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پیشگفتار

دنیای ایدهها

مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

اقتصاد جهان براســاس ایدههایی پیش میرود که دانشــمندان علم اقتصاد
سالها درباره آنها تحقیق و مباحثه کردهاند .خروجی ذهن اقتصاددانان توسط
نیروهــای تکنوکرات بــه برنامههایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل
میشود.
بررسی روند رشد کشورهای توســعه یافته نشان میدهد ،هر اقتصادی که
بیشــتر بر منطــق و تئوریهای اقتصادی جامــع و کامل متکی شــده ،نتایج
درخشــانتری هم بدست آوردهاست .برهمین اساس کشورهای توسعه یافته به
تقویت جایگاه نهاد دانشــگاه بخصوص در حوزه اقتصادی توجه ویژه دارند و
سعی میکنند هرچه میتوانند به پویایی این نهاد کمک کنند.
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کتابی که پیش روی شماســت ســعی کرده ،فعاالن اقتصادی و خوانندگان
عمومــی و عالقهمندان علم اقتصاد را با تئوریهای اقتصادی آشناســازد .این
کتاب محصول یک ویژهنامه خواندنی در نشریه اکونومیست است.
کتــاب «ایدهها» تمرکز خود را براین اصل قــرار داده که وقتی در مورد یک
اقتصاددانان صحبت میکند ،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 میرسد.
در این کتاب از اندیشــمندان کالســیک علم اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر
مورد بررســی قرار گرفتهاند .کتاب ســعی کرده قضاوت آشکاری در مورد ایده
مورد بررسی نداشتهباشد 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 اندیشههای اقتصاددانان مورد نظرشان را تشریح کردهاند.
این کتاب ادعای جامعیت قطعی در مورد بررسی تمام اندیشههای اقتصادی
را ندارد ولی با این وجود تالش کرده ،بیشترین تعداد از اندیشههای 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 داشتهباشد.
آ گاهی از اندیشههای اقتصادی میتواند افق دید فعال اقتصادی یا سیاستگذار
را وســعت دهد .آنچه میخوانید جلد اول از مجموعه ایدههاست و امید است که
مجلدهای بعدی نیز همزمان با انتشــار بهوســیله موسسه اکونومیست در اختیار
خوانندگان ایرانی قرار گیرد.

توضیح

در این کتاب دستهبندی اقتصاددانان براساس دو مولفه انجام شدهاست .اول
تاریخ تولد و حضور آنها در عرصه جامعه و پس از آن گرایش فکری که داشته اند.
تقســیمبندی برمحور اندیشــه شــامل دو گرایش اقتصاددانان حامی بازار آزاد یا
نهادگرایی بودهاست .با این وجود دیدگاههای برخی از اقتصاددانان در هیچ کدام از
این دو قالب قرار نمیگرفت .بنابراین این گروه براســاس ایدههایشان دستهبندی
شــدهاند .گروه چهارم به افرادی مربوط اســت که از منظر کالســیک اساســا
اقتصاددان تلقی نمیشوند ولی دیدگاههای اقتصادی موثر در جامعه خود داشتهاند.
بیشترین تعداد افراد این دسته از میان روزنامهنگاران اقتصادی بودهاند.
الزم به یادآوری است که آنچه در مورد اقتصاددانان و ایدههایشان در این کتاب
آمده ،شــرح مختصری از زندگی و دیدگاههای آنان اســت و خوانندگان براساس
ی دیگر مراجعه کنند.
عالقهمندی خود میتوانند به منابع تفصیل 

ویلیام پتی

[ اقتصاددانان تاریخی ]

مبتکر تولید ناخالص داخلی

با ویلیام پتی آشنا شوید؛ مردی که اقتصاد را اختراع کرد!
ویلیام پتی

ســر ویلیام پتی متولد  26می  ،1620اقتصاددان ،دانشمند و فیلسوف انگلیسی
است .او را به عنوان فردی مخترع و کارآفرین نیز میشناسند .او بیشتر به خاطر
نظریاتش در مورد علم اقتصاد شــناخته شدهاســت .در واقع او بیشتر در قلب
تاریخ اقتصاد و پیش از آدام اســمیت شناخته میشود .عالقه او به تحلیلهای
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 زمانیکه هنوز خبری از اقتصاد سیاسی نبود از آن
بنویسد .او سه اثر بزرگ در حوزه اقتصاد از خود بر جای گذاشت و در 16دسامبر
 1687از دنیا رفت.

ــ

ویلیام پتی ماشــین ابــداع و اختراع بود .او قایقی عظیــم در نوع اولیهاش
طراحی کرد ،موتورهایی به شــکل نخســتین روی قایقها نصب کرد و ابزاری
تولید کرد که نویســنده میتوانســت با کمک آن یک کاغذ زیردســت خودش
بگذارد و از نوشــتهاش همزمان یک کپی بگیــرد .او مبتکر دنیای نظریهها هم
بود .او تنها با فکر کردن روی دادهها و الگوهای ســادهای که در اختیار داشت
انگلیسی ناشناخته به ایدههای جدیدی دست پیدا
موفق شــد به عنوان یک مرد
ِ
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کند« .چطور تولید ناخالص داخلی GDP /را اندازهگیری کنیم؟» این مهمترین
دســتاورد پتی بود .البته او ابتکارات دیگری هم داشت :چرا عرضه پول و بانک
بیکاری مستمر بر اقتصاد چگونه است؟ او در واقع با پاسخ
اهمیت دارند؟ تأثیر
ِ
به همین پرسشها ،بستر علم اقتصاد مدرن را فراهم کرد.
پتی در ســال  1623به 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
نزدیــک به دریا بود و به همین خاطر او از 14ســالگی به عنــوان قایقران کار
زندگی او بود .رفتهرفته از شهرها و کشورهای
میکرد .این یکی از نقاط عطف
ِ
ً
دیگر سر درآورد .برای تحصیل به آمستردام و بعدا به پاریس رفت .در پاریس با
کارهای توماس هابز آشــنا شد و از او تأثیر بســیار زیادی پذیرفت .جمعآوری
داده و مشاهده و تجربه وقایع در دنیای حقیقی در کانون کارهای او قرار داشت.
در ســال  1646به انگلســتان بازگشــت .تحصیالت خود را در دانشــگاه
آکســفورد ادامه داد و به عنوان اســتاد آناتومی آغاز به کار کرد .در آن زمان تنها
 27سال 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 میدید که وضعیت تقریبا
جدی انگلستان را هم بیشتر
راکدی در برابر
ِ
انگلســتان پر از رفاه داشت .رقیب ِ
شناخت :هلند.
خالق اقتصاد مدرن

ی که به ایرلند رسید مطالعات اقتصادیاش را آغاز کرد .همهچیز برای
زمان 
او به شــکل معمایی بود که باید حل میکرد .باالخره بــه مهمترین اختراعش
رســید« :تولید ناخالص داخلی» .انگلیســیها در فاصله ســالهای  1652تا
ً
ی که
 1674دقیقا سه مرتبه با هلندیها وارد جنگ شدند .در این دوران ،کسان 

ویلیام پتی

صاحــب زمین بودند با افزایــش مالیات مواجه میشــدند .از نظر پتی این کار
غیرمنصفانه بود و به همین خاطر حســابکتابهایش را آغاز کرد .او میگفت
درآمد کل باید با هزینه کل برابری کند .در آن زمان هرکسی برای گذران زندگی
ِ
و تهیه خوراک و پوشاک ،روزانه  4.5پنس نیاز داشت و جمعیت 6میلیون نفر
بود .هزینه ساالنه چیزی حدود 40میلیون پوند میشد .با همین محاسبات بود
که او به چیزهای تازهتری نیز دست یافت.
اقتصادی او بسیار بودند اما بقیه آنها اغلب به کار خودش میآمدند.
ایدههای
ِ
پولی پیچیدهای داشت که تنها خودش میتوانست از آن بهره
برای مثال او نظریه ِ
بانکی انگلستان را نقد کند.
بگیرد .اما با همین نظریهها موفق شد نظام پولی و ِ
او با کمی محاســبه نشان میداد مشــکل هر اقتصاد ناکارآمدی در کجاست و
برایــش راهحلی از نگاه خودش ارائه میداد .نظریههایی که او زمانی دور مطرح
کرده امروز به نظر ساده و ابتدایی میآید .اما همان نظریههای ساده امروز پایه و
اساس شــرکتهای بزرگی مانند گوگل و ای ِبی را تشکیل میدهد .به هر حال
همانطور که قایــق موتوریای که او در آن زمان اختراع کرد نقطه آغازی برای
آغاز حرکت به ســوی
قایقهــای
موتوری پیشــرفته بود ،نظریههایش نیز نقطه ِ
ِ
اقتصاد مدرن بودند .به همین خاطر اســت که او را خالق علم اقتصاد به معنای
مدرن و امروزیاش میشناسند.

15

16

ایدهها

[ اقتصاددانان تاریخی ]

کدام طبقه مولد اصلی ثروت است؟

فرانسوا کنه کشاورزان را تولیدکننده اصلی ثروت میدانست

فرانسوا کنه
کنه در اواخر قرن هفدهم میالدی ( )1694در شــهر ِمر فرانســه که در نزدیکی
ورسای است به دنیا آمد .پدر او یکی از مالکین خردهپایی بود که بعدها تاثیری
زیــادی در درک کنه از اقتصاد گذاشــت .او که در ابتدا قرار بود جراح شــود،
تحصیالت خود را در رشــته پزشکی آغاز کرد و به پزشک لویی پانزدهم تبدیل
شــد .او در سال  1744فارغالتحصیل شد و به خدمت شاه فرانسه رفت .لویی
پانزدهم احترام بســیار زیادی برای او قائل بود .او از ســال  1750به این ســو
مطالعات اقتصادی خود را آغاز کرد و پس از آشنایی با بسیاری از اقتصاددانان
جوان جهان ،از جمله آدام اسمیت ،نوشتههای اقتصادی خود را آغاز کرد .کنه
نهایتا در  80سالگی و در ورسای درگذشت.

ــ

برای آشــنایی با فرانســوا کنه باید برگردیم به تقریبا  350سال پیش .امروزه
بسیاری از کتابهای «پیشگامان علم اقتصاد» نام او را در فصول ابتدایی خود
قرار دادهاند .مســئله بسیار مهم این است که یک اقتصاددان فرانسوی چه کرده
و چه گفتهاســت که علیرغم قدیمیتر بودن از آدام اسمیت ،هنوز هم نامش در
تاریخ علم اقتصاد باقی ماندهاست .همین مسئله بسیار مهم است .همه میدانیم
که آدام اسمیت را «پدر سرمایهداری» میدانند ،پس نظرات و آرای کنه پیش از

فرانسوا کنه

اینکه تصویر و تصور امروزی از علم اقتصاد پدید آمدهباشند ،مکتوب شده و در
جهان تاثیر خود را گذاشــتهاند .آثار اقتصادی کنــه هماکنون در یک مجموعه
دوجلــدی تحت عنــوان «مبانی علم اقتصــاد» جمعآوری شدهاســت و البته
کتابهای دیگری هم وجود دارند که آثار فلســفی و اقتصادی کنه را جمعآوری
کرده و توضیح دادهاند .در آن ســالها نشــریهای در فرانســه چاپ میشد که
عنوانش «دایرهالمعارف» بود و بسیاری از روشنفکران فرانسوی آثار نظری خود
را در آن منتشــر میکردند .کنه هم مقالههایی را تحت عنوان «شــواهد» در این
نشریه منتشر کردهاست.
اوج داســتان اقتصادی کنه با چاپ کتاب «جدول اقتصادی» پدیدار شد.
این کتاب در ســال  1758منتشر شــد و مبانی الزم برای ایدههایی فیزیوکراتی
دربــاره اقتصاد را ایجاد کرد .امروزه به جرئــت میتوان 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 تحلیلگران آن را یکی از مهمترین آثار تاریخ اندیشــه
اقتصادی میدانند .پیش از آنکه بیشــتر به آثــار نظریههای اقتصادی کنه وارد
شــویم باید بــه این نکته هم اشــارهای بســیار حیاتی بکنیم که شــرق یکی از
دلبستگیهای شــخصی و مطالعاتی کنه بود .او در سال  1767کتابی با عنوان
«اســتبداد در چین» منتشــر کرد که در آن نظام امپراتــوری چین را با جزئیات
تحلیــل و نظر خودش را ابراز کردهاســت .تقریبا میتوان 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 میبرند.
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 صنعتگــران و تجار بودند.
جریان تولید و نقدینگی بین این طبقهها از طریق طبقه «مالک» آغاز شــد زیرا
آنهــا مالک زمین بودند و از هر دو طبقه دیگــر چیزی میخریدند .این فرایند
چند مرحله دارد :در مرحله اول کشــاورز  1500واحد غذایی را در زمینی که از
مالک اجاره کرده ،تولید میکند .از این  1500واحد 600 ،واحد بابت تغذیه او و
نیــروی کارش و دامهایی که دارد هزینه میشــود و  900واحد باقی مانده را در
بازار به ارزش  1دالر به ازای هر واحد میفروشــد .او  300دالر را نگه میدارد
( 150بــرای خودش و  150برای نیروی کارش) تا بتواند کاالهای غیرزراعی را
(لباس و چیزهایی از این دســت) از بازرگان و صنعتگر بخرد 600 .دالر هم به
عنوان سود خالص باقی میماند که کنه به آن «تولید خالص» میگوید.
در مرحلــه دوم صنعتگر  750واحد محصــول صنعتی تولید میکند .برای
تولید این ســطح نیازمنــد  300واحد غذا و  150واحد کاالی خارجی اســت.
همچنین به  150واحد غذا و  150واحد کاالی صنعتی به منظور بقا طی ســال
نیاز دارد .او  450واحد غذایی مورد نیاز خود را از کشاورز خریده و  150کاالی
خارجــی خود را از تاجر خریداری میکنــد و  600واحد از محصوالتش را در
بازار به ارزش  600دالر میفروشد .از آنجایی که صنعتگر باید برای سال بعد
ابزار بخرد ،ســود خالصی نخواهد داشت .مالک تنها مصرفکنندهای است که
هیچ تولیدی خاصی ندارد .او  600دالر اجارهای که از کشاورز میگیرد را به دو
بخــش  300دالری برای غــذا و  300دالری برای محصــوالت صنعتی هزینه
میکند .از آنجا که مالک تنها مصرفکننده است ،کنه او را عامل اصلی تحرک
اقتصادی میداند .تاجر هم  150دالری که از صنعتگر گرفته را برای خرید غذا
در بازار مصرف میکند و البته غذاها را از کشــور خارج میکند ،تا با خارجیها
به مبادله بپردازد .این نوع نگاه تحلیلی و فرایندمحور که کنه به آن دامن زد ،یکی
از سنگبناهایی بود که آدام اسمیت را به سمت «ثروت ملل» سوق داد.

آدام اسمیت

[ اقتصاددانان تاریخی ]

راز ثروتمندی را
از زبان پدر سرمایهداری بخوانیم

به نظر آدام اسمیت ،منفعتطلبی در شرایط رقابتی عامل اصلی
ثروتمندی یک ملت است
آدام اسمیت
آدام اســمیت در اوایل تابســتان  1723به دنیا آمد .امروزه همه میدانند 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 ســرمایهداری میدانند و دو اثر بسیار برجسته
تحت نامهای «نظریه احساسات اخالقی» و «ثروت ملل» از او منتشر شدهاست.
اسمیت که در دانشگاه گالسکو و آکسفورد فلسفه اجتماعی خواندهبود ،پس از
فارغالتحصیلی به تدریس در دانشگاه ادینبورو مشغول شد و موفقیت در همین
دانشگاه بود که موجب شد به همکاری با دیوید هیوم درآمده و چهرهای مشهور
در دوران روشنگری اسکاتلند باشد .اسمیت یک سال پس از انقالب فرانسه در
همان شهر ادینبوروي اسکاتلند و در سن  67سالگی درگذشت.

ــ

اکثر صاحبنظران او را پدر نظری ســرمایهداری میدانند و همین مســئله
باعث میشــود که هرچه بیشتر به او بپردازیم باز هم جای کار باقی بماند .آدام
اسمیت از آن دست نویسندههایی است که گرچه حرفهای خود را در چارچوبی
نســبتا ســاده و با زبانی ابتدایی بیان میکنند ،اما در آینده چیزهایی از آنها تاثیر
میگیرنــد کــه پیچیدگی بســیاری دارند .بــرای مثال ،نمونههایــی چون یک
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نوشــیدنیفروش را در نظر بگیرید که اســمیت برای توضیــح دادن ارتقای نفع
شــخصی مثال میزند و امروزه همین مســائل سرچشــمه تحلیلهای پیچیده
ریاضیاتی شــد ه که میتواند ریسک سرمایهگذاری را محاسبه کند .اسمیت در
همــان دوران خــود هم بســیار جنجالبرانگیز بود و رویکرد کلی او و ســبک
نگارشــش عمدتا توســط برخی از نوســیندگان گروه توری مــورد هجو قرار
میگرفت.
اگــر به دوران اســمیت بازگردیم بایــد بدانیم که در ســالهای اواخر قرن
هجدهم ،مرکانتیلیســم تقریبا پرطرفدارترین آمــوزه اقتصادی در محافل علمی
بریتانیا بود اما پس از اینکه اســمیت و برخی نظریهپردازان دیگر آرا و ایدههای
خود را مطرح کردند ،از حجم طرفداران مرکانتيلیســیم کاسته شد .طی انقالب
صنعتی ،بریتانیا بیشــتر به سمت اقتصاد لسهفری 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 بینالمللی تقریبا بدون مانع بود.
به نظر جرج اســتیگلر «مهمترین گزاره تاریخ اقتصاد» را اســمیت مطرح
کردهاست .این گزاره اســمیتی این است که تحت شرایط رقابت ،مالکان منابع
(برای مثال کار ،زمین و ســرمایه) از این منابع به شــکلی استفاده میکنند که
بیشترین سود را ببرند و همین مسئله باعث میشود که نرخ برابری از بازده را در
شــرایط تعادل برای همه کاربردها داشته باشــیم و این مسئله برای تفاوتهای
ظاهری ایجادشده توسط عواملی مانند آموزش ،اطمینان ،سختی و بیکاری هم
تنظیم شدهاست.
غول در نگاه دیگران

والراس یک قرن پس از اسمیت نظریه تعادل عمومی خود را مطرح کرد ،اما

آدام اسمیت

به نظر ساموئلسون زمانی که اســمیت از عرضه و تقاضای مربوط به دستمزد،
اجاره و ســود به شــکل جمع اســتفاده میکند ،تقریبا مبانی نظریه والراس را
پیشبینی میکند .در نظریه اســمیت این امکان وجود دارد که دســتمزدها در
کوتاه و میانمدت افزایش پیدا کنند و منبع آن هم انباشــت ســرمایه و نوآوری
است و همین مسئله بین او و مالتوس ،ریکاردو و مارکس تفاوت قائل میشود،
زیــرا این افراد با تکیه بر یک نظریه دســتمزد ثابت در زمینه عرضه نیروی کار،
آرای خود را مدون کردهبودند.
از نظر ژوزف شومپتر ،اسمیت به لحاظ محاسبات فنی کمبودهای فراوانی
دارد و البته همین مسئله باعث شد که بازه گستردهتری از افراد بتوانند مخاطب
حرفهای او باشــند« :همین محدودیت او منجر به موفقیتش میشود .اگر او
نبوغآمیزتر مینوشت ،آنگاه مانند حاال جدیاش نمیگرفتند .اگر عمیقتر بحث
میکــرد ،اگر حقایق نهفتهتری را آشــکار میکرد ،اگر روشهــای پیچیدهتر و
هوشمندانهتری را به کار میبرد ،احتماال هیچکس حرفش را درک نمیکرد .اما
او هرگز چنین چیزهایی را در ذهن نداشت و در حقیقت از هرچیزی که فراتر از
عقل ســلیم و عرفی مطرح میشــد بیزار بود .او هرگز پای خود را فراتر از توان
تفکر حتی خنگترین خواننده هم نگذاشت».
اقتصاددانــان کالســیک نظریههای گوناگونی را بر اســاس «نظریه ارزش
مبتنی بر کار» اسمیت ارائه دادند .پس از آن اقتصاددانانی که از مارکس پیروی
میکردند هم تا حدی از این نظریههای اســمیت بهره میجســتند .اولین جلد
کتاب مشــهور کاپیتال مارکس در سال  1867منتشر شد .مارکس در این جدل
تمرکــز ویژهای بر نظریــه ارزش مبتنی بر کار کرده و از خالل آن اســتثمار کار
توسط سرمایه را بیرون کشیدهاست .بر اساس نظریه ارزش مبتنی بر کار ،ارزش
یک چیز توســط کاری که برای تولید آن صرف شده تعیین میشود .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 نظریههای اقتصادی نئوکالســیک که بین ســالهای  1870و  1910پا
گرفتند باعث شــدند که عبارت «علم اقتصاد» جای «اقتصاد سیاســی»ای را
بگیرد که توســط اســمیت اســتفاده میشــد .یکی از دالیلی که دیگر نامی از
«اقتصاد سیاسی» برده نمیشود همان مسئلهای است که شومپيتر هم تقریبا به
آن اشــاره کردهبود :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 نهتنها
آرای خودش منشا بســیار مهمی هستند ،بلکه حتی اگر با او مخالف هم باشی
باز به جای مهمی میرسی.

جرمی بنتام

[ اقتصاددانان تاریخی ]

راهی به سوی شادمانی

جرمی بنتام میگوید مهمترین مسئله ،شادمانی بیشترین تعداد از افراد
جامعه است
جرمی بنتام
در ســال  1748جرمی بنتام در شــهر لندن به دنیا آمد .در ســالهای  1763و
 ،1766یعنی زمانی که هنوز  20ساله هم نشده بود ،از کویینز کالج آکسفورد،
مدارکی دانشــگاهی  -معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد امروز  -دریافت
کرد .این تحصیالت باعث شدند که جامعه انگلستان حقوقدان ،اقتصاددان،
سیاستمدار و فیلسوفی را به دست آورد که دامنه تاثیرش از همان قرن هجدهم
هجدهمی لیبرال
کشــیده شدهبود تا قرن بیستم؛ هم جان اســتوارت میل قرن
ِ
تحت تاثیر او بود ،هم میشــل فوکوی چپگرای قرن بیستمی .او نهایتا آنقدر
زنده ماند تا انقالب فرانسه و حتی لشکرکشیهای ناپلئون را ببیند و نهایتا در
همان شهر لندن ،زمانی که  84ساله بود ،درگذشت.

ــ

نام جرمی بنتام به دو مفهوم گرهای اساسی خوردهاست« :فایدهگرایی» و
«اقتصــاد پولی» .در حیطه اقتصاد آنچیزی کــه از «اقتصاد پولی» مد نظر
بنتــام بــود ،تفاوتی آشــکار با نظــر دیوید ریکاردو داشــت ،امــا به طرز
شگفتانگیزی هردوی آنها شــباهتهایی به هنری تورونتون داشتند .بنتام
تاکید خاصی بر «گســترش پولی» اقتصاد داشت و در نظرش ،به وسیله این
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شکل از سیاســتگذاری پولی ،امکان ایجاد اشتغال کامل در جامعه فراهم
میآمد .نکته جالب در مورد بنتام این است که علیرغم گذشتن  260سال از
زمان تولدش ،درکی بســیار امروزی از اقتصاد داشــت .تنها کافی است به
اتفاقاتی که در این  260ســال افتاده فکر کنید تا متوجه شوید که کجای این
مسئله جالب است :بنتام کامال بر تاثیر «پسانداز اجباری» وقوف داشت و
نسبت به معیار «میل به مصرف» هم کامال آ گاه بود .بنتام به خوبی میدانست
که با باال رفتن ســطح توان خرید ،مصرف هم باال خواهد رفت و رابطهای را
بیــن پسانداز و ســرمایهگذاری در جامعه متصور بود .همین چند مســئله
امروزه به مواد خام تحلیل رابطه بین درآمد و اشــتغال و کلیت اقتصاد تبدیل
شــدهاند .دیدگاههای پولی بنتام بسیار نزدیک به مفاهیم بنیادی بودند که در
الگوی تصمیمگیری فایدهگرای خود بسط دادهبود .به همین خاطر است که
در بخش دوم این نوشته به توضیح الگوی فایدهگرای بنتامی پرداخته میشود.
به هر صورت بنتام را میتوان یکی از اولین مدافعان اقتصاد رفاهی دانســت.
در همان الگوی تصمیمگیری بنتام ،که یکسرش به اخالق کشیدهشد و سر
دیگــرش بــه اقتصاد ،این امکان وجود داشــت که لذت و الم را بر اســاس
ارزششــان طبقهبندی کــرد .بنتام نام ایــن ارزش را ُ
«بعد» میگذاشــت و
ُ
قطعیت لذت یا الم میدانست.
قبیل شــدت ،مدت و
ِ
مثالهای بعد را هم از ِ
بنتام معتقد بود که لذت باید به حداکثر و الم باید به میزان حداقل خود برسد.
اصل به حداکثر رسانی ،به مبنایی
همین نوع نگاه بنتام باعث شــد که بعدها ِ
اقتصاد مصرفکنندهمحور تبدیل شود و در تحلیل بنگاهها و
اساسی در علم
ِ
کلیت یک اقتصاد رفاهی هم به کار بیاید .حال برگردیم سراغ «فایدهگرایی»
بنتام.
فایدهگرایی

«پانومیون»! این چیزی بود که بنتام میخواست طراحی کند .معنای پانومیون

جرمی بنتام

یک کد قانونی فایدهگرای کامل اســت .او نهتنها اصالحات اجتماعی و حقوقی
بسیاری را پیشنهاد داد ،بلکه مبنایی اخالقی را برای این اصالحات پیشنهاد کرد
که باید همزمان با آن به کاربســته شود .در این فلسفه جدید« ،فایدهگرایی» اصل
موضوعه بود .بنتام جملهای 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 میکرد که این ایده را از جوزف پریســتلی گرفتهاســت ،گرچه
پریســتلی نهایتا به این نقطه میرســید که« :شــادمانی اعضایی که اکثریت هر
کشوری را تشکیل میدهند ،استاندارد بزرگی است که هر چیز مربوط به کشور،
در نهایت باید با آن ســنجیده شــود ».بنتام اصلی بسیار مهم را درباره فلسفهاش
بنیان گذاشت که امروز به نام «اصل بزرگترین شادی» شناخته میشود .منظور
شدن «لذت» بر «الم» بود .بهترین راه برای شناختن این
بنتام از «شادی» چیره ِ
نگاه شاید اشاره به متن خود بنتام در کتاب «اصول اخالق و قانونگذاری» باشد:
«طبیعت ،بشریت را تحت ســلطه دو ارباب قرار دادهاست :لذت و الم .فقط از
زاویه این دو اســت که میتوانیــم 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
پادشــاهی این دو بسته شدهاند .همین دو هستند که در هرچه
و معلول ،به تخت
ِ
میکنیم ،میگوییم و میاندیشیم ،حاکم بر ما هستند ».بنتام شاید از معدود افراد
سرشناس تاریخ باشــد که به نوعی از «خودپرستی روانشناختی» دفاع میکند،
اما شــکی در آن نیســت که نوع دیدگاه او و جان اســتوارت میل ،علیرغم تمام
تفاوتهای آشــکاری که دارند ،امروزه یکی از بهترین ابزارهایی اســت که برای
تحلیل اجتماعی بازار میتوان به کار گرفت.
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[ اقتصاددانان تاریخی ]

اولین وزیر خزانهداری امریکا چه کرد؟

الکساندر همیلتون به خاطر بدهیهای دولت ،کشور
را به شورش کشاند
الکساندر همیلتون

همیلتون در ســال  1755در جزایر لیوارد امپراتوری بریتانیا به دنیا آمد .او که
یکــی از رهبران مبارزه آمریکاییها علیه بریتانیا و کســب اســتقالل از این
کشــور بود ،در طول سالهای زندگی پرفراز و نشیب خود که البته طول خیلی
زیادی هم نداشــت ،در سمتهای گوناگونی نظیر اولین وزیر خزانهداری تاریخ
آمریکا ،بنیانگذار حزب فدرالیســت و طراح اصلی نظام مالی آمریکا مستقر
بودهاســت .همیلتون خود را برای انتخابات فرمانداری ایالت نیویورک آماده
میکرد که به خاطر درگیری لفظی شــدید از ســوی رقیبش آرون بار به دوئل
دعوت شــد و پس از اینکه گلولهای به بدنش اصابت کرد نهایتا در سال 1804
دراثر زخم همان گلوله درگذشت.

ــ

الکساندر همیلتون سیاستمدار ،پژوهشگر حقوق ،بانکدار ،فرمانده نظامی و
اقتصاددان آمریکایی بود که امروزه به عنوان یکی از پدران بنیانگذار ایاالت متحده
آمریکا شناخته میشود .البته شایان ذکر است که تعداد بسیار زیادی از افراد که در
استقالل آمریکا از امپراتوری بریتانیا نقش مهمی داشتند با عنوان «پدران بنیانگذار»
شناخته میشوند اما تنها هفت تن از آنان بسیار مشهور و برجسته هستند و در آن
زمان نقشــی اساسیتر هم داشــتهاند که یکی از آن هفت نفر همیلتون است .تاثیر

الکساندر همیلتون

همیلتون چرا تا این حد زیاد اســت؟ زیرا او یکی از مهمترین مفسران و طرحریزان
قانون اساسی ایالت متحده بود و جدای از آن بنیانگذار نظام مالی کل این کشور به
حســاب میآید .بــه غیر از نظام مالــی ایاالت متحده ،همیلتون موســس حزب
فدرالیست آمریکا ،گارد ســاحلی و روزنامه نیویورک پست هم بود .همیلتون که
اولین وزیر خزانهداری آمریکا به حســاب میآمد نویســنده اصلی سیاســتهای
اقتصادی دولت جرج واشنگتن بود .او شخصیت اصلی در ایجاد صندوق تخصصی
برای دیون دولت و راهاندازی یک بانک ملی بود .به غیر از این برای اینکه بیشــتر
بدانیم همیلتون چرا چهره بسیار مهمی است باید بدانیم که او نظامی برای تعرفهها
هم به راه انداخت و رابط ه تجاری دوستانهای با بریتانیا از سر گرفت .دیدگاه اصلی
همیلتون به نوعی لیبرالیســم با دولتی مقتدر اســت .همیلتون میگفت 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 میآمد که میگفت
دولت باید کوچکتر باشد و به نوعی بر حمایت از زارعان روستایی تاکید داشت.
همانطور که گفتهشد همیلتون اولین وزیر خزانهداری ایاالت متحده آمریکا بود
و به عنــوان عضوی معتمد در کابینه جرج واشــنگتن به رهبــری این وزارتخانه
میپرداخت .همیلتون به شــکل موفقی حرف خود را به اجرا درآورد که قدرتهای
نهفته در قانون اساسی به مسئوالن قانونی این توانایی را داد که بدهی ملی را به شکلی
تامیــن مالی کنند که به تامین بده ی 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 شبکهای بسیار گسترده را در سرتاسر
کشور به راه انداخت که متشکل از بانکداران و فعاالن اقتصادی نزدیک به دولت بود
و با آنها حزب فدرالیســت را راه انداخت .پیش از اینکه وارد بحثی دقیقتر درباره
تعرفه ویسکی شویم و بخشی از سابقه همیلتون در دوران وزارت خزانهداری را مرور
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کنیم ،بهتر است بدانید که همیلتون یکی از چهرههای 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 بهوسیله همیلتون به کنگره پیشنهاد شد مالیات
بر تولید ویســکی بود .همیلتون در اولین الیحهای که برای تعرفهها ارائه داده بود
پیشــنهاد کرد که سه میلیون دالر مورد نیاز دولت برای هزینههای عملیاتی و بهره
دیــون داخلی و خارجی از طریق افزایش عوارض بر شــرابها ،نوشــیدنیهای
تقطیرشده ،چای ،قهوه وارداتی و نوشیدنیهای داخلی تامین شود .این الیحه در
کنگره شکســت خورد .در پاســخ به متنوع کردن منابع درآمدتــی ،از آنجایی که
ســهچهارم از درآمد ناشی از بازرگانی با بریتانیای کبیر بود ،همیلتون یکبار دیگر
تــاش کرد که یک مالیات تولیدی هم بر نوشــیدنیهای داخلــی ببندد و هم بر
نوشیدنیهای خارجی .نرخ مالیاتبندی تناسبی با درصد الکل داشت و همیلتون
قصد داشــت که بار مالیاتی وارده بر نوشیدنیهای وارداتی را با مشروبات داخلی
برابر کند .همان زمان همیلتون متوجه شــد که روســتاییها چقدر از این مالیات
ناراحتی ناشــی از
ناراحت هســتند ،اما حدس زد که این ناراحتی قطعا کمتر 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  1794به شورش ویســکی ختم شد .در پنســیلوانیا و ویرجینیای غربی،
ویســکی محصول اصلی صادراتی به حساب میآمد و نقشی حیاتی و اساسی در
اقتصــاد محلی بازی میکــرد .به هر صورت از همان روزهای فعالیت سیاســی
همیلتون همیشه تصاویر بسیار پررنگ و مهمی از تاریخ ثبت میشد که هیچکدام به
ســادگی از کنار گوشمان نمیگذشتند و در نهایت هم همین عالقه به صحنههای
پررنگ و ماندگار بود که برای او مرگی غریب را رقم زد.

روبرت مالتوس

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

فشار جمعیت بر اقتصاد

روبرت مالتوس میگوید
هر اقتصادی توان اداره حد مشخصی از جمعیت را دارد
روبرت مالتوس
مالتوس در اوایل سال  1766در انگلستان به دنیا آمد و در اواخر سال  1834در
همان کشور درگذشت .در سنین جوانی به آموزشگاههایی در ناتینگهامشایر و
ســپس به آکادمی وارینگتون رفت اما تنها یک ســال پس از حضورش ،این
آکادمی تعطیل شــد و او هم نزد گیلبرت وکفیلد رفت تا آموزش ببیند .سپس
در ســال  1784به کالجی در کمبریــج رفت و تحصیالت خــود را در آنجا به
باالترین سطوح در زبان یونانی و التین و ریاضیات و اقتصاد رساند.

ــ

جمعیت و تعداد نفرات جامعه مســئلهای بود کــه توماس روبرت مالتوس از
همان ابتدای پژوهشها و نظریهپردازیهایش با آن درگیر بود و امروز که بیش از
200سال از آن روزها میگذرد هنوز هم مالتوس را به نام نظریاتش درباره جمعیت
میشناسند .به بیان سادهتر ،از نظر مالتوس در یک بازه معنادار منابع غذایی مردم
طبق یک تصاعد حسابی رشد میکند ،اما جمعیت بر اساس تصاعدی هندسی.
همین امر موجب میشود که جمعیت از جایی به بعد از منابع موجود سبقت بگیرد
و اساسا یک جامعه توانایی تامین مازاد جمعیتش را نداشته باشد.
مالتوس در نوشــتهای با عنوان «جستاری در باب اصل جمعیت» با بررسی
بریتانیا و قوانین مصوبه این منطقه در حوالی ســال  ،1800نســبت جمعیت و
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منابع را بررســی کرد .همانطور 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 میشود 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 بخشهای عمده این اثر خود به قانونی اشاره میکند که امروزه
همه آن را با نام «قانون آهنین جمعیت» میشناسند .با افزایش جمعیت ،جدای
از کاهش منابع موجود برای همه یک مشــکل دیگر هم پیــش میآید 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 روبهرو میشود .زمانی که عرضه نیروی کار شدت گرفت،
قیمت نیروی کار پایین میآید و در واقع دستمزدها کاهش پیدا میکند .بنابراین
از یک ســو با کمبود منابع روبهرو هستیم و از سوی دیگر با کاهش دستمزدها.
همین دو عامل باعث میشــوند که در یک کشــور قحطی و فقر ایجاد شــود.
مطمئن باشــید اگر مالتوس امروز زنده بود و از او درباره مشــکالت اقتصادی
بودن
بسیاری از کشورهای موجود در جهان سوال پرسیده میشد ،پاسخ او زیاد ِ
جمعیت این کشورها بود.
البته مســئله زمانی جالب میشــود که نقدهــای کارل مارکس و فردریش
انگلس را به مالتــوس از نظر بگذرانیم .در حالی کــه مالتوس ادعا میکرد که
جمعیت بر ابزار تولید فشار وارد میآورد و مشکالتی را در جامعه ایجاد میکند،
مارکس و انگلس مدعی بودند که این ابزار تولید هســتند که بر جمعیت فشــار
وارد میکنند .همانطور که انتظار مــیرود چهرههایی نظیر مارکس و انگلس
مدعی بودند که در زمــان وقوع چنین بحرانهایی این نحوه کنترل و مدیریت و

روبرت مالتوس

مالکیت ابزار تولید است که باید تغییر کند و گفتن اینکه «جمعیت زیاد است»
نهتنها دردی را دوا نمیکند ،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 میداند و نگاه دیگر سود را چیزی مازاد بر ارزش
تولید ،و عمدتا آن را به مالکیت زمینی که در آن کارخانهای راهاندازی شــده یا منبعی
طبیعی مستقر شده میداند .نگاه اول رانت را چیزی طبیعی و مثبت در اقتصاد قلمداد
میکند و نگاه دوم آن را منفی و نزدیک به «مفتخوری» .نگاه اول مربوط به مالتوس
است و نگاه دوم مربوط به اقتصاددان معروف آن سالها ،دیوید ریکاردو.
ایــن اختالف نظر بین دو اقتصاددان معروف اروپا در آن ســالها به جدل و
مباحثهای مکاتبهای بدل شــد که در آن عدهای به ســمت مالتوس گرایش پیدا
کردند و عدهای هم به ریکاردو .برای مثال جان استوارت میل بیشتر متمایل به
ریــکاردو بود و ویلیام بلیک بیشــتر از مالتوس حمایــت میکرد .پس از مرگ
ریکاردو ،عمده افراد مالتوس را بازنده آن مباحثات میدانســتند و این موضوع
منجر به منزوی شــدن مالتوس شد اما مســئله اصلی در روشن نبودن تعاریف
پایهای 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 بحثهای نسبتا طوالنیشان بیشتر به این دلیل بود
که تعاریف مبنایی منطبق بر همی نداشــتند .البته این صورتبندی 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 میشد.
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[ اقتصاددانان تاریخی ]

مازادشناسی

قانون ِسی یکی از بزرگترین ایدههای اقتصادی است که
تاکنون مطرح شدهاست
ژان باپتیست سی
اقتصاددان و تاجر فرانسوی در روز پنجم ژانویه  1767به دنیا آمد .ژان باپتیست
اقتصادی خود از
ســی به اقتصاد لیبرال عالقه داشــت و در نتیجه در بحثهای
ِ
رقابت و تجارت آزاد سخن میگفت .او همچنین معتقد بود کسبوکارها باید از
انین دستوپاگیر رها شوند .اغلب او را به خاطر «قانون ِسی» میشناسند
بند قو ِ
کــه برخی به آن قانون بــازار نیز میگویند .البته این مفهوم تا حدودی شــکل
عامهپســند به خود گرفتهاست .یکی از مواردیکه در قانون سی گفته میشود
این است :عرضه ،تقاضای خودش را ایجاد میکند .البته کینز نیز پیشتر به این
ً
مسئله اشاره کردهبود اما عموما از این عبارت در آثار سی استفاده میشود.

ــ

ســال  1804ژان باپتیست ِسی برای راهاندازی کارخانهای در پاریس ثبتنام
کــرد .او تالش میکرد اصول جدیدی را بیاموزدِ .ســی در آن زمان  37ســال
داشــت ،همســرش باردار و پنجمین فرزندش در راه بود .تجربههای موفقی در
دنیای سیاست داشت و حاال قدم به دنیای جدیدی میگذاشت .قدرتمندترین
مرد فرانسه یعنی ناپلئون بناپارت پیشنهادهایی به او دادهبود تا مطالعات جدیدی
آغاز کند .بناپارت از ِســی خواســتهبود همســو با سیاســتهای او چیزهایی
بنویسد .اما ِسی تصمیم گرفت مسیر دیگری را طی کند.

ژان باپتیست سی

البته ناپلئون حق داشت که برای خریدن قلم ِسی تالش کند ،او ارزش آن را
فهمیدهبود و از آن میترســیدِ .سی به دنبال آدام اسمیت در جستوجوی اصول
لیبرال بود و «رفاه ملل» را در آزادی اقتصادی میدید .او مشــاوری بود که در
جهت آزادی بیان ،آزادی تجارت و آزادی بازارها تالش میکرد و تمام این ایدهها
ً
را از آدام اســمیت وام گرفتهبود .بعدا او رسالهای در باب اقتصاد سیاسی نوشت
که ایدههای اقتصادی اسمیت در آن موج میزد.
در دوران ِســی ،دنیای اقتصادی مانند دنیای امروز با پیشــرفت تکنولوژی
همراه بود و تقاضای بســیاری نیز برای آن مشــاهده میشــد .ابتکارات نیز با
ریاضتهــای اقتصادی همراه بودند .در فرانســه تولید الیاف از  1808تا 1809
بیش از  125درصد رشــد کرد .در همان زمان بود که ِسی نیز کارخانه خودش را
راهاندازی کرد .اما در کنار این رشــد و پیشرفتها ،تقاضای جهانی کاهش پیدا
کردهبود .هزینه دولتــی در بریتانیا در همــان دوره  40درصد کاهش پیدا کرد.
حاصــل این هرجومــرج نیز نوعی افزایش ظرفیت بود که ِســی بــه آن «مازاد
عمومی» میگفت .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 میتوانند بیش از اندازه تولید شــوند اما به صورت کلی امکان
ندارد کاالیی زیاد بیاید .این حرف او در قالب قانون ِسی بر سر زبانها افتاد که
ً
میگفــت« :تولید راه را برای تقاضای کاالها باز میکند» و بعدا این ایده به این
شکل درآمد« :عرضه ،تقاضای خودش را ایجاد میکند».
البته او خودش اقرار کرد که این نظریــه ،تناقضات درونی دارد و در نتیجه
برخی علیه آن ســخن میگویند .در واقع مردم اینطور استنباط میکنند« :اگر
شما بســازید ،آنها میآیند» 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 میخوانید باید به جای توجه به اقتصاد
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خرد ،نگاه کالن داشتهباشــید 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 گرفتهشود این است که شرکتها نمیتوانند 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 میتواند برای تقاضاهای
ً
جدید کامال موثر باشد.
قانونی برای ثروتمند شدن

این روزها افراد بســیاری بدون اینکه بدانند سی چه چیزی را مطرح کرده،
نظریه او را نادیده میگیرند یا حتی به ســخره میگیرند .ســی بخشی از عقیده
خود را بد بیان کرد و به همین خاطر بقیه او را نفهمیدند اما وقتی میگفت نباید
ً
تقاضا برای کاال کم بیاید ،حرفی کامال درست را مطرح میکرد .او قوانینی را که
از آنها سخن میگفت در کار خود مورد استفاده قرار میداد و به همین خاطر در
مسیر موفقیت گام برمیداشت اما از آنجا که بناپارت نمیخواست سی پیشرفت
کند ،کارخانه او را تعطیل کرد .او با ایدههای درخشانش موفق شد عده زیادی
را به ثروت برساند.

شارل فوریه

[ اقتصاددانان تاریخی ]

پدربزرگ سوسیالیسم مدرن از راه میرسد

شارل فوریه همکاری و همدلی را کلید موفقیت جامعه میداند
شارل فوریه

فرانسوا ماری شارل فوریه در بهار  1772در شهر بزانسون فرانسه به دنیا آمد .پدر
او یک کاســب خردهپا بود و فوریه از بچگی بیش از اینکه به تجارت و کاسبی
عالقهمند باشــد ،دل در گرو معماری داشت .او دوست داشت مهندس شود اما
مدرسه مهندسی محلی آن دوران تنها فرزندان اشراف را میپذیرفت .خود فوریه
میگوید بهتر شد نتوانست به مدرسه مهندسی ورود کند زیرا زمانش آزاد شد تا
بتواند به بشــریت خدمت کند .فوریه که با نظریههای رادیکال ،انقالبی در طرز
تفکر فرانســه ایجاد کردهبود ،توانایی خاصی در فروش کتابهایش نداشــت و
زمانی که تنها  65سال سن داشت در شهر پاریس درگذشت.

