ جهانی دوم مطرح شــده بود می توانســت پول 
بسیاری را روانه اروپا کند و همچنین می توانست کاری کند تا آسیا به لحاظ 
اقتصادی سریع تر بهبود پیدا کند. بسیاری از مشکالتی که مردم در اکثر نقاط 
دنیا متحمل شده اند ریشه در بحران های مالِی دوره ای دارد که به عقیده شیلر 
می توان آنها را پیش بینی کرد و در نهایت روزهای بهتری را برای تاریخ بشــر 

رقم زد. 

اقتصاددان اخالق گرا
رویکرد اقتصادِی شیلر بر اســاس گزارش اکونومیست، همان اندازه که 
ریشــه در اقتصاد دارد، ریشــه در اخالق نیز دارد. برای مثال او از نابرابری 
گریزان است. او معتقد اســت که اندکی نابرابری در جوامع می تواند طبیعی 
باشــد اما وقتی برای عده ای به شــکلی دردناک و عذاب آور تبدیل می شود 
دیگر طبیعی نیســت و باید به فکِر حِل آن بود. به خاطر همین رویکرد است 
که اکونومیست به او برچسب اخالق گرایی هم می زند. ایده های او به قدری 
جذابیت دارد که نمی توان به ســادگی از کنار آنها عبور کرد. برای مثال او از 
بازار ســهام به زندگِی روزمره مردم می رســد و ســعی دارد از این منظر آن را 
تحلیل کند.  در نگاه شیلر، بازار سهام وسیله ای هرچند ضعیف برای سنجش 
وضعیت زندگِی روزمره مردم است. تغییرات ارزش دالر نیز از نگاه او می تواند 
بسیار مهم و تعیین کننده باشد. شیلر معتقد است هریک از این موارد می تواند 
زنگ خطری را به صدا درآورد و در نتیجه باید به صورت مســتمر به آن توجه 
داشــت. او معتقد است مردم عمومًا از ریســک کردن پرهیز می کنند و این 
جریان باعث می شــود میزان ماجراجویی ها در جوامع کم شــود. کاری که 
شیلر می کند می تواند میزان ریسک و خطرات را کاهش بدهد و در نتیجه این 
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ماجراجویی را به بدنه جوامع تزریق می کند. البته ایده شیلر نیز مانند بسیاری 
از ایده های بزرِگ دیگر با مشکالتی همراه است و مخالفانی دارد. برای مثال 
تحلیل گر اکونومیســت معتقد است شــیلر در بررســی ها و مطالعات خود 
بسیاری از مضامین اقتصادی را در نظر نمی گیرد یا ساده انگارانه از کنار آنها 
عبور می کند. در نهایت بســیاری معتقدند شــیلر خودش هم نســبت به آن 
چیزهایی که می گوید تردید دارد اما رفتار شیلر چیز دیگری را نشان می دهد. 
او که هر لحظه داده هایش را به روز می کند و در قالب کتاب در اختیار ســایر 

افراد قرار می دهد احتمااًل باور محکمی به ایده ها و نظریاتش دارد.
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فرضیه دستمزد منصفانه
ژانت یلن تمرکز خود را روی مبحث اشتغال و دستمزدهای کارگران 

گذاشته است
ژانت یلن

گوست ۱۹۴۶به دنیا آمده است.  ژانت یلن اقتصاددانی امریکایی است که در ۱۳ آ
او بعد از بن برنانکه به عنوان رئیس فدرال رزرو امریکا مشــغول به کار شد. 
البته این اقتصــاددان، پیش از آن نیز در فدرال رزرو فعالیت داشــت. باراک 
اوباما او را بــه عنوان رئیس بانک مرکزی امریکا انتخاب کرد و او از ســوم 
یه ۲0۱۴ به عنوان قدرتمندترین زن در امریکا مشــغول به کار شد. یلن در  فور
نیویورک به دنیا آمده و در دانشگاه از فلسفه به اقتصاد تغییر گرایش داده است. 
یافت کرده است.  او در ســال ۱۹۷۱ مدرک دکترای خود را از دانشــگاه ییل در
یر نظر جیمز تابین  رساله او در باب بیکاری و تولید سرمایه بود. این رساله را ز
و جوزف اســتیگلیتز نوشــت که بعدًا نام او را ماندگار کرد. همســرش جرج 

کرلف برنده نوبل اقتصاد است.      ـ آ
»اگــر مردم آنچه که اســتحقاقش را دارند به دســت نیاورنــد، عصبانی 
می شــوند.« چیزی که ژانت یلن به عنوان تئوری اقتصادی مطرح می کند به 
ســادگِی همین یک جمله اســت. این زِن اقتصاددان مانند همســرش جرج 
کرلف تمرکز خود را روی کارگران و آنچه به عنوان انســان در قالب دستمزد  آ
دریافت می کنند گذاشته است. او معتقد است اگر کارگران دستمزدی کمتر از 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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آنچه حق دارند به دست بیاورند، یا به عبارتی اگر دستمزد منصفانه ای دریافت 
نکنند، دیگر تــالش زیادی برای کار نخواهند کرد. هرچه دســتمزد کمتری 
دریافــت کنند، تالش کمتری بــرای کار خواهند کرد. به ایــن ترتیب میزان 
دستمزد می تواند میزان سختکوشِی آنها را در کار مشخص کند. نظریه ای که 
او مطرح می کند »فرضیه دستمزد منصفانه« نام دارد و به عنوان پدیده ای مهم 

در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. 
کرلف همسر یلن، برنده جایزه نوبل اقتصاد است. یلن در مقاله ای که با  آ
کرلف نوشته ایده ای ساده را مطرح می کند: »اگر مردم دستمزد کافی دریافت  آ
نکنند، عصبانی می شوند.« این مقاله جرقه فرضیه دستمزد منصفانه را روشن 
کرد؛ پدیده ای که می تواند بیکاری را نیز توضیح دهد. بیکاری به صورت کلی 
بــرای اقتصاددان ها جنبــه معماگونه ای دارد. اگر هزینه ای که شــرکت ها و 
کارخانه ها صرف یک کارگر می کنند بیشــتر از ســودی باشــد که آن کارگر 
عایدشان می کند دیگر هیچ شرکتی نمی تواند کارگر استخدام کند. همین امر 
باعث شــده ماجرا کمی پیچیده شود. در این شرایط سناریویی ایجاد می شود 
که در آن »تقاضا برای کار، صفر اســت و نرخ بیکاری نیز یکسان است.« در 
شــرایطی که بیکاری حاکم باشــد، شــرکت ها می توانند هر دستمزدی با هر 
سطحی را تعیین کنند. اگر شرکت بتواند دستمزدی را تعیین کند که ارزش کار 
را به حداکثر برســاند، مجبور است تعداد بی شماری نیروی کار استخدام کند 

و همین امر در نهایت باعث می شود مشکل بیکاری برطرف شود. 

 نظریه کارایِی دستمزد
یلن اصرار دارد که اگر مردم بابت کاری که می کنند حقوق بهتری دریافت 
کنند یا به عبارتی دریافتِی آنها منصفانه باشــد، بیکاری به حداقل می رسد. 
البته این فرضیه از جنبه های مختلفی مورد بحث قرار گرفته اســت. آنها که با 
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این فرضیه مخالف هســتند می گویند: »شاید این درست باشد که وقتی مردم 
پول کمتری دریافت کنند، کمتر هم کار کنند اما این الزامًا به این معنا نیســت 
کــه اگر پول بیشــتری دریافت کنند، بهتر یا بیشــتر کار خواهنــد کرد.« از 
همین جاست که سروکله نظریه »کارایی دستمزد« پیدا می شود. در این نظریه 
می تــوان تا حدودی ثابت کرد کــه اگر مردم حقوق باالتــری دریافت کنند، 

کارایی بهتر و تولید بیشتری نیز خواهند داشت. 
نظریاتی کــه درباره کارایِی دســتمزد مطرح می کنند همگــی در ادبیات 
بهره وری قــرار می گیرد. با وجود این هیچ کس نمی تواند در اهمیت نظریه ای 
که یلن و همسرش مطرح کردند، تردید کند. یلن تمرکز خود را روی بازار کار 
قرار داده است و با همین عقاید نیز به عنوان رئیس فدرال رزرو امریکا )بانک 
مرکزی امریکا( مشــغول به کار شده اســت. از نگاه یلن بازار کار، خودش به 
تنهایی می تواند اشتغال را به صورت کامل ایجاد کند. در واقع او معتقد است 
اگــر محرک های کافــی در دل اقتصاد قرار بدهید می توانیــد نرخ بیکاری را 
کاهش بدهید و به کمترین میزان ممکن برســانید. امــا آیا می توان به راحتی 

چنین محرک هایی را در اقتصاد ایجاد کرد؟
ژانــت یلن بارهــا به عنــوان قدرتمندترین زن جهان یا یکــی از چند زِن 
قدرتمند جهان معرفی شده است. هرچند این قدرت را به مقام و مسئولیت او 
نســبت می دهند اما واقعیت این اســت که یلن به خاطــر تبحری که در علم 
اقتصاد داشــته به این موقعیت دست پیدا کرده اســت. او با عملکرد و هوش 
خودش افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است و در حال حاضر هم یکی از 
موثرترین افراد در بازارهای مالی جهانی به شــمار می آید. بیکاری همیشــه 
جزو مهم تریــن دغدغه های او بوده و این را در فدرال رزرو به خوبی نشــان 
داده اســت. البته بر اساس گزارش فایننشال تایمز، یلن در حوزه های مختلفی 
گهی ها، اما اشــتغال همیشــه در  فعالیت کرده؛ از جوانان گرفته تا عواقب آ
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کانون توجهش قرار داشته است. 
اقتصاددان هــا او را اقتصاددانــی کینزی می شناســند اما معمــواًل او را 
نئوکینزی می دانند نه پســت کینزی. مباحث قیمت و دســتمزد جزو مباحث 
مهمی اســت که به تازگی در میان نئوکینزی ها مطرح شــده و یلن نیز متأثر از 
همین بخش اســت. او به عنوان یکی از اندیشمندان در این حوزه همیشه از 
افزایش نرخ تورم وحشــت داشــته و تالش کرده آن را پایین نگه دارد. این در 
میان نســل یلن کاماًل مشــهود است. به همین خاطر اســت که می گفتند او 
نمی تواند افزایش احتمالِی نرخ تورم را تحمل کند. یلن موفق شده نرخ تورم را 
پایین نگــه دارد و در همین راســتا نرخ بیــکاری نیز در امریــکا به حداقل 
رسیده اســت. حال باید دید ادامه عملکرد او به عنوان اقتصاددان در امریکا 

چه اثراتی بر جای خواهد گذاشت.
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یزی استراتژیک پیامبر برنامه ر
استاد مکتب کسب وکار 

برای مدیرعامل ها و شرکت هایشان از استراتژی می گوید
مایکل پورتر

اقتصاددان اهل امریکاست، متولد ۲۳ می ۱۹۴۷. این روزها او را با عنوان پیامبر 
یــزِی اســتراتژیک می شناســند. تمــام تمرکــزش را روی اســتراتژی  برنامه ر
گذاشته اســت. کارشناسی ارشــدش را در رشته مدیریت از دانشــگاه هاروارد 
یافت کرده و دکترای خود را در رشــته اقتصاد کســب وکار از همین دانشگاه  در
یافت کرده اســت. بیــش از ۱۹ کتاب و ۱۳۵مقاله درباره رقابت و اســتراتژی  در
نوشته است و بیشترین مطالعات را در این زمینه انجام داده است. اما با این وجود 
بسیاری از دانشگاهی ها معتقدند پورتر نظریاتش را با کمترین تجربه بیان می کند 
و بــه همین خاطر اغلب نمی تواند به صورت منطقــی و عقالنی این نظریات را 
توجیه یا بیان کند. به هر حال پورتر جزو چهار نفری است که در صد سال گذشته 

ـ موفق شده در دوره جوانی بر صندلی استادِی دانشگاه هاروارد تکیه بزند.  
اســتراتژی در میان رهبران شرکت ها گم شده اســت؛ مدیران آن قدر گرفتار 
شــده اند که دیگر برای اســتراتژی وقت نمی گذارند و ایــن بزرگ ترین دغدغه 
مایکل پورتر اقتصادداِن تقریبًا 70ساله امریکایی است. او معتقد است شرکت ها 
در نوعی بازار رقابتی گرفتار شــده اند و به همین خاطر به کلی استراتژی را رها 
کــرده یا فراموش کرده اند. البته مدیرعامل ها بــه این حقیقت مهم و قابل تأمل 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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اقرار نمی کنند. آنها می گویند: »ما استراتژی داریم!« اما وقتی از آنها می پرسید 
استراتژِی شما چیست، احتمااًل به تولید کاال با حداکثِر کیفیت و حداقِل هزینه 
اشــاره می کنند یا به تثبیت صنعت خود اشــاره می کنند. در واقع آنها به دنبال 
بهبود روش های کارِی خود هستند و این استراتژی محسوب نمی شود. پورتر با 
مفهوِم استراتژی در مدیریت کسب وکار و بازار رقابتی به میدان آمده و سعی دارد 

اهمیِت این موضوع را برای مدیرعامل ها روشن کند. 
اســتراتژی مورد آسیب واقع شده و آن طور که پورتر می گوید سه دلیل اصلی 
برای آســیب دیدِن استراتژی وجود دارد. نخست اینکه بسیاری از افراد در دهه 
70 و 80 میالدی ســعی می کردند در شرکت های خود استراتژی را دنبال کنند. 
در واقع آنها با تمام قوا به دنبال اســتراتژی بودند اما با مشــکل مواجه شدند؛ 
خیلی ســخت بود! به نظر می آمد داشــتِن اســتراتژی یک تمریِن مصنوعی و 
ســاختگی اســت. دوم اینکه هم زمان ژاپن به دوران اوج خود رسید و در نتیجه 
همه توجه ها را به ســمت اجرا منحرف کرد. در واقع مردم با اســتناد به مواردی 
نظیر ژاپن ادعا می کردند اســتراتژی آن قدر هم مهم نیست بلکه کافی است شما 
کاالهایــی با کیفیتی بیــش از رقبای خود و با هزینه ای کمتــر تولید کنید و آن 

وضعیت را به همان شکل و به صورت بی وقفه ادامه بدهید. 
سومین دلیل برای آسیب دیدن مفهوم استراتژی این بود که این مفهوم در دنیا 
و زمانه ای شــکل گرفت که همه تصور می کردند نیازی به اســتراتژی نیست و 
حتی برخی ادعا می کردند استراتژی جزو نبایدهاست. در واقع اکثر افرادی که 
در کسب وکارهای خود مشغول بودند بر این باور بودند که کسب وکار به معنای 
تغییر و سرعت است، نوعی پویایی و خلق دوباره. از نگاه آنها دنیای کسب وکار 
به ســرعت در حال تغییر است و کســی که می خواهد در آن موفق باشد اجازه 
توقف ندارد. اگر کســی استراتژی داشته باشــد قدرِت انعطاف را از خودش و 
کســب وکارش می گیرد. در واقع در نگاه این افراد، اســتراتژی ها کهنه و از مد 
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افتاده می شــوند و در نتیجه مناسب با شــرایِط همیشه در حال تغییِر کسب وکار 
نیستند و می توانند باعِث عقب افتادِن آن بشوند. 

این سه دلیل روی هم رفته نگاهی اشتباه به مفهوم استراتژی ایجاد کرد و نقِد 
پورتر از همین جا شروع می شود. از نگاه او موفق ترین شرکت ها دقیقًا همان هایی 
هستند که استراتژی های مشخصی دارند. او می گوید: »نگاهی به شرکت هایی 
مانند دل، اینتل و وال مارت بیندازید. همه اینها مسیری داشته اند.« همه بر این 
باورند که سرعت تغییر نسبت به 10 تا 15سال گذشته بسیار افزایش یافته است. 
اما این جریان به این معنا نیســت که شــرکت ها باید مسیر خود را تغییر بدهند. 
مسیری عوض نشده است. در واقع در این شرایط شرکت ها باید بیش از گذشته 

روی استراتژی ها تمرکز کنند. 

از استراتژی تا رقابت
تفاوت هایی میان اســتراتژی و اثرگذارِی اجرایی وجود دارد. اســتراتژی از 
نگاه پورتر به معنای تصمیم گیری در شــرایط ســخت و دشوار است. اثرگذارِی 
اجرایــی دقیقا به معنای آن چیزهایی اســت که برای همه خوب اســت و همه 
کســب وکارها برای آن تــالش می کنند. حاال رهبران تمــاِم تمرکز خود را روی 
بخش اثرگذارِی اجرایی گذاشــته اند در حالی که توجهی به اســتراتژی ندارند. 
اثرگذاری های اجرایِی شــرکت های موفق ژاپنی به آسیبی جدی برای بقیه تبدیل 

شد. آنها همه روی بحث رقابت متمرکز شدند و استراتژی را فراموش کردند. 
ماهیِت استراتژی این است که محدودیت هایی را برای فعالیت های شرکتِی 
شما در نظر می گیرد. شرکتی که استراتژی ندارد، تمایل دارد هرچیزی را امتحان 
کند و به هرچیزی دست پیدا کند. اما اگر هرچیزی را مانند رقیِب خود امتحان 
کنید دیگر موفق نخواهید بود. در واقع شــما باید استراتژِی خود را داشته باشید 
و متفــاوت از رقیب خود عمل کنید. به این ترتیب در فضای فعلی نوعی رقابت 
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مخرب ایجاد شده اســت. اگر اســتراتژی در میان باشد دیگر چنین مسائلی رخ 
نمی دهد. 