ــ

شارل فوریه از آن دسته نظریهپردازان بزرگی بود که گرچه بیشتر در زمینه فلسفه و
جامعهشناسی به نظرورزی پرداخته ،اما مانند بسیاری از متفکران سدههای هجدهم
و نوزدهم نظریههایش نهتنها به عرصه اقتصاد سیاســی ورود پیدا میکردند ،بلکه در
بسیاری از موارد اساس خود را هم از این عرصه میگرفتند.
فوریه یکی از متفکران مشــهور سوسیالیست بود که ارجاع و اشاره ،و البته نقد او
را در آثار سوسیالیســتهایی نظیر مارکس به وفور مشــاهده میکنیم .بسیاری او را
بنیانگذار «سوسیالیســم اتوپیایی» یا همان «سوسیالیسم تخیلی» میدانند .برخی از
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دیدگاههــای اجتماعی و اخالقــی فوریه در دوران زندگی خودش رادیکال شــناخته
میشــدند ،که البته در جامعه مدرن امروزی به شکلی از «جریان اصلی» و جاافتاده
بدل شــدهاند .برای مثال امروزه بسیاری میگویند که فوریه در سال  1837اصطالح
«فمینیســم» را ابداع کرده و جا انداختهاست .نقطهنظرات و پیشنهادهای اجتماعی
فوریه الهامبخش جنبش گروهی از جمعهای ویژه شد .این جنبشها حتی در ایاالت
متحده هم رایج شــدند و جمع اتوپیا ،اوهــای و الریونین در نزدیکی داالس امروزی
نمونههایی از آن اســت .فوریه الهامبخش بازه گســتردهای از متفکران و نویسندگان
انقالبی بودهاســت .فوریه ادعا میکرد که همکاری و همدلی اجتماعی کلید موفقیت
اجتماعی اســت .او بر این باور بود که جامعهای که در آن روحیه همکاری به خوبی
وجود دارد به ســرعت ناظر بهبود در ســطح بهرهوری اقتصادی خود خواهد بود .او
میگفت که در چنین جامعهای به کارگران متناسب با سهمی که در تولید دارند حقوق
داده میشود .شاهد این شکل از موفقیت در نظر فوریه جمعهایی بودند که خود او نام
«بندانگشت» بر آنها گذاشتهبود و ساختار اصلیشان فاالنسترها بودند .فاالنسترها
به ساختمانهایی بسیار بزرگ گفته میشد که در آن چندصد نفر یا حتی چندهزار نفر
به شکلی اشتراکی کار میکردند و کارهایشان به خیری عمومی میانجامید .عمده این
ساختمانها در آن زمان در فرانسه مجتمعهایی 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 مطلوبهای فرد
تخصیص پیدا میکرد .البته در این میان محرکهایی هم وجود داشــت :مشاغلی که
جذابیت زیادی نداشتند پول بیشتری به عنوان دستمزد ارائه میکردند.
فوریه نظریهای بســیار عجیب و جنجالبرانگیز در زمینه تجارت ارائه کردهاست.
او میگوید که تجارت یک خصیصه خاص یهودیهاســت و «منشــأ شــر» است و
پیشنهاد میکرد 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

شارل فوریه

ریچــارد روبنشــتاین میگویند که اســاس حرفهای او اقتصادی بــوده و نمیتوان
برچسبی چون «نژادپرست» به او زد.
حتی رادیکالتر

فوریه میگفت که منشــأ بینظمی در جامعه فقر است .البته باید همینجا 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 ،میتوان فقر را ریشهکن کرد .نکته جالب اینجاست که فوریه از کلمه
«تمدن» با لحنی منفی اســتفاده میکرد ،به شــکلی که دربــاره او میگویند« :حس
تحقیری که فوریه نســبت به متفکران و ایدئولوژیهای مشــهور زمانه خود داشت به
حدی بود که او همواره از کلماتی مانند فیلسوف و تمدن به شکل یک فحش استفاده
میکرد .در دایره واژگان او کلمه تمدن مترادف با نظمی بیبنیه بود که چیزی نداشــت
جــز قیود و محدودیتهای مختلف برای مردم ...هجمه فوریه به تمدن به کیفیتی بود
که در نوشتههای منتقدان اجتماعی همعصر او به ندرت به چشم میخورد».
در دورانی که آرا و عقاید ژانژاک روسو روح عمومی فضا را تشکیل میداد ،فوریه
این نظر را داشت که باید تمام مشاغل و موقعیتها بر اساس توانایی و تمایل به سوی
زنان هم گشــوده باشد ،نه اینکه به واسطه جنســیت فضا بر روی آنها بسته شود .از
سوی دیگر هم میگفت که والدین این جامعه «متمدن» فرزندان خود را بسیار تنبل بار
میآورند و باید از همان ســنین پایین و خردســالی ِدر هر نوع آزمایش و تجربهای به
ســوی کودکان باز شــود تا بتوانند در جامعه صنعتی نقشــی موثر داشته باشند .این
فیلسوف ،جامعهشناس و اقتصاددان رادیکال در زمان خود شاید یک رادیکال دیوانه
در نظر گرفته میشــد اما امروزه و پس از گذشت دو قرن جایگاه مستحکمتری برای
خود دست و پا کردهاست.
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[ اقتصاددانان تاریخی ]

پدر
آشنایی با ِ
یک فیلسوف محبوب

شاید جیمز میل اولین مدافع طبقه متوسط باشد
جیمز میل

جیمز میل یک ســال پس از دیوید ریکاردو ،یعنی در سال  1773در اسکاتلند به
دنیا آمد .میل پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوســطه خود وارد دانشگاه
مطرح ادینبورو شــد و در آنجا در تاریخ و زبان یونانی تخصص پیدا کرد .پس از
گذراندن  30سالگی رفتهرفته دوســتیهای او باعث شد که فعالیتهای خود را
جدیتر کند و در همین دوران بود که با افرادی نظیر جرمی بنتام و دیوید ریکاردو
هند بریتانیا» را نوشت که باعث
آشــنا شد .در سال  1818کتاب مشهور «تاریخ ِ
شد شهرتش بسیار بیشتر شود و در جایگاه شغلی خود هم ترقی کند .میل که در
دهه چهارم زندگیاش صاحب بزرگترین پســر خود یعنی جان استوارت شدهبود
نهایتا در ابتدای تابستان  1836یعنی زمانی که تنها  63سال 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 ذهنها بالفاصله سراغ جان استوارت میل میرود .این مسئله
گرچه قابل درک اســت اما به طور کامل قابل دفاع نیســت ،چون حتی همین
جان استوارت هم فرزند مردی بوده که نهتنها نام خانوادگیاش میل است ،بلکه
او هم در تمام این زمینهها تخصص دارد :جیمز میل.

جیمز میل

جیمز میل یک فیلسوف سیاسی متولد اســکاتلند بود که در زمینههای
گستردهای چون روانشناسی ،اقتصاد ،امور آموزشی و قضایی هم سررشته
داشته و اتفاقا در عرصه سیاسی هم دائما سعی میکرد اصالحاتی را پیشنهاد
و صورتبندی کند .با اینکه جیمز میل در روزگار خود بســیار مشهور بود،
امــا امروزه تنها به دو دلیل عمده شــناخته میشــود که هــردو هم وجهی
فرزند او جان استوارت میل است و دوست و همکار و
زندگینامهای دارندِ :
متحــدش هم جرمی بنتــام .بنابراین وقتی میخواهیــم راجع به جیمز میل
صحبت کنیم باید حتیاالمکان سعی خود را بکنیم که نام او را از این اسامی
جدا کنیم .البته پیش از اینکه وارد نوشــتهها و آرای او شــویم باید نام یکی
دیگر از دوستان او را هم به میان بیاوریم :دیوید ریکاردو .در گزارشها 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 کردهاست.
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 نمیشــود و در وجوه دیگری هم خود را نشان میدهد .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 دموکراتیکتر برود .همین همکاری دوســویه بود که پایه
اساســی وجوه حقوقی ،سیاسی ،قضایی و آموزشی مکتب فایدهگرایی را ایجاد
کرد.
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قشر طالیی

جیمز میل از یک ســو اعتقاد داشت که هر فرد به منافع خود آ گاه است اما
از سوی دیگر به نوعی عملکرد جمعی تعلق خاطر داشت که اندکی آن باور را به
تناقض میکشاند .اگر از این تناقض هم چشمپوشی کنیم ،شاید نگاهی که میل
به قشــری طالیی در جامعه داشــت ،به نوعی طرحافکــن «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 میکنند 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 میداد عمدتا توصیفی بوده و نسبت
به نهادهای اقتصادی -اجتماعی حالتی خنثی پیدا میکرد .بنابراین نباید عجله کرد
و او را مخالف اصلی کارل مارکس ،سخنگوی اصلی طبقه بورژوا ،معرفی کرد.
میل به روشــنی میگوید 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 میشــوند .در نقطه مقابل این مســئله،
اعضــای «جایگاه میانی» به جای اینکه بــا ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی
خود یا با ثروتشــان شــناخته شــوند ،به خاطر تحصیالت ،هوش و روحیهای
شــناخته میشوند که خود را در عرصه عمومی یک جامعه نشان میدهد .خود
میل میگوید که اعضای این جایگاه اجتماعی «هم به لحاظ خرد و هم پاکدامنی
در کل جهان شــناخته میشــوند» و این جایگاه را «نه بر اســاس تولد ،که بر
اساس وضعیت کنونی تحصیالت و دانششان در جامعه کسب میکنند ».همین
خواندن
مسئله باعث میشود که علیرغم میل شدیدی که به «طبقه متوسطی»
ِ
میل داریم ،در انجام این کار احتیاط و مسائل را دقیقتر بررسی کنیم.

فریدریش لیست

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

اقتصاد امری جهانی است یا ملی؟

فریدریش لیست بر ملی بودن اقتصاد تاکید میکند
فریدریش لیست

فریدریش لیســت متولد سال انقالب فرانسه است و در  1789در آلمان به دنیا
آمــد .امروزه او را به عنوان اقتصاددانی میشناســند کــه «نظام ملی» را به
لحاظ نظــری صورتبندی کرد و یکی از چهرههــای اصلی مکتب اقتصادی
تاریخی لقب گرفت .او که به دنبال اصالحاتی در ساختار سیاسی آلمان بود و
در این راســتا فعالیتهایی هم داشــت ،در ســال  1822به زندان افتاد و پس از
آزادی در ســال  1824به ایاالت متحده رفت و در آنجا فعالیتهای پژوهشــی
خود را در اقتصاد جدیتر دنبال کرد .لیست که در سالهای انتهایی زندگیاش
به امپراتوری اتریش بازگشــته بود ،نهایتا در ســن  57سالگی در حالی که از
بیماری رنج میبرد و بحران اقتصادی عمــده داراییهای او در آمریکا را نابود
کرده بود ،دست به خودکشی زد.

ــ

داســتان زندگی فریدریش لیســت خیلی ساده و سرراســت نیست .او را
نمیتوان با اقتصاددانان امروزی جهان مقایسه کرد که سالهایی را به تحصیل و
سالهایی را به پژوهش و تدریس مشغول هستند .زندگی لیست وجوهی تاریک
و غمانگیز دارد که او را سالهایی به زندان کشاند .لیست پس از فرازونشیبهایی
به ایاالت متحده پناه برد و در آنجا تحت تاثیر نوشــتههای الکساندر همیلتون
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قرار گرفت .ایدههای اقتصادی او ،که باعث شــدند او به یکی از تاثیرگذارترین
اقتصاددانان قرن نوزدهم تبدیل شــود ،عمدتا بر ایــن محور قرار میگرفتند که
هریک از ملتها احتیاجات اقتصادی خاصی دارند و به همین منظور نمیتوان
از تجــارت مطلقــا آزادانه دفاع کرد .بــه همین دلیل بود که لیســت همواره به
اقتصادهای توسعهیافتهای 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 ساحلهای جنوبی و شمالی بکشاند و به
منظور داشتن رشدی سریع ،از صنعت خود هم حفاظت کند .این دیدگاههای او
درباره آلمان آشنا به نظر میرسند؟ دلیل اصلی این آشنایی این است که بسیاری
از ایدههای او الهامبخش قســمتی از عملکرد و باورهای رژیم نازی بودند .از
بســیاری از ایدهها و دیدگاههای لیست برای پایهریزی اجتماع اقتصادی اروپا
هم اســتفاده شد .به غیر از آلمان نازی ،کشور دیگری که در آن سالها در آتش
جنگ جهانی دوم میدمید ،ژاپن بود و شاید برای شما جالب باشد که این کشور
هم تحت تاثیر مدلی اقتصادی بود که تا حد بســیار زیادی به دیدگاهها و نظرات
لیســت نزدیک بود .به طور کلی هر اقتصادی که نیازمند بستن فضای خود به
منظور ایجاد رشد میشد ،تا حدی آ گاهانه یا ناخودآ گاه به نظرات لیست نزدیک
بود و به همین منظور میتوان رگ و ریشههای ایدههای 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 دلمشغول مسائل امروزی هستند

فریدریش لیست

و زمان بسیار کمی را برای مشــکالت آینده میگذارند .زمانی که یک کشور به
نقطه عطفی در توسعه خود میرسد ،سیاستمداران این کشور مسئولیت اخالقی
دارند تا به مســائل مربوط به نسل آینده هم رسیدگی کنند .به قول خود لیست:
«در آستانه مرحلهای 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 میگفت که اقتصاد یک کشور باید از چند جهت مختلف توسعه پیدا
کند و توان و نیروی تولیدی خود را بهبود بخشد ،نه اینکه تنها متمرکز بر بهبود
نرخ ارز خود باشــد .همینجا بود که لیســت به آدام اسمیت اعتراض میکرد و
میگفت که نظام اقتصادی اســمیتی ،نه یک نظــام صنعتی ،که نظامی تجاری
اســت و خود لیســت این نظام را «نظام ارزش مبادله» مینامید .او ،بر خالف
اسمیت ،اعتقاد داشت که منفعت خصوصی افراد ،منجر به بهترین نتیجه برای
جامعه نمیشود ،بلکه ملت چیزی بین افراد و انسانیت است ،و از طریق زبان،
اخالقیات و توســعه تاریخی و فرهنگی و سیاسی تعریف میشود .منفعتهای
خصوصی اقتصادی ،مانند دیگر منافع ،باید در راستای حفظ ،تکمیل و تقویت
ملت قرار گیرند .به طور کل ،همانطور که واضح اســت ،لیســت از آن دســته
اقتصاددانانی بود که بر خالف رویکــرد فردگرای عادی لیبرال ،جامعه را جمع
جبری افراد نمیدانســت ،و میگفت که این افراد باید ذیل یک کلیت تعریف و
هدایت شــوند .به نظر لیســت یک ملت در چهار مرحله توســعه پیدا میکرد:
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 نمیتوان 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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[ اقتصاددانان تاریخی ]

آیا اقتصاد ،علمی مستقل است؟

آگوست کنت میگوید:
«خیر! اقتصاد تنها زیرشاخهای از جامعهشناسی است»
آگوست کنت

اوایل سال  1798میالدی آگوست کنت در شهر مونپلیه فرانسه به دنیا آمد .او
در خانوادهای محافظــهکار دوران کودکی خود را گذرانــد و از نزدیک تجربه
«جمهوری اول» را داشــت .کنت در ســال  1814وارد مدرسه بسیار قدرتمند
اکول پلیتکنیک پاریس شــد ،اما تنها  2ســال بعد که این دانشگاه بهدست
بوربونها تعطیل شد ،مجبور شد از دانشگاه خارج شود و در پاریس به تدریس
خصوصی ریاضی بپردازد .کنت رفتهرفته شهرتی به عنوان یک جامعهشناس
و فیلســوف دستوپا کرد و نهایتا در ســال  1857در همان شهر پاریس ،وقتی
هنوز  60ساله هم نشده بود ،درگذشت.

ــ

آ گوســت کنت ریاضیدان ،فیلسوف و دانشمند علوم اجتماعی فرانسوی بود،
که امروز بسیاری او را با نام پدر جامعهشناسی و پوزیتیویسم میشناسند .کنت که
در دوران جوانی به عنوان یک روزنامهنگار و معلم ریاضی مشــغول به کار بود ،با
سنســیمون ،اقتصاددان معروف آن سالها 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 شاخهای از علم جامعهشناسی است .کنت
بر این نظر بود که یک جامعه باید بر اساس روند رشد خطی خودش تحلیل شود.

آگوست کنت

مبنای این روش هم تبدیل جامعه به ارگانیسمهایی کوچک بود که هریک از آنها
مراحل رشــد خاصی ،نظیر مرحله مذهبی ،متافیزیکی و علمی را طی میکردند.
تحلیل پوزیتیویستی یا تجربی کنت برای میدانهای جامعهشناختی تنها به مرحله
آخر ،یعنی مرحله علمی ،قابل پیادهســازی بــود .اقتصاددانها عمدتا این نظر را
داشــتند که وجه اقتصادی باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شــود .کنت
کامــا مخالف این نظر بود .او میگفت که باید از جامعهشناســی با همان روش
تحلیل ارگانیســمها ،به عنوان یک چتر گسترده اســتفاده کرد ،که در دل آن دیگر
علــوم اجتماعی ،مانند اقتصــاد هم گنجانده شدهاســت .از ایــن طریق امکان
یکپارچهســازی زندگی اجتماعی انســان از ابعاد علمی ،پدیــد میآمد .این نظر
مخالفان و موافقان بسیاری داشت و دارد .مکتب تاریخی آلمان و مکاتب تاریخی
انگلســتان و فرانسه و از همه مهمتر ،نهادگرایان آمریکایی ،در ابعادی موافق کنت
بودند .آنها کنت را تبدیل به ســردمداری کردنــد برای مخالفت با نگاه اقتصادی
کالسیک و نئوکالسیک که در آنها رفتار و تصمیمگیر اقتصادی ،به عنوان یک امر
ثابت در کل عالم در نظر گرفته میشود .اقتصاددانهای نئوکالسیک و کالسیک،
رفتار اقتصادی را از بافتار تاریخی و اجتماعی جدا میكردند و سپس به تحلیل آن
میپرداختنــد .مخالفت کنت با چنین دیدگاهی باعث شــد که اقتصاد سیاســی
خاصی توسط او راهاندازی 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 میکشد .کرنز در نوشتهای تحت عنوان «کنت و اقتصاد سیاسی» تحلیل خاصی
از جایگاه کنت به دســت میدهــد .کرنز میگوید هیــچ اقتصاددانی در قرن هجدهم
نتوانســته حرفهای بحثبرانگیزی به اندازه کنت بزند ،و از ســوی دیگر نظریهها و
نظامهایی که به او نســبت میدهند ،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 میکنند .گرچه بســیاری افراد هنوز هم کنت را به عنوان یک
اقتصاددان بازشناسی نمیکنند ،برای درک دیدگاه تکاملی پوزیتیویستی او کافی است
به یکی از ایدههای کلیدیاش بپردازیم« :قانون مراحل ســهگانه» .این قانون که کنت
آن را در مجموعه نوشــتههای «درسهایی درباره فلســفه پوزیتیو» توسعه داده ،ادعا
میکند که جامعه به عنوان یک کل ،و هر علم مشــخصی ،در ســه مرحله ذهنی رشد
میکنــد )1 :مرحله الهیاتی )2 ،مرحله متافیزیکی و  )3مرحله پوزیتیو .مرحله الهیاتی
به توضیح خدایگان تشــخص یافته در باورهای بسیار قدیمی میپردازد .در زمانهای
بسیار قدیم ،مردم باور داشتند که تمام پدیدههای موجود در طبیعت مخلوق یک وجود
فراطبیعی بودهاست .انسانها نتوانستند که دالیل طبیعی پدیدههایی گوناگون را کشف
کنند ،به همین خاطر هریک از آنها را به قدرتی آسمانی نسبت دادند و برای هر پدیده
خدایی را متصور شدند .مرحله متافیزیکی در امتداد همان مرحله الهیاتی قرار میگیرد.
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 میراند .تفکر متافیزیکی دیگر به خدایی شخصیسازیشــده کاری نداشت و آن
را قبول نمیکرد .این نوع تفکر تنها با فلســفه غرب همراه نمیشــد ،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 میکند .این تبیین بر اساس مشاهده،
آزمایش و مقایســه صورت میگیرد .کنت بر این نظر بود که ممکن اســت که هر ســه
مرحله به صورت همزمان در یک جامعه وجود داشــته باشــند ،اما به هر حال تحلیل
علمی تنها محدود به مرحله نهایی اســت و جامعهشناســی و زیرشاخهاش یعنی علم
اقتصاد هم نمیتواند از این مرحله خارج شود.

جان استوارت میل

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

علیه دیکتاتوری اکثریت

جان استوارت میل هم اعمالی از دولت و هم از مردم را مضر میدانست
جان استوارت میل

بیستم ماه مه  ،1806جان استوارت میل در شهر لندن چشم به جهان گشود
و پیش از اینکه در ماه مه  ،1873و زمانی که  66سال 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 میپرداخت ،پس
از اینکه با نوشــتههای خودش در این زمینه چهره این اندیشــه را در جهان
دگرگون سازد ،سه سال بین سالهای  1865و  1868عضو پارلمان انگلستان
هم بود.

ــ

میل بیش از اینکه با اندیشههای اقتصادی شناخته شود با اندیشه سیاسی
و فلســفه سیاســت خود در بین نظریهپردازان امروزی مشهور است .بخش
کانونی فلسفه سیاسی او متمرکز بر «آزادی اجتماعی» است.
میل معتقد بود که یکی از مهمترین کشمکشهای تاریخ بشر ،جدال بین
آزادی و اقتدار اســت .از نظر او این جدال برای مثال در عهد قدیم به شکل
نــزاع بین ســوژههای تحتاالمر و حاکمیــت پدید میآمــد .میل «آزادی
اجتماعی» را به عنوان حفاظتی تعریف کرد که باید در مقابل «سلطه حاکمان
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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 گونهای که او دیگر نتواند بر اســاس امیال خود از قدرتش استفاده
کرده و تصمیماتی بگیرد که برای جامعه زیانبار 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 میتواند بهوســیله جامعه
روی افــراد به لحاظ قانونی پیاده شــود ».چنین محدودیــت و آزادیای را
میتوان به دو شکل محقق کرد :با داشتن حق بیان سیاسی و با ایجاد نظامی
از نقاط چککننده در قانون اساسی.
البته میل به همین محدود کردن قدرت حاکمیت رضایت نمیداد .او
ادعــا میکرد که جامعــه هم میتواند وارد مباحثی شــود که یا ربطی به
جامعه ندارد یا اگر هم دارد در نهایت به شکل مداخلهای اشتباه صورت
گیرد .اگر یک سیاستمدار اشتباهی انجام دهد میتوان او را به هر شکلی
مجازات کرد ،اما از آنجایی که مجازات کردن جامعه عملی دشوار و فرار
کردن از آن بســیار سادهتر اســت ،احتمال شیوع «سلطه جامعه» بسیار
باالتر است و به شکلی عمیقتر و ریشــهدارتر زندگی روزمره افراد را به
قیــد خود درمیآورد .از همین رو اســت که حضــور قانون برای کنترل
جامعه الزم است و از ســوی دیگر هم باید با دادن حقهایی به مردم که
باالتر گفتیم ،توانایی محدود کردن و کنترل حاکمان سیاســی هم وجود
داشته باشد.
فایدهگرایی

جرمی بنتــام در کتاب «مقدمهای بر اصول اخــاق و قانونگذاری» از
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«فایدهگرایــی» دفاع میکند و میگوید هدف قانونگذار باید این باشــد که
حداکثر خوشی افراد را تأمین کند .بنتام این ادعای خود را در مورد مجازات
هم ادامه میدهد و میگوید ،چون حکم مجازات توأم با درد اســت ،لذا شر
محسوب میشــود و باید فقط موقعی اجرا شــود که از بروز شر بزرگتری
جلوگیری کند.
میــل در این نگاه لذتمحور از بنتام پیروی میکند و میگوید در انتخاب
خوشیها باید خصوصیات آنها را که شدت و ضعف ،پایداری یا زودگذری،
مسلم بودن یا محتمل بودن ،نزدیکی یا دوری ،خلوص یا باروری یا بیثمری
باشد در نظر گرفت .پیدا است اگر باید بین دو خوشی یکی را انتخاب کنیم،
آن یک که شــدیدتر و پایدارتر ،ســالمتر و نزدیکتــر ،و خالصتر و بارورتر
اســت ،باید رجحان داشته باشد .اما در نظر جرمی بنتام خوشیها 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
«مقدمــهای بر اصول اخالق و قانونگــذاری» میگوید «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
امنترند و سادهتر به دست میآیند ،پس به باقی لذات اولویت دارند .دومین
مورد هم اینکه چون امور معنوی بر امور مادی ترجیح دارند و به قول معروف
«سقراط دردمند ،بهتر از یک نادان بیدرد است» ،باید در طبقهبندی لذات
ِ
هم این سلســلهبندی اعمال شــود .از همــه مهمتر هم اینکه چون انســان
موجودی اجتماعی اســت که در کنار دیگر انســانها به ســمت سعادت یا
بدبختی حرکت میکند و تمدن را میســازد ،فایدهگرایی بهترین اصل ممکن
سعادتمندی اکثریت افراد است.
برای
ِ
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میل از همین اصول فایدهگرایانه خود در بســط نظریه اقتصاد سیاســی
استفاده کرد .او در کتابی تحت عنوان «اصول اقتصاد سیاسی» صورتبندی
بســیار خاص و اولیهای از «بازار آزاد» ارائه داد ،اما در مورد مسائل خاصی
مانند مصرف الکل ،یا هر مســئلهای که مبنای مشخص فایدهگرایانه نداشته
باشــد ،قایل به مداخله دولت و گرفتن مالیات بود .میل در فلسفه اقتصادی
اولیه خود ،مالیات صعودی را شــکلی از دزدی دولتی میدانســت که البته
بعدتر این نظریه خود را بیشتر متعادل کرد.

جان برایت

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

چهکسانی از تجارت غیرآزاد سود میبرند؟
جان برایت میگوید اقلیتی منفعت میبرند که قدرت سیاسی دارند

جان برایت
برایت در پاییز  1811در شــهر روچدال انگلســتان به دنیا آمد .او که سمتهای
بســیار زیادی در عرصه سیاســی داشت بین ســالهای  1860تا  1870عضو
شــورای قانونگذاری کویینزلند بــود؛ بین ســالهای  1843و  1847عضو
پارلمان دورهام بود؛ بین سالهای  1857و  1885عضو پارلمان بیرمنگام بود؛
بین سالهای  1885و  1889عضو پارلمان مرکزی بیرمنگام بود؛ بین سالهای
 1873و 1874صدراعظــم داچی بود و بین ســالهای  1868و  1871هم رئیس
هیئت تجاری انگلستان بود .برایت نهایتا در  27مارس  1889و پس از عضویتی
46ساله در مجلس عوام انگلستان درگذشت.

ــ

جان برایت اقتصاددانی اســت که در مهد علم اقتصاد یعنی انگلســتان ،اندکی
پس از اوجگیری آدام اسمیت به دنیا آمد .او که یک دولتمرد رادیکال و لیبرال بود،
یکی از بزرگترین پیشگامان سیاســتهای 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 تعرفههای تجاری این محصول .او در کنار
ریچارد کوبدن ،لیگ ضد قانون ذرت را راهاندازی کرد که هدفش لغو قوانین ذرت
بــود .این قوانین باعث شــدهبودند که قیمت مــواد غذایی باال بــرود و از طریق
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مالیاتگیری از واردات گنــدم ،از منافع زمینداران حمایت میکرد .در نهایت این
مبــارزات باعث شــد که قوانین ذرت در ســال  1846لغو شــوند .یکــی دیگر از
همکاریهای برایت و کوبدن بر سر معاهده کوبدن -شوالیه در سال  1860بود .این
معاهده به وابســتگی متقابل بریتانیای کبیر و ایرلند و امپراتوری دوم فرانسه کمک
میکرد .این کارزار همانطور که از نامش مشخص است در همکاری با اقتصاددان
فرانسوی میشل شوالیه ایجاد شد و علیرغم بدبینی پارلمان بریتانیا به فرانسویها
با موفقیت روبهرو شــد .برایت که سالهای سال عضو مجلس عوام انگلستان بود
در سخنرانی  18ژانویه  1865با گفتن جمله «انگلستان ،مادر پارلمانها است» این
عبارت را به شــهرتی جهانی رســاند ،به شکلی که هنوز هم پس از گذشت بیش از
 150سال از آن مکررا استفاده میشود .یکی دیگر از جمالت مشهور این سیاستمدار
و اقتصاددان مشــهور «شــاق زدن اسب مرده» اســت .برایت در اشاره به الیحه
اصالحی ســال  1867که به منظور نمایندگــی دموکراتیکتری در پارلمان طراحی
شدهبود ،از این لفظ استفاده کرد .امروزه از این جمله به منظور نشان دادن «کاری
بیهوده» استفاده میکنند.
داستان مهیج ذرتها

برایت برای اولینبار کوبدن را در ســال  1836یــا  1837مالقات 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 دیدگاههای برایت ابتدا باید درک
صحیحی از قوانیــن ذرت پیدا کنیم .قوانین ذرت به مجموعــهای از تعرفهها و دیگر
محدودیتهای تجاری گفته میشــد که بر مسیر مواد غذایی وارداتی و غالت (ذرت)
اعمال شدهبود .این قوانین توسط دولت بریتانیای کبیر بین سالهای  1815و 1846
اعمال شدند .البته باید تصریح کنیم که در انگلستان آن دوره ،منظور از «ذرت» تمام
دانههای غله بودهاست که شامل جو و گندم هم میشود .این قوانین به منظور باال نگه

جان برایت

داشــتن قیمت غــات و حمایت از تولیدکننــدگان داخلی تصویب شــدهبودند .این
رویکرد ،مرکانتیلیســم بریتانیایی را نشــان میدادند و تقریبا همین مســئله امروزه به
دونالد ترامپ هم نســبت داده میشود که بر مسیر بسیاری از کاالها مانند آلومینیوم و
فوالد تعرفه اعمال کردهاست .طبق این قوانین واردات عوارض بسیار زیادی داشت و
حتــی زمانی که عرضه غذای داخلی افت میکرد ،قیمت واردات غله از کشــورهای
خارجی برای انگلیسیها بســیار زیاد تمام میشد .قوانین ذرت به نفع مالکین زمین
تمام میشــد و قدرت سیاســی و ســود اقتصادی آنها را افزایش میداد .این قوانین
قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم انگلستان را افزایش میداد و جلوی رشد دیگر
بخشهــای اقتصاد بریتانیا را میگرفت که شــامل بخش تولیدی هم میشــد .مردم
بریتانیــا که پول کمتری برای هزینههای غیرضروری زندگی داشــتند ،کمتر تمایلی به
تحریک دیگر بازارها از خود نشــان میدادنــد .این قوانین به مرور زمان بدل به نقطه
تمرکز اپوزیسیون دولت بریتانیا و گروههای شهری شدند .این گروهها قدرت سیاسی
بسیار کمتری نسبت به روســتاییهای بریتانیا داشتند .بین سالهای  1845و 1852
ایرلند وارد یک قحطی بســیار شدید شد که دو ســال ابتدایی آن باعث شد که نیاز به
عرضهکنندههای جدید غذا شــدت یابد و این قوانین حذف شــوند .سر رابرت پیل،
نخســتوزیر وقت بریتانیا ،که یک محافظهکار مشــهور بود ،با اســتفاده از حمایت
ویگهای حاضر در پارلمان و علیرغم مخالفت عمده اعضای حزب خود ،موفق شد
که این قوانین را لغو کند .امروزه بسیاری از تاریخشناسان اقتصادی ،لغو قوانین ذرت
را یک گام بســیار کلیدی در فرایندی مهم میدادند :گام برداشــتن انگلستان به سوی
تجارت آزاد .البته بر هیچکســی 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 خانههایی در انگلســتان وجود دارند که در آنها مادران و فرزندانی از
گرســنگی در حال مرگاند» نقطه بسیار دلخراشــی بود که هنوز هم پس از گذشت
نزدیک به  170سال در ذهن مردم انگلستان باقی ماندهاست.
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[ اقتصاددانان تاریخی ]

با این شکافهای اقتصادی
چه میتوان کرد؟

کارل مارکس نظریهپردازی بود که مشکالت اقتصادی را
با انقالب سیاسی حل میکرد
کارل مارکس
کارل مارکس در  5ماه می ســال  1818در آلمان به دنیا آمد .او که فرزند یک
حقوقدان بود به خاطر پدرش همین رشــته تحصیلی را ادامه داد اما خیلی زود
از ایــن تصمیم صرفنظر کرد و به ادامه تحصیل در رشــته فلســفه پرداخت.
پایاننامه او که مربوط به فلســفه اپیکور اســت ،امروزه شهرت بسیار زیادی
پیدا کرده و معادل پایاننامه دکتری شــناخته میشود .او سپس در سال 1848
به همراه فردریش انگلس «مانیفست کمونیست» را نوشت و این آغاز دوستی
دورانساز آنها بود .مارکس تحت فشار دولتهای مختلف به انگلستان رفت
و در همانجــا آثار بزرگی مانند «کاپیتال» را نوشــت .نهایتا در روز  14مارس
سال  1883زمانی که  65سال سن داشت ،درگذشت و در لندن به خاک سپرده
شد.

ــ

اگر کارل مارکس را تاثیرگذارترین نظریهپرداز اقتصادی ندانیم ،قطعا یکی از
 3چهره 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 نوشــتههای
مارکس اقتصادی هســتند یا در حیطه جامعهشناسی و فلسفه باید دستهبندی
شوند ،و از سوی دیگر اصال «علمی» به شمار میآیند؟

کارل مارکس

اگر بتوانیم تفکیکی در آثار مارکس قائل شــویم ،به دو ُبعد بسیار برجسته
میرســیم که اولی دیدگاه خاص او نسبت به اقتصاد سرمایهداری است و ُبعد
دوم هم مربوط است به نظریه اجتماعی و طبقاتی او .منطقیتر شاید این باشد
که به روش خود مارکس که اقتصاد را پیشنیاز توضیح جامعه میدانست ابتدا
به نظریات اقتصادی او بپردازیم و سپس به نظریه اجتماعیترش برسیم .یک
کاال زمانی که تولید میشود و به فروش میرسد ،سود به همراه دارد .مارکس
میپرســید این سود ناشی از چیست؟ بســیاری از اقتصاددانهای 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 پایینتر باشد و درآمد
باالتر ،سود هم بیشتر خواهد شــد .مارکس از سوی دیگر میگفت قیمتها
نمیتواننــد 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
میگیــرد باید حاصل کاهش هزینه ابزار تولید ،مواد خام و نیروی کار باشــد.
پیشــرفتهای فناوری در حیطه اول جهش میکرد و ما را به جلو میراند که
البته اتفاقــی نبود که دائم بیفتد .طبیعت و مواد خــام هم چیزی نبودند که به
دلخواه قیمتشان باال و پایین شود .میماند نیروی کار .مارکس اعتقاد داشت
اگر ســودی به دست میآید ،ناشــی از حقوق کارگر است که سرمایهدار به او
نداده .از آنجا که ســود باید رشد کند و در واقع بیشتر شود ،این نیاز طبیعی و
نظاممند ســرمایهداری خواهد بود که روی کاغذ دائم حقوق کارگر را کمتر و
کمتر از ثروتی کند که این کارگر خواهد آفرید ،مگر اینکه نیروهای غیرسیاسی
در این ماجرا دخالت کنند و واقعیت ســرمایهداری را اندکی از واقعیت روی
کاغذش دور کنند .همین محل ورود نیروهای واقعی به عرصه کاغذ و منطق
باعث میشدند که مارکس به سمت نوعی نظریه اجتماعی -سیاسی هم برود.
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ترمز بازار

مارکس اعتقاد داشــت که این نظام به صورت کامــا نظاممند جامعه را به
شکلی چینش میکند که دائما نیروی کار و سرمایهدار در آن وجود داشته باشند.
استدالل معروفی از ســوی دموکراسیهای سرمایهداری غربی علیه این مسئله
مطرح میشــود که «در این کشور هرکسی میتواند ســرمایهدار شود» که البته
پاســخش این خواهد بود که «بله ،هرکسی میتواند ،اما همه نمیتوانند زیرا هر
کارخانــهای به هر حال نیازمند نیروی کارمزدی اســت ».این مثال چند وقت
پیــش در مــورد یکــی از کشــورهای آمریــکای جنوبــی پیش آمــده بود که
رئیسجمهورش با افتخار میگفت «ماآنقدر ثروتمند شــدیم که تمام مردممان
در خانه یک مســتخدم دارنــد» و معلوم نبود که آن مســتخدمها آیا جزو مردم
نیستند یا به هر حال جزو جمعیت جهان به حساب نمیآیند؟
مارکس میگفت این شــکاف دائمی و سودجویی دائمی نظام سرمایهداری
باعث خواهد شــد که رشد اقتصادی در این نظام ســیر نزولی پیدا كند و هر از
گاهی بحرانی اقتصادی پدید بیاید .در همین دوران طبقه اجتماعی که ســمت
نیروی کار است ،یعنی طبقه کارگر ،میتواند با فشار آوردن به حکومت سیاسی،
مالکیت سرمایه را از دست یک طبقه خارج كند و به شکل اجتماعی و همگانی
درآورد .البتــه تکلیف نقشآفرینی دولت در ایــن دوران گذار ،یا دوران جدید،
خیلی در آثار مارکس روشن نیست و همین مسئله یکی از بزرگترین محلهای
مناقشــ ه منتقدان او در  40سال اخیر بوده است .مارکس شکست سرمایهداری
را امری قطعی و حتمی نمیدانســت ،بلکه معتقد بود که این نظام باید با نیروی
مردم شکسته شود و به همین خاطر بود که برای حزب کمونیست «مانیفست»
نوشت.

گوستاو ده مولیناری

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟

گوستاو ده مولیناری تنها فرد را محق حکومت بر خود میداند
گوستاو ده مولیناری

مولیناری گرچه به عنوان فردی بلژیکی شناخته میشود اما محل تولدش در
هلند آن زمان ،به ســال  ،1819اســت کــه البته امروز بــه یکی از
شــهر لیژ ِ
شهرستانهای بزرگ بلژیک تبدیل شــده .نقادی سفت و سخت او از عملکرد
دولت به طور کلی ،باعث شد که عمدتا به عنوان مخالف بسیاری از جریانهای
سیاســی تبدیل شــود که در ظاهر منتقد قدرت و منفعت بودند .برای مثال به
نظر مولیناری جنگ داخلی آمریکا بیشتر مربوط به منافع تجاری ایالتهای
صنعتی شمالی بود و نه مسئله بردهداری و لغو آن .مولیناری عمری طوالنی
داشت و در سال  1912و در سن  92سالگی درگذشت.

ــ

«ســلطه دولت بر زندگــی و دارایی افــراد ،تنها سرچشــمه نظامیگری و
سیاستبازی است ...حذف دولت اضطراریترین نیاز امروزی جامعه است».
این جمالت را گوستاو ده مولیناری ،اقتصاددان و نظریهپرداز بلژیکی گفتهاست.
مولیناری یکی از نمایندگان اصلی مکتب لســهفر لیبرالیسم کالسیک در فرانسه
نیمه دوم ســده نوزدهم بود .مولیناری در تمام زندگیاش یکی از مدافعان صلح،
تجــارت آزاد ،آزادی بیــان و به طور کل آزادی در تمام وجوه آن بود و دشــمنی
سرســخت بــرای بــردهداری ،اســتعمارگرایی ،مرکانتیلیســم ،امپریالیســم،
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ناسیونالیســم ،ابرشــرکتگرایی و مداخله دولت در شئون اقتصادی و آموزشی
مردم بود.
اگر از مولیناری میپرسیدند که «مشکل این جهان چیست؟» او پاسخی
بسیار ســادهای به آن داشت :ســلطه دولت .مولیناری میگفت که دولت از
قدرت بینهایت خود به منظور سوءاســتفاده کــردن از زندگی و دارایی افراد
بهره برده و از این مسیر به طبقاتی که به آن وابسته است ،منفعت رساندهاست.
خــود مولیناری در توضیح این مســئله میگوید« :افــرادی که به قدرت
میرســند عمدتا به دنبال این مســئله رفتهاند تا کارکردهای دولت را بزرگتر
کنند .این افراد که تمام ذهنشــان مشــغول این مســئله بود که قدرت خود را
حفظ کننــد ،آنقدر الیههــای مختلف به قــدرت دولت اضافــه کردند که
دولتهای امروزی به ســختی میتوانند وظایف خــود را به طور کامل انجام
دهند .این مسئله توضیحی کامال آشکار برای این است که این افراد نتوانستهاند
وظیفه اصلی خــود را که همان محافظت از زندگی و دارایی افراد باشــد ،به
درستی انجام دهند».
مولیناری مســائلی را مطرح میکند که شــاید امروزه بیــش از هر زمان
دیگــری برای مــردم جهان ملمــوس باشــد .او میگوید که بــه دلیل عدم
قطعیتهایی که در فضای سیاســی وجود دارد ،زمانــی که حزبی به قدرت
میرســد مجبور اســت که در وهله اول منافع خــودش را تقویت کند .این
جابهجایی اولویتها و ارتقای قدرت خود ،حزب خود و نتیجتا پیکره دولت،
به بهای از دســت رفتن مسائلی صورت میگیرد که به سود عموم مردم است.
همین مسئله باعث میشود که به قصد حفظ و ارتقای منافع طبقهای 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 کردهبود:
سلطه فردی.

گوستاو ده مولیناری

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
ســادهتر اگر از مولیناری بپرسند که «چه چیزی باید بر فرد حاکم باشد؟» پاسخ
«خود فرد» است .اگر نگاهی به جامعه آمریکا بیندازید ،متوجه میشوید که
او
ِ
مســئله «مالکیت خصوصــی» در زمینهای مانند «ملــک خصوصی» آنقدر
پررنگ میشــود که جرمی به اســم «ورود به حریم ملک خصوصی» بســیار
پررنگ بوده و حتی مالک میتواند تحت شــرایط نســبتا سادهای برای دفاع از
ملک خود ،از سالح گرم استفاده کند .نسخه اغراقآمیزتر و نظریتر این مسئله
را میتوان البهالی جمالت مولیناری پیدا کرد« :غریزهای طبیعی در اشــخاص
زاییده میشــود ،که مطابق آن تنها خودشان هستند که میتوانند به زمینی که در
آن کار کرده و محصول پرورش میدهند ،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 میدهد ،ســراغ پیچیدن نســخهای از «مدینه
فاضله» هــم برود .البته مدینــه فاضله مولیناری مانند جمهــوری افالطون یا
یوتوپیای توماس مور یک جامعه با ســازوکار و بخشبندی مشــخص و دقیق
نبود ،بلکه تنها تصویری بود از دنیایی که در آن «آزادی در همهچیز» حرف اول
را میزند.
مولینــاری میگفت که زمانی که دالیل موجودیت اختاللها از بین برود ،به
مرور زمان این موانع که نقش ترمزی بر زندگی مردم ،به ویژه صنعت و تجارت،
بازی میکنند ،از بین میروند .خود مولیناری به شــکلی تقریبا شدید میگوید:
«راه رهایی از تمام شــری که در جهان وجود دارد ،چیزی نیســت مگر آزادی؛
آزادی بیحد 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
میتواند 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 نهفت ه 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 رابطهای مثبت برقرار میکند
باعث شــده که بسیاری او را یکی از پیشــاهنگان «آنارکوکاپیتالیسم» که همان
ترکیب آنارشیسم و سرمایهداری باشد ،بدانند.

لئون والراس

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

آیا تعادل عمومی در اقتصاد ممکن است؟

لئون والراس آزمون و خطای ریاضیاتی را راه رسیدن به تعادل میداند
لئون والراس
والراس در روزهای پایانی ســال  1834در نرماندی شمالی فرانسه به دنیا آمد.
پــدر او هــم اقتصاددانی به نام آگوســت والراس بود .لئون بــرای تحصیل به
دانشــگاه پاریس رفت و پس از آن به ســوئیس رفت و در دانشــگاه لوزان به
تدریس اقتصاد سیاسی مشــغول شد .والراس که تمام زندگی خود را وقف به
دســت آوردن محاســبات و فرمولهای پیچیدهای برای ریاضــی کردهبود در
نهایت زمانی که  75ســال ســن داشت در ابتدای ســال  1910میالدی در شهر
کالرنس ســوئیس درگذشت .این شــهر سوئیســی که امروزه مونترو نامیده
میشود ،محل دفن یکی از بزرگترین اقتصاددانانی است که هنوز هم آثارش
جایی بسیار عمیق برای پژوهش است.