تکنولوژی تغییر می کند اما اصوِل استراتژی بادوام است. به عالوه استراتژی 
به کســب وکارهای مخلتف هدف می دهد یا به عبارتی آنها را هدفمند می کند. 
طبیعی اســت که اگر کسب وکارتان را با هدف شــروع نکنید به موفقیت دست 
نخواهید یافت. به هر حال یک نکته در مورد اســتراتژی کاماًل ضروری و مهم 
اســت. اســتراتژی باید تداوِم ذاتی داشته باشــد. نمی توان هر لحظه استراتژِی 
جدیدی خلق کرد. ماهیت آن باید به گونه ای باشد که بتواند در شرایط مختلف 
به همان شــکل ادامه پیدا کند. پورتر می گوید: »بزرگ ترین مدیرعامل هایی که 
من دیده ام، معلم هســتند. آنها داشتِن استراتژی های درست را به شاگردان خود 
آمــوزش می دهند.« به همین خاطر اســت کــه این اقتصاددان معتقد اســت 
مدیرعامل ها هرقدر هم وقت نداشته باشــند باید برای داشــتِن استراتژی وقت 

بگذارند.
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یو  سوپر مار
یو دراگی قرار بود با استراتژی های نو، یورو را نجات بدهد مار

یو دراگی مار

متولد سوم سپتامبر ۱۹۴۷ است. ماریو دراگی اقتصاددان ایتالیایی است که از سال 
۲0۱۱ به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا مشــغول به کار است. البته او سمت های 
دیگری نیز داشته است و به عنوان رئیس کل بانک ایتالیا نیز در فاصله سال های ۲00۵ 
تا ۲0۱۱ فعالیت کرده است. دراگی سابقه فعالیت در گلدمن ساکس را نیز در پرونده اش 
دارد. مجله فوربز در ســال ۲0۱۴ نام او را در فهرست ۸ مرد قدرتمند جهان قرار دارد. 
مجله فورچون نیز در سال ۲0۱۵ نام او را به عنوان دومین رهبر بزرگ جهان مطرح کرد. 
سمت او در بانک مرکزی اروپا قرار است در نوامبر ۲0۱۹ به پایان برسد. دراگی مدرک 
دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ماساچوست دریافت کرده است. او مدتی 

ـ نیز به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه فلورانس تدریس کرده است.
حدودًا شش ســال پیش بود که به بانک مرکزی اروپا آمد تا »با هرچه در توان 
دارد« یورو را نجات بدهد. در آن زمان که ماریو دراگی به عنوان رئیس بانک مرکزی 
اروپا انتخاب شد، بسیاری از افراد پیش  بینی می کردند حوزه یورو از هم بپاشد. اما 
دراگی تمام توان خود را گذاشــت تا مانع فروپاشــی حوزه یورو بشود. بررسی های 
»آینده نگر« از گزارش هفته نامه اکونومیست نشان می دهد از زمانی  که دراگی قدم 
به بانک مرکزی اروپا گذاشــت هیچ کشوری از حوزه یورو خارج نشد؛ یعنی حتی 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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یک کشور هم نیست که تصمیم گرفته باشد ارز خود را از یورو به چیز دیگری تغییر 
بدهد. هرچند هزینه های بســیاری برای این مقاومت بزرگ پرداخت شده اما حتی 
یونان که اقتصادش مانند کشــتِی در حال غرق بود موفق شــد خودش را از مهلکه 

نجات بدهد و همچنان در بازارهای جهانی با همین ارز یعنی یورو باقی بماند. 
قطعــًا مهم ترین هدِف بازِی دراگی این بــوده که یورو را به عنوان ارزی مهم 
حفظ کند و تالش کند همه کشــورهای حوزه یورو همچنان این ارز را به عنوان 
ارز رســمی خود بشناســند؛ اما ارزش این کار در چیست؟ مطالعات تحلیل گر 
اکونومیســت نشــان می دهد ماجرا قدری پیچیده است و نمی توان به سادگی و 
تنها در یک جمله به این پرســش پاســخ داد. بررســی های اکونومیست نشان 
می دهد رشد اقتصادی این منطقه در نسبت سال به سال، 1.5درصد بوده است. 
این رقم خیلی خیره کننده نیست به ویژه برای منطقه ای که جمعیت آن به سرعت 
در حال پیر شدن اســت. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده که افزایش 
سن جمعیت کارگران روی رشد و تولید تأثیر منفی بگذارد. این اتفاق به هر حال 
در آینده رخ خواهد داد. در این میان سیاســت های پولی و مالی ماریو دراگی به 

عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

برای بهبود آماده باشید
دراگی در نوامبر 2017 ســخنرانی ای داشت و در آن به این مسئله اشاره کرد 
که رشــد اقتصادی در حــال حاضر آن قدر که باید مطلوب نیســت. البته او به 
افزایش رشــد تولید ناخالص داخلی اشاره کرد اما در عین حال به بحران ها نیز 
پرداخت. در این شــرایط وظیفه بانک مرکزی اروپا ســخت تر می شود. او در 
سخنرانی اش گفت: »ما در چشم انداز بانک مرکزی اروپا تالش کرده ایم فضا را 
برای بهبود مهیــا کنیم.« اما این بهبود از چه طریقی حاصل می شــود؟ رئیس 

بانک مرکزی اروپا به سه فاکتور اساسی در این باره اشاره کرده است. 
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نخســتین فاکتوری که از نگاه دراگی روی اقتصاد اثر گذاشته، مسائل بیرونی 
اســت؛ در واقع تشنج در وضعیت اقتصاد از بیرون به درون حوزه یورو و همچنین 
بانک مرکزی فشــار وارد کرده اســت. اما او برآورد کرده که این مســئله به مرور 
برطرف شود و فشارهای بیرونی کاهش پیدا کند. دومین فاکتوری که دراگی به آن 
اشاره کرده، امید به بهبود است یعنی سرمایه گذاران اعتماد داشته باشند که اقتصاد 
در آینده بهبود پیدا خواهد کرد. او به مســائلی نظیر کاهش قیمت نفت نیز در این 
زمینه اشاره کرده است. به این ترتیب از نگاه این اقتصاددان، اگر سرمایه گذاران به 
بازار داخل حوزه یورو اعتماد داشته باشند، می توان به آینده اقتصاد در این منطقه 
نیز امید داشت. سومین نکته نیز از نگاه دراگی این است که اقتصاد حوزه یورو پس 
از بهبود با ســاختار جدیدی همراه خواهد بود؛ در این ساختار جدید، شوک های 
اقتصــادی به وضعیت عادِی جدید تبدیل خواهد شــد. او در حقیقت وضعیتی را 
برای آینده پیش بینی می کند که در آن مدام باید در انتظار شوک های اقتصادی بود. 
تصمیم های بانک مرکزی اروپــا در دوران بحران اقتصادی نقش مهمی در 
اقتصاد ایــن منطقه ایفا می کند. در حال حاضر تمامــی این تصمیم گیری ها در 
حوزه اختیارات و وظایف ماریو دراگی قرار دارد و به نظر می رسد او تا حدودی 
از عهده این مســئولیت برآمده؛ به همین خاطر اســت که بســیاری از رسانه ها 
گاهی با صفت »سوپر ماریو« از او یاد می کنند. فرصت زیادی برای خودنمایی 
دراگی باقی نمانده اســت اما در همین مدتی که گذشــته نیز موفق شــده میزان 
اثرگــذاری خود را بر اقتصاد حوزه یورو نشــان بدهد. او وعــده داده که بانک 
مرکــزی اروپا با تصمیم های خود در آینده ای نه چندان دور ثبات را به بازار هدیه 
خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده که این بانک می تواند به بهبود وضعیت رفاه 
شهروندان خود کمک کند. به هر حال سیاست های پولی که بانک های مرکزی 
زیر نظر ریاست خود اتخاذ می کنند همیشه نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند و 

در مورد اروپا نیز این قضیه استثنا نیست. 
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نوبلی برای بیکاری
یدیس به خاطر نظریه تعادل بیکاری نوبل  کریستوفر آنتونیو پیسار

یافت کرده است اقتصاد در
یدیس کریستوفر آنتونیو پیسار

یه ۱۹۴۸ اســت. اصالتًا اهل قبرس اســت اما بــه خاطر اینکه در  متولد ۲0 فور
بریتانیا بزرگ شــده و تحصیل کرده، همه او را بــه عنوان اقتصاددان بریتانیایی 
می شناسند. عمده فعالیت های او بر اقتصاد کالن متمرکز شده اما فعالیت هایی 
نیز داشته که به حیطه اقتصاد خرد مربوط می شود. این اقتصاددان در سال ۲0۱0 
یافت جایزه نوبل اقتصاد شد. البته او جایزه اش را به صورت اشتراکی  موفق به در
کادمی ســلطنتی علوم سوئد دلیل اعطای  یافت کرد. آ با دو اقتصاددان دیگر در
جایزه نوبل به این سه نفر را تحقیقات آنها در زمینه تأثیر سیاست های اقتصاد بر 
یدیس  نرخ بیکاری، فرصت های اشتغال و سطح دستمزد اعالم کرده است. پیسار
در حال حاضر به کمک دانشــجوهای خــود در زمینه های مختلف علم اقتصاد 

ـ مشغول مطالعه است.
مطالعات بسیاری در زمینه کار و اشتغال صورت گرفته اما کمتر کسی به خاطر این 
مطالعات موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شده است. کریستوفر آنتونیو پیساریدیس 
اقتصاددان قبرسی تبار که در بریتانیا تحصیل کرده جزو همان معدود کسانی است که 
موفق به کســب جایزه نوبل اقتصاد به خاطر مطالعات در زمینه اشــتغال و بیکاری 
شده اســت. آنچه او را موفق به دریافت این جایزه کرده، نظریه تعادل بیکاری است. 

] اقتصاددانان نهادگرا [
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البته او به طور مشترک با دو اقتصاددان دیگر موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد 
اما به هر حال کاری مستقل و در نوع خود قابل تحسین انجام داده است. تالش اصلی 
او این بوده که درک عمیق تر و دقیق تری از بیکاری و اشتغال به دست بدهد. مطالعات 

او راه را برای تحلیل های بیشتر و صحیح تر از بازار فراهم کرده است. 
بررســی بازار کار در علــم اقتصاد به صورت جدی از دهــه 60 میالدی آغاز 
شده اســت. جورج استیگلر در ســال 1962 و جان مک کال در سال 1970 جزو 
اقتصاددان هایــی بودند که مطالعه در این زمینه را کلید زدند. ادموند فلپس نیز به 
دنبال آنها در سال 1970 این مطالعات را ادامه داد. اما باالخره بررسی دقیق تعادل 
بیکاری در بازار از سوی پیساریدیس انجام شد. زمانی  که این اقتصاددان به دنبال 
سوژه ای برای رساله دکتری خود بود با مدل های ریاضیاتی در زمینه تعادل بیکاری 
آشنا شد. مسائلی نظیر نرخ حقیقی بیکاری در مطالعات اقتصاددان های پیشین 
نظــر او را به خودش جلب کــرد. در میان مطالعــات اقتصاددان ها بیش از همه 
مطالعات فلپس بود که نظر پیساریدیس را به خود جلب کرد و در نتیجه تمرکز خود 

را روی همان نظریات قرار داد. 
یکی دیگر از نظریاتی که پیســاریدیس به صــورت متمرکز روی آن کار کرده، 
نظریه جست وجو در اقتصاد خرد است؛ این نظریه در واقع خریدار یا فروشنده ای 
را مورد بررسی قرار می دهد که نمی تواند در آِن واحد شریک تجاری برای خودش 
پیدا کند و در نتیجه به دنبال شریک می گردد. این نظریه نیز در بخش های مختلف 
اقتصاد مورد اســتفاده قرار گرفته است. از بازار کار گرفته تا جست وجوی کار در 
میان بیکارها، همه به نوعی از نظریه جســت وجو بهــره می گیرند. در واقع افراد 
می توانند به کمک این نظریه، تصمیم ها برای خرید را مورد تحلیل و بررسی قرار 
بدهند. برای کارگر یک موقعیت شــغلی خوب موقعیتی است که در آن دستمزد 
باالیی به او بدهند، مزایای کافی داشته باشد و در محیطی امن و مطلوب کار کند. 
برای طرف مقابل نیز وضعیت تولید و کیفیت آن اهمیت دارد؛ به طوری که بتواند با 
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کمترین هزینه بهترین کاال را تولید کند. حاال گزینه های دیگری که در بازار وجود 
دارد می توانــد روی تصمیم گیری افراد در این زمینه ایفای نقش کند. به این ترتیب 

نظریه جست وجو در این بخش خودش را نشان می دهد. 

نظریه جست وجو
نظریــه جســت وجو از دهه 80 میالدی بــه صورت جزئی زیــر ذره بین قرار 
گرفته اســت. از همان زمان این نظریه وارد ادبیات علم اقتصاد شد و همراه با آن 
نظریه تعادل بیکاری نیز به میان آمد. پیساریدیس به بحث دستمزد و اهمیت آن در 
این زمینه اشــاره می کند. در واقع به زبان ساده او معتقد است آنچه در بازار نقش 
حیاتی ایفا می کند دستمزد است. او همچنین در مباحث خود به بحران بزرگ مالی 
در ســال 2008 اشاره می کند و این مســئله را مورد بررسی قرار می دهد که چطور 
بازار سرمایه و بازار کار با هم تداخل پیدا کردند  و بحران را تقویت کردند. البته این 

اقتصاددان معتقد است هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد. 
اقتصاددان ها بر این باورند که کارهای پیساریدیس به درک امروز بشر از پدیده بیکاری 
کمک بسیاری کرده است. برخی معتقدند که پیســاریدیس کارهای جان مینارد کینز را 
دنبال کرده و آنها را به تکامل رسانده است. در واقع کاری که او انجام داد ارزش بیشتری 
نســبت به جایزه نوبل اقتصادش دارد. این اقتصاددان از بررســی نرخ باالی بیکاری در 
بریتانیا که در آن زمان گریبان اقتصاد این کشور را گرفته بود کارش را شروع کرد و بعد به 
نتایجی دســت یافت که در اقتصاد کالن به صورت عمومی قابل اســتفاده شد. جالب 
اینجاست که او کارهایش را به صورت اشتراکی و به کمک دانشجوهایش انجام داده است. 
پیســاریدیس فعالیت هایی نیز در زمینه اقتصاد سیاسی داشته که از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اســت. او در حال حاضر توجه و تمرکز خــود را روی اقتصاد بین المللی قرار 
داده است. به خاطر همین کارها و فعالیت ها است که دانشگاه های بسیاری برای تدریس 

از او دعوت می کنند و جامعه اقتصاددان ها او را به عنوان فردی برجسته می شناسند.
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نقش حیاتِی قرارداد
اولیور هارت، اقتصاددانی که بابت نظریه قراردادها، نوبل گرفت

اولیور هارت

اولیور سایمن دارسی هارت اقتصاددان امریکایی بریتانیایی است که در سال 
۱۹۴۸ در بریتانیا متولد شده اســت. او در حال حاضر اســتاد اقتصاد دانشگاه 
هاروارد اســت. این اقتصاددان در ســال ۲0۱۶ به همراه بنیت هولمستروم روی 
نظریه قرارداد کار کرد و برنده جایزه نوبل اقتصاد شــد. پدرش محقق و پزشک 
بود و مادرش در شــاخه علم ژنتیک فعالیت می کرد. هارت مدرک لیســانس 
یافت کرده اســت. مدرک کارشناســی ارشد و  یاضیات در خود را در رشــته ر
یافت کرده است.  دکترِی خود را نیز در رشــته اقتصاد از دانشگاه پرینستون در
این اقتصاددان ســابقه فعالیت در بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا از جمله 
کمبریج و ساســکس را دارد. هارت اقتصاددانی است که عالوه بر اقتصاد در 

ـ حوزه حقوق نیز فعالیت داشته است.
فــرض کنید من و شــما تصمیم می گیریــم با هم یک دکه فــروِش لیموناد 
راه اندازی کنیم. به این توافق می رسیم که من مواد الزم را فراهم کنم مثاًل فنجان 
و لیوان و دکه، و شــما هم لیموناد را درســت کنید. مــن لیمونادها را در ظرف 
می ریزم و شما هم حواستان به صندوق پول است. در نهایت نیز تصمیم می گیریم 
به شــکلی منصفانه پول را بین هم تقسیم کنیم. اما در این بین یک تردید وجود 
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دارد کــه من را اذیت می کند. من مدام خیال می کنم شــما می خواهید محتوای 
صندوق پول را بردارید. به همین خاطر است که تصمیم می گیریم با هم قرارداد 
ببندیم. این کاری رایج در صنایع اســت. همه چیز باید به صورت برابر تقســیم 
شود. اما من به مرور نگران می شوم: بخش زیادی از موفقیت شغلِی ما بستگی 
به کیفیت لیمونادی دارد که شــما تولید می کنید. این همان مسئله ای است که 
تنها یک نفر بر آن کنترل دارد و دیگــری نمی داند چه می گذرد. به هرحال باید 
قاعده 50-50 رعایت شــود. در نتیجــه هر کدام از ما بایــد کار خودمان را به 

درستی انجام دهیم تا دیگری خیالش از بابت کار و سود راحت باشد. 
قراردادها نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن ایفا می کنند. این قراردادها هستند 
که مشخص می کنند چه بر سر زمین ها می آید، چه کسی کار می کند و چه کسی 
به موفقیت می رسد. قراردادها وضعیت بانک داری و بیمه را مشخص می کنند. 
افــراد عمومًا منافع خود را در نظــر می گیرند. اما افراد بــرای اینکه از مزایای 
اقتصادی به عنــوان یک فرصت بهره ببرند باید با هــم کار کنند و با هم متحد 
باشــند. در واقع آن ها باید تصور کنند که منافع مشــترک دارند. در این شرایط 
تنش ها بر ســر منافع به حداقل می رســد. در این شرایط پای قراردادها به میان 
می آید. اولیور هارت اقتصاددانی اســت که بابت همیــن قراردادها جایزه نوبل 
دریافت کرد. البته او این جایزه را به صورت اشــتراکی با فرد دیگری به دســت 
آورد. او در دانشگاه هاروارد فعالیت می کند و به همراه اقتصاددانی فنالندی از 
دانشــگاه ام آی تی در سال 2016 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. آن ها تالش 
کردند قراردادهایی ایجاد کنند که در شــرایط مختلف بهتر عمل کند و موفق تر 

باشد. در واقع آن ها به فکر بهبود کیفیت قراردادها بودند. 

از بیمه تا رقیب
عمده تمرکز آن ها بر لزوم همه جانبه بودِن قراردادها در معامالت تجاری بود. 
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البته شــاید چیزی که آن ها به آن دســت پیدا کردند نقایصی داشته باشــد اما به 
صورت کلی آن ها موفق شــدند یکی از مسائل حیاتی در بازار را پوشش بدهند. 
نقش بیمه در قراردادها یکی از مســائلی بود که هولمستروم همکاِر هارت روی 
آن تمرکز داشت. قراردادها با بیمه از خطرات احتمالی در امان خواهند ماند. به 
هــر حال بیمه هم می تواند مشــکالت خود را به همراه داشته باشــد و در نتیجه 

نمی تواند همه چیز را تضمین کند. 
هارت با فعالیت های خود تالش کرد کارهای هولمســتروم را کامل کند. در 
نتیجه او به صورت دقیق تر و جزئی تری به مسئله قراردادها پرداخت و آن را زیر 
ذره بین گذاشــت. یکی از مسائلی که هارت در قراردادها مورد بررسی قرار داده 
مســئله رقیب اســت. برای مثال در همان فرضی که در ابتدا داشتیم، اگر کسی 
یک دکه دیگر روبه روی شــما برای فروش لیموناد به راه بیندازد، شــما باید در 
قرارداد خود به فکر این رقیب نیز باشــید. این همان مســئله ای است که هارت 
مورد توجه قرار داده اســت. این ها مسائلی است که در تصمیم گیری نیز اهمیت 

خواهد داشت. 
نظریه ای که هارت به کمک همکارش هولمستروم آن را کامل کرد کاربردهای 
فراوانی داشته اســت. او درباره انگیزه بخشــی به افراد نیــز در نظریه خود کار 
کرده اســت. در واقع می توان به کمک قراردادها به افراد انگیزه داد. این امر هم 

مستلزم این است که قراردادها به شیوه ای خالقانه تنظیم شوند. 
یکی از مســائل مهم دیگری که در کار هارت و هولمستروم مورد توجه قرار 
گرفته نقش قدرت در برنامه ریزی اســت. در واقع قدرت در برنامه ریزی برای 
قراردادها حرف اول را می زند. این مســئله در نهایت به قدرت اقتصادی منجر 
خواهد شد. در واقع می توان با قراردادهای ساده به قدرت اقتصادی دست پیدا 
کــرد. در نهایت اینکــه قراردادها حرف اول و آخــر را در زمینه قدرت اقتصاد 

می زنند و نقشی مهم در دل اقتصاد ایفا می کنند.
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طراحی هوشمندانه بازار
الوین رات راه هایی برای بهتر کار کردن بازارها ارائه می دهد

الوین رات

هجدهم دسامبر ۱۹۵۱ در امریکا متولد شد. مدرک لیسانس خود را در سال ۱۹۷۱ 
یافت کرد. کمی بعد به دانشگاه استنفورد رفت و در همان جا  از دانشگاه کلمبیا در
یافت  یزی کرد و سال ۱۹۷۴ مدرک دکترای خود را از این دانشگاه در کارش را پایه ر
یس شد و باالخره در سال  کرد. مدتی بعد در دانشگاه ایلینوی مشغول به تدر
بازی،  نظریه  زمینه  در  او  برگردد.  استنفورد  دانشگاه  به  گرفت  تصمیم   ۲0۱۲
طراحی بازار و اقتصاد آزمایشی فعالیت های بسیاری داشته است. شهرت اصلِی 
رات به این خاطر است که موفق شده نظریه های اقتصادی را به شکلی کاربردی 
برای حل مسائل و مشکالت زندگِی حقیقی به کار گیرد. اندیشه های او که با 
اندیشه های شیپلی کامل می شد در سال ۲0۱۲ جایزه نوبل را برایش به ارمغان 

ـ آورد.
بازارها می توانند جذاب و فریبنده باشــند. وقتی دو نفر در بازار با یکدیگر 
دیدار می کنند و بــدون اجبار یا تهدید وارد رابطه می شــوند بدون تردید از این 
رابطــه نفع می برند. تا زمانی  که این روابط به دیگران آســیبی نرســاند می توان 
این طور برداشــت کرد که بازارهــای آزاد به نفع کِل جامعــه خواهد بود. یعنی 
دولت هــا تا جای ممکن نباید دخالتی داشته باشــند. الویــن رات، اقتصاددان 
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دانشــگاه اســتنفورد در کتاب خود با عنوان »چه کســی چه چیزی را به دست 
می آورد و چرا؟« به راهکارهایی اشــاره می کند کــه بازارها می توانند با تکیه بر 
آنها، عملکرد بهتری داشته باشند. آن طور که او در کتاب خود گفته، بازارها باید 

صبوری و طراحی هوشمندانه داشته باشند. 
الوین رات عمر شغلی و حرفه ای خودش را صرف مطالعه بازارهایی کرده که 
از موقعیت های ایده آِل آزاد بودن، دور هستند. او معتقد است اقتصاددان ها باید 
مانند مهندس ها باشند و با دقت برای طراحِی بازارهایی با عملکرِد خوب، فکر 
کنند. یکی از مثال هایی که او در کتاب خود به آن اشــاره می کند، شــیوه ورود 
دانشجویان امریکایی به بیمارستان هاست. ابتدا فهرستی از بیمارستان هایی که 
می خواهند دانشجویان را اســتخدام کنند، تهیه می شود. سپس دانشجویان بر 
اساس شرایط خود، بیمارستانی را انتخاب می کنند و به آن می روند تا دوره های 

آموزشی طبابت را طی کنند. 
اما اگر بازار به درســتی طراحی نشــود، نه بیمارســتان ها تمایلی به پذیرش 
دانشــجویان خواهند داشــت و نه دانشــجویان در چنین بــازاری ایفای نقش 
می کنند. اگر در این جریان بیمارستان ها به درستی اولویت های خود را مشخص 
نکنند یا دانشــجویان انتخاب درستی نداشته باشــند، فرآیند انطباق به درستی 
انجام نمی شود. یعنی در نهایت، دانشجویان در موقعیت های مطلوب و مناسب 
خود قرار نمی گیرند و در نتیجه خروجی برنامه، دکترهایی در ســطح متوســط 

خواهد بود. 