ــ

ماری اســپری لئون والراس یک اقتصاددان ریاضیاتی و جرجیســت فرانسوی
بود .او یکی از اولین چهرههایی بود که از مطلوبیت نهایی در اقتصاد استفاده کرد و
البته این مسئله را شکلی مستقل از ویلیام استنلی جونز و کارل منگر ایجاد کردهبود.
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
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تعادل عمومی بشناســند .گرچه والراس تالش بسیار زیادی کرد تا توجه افراد را به
متــون خود جلب کند ،اما متاســفانه پیچیدگیهای ریاضیاتــی مباحثی که مطرح
میکرد به حدی بود که متفکران زمانه او قادر به درک ظرافتهای 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 شدهبود ،عالقه بسیار زیادی به مسائل عملی و
کاربردی هم از خود نشــان میداد .او میخواســت جامعه را با اصالحات بســیار
معتدل سوسیالیستی بهبود بخشــد اما پیش از آنکه بتواند یک اثر دقیق و نظاممند
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 میگوید« :چیزهایی را مفید مینامم 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 داشتهباشــد .البته والراس در این زمینه اولین نفر
نبــود ،اما همیــن صورتبندی اقتصادی او از مســائل اجتماعــی و صورتبندی
ریاضیاتیاش از اقتصاد باعث میشود که با عمق بهتری در آرای او نگاهی بیندازیم.
مزایده والراسی

یکی از جذابترین نظریههای والراس چیزی بود که بعدتر به «مزایده والراسی»
شناخته شد .مزایده والراسی نوعی از مزایده همزمان 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 میکند .پس از این قیمت به شــکلی تنظیم میشود که مجموع تقاضای تمام

لئون والراس

عوامل برابر با مجموع مقدار کاال شــود .بنابراین ،در یک مزایده والراسی به شکلی
کامل با تطابق عرضه و تقاضا روبهرو هستیم.
والراس ادعا میکرد که همواره میتوان از خالل فرایندی از «آزمون و خطا» به
تعادل رســید .این آزمون و خطا تقریبا بر اســاس الگوریتم مشهور «تپهنوردی» 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 پیشفرض در شــرایط رقابت کامل ،عرضــه و تقاضا را بر هم منطبق
میکنــد .وظیفه این شــخص مهیا کردن شــرایط رقابت کامل اســت ،یعنی باید
اطالعات را به شــکلی کامل ارائه کند و هیچگونــه هزینهای 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 مزایدهگر
والراسی اساســا چه کاربردی داشــته و به چه منظور طراحی شده است؟ هدف از
ایجاد این مزایدهگر این است که یکی از عمیقترین مشکالت مفهومی رقابت کامل
از بین برود .این مشکل مفهومی عمیق چیست؟ تصریح این مسئله که هیچ عاملی
نمیتواند بر قیمتها اثر بگذارد .اما اگر کســی نتواند بر قیمتها اثر بگذارد ،آنگاه
هیچکــس هــم نمیتواند قیمتها را تغییــر دهد و در نتیجه قیمتها اساســا تغییر
نمیکنند .با اینحال ،ازآن ســو کــه این بلوک مفهومی به شــکلی مصنوعی وارد
شدهاست ،هرگز نمیتواند پاسخی کامال رضایتبخش بدهد.
به طور کل اهمیت والراس به حدی اســت که شومپتر درباره او گفت« :والراس
بزرگترین اقتصاددان تاریخ است .نظام تعادل اقتصادی او کیفیت خالقیت انقالبی
را با کیفیت ترکیبهای کالسیک در هم آمیختهاست و او تنها اقتصاددانی است که
به لحاظ کیفیت کاری با یک فیزیکدان نظری قابل مقایسه است».
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

پدر صرفهجویی

با توجه به پارادوکس ویلیام استنلی جونز
نمیتوان از مصرف بهینه انرژی به کاهش مصرف آن رسید
ویلیام استنلی جونز
جونز در تابســتان  1835در یکــی از قلبهای صنعتی و تجــاری اروپا ،یعنی
لیورپول به دنیا آمد .پــدرش تاجری بود که در بازار آهن کار میکرد و البته در
زمینههای اقتصادی و حقوقی هم قلم میزد .جونز برای رفتن به یونیورســیتی
کالج به شــهر لندن رفت و در آنجا به تحصیل علــوم طبیعی پرداخت .او چند
ســالی هم به سیدنی اســترالیا رفت و در آنجا مشــغول به کار شد ،اما پس از
دورهای دوباره به بریتانیا برگشــت .او که در علم اخالق هم سررشته داشت ،در
ســال  1866به عنوان اســتاد منطق و فلســفه اخالقی و روانی در کالج اونز و
همچنین اســتاد اقتصاد سیاسی پذیرفته شد .جونز نهایتا در سال  1881در حالی
که هنوز  47ســاله نشــدهبود برای تفریح به دریاچهای در هیستینگز رفت و در
آنجا غرق شد.

ــ

شــاید برای خیلی از ما این تصور وجود داشته باشد که علم اقتصاد از همان
بــدو پیدایش با ریاضیاتی پیچیده ســر و کار داشتهاســت و از همــان روز اول،
انســانهایی کــه اقتصاددان صدایشــان میزنیــم در مقابل یــک تابلوی بزرگ
میایستادهاند و روی آن را پر از فرمولهای در هم تنیده میکردند.
واقعیت تاریخی اما چیزی مخالف این را نشان میدهد .گرچه اقتصاددانان از

ویلیام استنلی جونز

همان روز اول با حجم قابل توجهی از محاسبات روبهرو بودند ،اما باز شدن پای
ریاضیات نسبتا پیچیده به این علم در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط ویلیام استنلی
ِجونز ،ریاضیدان ،اقتصاددان و منطقدان مشهور انگلیسی اتفاق افتاد .جونز در
سال  1862کتابی 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 کمیتها بود ،بیش از پیش نیازمند ریاضی
میشد.
گرچه جونز در ریاضیات و منطق و هندســه نقشی نسبتا پررنگ داشت ،اما
وارد کردن ریاضیات به اقتصاد بهدســت 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 میتوان جونز را یکــی از بنیانگذاران نظریه مطلوبیــت نهایی در اقتصاد
دانست و از سوی دیگر هم نمیتوان تاثیر چشمگیر او در اقتصاد سیاسی را کتمان
کــرد .نام جونز در کنــار کارل منگر و لئون والراس بــه «انقالب مطلوبیت» گره
خوردهاســت .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 کردهبود که با پیشرفت فنآوری و بهتر شدن بازده مصرف انرژی،
مصرف کمتر نمیشــود ،بلکه افزایش پیدا میکند .به عبارت بهتر جونز میگفت
هرچه بهینهتر مصرف کنیم ،بیشــتر مصرف خواهیم کرد و نه کمتر .از این مسئله
بعدها در مسائل زیست محیطی اقتصاد بیش از پیش استفاده شدهاست.
نکته بســیار جالب درباره این پارادوکس این اســت که بســیاری از دولتها
مخالف آن هستند و به این مسئله فکر میکنند که باال بردن بازده مصرف انرژی،
باعث خواهد شد که مصرف انرژی پایینتر بیاید .البته در این مسئله تنها دولتها
چنین تصوری ندارند و بسیاری از فعاالن محیط زیست هم همین فکر را میکنند.
جونز در پاســخ به این ادعاها عنوان میکند که گرچــه با باال رفتن بازده مصرف

65

66

ایدهها

انــرژی ،انرژی مورد نیاز برای هر یک از کاربردهــا کاهش پیدا میکند ،اما نرخ
مصــرف انرژی به دلیل افزایش تقاضا برای انرژی باالتر میرود ،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 دادهبود ،در ابتدای داســتان بیشتر به خاطر پاسخ
دادن به مســائل واقعی و عملی ریاضی به شهرت رسید .او طی دو نوشته بسیار
شناختهشده تحت عناوین «ســقوطی جدی در ارزش طال» ( )1863و «مسئله
زغال ســنگ» ( )1865خود را به صدر جدول نویســندگانی رساند که در زمینه
اقتصاد کاربردی و آمار قلم میزدند .اصال طی همین «مســئله زغال سنگ» بود
که او از پارادوکس جونز پردهبرداری کرد .همه میدانیم 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 گذاشتهبود ،قطعا
به عنوان یکی از مشهورترین اقتصاددانهای سده نوزدهم شناخته میشد.
میان آثار او میتوان به کتابهایی نظیر «پول و ســازوکار تبادل» ( )1875هم
اشاره کرد که به سبکی بسیار عامهپسند 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 پرداختهبود
که اخیرا مورد استقبال بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته ،همیشه
در اوج فعالیــت نظری باقی ماند .حتی ســالهای نهایی عمر او به ســاخته و
پرداخته کردن نوشــتهای 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 نوشتهشده بیش از  20سال پس از مرگ او منتشر شد.

کارل منگر

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

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  1840میــادی 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 سالهای طوالنی در موسسه فنی ایلینویز
آمریکا مشغول به تدریس ریاضی بود .منگر برای مطالعه حقوق به دانشگاههای
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 روزنامهنــگار آغاز کردهبــود ،بعدها به
اقتصاددانی تبدیل شد که تاثیری بسیار شگرف بر اقتصاد یک قرن جلوتر از خود
گذاشــت .منگر نهایتا در سن  81سالگی و در سالهای پس از جنگ جهانی اول،
در وین درگذشت.

ــ

کارل منگر اقتصاددانی اتریشی بود که بعدها به عنوان بنیانگذار 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 میگرفت .منگر در این نظریه ،تئوریهای ارزشــی را که بر هزینه تولید تکیه
میکردنــد رد کرد .بــه همین دلیل بود کــه منگر در ادامه زندگــی حرفهای خود،
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نظریهاش را «نظریه ارزش سوبژکتیو» نامید.
منگر از نظریه ارزش سوبژکتیو خود به منظور ایجاد دیدگاههایی بسیار ارزشمند
در علم اقتصاد اســتفاده کرد .برای مثال با اســتفاده از همیــن نظریه بود که برای
اولینبار اقتصاددانان متوجه شــدند که هر دو سوی یک مبادله ،از این مبادله سود
میبرنــد .منگر بر خالف ویلیام ِجونز ،بر این باور نبود که کاالها ایجاد «مطلوب»
میکنند .مطلوب واحد مطلوبیت اســت .بر خــاف نظر جونز ،منگر میگفت که
کاالها ارزشــمند هستند زیرا کاربردهایی را ارضا میکنند که اهمیتهایی گوناگون
دارند .جدای از این بحث ،منگر درباره نحوه توسعه پول هم دیدگاههایی را ارائه داد
که حتی امروزه مورد پذیرش بسیاری از مکتبهای اندیشه اقتصادی است.
انقالب اقتصادی

برای درک بیشــتر اهمیت منگر باید به نظریه سوبژکتیو اقتصاد برگردیم .در این
نظریه این ایده مطرح میشود که ارزش یک کاال از طریق ویژگیهای ذاتی و درونی
آن کاال تعیین نمیشود ،و از سوی دیگر هم توسط کاری که برای تولید آن کاال الزم
است معین نمیشود .ارزش یک کاال از دیدگاه این نظریه بهوسیله اهمیتی که یک
فرد فعال بر این کاال میگذارد تا بتواند به نیازهایش برســد ،تعیین میشود .نسخه
مدرن این تئوری به شــکلی مســتقل و تقریبا همزمان 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 ،میتوان اینطور نتیجه گرفت که هر دوی طرفین درکی سوبژکتیو
(ذهنی) از کاال ،کار یا پولی که میگیرند دارند ،به شکلی که از کاال ،کار یا پولی که
میدهند بیشتر باشد .بر اساس این نظریه و این چینش ،ارزش به سادگی میتواند
تنها با جابهجایی مالکیت یک چیز افزایش پیدا کند ،زیرا فرد دوم ارزش بیشــتری
برای آن کاال قائل اســت .تاکید بر جابهجایی صرف مالکیت برای این است که در

کارل منگر

این مســئله بدون اینکه کاال تغییر خاصی کند ،دچار افزایش ارزش شدهاســت.
زمانی کــه درک ما از ثروت ،ارزشگذاری ذهنی افراد بر داراییهای خود باشــد،
مبادله داوطلبانه توانایی افزایش مجموع ثروت در جامعه را دارد.
طبــق این نظریه افراد به مرور زمان به دنبال ارضــا کردن نیازهایی میروند که
سطح اهمیت آنها کاهش پیدا میکند تا به «مطلوبیت نهایی» برسد .افراد در ابتدا
به دنبال کاالهایی هســتند که بیشترین نیاز را به آنها دارند ،مثال غذای کافی .اما
به محض اینکه نیازشــان به غذا ارضا شد و به سطحی از رضایت رسیدند ،میل به
دیگر کاالها در آنها ایجاد میشود .این کاالهای بعدی هم اهمیت نسبی دارند .از
اینجا 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 میگویند 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 میشود.
دیوید ریــکاردو میگفت که افراد ســطوح مختلفی از مطلوبیــت یا «ارزش
مصرفی» را از خدمات کسب میکنند ،اما این مسئله ربطی مستقیم به قیمتهای
بازاری یا «ارزش مبادله» ندارد .ریکاردو این دو ارزش را به شکل مستقل ناشی از
نیروی کار ورودی و دیگر عوامل تولیدی میدانست.
کارل منگــر اینطور ادعــا میکرد که تولید هــم تنها موردی دیگــر از نظریه
مطلوبیت نهایی است که در آن کارگران نیروی کار خود را در مبادلهای قرار میدهند
تا مطلوبیت بیشــتری کســب کنند .این مطلوبیت بیشتر در مقایســه با زمانی که
کارگران به بیکاری و عدم فعالیت میگذرانند ،برمیگردد و بیشــتر روشن میشود.
به طور کل ،نظریه ارزش ســوبژکتیو و نظریه مطلوبیــت نهایی یکی از بزرگترین
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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[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

وقتی اصول اقتصاد به هم میریزد

آلفرد مارشال در نظریات خود به این نکته اشاره میکند که همیشه
افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا نمیشود
آلفرد مارشال
متولد  26جوالی  1842در لندن اســت .او در خانوادهای از طبقه متوسط به دنیا
آمد و قرار بود کشــیش شــود امــا در نهایت مقابل آمــال و آرزوهای والدینش
میایســتد و نام خود را به عنوان ریاضیدان و اقتصاددانی بزرگ در بریتانیا به
ثبت میرســاند .کتاب او در زمینه اصول اقتصاد که در سال  1890منتشر شده
یکی از مهمترین کتابهایی اســت که سالها در رشته اقتصاد در دانشگاههای
انگلستان تدریس شدهاست .او همچنین ایده عرضه و تقاضا را به شکلی متفاوت
مطرح کرد که تا آن زمان کسی از آن زاویه به آن نپرداخته بود .او از دریچه دنیای
ریاضیات وارد علم اقتصاد شــد و در نهایت نام خودش را به عنوان اقتصاددانی
برجسته در تاریخ ماندگار کرد .مارشال در  13جوالی  1924از دنیا رفت.

ــ

عرضه و تقاضا مســئلهای اســت که سالهاســت اقتصاددانهــا از آن یاد
میکنند .آنها همیشــه میگویند چطور نســبت عرضــه و تقاضا میتواند روی
قیمــت کاال و در نهایــت روی بازار و اقتصاد اثر بگــذارد .در این زمینه آلفرد
مارشــال اقتصاددان بریتانیایی نقش پررنگی داشتهاســت .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

آلفرد مارشال

کالن به این مباحث پرداختهاست .او سهم بزرگی در نشان دادن تغییرات تقاضا
روی قیمت داشتهاست .در دنیای نظریه ،مردم وقتی قیمت کاالیی افزایش پیدا
میکند کمتر از آن کاال خرید میکنند اما در نگاه مارشــال نکتهای در این میان
وجود دارد؛ او معتقد اســت این قضیه همیشه صادق نیست؛ یعنی همیشه هم
اینطور نیست که افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا و کاهش خرید از سوی
مصرفکنندگان بشــود .گاهی قیمت برخی از کاالها افزایش پیدا میکند بدون
اینکه تقاضا برای خرید آنها کم بشــود .این مسئله نشان میدهد که قیمت آنها
انعطافپذیر نیست .به این ترتیب مارشال در نظریههای خود به کاالهایی اشاره
میکند که قیمت آنها انعطافپذیر نیست.
اقتصاددانهای مدرن و امروزی که به مبحث عرضه و تقاضا میپردازند ،هر
کشــفی که میکنند تا حدود زیــادی آن را مدیون و مرهون مطالعات پیشــین
مارشــال هستند .مارشال در بحث تقاضا قضیه انعطافپذیری را مطرح کرد که
ً
تا آن زمان کســی به آن پی نبردهبود .این انعطافپذیری دقیقا همان چیزی است
که حساســیت خریدار را نســبت به یک کاال و قیمت آن و در نهایت نسبت به
تقاضا برای آن کاال تعیین میکند .البته این تنها سهم این اقتصاددان بریتانیایی
در دنیای اقتصاد نیست .او مفهوم مازاد مصرفکننده را نیز به میان کشیدهاست.
در واقع او به نوعی به بررســی رفتار مصرفکننده پرداختهاست .آنچه در نهایت
او به آن میرســد مفهوم مازاد مصرفکننده است که در واقع نوعی ارزش است
که مصرفکننده به خاطر مازاد مصرفکنندگان از آن سود میبرد .البته مارشال
در کنار این مفهوم ،مازاد تولیدکننده را نیز تعریف کردهاســت که آن نیز از طریق
محاسبات ریاضیاتی به دســت میآید .در نهایت این اقتصاددان از این مفاهیم
بهره میگرفت تا بتواند رفاه حاصل از سیاستهای یک دولت در مالیاتگذاری
را بســنجد .از آن زمان تاکنون اقتصاددانها از این شــیوه برای ســنجش رفاه
استفاده میکنند 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 میکشــد تا کاالها و سهام در بازار به ثبات برســند .دوره دوم ،دوره
کوتاهی است که عرضه به واســطه کار و دیگر تولیدات افزایش پیدا میکند اما بحث
افزایش ســرمایه در میان نیست .ســومین دوره همان زمانی است که سرمایه افزایش
پیدا میکند .به این ترتیب در این فضا ،پدیده عرضه و تقاضا به شکلی دقیقتر خودش
را در بــازار نشــان میدهد .در نهایت نیز بازار در همین ســه دوره خودش را به ثبات
میرساند.
مهمترین نکتهای 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 پدیدهای پویا به آن نگاه کرد؛ هرچند میتوان اصول و پایههایی برای آن مشخص
ً
کرد اما به صورت کلی اقتصاد کامال پویاست و در مسیر تکامل حرکت میکند .یکی
از مهمتریــن دالیل تکامل علم اقتصاد از نگاه مارشــال به تکنولوژی بازمیگردد .در
ً
واقع دنیای اقتصاد وابســتگی شــدیدی به تکنولوژی دارد و تکنولوژی نیز ماهیتا به
صورت مدام در حال تکامل و پیشرفت است .عالوه بر آن اصول و قواعد نیز در بازار
ثابت نیستند و مدام تغییر میکنند .در این بین رفتار مردم مهمترین نقش را ایفا میکند.
یعنــی این رفتار مردم و مصرفکنندگان اســت که دنیای اقتصــاد را با خودش تغییر
میدهد .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 .یادداشتهای او همیشه پر از پانوشتهایی است
که در آن تبصرهها و موارد اســتثنایی را نشــان میدهد .او از ابتدا ریاضیدانی بسیار
زیرک و دانا بود که در نهایت سر از دنیای اقتصاد درآورد .برای او ریاضیات و اقتصاد
ً
کامال در هم تنیدهاند و در نتیجه خودش را با هردو مورد به دنیا شناساندهاست.

جان بیتس کالرک

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

رقابت مفید است یا مضر؟

جان بیتس کالرک ابتدا میگفت مضر است،
اما سپس نظر خود را تغییر داد
جان بیتس کالرک
در ســال  1847در رودآیلند به دنیا آمد و برای تحصیل به دانشگاه امهرست
در ماساچوست رفت .در  25سالگی از این دانشگاه فارغالتحصیل شد و به
مدت سه سال به دانشگاه زوریخ و هایدلبرگ رفت و تحت نظر کارل کنیس
به مطالعه پرداخت .از ســال  1875که به آمریکا بازگشــت و در دانشــگاه
کلمبیا مشــغول به تدر یس شــد ،رفتهرفته باورهای سوسیالیستی خود را
کنار گذاشــت و به مرور زمان تبدیل به یکی از چهرههای اصلی اقتصاد شد
کــه دیدگاهی داروینی به رقابــت اقتصادی دارد .کالرک کــه عمر بلندی
داشت ،در  91ســالگی در شهر نیویورک آمریکا درگذشــت و به این ترتیب
زندگی شــاگردی سوسیالیســت که به استاد اقتصاد ســرمایهداری تبدیل
شدهبود به پایان خود رسید.

ــ

جان بیتس کالرک کارنامه جالبی دارد .او که پس از فارغالتحصیلی در
آمریکا به ســوئیس و آلمان رفتهبود ،تحت تاثیر فضای این کشورها به یکی
از منتقدان نظام اقتصادی سرمایهداری بدل شد که منبع اصلی الهامش هم
کارل کنیس ،یکی از چهرههای اصلی مکتب تاریخی آلمان ،بود .او پس از
بازگشــتش به خاک آمریکا و در زمانی که در دانشــگاه کلمبیا مشغول به
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تدریس شــدهبود ،چندین مقاله را به چاپ رساند که عمده آنها چند سال
بعد در کتاب «فلســفه ثروت» ( )1886تدوین و منتشــر شــدند .در آن
مقالههــا بود کــه او یکی از طرحهــای ابتدایی نظریــه مطلوبیت نهایی را
مشخص کرد که اصولش پیشتر توسط ویلیام جونز ،لئون والراس و کارل
منگر پیش کشــیده شــدهبود .کالرک تا ســال  1886عقایدی داشت که
ریشــههای سوسیالیستی مسیحی را جلوهگر میکردند و بنا بر آنها رقابت
راهحلی 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 دیوانهوار ستایش کنیم و هر انتقادی را که به آن وارد شد با برچسب
انقالبی بودن کنار بگذاریم ...کار انســانها خوردن یکدیگر نیست ...اما
روشهای غیرمستقیم و پاالیششدهای که در اقتصاد به کار میبریم باعث
میشــوند به خوبی متوجه نباشیم که شــبیه آدمخوارها شدهایم ».از سوی
دیگر هم او معتقد بود روشــی که کمونیســتها در واقعیت پیش گرفتهاند
نیازمنــد اصالحات و برخوردی جدی اســت و درباره این مســئله چنین
میگفت« :یکی از ویژگیهای 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 مینامند دارای شــخصیتی جنایتکار و بیارزش
باشــند ».کالرک میگفــت که هر زمان اتحادیه ســرمایه باعث شــد که
اتحادیههای کار هم شکل بگیرند ،آنگاه میتوان امید داشت که دستمزدهای
عادالنهای را از طریق محاسبات مختلف به شکلی ثابت درآورد.
جدید جدید
سالهای
ِ

هومان و ِاورت دو نفری هســتند که مطالعاتی گسترده درباره نظریهها و

جان بیتس کالرک

کارنامه کالرک انجام دادهاند .هومان میگوید« :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 پیکــرهای از قوانین
اقتصــادی را بر اســاس رقابت صورتبندی کردهاســتِ ».اورت هم درباره
کالرک میگوید« :بالفاصله پس از نوشتن کتاب “فلسفه ثروت” ،کالرک به
دنبال ارائه دفاعیههای برای نظام رقابتی رفت .اینکه چرا چنین تغییری کرد،
هنوز هم معلوم نیســت .اگر قرار باشــد انصاف را درباره تغییر دیدگاههای او
رعایــت کنیم ،چیزی بیشــتر از این نمیتوانیم بگوییــم ».یکی از دالیلی که
ممکن است عامل این تغییر دیدگاه باشد ،شورش هایمارکت در شیکاگو در
سال  1886است ،که طی آن برخی از اعتصابکنندگان با گلوله جان باختند
و برخی دیگر هم اعدام شــدند .همین مسئله باعث پاکسازی دانشگاههای
آمریکا از سوسیالیستها و نابودی گروه «شوالیههای کار» شد.
کالرک در سال  1888کتاب «سرمایه و عایدیهایش» را نوشت .فرانک
فتر درباره انگیزه این نوشــته میگوید« :احتماال منبعی که باعث شد کالرک
در وهله اول به سراغ این مسئله برود ،مباحث مالیات منفرد بود .در آن زمان
همه بحثها درباره این پروپاگاندا صورت میگرفت .کتاب “پیشرفت و فقر”
هنری جرج پرفروشترین کتابی شــد که یک آمریکایی نوشتهاست ».از این
زمان به بعد ،مبنای تمام نوشتههای کالرک ،رقابت بود .خود کالرک درباره
این مسئله میگوید« :اگر چیزی باعث سرکوب رقابت نشود ،پیشرفت تا ابد
ادامه پیدا میکند .علمی که در اینجا به کار میآید نوعی داروینیسم اقتصادی
است .گرچه شــاید این فرایند اندکی بیرحمانه باشــد ،اما چشماندازی که
ایجاد میکند لزوما بد نیســت .بقای قدرت ،در بلندمدت مسئلهای 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 بهرهوری 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 نمیتوان 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 نوشتهها ،هنوز
هــم اقتصاددانهای بزرگی مانند پل ساموئلســون دربــاره مفاهیم او بحث
میکردنــد .جان بیتس کالرک ،پــدر جان موریس کالرک بــود ،که بعدها
اقتصــاد نهادگرا را به درجات بســیار مهم رســاند و یکی از برجســتهترین
چهرههای این جریان فکری اقتصاد بود.

میلیسنت فاوست

[ اقتصاددانان تاریخی ]

قصهگوی اقتصاد

میلیسنت فاوست فعالی سیاسی بود که تنها با یک کتاب نام خود را
به عنوان اقتصاددان زن ماندگار کرد
میلیسنت فاوست
متولد  11ژوئن  1847در بریتانیا اســت و اغلب او را به عنوان روشــنفکری
فمینیســت میشناســند .اما در مجمع جهانی اقتصاد نامش در فهرست
اثرگذارترین اقتصاددانهای زن قرار گرفتهاســت .میلیسنت گارت فاوست
نخستین بار کتابی درباره تاریخ جنبش زنان در بریتانیای کبیر نوشت اما
رفتهرفته به ســمت اقتصاد سیاســی نیز حرکت کرد .پدرش همیشــه او را
تشــویق به خواندن میکرد؛ به مرور پای او به فعالیتهای سیاسی باز شد.
فاوست با زنان بسیاری آشنا شد که در زمینه حقوق زنان فعالیت میکردند
و از این طریق به مرور به فعال حقوق زنان تبدیل شــد .همه او را به عنوان
زنی انقالبی میشــناختند .هنوز هم کمتر کسی او را به عنوان اقتصاددان
میشناســد چرا که بیشــتر فعالیتهای سیاسی داشــته اما در کنار آن به
اقتصاد سیاسی نیز ورود پیدا کردهاست .میلیسنت فاوست در پنجم آگوست
 1929از دنیا رفت.

ــ

«فمینیست»« ،فعال جنش زنان»« ،فعال سیاسی»؛ اینها عناوینی هستند
ً
که میلیسنت فاوست عموما با آنها شناخته میشود اما مجمع جهانی اقتصاد در
فهرســتی کوتاه نام او را در کنار بزرگتریــن اقتصاددانهای زن نظیر ژانت یلن
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قرار دادهاست .به این ترتیب فاوست به عنوان زنی اقتصاددان و اثرگذار در تاریخ
نیز شــناخته میشــود .او در ســال  1870به عنوان اقتصاددان کتاب «اقتصاد
ً
سیاسی برای مبتدیان» را نوشت؛ کتابی که کامال مختصر و مفید نوشته شده اما
محتویات آن به اصولی اساســی تبدیل شــده که دانشآموزان و دانشجویان در
کتابهــای اقتصاد خود میخوانند .بهعالوه این کتاب در  41ســال به صورت
مکــرر تجدید چاپ میشــد .همیــن کتاب باعث شــد نام ایــن زن به عنوان
اقتصاددانی بزرگ در تاریخ ماندگار شود.
مسائلی که میلیسنت فاوست در کتابش مطرح کرده مورد بررسیهای علمی
بســیاری قرار گرفتهاســت .بررســیهای «آیندهنگر» نشــان میدهد یکی از
معروفترین مطالعات مربوط به ویلی هندرســون از دانشگاه آکسفورد میشود
که محتویان کتاب فاوســت را به قصه تشبیه کرده و سپس به بررسی اثرات این
قصهها در دنیای اقتصاد پرداختهاســت .هندرسون در مقاله خود تأکید دارد که
مقالههای فاوست در واقع ابتداییترین شــکل قصههای اقتصادی هستند که
باید مورد بررسی قرار بگیرند .او از این طریق به این پرسش پاسخ داده که چطور
میتوان اقتصاد سیاســی را در قالب قصه به مخاطب آموزش داد .او تأکید دارد
که قصهگویی یکی از موثرترین شیوهها برای توسعه ایدههای اقتصادی است و
باور دارد که فاوست میتواند بهترین الگو در این زمینه باشد.
آموزش اقتصاد در قالب داستان

میلیسنت فاوســت از نگاه هندرسون زنی قصهگو است که از طریق قصه و
داســتان ،مفاهیم اقتصاد سیاســی را آموزش میدهد .البتــه این قصهها مورد
تحلیل و بررســی نیز قرار گرفتهاست .مککالسکی دیگر اقتصاددانی است که
میگوید اقتصاددانها عادت دارند ایدههای خود را با داستانپردازی و قصهگویی
برای بقیه تعریف کنند .او در همین راســتا به سراغ فاوست و ایدههایش رفته تا

میلیسنت فاوست

آنها را تحلیل کند .آنچه در نهایت از این مطالعات به دست میآید این است که
قصهگویی ابزاری مناسب برای اقتصاد نئوکالسیک است و اقتصاددانها نیز از
آن بهــره میگیرند .آنطور که مطالعات نشــان میدهد ریشــه این قضیه نیز به
بریتانیــای کبیــر و اواخر قــرن هجدهم بازمیگــردد .در آن زمان اســت که
اقتصاددانها به قدرت قصه برای آموزش مفاهیم ســنگین و خشک اقتصادی
پی میبرند .در واقع زمانیکه همه به اقتصاد به چشم علمی خشک و غیر قابل
انعطاف نگاه میکردند افرادی مانند فاوســت موفق شــدند با داســتانگویی،
اقتصاد سیاسی را برای همه قابل فهم کنند.
قصههــای اقتصادی فاوســت تنها برای افراد بزرگســال نبــود ،او حتی
داستانکهایی دارد که مخاطب آن کودک است اما محتوایش از قضا به اقتصاد
سیاسی مربوط میشود .به این ترتیب این پدیده به یک ایده اقتصادی بدل شد.
در حال حاضر نیز نظریه قصهگویی در اقتصاد به عنوان ابزاری در آموزش علم
اقتصاد مورد اســتفاده قرار میگیرد .این ابزار ســاده به توسعه علم اقتصاد نیز
کمک بســیار زیادی کردهاســت .فاوســت در قصههای خــود تالش میکند
مخاطــب یا خواننــده را وادار کند دربــاره رویدادهای اقتصــادی فکر کنند.
بررســیها نشان میدهد نخستین قصه او ،تجارت آزاد را آموزش میدهد .البته
علم اقتصاد به شکل رسمی ممکن است در برابر این مسئله مقاومت داشتهباشد
اما تأثیر آن در دنیای اقتصاد به اثبات رسیدهاست.
هندرسون میگوید قصههای میلیسنت نوعی انقالب در دنیای علم اقتصاد
به پا کردهاســت .او از یکسو از قدرت تخصص خودش بهره گرفته و از سوی
دیگر سعی دارد به کمک سادهترین ابزار ،مفاهیم سنگین و پیچیده را به مفاهیم
ســاده و قابل فهم تبدیل کند .قصه شــاید مهمترین 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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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

آیا برابری اقتصادی ممکن است؟

ویلفردو پارتو با تکیه بر مشاهدات تجربی برابری را ناممکن میداند
ویلفردو پارتو
پارتو در  15ژوئیه  ،1848یعنی دقیقا ســالهایی کــه اروپا درگیر انقالبهای
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 نظریههای
مشهور او میتوان 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
را تجمیع کند .شــاخص پارتو ،نمودار پارتو ،اصل پارتو ،کارایی پارتو ،توزیع
پارتو و چندین مفهوم دیگر ،همگی به افتخار او نامگذاری شــدهاند .پارتو که
علیرغم تبار ایتالیاییاش در شــهر پاریس به دنیا آمدهبود ،نهایتا در سن 75
سالگی در ژنو سوییس درگذشت.

ــ

ویلفردو فدریکو داماسو پارتو ،نام نسبتا طوالنی یک مهندس ،جامعهشناس،
اقتصاددان ،دانشمند علوم سیاسی و فیلسوف ایتالیایی است که از نیمه قرن نوزدهم
تا ربع اول قرن بیستم ،نگاههای بسیاری را به خود خیره کردهبود .پارتو تاثیر بسیار
زیادی در حیطههای مختلف علم اقتصاد گذاشت که مهمترین آنها در زمینه توزیع
درآمد و تحلیل انتخابهای فردی بودند .پارتو اولین کسی بود که استفاده از کلمه
«نخبه» در جامعهشناسی را به مسئلهای متداول و جاافتاده بدل کرد .پارتو مفاهیم

ویلفردو پارتو

بســیار زیادی را به صحنه علم وارد کرد .از بین آنها میتوان 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 میکند که بر اساس یک
توزیع احتمالی توانی عمل میکند .اصل پارتو هم به افتخار او نامگذاری شدهاست
و بر اســاس مشاهدات او از کشور ایتالیا شــکل گرفتهاست .برای مثال در کشور
ایتالیا  80درصد از زمین تحت تملک  20درصد از جمعیت قرار داشــت .تاثیر پارتو
در ریاضیات و جامعهشناسی هم بر هیچکسی پوشیده نیست و نمیتوان آن را نادیده
گرفت .همانطور که دیدید چیزهای بسیار زیادی امروز وجود دارند که نام پارتو را
یدک میکشــند .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 مهمترین دانشــمندانی بود که گذار از اقتصاد فلسفه اخالقی
آدام اسمیت به یک زمینه علمی مبتنی بر دادهها 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 میدهیم :اصل پارتو و کارایی پارتو.
کارایــی پارتو ،یا بازده پارتــو یا بهینگی پارتو ،به وضعیتــی از تخصیص منابع
میگوینــد که در آن امکان تغییر این تخصیص به منظور بهتر کردن وضعیت یکی از
افراد وجود ندارد ،بدون اینکه 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 مجموعهای از تمامی تخصیصهــای کارآمد پارتو
میگویند که عمدتا به شــکل یک نمودار نمایش داده میشــود .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 میشود بدون
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اینکــه 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 مجموعهای
از افراد داشته باشیم .زمانی که دیگر نتوانیم این بهبودها را در چنین چینشی اعمال
کنیم به وضعیت بهینگی ،کارایی یا بازدهی پارتویی رسیدهایم.
ما 80درصدیها ،آن 20درصدیها

اصل پارتو که «قاعــده  »20-80یا «قانون کمتعدادهــای حیاتی» هم نامیده
میشود ،عنوان میکند که در بسیاری از موارد ،تقریبا  80درصد از معلولها ناشی
از  20درصد علتها هستند .ژوزف یوران ،که مشاور مدیریتی بسیار شناختهشدهای
بود ،پیشــنهاد داد که این اصل را به نام پارتو نامگذاری 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 کسبوکار جاافتاده است و طبق آن «تقریبا  80درصد فروش ،مربوط
به  20درصد 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 پدیدههای طبیعی
هم به لحاظ تجربی چنین شکلی از توزیع را از خود نشان دادهاند .این الگوی توزیع
که مبتنی بر قانونی توانی است ،امروزه با نام «توزیع پارتو» شناخته میشود.
اصل پارتو ،مماس بر کارایی پارتو است .ویلفرد پارتو هر دوی این مفاهیم را به
منظوری مشخص توسعه داد و به اهدافی خاص میاندیشید :توزیع درآمد و ثروت
در جمعیــت .همین نگاه ریاضیاتی و محاســباتی پارتو بود که باعث شــد به نظر
بسیاری از افراد ،کتابهای او بیش از هر کس دیگر مشابه کتابهای اقتصاددانان
معاصر باشــد و برای اولینبار با او بود کــه از معادالت و آمار و نمودارها به عنوان
ابزار حیاتی اقتصاد استفاده کردند.

اویگن بوم فون باورک

[ اقتصاددانان تاریخی ]

مارکس تخیلی حرف میزند

فون باورک معتقد است مارکس اهمیت زمانبر بودن تولید را
درک نکردهاست
اویگن بوم فون باورک
ایوگــن بوم فون باورک در فوریه  1851در جمهوری چک به دنیا آمد .او هم
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
شــد .تاثیر منگر بر باورک به حدی زیاد بود که به قول شومپتر نیازمند پیدا
کردن منبع الهام دیگری برای او نیســتیم .تحصیــات او در زمینه اقتصاد
سیاسی و اقتصاد ادامه پیدا کرد و او هم برای تدریس وارد دانشگاه اینسبروک
شــد .باورک در ماه آگوســت  1914در همان ابتدای جنــگ جهانی اول در
امپراتوری اتریش -مجارستان درگذشت.

ــ

این اقتصاددان کتابی با عنوان «ســرمایه و بهره» نوشــت و ســالها بعد
لودویگ فون میزس کــه از بزرگان مکتب اتریش بود آن کتاب را «بزرگترین
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 نمیگیرد .مارکس تمام

83

84

ایدهها

هزینههای تولید ،از مــواد خام گرفته تا ابزار و فناوری و حقوق کارگران را در
یک ســو قرار میدهد و در سوی دیگر قیمت فروش محصول .اگر هزینهها را
از درآمد یا همان قیمت فروش کســر کنیم ،سود این سرمایهگذاری و تولید به
دســت میآید .مارکس میگوید این سود در هیچجای 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 میتواند مورد مناقشه بین
کارگــر و کارفرما قرار بگیرد ،به همین خاطر «کاهــش هزینه تولید» تنها از
طریق کاهش حقوق کارگر ممکن است.
در بحرانهــای اقتصادی که دیگر کارفرما زورش به کاهش هزینه مربوط
به مواد اولیه یا فناوری نمیرســد ،به ســراغ همان بخــش منعطف میرود و
حقوق کارگران را باال و پایین میکند ،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 میدانست ،نهتنها 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 لحظهای تحلیل میکند و به همین خاطر اســت که وجود سرمایه را
ناشــی از اســتثمار میداند .این در حالی اســت که فرایندهای تولیدی بسیار
زمانبرند و عنصری که باعث میشــود این فرایندهای زمانبر به یکدیگر گره
بخورند و یک زنجیره تولیدی بزرگمقیاس را در سطح یک کشور شکل دهند،
سرمایه است .به عبارت سادهتر باورک وجود سرمایه را عاملی ضروری برای
تولید میداند و سرمایه هم برخاسته از سود تولید است ،بنابراین ایجاد سود در

اویگن بوم فون باورک

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 حاشــیهای» اســت .به نظر باورک اینکه
حســی مانند استثمار در جامعه پدید میآید ناشی از این است که «یک چیز»
به مرور زمان ارزش اولیه خود را از دست میدهد 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 میکنند و هم توانایی انتظار
برای رســیدن به آیندهای را که در آن دستمزدشان افزایش پیدا کرده ندارند .باز
هم همان بحث کانونی «زمان» در اینجا مطرح است.
مردم که نمیتوانند انتظار گذر آن زمان را تحمل کنند ،همهچیز را در زمان
«حــال» میخواهند و همین موضوع از ســوی دیگر موتــور محرکه جامعه
سرمایهداری 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 میچرخاند و
گرفتن شرایط تاریخی و بستر
تحلیل ذهنی و روانشــناختی او را بدون در نظر
ِ
اقتصادی یک جامعه ،تخیلی پرت میداند .یکی از پاشــنههای اساسی مورد
بحث در نظریه «مطلوبیت حاشیهای» هم همین ذهنی بودن کل فرایند است.
در مطلوبیت حاشیهای زمانی که یک کاالی بسیار مورد نیاز ،به حداقل عرضه
ممکن برسد ،ارزش بینهایت پیدا میکند .برای مثال فرض کنید یک جامعه
در بیابان ســرگردان است و تنها یک لیوان آب وجود دارد ،ارزش آن لیوان آب
چیزی نزدیک به بینهایت اســت .اقتصاددانان مارکسیســت این شــکل از
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فرضیات اقتصادی را که اساســا محلی از اعراب در یک اقتصاد بزرگمقیاس
اجتماعی ندارند و بیشتر شبیه به تخیالتی هستند که تنها در ذهن مورد تصورند
و به صورت مثال قابل بیان هستند نپذیرفتهاند.
همیــن اختالف بین شــکل مبناگــذاری در اقتصاد یکــی از بزرگترین
کشمکشهای نظریات اقتصادی را بین مکتب اتریش و دیگر جریانها مانند
تاریخی آلمان -دامــن زده ،که هنوز هم ،گرچه
مارکسیســم -و حتی مکتب
ِ
شدت یک قرن پیش را ندارد ،اما به اتمام هم نرسیده است.

ناوت ویکسل

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

تورم ناشی از چیست؟

به نظر ناوت ویکسل ،تورم با خود پول آغاز میشود
ناوت ویکسل
ناوت ویکسل در اواخر سال  1851میالدی در شهر استکهلم سوئد به دنیا آمد.
پدر او کاسبی نسبتا موفق بود که در معامالت امالک فعالیت میکرد .او در
سن نسبتا پایین هم پدر و هم مادر خود را از دست داد و دوران نوجوانی را بدون
هیچیــک از آنها ســپری کرد .ثروت پدر او باعث شــد تا بتواند به دانشــگاه
اوپســاال برود و در آنجا ریاضی و فیزیک بخواند .ویکســل در سال ،1887
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 میکنند .ویکسل باز
هم به سوئد بازگشت و در سن  74سالگی در استاکسوند درگذشت.

ــ

ناوت ویکسل نه تنها نامی بسیار دشوار برای تلفظ کردن داشت ،بلکه هدفی
بســیار مهم و دشــوار هم به عنوان وظیفه علمی خود تعیین كرد :ترکیب کردن
نظریههای لئون والراس (مکتب لوزان) ،بوهم باورک (مکتب اتریش) و دیوید
ریکاردو .تالش ویکســل به منظور ترکیب کردن كار این ســه اقتصاددان ،که
دســت کم دو نفر اول آنها تفاوتی فاحش با نفر سوم دارند ،باعث شد که لقبی
اقتصاددان اقتصاددانها .برای مثال ،گرچه نظریه
بســیار خاص به او بدهند:
ِ
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بودن
تولیــد نهایی ،یعنی این ایده که پرداخت به عوامــل تولید در تعادل با مولد ِ
نهایی آنهاســت ،بهوســیله دیگرانی چون جان بیتس کالرک مطرح شدهبود،
ویکسل نسخهای بسیار سادهتر 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 اصلیترین ایدههایی بود که پول را به
عنوان «حجاب» معرفی میکرد.
برای آشــنایی بیشــتر با ویکســل باید به مهمترین کتاب او یعنی «بهره و
قیمت» ( )1898سر بزنیم .ویکسل در این کتاب از مفهومی جدید پردهبرداری
کــرد و آن را «نرخ طبیعی بهره» نامیــد و آن را به عنوان نرخی تعریف کرد که با
ســطح قیمتی پایدار همخوانی دارد .اگر نرخ بهره از نرخ طبیعی کمتر 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 بهرهای که مطابق با نرخ
بهره طبیعی باشد ،بازار کاالها را به تعادل میرساند و قیمتها را هم در سطحی
پایدار نگه میدارد .این نظریه در مکتب اتریش به شــدت استفاده شد و آنها از
آن به منظور صورتبندی این مسئله استفاده کردند که «رونق اقتصادی» زمانی
اتفاق میافتد که نرخ بهره کمتر از نرخ طبیعی باشد.
به طور کلی نرخ طبیعی بهره ،نرخ بهرهای 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 نمیتوان به طور مستقیم مشاهده
یا تعیین کرد .روش اصلی رسیدن به نرخ بهره طبیعی این است که سیاستگذاران و
پژوهشگران اقتصادی ســعی میکنند نرخ بهره طبیعی را حــدس بزنند و از آن به
عنوان راهنمایی برای سیاســتهای پولی خود استفاده کنند .این «حدس زدن» هم
عمدتا بهوســیله مدلهای اقتصادی مختلف انجام شده و کل پیچیدگی و خطاهای
موجود در تعیین نرخ طبیعی بهره از همینجا آغاز میشود.

ناوت ویکسل

فرایندتجمعی

ویکسل مفهومی را با عنوان «فرایند تجمعی» صورتبندی کرد که طبق آن
ی و پسانداز
اگر نرخ بهره طبیعی برابر با نرخ وامها نباشد ،تقاضای سرمایهگذار 
متفاوت میشــود .اگر نرخ بهره پایینتر از نرخ طبیعی باشــد ،دچار انبســاط
اقتصادی میشویم و با ثابت در نظر گرفتن تمامی عوامل ،قیمتها افزایش پیدا
میکنند .این تورم باعث میشود که نرخ بهره واقعی کاهش پیدا كند و منجر به
انبساط بیشتری در اقتصاد شود و قیمتها را بیشتر هم باال ببرد.
این تئوری ورودی مناسبی را برای نظریه «پول درونزاد» ایجاد کرد .نظریه
پول درونزاد ،به پولی اشاره میکند که بهوسیله فرایندهای درونی اقتصاد ایجاد
میشــود و نه عوامل بیرونی .از آن زمان تاکنــون نظریههای مختلفی برای پول
درونزاد توسعه داده شــدهاند .این نظریه ویکسل حالتی «حجابی» برای پول
ایجاد میکند .طبق این نظریه ،افزایش در عرضه پول منجر به افزایش در سطح
قیمتها میشــود ،اما افزایش اولیه امری درونزا و ناشی از شرایط بخشهای
مالی و حقیقی اســت .ویکسل میگفت که با وجود پول اعتباری ،دو نرخ بهره
پیروز میشــوند و کاربرد بیشــتری پیدا میکنند :نرخ طبیعی و نرخ پولی .نرخ
طبیعی همان بازگشت سرمایه است ،یا نرخ سود واقعی .میتوان 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
میگیرنــد و بانکها را به آنها تجهیز میکنند .همانطــور که میدانید امروزه
بحث اعتبارات در بانکها بســیار داغ اســت و این مســئله نشان میدهد که
ویکسل تا چه حدی در اقتصاد تاثیرگذار بودهاست.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

مصرف مهم است یا تولید؟

تورستن وبلن میگوید در اصل تولید ،اما متاسفانه مصرف

تورستن وبلن
وبلن در ابتدای تابســتان  1857در شهر کاتوی ایالت ویسکانسین آمریكا
به دنیا آمد .شــکل عجیب نام او برخاسته از پدر و مادری است که از نروژ
به آمریکا مهاجرت کردهبودند .او در ســال  1874و زمانی که تنها  17سال
داشــت به مینســوتا رفت تــا در کالج کارلتــون تحصیل کنــد .پس از
فارغالتحصیلی به دانشــگاه جان هاپکینز و پس از آن هم به دانشگاه ییل
رفت و در رشــته اقتصاد دکترای خود را در یافت کرد .پس از اتمام تحصیل
به مدت  7ســال بیــکار بود و تا انتهــای زندگیاش در پیدا کردن شــغل
آ کادمیک مشکل داشت ،اما تحقیقات خود را بیرون از دانشگاه به خوبی
ادامه میداد .وبلن نهایتا در سن  72سالگی و دقیقا در ابتدای بحران بزرگ،
در ایالت کالیفرنیا درگذشت.