انطباق بازار
بررســی ها نشــان می دهد نظام »انطباق بازار« در امریــکا از دهه 50 
میالدی تاکنون به خوبی عمل کرده اســت. آن طور که رات نشان می دهد، 
بیمارســتان ها بدون اینکه خودشان متوجه باشــند از نظام انطباقی پیروی 
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کرده اند که دو ریاضی دان به نام های دیوید گیل و لیوید شــیپلی در ســال 
1962 معرفــی کرده اند. الگوریتم گیل- شــیپلی عملکــرد صحیح بازار را 
تضمیــن می کنــد. رات در کتاب خود بــه خوبی توضیــح داده که چطور 
طراحی های بازار به موفقیت می انجامد. باالخره رات در اوایل دهه 2000 تا 
2010 موفق شــد به کمک عــده ای از دانشــجویان و همکارانش، تئوری 
خودش را به ابــزاری کاربردی تبدیل کند. معروف ترین نمونه اش هم عمل 
داوطلبانه پیوند کلیه بود که ســاالنه جان صدها هزار نفر را در سرتاسر دنیا 
نجات می دهد. موفقیت او برای خودش و شیپلی، جایزه نوبل اقتصاد را در 
سال 2012 به همراه داشت )البته اگر گیل در سال 2008 از دنیا نرفته بود، او 

هم در این جایزه شریک بود(. 
رات از طراحی هــای مختلفی در بازار ســخن می گوید: از مزایده برای 
فروش امواج رادیویی گرفته تا معامله های کالن تر مثاًل در ایربی ان بی؛ البته 
او هنوز بسیاری از این طراحی ها را کامل نکرده اما می توان انتظار موفقیتش 
را داشــت. پژوهش های او به ویژه در زمینه تخصیص منابع در بخش های 
مختلف مانند مدیریت مدارس، برخی بازارهای کار و همچنین پیوند اعضا 
به بیماراِن نیازمند مربوط می شــود. رات می گوید شما برای داشتن بازاری 
پایدار نیازمند پول نیســتید. او نشــان داد که افراد می توانند به جای پول با 
یکدیگــر چیزهایی را معاوضه یا تهاتر کنند و از این طریق در جریان بازار، 
منتفع شوند. معاوضه کلیه نیز نمونه مهم آن بود که به شکلی عملی، کارایِی 
این نظریه را نشان می داد. تنها کاری که افراد باید انجام بدهند این است که 
بازار را به شکلی هوشمندانه، مهندسی و طراحی کنند. رات تأکید دارد که 
بازارها در نهایت مانند کامپیوترها هستند: آنها به اندازه خالقان خود هوش 

دارند. 
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یخ پایان تار
فرانسیس فوکویاما چه می گوید؟

فرانسیس فوکویاما

یوشی هیرو فرانسیس فوکویاما متولد دوم اکتبر ۱۹۵۲ است و به عنوان اندیشمند 
علوم سیاســی و اقتصاد سیاسی در امریکا شــناخته می شود. بیشترین دلیل 
یخ و آخرین انسان« است که در سال ۱۹۹۲ به چاپ  شــهرت او کتاب »پایان تار
رســید. او در شیکاگو بزرگ شده اما پدر و مادرش ژاپنی هستند. او از دانشگاه 
کرنل به دانشگاه ییل و سپس برای تحصیل در علوم سیاسی به دانشگاه هاروارد 
یافت کرد و ســپس به  رفت. مدرک دکترای خود را در رشــته علوم سیاســی در
صورت جدی مشغول به کار شد. او در کتاب معروف خود به این مسئله اساسی 
اشــاره دارد که جنگ میان ایدئولوژی ها به پایان رســیده و در نهایت نیز دنیا به 

ـ لیبرال دموکراسی خواهد رسید. 
پایان تاریخ بشــر چه خواهد بود؟ سال هاســت که اندیشــمندان مختلف از 
زاویه های متفاوتی به این پرسش پرداخته اند. فرانسیس فوکویاما یکی از کسانی 
اســت که در کتاب »پایان تاریخ و آخرین انسان« به این پرسش پرداخته است. 
البته او پیش از این کتاب نیز همین ســؤال را مطرح کرده بود؛  در سال 1989 در 
مقاله ای بــا عنوان »پایان تاریخ؟« تالش کرده بود به این مســئله بپردازد. او در 
کتابش می گوید: »آنچه شــاهدش خواهیم بود تنها پایان جنگ ســرد نیست یا 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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حتــی گذار از دوره تاریخِی خاصی پس از جنــگ؛ بلکه پایان تاریخ به گونه ای 
خــاص خواهد بــود. یعنی پایــان تکامل ایدئولوژیکِی بشــر و جهانی شــدِن 

لیبرال دموکراسِی غربی به عنوان آخرین نوع حکومت انسانی.« 
اندیشــه های فوکویاما متفاوت از کارل مارکس اســت که پیش بینی می کرد 
مصرف گرایی جای کاپیتالیسم را می گیرد. به هر حال او را با مارکس و به نوعی 
دیگر با هگل می شناســند. از نگاه اکثر افراد، فوکویاما فیلســوف سیاســی و 
اقتصاددانی محافظه کار است. او در دولت ریگان به لحاظ سیاسی فعال بود و 
همین فعالیت ها باعث شد به سیاست خارجی عالقه مند شود. در جست وجوی 
راه حلی برای مشــکالت جهانی بود که به کتاب »پایان تاریخ و آخرین انسان« 

رسید. 
فوکویاما در مقاله اش با عنوان »پایان تاریخ« اشــاره می کند که ســنت های 
لیبرال دموکراسی غربی در سال های اخیر جایگاهی ویژه در دنیای سیاست پیدا 
کرده اســت. دولت های لیبرال دموکرات از پادشــاهی، فاشیسم و مصرف گرایی 
پیشی گرفته است. در واقع لیبرال دموکراسی تنها گونه ای از نظام سیاسی بوده که 
دوام آورده و زنده مانده تا به انتخاب سیاسِی ملت ها و کشورها تبدیل شده است. 
فوکویاما اصرار دارد که تاریخ بشــر به ســوی نوعی هماهنگِی ایده آل از طریق 

مکانیزم های لیبرال دموکراسی حرکت می کند. 

عصر لیبرال دموکراسی
آنچه در امریکا حاکم اســت الزامًا به معنای لیبرال دموکراســی نیست. این 
شکل از حکومت می تواند به شیوه های گوناگونی بروز پیدا کند. ویژگی های آن 
نیــز آزادی بیان، آزادی انتخابات و انتخابات عادالنه و جدایی قدرت ها خواهد 
بود. به این ترتیب دیگر هیچ گزینه ای در زمینه ســاختار سیاســی و اقتصادی 
وجود ندارد که بشر بتواند به عنوان راهکار مطرح کند چرا که همه چیز در همین 
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آزادی، امنیت و حقوق بشــر خالصه می شــود.  فوکویاما بــرای اینکه ادعای 
خــودش را اثبات کند ردپای هــگل را در تاریخ دنبال می کنــد. او به فرآیندی 
دیالکتیکی در تاریخ بشر اشاره می کند که او را در نهایت به این نقطه رسانده است. 
این دیالکتیک هگلی در حقیقت یک رویه منطقی و عقالنی است که دست بشر 
را گرفته و در این مسیر هدایت کرده است. نمونه ای از کشمکش های دیالکتیکی 
که بشــر در طول تاریخ داشــته، تالش برای اثبات برترِی خود اســت. در واقع 
هرکسی تالش می کند به دیگری ثابت کند نسبت به او برتری دارد. در نهایت نیز 
یک نفر برنده و دیگری بازنده می شــود. این کشمکش ها همان هایی هستند که 
هگل و بعدًا فوکویاما به آن اشــاره کرده اند و نقشــی کلیدی در تاریخ بشر بازی 
کرده انــد. به این ترتیب بشــر در این مســیر به ســوی پایان تاریــخ خود قدم 
برداشته است.  پایان تاریخ از نگاه فوکویاما به معنای پایان جنگ ها و انقالب های 
خونین اســت. در پایان تاریخ آحاد بشــر دیگر دلیلی برای مبــارزه و جدال با 
یکدیگر ندارند. آنهــا از طریق فعالیت های اقتصادی مختلف، نیازهای خود را 
برطرف می کنند اما دیگر جان خود را به خاطر این مسئله به خطر نمی اندازند و 
وارد جنگ نمی شوند. اما نکته جالب اینجاست که در همین نقطه دیگر تفاوتی 
میان انســان و حیوان نخواهد بود چرا که دیگر کشمکشی میان انسان ها وجود 
نــدارد تا آنهــا را متمایز کند. به این ترتیب آنها بدون اینکــه بدانند، پایان تاریخ 
بشریت را رقم می زنند. در آن شرایط دیگر کسی برای اثبات کرامت و انسانیت 

خود با دیگری نمی جنگد.
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تفاوتی بسیار مهم
یسک و عدم قطعیت تفاوتی آشکار با هم دارند الرس پیتر هانسن می گوید ر

الرس پیتر هانسن

الرس پیتر هانســن، در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۲ در شــهر اوربانــای ایالت ایلینویز 
آمریکا به دنیا آمد. او که در حال حاضر استاد دانشگاه شیکاگو است، در 
سال ۲0۱۳ موفق به اخذ نوبل اقتصاد شد. هانسن در سال ۱۹۷۴، کارشناسی 
یافت کرد و  یاضی و علوم سیاسی از دانشگاه یوتا در خود را در رشته های ر
در نهایت در سال ۱۹۷۸، از دانشگاه مینسوتا موفق به اخذ دکتری اقتصاد 
شد. او که در سال ۱۹۸۴، موفق به اخذ جایزه معتبر فریش در اقتصاد شد، 
بیشــتر به خاطر آثاری که در اقتصاد کالن نگاشته اســت مشــهور شده. 
مشهورترین سهم او در اقتصاد، »روش عمومی شده ممان ها« نام دارد. او 
همچنیــن چهره ای درخشــان، در پیوند زدن بخش مالــی به اقتصاد کالن 
است. او در حال حاضر بر روی دوران شوک اقتصاد کالن در حال پژوهش 

ـ است.
الرس پیتر هانســن، بیــش از هر چیزی به خاطر توســعه دادن تکنیک 
اقتصادســنجی، تحت عنوان »روش عمومی شده ممان ها« مشهور است و 
تاکنــون درباره کاربرد آن هــا چندین مقاله نوشته اســت. از این روش برای 
تحلیل مدل های مختلف اقتصادی در زمینه هایی بی شمار که شامل اقتصاد 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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کار، امــور مالی بین المللی، امور مالی و اقتصاد کالن می شــود، اســتفاده 
می کنند. این روش در زمینه هایی اســتفاده می شــود کــه تحلیل مدل یک 
محیط اقتصادی پیچیده، بسیار دشوار و غیرقابل انجام باشد. هانسن نشان 
داد که می توان از شــرایط یک ممان )یعنی جایــی که انتظارات وضعی، در 
مقادیر حقیقی پارامتر مورد نظر، صفر خواهند شد( به شکلی بسیار ساده تر 
و با پیش فرض هایی کمتر اســتفاده کرد. مبنای مقایســه او تخمین احتمال 

حداکثر است.
هانسن در طول دوره فعالیت خود، در همکاری با اقتصاددانان بسیاری 
مانند کنت سینگلتون، اسکات ریچارد و رابرت هادریک، این روش را برای 
مطالعه مدل هایی که به منظور ارزش گذاری دارایی استفاده می شوند، به کار 
گرفته است. با این کارها او موفق شد که معماهایی تجربی را تشخیص دهد 
و روشــن ســازد، که در آن ها، داده های واقعی جهان اقتصادی و مالی، با 
کادمیِک جاری در تضاد قرار می گرفتند. هانســن همراه با راوی  مدل های آ
جاگانتان نشــان داد که نســبت انحــراف از معیار هر نــوع فاکتور کاهش 
استوکاستیک، به میانه  آن، حداقل به اندازه نسبت شارِپ یک دارایی است. 
این نتیجه منجر شــد که امروزه پیوندی به ناِم هانســن-جاگانتان شناخته 
شــود، که به افتخار این دو اقتصــاددان بزرگ نام گذاری شده اســت. این 
واقعیت که چنین روشی عمدتا در واقعیت کم می آورد ناشی از نسبت شارِپ 
دارایی های پرریســکی اســت کــه از نســبت های اصلی فاکتــور کاهش 
استوکاســتیک فراتر رفته، و به جایی می رســد که با نــام »معمای پرمیوم 
دارایی« شناخته می شود. کارهای دیگری در این زمینه، مخصوصا ریسک 
بازگشــت در تجارت، همراه با خوزه شــنکمن انجام شده است و سنجش 
عبارت ساختار شوک های ریسک قیمت گذاری در مدل های اقتصاد کالن 

پویا، از خالل استفاده از »تجزیه ارزش گذاری پویا« نیز انجام شده اند.
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افسانه عدم قطعیت
آثــار اخیر هانســن متمرکز بر عدم قطعیت و رابطه اش با ریســک های 
بلندمدت در اقتصاد کالن است. او این مسئله را مورد پژوهش قرار می دهد 
کــه چگونه  مدل هایی کــه دارای ابهام، باور و شــک گرایی مصرف کننده و 
سرمایه گذار هســتند می توانند داده های مالی و اقتصادی را توضیح و نشان 
دهند کــه عواقب سیاســت گذاری های گوناگون، در بلندمدت چیســت. 
هانسن به همراه ســارجنت، اخیرا روش هایی را توسعه داده اند که در زمینه 
مدل سازی تصمیم گیری اقتصادی به کار می روند. این مدل ها و تصمیمات 
عمدتا مربوط بــه محیط هایی هســتند که در آن ها کمیت بخشــی به عدم 
قطعیت، عملی دشــوار اســت. این دو نفــر عواقب مدل هــای مربوط به 
بازارهای مالی را بررسی و در نهایت محیط هایی را شناسایی می کنند که در 
آن ها، باور و اعتقاد بازیگران اقتصادی ضعیف و شکننده می شود. سارجنت 
و هانســن، کتابــی تحــت عنــوان »نیرومند بودن« نوشــته اند کــه در آن 
کاربست های ضمنی نظریه کنترل نیرومند، برای مدل سازی اقتصاد کالن، 
مورد کاوش قرار می گیرند. این مســئله زمانی بسیار حاد می شود که بازیگر 
اقتصادی، خواه مصرف کننده باشد، خواه سرمایه گذار، نسبت به مدل بدبین 
و شــکاک باشد. شــکاک و بدبین بودن نســبت به یک مدل یعنی این که 
مطمئن نباشــید این مدل چطور می تواند تصمیمات گوناگون را به نتایجشان 

مرتبط سازد.
هانسن اخیرا بر تفاوت بین ریسک و عدم قطعیت متمرکز شده است )که 
به عنوان »عدم قطعیت نایتی« هم شناخته می شود( و می خواهد تحقیقات 
بیشــتری درباره اندازه گیری ریســِک به اصطالح »نظامی« انجام دهد. در 
نهایت از این مسئله در تحلیل بحران مالی 2008 استفاده خواهد شد و این که 
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چطور می توان این ریســک را در دوران بهبود پس از کسادی، کنترل کرد. 
هانسن دائما در محافل عمومی از نیاز به رسیدگی به عدم قطعیت، در فرایند 
سیاســت گذاری صحبــت می کنــد. همین مســائل هانســن را در قلب 
سیاســت گذاری های کالن اقتصادی قرار می دهد. او اقتصاددانی است که 
درباره مشــکالت حرف هایی دقیق و نوین می زند و به همین خاطر است که 
در حال حاضر یکی از جدی ترین مشــاوران فدرال رزرو آمریکاست. عدم 
قطعیت تاکنون بهانه ای بود که بسیاری از مدل های اقتصادی برای ناکارآمد 
بودن خود می آوردند، اما احتماال با جاگیر شــدن بیشــتر نظریات هانسن، 

جای خاصی برای هیچ بهانه ای از این دست باقی نماند.
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پول هلی کوپتری
بن برنانکه ایده سقوط هلی کوپترِی پوِل میلتون فریدمن را زنده کرد

بن برنانکه

متولد ۱۳دسامبر ۱۹۵۳ است. بن برنانکه اقتصاددان امریکایی است که به خاطر 
یاســت بر فــدرال رزرو امریــکا در دوران بحران بزرگ اقتصادی به شــهرت  ر
یاست بانک مرکزی  رسیده است. او در فاصله سال های ۲00۶ تا ۲0۱۴ مسئولیت ر
را به عهده داشــت. برنانکه پیش از آنکه به عنــوان رئیس فدرال رزرو انتخاب 
شود، استاد دانشگاه پرینستون بود. او کتاب »جسارت عمل« را در سال ۲0۱۵ 
یاستش در فدرال رزرو نوشته است. این کتاب در حقیقت رمانی  درباره دوران ر
اســت که به بسیاری از مسائل درباره بحران بزرگ اقتصادی در جهان هم اشاره 
یاست فدرال رزرو امریکا رسید. برنانکه در  می کند. پس از او نیز ژانت یلن به ر

ـ حال حاضر در موسسه اقتصادی امریکا مشغول به کار است.  
»بن هلی کوپتری«؛ این عنوانی است که بن برنانکه اقتصاددان امریکایی در سال 
2002 به خاطر سخنرانی خود دریافت کرد. البته ایده خودش نبود بلکه ایده اقتصاددان 
معروف میلتون فریدمن بود که ســال ها مسکوت مانده بود. برنانکه موفق شد این ایده 
را در موقعیتی مناسب مطرح کند و جنجال هایی با آن به پا کند. ایده فریدمن »سقوط 
هلی کوپترِی پول« نام داشــت کــه برنانکه معتقد بود می تــوان از این طریق وضعیت 
اقتصاد در امریکا را متحول کرد. ماجرا از این قرار بود که فدرال رزرو )بانک مرکزی 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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امریکا( رقم 2درصد را به عنوان هدف خود برای نرخ تورم در این کشور انتخاب کرده 
و تا زمانی که این هدف محقق نشــود نمی تواند نرخ بهــره را افزایش بدهد. علی رغم 
تریلیون ها دالری که دولت موفق به نگهداری آن شــده باز هم این مســئله مانند یک 
زنگ خطر اســت. در واقع اقتصاددان ها معتقدند اگــر امریکا به نرخ تورم 2درصدی 
نرسد در صورت وقوع دوباره بحران اقتصادی در جهان، اقتصاد این کشور با مشکالت 

بسیار بزرگ و غیرقابل حلی مواجه می شود. راه حل برنانکه ایده هلی کوپتری بود. 
آن زمان که میلتون فریدمن ایده اش را مطرح کرد برای بیان ســاده آن گفت 
فرض کنید پــول را از هلی کوپتر به پایین پرتاب کنند. در واقع او می خواســت 
شیوه ای را که بانک مرکزی می تواند تورم ایجاد کند در این تصویر توصیف کند. 
برنانکــه به مجله فورچــون می گوید: »این ایده دســت کم روی کاغذ می تواند 
ابزاری بسیار ارزشمند باشد. وقتی سیاســت های مالِی قراردادی و همیشگی 
جواب نمی دهند و بدهِی ابتدایی دولت بســیار باالست، این می تواند وسیله ای 
موثر و مفید باشد.« او برای نخستین بار در سال 2002 در سخنرانی اش از قیاس 
»هلی کوپتر« با این شــرایط اســتفاده کرد. البته بســیاری از روشــنفکران و 
اقتصاددان ها این ایده را به چالش کشــیدند و با او بحث کردند. در نهایت این 

شرایط پیش رفت تا بحران بزرگ مالی در سال 2008 در جهان اتفاق افتاد. 