ــ

تورستن وبلن یکی از چهرههای اصلی بنیانگذار اقتصاد نهادگرا شناخته
میشــود .جدای از این اهمیت بسیار باالی او که هم تاثیری بسیار زیاد در
علم اقتصاد داشــت و هم در جامعهشناســی ،امروزه وبلــن را با دو مفهوم
مختلف میشناسند :خودنمایی و دوگانه وبلنی .کلمه خودنمایی خود را در
قالب مفاهیمی وبلنی مانند «مصرف خودنمایانه» و «فراغت خودنمایانه»

تورستن وبلن

نشــان میدهد و البته دوگانه وبلنی هم به تمایزی گفته میشود که وبلن در
دیدگاه نهادگرای خودش بین «نهاد» و «فنآوری» قائل بود.
وبلن در مشــهورترین کتاب خود کــه «نظریه طبقه فــارغ» یا «طبقه
فراغتپیشه» نام دارد ،انتقادی بسیار تیز و انتقادی به این طبقه وارد میکند
و آن را بابــت مصرفگرایی بیثمرش مورد نکوهش قــرار میدهد .در این
کتاب اســت که وبلن از عبارت «مصرف خودنمایانه» اســتفاده میکند و
منظورش از ایــن عبارت ،هزینه کردن پول برای کاالهایی اســت که اصال
آنقدر ارزش ندارند .ریشــه این عبارت به انقالب صنعتی دوم برمیگردد و
ظهور طبقه نوکیسه که ناشی از انباشت ثروت سرمایهای بود .وبلن میگوید
که اعضای طبقه فارغ ،که عمدتا در کســبوکاری هم مشغول هستند ،آن
دسته از افرادیاند که مصرف خودنمایانه را به این دلیل انجام میدهند که از
طریق به رخ کشیدن قدرت و پرستیژ اجتماعی ،باقی اقشار جامعه را تحت
تاثیر قرار دهند .وبلن در همینجا به روشنی بیان میکند که جایگاه اجتماعی
عمدتا از طریق مصرف نمایانده میشــود ،نه از طریق ثروتی که هر شخص
به دســت میآورد .همین مسئله باعث میشــود که مردم متعلق به طبقات
دیگر تحت تاثیر این رفتار قرار میگیرند و به شــدت بــه دنبال تقلید از این
طبقــه میرونــد .نتیجه این نظام ،پدیــد آمدن جامعهای اســت که ویژگی
اصلیاش هدر رفتن پول و زمان اســت .این کتــاب وبلن از اولین آثاری در
زمینه جامعهشناسی بود که به جای تولید بر مصرف تکیه کردهبود.
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 شدهبود
که خودنمایی در فراغت نشــاندهنده قدرت باشد و اتفاقا سختکوشی در
کار نشاندهنده ضعف .زندگی تفننی طبقه فارغ ،هرچه بیشتر در جامعه جا
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میافتاد ،تنبلی و تنآســایی بیشــتر به ُنرم فرهنگی تبدیل میشــد و کار به
نشــانهای از پستی .فراغت خودنمایانه بیشتر مربوط به زندگی روستایی بود
و دیگر پاسخگوی زندگی شــهری نبود ،به همین دلیل با سرعت سرسامآور
رشد شهرها نیازمند به شکل جدیدی از به رخ کشیدن قدرت و ثروت بودیم،
که پاســخ همان «مصرف خودنمایانه» بود .همانطور که مشاهده میکنید،
دیدگاههای وبلن علیرغم بسیار قدیمی بودن ،خیلی هم بهروز هستند.
نهاد

یکی از بزرگترین پرسشها و چالشهای توسعه اقتصادی هنوز هم این
است که چه تفاوتی بین نهاد و مثال فنآوری وجود دارد .برای مثال اگر قرار
باشــد صنایع ســنگین ایران توســعه پیدا کنند ،آیا کافی اســت که خطوط
فنآوری از کشوری دیگر وارد شود و پس از آن دیگر هیچ مشکلی نخواهیم
داشــت؟ این پرســشها از همان ابتدای کار و اتفاقا با همان کتاب «نظریه
طبقه فارغ» آغاز شــدند .زیرعنوان این کتاب «مطالعه اقتصادی نهادها»
اســت و نشــان میدهد که وبلن تنها به منظور نیش زدن به سفتهبازان آن را
ننوشــته .وبلن در همان کتاب از دوگانگی بین فنآوری و نهاد پرده برداشت
و در سال  1904با نوشتن کتاب «نظریه تشکیالت اقتصادی» این دوگانگی
و جدایی را کامال مفهومپردازی کرد.
از نظر وبلــن ،نهادهای اقتصادی معین میکننــد که فنآوریها به چه
شکلی استفاده میشــوند .وبلن میگوید یکی از وظایف اقتصاددانها باید
این باشــد که نهادهای غیرمولد را شناســایی کنند و پس از آن با تنظیماتی
نهادی ،بهرهبرداری نهادی از فنآوری را کاربردیتر 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 فــنآوری میتوانند

تورستن وبلن

ارزشآفرینی كنند و عواقب آتی را هم کنترل کنند.
بنا بر این نظریه وبلن ،گرچه هر جامعهای به ابزار و مهارتهایی مختلف
وابسته است و بدون آنها نمیتواند فرایند زندگی را به درستی ادامه دهد ،اما
ایــن جوامع دارای وجوهی «آیینی» هم هســتند که دقیقا مانع از اســتفاده
صحیح ابزاری از فنآوری میشوند و وجوه ابزاری و ضروری زندگی گروهی
را پرورش نمیدهند .همین مســائل باعث شدهاند که هنوز هم وبلن پس از
گذشت بیش از یک سده ،آن هم یک سدهای که اقتصاد به شکلی انفجاری
رشد کرد ،اقتصاددانی بسیار مهم و قابل بحث باشد.
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[ اقتصاددانان تاریخی ]

اقتصاد پولی

اروینگ فیشر ،دانشمندی که زود رفت و دیر آمد

اروینگ فیشر
اروینگ فیشــر در  27فوریه  1867در روستای ساجرتیز نیویورک به دنیا آمد.
اندکی پیش از ورودش به دانشگاه پدر خود را از دست داد و از آن به بعد مسئولیت
سرپرســتی مادر و برادرش را از طریق تدریس به عهده گرفت .در سال  1888از
دانشــگاه ییل با مدرک لیسانس فارغالتحصیل 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 .نوشتههای او از همان پایاننامه دکتریاش آغاز
میشوند که در سال  1892تحت عنوان «پژوهشهای ریاضیاتی در نظریه ارزش
و قیمتها» چاپ شــد .او سرانجام در  29آوریل  1947در همان شهر نیویورک و
زمانی که  80سال سن داشت ،درگذشت.

ــ

اروینگ فیشــر اقتصاددانی است که هم شــومپتر ،هم فریدمن و هم توبین او را
«بزرگترین اقتصاددان تاریخ امریکا» میدانند .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 نمیتوانند فراتر از پول،
یعنی جنســی را که با آن پول میتوان خرید ،ببینند .به زبان سادهتر افرادی که «توهم
پولی» حاد دارنــد ،عموما چنین ترجیحی میدهند« :اگر درآمد من  2درصد کاهش

اروینگ فیشر

یابد خیلی بد اســت ،اما اگر  2درصد افزایش یابد ولی تورم 4درصدی وجود داشــته
باشــد ،آنقدرها هم بد نیست ».به نظر فیشــر در یک دنیای ایدهآل تغییرات سطح
قیمت هیچ تاثیری بر تولید و اشــتغال نخواهد داشت در حالیکه در دنیای واقعی که
مردمش توهم پولی دارند ،تورم و رکود ضررهایی شدید به همراه خواهد داشت.
فیشر طی  40سال همین نظرش را در مورد چیزی که خودش «رقص دالر»
مینامید نشان داد و چندین طرح برای «پایدارسازی» پول یا همان پایدارسازی
ســطح قیمت ارائه داد .او یکی از اولیــن اقتصاددانانی بود که دادههای اقتصاد
کالن را که شــامل حجم پول ،نرخ بهره و ســطح قیمت میشد ،مورد تحلیل و
آزمــون آماری قرار داد .در اواخر دهه  20تکنیکی را ارائه داد که بعدتر تحت نام
«وقفههای توزیعشده» شناخته شد.
مطالعات فیشــر در زمینه اقتصاد پولی بیش از دیگر زمینههای مورد تحقیق
او به سطوح انتزاعی میپرداخت 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 نرخهای بهره یک سیســتم تغییــرات در یک اقتصاد واقعی قرار
داد؛ ایــن در حالی بود که فیشــر نظریه ّ
کمی پولش را بــا قیمتهای بلندمدت
توضیــح میداد .گرچه هردوی ایــن اقتصاددانها از نظریاتشــان این نتیجه را
گرفتند که سیاســتگذاریهای 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 سیاستگذاران کینزی و پولگرا شد.
کاهش قیمت بدهی

فیشــر پس از ســقوط بازار بورس در ســال  ،1929که بحران بزرگ را در پی
داشــت ،نظریهای را برای بحرانهای اقتصادی توسعه داد که نامش بدهی-رکود
بــود .این نظریه بحران را به حباب اعتباری مربوط میکرد .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 میبرند تا بتوانند ســود بیشــتری به دســت بیاورند .این
موضوع زمانی کــه حباب اعتباری بترکد ،تاثیرات بســیار بدی بر اقتصاد خواهد
گذاشت :سقوط سطح قیمت داراییها ،کاهش شدید ثروت خالص کسبوکارهای
مختلف که منجر به ورشکســتگی بســیاری از آنها میشود ،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 بهرهای که با تورم تنظیم شده و. ...
فیشر میگوید در همین دوران که بدهکاران با فروختن داراییها سعی در از
بین بردن بدهی اســمی خود دارند ،کاهش قیمتی که پدید میآید مانع از کاهش
بار حقیقی بدهی میشود .در این زمان با اینکه بازپرداخت بدهی باعث کاهش
حجم پولی میشود که بدهکاریم ،از آنجایی که ارزش واقعی دالر رو به افزایش
است ،این فرایند به اندازه کافی سرعت ندارد.
پیش از اینکه در سال  1929بازار بورس سقوط کند ،فیشر نگاهی خوشبینانه
به وضعیت داشت .نظر او این بود که قیمت اوراق دائما رو به رشد خواهند بود
و در حال حاضر تنها لرزههایی خفیف را تجربه میکنند و هنوز خیلی زمان باقی
مانده تا به اوج خود برســند .این اظهارنظرها تنها  9روز پیش از ســقوط بازار
بورس صورت گرفت .ســقوطی که باعث شــد فیشــر حجم زیــادی از ثروت
شــخصی خود و اعتبار آکادمیکش را از دست بدهد و به همین خاطر ،نظر او
درباره بدهیها و بحرانهای 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  2008را با
اســتفاده از بسطی که هایمن مینســکی روی نظریه کاهش قیمت بدهی فیشر
ایجاد کرده بود ،پیشبینی کرد و امروزه این نظریه ،اصلیترین نظریهای است که
نام فیشر با آن پیوند خوردهاست.

ادیت آبوت

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

اقتصاد زیر ذرهبین یک زن

ادیت آبوت نخستین زنی بود که به ریاست یکی از بخشهای مهم
دانشگاه شیکاگو دست یافت
ادیت آبوت
متولد  26سپتامبر 1876اســت .ادیت آبوت را به عنوان یکی از نخستین زنان
اقتصاددان امریکایی میشناســند که در زمینههای مختلفی فعالیت کرده اما
عمده فعالیت او مربوط به کار و رفاه اجتماعی بودهاســت .او در نبراسکا متولد
شده و همراه با خواهرش در زمینه اصالحات اجتماعی قدم برداشتهاست .ادیت
آبوت موفق میشود به دانشگاه شیکاگو راه پیدا کند و به عنوان نخستین زن به
ریاســت یکــی از بخشهای مهم این دانشــگاه دســت پیدا میکنــد .برای او
فعالیتهای اجتماعی هم یک مسئولیت بزرگ و مهم بود و هم حرفهای که قصد
داشت به صورت علمی آن را دنبال کند .آبوت در  28جوالی  1957از دنیا رفت
و نام خود را به عنوان یکی از موثرترین زنان در دنیای اقتصاد به ثبت رساند.

ــ

مجمع جهانی اقتصاد نام چند زن را به عنوان برجستهترین اقتصاددانهای
جهان فهرســت کرده؛ در میان این فهرســت 13نفره زنــان تأثیرگذار در دنیای
اقتصاد ،نخســتین نامی که به چشــم میخورد ادیت آبوت است ،زنی از اهالی
نبراسکا که در سالهای دور موفق به دریافت مدرک دکتری در رشته اقتصاد از
دانشگاه شیکاگو شدهاست .او در سال  1905نیز موفق به دریافت جایزهای در
حوزه اقتصاد شــده و از آن به بعد در لندن مشــغول به کار شــده تا جایی که به
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ریاســت یکی از بخشهای مهم دانشــگاه شــیکاگو نیز دســت پیدا کرد .اما
مهمترین 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 سالهای بعد نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست.
آبوت زیر نظر خانوادهای فعال و مدرن رشــد پیدا کرد؛ هم پدر و هم مادرش از
انســانهای 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 میکرد و به
این ترتیب با یکدیگر فعالیتهایشان 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 بحرانهای
اجتماعی پیدا کنند .اینطور شد که نام آبوت به عنوان زنی موثر در دنیا ماندگار شد.
ادیت آبوت جزو نخستین زنان امریکایی بود که فعالیتهای اجتماعی را به
عنــوان حرفه خود انتخاب کرد .این حرفه با مســائل مختلفی از جمله قانون و
ســر عالقه و برای نیات خوب این حرفه را
اقتصاد ســروکار داشت .او تنها از ِ
دنبال نمیکرد بلکه به عنوان فردی روشــنفکر در این زمینه قدم برمیداشت .او
علمی خود راهکارهایی موثر در جامعه
سعی میکرد با ًآموختههای آکادمیک و ِ
ً
ارائه بدهد و بعدا مشخص شد که در این زمینه کامال موفق نیز ظاهر شدهاست.
نخستین زنی که موفق شد ریاست یکی از بخشهای مهم دانشگاه شیکاگو
را به عهده بگیرد ،ادیت آبوت بود .از همانجا او به صورت رسمی اعالم کرد که
مســئولیت خودش را بهبود زندگی آحاد بشر میداند و در این راه قدم برخواهد
داشــت .البته زمانی که او در ایــن حرفه آغاز به کار کرد هنــوز در مورد نقش
اجتماعی زنان بحثها و جنجالهای بسیاری به پا بود .اما آبوت سالها بود که
خودش را برای این موقعیت آماده کردهبود .او از 16ســالگی در مدارس شــهر
خودش تدریس میکرد و در عینحال برای ورود به دانشگاه نیز درس میخواند.

ادیت آبوت

باالخره نیز در سال  1906موفق 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  1910در امریکا منتشر شد .از همان زمان او به
شخصیتی کلیدی در دنیای علم تبدیل شد و شخصیتهای بزرگی را در دانشگاه
شیکاگو پرورش داد .پس از آن ،آبوت در دانشگاه نخستین برنامههای کار و رفاه
اجتماعــی را آغاز کرد .او در ســالهای بحــران بزرگ اقتصادی کــه در واقع
بزرگترین رکود در آن زمان بود ،همراه با خواهرش در زمینه اقتصاد و ایجاد رفاه
فعالیت کرد .در همین سالها 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 میکردند راهکارهای عملی برای حل این بحرانها ارائه بدهند.
فعالیتهــای علمی آبوت همینطور ادامه پیدا کرد تا باالخره کتابهایی در
زمینه رفاه اجتماعی در امریکا نوشت .او موفق شد دوره فلسفه رفاه اجتماعی
را نیز راهاندازی و ســپس خودش آن را تدریس کند .همه اینها خدمات بزرگی
هستند که هنوز در دانشگاه شیکاگو ماندگارند .او در سال  1942بازنشسته شد
اما خودش را از کار کردن معاف نکرد و دســت از فعالیت نکشید .آبوت با نامی
پرافتخار به خانهاش بازگشت و فعالیتهای علمیاش را در شهرش ادامه داد.
فعالیتهــای 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 فعالیتهای
اجتماعی و اقتصادی گرامی داشــتند .مجمع جهانــی اقتصاد در گزارش خود
اینطور 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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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

زندگی دیگران

آرتور پیگو معتقد بود
مالیات میتواند شکست رایج در بازار را برطرف کند
آرتور سسیل پیگو
اهل انگلستان بود و همه او را به عنوان استاد اقتصاد میشناختند .آرتور سسیل
پیگو متولد  18نوامبر  1877بود و در هفتم مارس  1959از دنیا رفت .او در
بزرگ این
دانشگاه کمبریج تدریس میکرد و روی بسیاری از اقتصاددانهای ِ
دانشگاه تأثیر گذاشتهاست .پیگو در زمینههای مختلف کار میکرد اما تمرکز
خود را به طور ویژه روی رفاه اقتصادی قرار دادهبود .عالوه بر آن ،او نظریه چرخه
کسبوکار ،بیکاری ،شاخصها و تولید ملی را نیز مورد بررسی قرار دادهاست .او
سال  1901تدریس خود را آغاز کرد و در نهایت مفهوم بیگانگی را مطرح کرد .این
اقتصادی مدرن بسیار حیاتی است.
مفهوم در زمینه رفاه
ِ

ــ

بلند صحبت کردن در قطار به طوریکه آســایش و آرامش را از مسافران
محصــوالت مزرعه همســایهاش از
بگیرد؛ کشــاورزی که بــدون توجه به
ِ
ُ
آفتکشها اســتفاده میکند؛ موتورسوارانی که با شــتاب از کنار اتومبیلها
عبــور میکنند و آنها را به وحشــت میاندازند؛ وســایل نقلیهای که خراب
شــدهاند و هوا را آلوده میکنند اما صاحبان آنها توجهی به این مسئله ندارند.
عرف جامعــه ،ضداجتماعی ،بیمالحظه یا
چنین رفتارهایی بیشــتر خالف ِ
حتی غیراخالقی به شــمار میآیند .برای اقتصاددانهــا چنین رفتارهایی در

آرتور سسیل پیگو

حقیقت مشــکالتی هســتند که باید برطرف شــوند .بازارها باید به گونهای
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 داشتهباشد .اگر افراد به حال خود باشند
ً
راحتی دیگران ندهند؛ مثال یک کشاورز اگر
ممکن است اهمیتی به آرامش یا
ِ
به حال خودش رها باشد ممکن است بیاعتنا به مزرعه همسایهاش باشد .در
حقیقت افراد وقتی به حال خود رها هستند کاری را انجام میدهند که به نفع
خودشــان است اما در نهایت منافع و آسایش دیگران را نادیده میگیرند و در
نتیجه بــا زندگی دیگران بیگانه میشــوند .آنها هزینهای را کــه دیگران باید
پرداخت کنند نادیده میگیرند.
البته مثالهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد گاهی این رفتارها به جای
اینکه منفی باشــند ،مثبت هســتند .برای مثال احداث جاده جدید میتواند
مردم محلی را مدتــی آزار میدهد اما وقتی
برای همه خوب باشــد و هرچند ِ
جاده افتتاح شــد همان مردم بیشترین ســود را میبرند .شاید سودی که آنها
گذار بخش خصوصی در آن جاده هم بیشتر باشد .گاهی
ببرند از ِ
سود سرمایه ِ
هم رفتارهایی که سود و زیان به همراه دارند شکلی درونی پیدا میکنند .برای
مثال فردی که بیاعتنا به ســامتی خودش سیگار میکشد ،در وهله نخست
جان خودش را به خطر میاندازد.
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 نمیکرد اما فوقالعاده
باهوش بود .در نهایت هم آرتور در 30ســالگی به عنوان اســتاد دانشگاه در
کمبریج مشــغول به کار شد .ســال  1920بود که پیگو کتابی حجیم با عنوان
«اقتصاد رفاه» منتشــر کرد .او در این کتاب به دنبال راههای اقتصادی برای
ِ
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اصلی بحث او ایــن بود که بیگانگی نباید
بهبــود وضعیت فقرا بود .محتوای ِ
منافــع فردی دیگران را به خطر بیندازد .بــرای مثال او معتقد بود اگر بازارها
سرمایهگذاریهای درســتی داشتهباشند بسیاری از هزینههای که به افراد در
جوامع تحمیل میشود از میان خواهد رفت.
مالیات پیگو

بر اساس نظریات پیگو اگر انســانها بتوانند بیگانگی را از میان بردارند،
شهرها به شــکلی منسجم در میآیند؛ برای مثال اگر برخی از رفتارها ممنوع
مشکالت شهری از میان خواهد رفت .همه اینها نیز
اعالم شــود ،بسیاری از
ِ
در نهایت ،ســود اقتصادی به دنبال خواهد داشــت .امــا این ممنوعیتها یا
محدودیتها از چه طریقی ایجاد خواهد شــد؟ یکی از راهها ،مالیات بود .در
پیشنهادی پیگو مالیات بود که میتوانست احساس
نتیجه یکی از راهحلهای
ِ
بیتفاوتی و بیگانگی در میان افراد را از میان بردارد .یعنی فرد اگر با بیاعتنایی
فرد قانونگذار مالیاتی را تعیین کند تا در صورت نیاز
رفتاری را انجام میدهدِ ،
به او تعلق بگیرد .بــه این ترتیب فرد هر هزینهای برای جامعه اطراف خود به
همراه داشتهباشــد از قبل هزینه آن را از طریق مالیات پرداخت کردهاست .به
مالیات پیگــو میگفتند .این ایده نهتنها در دنیای اقتصاد
چنین دخالتهایی
ِ
بلکه در دنیای سیاســتگذاران نیز مورد اســتقبال بســیاری واقع شد .برای
مالیات صدا را برای فضاپیماها در نظر گرفتهاست .برخی
نمونه دولت فرانسه
ِ
دیگر از دولتهای غربی ،برای نوشیدنیهایی که به سالمتی آسیب میرسانند،
مالیاتهای ســنگین در نظــر گرفتهاند .چنین مالیاتهایــی در دنیای غرب
طرفداران بســیاری دارد و کاربرد بســیاری هم دارد .در نهایت مالیات پیگو
زیســت زمین
نقش مهمی در بحثهای گرمایش جهانی و مراقبت از محیط
ِ
ایفا میکند.

ویلیام بوریج

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

محبوبترین پیشنهادهای اقتصادی
چه میگفتند؟
ویلیام بوریج کسی بود که نسخه اولیه دولت رفاه را نوشت

ویلیام بوریج
ویلیام بوریج در روز پنجم مارس ســال  1879در بنگال هند به دنیا آمد که آن
زمان بخشی از امپراتوری انگلستان به حساب میآمد و در حال حاضر بخشی
از بنگالدش اســت .او وارد دانشــگاه آکسفورد شــد و در دو رشته ریاضی و
ادبیات به عنوان شــاگرد اول فارغالتحصیل شد و پس از آن به مطالعه حقوق
روی آورد و خود را شــاگرد جامعهشناس و فیلسوف فرانسوی آگوست کنت
میدانســت .او نهایتا در سن  84ســالگی در آکسفورد انگلستان درگذشت و
وارد سالهای دهه هفتاد نشد تا بحران دولت رفاه را از نزدیک ببیند و پس از آن
نابودیاش را به دست مارگارت تاچر مشاهده کند.

ــ

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
میشــود ،مبنایی برای دولت رفاه پس از جنگ دوم جهانی قرار گرفت و توسط
دولتی که برآمده از انتخاب حزب کارگر انگلستان در سال  1945بود ،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  1942به چاپ رسیدهبود ،نقشی بسیار موثر در شکلگیری دولت رفاه در
انگلستان بازی کرد .بوریج در این کتاب اصالحات بسیار گستردهای را به نظام
رفاه اجتماعی انگلســتان پیشنهاد کردهبود که از طریق آنها میشد مسئلهای را
مورد حــل و فصل قرار داد که خود بوریج به آنها «پنج غول حاضر بر مســیر
بازسازی» نام گذاشــتهبود« :فقدان ،بیماری ،ناآ گاهی ،آلودگی و تنبلی» .این
گزارش که به شــکل یک کتاب در میانه جنگ جهانی دوم منتشــر شد بیانگر
پاداشی برای فداکاریهای افراد بود و چنین وعدهای به آنها میداد .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 ِاچاس میشود.
در این گزارش ســه پیشنهاد عمده آمدهاســت .اولین پیشنهاد این است که
برنامههایی که برای آینده ارائه میشــوند نباید بهوسیله «منافع بخشی» محدود
شوند .یک «لحظه انقالبی در تاریخ جهان ،زمانی است برای انقالبها 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 سیاستهای
مربوط به امنیت اجتماعی «باید با همکاری بین افراد و دولت» حاصل شود که
در آن دولت خدمات و کمکهــا را ایمن میکند .در این نوع نگاه بوریج دولت
نباید کل فضای انگیزهها و فرصتها و مسئولیتها را به خود محدود کند ،بلکه
در ایجاد یک سطح اســتاندارد قابل قبول اجتماعی باید فضا و دلگرمی کافی
برای کنشهایی داوطلبانه هم فراهم شــود که توسط خود فرد صورت میگیرد تا
چیزی بیشتر از آن «استاندارد حداقل» را برای خود و خانوادهاش مهیا کند.

ویلیام بوریج

محبوبترین برنامه اقتصادی تاریخ

این پیشــنهادهای بوریج در داخل کابینه بحثهایی 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 اینحال ،کابینه نهایتا در  26نوامبر 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 گستردهای مورد استقبال انواع و
اقســام مردم با هر طیفی از عقیده و تمام گروههای جامعه ،قرار گرفتهاست و مردم آن
را به عنوان «اولیــن تالش واقعی برای به اجــرا درآوردن آنهمه حرف درباره دنیای
جدید» نگاه میکردند .دو هفته پس از انتشــار این گزارش یک نظرســنجی به شکل
نمونهای توسط موسس افکار عمومی بریتانیا درباره کتاب برگزار شد که طبق نتایج آن
 95درصــد از مردم این گزارش را خوانده یا درباره آن شــنیدهبودند و «بســیار به آن
عالقهمند بودند» ،اما انتقاداتی هم به آن وارد بود که بیشــتر مربوط به این میشد که
چرا مســتمریهای ســنین باال به اندازه کافی باال نیست .طبق نتایج این اثر ،مردم به
طرز بســیار شدیدی اتفاق نظر داشتند که هرچه سریعتر باید برنامهها و پیشنهادهای
این گزارش به مرحله اجرا برســد .نهایتا حزب کارگر انگلستان از پیشنهادهای بوریج
اســتقبال کرد و پس از پیروزی در انتخابات عمومی  ،1945بسیاری از سیاستهای
پیشــنهادی او را به کار بســت که به عنوان دولت رفاه شناخته میشد .به همین دلیل
است که شاید هیچ چهرهای در سده بیستم به اندازه ویلیام بوریج در عرصه عمل روی
ُ
شــکلگیری دولت رفاه تاثیر نگذاشــته اســت و علیرغــم اینکه او را لــرد بوریج
میشــناختند ،همواره محبوب مردم بود .جالب اینجاست که دولت رفاه در بسیاری
از زمینههــای 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 بزرگترین مخالفان دولت رفاه یعنی مارگارت تاچر هم انگلیسی بود.
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[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

شوالیه لیبرالیسم

لودویگ فن میزس بازار را محلی برای اکتشاف و کسب اطالعات مینامد

لودویگ فن میزس
متولد 29ســپتامبر  1881است ولی اندیشــههایش هنوز در دنیای اقتصاد نقش
مهمی ایفا میکند .لودویگ فن میزس اقتصاددانی اتریشی است که در مکاتب
اتریشــی تحصیل کرده و با اندیشــهها و نظریههای امریکایی -اتریشــی آشنا
شدهاســت .او بیش از هرچیزی در حمایت از لیبرالیسم در مفهوم کالسیک آن
نوشتهاست .میزس در سال  1940از اتریش به امریکا مهاجرت کرده و با جنبش
لیبرالیسم در امریکا همراه شدهاست .این اقتصاددان یهودی سالها در امریکا کار
کرده و در نهایت در  10اکتبر  1973از دنیا رفتهاست.

ــ

اقتصاددانها و اندیشمندان اقتصادی بسیاری در زمینه لیبرالیسم و اقتصاد
آزاد ســخن گفتهاند اما لودویگ فن میزس اقتصاددان اتریشی تنها کسی است
که عنوان «آخرین شــوالیه لیبرالیســم» را از ِآن خودش کردهاست .تحلیلهای
عمیقی که او در زمینه سوسیالیســم و لیبرالیسم انجام داده نام او را برای همیشه
در تاریخ اقتصاد ماندگار کردهاســت .این اندیشمند در زمینههای مختلفی قلم
زدهاســت از جمله درباره انقالب کینزی و همچنیــن توجه ویژهای به نظریات
مربوط به کسبوکار داشتهاست .میزس یکی از رهبران بزرگ اندیشههای علوم
اجتماعــی بوده و روی نظریات ماکس وبر نیز کارهــای عمیق و قابل توجهی
انجام دادهاســت .روی هم رفته او به مردی شناختهشده در تاریخ اقتصاد جهان

لودویگ فن میزس

تبدیل شدهاست که همه اهالی اقتصاد باید با اندیشههای او آشنایی داشتهباشند.
مجلــه فوربز نام او را به عنوان یکی از بزرگترین متفکران اجتماعی به ثبت
رساندهاســت .البته او ایدههایی نیز برای رشــد اقتصــادی و چرخه اقتصادی
ً
مطرح کرده که در دنیای امروز کامال کاربردی است .مهمترین سهم او در دنیای
اقتصاد این اندیشه بود :سوسیالیسم نمیتواند در نظام اقتصادی عقالنی عملکرد
درستی داشتهباشد 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 میتوان
ارزشها را به حداکثر و هدررفت را به حداقل رساند .به این ترتیب او بحث خود
را در دنیــای اقتصاد با این پرســش شــروع میکند که آیــا مالکیت عمومی و
اجتماعی در نظام اقتصادی میتواند روی عملکرد تولیدی اثرگذار باشد؟
محل اکتشاف

ً
میزس معتقد اســت اصال با خرد انســانی نمیتوان به این نتیجه رســید که
مالکیت عمومی به فرایند تولید کمک کند .البته منتقدان او در جبهه سوسیالیسم
این نظر او را پذیرفتهاند .اما مباحث به همینجا ختم نشدهاســت .میزس بحث
را یک قدم بــه پیش میبرد :بدون مبادله و معاوضــه نمیتوان ارزش چیزی را
مشــخص کــرد و معامله ،مبادله یا معاوضه به هر شــکلی خــارج از مالکیت
خصوصی و شــخصی امکانپذیر نیســت .از اینجا به بعد او وارد مبحث بازار
میشود و در نهایت مسئله بازار آزاد را به میان میآورد .به باور او بازارهای آزاد
محل مناســبی برای تعیین ارزش هستند و در عینحال میتوانند ابزاری کارآمد
برای تعدیل و حتی کاهش قیمتها باشــند .به ایــن ترتیب بازار در نظریهها و
اندیشههای میزس نقشی ضروری و حیاتی ایفا میکند .او معتقد است مبادله و
معامله در بازار در واقع راهی برای اطالعرســانی و کسب دانش در زمینه تولید
اســت و به این ترتیب از بازار به عنوان محل اکتشاف نام میبرد .در نگاه میزس
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بازار جایی اســت که حق مالکیت خصوصی به خوبی خودش را نشان میدهد؛
او جزو نخســتین کسانی است که از بازار با این نگاه یاد میکند و به این ترتیب
ً
این سنت را در میان اندیشــمندان و اقتصاددانها به راه میاندازد .هرچند بعدا
درباره آن مباحث زیادی مطرح شدهاست.
مباحثــی که میزس مطرح میکند علیرغم ظاهر تند و تیزی که دارد آنقدر
هم سوسیالیســم جهانی را به آن معنای ناب و خالص خود زیر سوال نمیبرد.
میــزس و طرفدارانش در حقیقت مداخلهگری را زیر ســوال میبرند .او معتقد
است مردم مطابق با غریزههای خودشان واکنش نشان میدهند .حتی زمانیکه
چنین چیزی از آنها نخواهید و مانع آن بشوید باز هم آنها مطابق غریزه خودشان
عمل میکنند .به ایــن ترتیب هر نوع مداخلهگری میتواند در این فرایند اخالل
ایجاد کند و عواقب ناهنجاری داشتهباشد .یکی از مهمترین عواقب این مسئله
کارآمدی اقتصاد را زیر سوال میبرد.
نیز از نگاه میزس این اســت که کارایی و
ِ
در واقع هرچه میزان دخالت و مداخلهگری 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 هزینهها و فایدههای
آن مداخله را محاســبه کرد .اما مسئله اینجاســت که نمیتوان قیمت و ارزش
حقیقی هرچیزی را به درستی محاســبه کرد .یعنی هرچند این ارزشگذاریها
صورت میگیرد اما در نهایت نمیتوان این را به صورت واقعی درآورد و ماجرا از
همینجا پیچیده میشــود .ســخن آخــر و اصلی میزس این اســت که دانش
ً
اقتصادی برای ســاختار تمدن بشری امری کامال حیاتی است و همه باید به آن
توجه ویژه داشتهباشند .در واقع نژاد بشر برای حفظ خود به دانش اقتصاد نیاز
مبرم دارد.

جان مینارد کینز

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

کار یا بیکاری ،مسئله این است
سیاستگذاران بیش از نیمقرن است که
طبیعی بیکاری هستند
در جستوجوی نرخ
ِ
جان مینارد کینز

بعید است کسی نام این اقتصاددان بریتانیایی را نشنیده باشد .جان مینارد کینز
متولد اول ژوئن  1883بود و در  21آوریل  1946از دنیا رفت .این اقتصاددان با
ایدهها و نظریات خود در اقتصاد کالن تحوالت بزرگی را ایجاد کرد .از آنجا که
اقتصاد
تأثیرگذاری او در دنیای اقتصاد بسیار باال بود ،او را به عنوان پدر علم
ِ
ِ
کالن مدرن در قرن بیستم میشناسند .ایدهها و نظریات او پایه و اساس مکتب
ِ
فکری کینزی را شکل داد .این اقتصاددان در دانشگاه کمبریج سالها کار کرد و
ِ
کلوپ
اندازی
از آنجا شناخته شد .یکی از کارهای جالبی که کینز انجام داد راه
ِ
ِ
اقتصاد سیاسی بود.

ــ

چــرا بیکاری وجود دارد؟ اگر تنها یک پرســش کلیدی و اصلی در اقتصاد
کالن وجود داشتهباشــد ،همین پرسش اســت .افرادی که به جای کار کردن،
دادن
وقــت خود را هدر میدهنــد ،ضرری بزرگتر از اتالف وقت و از دســت ِ
بیکاری آنها بیش
پربار عمرشان تجربه میکنند .برای جامعه هم ضرر
ِ
سالهای ِ
از هدررفت زمان و عمر آنهاست .بیکاری زندگیها را نابود میکند ،بودجهها را
از میان برمیدارد و دولتها را با مشــکل روبــهرو میکند .با وجود همه اینها،
سیاستگذاران آنطور که باید برای رفع معضل بیکاری همت نمیکنند و جنگی
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علیه بیکاری به راه نمیاندازند.
معروفتریــن نوع نرخ بیکاری که بانک مرکزی امریکا یا همان فدرال رزرو
بیکاری طبیعی» است .در این نرخ ،نرخ تورم
مورد بررســی قرار میدهد «نرخ
ِ
ثابت اســت .این مفهوم اهمیت بســیار زیادی دارد .فدرال رزرو نیز روی این
حد
مفهــوم به طور مفصل بحــث میکند و تالش دارد مقابل ســقوط بیش از ِ
بیکاری طبیعی در بسیاری
طبیعی نرخ بیکاری بایســتد .به هر حال مفهوم نرخ
ِ
ِ
از موارد ،مورد بحث قرار میگیرد اما هیچکس آنطور که باید آن را نمیشناسد.
اما چرا نمیتوان بیکاری را ریشهکن کرد؟
دالیل بسیاری وجود دارد که نمیتوان بیکاری را به طور کامل ریشهکن کرد.
زمان زیادی صرف میشود تا افراد بتوانند از شغلی به شغل دیگر بروند و در آن
«بیکاری اصطکاکــی» میگویند که برای افراد در
جــا بیفتند .به این وضعیت
ِ
فاصله تغییر شغل ایجاد میشــود .گاهی نیز افراد به خاطر اینکه مهارت کافی
«بیکاری ساختاری»
ندارند ،نمیتوانند در کاری مشغول شوند و در نتیجه نوعی
ِ
ایجاد میشــود .اما آنچه بــرای بانکها اهمیت دارد رابطه میــان نرخ تورم و
بیکاری است .جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته بریتانیایی ،نخستین قدمها
را در مســیر مفهوم نرخ بیکاری طبیعی برداشــت .او در آن زمان تمرکز خود را
«بیکاری غیرداوطلبانه» قرار دادهبود .کینز در کتاب خود با عنوان
روی مفهوم
ِ
«نظریه عمومی» که در سال  1936منتشــر شد ،ادعا کرده افراد بسیار زیادی
هســتند که مهارت باالیی نیز دارند امــا تنها به خاطر دســتمزدها ،درگیر کار
نمیشــوند .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 دولتها باید وضعیت را به گونهای مدیریت کنند که بیکاری

جان مینارد کینز

به صفر برســد و همه صاحب شــغل بشــوند .آنچه اکنون به نام کینز شناخته
میشــود ،به طور کامل متعلق به او نیســت و نمیتــوان 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 ،سیاستگذاران با تعیین
سیاســت خود ،نهتنها نرخ بیــکاری را تعیین میکنند بلکه مشــخص میکنند
قیمتها 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
ارتباط 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
پایینتر باشد ،میزان دستمزدها با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند که این در
نوع خود مقابل اقتصاد کالســیک بود و جای تأمل داشــت .او این نتیجه را از
بررسی سالهای  1861تا  1957به دست آورد .این دستاورد نقش بسیار مهمی
حقوق کارگران داشت .در گذشته سیاستگذاران به رابطه میان نرخ
در احقاق
ِ
بیــکاری و نرخ تورم فکر نمیکردند .از دهه  60میالدی این مســئله مورد توجه
قرار گرفت .در چند دهه اخیر نرخ تورم رفتار پیچیده و متفاوتی داشتهاســت که
بیکاری طبیعی نیز تأثیر گذاشتهاست .یکی از
در نتیجه روی نرخ بیکاری و نرخ
ِ
ِ
وجود خارجی
و
بیکاری
طبیعی
نرخ
زمینه
در
افراد
تأثیرات این بوده که بهتازگی
ِ
ِ
بیکاری طبیعی
حقیقی آن تردید پیدا کردهاند .بههرحال واضح اســت که نرخ
و
ِ
ِ
وجود دارد اما شناخت کافی در مورد آن وجود ندارد.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

سرمایهداری در دام خود

ژوزف شومپتر یک مارکس راستگرا است

ژوزف شومپتر
شومپتر در  8فوریه ســال  1883در امپراتوری اتریش -مجارستان به دنیا آمد.
ســال  1906در دانشگاه وین و زیر نظر باوم باورک موفق به اخذ دکترای خود در
اقتصاد شد .او دو دهه آینده زندگیاش را به تدریس در دانشگاههایی نظیر ِگراتز
و ُبن پرداخت و در ســال  1919هم برای مدتی بسیار کوتاه وزیر امور مالی اتریش
بود .شــومپتر در سال  1932به امریکا رفت و مشــغول به تدریس در دانشگاه
هاروارد تا انتهای عمرش یعنی  1950شــد .معروفترین شــاگردهای او در این
سالها ،فردیناند هرمنز ،پاول ساموئلسون ،جیمز توبین و آن کارتر بودند.

ــ

قطعا هیچیک از اقتصاددانان نظام ســرمایهداری را پیــدا نمیکنید که به اندازه
ژوزف شومپتر تحت تاثیر کارل مارکس باشد .یکی از عبارتهای 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 «سرمایهداری ،سوسیالیسم
و دموکراســی» که در سال  1942منتشر شــد ،این ترکیب را به شهرت امروزیاش
رساند .شومپتر ابتدا در کتاب «چرخههای کسبوکار» ( )1939سعی کرده بود که
موجهای بحرانی نیکالی کوندراتیف را بازتعریف کند .ســه ســال بعد و در کتاب
«سرمایهداری ،سوسیالیسم و دموکراسی» از عبارت «تخریب خالقانه» برای اولین

ژوزف شومپتر

بار اســتفاده کرد و در بخش اول کتاب به دقت نشان داد که این اندیشه را از تحلیل
مارکسیستی گرفته است« :سرمایهداری ماهیتا یک شکل یا روش تغییرات اقتصادی
است و هرگز نمیتواند به وضعیتی ساکن برسد .موتور محرکه این نظام ،نیروی خود
را از اجنــاس مصرفی جدیــد ،روشهای تولیــد و انتقال نــو ،بازارهای جدید و
ســازوکارهای اقتصادی جدیدی میگیرد که سرمایهداری به صورت مداوم در حال
ســاخت آنها است ...و به همین منظور هم اشــکال قدیمی همه اینها را باید نابود
دائمی تخریب خالقانه است».
کند ...سرمایهداری نیازمند توفان ِ
بنا بر نظر شومپتر این اتفاق سرنوشت محتوم سرمایهداری بود و این نظام مجبور
بود هر از گاهی با تخریبهایی اینچنینی ،هر شکلی از انحصار یا رخوت شکلگرفته
را نابود کند تا بتواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند و از بحرانها نجات یابد .البته
دیدگاه او نســبت به این مســئله بســیار بدبینانه بــود و این ویژگــی را در تضاد با
چارچوبهای نهادی سرمایهداری میدانست .سرمایهداری که برای پدید آمدن باید
قیــود جهان قدیمی را میشکســت تــا چارچوبهای خود را بنا کنــد ،بالفاصله
چارچوبهای خود را هم شکســت و به دور ریخت و این چرخه را بارها هم تکرار
کرده اســت .شــومپتر میگفت« :فرایند ســرمایهداری 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
سرمایهداری و ملهم از بزرگترین مخالف این جامعه یعنی کارل مارکس ،تبیین شده
بود ،اما بعدها به عنوان یکی از ایدههای کانونی مکتب اقتصادی اتریش و مدافعان
بازار آزاد ،شناخته و به کار گرفته شد.
دموکراسی و سرمایهداری

شــومپتر موافق مارکس بود که ســرمایهداری ســقوط میکند و سوسیالیسم
جایگزینش میشود ،اما با انقالب پرولتاریا مخالفت میکرد و فروپاشی سرمایهداری
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را به دســت خود این نظام و به صورت تدریجی صورتبنــدی میکرد .این همان
جایی است که شــومپتر به جای مارکس به داروین نزدیک میشود و به شکلی از
نظریه «تکامل» در جوامع بشــری دامن میزند .به نظر او پیشــروی سرمایهداری
منجر به ابرشــرکتمحوری و نتیجتا وضعیتی میشــود که سر دشمنی با خود نظام
سرمایهداری 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 میگیرند و میتوانند صدا و سخنگوی باقی طبقات اجتماعی باشند.
به نظر شومپتر روشنفکران نگاهی منفی به جامعه سرمایهداری پیدا میکنند اما
پرستیژ آنها تا حدی به همین جامعه بستگی دارد .افزایش تعداد افراد تحصیلکرده
به سود ســرمایهداری است .از ســوی دیگر نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی
احتماال دولتها را مجبور به کنترل بیشــتر اقتصاد و ایــن فضا را برای کارآفرینی
آزادانه تنگتر میکند .این چرخه متناقض همان پاشــنه آشیلی است که شومپتر به
جامعه سرمایهداری نسبت میداد.
شومپتر در نظریات سیاسی به جای کارل مارکس به ماکس وبر نزدیک میشد.
او این باور کالسیک لیبرال را به چالش میکشید که افراد با رأی دادن ،نمایندگانی
را انتخاب میکنند و این نمایندگان خواست همان افراد را اجرا میکنند .شومپتر از
یک سو ادعا میکرد که مردم دانش دقیقی برای برنامهریزی ندارند و از سوی دیگر
هم تحت تاثیر سیاستمداران قرار میگیرند .بنابراین شومپتر هم مخالفت خود را با
«لیبرال دموکراســی» کالســیک اعالم میکرد و هم با «دموکراســی مستقیم» از
جنســی که در ادبیات چپگرا وجود دارد .به جای اینها الگوی پیشنهادی او -که
خــودش هم بــه ضعفهایش 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 پاسخگوی اصلی تمام وقایع ببینند.

کارل پوالنی

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

نظام بازار از کجا آمده؟

کارل پوالنی نظام بازار را محصول یک پروژه سیاسی میداند
کارل پوالنی
چند ســال پس از مــرگ کارل مارکس ،در پاییز ســال  1886و در شــهر وین
امپراتــوری اتریش -مجارســتان ،کارل پوالنی در خانــوادهای به دنیا آمد که
بعدها به شهرتی نســبی رسیدند .برادر کوچکتر او مایکل پوالنی ،فیلسوفی
نسبتا شــناخته شــده بود و خواهرزادهاش اوا زایســل به عنوان یک هنرمند
سرامیککار به شــهرتی جهانی رســید .پوالنی در دوران بزرگسالی خود با
بســیاری از متفکران آن روزهای مجارستان در ارتباطی نزدیک بود که از بین
آنها میتوان 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 عمدهای در این شــهر منتشــر کــرد ،نهایتا در 77
سالگی در اونتاریوی کانادا درگذشت.

ــ

کلمــه بازار تاکنــون در ترکیبهایی گوناگون و با اهدافی مختلف اســتفاده
شدهاســت .یکی آن را در «نظم بازار» و با نگاهی مثبت میبیند که قرار اســت
همه ما را نجات دهد و دیگری بــه آن «نظام بازار» میگوید 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 میبیند که بر اساس یک پروژه سیاسی روی کار آمدهاست.
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 میشود .نه پول و
نه نیروی کار و طبیعت به قصد کســب ســود تولید نمیشوند و در واقع ناکاال
هستند اما نظام بازار یا همان نظام سرمایهداری نسبت به آنها وهم کاالانگاری
دارد .زمانی که بازاری برای این ســه ناکاال پدید بیاید ،تعامل نظاممند این سه
بازار باعث خواهد شد که به چیزی به نام نظام بازار برسیم.
در نظام بازار با ترکیبی از ســه دسته افراد روبهرو 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 هیچجای چنین جامعهای جایی ندارد ،پس بهتر اســت به سمت یکی از سه
بازار حرکت کند و به نحوی در یکی از آنها مشارکت کند.
برای اینکه 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 آنها ،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 میشد
که نتوانند کار کنند .در دهــه  1830بود که با لغو قوانین ویکتوریایی ،این گروه
ناتــوان جایی برای فرار نداشــتند .مجمــوع اعانههای مردمــی و دولتی برای
نگــهداری آنها با افت فاحش روبهرو شــد و شــرایط نگــهداری هم به طرز

کارل پوالنی

توهینآمیزی تضعیف شد .چنین شرایطی باعث شد که بازار بیش از پیش بتواند
عملکردی نظاممند داشــته باشــد .پوالنی و بســیاری از طرفدارانش به چنین
مسئلهای اشاره میکنند و میگویند بازار بیش از اینکه «نظمی خودانگیخته»
باشد« ،پروژهای سیاسی» است.
اقتصادی برای مردم

اقتصاد دو معنای مختلف دارد که یکی از آنها به محاســباتی پیچیده و
روی کاغذ اشــاره میکند و دومی به نحوه معیشــت روزمــره اجتماعها و
جوامع انسانی .معنای اول بیشــتر مد نظر اقتصاددانهایی بود که امروز به
آنها نئوکالسیک میگویند و دومی هم رویکردی متفاوت به اقتصاد بود که
کارل پوالنی در کتاب مطرح خود «دگرگونی بزرگ» ( )1944پیش کشید و
مطرح کرد .در نگاه اول به حداکثر رســاندن استفاده از منابع و ابزار محدود
و نایاب ،از طریق کنش و تصمیمگیری عاقالنه مد نظر است .در معنای مد
نظر پوالنی اما نه خبری از تصمیمگیری عاقالنه است و نه چیزی از شرایط
کمیابی گفته میشود.
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 اینچنینی ،صحبت میشود
خبری نیســت .این رویکرد پوالنی باعث شد تا پنجرهای جدید در تاریخنگاری
اقتصادی جوامع پدید بیاید و در نهایت با جنبشــی روبهرو شــویم که به دنبال
«دموکراســی اقتصادی» اســت .در نگاه کارل پوالنی هم بــا این خط و ربط
روبهرو میشویم که اقتصاد چیزی اساسا اجتماعی و سیاسی است و از این رو
نزدیکی بســیاری بین دیدگاههــای او و کارل مارکس وجــود دارد .امروزه از
دیدگاههای پوالنی برای تبیین سوسیالیسم دموکراتیک استفاده میکنند.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

سلسلهجبال اقتصاد

نیکالی کندراتیف
اقتصاددانی که چرخه بحرانهای اقتصادی را کشف کرد
نیکالی کندراتیف
نیکالی دیمیتریویچ کندراتیف در بهار  1892در 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 میشناســند که از اقتصادهای جهان غرب به دســت داد و
ادعا کرد هر فراز و نشــیب بزرگ آنها  40تا  60ســال طول میکشد .در دوران
اســتالین بهناگاه او از سمتهایش خلع و نهایتا در  17سپتامبر  1938تیرباران
شد .البته شوروی پس از دوران استالین از کندراتیف بسیار تجلیل کرد.

ــ

ُ
کندراتیف بیش از اینکه نام یک اقتصاددان روس دوران شــوروی باشد،
تحت عنوان بحرانهایی چرخهای شــناخته میشود که هر چند سال گریبان
کســبوکار ســرمایهدارانه را میگیرد .پس بهترین توضیحــی که میتوان از
اندیشه نیکالی کندراتیف ارائه داد ،توضیح «بحران کندراتیف» یا «موجهای
کندراتیف» اســت .در علم اقتصاد «موجهای کندراتیــف» (یا چرخههای
بزرگ ،نوســانات عظیم ،موجهای بلند ،امواج کا یــا چرخه اقتصادی بلند
مدت) به فرضیهای گفته میشــود که مربوط به پدیدهای چرخهای و سیکلی
در اقتصاد جهانی مدرن است .بنا بر این فرضیه ،طول مدت یک موج بین 40

نیکالی کندراتیف

تا  60ســال اســت و هر چرخه از بخشهایی با رشــد باال و رشد نسبتا کند
تشکیل میشود .کندراتیف سه مرحله عمده را در این چرخه معرفی میکند:
انبساط ،کسادی و رکود .البته امروزه این مراحل به چهار عدد رسیدهاند و در
بین مرحله اول و دوم یک نقطه عطف (ســقوط) هم قرار میگیرد .کندراتیف
برای اولین بار در دهه  20قرن بیســتم از این چرخه برای توضیح اقتصاد قرن
نوزدهم استفاده کرد .اولین چرخه مربوط به سال  1790تا  1849بود که نقطه
عطفی هم در  1815داشــت .دومین چرخه هم بین سالهای  1850و 1896
بــود که نقطه عطفش  1873به شــمار میآمد .بنا بر نظــر کندراتیف چرخه
جدید از سال  1896شــکل گرفته بود .بنا بر فرض یک چرخه کامل تمامی
بخشهای اقتصاد را تحت تاثیــر قرار میدهد .خود کندراتیف بر قیمتها و
نرخ بهره متمرکز شد و نشان داد که در بخش صعودی هر چرخه قیمتها باال
میرود و نرخ بهره پایین میآید.
مطالعات تاریخی کندراتیف و چرخههایی که او برای تاریخ معاصر جهان در
نظر گرفت استوار بر اختراعاتی بودند که در فناوری پدید میآمد .امروزه افرادی
که با استفاده از آن الگو دو قرن اخیر را ترسیم کردهاند به پنج ابداع فناورانه مهم
اشــاره میکنند .در ســال  1800موتور بخار و پارچــه اختراعات و محصوالت
اصلی بودند ،در  1850خطآهن و پوالد ،در  1900برق و شیمی ،در  1950صنایع
پتروشیمیایی و خودروســازی و در  1990هم فناوری اطالعات .بین تمامی این
ســالها 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 میرســند .در مورد قرن بیستم فقط کافی است به سالهای دهه  20و 30
توجه کنیــد که بحران بزرگ در آن به وقوع پیوســت و در دهه هفتاد هم بحران
ساختاری سرمایهداری یا همان رکود تورمی .هردوی این بحرانها در تاریخهای
 1900تا  1950و  1950تا  1990قرار دارند.
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ابهاماتکندراتیف

درک علــت و معلول در موجهای کندراتیــف امروزه بدل به ابزار آکادمیک
بسیار مفیدی شده اســت .کندراتیف هم علت و هم معلول چرخههای تاریخی
اقتصادی را نشــان میدهد و گرچه این موضوع هنوز برای خودش مبهم است،
میتوان نتایج بهنسبت روشنی از آن گرفت .علتهایی که در موجهای کندراتیف
جمــعآوری شــدهاند در وهله اول شــامل نابرابــری ،فرصــت و آزادیهای
اجتماعیاند .طــی دهههای اخیر در مورد معلولهای این پدیدهها هم بســیار
صحبت شده است .معلولها هم مثبت هستند و هم منفی و شامل پیشرفتهای
فناوری ،نرخ زاد و ولد ،انقالبها و اشکالی از پوپولیسم میشوند.
زمانــی که نابرابری پایین باشــد و فرصتها برای همه در دســترس ،آنگاه
تصمیمات اخالقی ترجیح مییابد و «زندگی نیک» ارســطویی (امریکاییها به
این زندگی میگویند «رویای امریکایی») معنا پیدا میکند .پیمان میفالور که
اولین ســبد حکومتی مهاجران اروپایی در قاره امریکا بــود یکی از مثالهای
سادهای اســت که از طریق «فرصت» آفریده شده .جنون طالی پس از جنگ
دوم جهانــی و دهه  1840هم مربوط بودند بــه دورانی با فرصت باال و نابرابری
پایین و همه منجر به پیشــرفتهای فناورانه هم شــدند .تعــدادی از افراد هم
اینطــور ادعا میکننــد که جنــگ دوم جهانی نیز در پاســخ بــه تالشهای
شکســتخورده حکومتها به بحرانهای اقتصادی ایجاد شد .به هر صورت
امروزه این شــکل استفاده از علتها و معلولهای اقتصادی به صورت گسترده
در اقتصادهای درحال گذار اســتفاده میشود و شاید بد نباشد که بدانیم یکی از
چهرههای اصلی این نوع نگاه ،چه در قالب اقتصاد سرمایهداری بازاری امریکا
اســتفاده شــود و چه در قالب اقتصادهای دولتی ،اقتصاددانی بود که از بلوک
شرق میآمد.

پیرو زرافا

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

ارزش اضافی از کار میآید یا سرمایه؟

پیرو زرافا با تکیه بر نگاه دیوید ریکاردو کار را عامل اصلی ارزش میداند

پیرو زرافا
زرافا در روز پنجم آگوســت  1898در قلب صنعتی کشــور ایتالیا ،یعنی شــهر
تورین به دنیا آمد .پدر و مادر او یک زوج بســیار ثروتمند بودند که جدای از این
ثروت جایگاه بسیار باالیی به لحاظ علمی و فرهنگی هم داشتند .در واقع پدر او
استاد حقوق تجاری در دانشگاه بود که بعدها به ریاست دانشگاه بوکانی میالن
هــم انتخاب شــد .او که در ســالهای  1921و  1922در مدرســه اقتصادی لندن
تحصیل کرد ،پس از آن به ایتالیا برگشت و سمتهای علمی و اجرایی مختلفی را
بر عهده گرفت تا دوباره به انگلســتان بازگردد .از دوستهای مشهور او میتوان
به آنتونیو گرامشــی و لودویگ ویتگنشتاین اشــاره کرد .زرافا نهایتا در سال
 1983درگذشت.

ــ

اروپای جنوبی و ســواحل مدیترانه اقتصاددانهای بزرگی را به دنیا معرفی
کردهاند اما عمده این اقتصاددانها برای شناخته شدن مجبور بودند به کشورهای
بزرگ دنیا بروند که در زمینههای علمی ســرآمد جهان به حساب میآیندِ .پیرو
ِزرافا یکی از همین اقتصاددانهاست 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 پایهریزی 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
میکرد 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
 ،1925یعنی زمانی که تنها  27ســال سن داشت ،درباره عایدات مقیاسی
و رقابت کامــل ،مطالبی نوشــت و برخی از نقاط شــکبرانگیز نظریه
بنگاهی آلفرد مارشــال را برجســته کرد .این نوشــتههای او مورد توجه
مخاطبان انگلیســیزبان قرار گرفت و کلشان در سال  1926تحت عنوان
«قوانین عایدات در شرایط رقابتی» منتشر شدند .زرافا که به دعوت جان
مینارد کینز به انگلســتان رفتهبود 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
میکردند.
این دایره افراد پرشور و هیجان و جمعی از افراد قابل توجه که دور هم جمع
شدهبودند ،در بســیاری از مباحث مهم شرکت میکردند .اگر قرار باشد از بین
بحثهای مهم اقتصادی بین آنها یکی را انتخاب کنیم ،باید به مباحثه زرافا و
هایک در دهه  30میالدی اشاره کنیم .هایک در «تاملی درباره نظریه ناب آقای
کینز» به نقد کتاب «جستاری درباره پول» ( )1930کینز پرداختهبود ،از یک سو
مورد پاســخ کینز قرار گرفت و از سوی دیگر هم کتاب «قیمتها و تولید» خود
را مورد انتقاد جدی زرافا دید .زرافا درباره ناسازگاریهای منطقی کتاب هایک
بحثهای 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
پاســخهایی داد که همه آنها باعث شدند که فضای مباحثه در آن دهه بین این
گروه بسیار داغ شود.

پیرو زرافا

اقتصاد زرافایی

زرافا تاثیر بسیار زیادی در شناخت مجدد از نظریات دیوید ریکاردو داشت.
ایتول دربــاره این کار زرافا میگوید« :بازســازی نظریــه ارزش اضافی
جــان ِ
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 رسیدهاســت که میتواند در نقش تحلیلی نظریه ارزش کار
هم به کار رود و بنابراین به عنوان بنیادی برای تحلیل انتقادی مارکس از شــیوه
تولید سرمایهداری به کار بیاید».
شهرت اصلی زرافا به کتاب «تولید کاالها به وسیله کاالها» برمیگردد .او
در این کتاب ســعی کرد که نقایص اقتصاد کالسیک و نظریه ارزش آن را که در
ابتدا بهوسیله ریکاردو و دیگران صورتبندی شدهبود ،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 «ورودیهــای تاریخدار کار» بود منجر شــد که
مباحثات و جنجال بســیار معروفی در دانشــگاه کمبریج راه بیفتد که به آن نام
«جنجال ســرمایه کمبریج» دادند و نامهای بســیاری از خــود زرافا گرفته تا
ساموئلسون و سولو و رابینسون را به خود مشغول کرد.
نظریات او به شدت مورد اســتفاده اقتصاددانهای پساکینزی بود و از دهه
 60میــادی که کتاب مشــهور خود را نوشــت ،خیلی از افــراد او را به عنوان
بنیانگذار اقتصاد نئوریکاردویی میشناســند که گرچــه هنوز برای همه میزان
مشــخصی ندارد ،اما به درجــات مختلف یکی از دشــمنهای اصلی اقتصاد
نئوکالسیک به حساب میآید .البته مطالعاتی که پس از مرگ او شدت بیشتری
پیــدا کردند تا حدی هم نزدیکیهایی بین نظریات او و والراس پیدا میکردند که
قابلیت انطباق او با اقتصاد نئوکالسیک را بیشتر میکرد.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

عامل اصلی ضعف عملکرد سیاهان چیست؟
گونار میردال سفیدپوستها را مقصر اصلی میدانست

گونار میردال
گونار میردال در ششــم دسامبر  1898در شهر اســکاتونگبین سوئد به دنیا آمد.
پــدرش کارمند راهآهن بود .میردال برای تحصیل در رشــته حقوق به دانشــگاه
اســتکهلم رفت و در ســال  1923از آنجا فارغالتحصیل شد .پس از آن در همان
دانشــگاه به مطالعه اقتصــاد پرداخت و در ســال  1927با اخــذ دکتری اقتصاد
تحصیالت دانشگاهی خود را پایان داد .میردال شدیدا تحت تاثیر مکتب استکهلم
و اقتصاددان مشــهور این کشور ناوت ویکســل بود و نظریههای او را تا سطح
زیادی توسعه داد .میردال که در  1974همراه با فردریش هایک موفق به دریافت
نوبل اقتصاد شــد ،بیشــتر برای مطالعاتی که در مسائل اجتماعی و تعادل پولی
داشت شــناخته میشــود .میردال نهایتا در سال  1987در شــهر داندرید سوئد
درگذشت.

ــ

گونار میردال اقتصاددان و جامعهشــناس بسیار مشهور سوئدی است که
نامش به یکی از مشهورترین اقتصاددانان نیمه دوم قرن بیستم گر ه خوردهاست:
فردریش هایک .دلیل گره خوردن نام این دو نفر به هم این اســت که هردوی
آنها موفق شــدند در ســال  1974جایزه نوبل اقتصاد را به دلیل «فعالیت در
نظریه نوســانات پولــی و اقتصادی و تحلیلهای درخشــان از همبســتگی
پدیدههای اقتصادی ،اجتماعی و نهــادی» دریافت کنند .میردال در ایاالت
متحــده به دلیل کتابی بســیار مشــهور به نــام «دوراهی آمریکایی :مســئله

گونار میردال

کاکاســیاهها و دموکراسی مدرن» به شهرت رســید .این کتاب درباره روابط
نژادی نوشته شدهاست.
میــردال در ایــن کتاب به چرخــهای اشــاره میکند که در آن ســفیدها
«کاکاســیاهها» را سرکوب میكنند و دلیل این سرکوب را هم عملکرد ضعیف
ســیاهان میدانســت .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 میدهــد« :بنابر نظر میردال،
دوراهــی آمریکایی در آن زمان بــه ایدههای لیبــرال آمریکاییها و وضعیت
اسفناک سیاهان ارجاع داشت .از یک سو ،آمریکاییها این تصور را تقدیس
میکردند که انسانها برابر آفریده شده و حقوق انسانی دارند و از سوی دیگر
هم سیاهان به عنوان یکدهم جمعیت ،به عنوان نژادی پایینتر 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
کردهاســت .میردال در نهایت به شکلی کامال صادقانه به این نتیجه رسید که
«مســئله کاکاسیاهها» یک مسئله «انســان سفیدپوست» است .معنای این
حرف این است که سفیدپوســتها به صورت جمعی مسئول اصلی وضعیت
بدی بودند که سیاهان در آن اسیر شدهاند».
میــردال که این اثر را پیش از جنبش حقوق مدنی دهه  50و  60نوشــتهبود،
عنوان میکرد که سفیدپوســتان شــمالی بــه طور کلی اهمیتــی برای وضعیت
شهروندان سیاهپوست قائل نیستند و در حال حاضر مهمترین 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 میرسد.
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بحران جمعیت

گونار میردال در ســال  1934همراه 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
شکلگیری بحث «دولت رفاه» در سوئد بسیار تاثیرگذار بود.
در آن زمان نرخ زاد و ولد ســوئد افت کردهبود و جمعیت این کشــور رو به
کاهش بود .این مســئله به نوبه خود باعث پایین آمدن بهرهوری و اســتاندارد
زندگی میشــد .فصلی عظیم از این کتاب به نظریات مالتوسی و بحث «قانون
آهنین جمعیت» مالتوس ارجاع داشت و آن را به باد انتقاد میگرفت .میردالها
میگفتند که پایین آمدن رشــد جمعیت امری مطلوب نبوده ،بلکه جمعیت باید
رشد کند .میردالها اشاره میکردند که اگر نرخ تولد همینطور کاهش پیدا کند
تا پایان دهه  ،70جمعیت افراد مسن در سوئد ،دو برابر نیروی کار آن خواهد شد
و همین مســئله به مشکالت جدی در عرضه کاالها و خدمات دامن میزند .به
همین منظور کشور ســوئد باید به دنبال سیاست جمعیتی مثبتی باشد تا بتواند
نهتنها خانوادههــای 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 بچهدار شدن و تامین
نیازهای اولیه این خانوادهها و بچههایشــان در دســتور کار اقتصادی دولت سوئد
قــرار بگیرد .از آنجایی که نیازهایی اولیه همچون خوراک ،پوشــاک ،مســکن،
بهداشــت و آموزش ،همگی از عوامل تاثیرگذار بر انگیزهســازی رشــد جمعیت
هستند ،کشور سوئد به ســمت دولت رفاه رفت و این حرکت تا حد بسیار زیادی
مدیون میردال و نوشتههایش است .میردال سوئد را به دولت رفاه تبدیل کرد و پس
از آن به آمریکا رفت و سالهای سقوط دولت رفاه آمریکایی را مشاهده کرد.

فردریش فونهایک

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

مسئله برنامهریزی

فردریش فونهایک ،اقتصاددانی که نظراتی غیراقتصادی داشت

فردریش فونهایک
هایک در هشتم ماه می  1899در 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
سنژرمن تحقیق کند .اقتصاددانی که بعدها ادعا میکرد بسیار تحت تاثیر افکار
فلســفی فامیل دورشــان ،لودویگ ویتگنشــتاین ،بوده ســالهای ســال در
دانشــگاههایی نظیر مدرســه اقتصادی لندن ،دانشــگاه شــیکاگو و دانشگاه
فرایبورگ تدریس کرد و در سال  1974به طور مشترک با گونار میردال ،موفق به
دریافــت نوبل اقتصاد شــد .او دو هفته پیش از تولد 93ســالگیاش در شــهر
فرایبورگ درگذشت.

ــ

فردریش فونهایک بازار را از جنس نظمی خودانگیخته و خودسامانبخش
میدانست .نظم خودانگیخته به زبان ساده بسط یک منطق در واقعیت است که
بدون برنامهریزی خاصی توسط افراد وقوع پیدا میکند .به عنوان مثالی ساده به
پیشرفت و تغییرات زبان فارسی طی سدههای متوالی نگاهی بیندازید .آیا کسی
در سده دهم هجری برنامهریزی کرده بود که زبان فارسی پس از چهارصد سال

127

128

ایدهها

به وضعیت امروزیاش درآید؟ پاسخ خیر است .مدافعان مفهومی تحت عنوان
«نظــم خودانگیخته زبانی» چنین ادعا میکنند که گرچه اســتفاده و تاثیر یک
شــاعر و نویســنده با یک آدم معمولی بســیار فرق دارد ،اما نمیتوان گفت که
هیچیک از آنها برنامه داشــتهاند که زبان فارســی را بــه وضعیت امروزیاش
برســانند .هر فرد در حیطه فردی خود عملی انجــام میدهد و این عمل ورای
آ گاهی و پیشبینی او در کنار باقی اعمال فردی و تاریخی به نتیجهای میرسد.
هایک همین نگاه را در زمینه اقتصاد و بهویژه بحث مربوط به قیمتگذاری
دارد .بــه نظر او نظام تعیین قیمت آزاد چیزی نیســت که انســانها به صورت
آ گاهانه اختراع کرده باشــند ،بلکه نظمی خودانگیخته اســت که «نتیجه عمل
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 کردهایم و انتقال دادنش هم برایمان بسیار دشوار است .به عبارت
بهتر دانش ضمنی دانشــی غیرآموزشی اســت .هایک اینطور ادعا میکند که
قیمتها برای انســان ســیگنال میفرســتند و این قیمتها تنها راهیاند که از
خالل آنها افراد میتوانند دانش ضمنی خود را به دیگری منتقل کنند .در نگاه او
هرگونه اخالل در این نظم  -از طریق برنامهریزی و تعیین غیربازاری قیمتها-
موجب ضعیف شدن بازار و از بین رفتن آزادی میشود.
نظم خودانگیخته و خودسامانبخش که پیش از هایک بیشتر در زمینههای
طبیعی مورد اســتفاده قرار میگرفت ،امروزه هــم دوباره در محل تولدش مورد
اســتفاده قرار میگیرد .زیســتبومهای طبیعی محیطهایی هستند که به دلیل
درهمکنش پیچیده و درونی خود و اینکه دارای عناصر و جزئیات بســیاریاند،
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
ی درباره زیستبومها بسیار پرکاربرد است.
سیاستگذار 

فردریش فونهایک

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
ســازماندهی کند تا به یک هدف اجتماعی مشخص برسد» ،اما دولت مقتدر دولتی
اســت که تمام تالشش را در راستای تحقق لیبرالیســم و فردگرایی میگذارد .اساس
لیبرالیســم و فردگرایی  -و حتی تمدن -از دید هایک مالکیت خصوصی و حمایت از
آن است .این تقسیمبندی بالفاصله منجر به تفکیکی دیگر میشود :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 میبرد .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 نمیخورد .البته که نمیتوان هایک را مدافع دیکتاتوری دانست و زمانی
که درباره حمایتش از حکومت پینوشه از او سوال پرسیدند گفت« :هنوز حتی یک نفر
را پیدا نکردهام 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 داشتهباشیم ،باید همین راهحل 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 میدهم به حکومتی دموکراتیک که عاری از لیبرالیســم باشد ...فکر
میکنم در شیلی دوران گذار از حکومت دیکتاتوری به لیبرال را شاهد خواهیم بود».
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[ ایده پرداز اقتصادی ]

کشورها چطور رشد میکنند؟

سیمون کوزنتس میگوید رشد کشورها مشابه هم نیست
سیمون کوزنتس
سیمون اسمیت کوزنتس ،در آوریل  1901در 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 میآمد.
خانواده او که ر یشــههای لیتوانیایی داشتند در سال  1922به ایاالت متحده
مهاجرت کردند و کوزنتس در دانشــگاه کلمبیا تا سال  1926ز یر نظر وزلی
کلر میچل ،موفق به اخذ دکتری خود در رشــته اقتصاد شــد .عنوان رساله
اقتصادی دکتر شومپیتر» .این چهره
دکتری او این بود« :ارائه و تحلیل نظام
ِ
درخشان اقتصادی که تعلقی اساسی به اقتصاد نهادگرا دارد بعدها شاگردانی
مانند میلتون فریدمن را پرورش داد و نهایتا در سال  1971موفق به اخذ نوبل
اقتصاد شد .او پس از سالها تدر یس در دانشگاههایی نظیر کلمبیا ،هاروارد،
جان هاپکینز و پنســیلوانیا ،در سال  ،1985زمانی که در شهر کمبریج ایالت
ماساچوست حضور داشت ،درگذشت.

ــ

سیمون کوزنتس ،ریاضیدان و آماردانی است که تاثیر شگفتانگیزش بر
علم اقتصاد باعث شــد که در سال  ،1971یعنی زمانی که تنها  3سال از آغاز
جایزه نوبل اقتصاد میگذشــت ،به دلیل «تفسیر تجربی او از رشد اقتصادی

سیمون کوزنتس

که منجر به دیدگاهی جدید و ژرف در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرایند
توســعه شدهاســت» 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 پژوهشهایی جدید دســت زد که ارتباطی
تنگاتنگ بین درآمد و رشــد اقتصادی را بررسی میکردند .او پیشنهاد برنامه
مطالعاتی دقیقی را کرد که به صورتی کامال مبسوط چهار عنصر اساسی رشد
اقتصادی را بررسی میکردند .این عناصر شامل رشد جمعیت ،رشد دانش،
تطابق داخلی کشــور با فاکتورهای رشد ،و روابط اقتصادی خارجی با دیگر
کشــورها میشــود .نظریه عمومی رشد اقتصادی باید توســعه اقتصادهای
پیشــرفته ،و دالیلی را توضیح دهد که مانع از توسعه کشورهای اقتصادهای
عقبمانده میشوند .این توضیح هم شامل اقتصادهای بازاری میشود و هم
اقتصادهای برنامهریزیشــده ،هــم اقتصادهای بزرگ و هــم اقتصادهای
کوچک ،و هم کشــورهای توســعهیافته و هم کشــورهای در حال توسعه.
کوزنتس شاخصهای آماری مربوط به عملکرد اقتصادی  14کشور در اروپا،
ایاالت متحده و ژاپن را که مربوط به  60ســال بودنــد ،هم جمعآوری و هم
تحلیل کرد .تحلیل این دادهها منجر به پیشرفت تعدادی از فرضیههای مربوط
به وجوه گوناگون ســازوکار رشد اقتصادی شد ،که سطح و متغیرپذیری رشد
را نشان میدادند .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 بنیانگذاری کند .مضمون مرکزی این مطالعات تجربی این اســت
که رشد مجموع محصوالت یک اقتصاد ،به صورت ضمنی نشاندهنده گذار
اقتصادی گوناگونی
کل اقتصاد آن کشور است .این دوران گذار ،وجوه زندگی
ِ
بخشی
را تحت تاثیر قرار میدهد که شــامل ساختار تولید ،ساختار شغلی و
ِ
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اشــتغال ،تقســیم مشــاغل گوناگون بین فعالیتهای بازاری و خانوادگی،
ساختار درآمد ،ســاختار ابعاد و سن ،و توزیع فضایی جمعیت ،جریان یافتن
کاالها ،سرمایه ،کار و دانش ،سازماندهی تنظیمات دولتی و صنعتی میشود.
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
ویژگیهای جمعیتی بر اقتصاد به دست دهد .نکته درخشان تحلیل کوزنتس
این است که ،کشــورهایی که در حال حاضر توســعهیافته نیستند ،شرایطی
متفاوت با کشــورهایی دارند که در زمان قدیم ،پیش از صنعتی شدن ،توسعه
نیافتهبودند .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 میکند.
منحنیکوزنتس

کوزنتس کشــفیات جالبی در عرصه اقتصاد داشتهاست که امروزه تاثیری
زیاد بر مطالعات و پژوهشهای تاریخی اقتصاد دارند .در بین این کشفیات،
شــاید جالبترین و مهمترین «منحنی کوزنتس» باشــد .این منحنی ،یک
شکل  Uمعکوس است که رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را نشان
ِ
میدهد .رشد اقتصادی ،در کشورهای فقیر فاصله بین درآمد فقرا و ثروتمندان
را افزایش میدهد .در کشورهای ثروتمند داستان معکوس است و فاصله بین
این دو گروه کم میشــود .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 میکنند .مبنای استدالل او هم این بود که
در گذار از کشاورزی به صنعت ،که پایه رشد اقتصادی است ،درآمد ناشی از

سیمون کوزنتس

کشــاورزی خیلی کم تغییر کرده اما درآمد ناشی از صنعتیسازی تاثیری زیاد
بــر درآمدهــا میگذارد .جدای از این مســئله ،با رشــد اقتصادی ،ســطح
دانشآموختگی مردم یک کشــور افزایش پیدا کرده و همین مسئله هم باعث
کم شــدن شکاف درآمدی ،و کم شــدن افرادی با درآمد پایینتر میشود و آن
افراد هم توانایی تاثیرگذاری در سیاستگذاریهای دولتی را دارند ،زیرا دیگر
قدرت سیاســی هم کســب کردهاند .کوزنتس در نهایت موفق شد که الگوی
رفتار پسانداز -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 جلوهگر میشد.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

پدر تلفیق آمار و ریاضیات

یان تینبرگن نخستین اقتصاددانی بود که مدل اقتصاد امریکایی را
تعریف کرد
یان تینبرگن
متولد  12آوریل  1903در نروژ اســت .یان تینبرگن با افراد بزرگی نظیر هندریک
لورنتس ،پیتر زیمان و آلبرت اینشــتین نشست و برخاست داشته و در نهایت
موفق شده در دنیای اقتصاد نخســتین مدل ملی اقتصاد کالن را مطرح کند.
ترین آنها جایزه نوبل اقتصاد و
تینبرگــن جوایز بزرگی را از ِآن خود کرده که مهم ِ
به همین خاطر نامش در کنار نام برجستهترین اقتصاددانهای جهان نظیر آدام
اســمیت و کارل مارکس قرار گرفتهاست .او نهتنها خودش جایزه نوبل دریافت
کرده بلکه بــرادرش هم در فیزیولوژی موفق به دریافت جایزه نوبل شــده و به
همین خاطر به آنها خانواده نوبلیستها نیز میگویند .یان تینبرگن در نهم ژوئن
 1994از دنیا رفت اما خدماتش برای علم اقتصاد پابرجاست .آنطور که پیداست
خانوادهاش هیچگاه به صورت رسمی دلیل مرگ او را اعالم نکردند.

ــ

برخی او را با جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ مقایســه کردهاند؛ 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 بخشیدهاست .او ابتدا به عنوان فیزیکدان آغاز به کار کرد و حتی مدرک
دکتری خود را نیز در این رشته دریافت کردهاست اما بررسیهای «آیندهنگر» از

یان تینبرگن

تاریخ زندگی او نشــان میدهد در اواخر دهه  20میالدی به َســمت علم اقتصاد
مایل شدهاســت .اواســط دهه  30بود که موفق شــد نام خــودش را به عنوان
اقتصاددان به ثبت برساند .از همان ابتدا مسئله کسبوکار برای او پازلی بود که
نیاز میدید به کمک ریاضیات و آمار آن را حل کند.
نخســتین باری که نام تینبرگن در دنیای اقتصاد بر سر زبانها افتاد به خاطر
تالشهایش برای ساخت مدلهای ریاضیاتی در علم اقتصاد بود .در واقع او در
همه کارهایی که در دنیــای اقتصاد انجام میداد از ریاضیات کمک میگرفت.
بــرای مثال او به کمک ریاضیات بررســی میکرد که چطور شــوکهایی 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 میشــد اما این اقتصاددان
کاری کرد که در ســطح عملی نیز از آن بهره بگیرند .پائول ساموئلسون در مورد
کارهای تینبرگن در اینباره تأکید کرده که او موفق شده به نوعی انعطافپذیر از
ریاضیات در سیاستگذاریهای اقتصادی بهره بگیرد.
«مدل اقتصاد امریکایی» یکی از معروفترین مدلهای اقتصادی است که
این اقتصاددان آن را مطرح کردهاســت .بر اساس گزارش نیویورکتایمز ،حتی
مدلهایی که امروزه در دنیا به صورت کامپیوتری از آنها اســتفاده میشود ریشه
در همین مدلی دارد که تینبرگن ســالها پیش ابداع کردهاســت .او در این مدل
بینی
همهچیز را پیشبینی میکرد ،از میزان
ِ
کسری بودجه گرفته تا نرخ ارز؛ پیش ِ
آینده همه اینها به کمک مدل این اقتصاددان امکانپذیر شد.
مردی با ایدههای انقالبی در اقتصاد

ً
یکی از ایدههای اقتصادی که معموال به یان تینبرگن نسبت میدهند این
اســت که معتقــد بود دولــت باید دســتکم آنقــدر ابزارهای مســتقل
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سیاســتگذاری داشتهباشــد 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 کردهباشد که
یکی از آنها میتواند میزان حداقل دســتمزد باشد .اما ایدهای که او مطرح
میکرد در آن زمان ایدهای انقالبی بود که نمیشد درباره شکست یا پیروزی
آن با قاطعیت نظر داد.
یان تینبرگن در سال  1969نخســتین جایزه نوبل اقتصاد را از ِآن خود کرد؛
نروژی دیگر دریافت
البته این جایزه را به صورت اشــتراکی با یــک اقتصاددان
ِ
ً
کرد .جیمز تابین از دانشــگاه ییل معتقد است این جایزه نیز برای تینبرگن صرفا
وسیلهای بود تا به کمک آن منطق را وارد سیاستهای اقتصادی کند .او بهویژه
هدفش را سیاســتهای اقتصادی جهان سوم قرار دادهبود .اما به نظر میرسد
درباره کشورهای جهان سومی و ایجاد بهبود و توسعه در اقتصاد آنها چندان با
موفقیت همراه نشــد .او بارها در مصاحبههای خود تأکیــد کردهبود که اگر به
کشورهای در حال توسعه توجه کافی صورت نگیرد ،در آینده با موج عظیمی از
بیکاری ،افزایش تنشها و در نهایت با فاجعه روبهرو خواهیم شــد .بخشی از
نســخهای که او ارائه کردهبود اعطای کمکهای مالی به کشورهای فقیر و در
حال توســعه بود .البتــه او از موانع کمک به جهان در حال توســعه آ گاه بود و
میدانســت این موانع میتواند مانع رشــد اقتصادی آنها در کوتاهمدت شود .به
خاطر همیــن حرفها 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 دیدگاههای بشردوستانهاش 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.

جوان رابینسون

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

آیا حداقل دستمزد ضروری است؟

جوان رابینسون با توضیح ساختار خطرناک «مونوسپونی»
ضرورت حداقل دستمزد را تایید میکند
جوان رابینسون
سوری انگلستان به دنیا آمد و در پنجم
رابینسون در آخرین روز اکتبر  1903در ِ
آگوســت  1983در کمبریج از دنیا رفت .حد فاصل این سالها که تقریبا  8دهه
به درازا میانجامد پر بود از اتفاقات مختلف :از ســفر به کشــورهای پرحادثه
گرفته تا مطالعه و بررســی نظری و تجربی مســائل اقتصــادی .امروز به نام
رابینســون هم مدل رشــدی را داریم و هــم رابطه «آموروسو-رابینســون».
رابینســون که الهامهای اقتصادی خود را از مارکس و کینز و حتی پیرو زرافا
میگرفت از دیدگاه آمارتیا سن به عنوان فردی «بسیار باهوش با سطح تحمل
بسیار پایین» توصیف میشود .در سال  ،2016شورای دانشگاه کمبریج بنایی
را در بخش جدید شــمال غربی این دانشــگاه به نام جوان رابینســون به ثبت
رساند.

ــ

در این مجموعه باز هم ســراغ یکی از بزرگترین اقتصاددانهایی رفتیم که
کار خود را در نیمه اول قرن بیســتم آغاز کرد و تاثیر خود را بر نیمه دوم این قرن
ویولت رابینسون .خانم رابینسون اقتصاددانی بود که
به خوبی گذاشــت :جوان ِ
در زمینههای گســتردهای از نظریه اقتصادی تاثیر خود را گذاشــت و امروزه به
عنوان یک چهره مرکزی و اصلی در اقتصاد پساکینزی شناخته میشود.
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رابینسون طی جنگ جهانی دوم برای کمیتههای مختلف دولتی کار میکرد و
در همین زمان هم به اتحاد شوروی سر زد و هم به چین و به کشورهای توسعهنیافته
و در حال توسعه عالقهمند شد .نکته جالب دیگر در کارنامه رابینسون سفرهایی
بود کــه او به چین میکرد و مشــاهدات و تحلیلهایــش را در کتابهایی نظیر
«چیــن :یک افق اقتصادی» (« ،)1958انقــاب فرهنگی در چین» ( )1969و
«مدیریــت اقتصادی در چین» ( )1975منتشــر کرد و تقریبــا میتوان 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 میکرد تا با حرکت
ُ
به ســمت اصالحات اقتصادی با کره شــمالی متحد شــود .البته رابینسون این
خوشبینی خود به اصالحات اقتصادی را به مرور زمان از دست داد.
رابینســون در سال « ،1942جستاری 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 یکبار دیگر به مباحثه بگذاریم .جدای
از این نوشــته ،مهمترین اثر رابینسون «انباشت سرمایه» نام داشت که در سال
 1956به رشــته تحریر درآمد و اقتصاد کینزی را در حالت بلندمدت هم تعمیم
داد .جدای از آن در ســال  ،1962با 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 میکند که
در آن یک خریدار منفرد ،عمده بازار را کنترل میکند زیرا خریدار عمده کاالها
و خدمات ارائهشــده توسط فروشندگان بازار اســت .در نظریه اقتصاد خردی

جوان رابینسون

«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 میتواند بر خریداران چیره شود.
رابینســون در ســال  ،1933کتابی تحت عنوان «اقتصاد رقابت ناکامل» را
نوشــت که در آن لفظ «انحصار در خریــد» را ضرب کردهبود .البته انحصار در
خرید بیشــتر به خریداران نیروی کار برمیگردد ،یعنی حالتی که کارفرما چنان
قدرتی در تعیین دستمزد دارد ،که تقریبا میتواند هر نرخی از استثمار را بر کارگر
پیــاده کند و در نهایــت کمتر از بهــرهوری نهایی کارگران بــه آنها پول دهد.
رابینسون از این مفهوم برای توصیف کردن شکاف دستمزد بین زنان و مردانی که
بهرهوری مشابه دارند هم استفاده کرد.
مثال بسیار روشنی برای انحصار در خرید ،مربوط به یک شهر است که در آن
صنعت معدنکاری 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 نمیکند ،زیرا تنها کارفرمای حاضر
در این شهر ،همین شرکت است و مسائلی مانند انزوای جغرافیایی نمیگذارد که
کارگران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند .جدای از عبارت مونوسپونی ،از عبارت
اولیگوسپونی هم استفاده میشود که تقریبا همین معنا را دارد .این پدیده امروزه در
اشکال مختلف و با درجات گوناگون اتفاق میافتد.
یکــی از راهها برای جلوگیری از مونوســپونی در بــازار کار ،تعیین حداقل
دســتمزد بهوسیله قانون اســت .نکته بسیار دردناک این اســت که بسیاری از
مخالفــان تعیین حداقل حقوق ،خود را موافق رقابــت هم معرفی میکنند ،در
صورتــی که میتوانند در یک اقتصادی که دائما تحت تعدید ادغامهای 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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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

آیا حق با کینز بود؟

جان هیکس نهتنها حق را به کینز میدهد،
بلکه بحث او را دقیقتر هم میکند

جان هیکس
جان هیکس در بهار  1904در شــهر وارویک انگلســتان بــه دنیا آمد .پدرش
روزنامهنــگاری محلــی بــود .او که از کالج کلیفتون در ســن  18ســالگی
فارغالتحصیل شــدهبود ،برای تحصیالت دانشــگاهی وارد آکسفورد شد .با
اینکــه تخصص هیکس ریاضیــات بود عالقه وافری که بــه تاریخ و ادبیات
داشــت ،باعث شد که وارد مطالعات فلســفی ،سیاسی و اقتصادی هم بشود.
پس از فارغالتحصیلی هم عمده زندگیاش به تدریس در کمبریج و آکسفورد
گذشــت .هیکس که تاثیرات زیادی بــر نظریه تعادل عمومــی و نظریه رفاه
گذاشتهبود ،در سال  1972موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد .او نهایتا در سن
 85سالگی در شهر بالکلی انگلستان درگذشت.

ــ

جان ریچارد هیکس اقتصاددانی بریتانیایی است که امروزه به عنوان یکی از
مهمترین و تاثیرگذارترین اقتصاددانهای قرن بیســتم در نظر گرفته میشــود.
تاثیراتی که هیکس بر اقتصاد گذاشــته بســیار زیاد هســتند اما مهمترین آنها
صورتبنــدی او از نظریه انتخاب مصرفکننده در اقتصاد خرد و مدل IS-LM
یا همان مدل هیکس -هانســن بود که اقتصاد خرد کینزی را به شکلی خالصه
ارائه میداد .هیکس در کتابی تحت عنوان «ارزش و ســرمایه» نظریه ارزش و

جان هیکس

تعادل عمومی را به شــدت گسترش داد .تابع تقاضای غرامتیافته هم امروز به
افتخار او تابع هیکسی نامیده میشود.
سالهای ابتدایی کار نظری هیکس مربوط به اقتصاد کار بود .در آن سالها
بود که هیکس کتاب «نظریه دســتمزدها» ( )1932را نوشــت که امروزه هم به
عنوان یکی از منابع مطالعاتی اســتاندارد در نظر گرفته میشود و پس از آن بود
که در همکاری با آر.جی.دی آلن دو مقاله بســیار مهم در ســال  1934درباره
نظریه ارزش منتشر کرد.
هیکس در ســال  1939با 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 شدهاست .در این مسئله ،تحلیل یک مورد بسیار مشخص،
تعمیــم مییابد :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 زنجیرههای
عرضه و تقاضا در سرتاســر یــک اقتصاد جمع میکند .با ایــن نظریه میتوان
مشکل تجمیع را با دقت بیشتری برای انبوههای از کاالهای سرمایهای پیشبینی
کرد .در این کتاب اســت که انگلیســیزبانها برای اولین بار بــا نظریه تعادل
عمومی آشنا میشوند .جدای از این معرفی ،هیکس موفق شد که این نظریه را
بــرای تحلیل دینامیک پاالیش كند و برای اولین بار بحثی مشــخص را درباره
شــرایط پایداری برای تعادل عمومی پیش بکشد .طی تحلیلهای ارائهشده 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 میشود و به
منظــور مقایســههای رفاهی سیاســتهای عمومی مختلــف و وضعیتهای
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اقتصادی گوناگون به کار میرود.
از کینز ،کینزیتر

مهمترین اثر هیکس در اقتصاد کالن ،مدل  IS-LMیا همان مدل هیکس-
هانسن است .هیکس این مدل را در مقالهای بسیار جالب با عنوان «آقای کینز
و اقتصاددانهای کالســیک ،یک تفســیر پیشنهادی» منتشــر کرد .این مدل
تفسیری از نظریه جان مینارد کینز را صورتبندی میکند و اقتصاد را به عنوان
خطــی تعادلی معرفی میکند که بین  3کاال کشــیده شــده :پــول ،مصرف و
ســرمایهگذاری .بعدها خود هیکس اعالم کرد که در ابتدا فکر میکرده که این
مدل نهایتا به عنوان یک وسیله کمکی برای آموزش در کالسها به کارش بیاید.
در این مدل که ابزاری برای اقتصاد کالن اســت رابطه بین نرخ بهره و بازار
داراییها نشان داده میشود IS .مخفف کلمات سرمایهگذاری و پسانداز است
و  LMهم مخفف کلمات ترجیح نقدشــوندگی و عرضــه پول .جایی که این دو
منحنی یکدیگر را قطع میکنند «تعادل عمومی» شــناخته میشود و در همین
زمان اســت که خطوط تعادلی همزمانی هم در کاالها و هم در بازار داراییها به
وقوع میپیوندد .دو تفســیر مختلف میتوان از این مدل کرد :اول اینکه تغییرات
درآمد ملی ،درحالیکه سطح قیمتها برای مدت کوتاه ثابت است ،توضیح داده
میشــود و جدای از آن متوجه میشــویم که منحنی تقاضای مجموع میتواند
جابهجا شود.
این مدل که در ســال  1937توسط 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  40و  70به عنوان چارچوب اصلی تحلیل اقتصاد کالن
استفاده میشــد ،اما پس از بحران اقتصادی دهه  70به این سو ،کمتر از آن در
پژوهشهای اقتصاد کالن استفاده شدهاست .با اینحال هنوز هم اگر در کتابی

جان هیکس

بخواهند ابزاری مقدماتی را برای توضیح اقتصاد کالن استفاده کنند ،از این مدل
بهره میبرند و حتی اگر چنین هم نکنند ،الهامی مفهومی از آن را در قالبی دیگر
میریزند .این مدل هم به صورت مســتقل قابل اســتفاده اســت هم به عنوان
زیرشــاخهای از مدل کلیتر  AD-ASکه در آن قیمتها شناور است و تورم هم
وجود دارد.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

باالخره دولت مداخله کند یا خیر؟

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

گالبرایــت در  15اکتبــر  1908در اونتار یــوی کانادا به دنیــا آمد .مدارک
تحصیلی خود را از کالج کشــاورزی اونتار یو و دانشگاه برکلی کالیفرنیا
گرفت و برای تدر یس هم به دانشگاههای نامداری مانند هاروارد ،پرینستون
و برکلیرفت ،که در بین آنها هاروارد جایگاهی ویژه برایش داشــت .او که
عضــو حزب دموکرات بود در دولتهای فرانکلیــن روزولت ،هری ترومن،
ف کندی و لیندن جانسون مشغول به کار بود .او در دولت کندی به
جان ا 
عنــوان ســفیر آمریکا در هند مشــغول بــه کار بــود .ایــن اقتصاددان
مناقشهبرانگیز و جنجالی نهایتا در  29آوریل سال  2006و زمانی که بیش
از  97سال سن داشت در شهر کمبریج ماساچوست درگذشت.