سیاست تسهیل کمی
اکثر مردم می دانند که بانک مرکزی می تواند به سادگی آب خوردن پول چاپ 
کنــد؛ بانک مرکزی امریکا هم می تواند به راحتی دالر را چاپ و روانه بازار کند. 
این در واقع اصلی ترین کاری اســت که بانک هــای مرکزی در نظام بانکی انجام 
می دهند. اما این تصویر در مورد ایده برنانکه کمی اشتباه است. در واقع سیاست 
تســهیل کمی متفاوت از چاپ پول است. در سیاست تسهیل کمی به عنوان یکی 
از سیاســت های نامتعارف پولی در بانک های مرکزی، کارهایی انجام می شود که 
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هدف آن جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد پولی 
است. بانک ها به کمک این سیاست از طریق ذخایر خودشان، بدهی های دولتی 
را از بانک های بزرگ خریداری می کنند و همین می تواند محرک اقتصاد باشد. 

فدرال رزرو در امریکا تالش بسیاری داشته و اقداماتی را برای جلوگیری از بحران 
اقتصادی انجام داده اســت اما در نهایت برنامه های تســهیل کمی در این کشــور با 
شکســت مواجه شده و نتوانسته مشــوق اثرگذاری برای وام دهِی بانک ها باشد. پول 
هلی کوپتری قرار اســت هزینه های دولتی یا کاهــش مالیات را تأمین مالی کند بدون 
اینکه بانک ها نیازی به افزایش وام دادن داشته باشند. به عالوه در این فرایند قرار است 
بدهــی دولت نیز افزایش پیدا نکنــد. اما نکته ای که وجود دارد این اســت که بانک 
مرکزی امریکا نمی تواند بدون هماهنگی با کنگره پول را به شکل هلی کوپتری جاری 
کند. در واقع کنگره تصمیم گیرنده اصلی به شــمار می آید. به این ترتیب بســیاری از 
اقتصاددان هایی که با طرح برنانکه مخالفت می کردند حرفشــان این بود که اگر بانک 
مرکزی محتاج تأییدیه کنگره بشــود، اســتقالل خود را در تصمیم گیرِی مالی از دست 

می دهد و این کار نیز بدون هماهنگی با کنگره عماًل ناممکن به نظر می رسد. 
نگرانی ای که اقتصاددان ها داشــتند، برنانکه هم داشت اما او چاره را در این 
ایــده اقتصــادی می دید. او حتــی در مصاحبه ای برای قضیــه دخالت کنگره 
راهکاری را مطرح و درخواســت کرده بود کنگره حسابی به اختیار تاِم فدرال باز 
کند. در واقع او به دنبال این اختیار برای فدرال بود که بتواند هر زمان الزم است 
به صورت مستقیم و خودمختار به سیستم پول تزریق کند و در این بین نیازی به 
هماهنگی با کنگره نداشته باشد. اجرایی شدن این طرح از همان زمان که مطرح 
شد کاماًل نامحتمل به نظر می رسید، در واقع بعید بود واشنگتن این اختیار را به 
فــدرال بدهــد تا پول هلی کوپتــری را اجرا کنــد. به هر حال بــن برنانکه تنها 
اقتصاددانی بود که ایده سقوط هلی کوپترِی پول را به صورت اجرایی مطرح کرد 

و ادعا کرد اقتصاد را در برابر بحران بزرگ بعدی ایمن می کند.
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آیا با چند قاعده ساده می توان بازار را 
مقررات گذاری کرد؟

ژان تیرول به ما می گوید که استفاده از قواعد ساده انگارانه، 
بیشتر ضرر می رساند تا سود

ژان تیرول

گوســت سال ۱۹۵۳ در شهر تروای فرانسه به دنیا آمد. در  ژان تیرول در ماه آ
یس و دانشگاه فنی پونِت  ســال ۱۹۷۶ و ۱۹۷۸ به ترتیب از پلی تکنیک پار
یس در رشته های مهندسی فارغ التحصیل شد و اتفاقا دانشجویی بسیار  پار
موفق و زبده در مهندســی هم به شمار می آمد. تیرول تحصیالت تکمیلی 
یس ادامه داد و در ســال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۸  خود را در دانشــگاه دوفین پار
موفق به کسب مدارک کارشناسی ارشد، و مطالعاتی پیشرفته تر در زمینه 
یاضیات تصمیم گیری شد. او نهایتا در سال ۱۹۸۱ از دانشگاه MIT دکتری  ر
یــک ماســکین، پایان نامه ای بــا عنوان  اقتصــاد گرفت و تحــت نظر ار
»جســتارهایی در نظریه اقتصادی« نوشــت. تیرول که در سال ۲0۱۴ نوبل 
یافت کرد، در  اقتصاد را برای تحلیلش از قدرت بازاری و مقررات گذاری در

ـ حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تولوز است.
کادمی نوبل او را چنین معرفی می کند: »ژان تیرول یکی از تاثیرگذارترین  آ
اقتصاددانان زمانه ماســت. او به لحاظ پژوهش های نظری، ســهمی بسیار 
مهــم در بســیاری از حیطه هــای مختلف را بــه خود اختصــاص داده، که 
مهم ترینشان شفاف سازی درک ما و چگونگی مقررات گذاری صنایع با چند 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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بنگاه قدرتمند است.« چه فعالیت هایی باید به عنوان خدمات عمومی انجام 
گیرنــد و کدام یک باید در اختیــار بنگاه های خصوصی بمانند؟ این ســوال 
همیشــه موضوعیت دارد. خیلی از دولت ها انحصارهای عمومی خود را به 
روی سهام داران خصوصی گشــوده اند. این مسئله به صنایعی مانند خطوط 
راه آهن، بزرگ راه ها، منابع آب، پست و ارتباطات - و همچنین ارائه آموزش 
و درمان- کشیده شده است. تجارب به دست آمده از خصوصی سازی خیلی 
یک دســت نبوده و ترغیب بنگاه های خصوصی به ارائه عملکردی مطلوب، 
دشوارتر از آن چیزی اســت که پیش بینی می شد. این مسئله دو دلیل اصلی 
دارد. اول این که بســیاری از بازارها تحت ســلطه چند بنگاه بسیار قدرتمند 
هســتند که کامال بر قیمت ها، حجم و کیفیت تاثیر می گذارند. این مسئله در 
اقتصاد اولیگوپولی نامیده می شــود که البته نظریه سنتی اقتصاد اصال با آن 
کاری ندارد. دومین مشــکل این اســت که نهادهــای مقررات گذار درباره 
هزینه ها و کیفیــت کاالها و خدمات بنگاه ها، با کمبــود اطالعات روبه رو 
هستند. همین مسئله، عمدتا باعث می شود که بنگاه های مقررات بندی شده، 
مزیتی طبیعی پیدا کنند. در دهه 80 میالدی، یعنی پیش از این که تیرول اولین 
پژوهشــش را منتشــر کند، تحقیقات درباره مقررات گذاری عمدتا پراکنده 
بودند و بیشــتر تمرکزشان بر این نکته بود: در دو حالت افراطِی انحصاری و 

رقابت کامل، دولت چگونه می تواند مداخله و قیمت گذاری را کنترل کند؟
در آن زمان همه قانون گذاران اقتصادی، به دنبال قواعدی ساده بودند که 
برای همه صنایع کاربرد داشــته باشــد. تحقیقات تیرول نشان داده که چنین 
قواعدی ممکن است در برخی شرایط به درستی جواب بدهند، اما در شرایط 
دیگر، بیشــتر مضر هســتند تا مفید. رســیدن به این نتیجه که هر قاعده ای 
همیشه نتیجه ای مثبت ندارد، نیازمند نظریه ای جدید بود که در آن بازارهای 
اولیگوپولی بهتر تبیین شــوند، زیرا حتی خصوصی سازی گسترده هم توانایی 
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ایجاد فضــای الزم را ندارد، مگر برای تعدادی بســیار انــدک از بنگاه ها. 
همچنین به نظریه ای جدید نیاز بود برای مقررات گذاری در شرایِط »اطالعات 

نامتقارن«، زیرا مقررات گذاران معموال دانش کمی از شرایط بنگاه دارند.

 چوب جدید جادو
پژوهش تیرول، روش های علمی جدیدی را به طور مشــخص در نظریه 
بازی و نظریه قــرارداد ایجاد کرد. این نظریات امیدهای بســیاری را برای 
کاربردهای عملی در سیاست گذاری های اقتصادی زنده کردند. نظریه بازی 
به مطالعه نظام مند این مســئله کمک می کرد، که چگونه بنگاه ها به شرایط 
مختلف و رفتار یکدیگر واکنش نشان می دهند. در ادامه از این نظریات برای 
مقررات گذاری مناسب این بنگاه ها استفاده می شد. مبنای مقررات گذاری، 
نظریه جدید قراردادهای محرکی بین طرفین با اطالعاتی متفاوت اســت. با 
این حال، گرچه بســیاری مردم می توانند پرســش های این پژوهش را درک 
کنند، حل کردن آن ها بســیار دشوار است. تیرول در دو مطالعه مجزا - یکی 
همراه با پاتریک ِری، در سال 1986 و دیگری همراه با اولیور هارت در سال 
1990- نشــان داد که یک عقیده بسیار رایج در اقتصاد هیچ توجیهی ندارد. 
کدام عقیده؟ اگر شــخصی یک مونوپولی داشته باشد، آن هم در زمینه ای که 
پیوندی مهم با زنجیره تولید حســاب می شود، چه اتفاقی می افتد؟ آن عقیده 
قدیمی می گفت که چنین شرکت هایی در زمینه خودشان به راحتی سودهای 
انحصاری به دست می آورند، اما رقابت مانع از این می شود که از جایگاهشان 

در پیوند بعدِی زنجیره تولید سودی ببرند. 
تیرول می گفت که تســلط پیدا کردن بر یــک پیوند در یک زنجیره، به آن 
مونوپولی اجازه کســب ســود از بازار پیونِد بعدی را هم می دهد. ژان تیرول 
همراه با همکارش، ژان ژاک الفونت، که اکنون درگذشــته، در ســال 1986 
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کمکی بســیار زیاد به نظریه مقررات گذاری کردند. آن ها نشان دادند که اگر 
مجموعه ای از قراردادهای هوشــمندانه تولید داشته باشیم، می توانیم مسئله 
اطالعــات متقارن را در بازار دور بزنیــم. در این حالت دیگر نباید نگران این 
مسئله باشیم، که نهاِد مسئول مقررات گذاری دانش کافی و کامل از هزینه ها 
و گزینه های فنی تولیِد مونوپولی نداشته باشد. پیش تر گفته شد که این مسئله 
همیشه یکی از جدی ترین تهدیدهای مقررات گذاری بوده، اما تیرول سهمی 
کادمی نوبل،  جدی در رفع همین مشکل داشت، و اتفاقا بنابر گزارش خود آ
یکی از دالیل اصلی دریافت جایزه نوبل اقتصاد توسط تیرول هم همین بود.
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نفرین پول نقد
اقتصاددانی که هزینه ها و مزایای خارج کردِن پول نقد از دایره تجارت را 

بررسی می کند
کنت روگوف

متولد ۲۲مارس ۱۹۵۳ است. در گذشــته اکثرًا کنت سائول روگوف را به عنوان 
اســتاد شطرنج می شــناختند اما حاال همه او را به عنوان اقتصاددان امریکایی 
می شناسند. بر اســاس رتبه بندی اکونومیســت او دهمین اقتصاددان اثرگذار 
دنیاست. روگوف لیسانس و فوق لیسانسش را از دانشگاه ییل و مدرک دکترای 
یافت کرده است. او در حال  خود را در رشــته اقتصاد از دانشگاه ماساچوست در
حاضر استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. روگوف در دنیای اقتصاد ابتدا با 
کتاب »زمانه عوض شده: هشت قرن اشتباه مالی« شناخته شد و سپس در سال 
۲0۱۶ با انتشار کتاب »نفرین پول نقد« نامش سِر زبان ها افتاد. نظریاتی که او در 
این کتاب مطرح کرد حســابی جنجال به پا کرد و منتقدان بسیاری تالش کردند 
برای مخالفت با او دســت به قلم ببرند. اما نظریــه اش به صورت کلی از طرف 
صندوق بین المللی پول و بســیاری از نهادهای بزرگ اقتصادی و مالی پذیرفته 

ـ شده است.   
وقت آتش زدِن اسکناس ها است؛ این را اقتصاددانی می گوید که عمرش را 
در دانشگاه هاروارد گذرانده و به عنوان یکی از قهارترین شطرنج بازها در جهان 
شناخته می شــود. کنت روگوف اقتصاددانی امریکایی است که بیشتر به خاطر 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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کتاب جدیــدش با عنــوان »نفرین پول نقــد« او را می شناســند. این روزها 
اســکناس ها هنوز از تک وتا نیفتاده اند و در گردش هســتند با این وجود کنت 
روگوف معتقد اســت باید آنها را از گردونه تجارت خارج کرد. خیلی از منتقدان 
معتقدند این ابزوردترین نظریه ای است که تاکنون از زبان یک اقتصاددان مطرح 
شــده اما روگوف برای خودش دالیلی دارد. او نخبه حوزه پول در جهان است و 
با کتابی که در سال 2016 منتشر کرد موفق شد این جریان را در فکر دیگران نیز 
به راه بیندازد. او معتقد است باید درباره حجم عظیم پولی که در دنیا در گردش 
است صحبت شود و فکری برای آن بشود. نفرین پول نقد دقیقا به همین مسئله 

می پردازد. 
فرار مالیاتی و جرایم پولی؛ این دو مسائلی هستند که روگوف به عنوان دالیل 
اصلِی نفریِن پول نقد به آنها اشــاره می کنــد. او که پیش تر به عنوان اقتصاددان 
ارشد در صندوق بین المللی پول نیز مشغول به کار بوده معتقد است در کشوری 
مثل امریکا اسکناس های 100دالری و بعد 50دالری و 20دالری باید از گردش 
مالی خارج شــوند. حضور این پول ها می تواند بســیاری از جرایم مالی و پولی 
نظیر فرار مالیاتی را آسان کند. اما پول های ُخردتر باید حتما در گردش بمانند. 
مهم ترین مســئله ای که روگوف به آن اشاره می کند این است که خروج پول 
نقد از گردش می تواند به بانک های مرکزی کمک کند. آن دســته از بانک های 
مرکزی که گرفتار بحران مالی هستند می توانند با این ترفند از مشکالت و موانع 
پولــی عبور کنند. البته نظریه هایی که روگوف مطرح می کند بیشــتر با تمرکز بر 
وضعیت امریکا و اروپاســت. کشــورهای در حال توســعه احتمااًل وضعیت 

متفاوتی دارند و باید رویکرد متفاوتی نسبت به آنها داشت. 

جنگ با پول نقد
پول نقد بر اساس مطالعات روگوف از زمان جنگ جهانی اول به صورت 
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اســکناس در دسترس عموم مردم در سرتاسر جهان قرار گرفت. در بیش از 
یک قرن گذشــته، اسکناس ها نقش مهمی را در شکل دهی به تاریخ جهانی 
ایفا کرده اند. تکنولوژی پیشــرفت بســیاری داشــته و دنیا به عنوان دنیای 
دیجیتال شناخته می شود اما هنوز هم پول نقد در گردش است. اسکناس ها 
در عصر دیجیتال دوام آورده اند و مورد اســتفاده قرار می گیرند. اما شــاید 
اســتفاده اصلی از این پول های نقد به صورت زیرزمینی و غیرقانونی باشد. 
در واقع این پول نقد و اســکناس های درشــت در دنیای توسعه یافته امروز 
بیشــتر به کاِر اقتصاد زیرزمینــی و اقتصاد غیرقانونــی می آید. بانک های 
مرکزی هم با نرخ بهره های نزدیک به صفر )در کشــورهای توسعه یافته( به 

این فکر می کنند که چطور اسکناس ها را از گردش مالی خارج کنند. 
مســئوالن هر روز تالش می کنند از مزایای نظام پولِی دیجیتالی به مردم 
بگوینــد، یک روز از پول های مجازی می گوینــد و روز دیگر بانک ها را به 
تلفن های همراه می آورند تا با تلفن بانک آنها را ترغیب به استفاده از پول های 
مجازی کنند. آنها به خوبی می دانند که پول های نقد و اسکناس های درشت 
راه را برای فرار مالیاتی و فعالیت های غیرقانونی باز کرده است. در واقع آنها 
به دنبال استراتژی هایی برای حذف پول نقد یا حداقل اسکناس های درشت 
هستند. اما هنوز به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده اند. هنوز هم پول نقد 
قابلیــت حذف ندارد. این اتفاق باید به صــورت موقتی رخ بدهد؛ در واقع 
زمانی می رســد که کشورها نسبت به آن احساس نیاز می کنند و آن را حذف 

می کنند. 
حذف پول نقد تنها عقیده عجیب و جنجالِی روگوف نیست. او در سال 
2013 نیز نظریاتی درباره رشــد بدهی و بحــران اقتصادی مطرح کرد که با 
واکنش های جهانی همراه شــد. با این وجــود نظِر او درباره نفرین پول نقد 
بیش از هر چیزی مورد بحث قرار گرفت. بررســی ها نشان می دهد بیش از 
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5هــزار مقاله مطبوعاتی درباره نفرین پول نقد تاکنون نوشــته شده اســت. 
روگوف معتقد است حضور پول نقد باعث می شود بانک ها به پادشاه تبدیل 
شــوند و اگر ارزهای کاغذی از میان برداشته شوند این قدرت پادشاهی از 
آنها گرفته خواهد شد. بر اســاس تحلیل های روگوف هرچه حجم پول نقد 
بیشــتر می شود میزان تورم نیز بیشتر می شــود و این قاعدتًا به ضرر اقتصاد 
است. به خاطر همین مسائل است که او به نفرین پول نقد باور دارد و معتقد 

است باید آن را از گردش مالی خارج کرد.  
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نظریه نوین تجارت
پل کروگمن از اساس مبادله در کشورها می گوید

پل کروگمن

پل کروگمن سال ۱۹۵۳ در نیویورک امریکا به دنیا آمد. در سال ۱۹۷۴ از 
دانشگاه ِییل کارشناســی خود را در اقتصاد گرفت و سپس برای تکمیل 
تحصیالت خود به MIT رفت. کروگمن در ســال ۱۹۷۷ از این دانشــگاه 
دکتری اقتصاد خود را گرفت و تنها زمانی که ۲۴ ســال ســن داشت وارد 
جهان نظریات اقتصادی شد. اقتصاددانی که از همان جوانی تا امروز در 
چتر گســترده اقتصاد کالن کینزی قرار می گیرد، در سال ۲00۸ به خاطر 
نظریاتش درباره تجارت جهانی و جغرافیای اقتصادی موفق به اخذ نوبل 
اقتصاد شــد. او هم اکنون ســتون نویس نیویورک تایمز است و در مرکز 

یس می کند. ـ تحصیالت تکمیلی شهر نیویورک تدر
پل کروگمن از همان جوانــی نظریات اقتصادی معروف جهان را دچار 
انقــالب می کرد. یکی از این نظریات مربوط اســت به تجارت. تا پیش از 
کروگمن، نظریه تجارت که مبتنی بر نظریات دیوید ریکاردو بود بر تجارتی 
تاکید می کرد که بنیادش بر مزیت نســبی استوار است. برای مثال کشوری 
که تولیدات کشــاورزی زیادی دارد، با کشــوری که تولیدات صنعتی دارد 
وارد تجارت می شــود و آنچه را دارد می دهد و آنچه را می خواهد می گیرد. 

] اقتصاددانان نهادگرا [



ایدهها330

این داســتان روی کاغذ قابل فهم اســت اما در قرن بیستم حجم زیادی از 
تجارت های بین المللی بین کشــورهایی صــورت می گرفت که ویژگی های 
بسیار مشــابه با هم داشــتند و این مســئله قابل توضیح با نظریه تجارت 

کالسیک نبود.
کروگمن در ســال 1979 یعنی زمانی که حتی 30 ساله هم نشده بود در 
ژورنال اقتصاد بین المللی توضیحی جدید را ارائه داد که مبتنی بر دو فرض 
بــود: مصرف کننده شــاید برندهای متنوع تری بخواهــد و تولید هم باید بر 
اساس صرفه جویی در هزینه صورت پذیرد. همین مسئله باعث شده که هر 
اقتصادی تا حد توان به تولید خود تنوع ببخشد و بر عکس مسیری حرکت 
کنــد که در آن یک ویژگــی منحصر به فرد، یا حداقــل منحصر به منطقه، 

زاییده شود.
کروگمن برای این نظریه خود مدلی هم طرح کرد و امروزه بســیاری 
افــراد از همین فرضیات و مدل های کروگمن اســتفاده کرده و به آن نام 
»نظریه نویــن تجارت« را داده انــد. البته آن دو فرض بــرای برخی از 
کشــورها گران تمام شده اند و آنها را در یک الگوی تجاری زیان بار قفل 
کرده اند. کروگمن در همین جا اشــاره می کند که گرچه جهانی ســازی 
پدیده ای مفید و مثبت بوده اما از دهه 80 میالدی به این سو پدیده ای که 
به آن »بیش  جهان ســازی« می گوییم باعث ایجاد نابرابری بین کشورها 

شده. 
البتــه به هر صورت به خاطر بهینه شــدن هزینه تولید و متنوع تر شــدن 
محصــوالت، کلیت پروژه جهانی ســازی از نگاه کروگمــن پدیده ای مثبت 
اســت. کروگمن بر اســاس چنین نگاه و تحلیلی عمدتــا از تجارت آزاد و 
جهانی ســازی حمایت، و مخالفت اندک خود را بــا چیزی که تحت عنوان 

»صنایع استراتژیک« شناخته می شود، ابراز می کند.
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جغرافیای اقتصادی نوین
کروگمن را در جهان به دو نظریه بسیار معروف می شناسند که اولی همان 
»نظریه نوین تجارت« اســت و دومی »جغرافیــای اقتصادی نوین«. یازده 
ســال طول کشــید که کار کروگمن بــر روی نظریه نوین تجــارت تبدیل به 
نظریه ای شد که امروزه معموال به آن »جغرافیای اقتصادی نوین« می گویند. 
بحث این نظریه با مقاله ای آغاز شــد که کروگمن در ســال 1991 در ژورنال 
اقتصاد سیاســی منتشــر کرد. خود کروگمن می گوید که گذار از نظریه نوین 
تجارت به این نظریه جدید با اینکه بدیهی به نظر می رســد اما زمان زیادی از 
او گرفته تا به اینجا رســیده. این مقاله تبدیل به پرارجاع ترین مقاله کروگمن 
شد که اختالفی فاحش با باقی مقاالت او از این حیث داشت و خود کروگمن 

کادمیکش« می داند. آن را »عشِق زندگی آ
کروگمــن پیش تر، از بحث »صرفه جویی« پرده برداری کرده بود و آن را 
به صورت مســتقیم با حجم تولیــد پیوند زده بود. صرفه جویِی مقیاســی 
توضیــح خیلی ســاده ای دارد: اگر چیزی را بیشــتر تولیــد کنیم احتماال 
هزینــه ای که به ازای هر واحد آن می کنیم، کاهش یابد. حال به جای یک 
کشــور، یک منطقــه را در نظر بگیرید که کاالهایی را به ســطح باالیی از 
حجم تولید رســانده اند. کروگمن می گوید اگر یــک منطقه تولید زیادی 
داشته باشد، به دلیل پایین آمدن هزینه تولید، می تواند تولید بیشتری را نیز 

به خود جذب کند.
بنابر ایــن نظریه جدید کروگمن که مکمل نظریــه نوین تجارت او بود، 
دیگر با یک توزیع یکدست تولیدات صنعتی در جهان روبه رو نخواهیم بود، 
بلکه تولید به مرور زمان در مکان هایی از این جهان، خواه چند شهر باشد و 
خواه چند کشور یا یک منطقه )مثال آسیای شرقی( متمرکز می شود. همین 
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تمرکز تولید در مناطق گوناگون جهان به نوبه خود باعث باال رفتن جمعیت 
این مناطق هم می تواند باشــد و البته از ســویی دیگر درآمد آن منطقه را هم 
افزایش خواهد داد. نکته جالب تاریخ نوشته شدن این مقاله است. در سال 
1991 هنوز کشــور چین به این اقتصاد عظیم امروزی تبدیل نشده بود اما به 
مرور زمان و طی دو دهه تبدیل به موجودی عظیم الجثه شــد که امروز برای 
مقابله با آن، دونالد ترامپ مجبور به زیر پا گذاشتن اصول ابتدایی و اساسی 
تجارت بین الملل شده است. ترامپ با قرار دادن تعرفه بر واردات از کشوری 
مانند چین، به عبارتی هزینه تولید در این کشــور را به سهم خود باال برده و 
تولید در چین و صادرات به جهان را از صرفه و ســود همیشــگی اش خارج 

کرده است.
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قهرمان توسعه پایدار اقتصادی
جفری ساکس اقتصاددانی که در ۲۸سالگی استادتمام دانشگاه هاروارد شد

جفری ساکس

متولد پنجم نوامبر ۱۹۵۴ در دیترویت در ایالت میشــیگان اســت. بعد از 
تکمیل دوران تحصیل پیش از دانشــگاه، قدم به هاروارد گذاشت. جفری 
ســاکس مدرک لیســانس، فوق لیســانس و دکتری خود را از دانشگاه 
یافت کرد و در ۲۸سالگی در همان دانشگاه به  هاروارد در رشته اقتصاد در
عنوان جوان ترین اســتاد مشغول به کار شــد. در حال حاضر در دانشگاه 
یس می کند. رساله دکتری او درباره »فاکتور هزینه ها و تطابق  کلمبیا تدر
اقتصاد آزاد: نظریه و اسناد« بود. ۱۹ سال به عنوان استادتمام در دانشگاه 
یــس، در بخش های دیگری نیز در  هــاروارد فعالیت کرد. او به غیر از تدر

ـ دنیای اقتصاد فعالیت داشته است.
28 ســال بیشتر نداشت که به عنوان جوان ترین استاد دانشگاه هاروارد 
در تاریخ این دانشگاه مشــغول به کار شد. جفری ساکس اکنون 64ساله 
است، اقتصاددانی که نظیر او کمتر پیدا می شود. او بیشتر به دلیل فعالیت 
در زمینه توســعه اقتصادی و مبارزه علیه فقر در جهان شــناخته می شود. 
البتــه او در بیشــتر زمینه های اقتصادی دســتی بر آتــش دارد اما این ها 
نمونه های برجســته فعالیت های این اقتصاددان تاکنون به شــمار می آید. 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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برای مثال او ســازمانی غیردولتی برای پایان بخشــیدن بــه فقر مطلق و 
گرسنگی راه اندازی کرده و در این زمینه کار می کند. حتی پروژه های مهمی 
را در این زمینه در ســازمان ملل به عهده گرفته و تا حدودی به ســرانجام 
رسانده است. به همین دلیل است که نام او با پدیده فقر گره خورده است. 

نقشــی که ســاکس به عنوان یک اقتصاددان در سیاست گذاری های 
اقتصاد بین الملل داشته، مثال زدنی است. برای مثال او در دهه 80 میالدی 
به بسیاری از اقتصادهای امریکای التین نظیر برزیل، بولیوی و پرو کمک 
کرد افســار تورم بی رویه در اقتصاد خود را به دست بگیرند. عالوه بر آن به 
اقتصادهای در حال توسعه راهکارهایی داد تا بتوانند خود را از بار سنگین 
بدهی ها نجات بدهند. به این ترتیــب ایده ها و برنامه های اقتصادی او در 
دهه 80 به بعد مورد اســتقبال بسیاری قرار گرفت. نقش او فقط در مورد 
اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توســعه قابل مشاهده نیست 
بلکه در اقتصادهای توسعه یافته هم می توان نقش او را مشاهده کرد. برای 
مثال در هلند موفق شــد با برنامه هایش تکانی به بازار اقتصادی این کشور 
بدهد. او برنامه ای برای وزیر اقتصاد و دارایی هلند نوشت که در نهایت به 
هلند کمک کرد با یک ســری برنامه های اصالحی خود را از بیماری های 
اقتصادی نجات و بدهی هایش را کاهش بدهد. به همین خاطر او به یکی 

از افتخارات هلندی ها تبدیل شده است. 

قدمی برای توسعه پایدار جهانی 
موفقیت هایی که ساکس در هلند به دست آورد باعث شد برنامه هایش 
در برخی از دیگر کشورها نظیر اسلوونی و استونی نیز دنبال شود تا بتوانند 
اقتصاد خود را به ثبات برسانند. او حتی به گورباچف کمک کرد تحوالتی 
را در اقتصاد ایجاد کند که در نهایت مدال لئونتیف را به خاطر خدماتش به 
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اقتصاد روســیه دریافت کرد. او قهرمان توسعه پایداری اقتصادی است. 
رفته رفته از توسعه اقتصادی به توســعه پایداری جهانی رسید تا جایی  که 
محیط زیســت هم به یکی از دغدغه های مهمش تبدیل شد. او در همین 
زمینه ها با هند و چین همکاری هایی داشــته و برای توســعه پایدار در این 

کشورها تالش های بی وقفه داشته است. 
توسعه اقتصادی، بهبود وضعیت فقر، سالمت و سیاست گذاری های 
امدادی و محیط زیســت پایدار از جمله مباحث مهمی است که ساکس 
توجهی ویژه به آن ها داشته است. او کتاب ها و مقاله هایی در زمینه تغییرات 
آب وهوایی، فجایع زیست محیطی و جهانی ســازی نوشته است. از سال 
1995 بــه بعد نیز تــالش عمده ای برای پایان بخشــیدن به فقر مطلق در 
آفریقا داشته اســت. برای مثال در مورد آفریقا نظرش این است که بذر و 
کود مناســب باید به دســت مردم این کشور برســد تا بتوانند محصوالت 
خوبی را پرورش بدهند. به این ترتیب کشــاورزان می توانند درآمد خود را 
افزایــش بدهنــد و از این طریــق وضعیت معیشــتی و زندگــِی بهتری 

داشته باشند. 
ساکس همیشه هم تحسین و هم نقد را در دستور کار خودش قرار داده، 
این در حقیقت فلسفه اقتصادی اوست. او معتقد است کشورهای فقیر به 
هیچ  عنوان در دام فقر گرفتار نشده اند و در نتیجه همیشه منتقد آن دسته از 
اقتصاددان هایی بوده که در این زمینه معتقدند فقر تله ای برای کشــورهای 
فقیر است و راه فرار ندارند. او همیشه رویکردهای چندمنظوره را به عنوان 
راهکار اقتصادی در دستور کار خود قرار داده و به همین خاطر امری نظیر 
کمک هــای خارجی را هیچ گاه برای توســعه اقتصادی از برنامه های خود 
خارج نمی کند. این اقتصاددان با همین رویه اقتصادی موفق شده تاکنون 

جوایز بسیاری دریافت کند و نام خودش را به جهانیان بشناساند.
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رشد اقتصادی در دوران بدهکاری
کارمن راینارت، اقتصاددانی که علی رغم خطایش همچنان در 

دنیای اقتصاد موثر است
کارمن راینارت

کارمن راینارت متولد ۷ اکتبر ۱۹۵۵، یکی از برجسته ترین اقتصاددان های زن در 
دنیاســت. او سمت های مختلفی در معروف ترین دانشــگاه ها از جمله دانشگاه 
مریلنــد و همچنین موسســه های بزرگ اقتصــادی در دنیا داشته اســت. این 
اقتصــاددان در هاوانا بــه دنیا آمده و از ســال ۱۹۶۶ در امریکا  زندگی می کند. 
کارمن در دهه ۹0میالدی به صندوق بین المللی پول راه پیدا کرد. او در آن زمان 
یافت کرده بود. این اقتصاددان با برخی  به تازگی مدرک دکتری اقتصاد خود را در
از ژورنال های معروف جهانی نیز در ارتباط است. بلومبرگ مارکت هم در سال 

ـ ۲0۱۱ و هم در سال ۲0۱۲ نام او را در میان ۵0 اقتصاددان اثرگذار دنیا قرار داد.
ســال 2010 بود که کارمــن راینارت، اقتصــاددان انگلیســی زبان به همراه 
همکارش کنت روُگف مقاله ای علمی با عنوان »رشــد در زمان بدهی« منتشر 
کردند. این مقاله حاصل مطالعه بر روی داده های اقتصادی 44 کشــور دنیا در 
بازه ای 200ساله بود. نتیجه مطالعه نشان می داد سطوح باالی بدهِی دولت ها هم 
در کشــورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه با نرخ پاییِن رشد 
اقتصــادی در ارتباط اســت؛ به ویــژه زمانی که تولید ناخالــص داخلی برابر با 
90درصِد تولید اقتصادِی ساالنه ملی باشد. اما چند وقت بعد مطالعات جدیدی 

] اقتصاددانان حامی بازار آزاد [
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از ســوی دیگر اقتصاددان ها صورت گرفت که ادعا کرد نتایج به دســت آمده در 
مطالعات این اقتصاددان ها با خطاهای بزرگی همراه است و باعث شده به نتایج 
اشــتباهی دست پیدا کنند. ماجرا به اینجا ختم نشد و این دعواها بعد از گذشت 
ســال ها همچنان ادامه دارد. در این بین کارمن راینارت به عنوان اقتصادداِن زِن 

موثر در دنیای اقتصاد همچنان حضور دارد. 
آن ســال هایی که کارمن به همراه کنت درباره وضعیت اقتصادِی کشــورها 
مطالعه می کردند دوران بحران بزرگ اقتصادی و کمی پس از آن بحران بود. آنها 
وضعیت را در اکثر شهرهای توسعه یافته دنیا از واشنگتن گرفته تا لندن، بروکسل 
و توکیو بررســی کردند تا ببینند بهترین راه برای خروج از بحران بزرگ اقتصادی 
چیســت. اما نتایج مطالعات آنها مورد نقد و بررســی موشــکافانه بسیاری از 
تحلیل گران اقتصادی قرار گرفت و جنجال های بسیاری آفرید. نخستین بار سه 
اقتصاددان از دانشــگاه ماساچوســت یافته های کارمن و کنت را مورد بازبینی و 
نقد قرار دادند. آنها خطایی را به درستی پیدا کرده بودند و کارمن و کنت نیز به آن 
اقرار کردند. در حقیقت این دو اقتصاددان در مطالعه خود اشــتباهی محاسباتی 

انجام داده بودند که باعث شده بود نتایج به شکل دیگری به دست بیاید. 
نقد سایر تحلیل گران به مطالعات کارمن و کنت به یک خطای ساده ختم نشد 
بلکه آنها را به اشتباهاتی جدی متهم کردند و همین امر باعث شد کارمن راینارت 
نسبت به قضیه واکنشی جدی نشان بدهد. حمله هایی که به یافته های این پژوهش 
از طــرف مطبوعــات مختلف صورت گرفت باعث شــد کارمــن جوابیه ای را در 
نیویورک تایمز منتشــر کند. از آنجا که در برخی نقدها گفته شده بود یافته های این 
پژوهش در جهت سیاست های ریاضت اقتصادی است، کارمن از همین جا دفاع 
از خودشان را شــروع کرده بود. او ادعا کرده بود که بیدارِی سیاست های ریاضت 
اقتصادی در اروپا و امریکا هیچ گاه نمی تواند ناشی از یافته های یک پژوهش باشد 

بلکه صرفًا نتیجه وضعیتی است که بازار دنبال می کند. 
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یافته های اساسی که پابرجا ماندند
پایه ای تریــن یافته مطالعات کارمــن و کنت این بود کــه وقتی بدهی به 
90درصــد یا بیش از 90درصِد تولید ناخالص داخلی می رســد، رشــد حدود 
1درصد خواهد بود. هرچند خطاهایی در این پژوهش یافته شد اما باز هم این 
یافته پایه ای زیر سوال نرفت. به عالوه پژوهش آنها درباره بدهی و رشد بود که 
تا آن زمان به شکلی منسجم و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته بود. در واقع این 
دو اقتصاددان به پرســش های مهمی پاســخ می دادند: آیا حجم باالی بدهی 
نشــان دهنده ضعف در درآمدهای مالیاتی و کاهش رشد اقتصادی است؟ یا 
افزایش بدهی باعِث تحلیل رفتِن رشــد اقتصادی می شــود؟ یکی از مسائل 
مهمی که ایــن دو اقتصاددان در مطالعه خود به آن اشــاره کردند این بود که 
اصواًل نمی توان در دنیای اقتصاد یک نســخه یا قاعده کلی را در هر زمانی و 

در هر مکانی اجرایی کرد. 
آنچه بســیار مورد نقد قرار گرفته بود این بود کــه بدهی هیچ گاه به باالی 
90درصد یا بیشتر نخواهد رسید اما این نیز مسئله ای بود که کارمن و کنت در 
مطالعه خود به آن اشــاره کرده بودند. مســئله ای که آنهــا به صورت جدی و 
مختصر به آن اشاره کردند این بود که بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا 
گرفتار حجم باالی بدهی ها می شــوند که بر اســاس استانداردهای تاریخی، 
بســیار باال و غیرقابل باور اســت. این اتفاق به ویژه زمانــی رخ می دهد که 
دولت ها برنامه های بهداشت و درمان یا برنامه هایی برای افراد سال خورده در 
جامعه در پیش گرفته باشند. آنها برای اینکه بتوانند این بار بدهی را برای خود 
حل کنند باید تحوالتی بــزرگ را در نظام خود ایجاد کنند. کارمن می گوید: 
»مهم نیســت که این امر مهم در مطالعات ما به دســت آمده باشد یا دولت ها 
خودشان به آن رسیده باشند؛ به هر حال این تحوالت اقتصادی باید رخ بدهد 

تا دولت ها بتوانند خودشان را از حجم سنگین بدهی ها رها کنند.«
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 پیشرفت فناوری پدیده ای اقتصادی است 
یا علمی؟

پائول رومر پیشرفت فناوری را کامال وارد اقتصاد کرد
پائول رومر

پائــول رومر متولد ۶ نوامبر ۱۹۵۵ اســت. او که در شــهر دنور ایالت کلرادوی 
آمریکا به دنیا آمد برای تحصیل تنها یک دانشگاه را پیش رو داشت و به خاطر 
آن وارد ایالت ایلینویز شــد و به شهر شیکاگو رفت. دانشگاه شیکاگو در اوج 
التهابات دهه هفتادی اش در هر ســه مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشد و 
دکتری پذیــرای پائول رومر بود. رومر در اکتبر ۲0۱۶ اقتصاددان ارشــد بانک 
جهانی شــد، اما هنوز چیزی از آغاز ســال ۲0۱۸ نگذشــته بــود که به خاطر 
مناقشاتی از این سمت استعفا کرد. او در سال ۲0۱۸ به خاطر تالش هایی که به 
یافت  منظور یکپارچه ســازی علم اقتصاد و حوزه فناوری کــرده موفق به در
نوبل اقتصاد شــد. او به صورت پراکنده جدای از سمت های مهمی که داشته، 

ـ استاد دانشگاه هایی نظیر دانشگاه نیویورک هم بوده است. 
نام پائول رومر با دو چیز گره خورده اســت: نوبل اقتصاد و »نظریه رشد«. 
این دو حیطه هم به نوبه خود به هم گره می خورند و اصال همان »نظریه رشــد« 
اســت که باعث شد رومر نوبل اقتصاد ســال 2018 را از آن خود کند. به همین 
خاطر بهتر است ابتدا ســری بزنیم به تاریخچه کوتاهی از همین نظریه و ببینیم 
رومر با آن چه کرد. رومر اقتصاددانی است که موریس کوگلر، استاد سیاست های 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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عمومی، او را »اقتصادداِن ایده ها« می نامد.
بازگردیم به ســال 1956. سالی که رابرت سولو و ترور سوان به صورت مستقل 
از یکدیگر مدل هایی برای رشــد طراحــی کردند که در آن هــا، تغییرات برون زای 
فنــاوری دلیل اصلی پیشــرفت قلمداد می شــدند. این مدل ها، ابزار فنی بســیار 
قدرتمندی برای پیش بینی گرایش های بلندمدت رشــد بودند، و نشان می دادند که 
چــه عواملی در بلندمــدت بر خروجی رشــد تاثیر می گذارند. با این حال، رشــد 
بهره وری که ناشی از تغییرات فنی بود، به دانشمندانی نسبت داده می شد که خارج 
از حیطه بازار نشســته بودند و تصمیم ها و فعالیت هایشــان تاثیراتی مثبت بر بازار 
داشــت. معنای این نظریه این بود که هیچ گونه نقشی برای تاثیر سیاست اقتصادی 
در نظر گرفته نمی شــد، در حالی که این سیاست های اقتصادی تاثیر بسیار شگرفی 
در رشد بلندمدت اقتصادی دارند. همان زمان هم این حس پیش آمد که جایگاهی 
برای تغییرات فناوری در حیطه اقتصادی و بازاری در نظر گرفته نشــده و دائما این 

مسئله بیرون از حوزه بازار در نظر گرفته شده است.
از همــان زمــان بســیاری از نظریه پردازان بــزرگ به این فکــر افتادند که 
پژوهش های تحقیق و توســعه را وارد مدل رشــد کنند، به گونه ای که تغییرات 
فناوری به جای این که عاملی خارجی در نظر گرفته شــوند، بیشتر درون همان 
مدل قابل توضیح باشند. شاگردان خود رابرت سولو در بین همین افرادی بودند 

که به فکر تغییر این مدل افتادند.
این مســئله چالش بســیار زیادی به همراه داشت. بخشــی از این چالش 
مربوط به این مســئله می شــد که چطور می توان مدل را در یک چینش تعادل 
عمومــِی پویا انجام داد، به شــکلی کــه قدرت بازاری که وجود دارد، شــامل 

هزینه های تحقیق و توسعه هم باشد.
ایــن وظیفه از طریق رقابت انحصاری انجام شــد. اقتصاددانان در آن دوره 
نشستند و رقابت انحصاری را فرمالیزه کردند. ژوزف استیگلیتز در سال 1977 
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به همراه آویناش دیکســیت، مدل رقابت انحصاری را به دنیا معرفی کردند. در 
ســال 1979 هم اقتصاددان معروف دیگری وارد این زمینه شد. پل کروگمن در 
ژورنال اقتصاد بین الملل نشان داد که چطور می توان مدل دیکسیت- استیگلیتز 
را وارد مدل تجارت بین الملل کرد و پس از آن در ســال 1991 هم نشــان داد که 

چطور می توان این مدل را وارد جغرافیای اقتصادی کرد.