ــ

جان کنت گالبرایت اقتصاددانی بود که اصال خود را محدود به دانشگاه
و پژوهش نکرد .اگر کارنامه او را نگاه کنید متوجه میشوید که سمتهای
رســمی نســبتا زیادی داشــته و جدای از آن دیپلمات هم بــوده و یکی از
شناختهشدهترین ســخنگوهای لیبرالیســم آمریکایی در قرن بیستم هم به
حساب میآمده .از سوی دیگر کتابهای گالبرایت را باید در نظر گرفت که
طی  50ســال همواره کتابهای پرفروش بازار به حســاب میآمدهاند .از

جان کنت گالبرایت

مشــهورترین کتابهای او میتوان به سهگانهای اشــاره کرد که با عناوین
«ســرمایهداری آمریکایی» (« ،)1952جامعه مرفه» ( )1958و «وضعیت
نوین صنعتی» ( )1967به 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 کردهاند.
کتاب «ســرمایهداری آمریکایی» گالبرایت به این شــکل از نتیجهگیری
رسید که اقتصاد آمریکا از سوی سه ســتون کسبوکارهای بزرگ ،نیروی
کار بزرگ و دولت فعال مدیریت میشود .گالبرایت در این کتاب فعالیتهای
گروههای البی صنعتی و اتحادیههــا را با عنوان «قدرت مقابلهگر» تعریف
میکرد .این شکل از صورتبندی در تضادی آشکار با دوران پیش از بحران
بزرگ قرار میگرفت ،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
آمدهاست .گالبرایت در این کتاب اشاره میکند که اگر قرار باشد آمریکا پس
از جنگ دوم جهانی به موفقیت دســت یابد ،باید سرمایهگذاریهای بسیار
بزرگی در اقالمی مانند بزرگراهســازی و آموزش بکند .منبع این ســرمایهها
کجاست؟ مالیات عمومی .گالبرایت در بسیاری از آثارش این فرضیه را نقد
کرده که افزایش تولید مادی نشــاندهنده ســامت اقتصــادی و اجتماعی
است .به همین خاطر او را به عنوان یکی از پساماتریالیستها میشناسند.
گالبرایت در کتــاب «وضعیت نوین صنعتــی» ( )1967تحلیل 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  1994کتابی عجیــب با عنوان «تاریخچــهای کوتاه از
سرخوشی مالی» نوشــت که در آن به حبابهای مالی پرداختهبود .او ادعا
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میکرد که حبابهایی که طی چندین قرن پدید آمدهاند ،یکی از ویژگیهای
ذاتی نظام بازار آزاد هســتند ،زیرا روانشناســی تودهها باعث میشــود که
گرایش به خطاهایی که همراه با سرخوشــی میآیند ،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 میشود ،بههیچوجه چنین
نبوده و ظاهری جدید از مسئلهای قدیمی است.
لیبرالها علیه هم

کلیه کارهای گالبرایــت و مخصوصا کتاب «جامعه مرفه» او ،انتقادات
بســیار زیادی را از سوی حامیان اقتصاد لسهفری به خود جلب کردهاست.
میلتون فریدمن در نوشــتهای با عنوان «فریدمــن درباره گالبرایت و درمان
بیماری انگلیســی» گالبرایت را به عنوان نســخه قرن بیســتمی توری قرن
نوزدهمی بریتانیای کبیر معرفی میکند ،که رادیکالی بســیار عجیب است.
فریدمن میگوید که گالبرایت نظراتی اشرافانه و قیممآبانه دارد که طی آنها
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 میگوید« :بســیاری از اصالحطلبان -گالبرایت تنها نیست -عمدتا
میگویند که بازار آزاد مانع از رسیدن آنها به اصالحاتشان میشود و به این
مســئله اعتراض دارند و میگویند که این رویکرد باعث میشــود که مردم
هرچه خودشــان میخواهند داشته باشــند و نه آ ن چیزی که اصالحطلبان
میخواهند .همین مســئله باعث میشــود که هر اصالحطلبــی به یکی از
دشمنان جدی بازار آزاد تبدیل شود».
روبرت سولو هم کمبود دادههای تجربی در آثار گالبرایت را نقد و او را به
برخورد گزینشــی با دادهها محکوم میکند .از سوی دیگر ریچارد پارکر در

جان کنت گالبرایت

کتابی که درباره گالبرایت نوشــته او را متفکــری پیچیده معرفی کرده که در
ابتدا میخواســت ضرورت کســبوکارهای 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 نمیشناسد و بیشــتر او را به سیاستگذاری تشبیه
میکند که سعی دارد رســالتی روشنفکرانه را در قالب نوشتههایی ابراز کند
که به لحاظ علمی تقریبا بیارزش هستند .کروگمن ،گالبرایت را یک چهره
رســانهای میداند که بیشــتر به کار ســخنرانی میخورد تــا دادن نظریات
اقتصــادی یا تحلیل تاریخ اقتصاد .به هر صورت گالبرایت بین اقتصاددانان
برجسته جهان ،هرگز به عنوان چهرهای جدی جا نیفتاد.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

معجزه بازار

اگر بازارها در جهتدهی به منابع خیلی خوب هستند،
پس چرا شرکتها به وجود میآیند؟
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 29
دسامبر  1910بود و در دوم سپتامبر  2013از دنیا رفت .او در سال  1991جایزه نوبل
اقتصاد را دریافــت کرد .کوش از جمله اقتصاددانهایی بود که عقیده داشــت
اقتصــاددان باید بازار حقیقی را مطالعه کند و نیازی به تئوریها ندارد .مقاله او
در زمینه ماهیت شــرکتها کمک زیادی به علم اقتصاد کردهاســت .او در این
مقاله این پرسش کلیدی را مطرح میکند که شرکتها چرا و در چه شرایطی ظهور
میکنند .یک روز صبح اقتصاددانی به بازار رفت تا پیراهن بخرد .پیراهنی که او
انتخاب کرد یکی از خارقالعادهترین تولیدات جهان بود .این پیراهن در مالزی و
به وسیله ماشــینهای آلمانی ساخته شــدهبود .الیاف پارچه این پیراهن از پنبه
هندی تهیه شــدهبود که بذر آن متعلق به امریکاســت .عالوه بر آن خطوطی در
حاشیه آستین این پیراهن بود که در برزیل طراحی شدهبود و مواد مصنوعی آن از
نوعی فیبر در پرتغال تهیه شدهبود .پائول سیبرایت اقتصاددانی که این پیراهن را
خریداری کرد در ســال  2004در کتاب خود با عنوان «شــرکت غریبهها» نوشت:
«روزانه میلیونها پیراهن با همین احواالت در سایزها و رنگهای مختلف در بازار
به فروش میرسند ».هیچکسی مسئولیت آنها را به عهده ندارد .شرکتهایی که

رونالد کوش

دســت به دست هم دادهاند و این زنجیره بزرگ را ایجاد کردهاند تا پیراهن در نهایت
به دست خریدار برسد تنها از قواعد و قوانین بازار تابعیت کردهاند.

ــ

پائول سیبرایت در هشتم جوالی  1958متولد شده و اکنون در دانشگاه تولوز
در فرانســه مشــغول به کار اســت .او حوزه تخصصی فعالیت خود را به اقتصاد
صنعتی اختصاص دادهاســت .این اقتصاددان ،تحصیلکرده دانشــگاه آکسفورد
اســت .البته او پیش از آنکه به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار شود ،مشاور
شــرکتهای خصوصی بود .همچنین در برخی از شرکتهای دولتی و بینالمللی
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 .سیبرایت در مثالی که در کتاب
خــود زده در حقیقت معجزه بازار را زیر نورافکن قرار دادهاســت .البته بعد از او
رونالد کوش اقتصاددان بریتانیایی به نکات مهمتری در این زمینه اشاره کرد .مدل
استاندارد اقتصاد درباره آنچه در شرکتها در حال انجام است ،جوابگو نیست.
پرسشی که کوش کرد این بود« :چرا برخی از فعالیتها از سوی بازار جهتدهی
میشــود در حالیکه برخی دیگر را شرکتها هدایت میکنند؟» پاسخ کوش این
بود که شرکتها در واقع پاسخی به هزینه باالی استفاده از بازارها هستند .کوش
معتقد اســت انجام برخی از فعالیتها به صورت جداگانه بســیار کمهزینهتر از
انجام آنها از طریق قراردادهاست .گاهی یک فعالیت به درستی تعریف میشود و
بعد فرد میتواند با دریافت مبلغ مشخصی آن را انجام بدهد .گاهی این قراردادها
و مبلغها در سطح شخصی ،کافی نیست .در چنین شرایطی است که شرکتها پا
به میدان میگذارند .کوش کارخانهها و کســبوکارهای بســیاری را در امریکا
مشاهده کرد .حاصل کار او مقالهای با عنوان «ماهیت شرکتها» بود .او پس از
این ،مقاله دیگری نیز با عنوان «مشــکل هزینه اجتماعی» منتشــر کرد .در این
مقاله کوش ادعــا میکرد معامــات خصوصی در صورتی میتواند مشــکالت
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اجتماعی نظیر آلودگی را حل کند که هزینهها به حداقل برســد و حقوق همه در
آن رعایت شــود .این اقتصاددان نیز به خاطر همین عقایدش به دانشگاه راه پیدا
ً
کرد و بعدا برنده جایزه نوبل شد.
ماهیت شرکتها

مقالــه کوش در زمینه ماهیت شــرکتها برای او جایــزه نوبل اقتصاد را به
همراه داشت اما کمتر کســی درباره این مقاله چیزی میدانست .در واقع همه
درباره این مقاله حرف میزدند اما کســی آن را به کار نمیبست .البته کوش هم
در بخشی از این ماجرا مقصر بود .واقعیت این است که او خودش نظریهاش را
به خوبی ارائه نکرد .اگر ماهیت شرکتها و دلیل شکل گرفتن آنها برای فعاالن
در این زمینه مشخص شود ،میتوان بسیاری از هزینهها را کاهش داد .میتوان
از طریق این نظریه مرز میان بازار و شرکتها را تعیین کرد .در این بین مسائلی
که مربوط به کارگران و کارمندان اســت نیز به خوبی مشــخص میشود .شاید
هشــتاد سال پیش نمیشد مرز میان بازار و شرکتها را تعیین کرد اما این روزها
تعییــن چنین مرزی ضروری نیز به نظر میرســد .این روزها باید دســتهای
دیکتاتوری شرکتها را بررسی کرد.
نامرئی بازار در شرکتها و همچنین
ِ

جرج استیگلر

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

قدرت آگاهی

جرج استیگلر به دنبال خانهای امن و درخور
برای اطالعات در دنیای اقتصاد بود
جرج استیگلر
متولد  17ژانویه  1911اســت .اقتصاددانی امریکایی که در سال  1982موفق به
کلیدی مکتب
دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد .جرج اســتیگلر یکی از رهبران
ِ
اقتصاد شیکاگو به شمار میآید .این اقتصاددان در سیاتل واشنگتن به دنیا آمده
ً
و اصالتا آلمانی بودهاســت .در سال  1931از دانشگاه واشنگتن فارغالتحصیل
شــده و ســپس فعالیتهای خود را در دنیای اقتصاد ادامه دادهاســت .او حس
طبعی بسیاری داشت که آن را در مقاالت خود نیز به کار میبرد و به همین
شوخ ِ
خاطر بســیار شهرت داشــت .او مقالهها و گزارشهای بســیاری درباره تاریخ
اقتصاد نوشته كه مهمترین آنها مروری بر اقتصاد امریکا است .استیگلر در روز
اول دسامبر  1991از دنیا رفت.

ــ

«یک نفــر باید خیلی جدی بــه اهل علم و دانشــگاهیها بگوید که
اطالعات یک منبع بسیار ارزشمند است :اطالعات قدرت است .با وجود
بزرگ علم اقتصاد ،یک زاغه کوچک در حاشیه
این تنها خانه آن در شــهر ِ
است .همیشه آن را نادیده میگیرند ».اینها بخشی از صحبتهای آغازین
جرج اســتیگلر در مقالهای با عنوان «اقتصاد اطالعات» اســت .از نگاه
اســتیگلر همین بیتوجهی مشکالتی را در دنیای اقتصاد به وجود آورده و
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در نتیجه توجه بــه آن را امری الزامآور میکند« :وقتی شــرکتها از نگاه
اطالعات مورد بررســی و پژوهش قــرار میگیرند ،جنبههــای مهمی از
خودشــان نشــان میدهند .ما در علم اقتصاد باید برای تحلیل آن از منظر
اقتصــاد اطالعات تالش کنیــم ».اما این اقتصاد اطالعات که اســتیگلر
ســالها 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
میکند :چطور یک نفر میتواند فروشنده اتومبیلی را پیدا کند که یک مدل
خاص را به کمترین قیمت میفروشــد؟ آیا برای به دست آوردن اطالعات
بیشــتر ،پولی پرداخت میکند؟ امروزه اقتصاددانهــای ماهری در زمینه
امتیازبندی در این امور کار میکنند که بسیار گسترش یافتهاست .اما همین
مثال را میتوان در دنیای علم اقتصاد نیز به کار برد ،یعنی در بازار ایدههای
جدید .اکثر اقتصاددانها تالش میکنند برای دستیابی به ایدههای جدید
خریدار
بــه بازار علم اقتصاد راه پیــدا کنند .اما در نهایت اگر با مشــکل
ِ
اتومبیل روبهرو شوند و نتوانند به اطالعات مناسب دست پیدا کنند ،مجبور
میشــوند ماشینی دستدوم بخرند که برای آنها آن ماشین دستدوم ،یک
ایده تکراری خواهد بود.
در جستوجوی اطالعات

جرج اســتیگلر معتقد اســت اقتصاددانها همیشــه از اثرات میزان و
ً
کنشــگر اقتصادی آ گاه بودهاند؛ ایــن اثرات عموما نیز
اطالعات
صحت
ِ
ِ
بســیار تعیینکننده بودهاست به طوری که رفتار و در نهایت کنش فرد را در
بازار معین کردهاســت .به این ترتیب او رفتهرفته بحث اقتصاد اطالعات را
باز کرد .البته پیش از او ویلیــام ویکری هم تالشهایی برای مطرح کردن

جرج استیگلر

این اصطالح داشت اما در نهایت مقالهای که جرج استیگلر در باب اقتصاد
اطالعات تألیف کرد باعث شد رشته اقتصاد اطالعات نیز راهاندازی شود.
اســتیگلر بــرای اینکه ایدهاش را بــه خوبی مطرح کنــد از نظریه اقتصاد
استاندارد بهره گرفت؛ او به کمک این نظریه نشان میدهد هریک از افراد
ً
برای خرید و فروش به چه میزان اطالعات نیاز دارند .استیگلر بعدا 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 هیچگاه مخالفتــی به دنبال
نداشــت؛ گویی همه به اهمیت آن واقف بودند .به این ترتیب اســتیگلر به
کمک نظریه اســتاندارد اقتصــادی به صورت درونزا مشــخص میکرد
کارگزاران اقتصادی چه میزان اطالعات باید کســب کنند .او قصد داشت
مدلی برای فعالیت و کســب اطالعات در چهارچوب مارشــالی طراحی
کند .کمتر از  15سال بعد ،اصطالح اقتصاد اطالعات طوری بر سر زبانها
افتاد که گویی ســالها مورد استفاده قرار گرفتهاســت و جای خود را در
ادبیــات اقتصاد پیدا کرد .در حال حاضر ســاالنه صدها مقاله در اینباره
نوشته میشود.
مدلی که اســتیگلر طراحی کرد از نقطهای ســاده شروع میشود :هیچ
خریداری از قیمتهایی که فروشــندگان مختلف در هر زمان معین اعالم
میکننــد ،آ گاهی ندارد .در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوبترین
قیمت ،بایــد از فروشــندگان مختلــف نظرخواهی کنند .اســتیگلر این
«نظرخواهی» را مدلسازی میکند .این روزها منظور از اقتصاد اطالعات،
چگونگی توزیع اطالعات بین عامالن اقتصادی و نحوه تأثیرگذاری
بررسی
ِ
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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بودن کاال و در
اســت که به عنوان مثال در مورد مصرفکننــده به مطلوب ِ
مورد بنگاه به ســود اشــاره میکنــد .مدلی کــه اســتیگلر طراحی کرد
ترین آنها جرج آ کرلف بود که
دنبالهروهای بسیاری داشت .یکی از معروف ِ
نظریه عدم تقــارن اطالعات را مطرح کرد .در نظریه عدم تقارن اطالعات
بر این امر تأکید میشود که اطالعات باید به صورت متقارن در بازار وجود
داشتهباشد در غیر این صورت بازار رقابت کامل تشکیل نخواهد شد .البته
این مســئله با اطالعــات کامل فرق دارد ،در مــورد اطالعات کامل گفته
ً
میشود که بنگاهها ،قیمتهای تمام کاالهایی که احتماال میتوانند تولید
کننــد و فناوری تولید این کاال و نیز قیمتی را که در آن میتوانند نهادههای
الزم را خریداری کنند ،میدانند .در کنار آن نیز تمام افراد ،هم از قیمتهای
خرید کاال اطالع دارند و هم از منابع بهویژه نیروی کار آ گاه هســتند .در
واقــع از مصرفکننده گرفته تا صاحبان منابع و بنگاهها ،همگی اطالعاتی
اقتصادی بازار دارند.
کامل از قیمتها و هزینهها و فرصتهای
ِ

لئونید کانتوروویچ

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

نقاط مشترک اقتصادهای آزاد
و برنامهریزیشده کجاست؟

لئونید کانتوروویچ میگوید هردو به دنبال بهینهبودن هستند

لئونید کانتوروویچ
 5ســال پیش از انقــاب اکتبر ،لئونید کانتوروویچ در ســال  ،1912در شــهر
سنتپترزبورگ امپراتوری روســیه به دنیا آمد .سنتپترزبورگ پس از مرگ
لنین به لنینگراد تغییر نام پیدا کرد و کانتوروویچ هم تحصیالت خود در رشته
ریاضی را در این شــهر تکمیل کرد .او بین سالهای  1934و  1960در دانشگاه
لنینگراد مشــغول به تدریس بود و یک دهه هم در آکادمی علوم شوروی در
ســیبری کار میکرد .کانتوروویچ در شوروی جوایز بسیاری برد که بین آنها
میتوان به جایزه اســتالین در سال  1949اشاره کرد .او که در سال  1975نوبل
اقتصاد را دریافت کرد ،در سال  1986در مسکو درگذشت.

ــ

لئونیــد کانتوروویچ ریاضیدان 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 دادهبود .از
ســوی دیگر او را به عنوان بنیانگذار برنامهریزی خطی میشناســند .او که در
ابتدا بیشتر بر ریاضی متمرکز بود به مرور زمان به سراغ اقتصاد رفت و به منظور
حل مســائل اقتصادی ،راه حلها و فنون پیچیده ریاضیاتی را طرح کرد .او که
تمام عمر تحصیلی و تدریس خود را در دولت شــوروی گذراند بیشتر عمر خود
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را صــرف نظریه توابع ســازنده در ریاضی کرد و در زمینــه برنامهریزی بهینه و
قیمتگذاری بهینه هم تاثیر بسیار زیادی داشت و کارکردهای ریاضیاتی بسیار
پیچیده را برای اقتصادهای برنامهریزی 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 گرفتهاست .اما چه مسائلی در این زمینه میتوانند 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
میکنند 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 سوالها پاسخ دهند.
کانتوروویــچ روش و تکنیک تحلیلی برنامهریــزی خطی را به کار گرفت تا
برنامهریزی اقتصادی در کشور خود را بهبود بخشد و به همین دلیل هم از سوی
دولت شوروی مورد تقدیرهای فراوان قرار گرفت .کوپمنز نیز روی سیستمهای
قیمــت بهینه کار میکرد .کانتوروویچ با تکیه بر روشــی خاص توانســت تاثیر
بســیار زیادی در تاریخ ریاضی و اقتصاد از خود بر جا بگذارد .روش اصلی او
پارشال حاکم بر مسائل مختلف
بر پایه تبدیل کردن معادله دیفرانســیل جزئی یا ُ ِ
به مجموعهای از معادالت دیفرانســیل معمولی یا اردینری استوار است .جدای
از اقتصاد از ایــن روشها در زمینههای گوناگونی مانند مهندســی متالورژی،
مقاومت مصالح و استاتیک هم استفاده میشود و به همین دلیل کانتوروویچ را
باید اقتصاددانی دانســت که به خاطر تکیه بســیار محکمی کــه به ریاضیات
کردهبود ،توانســت تاثیر بسیار بیشــتری از حیطه اقتصاد هم داشته باشد و در
زمینههای مختلف کار پژوهشگران و دانشجویان را سادهتر کند.

لئونید کانتوروویچ

پیش بهسوی اقتصاد برنامهریزیشده

همانطور که پیشتر گفتهشــد ،کانتوروویچ اقتصاددانی بود که بیش از هر
حالتی به کار کشــورهایی با اقتصاد برنامهریزی شده ،مانند شوروی ،میآمد.
مهمتریــن ســهم کانتوروویچ در علم اقتصــاد به توســعه برنامهریزی خطی و
بهکارگیری آن در حوزه وسیعی از مسائل عملی مربوط به این حوزه است .شاید
این ســوال پیش بیاید که اصال برنامهریزی خطی یعنی چه؟ برنامهریزی خطی،
یا همان بهینهســازی خطی ،روشی در ریاضیات اســت که به پیدا کردن مقدار
کمینه یا بیشــینه از یک تابع خطی روی یک چندضلعی محدب میپردازد .این
تعریفی بســیار کالســیک و دقیق از برنامهریزی خطی است .اگر بخواهیم این
مســئله را به بیانی ســادهتر بفهمیم ،باید بگوییم که به وسیله برنامهریزی خطی
میتوان حالت خاصی از نتیجه را در شــرایط خاص و با محدودیتهای خاص
به دست آورد .یکی از «حالتهای خاص» میتواند «بیشترین سود» باشد ،یا
مثال «کمترین هزینه» .فرض کنید اقتصاددانی بخواهد به این سوال پاسخ دهد
که به ازای تولید چند خودرو در سال ،میتوانیم به بیشترین درصد سود برسیم؟
برنامهریزی خطی یکی از روشهای ریاضیاتی بســیار مهمی است که در همین
نقطــه به کار مدیریت اقتصادی میآید و در مهندســی هم -به ویژه مهندســی
صنایع -کاربرد گستردهای دارد .نکته بسیار مشهور و جالب این است که حدود
یکچهــارم کل محاســبات علمی کــه بــر روی رایانه انجام گرفتهاســت ،به
برنامهریزی خطی و مشتقات آن مربوط میشود .کانتوروویچ هم این برنامهریزی
خطی را برای اولینبار در ســال  1939بــرای برنامهریزی تولیدی یک کارخانه
طراحی کرد .همین مســئله و نگاه خاص کانتوروویچ به ریاضیات و تاثیری که
او بــر روی برنامهریزی خطــوط مختلف تولید ،از کارخانــه گرفته تا کل یک
کشــور ،گذاشــت ،باعث شــد که در اوج جنگ ســرد ،بلوک غرب هم سراغ
نظریههای او برود و نهایتا نوبل اقتصاد را به او بدهد.
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[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

فرشته یا شیطان؟

میلتون فریدمن معتقد است باید «کنترل پول» را کنترل کرد
میلتون فریدمن

میلتون فریدمن در  31ژوالی  1912در بروکلین نیویورک به دنیا آمد .در ســال
 1932از دانشگاه راتجرز با تخصص در ریاضیات و اقتصاد فارغالتحصیل شد
و در همین زمان بود که تحت تاثیر اقتصاددانانی نظیر آرتور ِبرنز و هومر جونز
به این نتیجه رســید که با اقتصاد مدرن میتوان مشــکالت اقتصادی نظیر
«رکود بزرگ» را حل کرد .در  1933از 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  1976برنده جایزه نوبل شد و نهایتا در
سال  ،2006زمانی که  94سال داشت در سانفرانسیسکو درگذشت.

ــ

«تورم همیشــه و همهجا پدیدهای پولی است ».این مهمترین جمله کتاب
«تاریخچهای پولی از ایاالت متحده »1867-1960 ،است که توسط میلتون
فریدمن و آنا شوارتز در سال  1963نوشته شد .این جمله تنها یک گزاره ساده
نیســت بلکه اوج بزرگترین نزاع اقتصادی بلوک غرب در سالهای جنگ
سرد است .نزاعی که در یک سو اقتصاد کینزی و «دوران طالیی سرمایهداری»
را میدید و در ســوی دیگر موجب تشکیل جریانی شد که به آن «پولگرایی»
میگفتند .پولگرایی یک نظریه اقتصادی است که بر تاثیرات کالن اقتصادی

میلتون فریدمن

تامین پول و بانکداری مرکزی متمرکز میشود .این نظریه که توسط میلتون
فریدمن صورتبندی شد این ادعا را با خود حمل میکرد که انبساط بیش از
حد منبع پول ذاتا منجر به تورم میشود .جدای از این نظریه توصیفی ،بخش
تجویزی آن به این گزاره کلی میرســید که نهادهــای پولی باید تنها بر ثبات
بخشیدن به قیمتها متمرکز شوند.
ریشه این نظریه در دو جریان فکری کامال متضاد قرار گرفته :سیاستهای
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 میکرد ،فریدمن نظریه خود را بر پایداری قیمت متمرکز ساخت.
در صورت تمرکز بر ارزش ارز ،اگر ناآرامیهایی اقتصادی پدید آیند که ناشــی
از منبع پول ناکافیاند مجبور به اســتفاده از ارز جایگزین خواهیم شــد و این
موضوع هم به نوبه خود منجر به فروپاشــی سیســتم پولی میشود .این ایراد
همان جایی بود که فریدمن بر روی آن دست گذاشته بود.
نتایج بررســیهای 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 میدانست که توســط بانک مرکزی تولید میشد .از سوی دیگر
معکوس تورم روبهرو بودیم هم دلیل اصلیاش ناتوانی بانک مرکزی
هم اگر با
ِ
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 میکردند .مطابق
این قاعده هیچ راه گریزی برای بانک مرکزی وجود نداشت زیرا افزایش منبع
پول توســط یک «کامپیوتر» انجام میشــد ،و از این طریق کسبوکارهای

159

160

ایدهها

گوناگون توانایی پیشبینی تمامی تغییراتی را که در منبع پول رخ میداد داشتند.
فریدمن بر این عقیده بود که دست بردن در منبع پول یا نرخ رشد آن به احتمال
پایداری آن.
بسیار زیاد منجر به ناپایداری اقتصادی میشود تا
ِ
مداخله ممنوع

نشریه اکونومیســت فریدمن را «تاثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم سده
بیستم» میداند و اگر به جای «نیمه دوم» تمامی این سده را مورد بررسی قرار
دهیم احتماال تنها کســی که شانهبهشــانه او به رقابت بپــردازد همان رقیب
اصلیاش یعنی جان مینارد کینز از آب دربیاید .این میزان تاثیرگذاری فریدمن
دو عامل اصلی دارد :یکی نظریههای اقتصادی که پیشتر از عمدهترین آنها
یعنی «پولگرایی» گفتیم و دیگری مشــاوره به سیاســتمداران پرشماری در
سرتاســر جهان .فعالیت سیاسی فریدمن به دو شــاخه تبدیل میشود یکی
مربوط به شــاگردانش در «مکتب شــیکاگو» و دیگر مشــاورههای مستقیم
خودش به چهرههایی همچون رونالد ریگان و مارگارت تاچر .فلسفه سیاسی
فریدمن عمدتا مشــابه تمامــی مدافعان بــازار آزاد اســت .او کتابی به نام
«ســرمایهداری و آزادی» در سال  1962نوشت .این کتاب که متشکل از یک
مقدمه 12 ،فصل اصلی و فصل ســیزدهمی است که حکم نتیجهگیری را دارد
مباحثی را با جزئیات نظری و تاریخی مطرح میکند.
فصل دوم و ســوم این کتاب به ترتیب در مــورد «نقش حکومت در یک
جامعــه آزاد» و «کنتــرل پول» اســت و همانطــور که حدس هــم زدهاید
نتیجهگیری کتاب بر آثار مداخله دولت در اقتصاد متمرکز اســت .فریدمن در
فصل دوم اینطور ادعا میکند 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

میلتون فریدمن

فصل این است که به اعتقاد فریدمن مادام که جامعه و قانون اساسی حکومت
را کنترلکننــده پول میدانند ،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
میکنــد .بنابر نظر او ســیر تکاملی پول در امریــکا در «الیحه  1913فدرال
رزرو» به نقطه اوج خود رسید .بنابر ادعای این اقتصاددان فدرال رزرو نهتنها
موفق به پایدارســازی نشد در انجام این وظیفه چندینبار ناکام ماند .فریدمن
پیشــنهاد کرد که به فدرال رزرو تنها باید یــک وظیفه را محول کرد :افزایش
منبع پول به میزان  3الی  5درصد در سال.
فصل نتیجهگیری 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 مداخلهگرتریــن دولتهای نظام
ســرمایهداری به حســاب میآمدند و نظر فریدمن در کنــار دیگرانی که با او
همســو بودند در آن زمان بســیار نو بود .فریدمن اینگونــه نتیجه گرفت که
مداخله دولت در اقتصاد عمدتا برخالف هدفی که دولتها 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 حیطههایی شود که به آن ربطی ندارد.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

بدهبستانهای میاننسلی

هزینهها و فواید سپردن قبضها به نسل بعدی چیست؟

پل آنتونی ساموئلسون
نخستین امریکاییای بود که جایزه نوبل اقتصاد را (در سال  )1970دریافت کرد.
نیویورکتایمز او را پیشروترین اقتصاددان در قرن بیستم معرفی کردهاست.
ساموئلسون در پانزدهم می  1915به دنیا آمد و 13دسامبر  2009از دنیا رفت.
ی که نوبل اقتصاد را به او تقدیم میکرد اذعان کرد او یکی از
آکادمی سوئد زمان 
ِ
پرکارترین اقتصاددانهای معاصر است که برای بهبود نظریههای اقتصادی تالش
کردهاست .راندال پارکر هم که تاریخ اقتصاد را بررسی میکند به او لقب «پدر
اقتصاد مدرن» دادهاست .او از معدود اقتصاددانهایی است که مورد تحسین
سیاستمداران نیز قرار گرفتهاست .بیل کلینتون نیز از او بابت سالها تالش در
ملی علم را به او اهدا کرد.
عرصه علم اقتصاد تقدیر و مدال ِ

ــ

ویلیام میلر در بهار  1899گروهی برای ســرمایهگذاری در بروکلین ایجاد و
ســه نفر دیگر را با خود همراه کرد .او به آنها وعدهای برای بازگشت سرمایه داد
کــه فراتــر از حد تصور بــود .میلر قرار بود هر هفته ســود ســهام 10درصد به
گذار جدیدی که به جمع آنها ملحق
ســرمایهگذاران بپردازد و برای هر ســرمایه ِ
شود هم کمیســیونی در نظر گرفتهبود .طولی نکشید که سیلی از جمعیت روانه
منزل او شدند 20 .سال بعد چارلز پانزی کالهبردار معروف امریکایی مانند میلر

پل آنتونی ساموئلسون

وعده بازگشــت ســرمایه کالن به ســرمایهداران داد تا آنها را به سرمایهگذاری
ســود نفر بعدی را بدهد.
ترغیب کند .طرح پانزی این بود که با پول نفر بعدی،
ِ
اما وقتی ســهم کم بیاید ،ســقوط قطعی خواهد بود .طرحهایی که مانند میلر
سخاوت بیش از اندازه به خرج میدهند بدون تردید شکست خواهند خورد .اما
میتوان وعدهها را به شکل دیگری داد که شکستی در کار نباشد.
پانزی ســعی کرد وعده پولهای کالن مانند میلر ندهد اما از سرمایهگذاران
میخواســت پول خود را در جوانی پسانداز کننــد و در دوران پیری از آن بهره
بگیرند .او میتوانست 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 نیامدهبودند .از آنجا که نســل بعدی همیشــه وجود خواهد داشت ،این
زنجیره هیچگاه متوقف نخواهد شد.
منطق میاننســلی در حقیقت ریشه در مستمریهای «پیشپرداخت» دارد
که در بســیاری از کشورها رایج است .مردم در دورانی که میتوانند کار کنند در
این طرح شــرکت میکنند و در دوران بازنشســتگی پولهایــی را که پرداخت
کردهانــد دریافت میکنند .بســیاری از مردم تصور میکننــد پولی که پرداخت
میکنند پسانداز میشــود تا آنها پیر شوند و در دوران پیری به آنها بازپرداخت
شــود .اما اینطور نیســت .ســهمهای امروز به عنوان حقوق و مســتمری به
سهامداران دیروز پرداخت میشود .پول میان نسلها رد و بدل میشود.
از طرح پانزی تا راهکار اقتصادی

اما این طرحها شــباهت بســیار زیادی به طرح کالهبرداری پانزی دارد و به
همین خاطر هرجا که مورد اســتفاده قرار میگیرد ،با نقدهایی همراه است .در
واقع بیشــتر افراد تالش میکنند این طرح را بیاعتبار کنند .اما شاید این طرح
ً
آنقدر هم بد نباشد که قطعا همینطور است .پل آنتونی ساموئلسون از دانشگاه
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ماساچوست در سال  1958پژوهشهایی در این زمینه انجام داد .این اقتصاددان
برای تشــریح منظور خود از طرح پانــزی ،جزیرهای را مثــال میزند که پر از
مردم گرســنه اســت اما تنها افراد جوان میتوانند از
درختهای ِ
بلند کاکائو و ِ
درختهــا باال بروند و میوه را برای خوردن بچینند .اگر این میوهها به ســرعت
نسل پیر و جوان زنده
چیده و خورده نشــود فاسد می
شود .همزمان هم تنها دو ِ
ً
هســتند .در این جزیره پیرها ظاهرا باید از گرسنگی بمیرند زیرا نه میتوانند از
درختها باال بروند و نــه میتوانند از قبل چیزی را پسانداز کنند چون ذخیره
حل آنها طرح پانزی اســت .جوانها تنها در
آنها بیشــک فاسد میشــود .راه ِ
صورتی به پیرها چیزی میدهند که از قبل چیزی دریافت کردهباشــند یا بدانند
ً
در آینده چیزی به آنها میرســد .دقیقا از همینجا بدهبستانهای میاننسلی راه
میافتــد .در واقــع آنها اگر میخواهند زنــده بمانند چارهای جــز این ندارند.
ساموئلســون معتقد بود نسل جدید همیشه اهل معامله است و به همین خاطر
ً
این طرح کامال جواب میدهد .هرچند طرح میلر یک سال هم دوام نیاورد و او
را به خاک سیاه نشــاند اما طرح پانزی سالهاست که به شیوههای مختلف در
کشورها اجرا میشود و اقتصاددانها نیز روی آن اتفاق نظر داردند.

آنا شوارتز

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

اقتصاددان حرفهگرا

آنا شوارتز ،زنی که به انقالب در علم وفادار ماند
آنا شوارتز

آنا یاکوبسون شوارتز در  11نوامبر  1915شهر نیویورک به دنیا آمد .نبوغ او از همان
دوران نوجوانی مشخص بود به صورتی که پیش از رسیدن به  20سالگی ،یعنی در
 1935موفق 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 .فعالیتهای او به عنــوان اقتصاددان ادامه
تحصیلش را به تاخیر انداخت ولی نهایتا در ســال  1964از دانشگاه کلمبیا مدرک
دکتریاش را گرفت .در ســالهای جوانی و پیش از آغاز همکاریاش با فریدمن با
آرتور گایر و والت ویتمن روستو همکاری داشت و کتاب عظیم «رشد و نوسان در
اقتصاد بریتانیا »1790-1850 ،را در همین سالها منتشر کرد .شوارتز نهایتا در سال
منهتن نیویورک اقامت داشت ،درگذشت.
 2012و 96سالگی ،زمانی که در
ِ

ــ

کســی شــک ندارد که جزئیات در اقتصاد و سیاســتگذاری بسیار مهم
هســتند ،اما باز هم کســی شــک ندارد که مهمترین بازوهــای اقتصادی در
سیاستگذاریهای حکومتی سه فقرهاند :تعیین نرخ مالیات ،تعیین نرخ بهره و
کنتــرل پول .گزینه آخر یعنی «کنترل پول» یکی از آن حیطههایی اســت که در
نیمه دوم ســده بیســتم دســتخوش تغییرات عظیمی در حیطه نظری شد و این
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نظریــات جدیــد در دو دهــه آخــر ایــن ســده منجر بــه انواع جدیــدی از
سیاســتگذاریهای اقتصادی در سرتاسر جهان شدند .همانطور که میدانید
میلتون فریدمن شناختهشــدهترین فرد در این زمینه است و دومین نامی که در
کنارش شانهبهشانه حرکت میکند آنا شوارتز است.
شــوارتز در همکاری خود با فریدمن دورههای کســبوکار در امریکا و تاثیر
عرضه پول بر آنها را بررســی کرد و تقریبا به صراحت تمام «رکود بزرگ» را که در
سالهای انتهایی دهه 20میالدی آغاز شد و آثارش تا حدود دو دهه ادامه داشت به
گردن سیاستگذاریهای پولی حکومت امریکا انداخت .این مطالعات زیرساخت
تجربی برای چیزی را مهیا کردند که بعدها به نام «پولگرایی» مشهور شد.
دوران همکاری شــوارتز با فریدمــن نتایج عمــدهای را در اقتصاد به همراه
داشت :در بلندمدت رابطه تجربی بسیار مستحکمی بین تغییرات در عرضه پول و
تغییــر قیمتها وجود دارد .با اینکه این رابطه چیــزی در مورد جهت تاثیر به ما
کلی چینش پولی کشــور که این رابطه بر آن استوار است بیانگر
نمیگوید ،طیف ِ
مطلبی بسیار مهم اســت :تغییرات پولی شرط الزم و کافی برای تغییرات اساسی
در قیمتها است .رابطه بین پول ،شرایط خروجی و قیمتها در یک دوره کوتاه
بســیار پیچیدهتر از شرایط طوالنیمدت است .زمانی که در یک دوره قرار داریم
این رابطه دچار جهشها و اختالالت کوچکی میشود که در بلندمدت از شدتشان
کم میشود .این نکته همان چیزی است که در ابتدا تحت عنوان اهمیت جزئیات
در عین حکمفرمایی کلیات گفته شد .مهمترین دستاورد نظری این دوره همانطور
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 ســختگیرانه در اوایل  1928بر این رکود تاثیر
گذاشــت .در وهله دوم هم فــدرال رزرو از انتهای ســال  ،1930یعنی زمانی که
شکست بانکها منجر به بحران نقدینگی شد ،موفق به تامین نقدینگی الزم برای
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بانکها نشد و همین مسئله منجر به تعمیق رکود در این کشور شد .عرضه پول در
امریکا بین ســالهای  1929و  1933کاهشــی 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  80میالدی با جدایی کوچکی روبهرو
شــد .در این سالها فریدمن به این نظر رســیده بود که نباید تنها در حیطه آکادمیک
فعالیت کرد .فریدمن بر این نظر بود که اگر یک نظریهپرداز به نظریه خود اطمینان دارد
باید برای به کار گرفتن آن هم گامی بردارد اما شــوارتز چنین نظری نداشت .در همین
ســالها بود که تمرکز شــوارتز بر محیطهای آکادمیک حتی بیشتر هم شد .او که بین
سالهای  1940و 22 ،1979مقاله در ژورنالهای علمی منتشر کرده بود ،بین سالهای
 1980و  2008این عدد را به  100رساند .بحث بر سر فعالیت سیاسی یا مشاوره گسترده
و پرنفوذ به سیاســتمداران یا تمرکز بر آکادمی شــاید در ظاهر ســاده به نظر برسد اما
مربوط به بحثی است که پیشتر توسط همین دو نفر در مورد «حرفه» مطرح شده بود.
زمانی که کتاب «تاریخچه ولی» بهوســیله شــوارتز و فریدمن منتشر شد،
مسئله اصلی شکلگرفته 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 میکند و باید چه کند؟ به همین خاطر
است که «تاریخچهای پولی» قطعا مهمترین 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 برجســتهترین
اقتصاددانان حیطه پول در تاریخ جهان بداند.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

انقالب در اقتصاد خرد

هربرت سایمون اولین کسی بود که محدودیتهای 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  1903از آلمان به آمریکا آمدهبود و یک مخترع بســیار
معروف به حســاب میآمد .مادرش هم هنرمندی بود که پیانو میزد .او
بــرای مطالعه اقتصاد به دانشــگاه شــیکاگو رفت و به علوم انســانی و
ر یاضیات هم پرداخت .او که به ز یستشناسی هم عالقه داشت ،ترجیح داد
از آزمایشــگاهها دوری کند و بر علوم انســانی تمرکز داشته باشد .محور
اصلی كار ســایمون علوم سیاســی و اقتصاد بود و در نهایت از دانشــگاه
شیکاگو در ســال  1943دکتری علوم سیاسی گرفت .سایمون که در سال
 1978نوبــل اقتصــاد گرفتهبود ،در ســال  2001در پنســیلوانیای آمریکا
درگذشت.