رومر وارد می شود
رومر که در همان سال های انتهایی دهه 70 و ابتدای دهه 80 دانشجوی دکترای 
اقتصادی در دانشــگاه شیکاگو بود، از نزدیک با هسته چنین مسائلی آشنا بود. او 
روش حل مدل تعادل عمومی پویا را پیدا کرد به شــکلی که بتواند به مسیر رشدی 
متعادل برسد. روش او برخالف مدل ایستا، بازگشت  به مقیاس ها را از بین نمی برد.
ایــن مدل که در تز دکترای او هم آمده در ســال 1986 توســط ژورنال اقتصاد 
سیاســی منتشر شــد. در این مدل خارجی بودن مســائل علمی که تاثیر زیادی بر 
اقتصاد دارند، هم گنجانده شده و تاثیرش بر انباشت سرمایه نشان داده شده است. 
رومر این مدل را ادامه داد و تصحیح هم کرد. در سال 1990 مقاله ای از او در ژورنال 
اقتصاد سیاسی منتشر شد که دانه بندی دینامیک همان مدل قبلی را داشت و در آن 
تاثیرات ســرمایه گذاری های بین المللی بر تغییرات فناوری و برعکس هم گنجانده 
شده بود. این مســئله از طریق گنجاندن مدل دیکسیت- اســتیگلیتز در معماری 
تعــادل عمومی ممکــن بود و همین مســئله هــم کاری بود که رومــر در  دوران 
دانشجویی اش انجام داده بود و حاال می توانست مسئله پیشرفت علمی را به صورت 
کامال اقتصادی مدل کند. رقابت انحصاری به بنگاه های اقتصادِی موجود در مدل 
این قــدرت بازاری را می داد که بتوانند ســود الزم برای پوشــش دادن هزینه های 
ســرمایه گذاری تحقیق و توسعه را دربیاورند. از همین طریق هم بود که تغییرات و 

پیشرفت های فناوری کامال وارد حیطه اقتصاد شد.
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دنیای اقتصادی بر مدار عصب شناسی
ارنست فهر اقتصاددانی است که به خاطر شناساندن مفهوم اقتصاِد 

مبتنی بر عصب شناسی شهرت یافته
ارنست فهر

اتریشی- سوئیسی است و در زمینه اقتصاد رفتاری شناخته می شود، شاخه ای 
از اقتصاد که به آن اقتصاد عصبی هم می گویند. ارنســت فهر متولد ۲۱ ژوئن 
۱۹۵۶ است و در اتریش زندگی می کند. در زمینه اقتصاد کالن و اقتصاد تجربی 
یس کرده است. در حال حاضر هم از  مطالعاتی داشــته و در همین رابطه نیز تدر
استادهای برجسته دانشگاه زوریخ در سوئیس است. سهم کالنی که در اقتصاد 
مبتنی بر عصب شناسی دارد باعث شده به شهرت کالنی دست پیدا کند. او در 
ســال ۲0۱0 به همراه برادرش موسسه مشــاوره ای را راه اندازی کرد که در زمینه 
اقتصاد رفتاری به مراجعان خود مشــاوره می دهد. فهر در ســال ۲0۱۶ یکی از 
بانفوذترین اقتصاددان ها در آلمان، اتریش و سوئیس شناخته شده است. در همین 

ـ راستا جوایز بسیاری نیز به دست آورده است.
»اقتصاد با اعصاب در ارتباط است«. این شاید اصلی ترین ایده ای باشد که 
ارنست فهر، اقتصاددان اتریشی-سوئیسی مطرح کرده است. شاید علم اقتصاد 
بســیار متفاوت از علم شیمی یا زیست شناســی به نظر برسد و به همین خاطر 
اقتصاددان ها تصور می کنند تجربه زیسته جای چندان زیادی در دنیای اقتصاد 
ندارد. اما ارنست فهر تمام تالشش را به کار بسته تا عکِس این مسئله را به اثبات 

] اقتصاددانان رفتاری [
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برساند. او نشــان می دهد که در اقتصاد هم می توان مثل علم شیمی یا زیست، 
فاکتورهــای مهم را کنترل کرد و از این طریق، به نتایج مهمی در دنیای اقتصاد 
دســت یافت. در واقع آن ها هم باید خوب مشــاهده کنند تــا بتوانند به نتایج و 
راهکارهایی برای مشــکالت و معضالت اقتصادی دســت پیدا کنند. این اصل 

کالم فهر است که تالش کرده در تمامی مباحث خود مطرح کند. 
دانیــل کانمن پیش تر مبحث اقتصاد رفتاری را در دنیای اقتصاد مطرح کرده 
بــود که به تازگی در ایران نیــز زیاد مطرح می شــود. او بنیان گذار علم اقتصاد 
رفتاری شــناخته می شود. اما ارنست فهر به عنوان اقتصاددانی مطرح است که 
راه او را ادامــه داده و به شــکلی جدی تر این مبحث را دنبــال می کند. اقتصاد 
رفتــاری در حقیقت از داده ها، مدل ها و روش هــای مختلف در علوم دیگر که 
نزدیک به علم اقتصاد هســتند بهره می گیرد تا از این طریق یافته هایی را درباره 
شیوه ادراک انسان ها به دست بیاورد و در نهایت از این یافته ها با عنواِن اقتصاد 
رفتاری اســتفاده می کند. یکــی از مهم ترین علومی که در این ســال ها به علم 
اقتصاد نزدیک شده، علم روان شناسی است. البته جامعه شناسی، انسان شناسی، 
زیست شناسی و دیگر زمینه ها نیز برای اثرگذاری روی علم اقتصاد مورد استفاده 
قرار گرفته اند. به هر حال علم اقتصاد رفتاری ریشه عمیقی در یافته های تجربی 

دارد و از همین طریق پیش می رود. 

آزمایش در دنیای اقتصاد
اقتصــاد رفتاری در واقع یکــی از ابزارهای مورد اســتفاده در علم اقتصاد 
اســت. این شاخه با سایر علوم در پیوند است. تاکنون این سایر شاخه ها نادیده 
گرفته می شــدند اما اکنون این شــاخه ها نیز دیده می شوند. فهر معتقد است با 
استفاده از روان شناسی و نورولوژی یا همان عصب شناسی می توان راهی به دل 
اقتصاد رفتاری پیدا کرد. در این شیوه، آزمایش ها مانند آزمایش در دنیای شیمی 
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یا زیست شناسی، می تواند ابزاری مفید برای مطالعه وضعیت و ویژگی ها باشد. 
برای مثال می توان شــیوه خرید در بازار را در مورد افراد مختلف مورد آزمایش 
قرار دارد و از منظر اقتصاد رفتاری به نتایج جالب توجهی دســت پیدا کرد. این 
وضعیت را می توان در بازار هم روی فروشــنده و هم روی خریدار مورد آزمایش 

و بررسی قرار داد. 
فهــر در آزمایش های خــود به یک نکته مهم اشــاره می کنــد و می گوید: 
»سال هاست که هر روز صبح خورشــید طلوع می کند و همه انتظار دارند فردا 
صبح هم خورشید طلوع کند. با این حال نمی توانید به این راحتی استنتاج کنید 
که همین فردا صبح حتمًا خورشــید طلوع خواهد کــرد حتی اگر چنین باوری 
داشته باشــید. باور داشتن به هیچ امری برای وقوع آن امر الزام آور نیست؛ بلکه 
آن امر باید به اثبات برســد.« این امر در زمینه اقتصاد نیز به همین شکل مطرح 
اســت. فهر معتقد اســت نتایج آزمایش های اقتصادی باید به وضوح و صریح 
مسائلی را نشــان بدهد تا بتوان به آن ها باور داشت در غیر این  صورت نمی توان 
گفت یقینًا یک مســئله اقتصادی رخ خواهد داد. همه چیز به شــرایط خاص و 

ویژه خودش مرتبط است. 
مدل های اقتصادی بسیاری در جهان وجود دارد. ارنست فهر نیز به عنوان 
اقتصاددانی برجســته این مدل ها را مورد بررسی قرار داده است. اما چه تعداد از 
این مدل ها واقع گرا هســتند؟ فهر معتقد است این مدل ها تنها زمانی واقع گرا به 
شــمار خواهند آمد که حقیقتًا در دنیای واقعیت رخ بدهند. در غیر این صورت 
باید گفت این مدل ها صرفًا نظرات ساده ای هستند که بر واقعیت مبتنی نشده اند. 
بــه هر حال فهر تمام تالش خود را به کار بســته تا علم روان شناســی و به ویژه 
عصب شناسی را وارد دنیای اقتصاد کند تا رنگ وبوی واقعیت به آن ببخشد. به 
نظر می رســد تاکنون در این زمینه موفق نیز بوده اســت. حال باید دید آینده چه 
طرح جدیدی برای اقتصاد خواهد داشت که فهر هنوز به آن دست نیافته است.
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منتقِد جهانی سازِی اقتصادی
یک در کتاب »تناقض جهانی سازی« سعی دارد  دانی رادر

به تضادهای درونِی این اصطالح بپردازد
یک دانی رادر

یک اقتصاددانی ترک است که اکنون  گوســت ۱۹۵۷ است. دانی رادر متولد ۱۴ آ
یک از همان ابتدا اهل دانشگاه هاروارد  یس می کند. رادر در دانشگاه هاروارد تدر
بود. او مدرک دکتری خود را نیز از همین دانشــگاه و در علم اقتصاد کسب کرد. 
البتــه او در طول ســال ها، اصالت خــود را فراموش نکرده و تــالش کرده برای 
یــک به عنوان  مشــکالت اقتصادی ترکیه نیــز راهکارهایــی ارائه بدهد. رادر
پژوهشگر فعالیت های بسیاری داشته و کتاب ها و مقاله های بسیاری نوشته است. 
یادی پیدا کرده و از نگاه مجالت  آثار او در زمینه جهانی ســازی شهرت بسیار ز
خارجی اهمیت بسیاری در دنیای اقتصاد دارد. مجله بلومبرگ بیزنس ویک نیز 
ـ اثر او را در زمینه جهانی سازی جزو آثار برتِر اقتصاددان های جهان دانسته است. 
»عقاید« و »منافــع«؛ این ها عمده واژگانی هســتند که دانی رادریک 
اقتصــادداِن ترک تبار از آن ها بهره گرفته اســت. او از رویکرد کینز و هایک 
برای تحلیل ایده های اقتصادی خود استفاده می کند و در نهایت به استیگر 
و بکر می رسد تا بتواند رویکردی درست به مقوله اقتصاد سیاسی داشته باشد. 
او در پژوهش های خود به مقوالتی نظیر نابرابرِی درآمدها نیز پرداخته است 
و نشــان داده چطور این مقوله می تواند در اقتصاد سیاســی اثرگذار باشد. 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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عقاید از نگاه رادریک می توانند به گونه ای باشــند که همسو با منافع باشند 
و گاهی هــم می توانند آن را محدود کنند. به همین خاطر اســت که عقاید 
به ویژه در عرصه سیاســی از اهمیت بســیار زیادی برخوردارند. باید هسته 
مرکزی یا آنچه را در کانون اقتصاد سیاسی قرار دارد در نظر گرفت و به دنبال 

واکاوی آن رفت؛ این همان کاری است که رادریک انجام داده است. 
اصطــالح دولت- ملت تا همین چند وقت پیش اصطالحی ُمرده بود که 
به زور آن را به جهانی سازی و تکنولوژی ربط می دادند. این اصطالح اکنون 
دوباره به صحنه آمده اســت. در عین حال پوپولیســت ها نیز همراه با آن در 
سرتاسر جهان خیزش کرده اند. دانی رادریک به عنوان منتقد جهانی سازِی 
اقتصادی به این مقوله پرداخته است. او معتقد است نه تنها پوپولیست ها این 
روزها مدام به جهانی ســازی ارجاع می دهند بلکه این حیطه به دامی برای 
روشنفکران نیز تبدیل شده که مدام در آن گرفتار می شوند. در جهان با نوعی 
بیش جهانی ســازی مواجه شــده ایم که منجر به عدم ثبــات مالی، ناکامی 
اقتصادی و نابرابری شده است. همه این ها نیز به خاطر تناقضی است که در 

دل این مفهوم نهفته شده و نمی توان آن را به راحتی برطرف کرد. 
از نگاه رادریک، رهبراِن جهانی ســازی طوری این مقوله را پیش برده اند 
که به ضرر آن تمام شــده؛ در واقع خودشان این پدیده را به یک پدیده منفی 
در دنیــای اقتصاد تبدیل کرده اند. به نظر این اقتصاددان، جهانی ســازی تا 
حدود زیــادی نظم جهانی را نادیــده می گیرد و به جــای اینکه به آن نظم 
ببخشد، از آن نظم زدایی نیز می کند. به همین خاطر است که باید این پدیده 
را بازبینی کرد. رادریک می گوید به جای اینکه مدام به مرزهای بسته ارجاع 
بدهیم و بگوییم این مرزها را بــاز کنید، باید به این فکر کنیم که دروِن خوِد 
مرزها چــه اتفاقاتی در جریان اســت. برای مثال در مرز حــوزه یورو چه 
اتفاقاتی می افتد؟ شاید نیازی نباشد که مرزها برداشته شود و با واژه قشنگ 
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و ظاهر دل فریِب جهانی سازی، مشکل را برطرف کرد؛ شاید این یک مسئله 
داخلی و درونی باشــد که صرفًا با بررسِی داخلِی آن بتوان به راهکاری برای 
حِل چالش هایش دســت پیدا کرد. به این ترتیب توسعه به این راحتی و تنها 
با به کار بردِن جهانی ســازی به دســت نمی آید بلکــه نیازمند فعالیت هایی 

گسترده تر است که پا را فراتر از جهانی سازی می گذارد.
 

ظلم اقتصاد سیاسی
جهانی ســازی تنها مقوله ای نیســت که رادریک به آن پرداخته، اقتصاد 
سیاســی و توسعه جزو مهم ترین مقوالتی هستند که رادریک تالش کرده به 
آن ها نیز به صورت مبسوط بپردازد و هنوز هم هر از چند گاهی به آن ها اشاره 
می کند. برای مثال »ظلم اقتصاد سیاســی« مقاله ای است که در آن تالش 
کرده نشــان دهد چطور اقتصاد سیاسی می تواند همگان را غافلگیر کند. او 
در این مقاله به منافع اقتصادی سیاستمداران اشاره می کند و نشان می دهد 
که چطور اقتصاد سیاسی می تواند آسیب برساند. این اقتصاددان در خوانشی 
جدیدتر حتی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نیز اشاره هایی کرده و 
ســعی کرده کاماًل به روز، تحلیل هایی درباره او ارائه بدهد و نشــان دهد که 

چطور منافع در یک اقتصاد سیاسی می تواند منجر به بروز بحران بشود. 
نــگاه رادریک عمومًا انتقادی اســت. او ســعی دارد به هر مســئله با 
رویکــردی انتقادی نزدیک شــود و از آن منظر، مقوله هــا را مورد بحث و 
چالــش قرار بدهد. برای این کار هم دســت روی مقوله هــای بزرگی نظیر 
اقتصاد سیاسی و جهانی سازی گذاشته که اتفاقًا درست هم بوده است. حاال 
او در آخرین کتاب خود با عنوان »رک گویی درباره تجارت: ایده هایی برای 
اقتصاد جهانِی معقول« تالش می کند راهکارهایی معقول برای مواردی ارائه 

بدهد که از نگاه خودش در حیات بشریت بسیار مهم و اثرگذار است.
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 پس از بحران 
یاضت؟ به دنبال تحریک باید رفت یا ر

یاضت مالی و اصالح ساختاری را   راگورام راجان ترکیبی از ر
پیشنهاد می کند

راگورام راجان

یه ۱۹۶۳ در شــهر بوپال هند به دنیا آمد. سال  راگورام راجان در ســوم فور
یافت جایزه فیشر بلک شد. این جایزه از طرف  ۲00۳ بود که او موفق به در
انجمن فاینانس آمریکا به اقتصاددانی جوان تر از ۴0 سال داده می شود، که 
یاد در نظریه و عمل فاینانس داشته است. مجله تایم هم در  تاثیری بســیار ز
سال ۲0۱۶ او را در فهرســت »۱00 فرد تاثیرگذار جهان« قرار داد. راجان که 
تحصیالت خود را در هند در رشــته مهندسی برق آغاز کرده بود، برای اخذ 
دکتری به دانشــگاه مشــهور ام آی تی رفت. او امروز در کرســی فاینانس 
دانشگاه معتبر شیکاگو است و از معروف ترین اقتصاددانان جوان جهان به 

ـ حساب می آید.
راگورام راجان اقتصاددانی هندی است که در حال حاضر کرسی فاینانس 
دانشــگاه شــیکاگو را در اختیار دارد. راجان در سال 2005 و طی کنفرانس 
ساالنه جکســون هول فدرال رزرو راجع به ریسک روزافزون سیستم مالی 
هشــدار داد و به منظور کاهش این ریســک ها هم سیاست هایی را پیشنهاد 
کرد. واکنش وزارت خزانه داری به این هشــدارها بســیار جالب بود. آن ها 
هشدارهای راجان را »گمراه کننده« و خود او را هم یک »الضی« نامیدند. 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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الضی ها گروهی زیرزمینی از کارگران نســاجی انگلســتان در سده نوزدهم 
بودند که به نشــانه اعتراض به سیستم، ماشین آالت موجود در کارخانه ها را 
تخریب می کردند. زمانی که بحران اقتصادی 2008 از راه رسید، هشدارهایی 
که راجان ســه ســال پیش تر داده بود محل توجه قرار گرفت و با او طی یک 
فیلم مســتند به نام »اینســاید جاب« )2010( مصاحبه ای مبسوط صورت 
گرفت. این فیلم در مراسم اسکار همان سال موفق به دریافت اسکار بهترین 

فیلم مستند شد.
در زمینــه بازارهای مالی، راجــان موافق این رویکرد اســت که نقش 
بیشتری برای آن ها در اقتصاد قایل شویم. او در کتاب »نجات سرمایه داری 
از دســت ســرمایه دارها« که همراه با لوییجــی زینگالز نوشته اســت، از 
مقررات زدایی بازارهای مالی به منظور دسترسی راحت تر فقرا به منابع مالی 
دفاع کرد و نوشــت: »ســرمایه داری، یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، نظام 
بازار آزاد، کارآمدترین روش برای ســازمان دهی تولید و توزیعی اســت که 
بشــریت تاکنون پیدا کرده... بازارهای مالی ســالم و رقابتی ابزاری بسیار 
اثربخش در توزیع فرصت ها و مبارزه با فقر است... بدون داشتن بازارهای 

مالی پویا و نوآورانه، اقتصادها سنگین می شوند و افت می کنند.«
راجان در ســال 2005 و در مراســم تودیعی که به افتخار آلن گرینســپن 
برگــزار شــده بود، مقاله ای جنجالــی را ارائــه داد که به نقــد بخش مالی 
می پرداخت. در این مقاله که عنوانش »آیا توســعه مالی باعث پرریسک تر 
شــدن جهان شده اســت؟« بود، راجان ادعا کرد که فاجعــه ای در نزدیکی 
وضعیت آن زمان به ســر می برد. به نظر او، مدیران بخش مالی ریسک های 
بســیار زیادی می کنند که عواقب نامطلوب بسیار شدیدی دارند و احتمال 
موفقیتشــان بســیار پایین اســت، اما درآمدهای مبهوت کننده ای به جیب 
می زنند. این ریسک ها با عنوان ریسک های دنباله شناخته می شوند. راجان 
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می گفت که مهم ترین دل مشغولی حال حاضر این است که آیا بانک ها قادر 
هستند که نقدینگی الزم را به گونه ای در اختیار بازارهای مالی قرار دهند که 
ریسک دنباله به وقوع نپیوندد یا خیر. واکنشی که به این مقاله راجان نشان 
داده شــد در زمان خود بسیار منفی بود، اما پس از بحران اقتصادی 2008 و 
اعتراف به اشــتباه آلن گرینســپن، شــاید حجم زیادی از توجه و دقت به 

حرف های راجان نشان داده شد.

ریاضت یا راهی دیگر؟
هفت ســال پیش بود که راجان و پل کروگمن نظراتی بســیار متفاوت را 
درباره احیــای اقتصاد ایاالت متحده و اروپا ارائــه کردند. کروگمن در آن 
زمان در یک ستون مربوط به هیئت تحریریه از راجان نام برد و همین مسئله 
بــه مباحثه ای جدی دامن زد. این مباحثه در پس زمینه بحث داغ و بســیار 
مهم دیگری با عنوان »ریاضت در مقابل تحریک« به وقوع پیوست. در آن 
مباحثه برخی اقتصاددان ها به این ســو و برخی دیگر به سوی دیگر متمایل 
بودنــد و بعضی ها هم ترکیبی از هردو گزینه را بــه عنوان راه صحیح معرفی 
می کردند. راجان در یادداشــتی در مجله »روابــط خارجی« از اصالحات 
ســاختاری یا جانب عرضه دفاع کرد. او این اصالحات را مسیری صحیح 
برای بهبود رقابت پذیری نیروی کار به منظور تطابق بهتر با جهانی ســازی 
می دانست. او در عین حال از برخی اقدامات مربوط به ریاضت مالی دفاع 
می کــرد که از بین آن ها می توان به افزایش مالیات و کاهش هزینه ها اشــاره 
کرد، اما قبول داشــت که ریاضت می تواند در کوتاه مدت اقتصاد را با کندی 

روبه رو کند و بسیاری از اعضا را با مشکالتی مواجه سازد.
کروگمن پافشاری خاص راجان بر اصالحات ساختاری همراه با ریاضت 
مالــی را نمی پذیرفــت. او بر همان محرک های مالی و پولی ســنتی کینزی 
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پافشــاری می کرد که شامل هزینه کردن و ســرمایه گذاری دولت می شود و 
اســتداللش به این نتیجه می رسید که عامل اولیه در ُکند کردن اقتصادهای 
توســعه یافته در آن زمان، افت تقاضای کلــی در تمامی بخش های اقتصاد 
اســت، نه عوامل جانب عرضه ای که بخش هایی خاص را تحت تاثیر قرار 
می دهند. راجان همین چند ماه پیش، در امتداد همان ســقوط مالی ســال 
2008 و پدید آمدن ریاضت، عنوان کرد که سرمایه داری معاصر با تهدیداتی 
جدی مواجه اســت زیرا فرصت زیادی به بســیاری از افراد نمی دهد و هر 

لحظه امکان دارد که توده ها علیه اش شورش کنند.
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تله کمک های مالی
دامبیسا مویو زنگ خطِر اتکای بیش از اندازه برخی کشورهای ضعیف 

به کمک های مالی را به صدا درمی آورد
دامبیسا مویو

یه ۱۹۶۹ است. او نویسنده  دامبیسا مویو اقتصادداِن زِن اهل زامبیا و متولد دوم فور
سه کتاب بسیار مهم و بحث برانگیز در دنیای اقتصاد به شمار می آید. کتاب های او با 
یاده خواه« از جمله  عنــوان »کمک مرده«، »چگونه غرب بازنده شــد؟« و »برنــده ز
کتاب های پرفروش در فهرست نیویورک تایمز بوده است. مویو در زامبیا به دنیا آمده 
اما تحصیالتش را در امریکا دنبال کرده و مدارک دانشــگاهی اش را از دانشگاه های 
یافت کرده است. این زن اقتصادداِن افریقایی موفق شده به بانک جهانی  امریکایی در
راه پیدا کند و در آنجا نیز تجربیاتی را به عنوان کارمند کسب کند. او تمرکز خود را در 

ـ ابتدا روی اقتصاد کشورش قرار داده اما به اقتصاد سایر نقاط دنیا نیز پرداخته است.
در حدود 50سال گذشته بیش از 1تریلیون دالر کمک مالی برای فعالیت های 
توســعه ای روانه کشورهای افریقایی شده است. اما آیا این کمک ها هیچ تأثیری 
روی بهبود کیفیت زندگی افریقایی ها برجای گذاشته اســت؟ این پرسشی است 
که دامبیسا مویو اقتصاددان زِن افریقایی در کتاب خود با عنوان »کمِک ُمرده« 
به آن پرداخته است. پاسخ این است که علی رغم کمک های بسیار به کشورهای 
افریقایی، تحول چشم گیری در زندگی آنها رخ نداده است و در برخی موارد حتی 
آنها را وابســته به این کمک ها کرده و در نتیجه وضعیت آنها را بدتر کرده است. 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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به همین خاطر است که مویو به عنوان اقتصاددانی از همان منطقه هم وغم خود 
را روی این جریان گذاشته است. البته این تنها دغدغه مویو نیست؛ او از افریقا 
گرفته تا چین، روی هرچیزی که قابل بحث اســت دســت گذاشته و به عنوان 

اقتصاددانی جوان، آنها را به چالش کشیده است. 
دامبیســا مویو در کتاب »کمک مرده« سیاســت توســعه ای در افریقا را به 
سیاست های توسعه ای در مناطق جنگ زده تشبیه کرده که صرفًا برای نجات مردم 
از بحران، کمک های مالی ارسال می شود بدون اینکه برنامه ریزِی مشخص برای 
پیشرفت و توسعه در نظر گرفته شود. مویو این پرسش را مطرح می کند: میلیاردها 
دالری که در قالب کمک مالی برای افریقایی ها ارسال شده تا به توسعه کشورهای 
آنهــا کمک کند، چه کمکی برای کاهش فقر کرده اســت؟ آیا میــزان فقر در این 
کشــورها کاهش یافته اســت؟ آیا میزان رشــد اقتصادی در این کشورها افزایش 
یافته است؟ پاسخ خیلی ساده است؛ فقر نه تنها در این قاره کم نشده بلکه افزایش 
نیز یافته است. هنوز میلیون ها نفر در قاره سیاه زندگی می کنند که از فقر مفرط رنج 
می برند و خودشان را نیازمند کمک های مالی مردم در کشورهای ثروتمند می بینند. 
برخی کشورها می توانند کمک های مالی را در مسیری قرار بدهند که آنها را 
به توسعه اقتصادی برســاند اما برخی از دیگر کشورها در این زمینه با شکست 
مواجه می شــوند. مویو معتقد است کشورهایی مانند کشورهای افریقایی بیش 
از اندازه به کمک های مالی وابســته می شوند و همین امر به تله ای برای گرفتار 
شــدِن آنها تبدیل می شــود که در نهایت افزایش میزان فقر را به دنبال دارد. در 
واقع به دنبال این کمک های مالی گاهی فساد، آشوب در بازار و رها شدن ایجاد 
می شود که باعث می شــود افراد نیاز بیشتری به کمک های مالی پیدا کنند و در 
نهایت فقر در میان آنها افزایش پیدا می کند. این روزها نیز همه ســلبریتی های 
هالیوودی کمک های خود را روانه کشورهای افریقایی و زمینه را برای وابستگی 

مردم این کشورها به کمک های مالی فراهم می کنند.
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برنده زیاده خواه
افریقا تنها مسئله ای نیست که مویو به عنوان اقتصاددان به آن پرداخته است. از 
کشورهای غربی گرفته تا خاوردور، همه از جمله دغدغه های مویو هستند. برای 
نمونــه او در کتــاب »چگونه غرب بازنده شــد؟« به حماقت هــای اقتصادی و 
تصمیم هایی که ویرانگر بوده اند به صورت موشــکافانه پرداخته است. اما جریان 
کتاب »برنده زیاده خواه« قدری جذاب تر اســت. او در این کتاب به عطش چین 
برای منابع طبیعی پرداخته و تشریح کرده که این جریان چه معنایی می تواند برای 
جهان و اقتصاد جهان داشته باشد. در این کتاب به تمامی منابع از نفت و گاز گرفته 
تا منابع معدنی، غذا و آب اشاره می کند و ادعا می کند که چین ولعی سیری ناپذیر 
برای بلعیدن این منابع دارد و این ولع می تواند معنایی مهم برای بازارهای جهانی 

داشته باشد. 
چین یکی از مهم ترین اقتصادهای جهان است و به خاطر تعداد زیاد جمعیت 
خود یکــی از مصرف کنندگان بزرگ منابع طبیعی در جهان به شــمار می آید. اما 
نکته ای که جالب اســت اینجاست که این اقتصاددان در کتاب خود ثابت می کند 
تمام هجمه ای که به چین وارد می شــود اغلب نامنصفانه است و حتی بازی های 
رسانه ای محسوب می شــود. در حقیقت او معتقد است چین به نسبت جمعیت 
زیاد خود طبیعی است که مصرف زیادی هم داشته باشد اما در مقابل امریکایی ها 
که جمعیت زیادی هم نســبت به چین ندارند مصرف کنندگانی بزرگ تر هستند. 
مویو به کمک داده های رسمی نشان می دهد که امریکا نسبت به چین مصرف کننده 
بزرگ تری اســت. نظریاتی که مویو درباره چین مطرح کرده همچنان از ســوی 
تحلیل گران مختلف مورد بحث قرار می گیرد. مویو میان اقتصاددان ها سن وسال 
کمی دارد و به نظر می رسد این مباحث تازه اول راه است. انتظار می رود او در آینده 

جنجال آفرینی های بسیاری در دنیای اقتصاد داشته باشد.
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گام های علمی یک زن برای مبارزه با فقر
استر دافلو معتقد است 

راهکارهای پیشین برای مبارزه با فقر جهانی موثر نیست
استر دافلو

متولد ۲۵ اکتبر ۱۹۷۲ اســت؛ آن قدر سن وســالی ندارد امــا نامش خیلی زود 
هم ردیــف بزرگ تریــن اقتصاددان های جهان قرار گرفته اســت. اســتر دافلو 
اقتصاددان فرانسوی- امریکایی است که در زمینه فقر و توسعه کار می کند. 
البتــه عمده تمرکزش روی اقتصاد کالن بوده و بــا اقتصاددان های بزرگی کار 
یخ دان بشود در نهایت به یک  کرده است. هرچند در ۸سالگی تصمیم داشت تار
یخ خواند اما به مرور با  اقتصاددان سرشناس تبدیل شــد. البته در ابتدا هم تار
اقتصاددان هایی نظیر جفری ســاکس آشنا شد و با رشته اقتصاد وارد دانشگاه 
هاروارد شــد. اکنــون نیز در دانشــگاه ام آی تی با مدرک دکتــری در اقتصاد 
مشغول به کار اســت. دافلو یکی از جوان ترین استادان این دانشگاه به شمار 

یس را آغاز کرده است. ـ می آید و در ۲۹سالگی تدر
قرار بود تاریخ دان بشــود که یکباره ســر از دنیای اقتصاد درآورد. اســتر دافلو 
اقتصاددان نسبتًا جوانی اســت که بیشترین تمرکز خود را در حوزه اقتصاد کالن و 
روی مقوالتی نظیر فقر و توسعه قرار داده است. حاال او به عنوان سخنران انگیزشی 
برای TED نیز درباره مبارزه با فقر ســخنرانی می کند و از تجربه های اجتماعی در 
مبارزه با فقر با لهجه فرانسوی اش سخن می گوید. پرسشی که او مطرح می کند این 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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اســت که چطور می توان در هر بخشــی به فقر پایان داد؛ یعنی چه به عنوان یکی از 
افــراد جامعه و چه به عنوان یک سیاســتمدار چطور می تــوان کاری کرد که دیگر 
کودکان با مقوله فقر دست وپنجه نرم نکنند و کسی طعم فقر را نچشد. او یک پاسخ 

جدی می دهد: »اگر تکان نخورید، نباید انتظار هیچ پیشرفتی داشته باشید«.
آزمایشــگاه عبداللطیف، جایی است که استر دافلو در آن برای مبارزه با فقر 
کار می کنــد. این آزمایشــگاه به J-PAL معروف اســت. کســانی که در این 
آزمایشــگاه فعالیت دارند از جمله خوِد دافلو به دنبال پاسخی برای پرسش های 
اساسی جهت مبارزه با فقر هستند. به عالوه آن ها می خواهند بهترین راه را برای 
همکاری با دولت ها، سازمان های غیردولتی و خیریه ها پیدا کنند. این سازمان 
در سال 2003 تأسیس شــد اما فکر مبارزه با فقر از مدت ها پیش به ذهن دافلو 
رسیده بود. به همین خاطر است که فعالیت های او در زمینه مبارزه با فقر محدود 
به همین آزمایشگاه یا یک کتاب نیست، بلکه او تالش های فراوانی در این زمینه 
داشته اســت.  مشــکل فقر در جهاِن در حال توسعه، مشــکلی بسیار وسیع و 
گسترده اســت که پایان بخشیدن به آن کار هرکسی نیست. به عالوه نمی توان به 
راحتی راهکارهایی برای مبارزه با آن پیدا کرد. دســت های َخِیر بسیار است، در 
بســیاری از کشــورها، افراد خارجی به کمک می آیند. اما باز هم شــاهد فقر 
هستیم. اینجاســت که دافلو می پرسد چطور می توان با این فقر به شیوه ای موثر 
مبارزه کرد. هرچه تالش ها برای کمک به فقرا بیشتر شده، ناکامی ها هم بیشتر 
شده اســت. گویی این کمک ها به چاه ویل ســرازیر می شود. گویی هرچیزی 

محدودیتی دارد و این محدودیت ها به درستی شناسایی نشده است.  

مروری بر رویکردهای اشتباه
»2 دهه«؛ این مدت زمانی است که دافلو صرف کرده تا با پدیده ای به نام فقر 
مبارزه کند و به پرســش های پیرامون این پدیده پاسخ بدهد. تکنیکی که او برای 
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مبارزه با فقر مطرح می کند شیوه ای است که برای آزمایش های دارویی نیز مورد 
استفاده قرار می گیرد. او با این تکنیک سعی دارد وضعیت سالمتی، تحصیالت 
و آموزش و مشکالت کشاورزی را مورد آزمایش قرار بدهد. بررسی های دافلو 
عمومًا این طور نشــان داده که راهکارهای ثابت و همیشگی، ایرادها و نقایصی 
داشته اند. حتی محبوب ترین شــیوه ها هم رویکردی اشتباه داشته اند که نیاز به 
اصالح دارد. در واقع هیچ کدام از این ها معجزه نمی کند. اما فرضا راهکاری به 
بزرگِی قدرت بخشــی به زنان، هم ضروری اســت و هم می تواند در دنیای فقر 

معجزه ای بزرگ به پا کند. 
دافلو در کتاب خود به همراه همکارش راهکاری را برای مبارزه با فقر مطرح 
می کند که کاماًل بازار- محور است. او در قدم نخست می خواهد ببیند یک فرِد 
فقیــر جهان را چطور می بینــد و چطور فکر می کند؛ در نهایــت می بیند که او 
چطور تصمیم می گیرد. ایــن تصمیم گیری هم می توانــد در حوزه های مختلف 
زندگی اش باشد، از سالمتی گرفته تا آموزش. پژوهش های او نیز محدود به فقرا 
در امریکا یا حتی افریقا نیست بلکه هر پنج قاره را مورد بررسی و واکاوی قرار 
داده و در همه این قاره ها وضعیت فقرا را موشکافی کرده است. دافلو در نهایت 
بــا رویکردهــای تجربی که بــه موضوع فقر داشــته موفق شــده راهکارهای 
اســتراتژیکی را مطرح کند که هرکدام در زمینه فقر بســیار اثربخش بوده است. 
همین امر نیز باعث شــده جوایز بسیاری را به خود اختصاص بدهد. مهم ترین 
جایــزه ای که دریافت کرده جایزه انفوســیس )Infosys Prize( اســت که به 
صورت ســاالنه به جامعه شناســانان، اقتصاددان ها، پژوهشگران و دانشمندان 
اعطا می شود. او در سال 2010 نیز به عنوان اقتصادداِن زیر 40سال، جایزه جان 
بیتس کالرک را دریافت کرد که در امریکا از اهمیت و ارزش فوق العاده باالیی 
برخوردار اســت. مجله اکونومیســت هم در همان ســال ها نام او را در میان 8 
اقتصاددان برتر در جهان قرار داد. اکنون دافلو تازه در ابتدای راهش قرار دارد.
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در جست وجوی شادی
جاستین ولفرز روی بدیهی ترین مسئله یعنی رابطه میان درآمد و شادی 

کار کرده است
جاستین ولفرز

اصالتًا اســترالیایی اســت، متولد ۱۱ دســامبر ۱۹۷۲ و از جمله اقتصاددان های 
معروف امریکایی- اســترالیایی به شمار می آید. جاستین جیمز میخائیل ولفرز 
یادی هم ندارد.  هم پژوهشگر و هم اقتصاددان معروف عصر حاضر است که سن ز
یس می کند. مدرک دکتری خود را  او در حال حاضر در دانشــگاه میشیگان تدر
یافت کرد. تحصیل کرده دانشگاه هاروارد  در فاصله ســال های ۱۹۹۷ تا ۲00۱ در
است و اقتصاد خوانده. یکی از مباحث جذابی که او به خاطر پژوهش درباره آن 
به شهرت رسیده، رابطه میان خوشحالی و درآمد است. هرچند این رابطه به نظر 
بدیهی می آید اما او پژوهش های بســیاری در این زمینه انجام داده است. هرچند 
یس  در دانشــگاه هاروارد درس خوانده و انتظار می رفت در همان دانشــگاه تدر

ـ کند اما در نهایت به عنوان استاد دانشگاه در میشیگان مشغول به کار شد. 
»شــاخص شادی و توسعه انسانی«؛ این عنوان یکی از مقاله هایی است که 
جاســتین ولفرز به طور ویژه درباره اســترالیا کار کرده است. اما به صورت کلی 
مقوله درآمد و رفاه و شادمانی را با همکارش بتسی استیونسون که همسرش نیز 
هســت، مورد واکاوی قرار داده است. آن ها در شــروع مقاله خود خاطرنشان 
می کنند که ریچارد اســترالین پیش تر در سال 1974 گفته است افزایش متوسط 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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درآمد الزامًا سطح رفاه را افزایش نمی دهد. این حرِف استرالین به قدری شهرت 
یافت که به آن »تناقض استرالین« نیز می گفتند. اما در سال های اخیر داده هایی 
منتشــر شــده که خالف این حرف اســترالین را به اثبات می رســاند. ولفرز و 
همسرش در مقاله مشــترک خود تالش کرده اند این ایده اقتصادی را زیر سوال 