ــ

گرچه نام هربرت آلکســاندر سایمون بیشتر به اقتصاد گره خوردهاست،
اما امروزه همه میدانند که او در علوم سیاســی و روانشناسی شناختی هم
تخصص داشته و نظریههای بسیار درخشانی در هریک از این زمینهها ارائه
دادهاست .تخصص اصلی سایمون در تحلیل روشهای «تصمیمگیری» در
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سازمانها بود .سایمون در سال  1978موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد و
در ســال  1975هم جایزه تورینگ را بردهبود .امروزه از نظریههای سایمون
در زمینههای گســتردهای مانند علوم شــناختی ،علوم کامپیوتر ،مدیریت و
علوم سیاســی اســتفاده میشــود .ســایمون به عنوان یکی از پیشــگامان
حیطههایی چون هوش مصنوعی ،پــردازش اطالعات ،تصمیمگیری ،حل
مســئله ،نظریه سازمان و سیستمهای پیچیده شــناخته میشود .او یکی از
پیچیدگی را تحلیل کرد و توزیع قانون توانی را
اولین کسانی بود که معماری
ِ
توضیح داد.
بســیاری از افراد سایمون را به خاطر نظرهایی میشناسند که در اقتصاد
خرد انقالبی به پا کرد .امروزه همه ما درکی از تصمیمگیری ســازمانی داریم
و این درک تا حد زیادی مدیون سایمون است .یکی از اهداف اصلی سایمون
در پروژههای گوناگونی که انجــام داد این بود که نظریههای اقتصادی را به
ریاضیات و آمار پیوند دهد .دســتاوردهای او امــروزه در زمینههای تعادل
عمومی و اقتصادســنجی استفاده میشوند .ســایمون که تحت تاثیر بحث
مطلوبیتگرایــان در دهه  30قرار داشــت در برابر روح زمانــه خود بیکار
ننشســت .عمده آثار اقتصادی در آن زمان اســتدالل میکردند که هنوز به
لحاظ تجربی شواهدی نداریم که نشان دهد کارآفرینان نیازمند این هستند
که اصول مارژینالیستی را قبول کنند تا بتوانند سود خود را در سازمان تحت
مدیریتشان به حداکثر برسانند .این اســتدالل اینطور ادامه پیدا کرد که به
حداکثر رســاندن ســود وقتی وقوع پیدا نمیکند ،تا حدی معلول این دلیل
است که اطالعاتی کامل از سازمان و فعالیتها و بازارهایش وجود ندارد.
سایمون معتقد بود که در بحث تصمیمگیری ،عوامل تصمیمگیرنده درباره
آینده و هزینههایی کــه وجود دارد با عدم قطعیت روبهرو هســتند .همین
مســئله باعث میشود که ســطح عقالنیت تصمیمها به محدودیاتی جدی
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برســد .این عقالنیت نسبی باعث میشــود که تصمیمگیرندهها شاید به راه
حلهایی بهینه نرســند ،اما ممکن اســت از حاصل کار راضی باشند .این
مارژینالیستی روی کاغذ ،با
تحلیلهای ســایمون باعث شد که تحلیلهای
ِ
واقعیتی سخت روبهرو شوند و مجبور باشند خود را بیشتر با واقعیت تطبیق
بدهند.
عقل نسبی

سایمون برای مطالعاتی که درباره سازمانهای صنعتی داشت هم شناخته
شدهاســت .او عنوان کرد که سازمان درونی بنگاههای صنعتی و تصمیمات
اقتصادی بیرونی ،مطابق با نظریههای نئوکالسیکی تصمیمگیری «عاقالنه»
نیستند .سایمون در این زمینه مقالههای بسیار زیادی نوشتهاست که تمرکز
عمده آنها به عقالنیت «نسبی و محدود» برمیگردد .سایمون میگوید:
«رفتــار عاقالنه ،در اقتصاد ،به این معنی اســت که افــراد مطلوبیت و
کارایــی خود را در محدودیاتی که دارند (مثــا گزینههای محدود و بودجه
محدود) به حداکثر برســانند .این مســئله در نظریه مطلوبیت مورد انتظار
ســوبژکتیو (ذهنی) گنجانده شدهاست .عبارت «عقالنیت محدود» به این
منظــور اســتفاده میشــود تــا گزینههایی عاقالنه را نشــان دهــد که هم
شــناختی دانش را در نظر میگیرند و هم ظرفیت شناختی
محدودیتهای
ِ
را».
عقالنیت محــدود مضمون اصلی اقتصاد رفتاری اســت .این نظریه به
دنبال راههایی اســت که تصمیمگیریهای واقعــی در آنها اتفاق میافتند و
عوامل تاثیر بر تصمیمگیری را لیســت میکند .ســایمون عنوان میکرد که
بهترین راه برای مطالعه کردن این موارد ،شبیهسازیهای کامپیوتری است.
بــه همین منظور او به علوم کامپیوتر هم عالقهمند شــد .حیطه اصلی مورد
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عالقــه او در علوم کامپیوتر ،هــوش مصنوعی بود ،یعنی تعامل انســان و
کامپیوتر .او به دنبال این بود که اصول ســازماندهی انسانها و ماشینها و
سیستمهای پردازشی را صورتبندی کند و از طریق آن بتواند محدودیتهای
معرفتشناختی انسان را بهتر بشناسد.
با توجه به سال تولد سایمون و سالهایی 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 میدهند که این اندیشمند آمریکایی
تا چه حدی از زمانه خود جلوتر بودهاســت .امروزه تقریبا تمام نظریههای
ســایمون و تمام منافــذی که باز کردهبــود ،حتی اگر کامــا مورد پذیرش
دانشمندان و پژوهشگران نباشد ،به شدت بهوسیله آنها مورد استفاده قرار
میگیرد و همین مسئله آشنایی با این دانشمند را بسیار مهم میکند.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

همه تخممرغهایت را در یک سبد نگذار!

اقتصادی نیمه دوم قرن بیستم بود
جیمز تابین غول
ِ
و از بزرگترین اقتصاددان در سطح کالن در نسل خود به شمار میرفت
جیمز تابین

متولــد  5مارس  1918اســت و همــه او را به عنــوان اقتصاددانــی امریکایی
میشناسند .جیمز تابین دانشآموخته دانشگاههای هاروارد و ییل بود و در نهایت
در همین دانشگاهها نیز مشغول به تدریس علم اقتصاد شد .او از جمله مدافعان
و گســترشدهندگان نظریــه اقتصاد کینزی اســت که بر مداخلــه دولت برای
پایدارســازی و جلوگیری از رکود اقتصادی تأکید دارد .او در سال  1981موفق به
دریافت جایزه نوبل اقتصاد شــد .تابین تا  11مارس  2002که از دنیا رفت تالش
میکرد به پیشرفت علم اقتصاد کمک کند.

ــ

ســال  1981بود که جیمز تابیــن جایزه نوبل اقتصاد را بــه خاطر «تحلیل
بازارهای مالی و رابطه آنها با هزینه تصمیمها ،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 میگویند ،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 گونهای
خودی خود ارزیابی نشود بلکه چگونگی
باشد که ریسک و بازگشت دارایی به
ِ
سهم آن در ریسک و بازگشــت کلی سبد باید آن را ارزیابی کند .این نظریه در

جیمز تابین

مقاله تابین با عنوان «همه تخممرغهایت را در یک ســبد نگذار» به زیبایی بیان
شــده و اهمیتش را در آن مقاله به خوبی نشــان میدهد .او یک جمله کلیدی
دارد« :فــارغ از اینکه چه میزان خطر و احتیــاط میکنید ،تنها چیزی که الزم
دارید “دو” سبد است تا تخممرغهای خود را در آن قرار بدهید».
تابین یکی از مهمترین مشاوران اقتصادی دولت کندی بود و در عینحال در
مهمترین دانشــگاهها از جمله دانشــگاه ییل به عنوان اســتاد اقتصاد تدریس
میکرد .تابین را بیشتر به خاطر کاربرد نظریه اقتصاد در تصمیمگیریهای مردم
و همچنیــن به خاطــر دفاع از نظریــه کینزی برای دخالت دولــت در اقتصاد
میشناســند .او در تمام مدت عمر خود با اقتصاددانهای محافظهکاری نظیر
میلتون فریدمن چالش داشــت و در نهایت نیز جایزه نوبل خود را نشانی برای
بودن نظریه کینزی دانســت .پائول ساموئلسون از جمله اقتصاددانهای
برحق ِ
بزرگ ،او را رهبر اقتصاد کالن در نســل خودش میدانست .تابین خدمتهای
بســیاری برای درک بازارهای مالــی بینالمللی ،روشهای آمــاری و مطالعه
تصمیم افراد در خانواده و در کســبوکارها کرد .تابین در نظریهای که به خاطر
آن نوبل اقتصاد را دریافت کرد به این نتیجه رسیده که سرمایهگذاران تحت تأثیر
تصمیمات ریســکی و پرخطر خود قرار میگیرنــد و هرچه خطری که متحمل
میشوند بیشتر باشد ،میزان موفقیتشان نیز متفاوتتر خواهد بود.
نظریه سبد سهام مدرن

نظریه سبد ســهام مدرن که تابین آن را معرفی کرد تا حدود زیادی به درک
تمایالت ســرمایهگذاران برای حفظ داراییهای مختلــف کمک میکند .برای
نگهداری سهام
مثال او دریافت که در زمان تورم ،سرمایهگذاران تمایل کمی به
ِ
یــا پول نقد دارند و به جای آن به اوراق بهادار یا داراییهای فیزیکی مانند ِملک
روی میآورند .زمانیکه میخواســت نظریهاش را برای روزنامهنگاران توضیح
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ً
بدهــد ،یک نفر به او گفت« :لطفا با زبانی خودمانی توضیح بدهید» و تابین در
پاســخ برای تشــریح نظریه تنوعبخشــیاش گفت« :ببینیــد! هیچوقت همه
تخممرغهایتان را در یک سبد نگذارید ».فردای آن روز تیتر همه روزنامهها این
بود و در نهایت تابین آن را ادامه داد .البته تابین خودش را محدود به این نظریه
نکرد.
یکی از مهمترین نظریههای تابین با عنوان تابینز کیو ( )Tobin’s Qمعروف
اســت؛ این در حقیقت معیاری اســت که به وســیله آن رابطه میان ارزش بازار
کارخانهای یا شــرکتی در برابر هزینه آن سنجیده میشود .در دهه  90میالدی،
زمانی که بازار با رونق بســیاری همراه شدهبود ،این نظریه هم اهمیت بسیاری
پیدا کرد و تعداد زیادی از آن اســتفاده میکردند .در واقع پژوهشــگران اعالم
میکردند که تابینز کیو بسیار باالســت و در نتیجه قرار است اتفاقات خارج از
معمــول در بــازار رخ بدهد .برخی از پژوهشــگران نیز میگفتنــد این افزایش
نامنتظره و نامعقول میتواند با کاهش ناگهانی همراه شود که از قضا همینطور
هم شد.
تابین همیشــه تالش میکرد خودش را به دنیای علم اقتصاد محدود کند و
کمتر وارد سیاست بشود اما در سال  1961رئیسجمهور کندی از او درخواست
کمک کــرد .ابتدا مخالفت کرد و گفت« :شــما اشــتباه گرفتهایــد ،من یک
اقتصاددان گوشــهگیر هســتم» و در مقابل با این پاسخ کندی مواجه شد« :چه
خوب! من هم یک رئیسجمهور گوشــهگیر 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 یافتهبود در
دنیای واقعی پیاده میکرد.
تابین به خاطر احســاس نیــاز به دنیای اقتصاد پیوســتهبود؛ او رکود بزرگ
اقتصــادی را درک کرده و با معنای بحران اقتصادی آشــنا شــدهبود ،به همین

جیمز تابین

خاطر به علم اقتصاد احســاس نیاز میکرد .در نهایت موفق شد با نظریه سبد
ســهام مدرن بخشــی از نیاز را در دنیای واقعی برطرف کنــد .این اقتصاددان
پروپاقرص کینز باقی ماند و تا پایان عمرش بر این باور
امریکایی از طرفــداران
ِ
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
الزامآور میدانســت و با هرکســی که با این حرف مخالــف میکرد پای بحث
مینشست .تابین بیش از  500مقاله و  16کتاب نوشت اما این جمله او هنوز هم
در دنیای اقتصاد کاربرد دارد« :همه تخممرغهایت را در یک سبد نگذار!».
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

آیا الگوی پسانداز و خرج بین افراد
یکسان است؟
فرانکو مودیلیانی نام این الگو را فرضیه چرخه عمر گذاشت

فرانکو مودیلیانی
فرانکو مودیلیانی در  18ژوئــن  ،1918یعنی زمانی که جنگ جهانی اول به
پایان خود رسیدهبود ،در پایتخت ایتالیا به دنیا آمد .او در سن  17سالگی وارد
دانشــکده حقوق دانشگاه اسپینزا رم شد .یک سال بعد از این مسئله بود که
مودیلیانی به صف دانشجویان معترض به سیاستهای اقتصادی موسیلینی
پیوست .مودیلیانی در آن سالها عالقه خاصی به سوسیالیستها داشت .او
ســپس به پاریس و پس از آن بــه ایاالت متحده رفت تــا تحت نظر ژاکوب
مارشــاک و آبا لرنــر دکتری خود را از موسســه نیواســکول دریافت کند.
مودیلیانی در ســال  1985موفق به دریافت نوبل اقتصاد شــد و در سن 85
سالگی ،در سال  ،2003در شهر کمبریج ایالت ماساچوست درگذشت.

ــ

مودیلیانــی تنها نام خانوادگی نقاش مشــهور ایتالیایــی ،آمادئو مودیلیانی
نیست .فرانکو مودیلیانی اقتصاددانی آمریکایی -ایتالیایی بود که موفق شد در
سال  1985نوبل اقتصاد را دریافت کند .اینکه او چه کردهبود که به این درجه
از اعتبار و شهرت جهانی رسید و چه مخالفانی هم داشت ،موضوعی است که
به آن میپردازیم.
فرضیهای بســیار مهم در اقتصاد وجــود دارد به نام «فرضیه چرخه عمر»

فرانکو مودیلیانی

( .)LCHاین فرضیه مدلی است که الگوهای مصرف افراد را توضیح میدهد.
بنابــر فرضیه چرخه عمر ،افراد رفتار مصرفــی و پساندازی خود را برای یک
چرخه از عمر برنامهریزی میکنند .طبق این فرضیه ،افراد ســعی میکنند که
مصرف خود را طی یک دوره کامل از عمر هموار کنند به گونهای که زمانی که
درآمدی دارند پول پسانداز میکنند و در دوران بازنشســتگی این پسانداز را
هزینه میکنند .فرض اصلی این مدل این است که تمام افراد سبک زندگیهای
باثباتی را الگوی خود کنند .منظور از ســبک زندگی باثبات این است که افراد
معموال به شــکل وحشــتناکی در یک دوره پسانــداز و در دوره بعدی خرج
نمیکنند ،بلکه سطح مصرف خود را در هر دوره تقریبا یکسان نگه میدارند.
از دهــه  50میالدی بود که نام فرانکو مودیلیانی به عنوان آغازکننده فرضیه
چرخه عمر ،بر ســر زبانها افتاد .بــه غیر از این فرضیــه ،فرضیه انتظارات
عقالنی را هم داریم .بســیاری از اقتصاددانــان میگویند که فرضیه انتظارات
عقالنی توسط یک مقاله نوشتهشده از طرف مودیلیانی و امیل گرونبرگ ،آغاز
شدهاست.
مودیلیانی زمانی که عضو هیئت علمی دانشگاه کارنیج ملون بود ،در سال
 ،1958همراه 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 نمیگیرد که آیا این بنگاه از طریق حق سهام تامین مالی
میشود یا خیر ،یعنی سهام میفروشد یا نه ،و بدهکاری یک بنگاه هم تاثیری
در ارزش آن ندارد .معنای این قضیه این اســت که نسبت بدهی به حق سهام
برای بنگاههای خصوصی بیاهمیت است.
مودیلیانــی در اوایل دهه  60میالدی ،همراه با آلبرت آندو ،پاســخی را به
مقاله  1963میلتون 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  1975همراه با شاگرد سابقش لوکاس پاپادموس،
مقالهای را به صورت مشترک نوشت که در آن مفهوم «نایرو» ( )NIRUبه علم
اقتصاد وارد شــد .این مفهوم همان نرخ غیرتورمی بیکاری است که پیشرفتی
بزرگ نســبت به مفهوم «نرخ طبیعی بیکاری» به حساب میآمد .این عبارت
ارجاع به سطحی از بیکاری دارد که پایینتر از آن تورم افزایش مییابد.
مودیلیانی در سال  1997همراه با نوهاش لیا مودیلیانی ،چیزی را توسعه داد
ریســک مودیلیانی» شــناخته
که امروزه با نام «عملکرد تطبیق دادهشــده با
ِ
میشود .این سنجه مربوط به بازگشــتهای یک پورتفولیوی سرمایهگذاری
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.
کینزیها به جان هم

آثار مودیلیانی که مربوط به سیاستهای مالی بودند بهوسیله اقتصاددانان
نزدیک به مکتب پستکینزی مورد انتقاد قرار گرفت .این دسته از اقتصاددانان
کینزگرایی موجود در دیدگاههای مودیلیانی را قبول نداشــتند و اشاره میکردند
که اهمیــت او در معرفی مفهوم نایرو ،و موضع کلی او درباره کســری مالی،
مشــکل دارد .قضیه مودیلیانی -میلر عنوان میکند که در یک اقتصاد بسته،
استقراض دولت نوعی مالیاتگیری معوق به حساب میآید ،زیرا هزینه کردن
دولت را تنها میتوان از طریق چاپ پول ،مالیات یا استقراض تامین مالی کرد.
بنابراین تامین مالی هزینههای دولت از طریق پول ،به معنای وارد شدن نوعی
از مالیات از پس آن است که «مالیات تورمی» نامیده میشود .مالیات تورمی،

فرانکو مودیلیانی

مالیاتی اســت که به صورت غیرمســتقیم و از طریق نرخ تورم توســط دولت
جمعآوری میشــود .قضیه میلر -مودیلیانی ادعا میکرد که تاثیر این شکل از
مالیات دقیقا مشــابه مالیاتگیری مستقیم است و به همان شکل درآمدهای
دائمی را تحت شعاع خود قرار میدهد.
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 سیاستهای ریاضتی
است.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

مراقبت از النه مرغان را
به روباه نسپارید

جیمز بیوکنن اقتصاددانی بود که چراغ تصمیمگیری سیاسی را روشن کرد
جیمز بیوکنن

در سوم اکتبر  1919در خانوادهای با اصالت اسکاتلندی -ایرلندی در امریکا متولد
شد .تحصیالت خود را تا دکتری در دانشگاه شیکاگو ادامه داد .اغلب او را به
عنوان فردی میشناسند 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
 1986برایش به ارمغان آورد .او در مطالعات خود به بررسی نقش منافع شخصی
دولتیها در تصمیمگیریهای عمومی پرداخت .بیوکنن در نهم ژانویه  2013از
دنیا رفت اما همچنان او را به عنوان صدای انتخاب عمومی میشناسند .او با
مطالعات خود ،نگاه جدیدی را به تصمیمگیریهای سیاسی در دنیا ایجاد کرد که
هنوز هم حایز اهمیت است.

ــ

یکی از موسسات نظرسنجی ،بررسیهایی در زمینه مواردی که امریکاییها
مورد قضاوت قرار میدهند ،انجام دادهاست .در این فهرست مشخص شده که
امریکاییها به بسیاری از مسائل پیشپاافتاده بیشتر از جریانهای داخل کنگره
خود اهمیت میدهند .اما این مسئله برای جیمز بیوکنن ،اقتصاددان برنده جایزه
نوبل و معمار نظریه «انتخاب عمومی» که در 93ســالگی درگذشــت ،چندان
ً
کاری خود ظاهرا بســیار پرت بود .او از
غافلگیرکننده نبــود .بیوکنن در زمینه ِ

جیمز بیوکنن

مدلهــای پیچیده دوری میکرد و به همین خاطر اغلب او را نادیده میگرفتند.
او بیشــتر اوقات از دیگران فاصله میگرفت و روزهای خودش را در دانشــگاه
ویرجینیا میگذراند .اما بههر حال او بزرگترین ســهم را در اقتصاد سیاســی
بررسی اثرات دولت و حکومت نشان میداد.
داشتهاســت .او عالقه زیادی به
ِ
واکنشهای دولت به شکستهای بازار نیز رفتهرفته مورد توجه قرار میگرفت.
حاال زمان آن رســیدهبود که این رفتارها به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
اقتصاددانهای بســیاری دست به کار شــدند و وظیفههای دولت را در شرایط
مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دادند ،بیوکنن یکی از آن اقتصاددانها بود.
بــرای مثال آنها مشــاهده میکردند که وقتی اقتصاد محدود نباشــد و بازار به
صورت آزادانه فعالیت کند ،میزان آلودگیها نیز بیشــتر میشود .در این شرایط
دولت خودش را مجاز میبیند که دخالت کند و اقداماتی نظیر مالیات بر آلودگی
هوا را وضع کند .اما واقعیت این است که هیچکس نمیتواند تضمین کند دولت
این اقدامات را به درســتی انجام بدهد .بیوکنن این پرســش را مطرح کرد که آیا
دولتها بر اساس منافع شخصی خودشان اقدام به وضع مالیات میکنند یا این
کار را به عنوان وظیفهای عمومی انجام میدهند؛ این پرسش به نوعی اقدامات
دولت را زیر سؤال میبرد .او به موقعیتی اشاره میکرد که به آن «سیاست بدون
عاطفه» میگفت؛ 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 انسانها تشکیل شدهاست .این
ً
افراد قاعدتا باید منافع شخصی خودشان را در نظر بگیرند و بعید به نظر میرسد
به منافع عمومی توجهی داشتهباشــند .هرچند چنین رویکردی در ظاهر امر به
نظر بدبینانه میآید (و برای عدهای نیز واضح به نظر میآید) 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 میدانست که از نظر عموم مردم
توجیهپذیر باشد.
فریاد انتخاب عمومی

بررسی اقدامات دولتی
تحلیلهای انتخاب عمومی به مرور فضایی را برای
ِ
فراهم کرد .در این بین اقدامات شــرکتها نیز زیــر ذرهبین قرار میگیرد .برای
مثال یک شــرکت ممکن است برای پیشبرد اهداف خودش ناچار به البی کردن
با دولت بشــود .به این ترتیب نظریه انتخاب عمومی توصیه میکند که در قبال
بسط و توســعه نقش دولتها با احتیاط اقدام شود .زمانیکه دموکراسی حاکم
کردن این تصمیمهای دولتی از طریق عموم مردم تا حدودی
میشــود ،مدیریت ِ
آســانتر و امکانپذیرتر میشــود .بر اســاس دیدگاه بیوکنن در رویه سیاسی،
میتــوان به کمک بازارهای آزاد ،درک بهتری از انگیزههای بازیگران سیاســی
داشت و نتایج تصمیمگیریهای آنها را پیشبینی کرد .میتوان قوانین مشخصی
را از پیش تعیین کرد و به کمک آنها به نتایج مطلوبی دست یافت .در نهایت این
دیدگاه توصیه میکند که مراقبت از النه مرغان را به روباه نسپارید .هر تصمیمی
که مأموران دولتی میگیرند 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.

الرنس کالین

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

استفاده از گذشته برای پیشبینی 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  1920در ایالت مرکزی نبراسکا و شهر اماها به دنیا آمد .تحصیالت اولیه
خود را در کالج شــهر لسآنجلس و دانشگاه برکلی کالیفرنیا در زمینههای علم
حساب و اقتصاد به پایان رساند .در این سالها او کار خود را بر روی صورتبندی
مدلهای محاسباتی آغاز کرده بود .کالین نهایتا در سال  1944زیر نظر مردی از
پایاننامه دکتری خود دفاع کرد ،که بعدها بدل به یکی از معروفترین اقتصاددانان
تاریخامریکاشد.آنمردپلساموئلسونبودکهآ نسالهابهتازگیاستاددانشگاه
امآیتی شــده بود و کالین اولین دانشجوی دکتریاش بود .در اواسط دهه  50که
مککارتیسم بسیاری از افرادی را که سابقه کمونیستی در امریکا داشتند مورد
فشار قرار داد ،کالین را مجبور کرد که برای دورهای 4ساله به انگلستان و دانشگاه
آکســفورد برود .دلیل اصلی این فشار ،عضویت کالین در حزب کمونیست در
َ
سالهای جوانیاش بود .او نهایتا در اکتبر  2013در حومه بسیار لوکس ِگلدوین
ایالتپنسیلوانیادرگذشت.

ــ

ســال  1980بود که نوبل اقتصاد را با این توضیح دریافت کرد« :به خاطر
ایجاد مدلهای اقتصادسنجی و کاربرد آنها در تحلیل نوسانات و سیاستهای
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اقتصادی ».صحبت از الرنس کالین است و «ایجاد مدلهای اقتصادسنجی»
به 40سال پیش از دریافت جایزه نوبل برمیگردد.
کالین جوان به شــیکاگو رفته بود تا در «کمیســیون تحقیقات اقتصادی
کولس» مدلی طراحی کند .این مدل در راســتای پیشبینی توسعه نواسانات
ِ
کســبوکار و مطالعه آثار سیاستگذاریهای اقتصادی -سیاسی حکومت
اســتفاده میشد .این دوران همزمان بود با جنگ دوم جهانی .کالین پس از
این جنگ از مدلش برای یک پیشبینی عجیب اســتفاده کرد .اندیشه غالب
در آن زمان بر این نظر بود که با بازگشــتن سربازان امریکایی از جنگ ،رکود
پدید میآید ،اما کالین به درســتی پیشبینی کرد که این مرحله همراه با بهبود
ُ
و افزایــش تقاضا مواجه خواهد بود .همین مراحل در مورد جنگ کره که در
سالهای ابتدایی دهه  50به وقوع پیوست هم اتفاق افتاد.
این آغــاز راه اقتصاددانی بــود که در همان ســالها عضویت در حزب
کمونیســت را هم از ســر گذرانده بود و به زودی به ســمت اولین گام بسیار
برجستهاش حرکت میکرد .کالین که دیگر استاد دانشگاه میشیگان بود ،در
ُ
ســال  1955همراه با دانشجوی دکتریاش ،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 میکرد .این توصیف به لحاظ تکنیکی با مدلهای
خاص آماری انجام میشــد که «معادالت توامان» نامیده میشوند .در این
مدل از  20معادله توامان و دادههای ســری زمانی از ســال  1929تا ،1952
اســتفاده شــد .این مدل سنگبنای مسیری شــد که در سالهای بعدی به
مدلهایی بسیار پیچیدهتر مانند مدل وارتون و مدل بروکینگز رسید.
مدل کالین-گلدبرگر در ســال  1959با یک کامپیوتــر آیبیام  650در
دانشگاه برکلی تست شد .در این تست مشخص شد که زمانی که به این مدل

الرنس کالین

ریاضیاتی شوک وارد میشود دقیقا همان نوساناتی را از خود بروز میدهد که
در چرخههای کسبوکاری امریکا تا آن زمان مشاهده شده بود.
بزرگترین رقیب میلتون فریدمن

ویژگی اصلــی که کالین را از بســیاری اقتصاددانان همتــراز خود جدا
میکــرد ،تجربهگرا بودن او بود .تجربهگرایی در اقتصاد به زبان ســاده یعنی
اینکه مبنای سیســتمی که میســازید واقعیات تجربی باشــد .نقطه مقابل
تجربهگرایی در اقتصاد ،نوعی دیدگاه نظری است که مبنای خود را بر اصول
عقلی میچیند.
مثال بســیار معروف برای اقتصادی که پایه عقلی دارد ،نظریات میلتون
فریدمن است .فریدمن در کتاب «روششناسی اقتصاد پوزیتیو» به صراحت
اینطور ادعا میکند که به هیچوجه الزم نیست فرضیات اقتصادی مبتنی بر
واقعیات تجربی باشند .مثالی ســاده از این نوع نگاه ریاضیات ساده است.
اینکه عدد  1بزرگتر از صفر اســت ،چیزی نیست که در واقعیات تجربی با
دست قابل نمایش دادن باشد ،بلکه اصلی عقالنی است.
اقتصاد تجربهگرا 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 میشود» و
در نهایت تجویز کنیم که «اگر دیدید باران میبارد ،منتظر خیس شدن زمین
باشــید» ،آنگاه توانستهایم بر اســاس دادههای تجربی به گزارهای برسیم که
قدرت پیشبینی آینده را هم به ما میدهد.
کالین این دادههای تجربی را در کتابهای اولیه خود نظیر «نوســانات
اقتصادی در ایاالت متحده »1921-1941 ،آورده اســت .این کتاب در سال
 1950چاپ شــد و همانطور که پیشتر گفتیم عمده ســه دهه آینده زندگی
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کالیــن صرف تولید مدلهایی برای پیشبینــی اقتصادی ،مبتنی بر دادههای
تجربی شد که در نهایت گزارش مبسوط این فرایند را میتوانید در کتابهایی
نظیــر «مقدمهای بــر پیشبینی اقتصادســنجی و مدلهــای پیشبینی» و
«مدلهای اقتصادســنجی به عنوان راهنمایی بــرای تصمیمگیری» ردگیری
کنید که به ترتیب در سالهای  1980و  1981منتشر شدند.
امروزه علم اقتصــاد جریان اصلی که در عمده دانشــگاههای جهان به
کالن کینزی و
عنوان پایه تدریس میشود ،متشکل از دو پایه است :اقتصاد ِ
اقتصاد ُخرد نئوکالسیک .رویکرد تجربی و ایجاد مدلهای محاسباتی برای
پیشبینی 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».

کنت ارو

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

عصر طالیی نظریات اقتصادی

جوانترین دریافتکننده نوبل اقتصاد از ناممکنها میگوید

کنت ارو
پرداز
متولد  23آگوســت  1921است؛ اقتصاددان ،ریاضیدان ،نویسنده و نظریه ِ
سیاســی امریکایی که در  21فوریه  2017از دنیا رفت .او در سال  1972به همراه
ِ
ً
جان هیکــس جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد .عمومــا او را در دوران بعد از
جنگ جهانی دوم و به عنوان نظریهپرداز اقتصاد نئوکالسیک میشناسند .کنت
ارو نهتنها خودش به نوبل اقتصاد دست پیدا کرد بلکه بسیاری از شاگردانش نیز
به این جایزه رســیدند .مهمترین نظریههای 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
بازار شناخته شدهاست.

ــ

«پایــان عصر طالیی نظریههای اقتصــادی»؛ این تیتر بســیاری از مجلهها و
روزنامه در فوریه  2017بــود .آنها به مرگ کنت ارو اقتصاددان بزرگ امریکایی
اشــاره میکردند .کنــت ارو همعصر با پائول ساموئلســون و گــری بکر بود؛
اندیشــمندانی که عصری طالیی را در تاریخ نظریات اقتصادی رقم زدند .آنها
منطق جدیــدی را برای پایههای علــوم اجتماعی به ارمغــان آوردند .رویکرد
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اقتصادی به تصمیمگیریهای فردی در حقیقت از تقابل اولویتها ،محدودیتها
و عقاید نشئت میگیرد .در نهایت میتوان از طریق همین رویکرد ،تحلیل کرد
که چطور بازارها روی تصمیمگیریها اثر میگذارند .ارو و دیگر همکارانش در
این دوره طالیی روی همین نظریهها کار کردند و شــالوده کار را فراهم آوردند.
در واقــع آنها نشــان دادند که قلمروی اقتصاد فراتر از مســئله بــازار و قضیه
قراردادی عرضه و تقاضاست.
ِ
بزرگترین دســتاورد ارو «قضیه عدم امکان» اســت .در کانون این قضیه
جمعی دیگری
تصمیم
نشــان داده میشــود که چطور تصمیمهای دولتی یا هر
ِ
ِ
دل خود داشتهباشــد.
میتواند اولویتهای فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در ِ
نظامهای دیکتاتوری میتوانند ایــن کار را به راحتی انجام بدهند :اولویتهای
رهبــر ،اقدامات را تعیین میکند .موارد دیگر کمی پیچیدهتر از این مورد خواهد
بود .این جریان در نظامهای دموکراتیک به شــکلی پیچیدهتر بروز پیدا میکند.
در واقــع «خواســت مردم» در قالــب رأیدهندگان ،خط اصلی را مشــخص
ً
ارزش هر رأی به میان میآید .اصال آیا
میکند .اینجاســت که بحث
ســنجش ِ
ِ
هرکســی باید در ازای هر انتخابات ،یک رأی داشتهباشد فارغ از اینکه شدت و
نــوع احساســاتش در هر مورد انتخاباتی متفاوت اســت؟ آیا میتــوان از نظام
سهمیهبندی هم استفاده کرد؟
نظریهای برای ناممکنها

پرسش بزرگی که در زمینه رأی دادن وجود دارد این است که آیا رأی اکثریت
میتوانــد صدای واحدی ایجاد کند؟ در واقع مــا همه تمایل داریم با رأیگیری
سیاست مشــخصی را به شــکلی یکصدا حاکم کنیم .یعنی قرار
خطمشی و
ِ
اســت با رأیگیری ،تصمیمهای منسجم و یکدســتی گرفته بشود .اما آیا واقعا
چنین چیزی امکان دارد؟ کنت ارو در «قضیه عدم امکان» به این پرسش پاسخ

کنت ارو

میدهد« :خیر» .او در تحلیلهای خود نشــان میدهد در هر رویهای ،هرچند
حصــول نتایج نامطلوب وجود
که به صورت هوشــمندانه صورت بگیرد ،خطر
ِ
دارد .بــه عبارت دیگر ،هیچگاه نمیتوان گفــت که در رأیگیری ،صدای واحد
مردم به گوش خواهد رســید .البته ارو در این نظریهاش قصد ندارد ارزشهای
نظــام دموکراتیک را زیر ســؤال ببــرد .او در حقیقت تالش میکنــد تأثیرات
گیری
اولویتهای فردی در تمامی ً مســائل را نشان بدهد .از نگاه او ،نظام رأی ِ
جمعی آرمانی و کاملی اصال وجود ندارد.
ِ
امــکان ارو در حقیقت دربــاره پارادوکسهــای انتخابهای
عدم
قضیــه
ِ
اجتماعی اســت .اما در کنار ایــن نظریه ،او بحث رفاه را هــم مطرح کرده که
نظریهای جالب توجه است و نگاه اقتصادیتری به مسئله دارد .او همچنین به
احتمالی آن» پرداخته که
تحلیل «ابهــام در تصمیمگیریهای اقتصادی و نتایج
ِ
ِ
به درک تعادل در بازار کمک میکند .مســئله تعادل بازار یکی از محوریترین
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 رویهای روی
کلیــت اقتصاد چه تأثیری میگذارد .این رویکرد به فهم بیشــتر اقتصاد کمک
ِ
کــرد .جایزه نوبل اقتصادی که کنت ارو در ســال  1972و بــه عنوان یکی از
جوانترین افراد به همراه سر جان هیکس دریافت کرد به پاس همین تالشها در
زمینه نظریههای تعادل بود .او در نظریه تعادل عمومی که شــاخهای از اقتصاد
گیری عرصه ،تقاضا و قیمت را در کل
نئوکالســیک اســت تالش کرده شــکل ِ
گرفتن ارتباط بین بازارهای مختلف توضیح بدهد .اصلیترین
اقتصاد با در نظر
ِ
حرف در این نظریه ،این اســت که یک نفر یا یک چیز به تنهایی نمیتواند روی
بازار به شکلی جداگانه اثر بگذارد .کنت ارو با نظریههای مختلف خود خدمتی
بزرگ بــه علم اقتصــاد در بخش نظریهها کــرد و عصری طالیــی را در کنار
همکارانش رقم زد.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

چطور همه افراد میتوانند
ازدواجی پایدار داشته باشند؟

لوید شپلی الگوریتمی خاص برای حل این مسئله ارائه میدهد
لوید شپلی
لوید شپلی در ژوئن  1923در شــهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا
آمد .او که تحصیالت خود را در آکادمی فیلیپس اکســتر آغاز کردهبود ،برای
تکمیل کارش ابتدا به دانشگاه هاروارد و در نهایت به منظور گرفتن دکتری به
دانشگاه پرینســتون رفت« .ارزش شپلی» از پایاننامه دکتری او بیرون آمد و
از همان ســال  1953نام او را در بین چهرههای مهم اقتصاد قرار داد .در ســال
 ،2012در حالیکه  89سال سن داشت ،موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد
و  4سال بعد ،یعنی در بهار  2016درگذشت .او پیشتر از نوبل جایزه نظریه جان
فــون نیومــان را هم در ســال  1981بــرده بود .فهرســت بلنــدی از مدلها و
الگوریتمهای اقتصادی ،نام شپلی را در عنوان خود دارند.

ــ

شاید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه لوید شپلی ،بر روی مدلها و الگوریتمهای
مختلف قرار نگرفته باشــد .این اقتصاددان آمریکایی که در سال  2012موفق به
اخذ نوبل اقتصاد شــد ،یکی از تاثیرگذارترین چهرههــای 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

لوید شپلی

مجموعه مرد داشته باشیم و یک مجموعه زن ،و افراد هر یک از این دو مجموعه
بر اساس اولویتهای خود ،افراد مجموعه مقابل را رتبهبندی کرده باشند ،باید
ازدواج بین مرد و زنی انجام شــود که هر کدام ،هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه
 1قرار نداده باشند .وقتی چنین شرایطی مهیا شود ،میتوانیم از پایداری ازدواج
ســخن بگوییم .برای حل این مســئله الگوریتمهای مختلفی تاکنون پیشنهاد
شــدهاند و از ظاهر قضیه هم معلوم اســت که چنین مثالــی در دنیای واقعی،
کاربردهای بســیار زیادی دارد .معروفترین مثال واقعی از چنین مســئلهای
تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبتهای بیمارستانی است .سال  2012بود که
نوبل اقتصاد به لوید شــپلی و الوین راث به خاطــر «نظریه تخصیص پایدار و
کاربردش در طراحی بازار» داده شد .سال  1962بود 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 میتوان تمام ازدواجها را پایدار ساخت .این روش امروزه با
نام الگوریتم گیل -شــپلی شناخته میشــود .این الگوریتم سه مرحله مختلف
دارد :در مرحله اول ،هر مرد ،از زنی که بیش از بقیه دوست دارد ،خواستگاری
میکند و زن به خواستگار مورد نظرش «شاید» و به باقی خواستگارها «خیر»
پاســخ میدهد .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
عالقهاش  -چه نامزد داشته باشد ،چه نداشته باشد -پیشنهاد ازدواج میدهد.
زن هم اگر نامزد نداشته باشد ،یا این مرد جدید را به نامزد فعلیاش ترجیح دهد
با «شاید» پاسخ میدهد .در نهایت هم این دورها آنقدر تکرار میشوند که همه
نامزد داشته باشند.
ایــن الگوریتم ادعا میکنــد که در نهایت همــه ازدواج خواهند كرد و تمام
ازدواجها هــم پایدار خواهند بود .طی نیم قرن اخیــر ،جدای از الگوریتمهای
دیگر ،گامهای بســیاری برای بهینهســازی این الگوریتم صورت گرفتهاســت.
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بهینهسازی یک الگوریتم به معنی کمتر کردن مراحل محاسباتی آن است ،تا در
صورت پیادهسازی در یک فضای واقعی ،با سرعت بیشتری به پاسخ برسد.
ارزش شپلی

«ارزش شــپلی» طرح یک راه حل در نظریه بازی است .این طرح اولینبار
در ســال  1953توسط لوید شپلی مطرح شد .بر اساس این طرح ،به هر یک از
بازیکنان همدست در نظریه بازی ،توزیعی خاص از مجموع ارزش افزوده تولید
شــده توســط همه بازیکنان ،ارائه میشود« .ارزش شــپلی» با مجموعهای از
ویژگیهای مطلوب شناخته میشود .هارت در سال  1989این طرح را به شکلی
کامل بررسی کرد .برای فهمیدن دقیق این طرح ،باید سری بزنیم به چینش آن:
مجموعهای از بازیکنان در همکاری با هم دستاوردی به صورت مجموع حاصل
میکنند .از آنجایی که ممکن اســت برخی از بازیکنان تاثیر بیشــتری در این
اتحاد یا قدرت چانهزنی 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 میدهد .تاثیر این طرح شپلی خود را در بازیهایی
که بر اســاس تقسیم هزینه ایجاد میشوند نشــان میدهد .این بازیها با توابع
هزینــهای ســر و کار دارند .در ایــن بازیها ،قاعده تقســیم هزینه که «هزینه
آنارشــی» را بهینهســازی میکند ،و در ادامه آن پایداری قیمتها پدید میآید،
دقیقا قاعدهای مبتنی بر «ارزش شپلی» است.
در تاثیر لوید شــپلی همین نکته بس اســت که تقریبا  60سال پس از چنین
طرحها و نظریات درخشــانی ،هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد آنها در بسیاری
از تصمیمات اقتصادی وجود دارد.

برایان آبل-اسمیت

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

چهکسی بهداشت و درمان را به امری
حیاتی در اقتصاد تبدیل کرد؟
برایان آبل -اسمیت تقریبا یکتنه نظام اقتصادی بهداشت را
در جهان غرب راه انداخت
برایان آبل-اسمیت
اسمیت در سال  1926در محله کنسینگتون لند به دنیا آمد و سالهای نوجوانی
خود را زیر سایه جنگ جهانی دوم دید .او در سال  1940وارد کالج هیلبری شد و
پس از آن به خدمت سربازی رفت .در سال  1948وارد کالج کلیر دانشگاه کمبریج
شــد و در سال  1951در رشــته اقتصاد از این دانشگاه فارغالتحصیل شد .دوره
دکتری خود را هم در همین دانشــگاه ادامه داد تا نهایتا در ســال  1955تحت نظر
جوآن رابینســون ،موفق به اخذ دکتری اقتصاد شــد .اســمیت در ســال 1991
بازنشست شد و نهایتا در بهار  1996در سن هفتادسالگی درگذشت.

ســال  ،1996زمانی 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 گذاشتهبود.
پژوهشهــای او در چارچوب کمیته گیلباد بریتانیا در ســال  1956نشــان داد که
اناچاس ارزشــی بسیار باال برای پول قائل است و به همین خاطر هم جای زیادی
برای ســرمایهگذاری دارد .از دهه  60میالدی به این ســو ،هرگاه که حزب کارگر
بریتانیا به قدرت میرسید ،یکی از مشاوران اصلی آنها اسمیت بود و در این سالها
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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 میکرد،
درمانی خود
در ســطح بینالمللی هم به بیش از  50کشور به منظور توسعه خدمات
ِ
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 پژوهشهای او درباره
بهداشــت و رفاه اجتماعی شکل بگیرند .تمرکز اصلی او بر تاثیر دولت رفاه جدید
بریتانیا در ســالهای پس از جنگ دوم جهانی بود و در همین راستا به طور مرتب
مقــاالت و کتابهایی را در رســانههای جریان اصلی منتشــر میکــرد و ایرادات
سیســتمهای موجود را مشــخص میکــرد .او در همکاری با پیتر تاونســند ،که
جامعهشناسی مشــهور بود ،پژوهشهایی بسیار تاثیرگذار در زمینههایی چون فقر،
مســتمری گرفتن و امنیت اجتماعی انجام داد .شــاید یکی از جالبترین کارهای
اســمیت به ایجاد روشی جدید برای مشخص کردن خط فقر مربوط باشد و با این
پژوهش او نشــان داد که در بریتانیای دهه  ،50فقر افزایش داشتهاســت .در سال
 1965هم 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 راهاندازی
شود .یکی دیگر از زمینههای پژوهشی کلیدی اسمیت تامین مالی و توسعه خدمات
درمانی بود .او که بر روی گزارش گیلباد کار کردهبود و هزینه اناچاس را مشخص
ساخته بود در ســال  1958دعوت شــد تا یک پروژه چندآژانسی را برای سازمان
بهداشت جهانی درباره هزینههای بهداشــت در شش کشور انجام دهد .او اولین
طبقهبندی قیاســی را در این زمینه منتشر کرد که بعدها تبدیل به استانداردی برای
گزارش دادن هزینههای بهداشت و درمان شد .گرچه پیشینه مطالعاتی و تحصیلی
اســمیت در زمینه اقتصاد بود ،او عالقــه روزافزونی به مســائل مالی و مدیریت

برایان آبل-اسمیت

خدمات درمانی پیدا کرد .او از خالل قرارهایی که با بســیاری از مســئوالن دولتی
بریتانیا داشت ،تجربهای دست اول از خدمات درمانی در بریتانیا پیدا کرد.
کارزار سیاسی

البته همانطور که بســیاری از اقتصاددانها تنها به این زمینه اکتفا نکرده و وارد
مشاورههای سیاسی هم شدهاند ،هیو دالتون هم میگفت که اسمیت میتواند در آینده
بــه یکی از اعضای پارلمان حزب کارگر بریتانیا تبدیل شــود .او به کارزار انتخاباتی
پرداخت اما زمانی که در سال  1957فرصتی 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 اینکه وارد پارلمان انگلستان شود،
مسیر خود را به سمت جامعه فابین که یک سازمان سوسیالیستی بریتانیایی است کج
کرد و نقشی بسیار مهم در مدرنسازی این سازمان ایفا کرد و  31سال به عنوان یکی
از اعضای کلیدی آن به فعالیت پرداخت و تا قائممقامی ریاســت هم باال رفت .او از
اواسط دهه  50در بخشهای مختلف حزب کارگر مشغول به کار بود و دائما ایدههایی
جدید درباره سیاســتهای اقتصــادی ارائه میداد که البتــه ،همانطور که حدس
میزنید عمدتا مربوط به رفاه و عدالت اجتماعی بودند.
زمانی که حزب کارگر در ســال  1974دوباره 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 مستمریها ارائه دهند
و برنامهای جدید برای تخصیص منابع توســط حزب کارگر معرفی کنند .برایان
آبل-اسمیت به طور کل اقتصاددانی خستگیناپذیر بود که گرچه شاید ایدههایی
بسیار جدید در زمینههای نظری اقتصاد ارائه نکرد ،اما پژوهشها و پیگیریهای
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 نهتنها غیرضروری ،بلکه مضر میداند
موری راتبارد

ســال  1926بود که موری نیوتن راتبارد در شــهر نیویورک به دنیا آمد .در
سال  1945وارد دانشگاه کلمبیا شد و لیسانسش را در رشته ر یاضی گرفت
و دقیقا  11ســال بعد موفق به اخذ مدرک دکتری از همین دانشگاه منتها در
رشته اقتصاد شد .راتبارد که از همان کودکی به عنوان یک آدم «راستگرا»
پــرورش یافته بــود زندگی آ کادمیــک و حرفهایاش را هــم در همین راه
گذاشت .تقریبا موسسه و دانشــگاه بزرگی در سطح جهان وجود ندارد که
راتبارد ســابقه تدر یس در آن را نداشته باشد .سرانجام در ژانویه سال 1995
زمانی که هنوز  70ساله هم نشده بود در همان شهر نیویورک درگذشت.