ببرند و ایده ای جدید را در رابطه با درآمد و رفاه و شادمانی مطرح کنند. 
باید گفت که به هر حال رابطه ای میان سطح درآمد و میزان رفاه و شادمانی 
وجــود دارد. امــا باید دید این رابطه به چه شــکلی برقرار می شــود. برخی از 
اقتصاددان هــا می گویند افزایــش درآمد تنها تا حدود بســیار کمی می تواند به 
افزایش رفاه و شــادمانی در میان افراد کمک کند. برخی دیگر می گویند اصاًل 
خوشبختی در همین میزان درآمد خالصه می شود و به این ترتیب مقوله را خیلی 
ساده برای خودشان جمع می کنند؛ یعنی با این جمله: »درآمِد زیاد، خوشبختی 
مــی آورد«. برخی هــم می گویند همه چیز بــه نیازهای اولیه انســان ها مربوط 
می شــود؛ یعنی کل قضیه را به نیازهای اولیه انســانی منوط می کنند. اگر این 
نیازها به درســتی برطرف شــود می توان گفت که اقتصاد نیز در مسیر رشد گام 

برداشته است. اما آیا الزامًا این طور است؟

ارمغان درآمد برای انسان 
بسیاری از کشورها در شــاخص های متعدد خود نشان داده اند که شادی و 
خوشبختی مفاهیمی جدا و مستقل از درآمد هستند. حتی میزان درآمد سرانه در 
مقایسه با شــاخص شــادمانی آن ها نیز نشــان داده که الزمًا درآمد باال باعِث 
خوشحالی و خوشبختی کسی نشده است. ادعای بسیاری از اقتصاددان ها این 
است که درآمد در سطوحی بسیار پایین می تواند شادی به ارمغان بیاورد. عالوه 
بر آن بحث توسعه نیز به میان می آید. نمی توان گفت شادی الزامًا با خود توسعه 
را برای بشریت به همراه خواهد آورد. به هر حال ادعاهای بسیاری در این زمینه 
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صورت گرفته و در مقابل نقدهای زیادی هم شده است. بسیاری تالش می کنند 
رشــد تولید ناخالص داخلی را هم به شــادمانی انسان ها متصل کنند و به نوعی 
میان این مقوله با سایر مقوله های بزرگ تر نیز ارتباط برقرار کنند. به هر حال این 
روابط برقرار شــده و تالش شــده با نمونه های مختلف و در قالب نمودارها و 
جدول ها به این قضیه پاســخ داده شــود. نکته ای که جاســتین ولفرز به عنوان 
اقتصاددان روی آن تأکید دارد این اســت که به هر حال ســطحی از درآمد باید 
باشــد تا رفاه برای انسان ها ایجاد شــود. در واقع عدم دسترسی به آن سطح از 
درآمد، می تواند مانعی بزرگ به شمار بیاید. فرضیه های بسیاری در مورد رابطه 
میان رفاه و شادمانی انسان با میزان درآمدش وجود دارد. برخی قوی تر و برخی 
ضعیف تر هســتند. ولفرز در مقاله خود همه این فرضیه ها را مورد بررســی قرار 
می دهد و به نتایجی جنجالی دســت پیدا می کند که باعث شــهرتش در دنیای 

اقتصاد می شود. 
یکی از مهم ترین نکاتی که ولفرز و استیونســون در مقاله خود به آن اشــاره 
می کنند این است که در رابطه میان درآمد و سطح شادمانی، نمی توان به راحتی 
کشورها را با هم مقایسه کرد. شاید این مقوله به نظر یک مقوله جهانی بیاید اما 
شــواهد امر نشــان می دهد که نتایج از کشوری تا کشــور دیگر کاماًل متفاوت 
است. یعنی بررسی ها می تواند در یک کشور نشان بدهد که هرچه درآمد افزایش 
پیدا کند، شــادمانی بیشتر می شود اما در کشــوری دیگر اصاًل چنین چیزی را 
نشــان ندهد. به ایــن ترتیب در وهله نخســت باید این اصــل را به عنوان یک 
پیش فرض اساسی پذیرفت که رابطه میان درآمد و سطح شادمانی از یک کشور 

تا کشوری دیگر کاماًل متفاوت است. 
مسئله ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر سطح خاصی از درآمد 
حاصل نشــود، می تواند منجر به بروز فاجعه بشود؛ این فاجعه هم حتمًا مخرِب 
شــادمانی است. به این ترتیب باید در ابتدا به سطح خاصی از درآمد دست پیدا 
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کرد. اما نکته اینجاســت که این سطح از درآمد نیز از موردی تا مورد دیگر و از 
کشوری تا کشور دیگر کاماًل متفاوت است. در نتیجه دست یافتن به یک سطح 
اســتاندارد در حالی که به نظر ساده می آید، امری کاماًل دشوار است. در نهایت 
اینکه مقوله شادمانی و درآمد شاید به ظاهر خیلی ساده به نظر بیاید اما می تواند 
بسیار پیچیده باشد. همین پیچیدگی نیز باعث می شود استاد دانشگاه میشیگان 
و تحصیل کرده دانشگاه هاروارد مدت ها وقت خود را صرف آن کند و به صورت 

دقیق به بررسی آن بپردازد.
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اقتصادداِن ِسری
این نویسنده مفاهیم پیچیده اقتصادی را ساده و قابل فهم می کند

تیم هارفورد

متولد ۲۷سپتامبر ۱۹۷۳ است. نسبت به بیشتر اقتصاددان های بزرگ و اثرگذاِر 
معاصر، سن وســالی ندارد امــا اثرگذاری های بســیاری در دنیــای اقتصاد 
داشته اســت. او در حال حاضر بــه عنوان اقتصادداِن انگلیســی و همچنین 
کســفورد زندگی می کند. نویسنده چهار کتاب اقتصادی  روزنامه نگار در آ
است و در کنار آن برای ستون »اقتصاددان ِسری« در فایننشال تایمز می نویسد. 
ایده اش این است که ایده های ســخِت اقتصادی را برای مردم به زبانی ساده و 
کسفورد است و در رشته فلسفه، سیاست و  قابل فهم بیان کند. تحصیل کرده آ
اقتصاد و همچنین فلسفه اقتصادی تحصیل کرده است. تیم هارفورد تاکنون 
جوایــز بســیاری را از آِن خودش کرده اســت. هرچند کارش را با ســتونی در 
فایننشال تایمز شروع کرده اما در همان مرحله باقی نمانده و مراحل پیشرفت را 
ســپری کرده اســت. حاال تیم هارفورد به عنوان اقتصاددانی اثرگذار شناخته 

ـ می شود.    
»چرا اقتصاددان ها ساده و شفاف صحبت نمی کنند؟« این پرسش آ ن قدر 
ذهن تیم هارفورد را به خودش مشغول کرد تا باالخره تصمیم گرفت ستونی به 
نام »اقتصاددان ِســری« در روزنامه بریتانیایِی فایننشــال تایمز )FT( به راه 

] ایده پردازهای اقتصادی [
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بیندازد و تمامی مســائل اقتصادی و ایده های بزرگی را که انسان ها در زندگی 
روزمره خود لمس می کنند به زبانی ســاده و روشن برای عموم مردم توضیح 
بدهد. این ســتون آن قدر ُگل کرد که نام تیم هارفــورد را به عنوان یکی از 20 
اقتصادداِن اثرگذاِر معاصر بر سر زبان ها انداخت. او سنی ندارد اما ایده های 
اقتصادی را به خوبی شناسایی می کند و در بستری که برای مخاطبان عمومی 
جذابیت داشته باشد، بیان می کند. ستون باالبلندی که او در اف تی در اختیار 
دارد و هر شنبه در آن می نویسد ایده های اقتصادی را به زبانی شفاف توضیح 
می دهد. او این ستون را از سال 2005 به شکلی رسمی آغاز کرد و از آن به بعد 
با ایده های جدیدتری موفق شد مسائل اقتصادی را به مردم عادی یاد بدهد. 
اقتصادداِن ِســری دیگر فقط عنوان ســتوِن اقتصادِی اف تی نیست. تیم 
هارفورد این ستون ها را گردآوری کرده و به عنوان کتاب درآورده است. در این 
کتاب مسائل بنیادیِن اقتصادی مانند »تعامل عرضه و تقاضا«، »شکست های 
بازار«، »افراط گرایی«، »جهانی شــدن«، »تجارت جهانی« و »مزیت های 
رقابتی« مورد بررســی قرار گرفته و به زبانی ســاده بــرای مخاطبان مطرح 
شده اســت. در این کتاب مخاطب می تواند به زبانی خودمانی و نه با واژه ها و 
اصطالحات تخصصی یاد بگیرد که چطور اســتارباکس و دیگر تولیدکنندگان 
قهوه، قیمت کاالها و محصوالت خود را تعیین می کنند یا چرا خریدارِی یک 
ماشیِن خوِب دست دوم بسیار سخت است، چرا نظام بیمه سالمت در امریکا 
با شکســت مواجه خواهد شــد و چرا کشــورهای فقیر همچنان فقیر باقی 
می ماننــد در حالی کــه جمهورِی خلق چین در چند دهه گذشــته به صورت 
پیوســته رشد کرده اســت. در واقع توضیِح همه این مســائل به زبان اقتصاد 
قدری پیچیده و سنگین است. اما هارفورد تالش کرده به زبان مردِم عادی و 
کســانی که اقتصاد نخوانده اند این مسائل پایه ای در زندگِی روزمره را تشریح 
کند. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاری که هارفورد در این ستون 



ایدهها364

یا در این کتاب انجام داده شــبیه به یک شاهکاِر بی بدیل است که می تواند به 
سادگی قدرِت اقتصاد در زندگِی روزمره را نشان بدهد. 

باور کن من اقتصاددانم!
هارفورد کارش را با اقتصادداِن سری آغاز کرده اما روی همان نقطه باقی 
نمانده بلکه پیش رفته اســت. او هر روز با ایده های جدیدتر و جذاب تر تالش 
کرده مخاطبان را با مفاهیم پیچیده اقتصادی آشــنا کند. یکی از فعالیت های 
مهم و اثرگذارش نیز سخنرانی در تد )TED( بوده است. او همچنین مجموعه 
برنامه ای برای بی بی ســی تهیــه کرده که عنوان آن میزان جذابیتش را نشــان 
می دهد: »به من اعتماد کنید، من اقتصاددان هستم!« در ادامه این برنامه نیز 
برنامه هایــی مانند »کــم و زیاد« را طراحی کرده تا باالخــره به تدوین کتاب 
بعدی اش رسیده است. البته این کتاب در قالب پادکست و مستند رادیویی در 
ســال 2016 روانه بازار شده و حسابی جنجال به پا کرده است. این کتاب هم 
مانند بقیه آثار و کارهای هارفورد به آموزش ســاده مفاهیم پیچیده اختصاص 

دارد. 
»50 ابتــکاری که دنیای اقتصاد مدرن را شــکل داد«؛ این عنوان کتابی 
اســت که پیش تر به عنوان پادکست در سال 2016 پخش می شد و در اگوست 
2017 به عنــوان کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفت. بلومبرگ، نیوزویک، 
فایننشــال تایمز و آمــازون آن را اثرگذارترین و بهترین کتاب در ســال 2017 
معرفی کردند. هارفورد داستان زندگی را از نخستین باری که پول مورد استفاده 
قرار گرفت تا روزی که گوتنبرگ به فکر چاپ افتاد و ارتباِط میاِن داوینچی و 
برادران لمان، همه را مورد بررســی قرار داده است. در واقع او در کتاب خود 
تصویری از تغییرات دنیا به دست می دهد؛ تصویری از همه ایده ها و ابزارهایی 
که به مرور تغییر کردند و عواقبی که خواسته و ناخواسته به دنبال داشتند. او 
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هر اختراع را در بســتر خودش مورد بررســی قرار می دهد و سپس آن را کنار 
بقیه اختراع ها و ابتکارات مهم بشری می گذارد. 

یکی از جدیدترین ایده هایی که هارفورد مطرح کرده »آشــفتگی« است. 
عموم انسان ها از آشفتگی و بی نظمی گریزان هستند. اما هارفورد با مطالعات 
روان شناســانه و اجتماعِی خود ثابت می کند انسان ها به بی نظمی و آشفتگی 
نیز در زندگی خود نیاز دارند و حتی گاهی برای رسیدن به ایده های خالقانه و 
انجام کارهــای بزرگ باید بی نظمــی را در آغوش بگیرند. او معتقد اســت 
آشفتگی در کانوِن ابتکارات و ابداعات قرار دارد و هرکسی بتواند با آشفتگی ها 
کنار بیاید بدون تردید در زندگی اش موفق خواهد شــد. هارفورد هنوز ســن 
زیادی ندارد و به نظر می رســد تازه ابتدای راه است. او از همین حاال موفق 
شده نام خود را در میان 20 اقتصاددان اثرگذار و بزرگ دنیا قرار بدهد. کارش 
را از اقتصادداِن ِســری آغاز کرده اما تمامی جوانب مخفی و ِسری اقتصاد را 
برای مردِم عادی مطرح کرده اســت. کاری که او انجــام داده از عهده کمتر 
اقتصاددانی بر می آید. این بزرگ ترین و کلیدی ترین تأثیِر تیم هارفورد اســت: 

»دنیای پیچیده اقتصاد را برای مردم عادی ساده و قابِل فهم کند.«
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جوان ترین اقتصاددان جهان با همین 
صفحات کاغذی کار دارد

ژولیا کژه مدلی جدید برای مدیریت اقتصادی رسانه ها ارائه می دهد
ژولیا کژه

کژه در زمستان ۱۹۸۴ در شهر متز فرانسه به دنیا آمد که برابر با بهمن ۱۳۶۲ 
گات دارد که برخالف  به سال شمسی اســت. او یک خواهر دوقلو به نام آ
ژولیا به یک تکنوکرات تبدیل شده است. کژه از سال ۲00۵ تا ۲0۱0 همراه با 
خواهرش در دانشــگاه بســیار عالی رتبه اکول نرمل سوپریور مشغول به 
یس شد. کژه از سال ۲0۱0 تا ۲0۱۴ به آمریکا رفت تا در دانشگاه هاروارد  تدر
تحصیــل کند و در همین دوران هم بود که بــا کتابش توجه همه را به خود 
جلب کرد. او در ســال ۲0۱۴ از پایان نامه خود با عنوان »جســتاری درباب 
اقتصاد سیاســی اطالعات و مالیــات« دفاع کرد و در همان ســال هم با 
اقتصاددان مشــهور فرانســوی، توماس پیکتی، ازدواج کــرد. او در حال 

یس است. ـ حاضر استادیار دانشگاه علوم سیاسی پار
اقتصاددانی که این بار به سراغش رفته ایم یک ویژگی بسیار جالب دارد: 
تنها 35 سال سن. ژولیا َکژه خانم جوانی است که در توانایی و نظرات خود 
را در زمینه هــای گوناگون اقتصادی مانند بحث توســعه، تاریخ اقتصادی و 
اقتصاد سیاسی نشان داده است. کژه در سال 2015 کتابی به عنوان »نجات 
دادن رسانه ها: سرمایه داری، ســرمایه گذاری عمومی و دموکراسی« منتشر 

] اقتصاددانان ضدفقر [
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کرد که مباحث و توجهات بسیاری را به خود جلب کرد.
کــژه در این کتاب مدلــی جدید را برای ســازمان دهی رســانه معرفی 
کرده است: یک سازمان رسانه ای غیرانتفاعی )ِان ِام ُا( که وجوه یک کمپانی 
با ســهام مشترک و یک بنیاد را ترکیب می کند. هدف این مدل این است که 
امکان اشتراک گذاری و تجدید دموکراتیک قدرت و سرمایه گذاری را فراهم 
کند. خواننده ها، روزنامه نگاران و »سرمایه گذاران عمومی« می توانند تاثیر 
خود را به شــکل افزایش در حق رأی خود ببینند و بهای این مســئله را هم 
بزرگ ترین ســهام داران می پردازند. در این صورت رسانه ها هم از اعانه های 
مردمی ســود می برند و هم از سوی کاهش مالیات. دلیل اصلی این مسائل 

هم مدل اقتصادی ترکیبی این رسانه است. 
کژه این طور ادعا می کند که این ســودها را می توان جایگزین یارانه های 
کنونی رســانه ها کرد، زیرا این یارانه ها عمدتا ناشفاف و ناکارآمد هستند و 
بایــد جای آن ها را یک نظام حمایتی »بی طرف، شــفاف و مردمی« بگیرد. 
اریــک فوتورینو که در این زمینــه تخصص دارد ادعا کرد کــه این مدل به 
احتمال زیاد در رسانه های بزرگ جواب ندهد زیرا این رسانه ها بدون داشتن 
ســهام دار به خوبی عمل نمی کنند و سهام داران هم به خاطر سرمایه گذاری 

خود تقاضای قدرت تاثیرگذاری هم می کنند.
این کتاب مبتنی بر تحلیلی تاریخی اســت که کژه از سیر تکامل رسانه و 
حــاالت مختلف نظارت و تامین مالی آن کرده اســت. موارد مطالعاتی کژه 
برای این کتاب از اروپا و آمریکا و از اوایل قرن بیستم تا امروز آمده اند. البته 
ایــن مطالعات او پیشــینه ای هم دارنــد که به فضای رقابتــی روزنامه های 

فرانسوی از سال 1945 به این سو پرداخته بود.
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جهانی سازی و نقاط مختلف جهان
کــژه در مقاله ای به ســال 2012، نشــان داد که آزادســازی تجاری در 
کشــورهای در حال توسعه »منجر به افت بیشتر و پرعمرتری در درآمدهای 
مالیاتی کل از دهه 70 شده است و در کشورهای ثروتمند هم این رویه را از 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم نشــان می دهد.« کژه در این مقاله 
عنــوان کرده که افت در درآمدهای مالیاتی در نیمی از کشــورهای در حال 
توســعه به عمری بیش از ده سال می رسد. این مسئله هم به نوبه خود باعث 
کاهشــی جدی در سرمایه گذاری های اجتماعی و عمومی می شود که قطعا 
باید برای رشد و توسعه اقتصادی مد نظر قرار بگیرند. مسائلی نظیر آموزش، 
بهداشت و زیرساخت آسیب هایی جدی از این مسئله می بینند و به طور کل 

چرخه رشد اقتصادی را کند می کند.
کــژه در همکاری با والری رودا، به وضعیت رســانه ها در کشــورهای 
آفریقایی پرداخت و سعی داشت که تاثیرات بلندمدت نشریات چاپی و تداوم 
آن ها را بر توسعه رسانه در این کشورها تحلیل کند. محل اصلی تمرکز آن ها 
کلیساهای پروتستانی بودند که از سال 1903 در این محل ها حضور داشتند 
و از آنجایی که قصد داشتند برای مردم انجیل چاپ کنند، توانایی و امکانات 
چاپ را با خود به این کشورها برده بودند. همین مسئله باعث شد که مناطق 
نزدیک به این کلیســاهای کوچک، ســطح باالتری از مطالعــه روزنامه، 
اطمینان به رســانه، تحصیالت و مشــارکت سیاسی را داشــته  باشند. این 
مطالعه همچنین نشــان داد که کلیســاهایی که دارای ایــن امکانات نبودند 

نتوانستند پیشرفت زیادی از خود نشان دهند.
همین یک ســال پیش بود که کژه همراه با لوســی گادن مقاله ای درباره 
تاثیر آزادســازی تجارت بــر درآمدهای دولتی نوشــتند. در این مقاله نحوه 
بازیابی درآمدهای مالیاتی از دســت رفته کشــورها بررسی شده است. این 
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درآمدهــا به خاطر آزادســازی تجارت اتفاق افتاده اند. کــژه و گادن در این 
مطالعه فهمیدند که آزادســازی تجاری منجر به کاهش مالیات تجاری شده 
و همین مسئله هم باعث می شــود که دولت نتواند خدمات عمومی خود را 
ارائــه دهــد و حالتی منفی در وضعیــت اقتصادی و معیشــتی مردم ایجاد 

شده است.
دیدگاه های سوسیال دموکراتیک کژه باعث شد که او در انتخابات سال 
2012 از فرانسوا اوالن حمایت کند که البته به ریاست جمهوری فرانسه هم 
رســید و در ســال 2017 هم به حمایت از بونوا آمــون پرداخت که از اوالن 
رادیکال تر به نظر می رســید اما نتوانســت به ریاســت جمهوری این کشور 

برسد.
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