ــ

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
دیدگاههای 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 روشهــای علمی در اقتصــاد را عملی

موری راتبارد

کل اقتصادسنجی،
بیحاصل و عبث میدانســت .این ابزار علمی شــامل ِ
تحلیلهای تجربــی و آماری و دیگر ابزارهای علوم انســانی  -و اقتصاد-
جریان اصلی میشــود .او هم مانند میزس به دنبال روش پراکســیولوژی یا
همان کنششناسی 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 میداند و همانطور که هندسه و ریاضیات وابسته به شواهد و
تجربیات نیســتند ،اقتصاد را هم بینیاز از تجربیــات میداند .به همین خاطر
است که اگر آثار موری راتبارد را مطالعه کنید با حجم گستردهای از استدالالت
عقلی بســیار سفت و سخت و مستحکم روبهرو میشوید که بیشتر یادآور نظام
نظری 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 چهرهای در اقتصاد سرمایهداری بود که علیرغم تمام انتقاداتی که به آن
وارد میشــد ،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 بنیانگذار 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 .میدانیم 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 میپذیرفتی دیگــر حرفی نبود که بتوانی از آن
شــانه خالی کنی .اقتصاددانان و نظریهپردازان مکتب اتریش هم به مرور زمان
اسمیت را مقصر اصلی این نظریه میدانستند .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 میآمد اما راتبارد ،او را هم فاقد شخصیتی قدرتمند برای
پیگیری اســتدالالت عقلی میدانست .مشکل استدالل عقلی در اقتصاد این
اســت که امکان دارد به جاهایی برسد که تصویری غمانگیز برای زندگی بشر
فراهم آورد و این چیزی نیست که هر شخصی بتواند با آن کنار بیاید.
آنارشیسمسرمایهدارانه

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 مکانیزمهای بازار به
ویــژه مکانیزم قیمتها قرار دهد .پرسشــی که در اینجــا بالفاصله ذهن هر
خواننــدهای را درگیر میکند این اســت« :اگر قرار نیســت دولت در اقتصاد
دخالت کند ،پــس دیگر چهکاری برای انجــام دادن دارد؟» موری راتبارد در
اینجا به طــرز عجیبی موافــق مارکسیســتهای ارتدوکس اســت .به نظر
مارکسیسم ارتدوکس دولت تنها وظیفهای که دارد ،یک وظیفه اقتصادی کالن
اســت که حاال با یک جهتگیری خاص پیاده میشود .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 میگیرد و از کاپیتالیسم
هم مالکیت خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را .موری راتبارد نهتنها
یکی از چهرههای اصلی این مکتب بود بلکه موسس آن نیز به شمار میرفت.

موری راتبارد

از ســوی دیگر لیبرترینیســم را داریم که با تکیه بر حقوق طبیعی و کارکرد
آزادی منفی در جامعه مکتب خود را شــکل میدهند .در این نگاه اگر نهادی،
وظیفهای 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 بهوسیله دولت اداره
شــود و پیکان اصلی حملهاش هم «دولت رفاه» در جهان غرب و کلیت جهان
شــرق بود .این دیدگاه در امریکا بســیار جاافتــاده و قدرتمند بــود و یکی از
چهرههای اصلی آن هم باز کسی نبود مگر موری راتبارد.
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رئیس بحرانساز بانک مرکزی

آلن گرینسپن ،مردی که اشتباهش برای خیلیها گران تمام شد
آلن گرینسپن
آلن گرینســپن متولد ماه مارس  1926در شهر نیویورک است .از سال  1940تا
 1943در مدرســه جرج واشــنگتن درس خواند و برای مطالعه موسیقی و ساز
کالرینت وارد مدرســه ژولیارد شــد .گرینسپن در ســال  1945وارد دانشگاه
نیویورک شــد و در رشــته اقتصاد لیســانس گرفت و بالفاصله هم در همان
دانشــگاه کارشناســی ارشــد خود را ادامه داد و در ســال  1950موفق 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  1977از همان
دانشــگاه نیویورک دکتری اقتصاد گرفت .گرینســپن بین سالهای  1987و
 2006رئیس فدرال رزرو بود.

ــ

آلن گرینســپن زندگی عجیبی داشته .اگر سابقه این رئیس فدرال رزرو را مرور
کنیم به خوبی درمییابیم که رسانهها تا چه حد توانایی بزرگ کردن یک شخصیت
را دارند .گرینســپن در کنار ویلیام مارتین بیشترین مدت ریاست فدرال رزرو را به
مدت  19سال 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

آلن گرینسپن

جمهوریخواه در امریکا عکس گرینسپن بود و او را به عنوان «باهوشترین فردی
که تاکنون بر روی زمین پا گذاشــته» به خورد مردم میدادند و به قول خودشــان
بدلش کرده بودند به یک «ســتاره راک» اما دیری نگذشت که همه دیدند حاصل
کارش چیزی جز بحرانهای پیدرپی و انواع فســادهای ریز و درشت نبود .مردم
امریکا طی ســالهای  1977تا  2007با افزایش حقوق موثر منفی روبهرو 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 همزمان میشد
با سیاستهای بازاری تندوتیز گرینســپن در کاهش مالیات و مقرراتزدایی .در
ســالهای انتهایی دهه  90این ناتوانی مــردم امریکا در خرید کردن رکودی در این
کشــور ایجاد کرد که با پاســخ آقای گرینســپن همراه بود« :تکانی به خانههایتان
بدهید!» این جمله ســرآغاز وامهــای رهنی پرخطری بود که بــرای خانهها داده
میشــد .استدالل همه این بود که خانهدار شــدن و پولدار شدن بابت خانه گامی
ابتدایی برای خروج از رکود اســت .باقی داســتان را همه میدانید و اینکه بحران
مســکن در امریکا و مصادره خانهها بهدست بانکها 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 میکنم شما واقعیتها
را نمیبینید» و گرینسپن در کمال خونسردی گفت که «وضعیت امریکا ،به عنوان
کشوری به این پهناوری بسیار هم خوب است» .در سال  2006که 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».
سیاسیکاری در امور اقتصادی

گرینســپن خود را یک جمهوریخواه مینامید و این در حالی بود که فدرال
رزرو میبایست به لحاظ جبههگیری سیاسی،بیطرف بماند .در سال  2005که
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گرینسپن از برنامه بوش برای خصوصیسازی بخشی از تامین اجتماعی حمایت
کــرد ،رهبر اقلیت دموکرات ســنا ،هــری ِر ید ،او را یکی از «معایب سیاســی
واشنگتن» نامید و هم بابت این موضوع و هم بابت حمایتش از کاهش مالیاتی
که بوش سال  2001پیشنهاد 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 سیاسیکاری گرینسپن هم
ناشــی از ایدئولوژی اقتصادی او بود .گرینسپن که مدافع بازار آزاد و کمک به
آزادسازی بازار بود ،انطباق نظری بیشتری با جمهوریخواهان پیدا میکرد تا با
دموکراتهــا .بســیاری از جمهوریخواهــان میگفتند که گرینســپن هم در
دولتهای جمهوریخواه رئیس فدرال رزرو بوده و هم در دولتهای دموکرات
 که تنها دولت کلینتون را شامل میشود -اما اقتصاددان معروف امریکایی ،پلکروگمن ،نظر متفاوتی داشــت و میگفت گرینسپن بیش از حد به دولت بوش
نزدیــک بود و هرچه از او میخواســتند بــرآورده میکرد و بــه همین دلیل به
«اعتمادی که به رئیس فدرال رزرو میشد ،خیانت کرد ».بسیاری هم میگفتند
که گرینســپن تنها باید درباره سیاستهای پولی اظهارنظر کند و حق نظر دادن
در مورد سیاستهای مالی را ندارد .نکته جالب اینجاست که گرینسپن از سال
 93در مورد سیاســتهای مالی اظهارنظر میکرد 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 روبهرو کرد .در اکتبر  2011نوام چامسکی در
یک سخنرانی خطاب به مردمی که به جنبش اشغال والاستریت پیوسته بودند،
اظهارات سال  97گرینسپن در سنای امریکا را نمونه بارزی از رفتار خودمحور
«1درصدیها» دانســت .گرینسپن در آن ســخنرانی گفته بود که «پایین آمدن
امنیــت شــغلی فاکتوری بســیار مهــم در پایین نگه داشــتن تــورم و ارتقای
سرمایهگذاری بلندمدت است».

رابرت فوگل

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

مطالعه عددی تاریخ
تصویری متفاوت به ما میدهد؟
رابرت فوگل با روش مطالعه عددی ،بردهداری را
به عنوان نظامی سودآور معرفی کرد
رابرت فوگل
رابرت فوگل در اول ژوالی  1926در خانوادهای اوکراینی اما در نیویورک آمریکا به
دنیا آمد .او که به علوم طبیعی عالقه داشت ،به مرور زمان با عالقه پیدا کردن به
اقتصاد وارد دانشگاه کورنل شــد و در رشتههای تاریخ و اقتصاد فارغالتحصیل
شد .سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفت و برای
دکتری به دانشگاه جان هاپکینز رفت .کمیتسازی در مطالعه تاریخی باعث شد
که فوگل در  1993موفق به اخذ نوبل اقتصاد شود .او نهایتا در سال  2013درگذشت
و در همان شهر نیویورک آمریکا هم به خاک سپرده شد.

ــ

رابرت فوگل را همه به عنوان یک اقتصاددان برجســته میشناســند که در
 1993همراه با داگالس نورث نوبل اقتصاد را برد ،اما او یک دانشمند و تاریخدان
بسیار برجسته هم بود .دلیل اصلی مشهور شدن فوگل ،استفاده او از روشهای
ّ
کمی برای تحلیل تاریخ اســت که بــه طرز جنجالبرانگیزی به نظراتی نســبتا
عجیب درباره اقتصاد بردهداری هم منجر شــد .فوگل اندیشــمندی برجسته و
شجاع بود که خود را متفکری مستقل میدانست و سعی نمیکرد که نظراتش را
پشت برخی از هنجارها یا تعارفات مرســوم پنهان کند و هنگام ابراز عقیده ،به
کمتریــن چیزی که فکر میکرد عواقب نظراتش بود .چندوجهی بودن گســتره
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پژوهشهای فوگل باعث شد که رابرت مارگو ،استاد اقتصاد دانشگاه بوستون،
او را «اولین اندیشــمند بینرشتهای» به معنای حقیقی کلمه قلمداد کند .فوگل
کــه در اصل یک تاریخدان اقتصادی بود ،پژوهشهایی گســترده در زمینههای
گوناگون مانند جمعیتشناســی ،فیزیولوژی ،جامعهشناسی خانواده ،تغذیه و
دیگر حوزهها انجام داد.
در علم تاریخ ،کلیومتریک به روشــی میگویند که از آن به منظور تفســیر
تاریخ اقتصادی اســتفاده میشــود .این روش مبتنی بر تحلیل آماری دادههای
عددی بزرگمقیاس اســت کــه از جمعیت گرفته تا نرخ مرگ و میر را شــامل
میشــوند .فوگل در سال  ،1964اثری را منتشــر کرد که در آن برای اولینبار از
کلیومتریک به صورتی گســترده و عمده استفاده کردهبود .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 ّ
کمی کند .هم روش و هم نحوه استدالل
او در ایــن کتــاب ،چهره در چهره روشهــای تحلیل تاریخی مرســومی قرار
میگرفت که تــا آن زمان رایج بودند و از اســتداللهای غیر عددی اســتفاده
میکردند .فوگل میگفت که بر خالف این شــکل از استداللهای تاریخی باید
نشــان داد که خط آهن را نمیتوان از اقتصاد آمریکا جدا کرد .فوگل با بررسی
حمل و نقل کاالهای کشــاورزی ،اقتصاد  1890را با یک اقتصاد  1890فرضی
مقایسه کرد که در آن زیرساختهای حمل و نقل محدود به راههای 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 میداده و کاالها از مــزارع به بازارهای اولیه با قیمت
بیشتری میرسیدند .همین مسئله محل جغرافیایی تولیدات کشاورزی را تغییر
میدهــد .با اینکه در صورت نبود خط آهن این هزینهها به شــدت افزایش پیدا
میکردهاند ،هزینه بسیار کمی از پساندازهای اجتماعی صرف ساخت راهآهن

رابرت فوگل

در سال  1890شد ه که در واقع برابر با  2.7درصد از تولید ناخالص ملی آن سال
بوده .البته فوگل نتیجه گرفت که علیرغم تاثیر گســترده راه آهن ،به دلیل وجود
بدیلهایــی دیگر ،نمیتوان ایــن پدیده را ضروری اقتصاد آمریــکا در آن زمان
دانســت و همین مسئله نتایج بسیار گســتردهای را به همراه آورد که در دهه 60
میالدی توجه بسیاری از افراد را به کلیومتریک جلب کرد.
بردهداری روی کاغذ

برجستهترین و جنجالبرانگیزترین اثر فوگل «زمانی بر صلیب» نام دارد که
در ســال  1974در دو جلد منتشــر شــد .این کتاب که در همکاری با استنلی
انگرمن نوشته شدهاست به مطالعه ّ
کمی بردهداری در آمریکا میپردازد .فوگل و
انگرمــن در این کتاب گفتهانــد که نظام بردهداری به این دلیــل برای بردهداران
سودآور بوده که آنها میتوانستند تولیدات کشاورزی خود را به شکلی «عقالنی»
ســازماندهی 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 متحد ه بهرهوری بسیار باالتری
نسبت به مزارع شمالی داشتند .داللتهای این مطالعه و نتیجهگیری این بود که
بردهداری در جنوب آمریکا به خودی خود و به ســرعت محو نخواهد شد ،زیرا
مثالهای تاریخی در روم باســتان هم داشــته و از آن مهمتــر ،علیرغم ماهیت
استثمارگر خود ،به شدت سودآور و بهرهور برای بردهداران بوده.
بسیاری از منتقدان این کتاب فوگل را مدافع بردهداری قلمداد کردند که البته
ادعای صحیحی نبود .در واقع فوگل از منظر اخالقی با بردهداری مخالف بود و
به آن اعتراض داشت ،اما بر خالف نظر برخی از تاریخدانان قبلی مانند اولریش
فیلیپس ،این نظام ناکارآمد و زیانده هم نبود ،بلکه بر عکس برای خود بردهداران
کارایی و سود بسیار زیادی داشت.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

اقتصاددان فمینیست

باربارا رز برگمن تبعیض در محیطهای کاری را زیر ذرهبین قرار داد
باربارا برگمن

متولد  20جوالی  1927است .باربارا رز برگمن یکی از برجستهترین اقتصاددانهای
فمینیســت به شمار میآید .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 بینالمللی برای اقتصاددانهای فمینیست را تشکیل دادهاست.
پدر و مادر او در ســال  1914از اروپا به امریکا مهاجرت کردند و اینطور شد که
باربارا در امریکا بزرگ شد .از همان کودکی اندیشههای فمینیستیاش را نشان
برابری مردها و زنها بود .او جزو اقتصاددانهایی
میداد و حتی در خردسالی به فکر ِ
بود که دوره رکود بزرگ اقتصادی را به چشــم دید و توانست پی به ریشههای آن
ببرد .برگمن در پنجم آوریل  2015از دنیا رفت.

ــ

«تبعیض در محل کار»؛ مسئلهای که همه افراد شاغل به نوعی آن را تجربه
کردهاند اما تبعیض جنســیتی در محل کار نوع متفاوتی است که در برخی موارد
بودن
شکلی طبیعی به خود گرفته و به همین خاطر کسی متوجه عمق آزاردهنده ِ
آن نمیشــود .باربارا رز برگمن اقتصاددان فمینیستی است که بیشترین تمرکز را
روی این مسئله قرار داده و به چالش تبعیض جنسیتی در محل کار پرداختهاست.
برابری
البتــه او به صورت کلی به مفهوم تبعیض توجه داشــت چرا که به دنبال
ِ

باربارا برگمن

برابری
انســانها بود اما در نهایت تمرکز خود را روی مسئله تبعیض جنسیتی و
ِ
زن و مرد در دنیای کاری قرار داد.
برگمن در سال  1959مدرک دکترای خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد
و از همانجا به این فکر افتــاد که باید کارهایی فراتر از نظریهپردازی در دنیای
اقتصــاد انجام داد .او به دنبال پژوهش و تجربه بود تا بتواند با ایدهها و نظریات
جدیــد به بهبود سیاســتهای دولتی کمک کند .در ابتــدا تمرکز خود را روی
تبعیض نژادی قرار داد .به مرور به سمت تبعیض جنسیتی متمایل شد و در این
برابری جنسیتی در طول تمدن بشری غایب
زمینه پژوهش کرد .او باور دارد که
ِ
بوده و همیشــه در زمینه اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ ،زنان نســبت به
مردان تحت فشــار بیشــتری بودهاند .نکته جالب توجه اینجاست که از نظر او
هنوز هم این شرایط در دنیا حاکم است .او ممکنترین و بهترین راه برای برابری
ً
را «افزایش تســهیالت» میداند تا مثال زنها بتوانند برای نگهداری از کودکان
خود یا برای انجام امور خانه ،برونســپاری 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 میکند که دولت یارانههایــی را مثال برای نگهداری از فرزندان در
نظــر بگیرد .البته این بــه تنهایی نمیتواند برابری را بــرای زن و مرد به ارمغان
بیــاورد .برای مثــال او زنان را به افزایش روحیه رقابتی در محیط کار تشــویق
میکند و معتقد است آنها با تغییر روحیه خود میتوانند به تبعیض علیه خودشان
خاتمه بدهند .در واقع او زنان را به نوعی تغییر رفتار کاری تشــویق میکند .در
کنار آن نیز دولتها باید توجه ویژهای به خانوادههای دارای فرزند داشتهباشند.
البتــه بحث برگمن با وجود تمرکزی کــه روی زنان قرار داده ،محدود به معضل
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زنان در محیط کار نیست.
نژادی بسیاری
باربارا برگمن در محیط امریکایی بزرگ شده و شاهد
تبعیض ِ
ً
در محیطهــای کاری بودهاســت .در ایــن کشــور عموما دســتمزد و حقوق
ً
سفیدپوســتها با افرادی که سفیدپوست نیســتند مثال سیاهپوستها اختالف
درآمد غیرســفیدها با
زیادی دارد .یکی از مباحث مورد توجه برگمن ،اختالف ِ
ســفیدها در محیط کاری بودهاســت .او به دالیل مختلفی برای این تبعیضها
ً
اشــاره میکند برای مثال کارفرماها ممکن اســت صرفا مشــکل شــخصی با
وری آنها باور نداشتهباشند .دلیل
غیرسفیدها داشتهباشند یا ممکن است به بهره ِ
آن هرچه که باشــد ،غیرســفیدها هم به کار و درآمد نیاز دارند و به همین خاطر
ناچار به رقابت میشــوند .مشــکل بزرگی که به وجود میآید این است که در
نهایت غیرســفیدها از برخی شغلها محروم یا ناچار میشوند در شغلهایی که
عالقهای به آن ندارند به کار بپردازند .این جریان میتواند به صورت کلی اثرات
مخربی بر جامعه و اقتصاد داشتهباشــد .تبعیض مسئلهای است که همه به آن
باور دارند و میدانند در محیط کار حاضر است اما کمتر کسی به صورت جدی
به آن پرداختهاســت .برگمن در دورهای که کسی این مسائل حتی به ذهنش هم
خطور نمیکرد موفق شــد نام خودش را به عنوان اقتصاددان فمینیســت بر سر
زبانهــا بینــدازد و در برابر برخی فرضیههای غلط ســنتی بایســتد .به لطف
فعالیتها و مطالعات او ،امروز نگاه واقعبینانهتری به مسئله تبعیض در محیط
کار وجود دارد.

هری مارکوویتز

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

آیا ریسک در قیمت یک سهام تاثیر دارد؟

هری مارکوویتز با پویا کردن جریان زمان
تاثیر ریسک را به ما معرفی کرد
هری مارکوویتز

مارکوویتز در ســال  1927در خانوادهای یهودی آمریکایی به دنیا آمد .شاید از
خوشاقبالی او بوده و شــاید هم تاثیر این مسئله زیاد نباشد ،اما محل تولد او
شــهر شیکاگوی آمریکا بود ،که چند دهه بعد بدل به یکی از قطبهای اصلی
اقتصاد دانشــگاهی در جهان شد .او در نهایت موفق به کسب دکتری خود در
اقتصاد شد و از جالبی روزگار اینکه استاد مشاورش میلتون فریدمن بود که
شاید شناختهشــدهترین اقتصاددان جهان در قرن بیســتم پس از جان مینارد
کینــز باشــد .مارکوویتز در حال حاضر بیشــتر اوقات خــود را به تدریس در
دانشگاه سندیگوی کالیفرنیا میگذراند.

ــ

هری مکس مارکوویتز اقتصاددانی آمریکایی اســت که حدود  30سال پیش
تمام خبرها را به خود اختصاص دادهبود .او موفق شد در سال  1989جایزه جان
فون نیومن را که مربوط به نظریهپردازی در اقتصاد است ،ببرد و یک سال بعد هم
نوبل اقتصاد را از آن خود کرد .مارکوویتز در حال حاضر استاد دانشکده مدیریت
دانشــگاه سندیگوی کالیفرنیاســت .اگر نام نظریه پورتفولیو یا همان سبد سهام
مدرن را شنیدهباشــید ،قطعا میدانید که یکی از پیشگامان این نظریه مارکوویتز
است .این نظریه به بررســی و مطالعه ریسک ،بازگشت ،تناسب و متنوعسازی
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انواع بازگشــتهای پورتفولیوی سرمایهگذاری محتمل میپردازد .مارکوویتز که
در دوران نوجوانی به فیزیک و فلسفه عالقه داشت ،زمان زیادی را به مطالعه آثار
دیوید هیوم اختصاص میداد .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 پایاننامه 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 بنیانگذار کمیسیون کولس بود و جلب
نظرش میتوانست تاثیری شگفتانگیز بر آینده یک دانشجوی اقتصاد داشتهباشد.
مارکوویتــز در حالــی که برای ایــن موضوع مطالعات و پژوهــش خود را آغاز
کردهبود ،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 میشــد ،در درک و تحلیل تاثیر
ریســک ناتوان بود .همین مسئله منجر شد که او نظریه ابتداییاش درباره پورتفولیو
را با در نظر گرفتن عدم قطعیت توســعه دهد و در ســال  1952در ژورنال فاینانس
منتشــر کنــد .مارکوویتز که بــا جرج دانتزیــگ همکاری میکرد ،موفق شــد که
تکنیکهای بهینهســازی 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 پایاننامه 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  1989به دلیل تاثیر شگرفی که بر نظریه در سه زمینه مهم اقتصاد
داشــت جایزه نیومن را دریافت کرد :نظریه پورتفولیو ،روشهــای ماتریس پراکنده و
برنامهنویســی با زبان شبیهسازی .روشهای ماتریس پراکنده در حال حاضر برای حل

هری مارکوویتز

بسیاری از سیستمهای بسیار بزرگی که در آنها معادالت توامان زیادی با ضرایب صفر
وجود دارند ،به کار میرود .از برنامهنویســی شبیهســازی هم برای شبیهســازیهای
کامپیوتری در زمینه تولید و حمل و نقل و بسیاری زمینههای دیگر استفاده میشود.
مهد تحلیل اقتصادی

شــرکت مرکز تحلیل کالیفرنیا ،یا کاکی ( )CACIدر  17ژوئیه  1962توسط هرب
کار و هــری مارکوویتــز بنیانگذاری شــد .در همین شــرکت بود که برنامهنویســی
ســازی  SIMSCRIPTتوسعه دادهشــد که در واقع اولین زبان برنامهنویسی به
شبیه
ِ
منظور شبیهســازی بود .البته این اقدامات در اصل در شــرکت راند ( )RANDانجام
شــدند و پس از انتشــار این زبانها و روشها ،شــرکت کاکی به منظور پشتیبانی و
آموزش زبان برنامهنویسی تاسیس شد .مارکوویتز در سال  1968به کمپانی مدیریت
آربیتراژ تاسیسشــده بهدســت مایــکل گودکین پیوســت .او در آنجا بــا نامهای
شناختهشــدهای مانند پائول ساموئلسون و رابرت مرتون همکاری میکرد و موفق شد
یک صندوق هزینــه را ایجاد کند که بیانگر اولین تالش شناختهشــده برای تجارت
آربیتراژ کامپیوتری است .او در سال  1970به مدیریت عامل این کمپانی رسید و پس
از یــک دوره موفق به عنوان یک صندوق هزینه خصوصی ،این شــرکت ( )AMCبه
کمپانی استوارت و شرکا فروختهشد .مارکوویتز یک سال بعد کمپانی را ترک کرد.
امــروزه با نــام «پورتفولیوی کارآمد مارکوویتزی» آشــنا هســتیم .در این
پورتفولیو هیــچ نوع تنوع جدیدی نمیتواند ریســک پورتفولیو را کاهش دهد.
جبهه کارآمد و بهینه مارکوویتز هم مجموعهای از تمام پورتفولیوهایی است که
بیشترین بازگشتهای مورد انتظار را با یک ریسک یکسان به ما میدهند .این
مفاهیم مربوط به بهینگی نقشــی حیاتــی در مدل قیمتگــذاری داراییهای
ســرمایهای بازی میکنند .مارکوویتــز کتابی را تحت عنــوان «نظریه و عمل
مدیریت سرمایهگذاری» با فرانک فابوزی نوشتهاست.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

پدیده سرمایهگذاری

ً
وارن بافت عموما اقتصاددان شناخته نمیشود
اما تحصیالتش در زمینه اقتصاد است
وارن بافت
متولد  30آگوست  1930در نبراسکای امریکا است .آنطور که میگویند پدرش
در ابتدا بیش از اندازه بر او حکمرانی میکرد و برای همهچیز قانون میگذاشت.
کسی او را به عنوان اقتصاددان نمیشناسد اما نامش در فهرست ده اقتصاددان
برتر تاریخ جهان قرار گرفتهاست .اغلب او را به عنوان سرمایهگذار میشناسند
اما در واقع یک اقتصاددان اســت و با اصول علمی اقتصاد موفق شــده به این
درجه از موفقیت در دنیای ســرمایهگذاری دســت پیدا کند .وارن بافت مدرک
کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و از آن به بعد
وارد والاستریت شدهاست .اکنون او را به عنوان موفقترین سرمایهگذار در قرن
بیستم میشناسند .بررسیها نیز نشان میدهد که نامش همیشه در میان ده فرد
ثروتمند جهان و اغلب نیز بین نفرات اول تا سوم بودهاست.

ــ

کمتر کسی او را به عنوان اقتصاددان میشناسد؛ همه او را فردی سرمایهگذار
ً
میدانند اما واقعیت این اســت که وارن بافت تحصیالت اقتصادی دارد و قطعا با
کمــک فنونی که در دنیای علم اقتصاد آموخته در دنیای ســرمایهگذاری به چنین
موفقیتهایی دســت پیدا کردهاســت .آنچه در مورد بافت همیشه جذابیت داشته
اســتراتژیها و شیوههای سرمایهگذاری اســت که در پیش میگیرد .او در زمینه

وارن بافت

سرمایهگذاری همیشه درخشیده و به همین خاطر است که همه مایلاند بدانند چه
مسیری را در این زمینه طی کرده که به چنین ثروتی دست یافته و هربار سرمایهاش
گذاری او است که برای همه
از گذشته بیشتر میشــود .در واقع این مدل سرمایه ِ
جذابیت دارد .اما این مدل دقیقا چیست و بافت چگونه آن را طراحی کردهاست؟
اقتصــاددان به اصطالح
اینها اصلیترین پرســشهایی هســتند که دربــاره این
ِ
ســرمایهگذار مطرح میشــود .وارن بافت در حال حاضر موفقترین سرمایهگذار
قرن است و بررســیهای النا شــیرکوا از ژورنال اقتصادی امریکا نشان میدهد
هیچکس در تاریخ به قدرت او در زمینه سرمایهگذاری دست نیافتهاست .به همین
خاطر اســت که او پازل وارن بافــت را در زمینه ســرمایهگذاری مطرح میکند.
بررســیهای «آیندهنگر» نشان میدهد بافت فعالیتهای سرمایهگذاریاش را در
بازار ســهام از دهه  50میالدی آغاز کردهاســت .او که زمانی در دوران کودکی به
عنوان روزنامهرسان فعالیت میکرد حاال به گرگ والاستریت تبدیل شدهاست .بر
اســاس برآوردهای مجله فوربز ،درآمد او در ســال  2008برابر با 62میلیارد دالر
بودهاست .در آن زمان نیز نخستین فرد ثروتمند جهان در فهرست فوربز بود .همه
اینها به خوبی نشان میدهد که او موفقترین استراتژیها و مدلهای کسبوکار و
سرمایهگذاری را دنبال میکند که به این شرایط رسیدهاست.
پدیده وارن بافت

برخــی از اقتصاددانها از وارن بافت به عنوان یــک پدیده یاد میکنند .عده
کمــی از اقتصاددانها به موقعیت و کاراکتــر وارن بافت به عنوان نکته کلیدی و
فاکتور اصلی در موفقیتهای او اشــاره دارند .برخی هم به وضعیت ابتدایی او در
زمینه ســرمایه اشاره میکنند .اما واقعیت این است که بسیاری از افراد وضعیتی
بهتر از او داشتهاند و هیچگاه به موفقیتهای مشابه او دست پیدا نکردهاند .برخی
بــه بخت و اقبال اشــاره میکنند اما این حجم از موفقیــت را نمیتوان به لحاظ
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اقتصادی با این دلیل ســاده توجیه کرد .از اینجا به بعــد مباحث دیگری مطرح
میشود .نخستین مورد تواناییهای او است که بخشی از آن را از تحصیالتش در
دنیای اقتصاد کسب کرده و توانسته در کارش به صورتی موفقیتآمیز بهره بگیرد.
مورد مهمتر ،ساختار کسبوکار است که وارن بافت برای خودش تعریف کرده و
از او پدیدهای خاص در دنیای سرمایهگذاری ساختهاست.
بافت معتقد اســت با شیوههای مختلفی به این موفقیت دست پیدا کرده که یکی
از آنها اســتراتژی نظم است .در واقع او به نوعی نظم در کسبوکارش اعتقاد دارد.
نکتــه دیگری که او همیشــه به آن اشــاره میکند این اســت که بــرای درازمدت
ســرمایهگذاری کنید .در واقع مهمترین نکته در مدل سرمایهگذاری بافت این است
که نگاه درازمدت را جایگزین نگاه کوتاهمدت کردهاســت .به همین خاطر است که
گاهی در ظاهر و در کوتاهمدت شکســت میخورد و با کاهش بازگشــت ســرمایه
مواجه میشــود اما در درازمدت به موفقیت میرســد و همه اهل بازار را انگشت به
دهان میگذارد .یکی از پرســشهایی که بافت همیشه و در همهحال مطرح میکند
این است که آیا این کار ارزشش را دارد؟ یعنی بزرگترین 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 بزرگترین نگاه در مدل سرمایهگذاری بافت
است که همه سرمایهگذاران نیز باید برای خود داشتهباشند .در واقع آنها همیشه باید
به فکر سودی باشند که پس از ورود به هرکاری عایدشان میشود.
بافت نه به عنوان ســرمایهگذار بلکه به عنوان اقتصاددان بارها درباره اقتصاد
امریکا نیــز اظهارنظر کرده و بر اســاس گزارشهای بیزنساینســایدر رضایت
چندانــی نیز از وضعیت اقتصاد امریکا ندارد .او ســعی دارد راهکارهایی در این
زمینه ارائه کند تا همانطور که خودش در کسبوکارش موفق بوده ،کشورش نیز
در دنیای اقتصاد موفق باشــد .شاید زمان آن رســیده که به او نه به عنوان فردی
سرمایهگذار بلکه به عنوان فردی اقتصاددان نگاه کرد.

گری بکر

[ اقتصاددانان رفتاری ]

قهرمان مردمی

گری بکر انسانها را در کانون تمرکز اقتصاد قرار داد
گری بکر
اقتصاددانی امریکایی بود که در زمینه اقتصاد و جامعه در دانشگاه شیکاگو
تدریس میکرد .گری بکر متولد دوم دسامبر  1930بود و در سوم می  2014از دنیا
رفت .نیویورکتایمز از او با عنوان «تأثیرگذارترین و مهمترین دانشمند حوزه
اجتماعی در  50سال گذشته» یاد کردهاست .او در سال  1992جایزه یادواره نوبل
اقتصاد را دریافت کرد و در سال  2007مدال آزادی را از سوی ریاستجمهوری
امریکا به گردن آویخت .در سال  2011نیز نظرسنجیای در میان اقتصاددانان
صورت گرفت تا محبوبترین اقتصاددان خود را در  60سال گذشته انتخاب
کنند که شخصیت محبوب آنها گری بکر بود .او در نظریات خود به رفتارهای
انسانی میپرداخت.

ــ

چرا خانوادهها در کشورهای ثروتمند فرزندان کمتری دارند؟ چرا شرکتها در
کشورهای فقیر اغلب غذای کارگران خود را تأمین میکنند؟ چرا هر نسل نسبت
به نســل پیش از خود ،زمان بیشــتری را در مدرسه ســپری میکند؟ چرا درآمد
کارگرانی که مهارت باالیی دارند با وجود افزایش تعداد آنها ،زیاد شدهاست؟ چرا
دانشگاهها باید شهریه خود را افزایش بدهند؟
این پرسشها بهظاهر بسیار پراکنده و غیرمرتبط هستند .پاسخ برخی از آنها به
ِ
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نظر حسی میآید و برخی دیگر هم گیجکننده هستند .اما برای گری ِبکر اقتصاددان
امریکایی که در ســال  2014از دنیا رفت ،نخی نامرئی از میان همه این پرسشها
عبور کرده و آنها را به هم متصل کردهاست :سرمایه انسانی .به صورت خالصه و
ساده میتوان گفت سرمایه انسانی به تواناییها و ویژگیهای انسانی مربوط میشود
که آن فرد را ثمربخشتر میکند .در این میان ،دانش مهمترین نقش را ایفا میکند
سالمتی فرد و سایر موارد
اما فاکتورهای دیگری نظیر حس وقتشناسی ،وضعیت
ِ
نیز اهمیت بسیاری دارند .به این ترتیب سرمایهگذاری در سرمایه انسانی در وهله
نخســت به تحصیل و آمــوزش و پرورش مربوط میشــود .اما مســائلی مانند
ارزشهای والدین یا رژیــم غذایی هم در این جریان دخالت دارند .همانطور که
سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی نظیر کارخانهها و ساختمانهای مختلف،
نتایجی به همراه دارد ،سرمایهگذاری بر روی سرمایههای انسانی نیز میتواند برای
ً
مردم منافعی داشتهباشــد .درآمد افرادی که بــه خوبی تحصیل کردهاند عموما از
سایر افراد جامعه بیشتر است .همه اینها به نظر واضح میآید و آدام اسمیت نیز در
قرن هجدهم تأکید داشــت که ســرمایهگذاری روی تواناییهای انسانی به اندازه
ســرمایهگذاری روی تجهیزات یا زمین موثر است .اما تا پیش از بکر کسی به این
فکر نکردهبود که چه رابطهای میان تحصیالت و درآمد وجود دارد .باالخره در دهه
 50میالدی بکر سلسله مطالعاتی در این زمینه انجام داد .در گذشته اقتصاددانها،
کارگران را به شکل تودههایی میدیدند که برخی مهارت دارند و برخی ندارند .پس
از جنگ جهانی دوم امریکاییها به تحصیل توجه بیشتری نشان دادند و میلیونها
نفر آموزشهای مختلف دیدند .این مسئله به سرعت مورد توجه اقتصاددانها قرار
گرفت و بکر یکی از آنها بود .پدر و مادر بکر همیشــه در خانه از سیاســت بحث
میکردند اما او به دنبال چیزهای بیشــتری بود .این جریــان ادامه پیدا کرد تا او
باالخره در 20ســالگی پروژهای در زمینه بازگشت ســرمایه در زمینه تحصیل در
مدرسه انجام داد .از همینجا بود که دریافت کمتر کسی به مفهوم سرمایه انسانی

گری بکر

پرداختهاســت .در ســالهای بعد او تمرکز خود را روی این مفهوم قرار داد و بعد
نظریهای از دل آن بیرون آورد که شهرت بسیاری برایش به همراه داشت .نظری ه او
میتواند به هر پرسش بیربطی 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 شــرکتها بیشــتر تمرکز خود را روی
سرمایه انسانی عمومی میگذارند .اما این ابتدای دستاوردهای بکر بود .بکر موفق
شــد ایده خود را در زمینه سرمایههای انسانی بســط بدهد و فراتر از تحصیل یا
آموزشوپرورش صحبت کند .او نوعی رویکرد اقتصادی به دست آورد که در آن
حتی انگیزههای افراد مجرم یا افراد معتاد را نشــان میداد .چنین دســتاوردهای
بزرگی در نهایت جایزه نوبل را برای او به ارمغان آورد .هرچند بکر این روزها یکی
از محبوبترین و شناختهشــدهترین اقتصاددانهای دنیا به شــمار میآید اما در
ابتدای کار رویکردش با مخالفتهای بسیاری همراه شد .نگاهی که او به اقتصاد
دارد این روزها مورد پذیرش همگان است و به جریان اصلی تبدیل شدهاست .نکته
گستردگی بسیاری دارد
مهم درباره ایدهها و نظریات بکر این است که پراکندگی و
ِ
و هنوز افراد بســیاری باید روی جریان ســرمایه انسانی کار کنند تا به نتیجههای
جدیدتری دست پیدا کنند .وضعیت امروز نشان میدهد دانشی که افراد به دست
میآورند خیلی زود منسوخ میشود و نمیتوان افراد و سرمایههای انسانی را به این
دانش محدود کرد.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

ژورنالیستی در جلد اقتصاددان

تامس سول از معدود افرادی بود که در همه زمینههای اقتصادی
اظهارنظر میکرد
تامس سول
یک آفریقایی -امریکایی است که در  30ژوئن سال  1930در کارولینای شمالی به
دنیا آمده و در نیویورک بزرگ شدهاست .جالب است که این اقتصاددان از مدرسه
در دوره راهنمایی اخراج و در همان زمان وارد ارتش میشود تا در جنگ کره شرکت
کند .با اینهمه باالخره مدرک لیسانسش را از دانشگاه هاروارد دریافت میکند .در
سال  1959نیز مدرک فوقلیسانسش را از دانشگاه کلمبیا میگیرد و برای دکتری
به دانشگاه شیکاگو میرود .اکنون نیز فعالیت در دانشگاههای متعددی از جمله
دانشگاه کورنل و دانشــگاه کالیفرنیا را در کارنامه خودش دارد .عالوه بر آن برای
موسسههای بســیاری نیز فعالیت کردهاست .شــیوه مبتکرانه او در امر آموزش
برایش مدالی را به ارمغان آورده که تا همیشه میتواند به آن افتخار کند.

ــ

«واقعا جالب است که مردم فکر میکنند نمیتوانیم هزینه دکتر ،بیمارستان
و درمان را به نوعــی بپردازیم اما نمیتوانیم هزینه دکتر ،بیمارســتان ،درمان و
دولتــی بوروکراتیک را که مدیریت آن را به عهده بگیرد ،بپردازیم ».این یکی از
اقتصادی
چندین کالم قصار تامس سول ،اقتصاددان و نظریهپرداز اجتماعی و
ِ
امریکایی است .تامس ســول بیشتر به خاطر عقاید سنتیاش در زمینه اقتصاد
در عصر معاصر شناخته شدهاست .در اکثر موارد نیز به نوعی نقش جوجهاردک

تامس سول

زشــت را بازی میکند یعنی همه را به نقد میکشــد .برای مثال همیشه رقبای
لیبرال خودش را نقد میکند اما باز هم روی همین عقاید پافشــاری دارد .او در
حقیقت یک آفریقایی -امریکایی اســت که موفق شده به خاطر عقاید پیچیده
اقتصــادیاش نامش را به عنــوان یکی از برجســتهترین اقتصاددانهای عصر
معاصر بر سر زبانها بیندازد.
وضعیت خانوادگی ســول به گونهای بود که از کودکی چارهای نداشــت جز
اینکه در مشــاغل مختلف کار کند تا زندگی را بچرخاند .از تایپیســت تا مأمور
پست ،او در بخشهای مختلف کار کرده تا بتواند خرج زندگیاش را دربیاورد.
اما حاال دیگر آن روزها گذشته و او به اقتصاددانی سرشناس تبدیل شدهاست.
او باالخــره موفق شــد کاری را پیدا کند که در کنــار آن ادامه تحصیل بدهد و
رشــتهای که برای تحصیل انتخاب کرد ،اقتصاد بود ،امری که دستکم زندگی
خودش را تحت تأثیر قرار دادهبود .سول برای ادامه تحصیل چارهای نداشت جز
اینکه در کالسهای شــبانه شــرکت کند ،روزها کار میکرد و شــبها درس
میخواند تا باالخره به دانشگاه مورد عالقهاش راه یافت.
عمده تمرکز این اقتصاددان بر آموزش بودهاست .به همین خاطر است که او
را به عنوان نویســنده و نظریهپرداز میشناســند .ســول در بین عقاید مختلف
چرخید تا باالخــره ایده اقتصادی مــورد نظرش را پیدا کــرد .ابتدا در مکتب
مارکسیســتها 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 نهتنها کمکی بــه بهبود وضعیت
ً
بیکاری نمیکرد بلکه صرفا بوروکراتها را به مال و منال میرســاند و دولت را
در وضعیت خودش حفظ میکرد .این اقتصاددان مدتی نیز در مورد نژادپرستی
فعالیت کرد؛ در واقع تالش داشت تا میتواند مانع نژادپرستی در مقاطع مختلف
شغلی بشود.
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استاد نوشتن

برخی میگویند ســول ماننــد ژورنالیســتها در هر زمینــهای اظهارنظر
کردهاســت .به همین خاطر است که لقب ژورنالیست نیز به او دادهاند .در واقع
استاد نوشتن اســت و میتواند موضوعات و سوژههای مختلف را به شیوایی
او ِ
کامل روی کاغذ بیاورد .از سیاســتهای اجتماعی و سیاستگذاری برای این
اقتصادی مارکسیستی و امر
امور گرفته تا مبارزههای نژادپرســتانه ،تئوریهای
ِ
آموزش ،همه و همه جزو مواردی هســتند که سول میتواند درباره آنها هرقدر
که بخواهد قلمفرســایی کند .به همین خاطر اســت که کتابهای متعددی را
نوشته و روانه بازار کردهاست ،به این خاطر است که پیشه او به جای اقتصاددانی،
نویسندگی اســت .به هر حال او خوب یاد گرفته ایدههای خام اقتصادیاش را
در قالب متون زیبا روی کاغذ بیاورد.
نوشتن سهگانه است ،سهگانهای در
نگارشی سول،
مهم
یکی از فعالیتهای ِ
ِ
ِ
باب ایدئولوژی و موقعیتهای سیاســی .او در این ســهگانه از ریشههای علوم
روشنفکران
سیاســی صحبت میکند ،به تفکرات لیبرالی میرســد و در نهایت
ِ
امروزی را نقد میکند .او معتقد اســت دنیای امروز به روشــنفکران و رهبرانی
شــهر رویایــی را برای مردم دنیا بنا
نیاز دارد که بتوانند دنیای اتوپیایی و آرمان
ِ
کنند .بحث نژادپرســتی یکی از مهمترین مســائلی اســت که او تالش کرده در
هیچیک از مقاطع زندگی خود از آن غافل نشود ،شاید به این خاطر که خودش
نیز آفریقایی بوده و طعم نژادپرستی را به شکلی متفاوت چشیدهاست .به همین
خاطر بوده که تالش کرده این مسئله را در کانون کارهای خود قرار بدهد .به هر
ً
حال تالشهایی که او در این زمینه داشــته ظاهرا تا حدود زیادی موفقیتآمیز
بودهاست .بســیاری از کتابهای او در فهرست کتابهای پرفروش جهان در
زمینه اقتصاد قرار دارند و همین هم میتواند به سادگی نشان بدهد که او تاکنون
نقش خود را به عنوان اقتصاددان ایفا کرده و آنقدر که باید اثرگذاری داشتهاست.

مانموهان سینگ

[ اقتصاددانان ضدفقر ]

معمار هند معاصر چه کار خاصی کرد؟
مانموهان سینگ به زبان بسیار ساده اقتصاد را آزادتر کرد

مانموهان سینگ
سینگ در اواخر تابستان سال  1932در پنجاب هند به دنیا آمد که البته امروزه
محل تولد او در پاکســتان قرار دارد .همانطور که گفته شــد او بین سالهای
 2004و  2014نخســتوزیر هند بود و اولین سیکی بود که به این سمت رسیده
است .جدای از این مسئله همانطور که میدانید طول مدت هر دولت در هند
 5سال 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
دانشگاه آکسفورد در رشته اقتصاد گرفتهاست در سطح جهان به عنوان مردی
آرام و قابل احترام شناخته میشود.

ــ

شــاید یکی از جالبترین اقتصاددانهایی 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 رســیدهاند:
نخستوزیری .سینگ بین سالهای  2004و  2014نخستوزیر 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  80میالدی چندین موقعیت کلیدی را در دولت هند در اختیار داشت که از بین
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آنها میتوان به مشاور ارشد اقتصادی (از  1972تا  ،)1976رئیس بانک مرکزی
( 1982تا  )1985و رئیس کمیســیون برنامهریزی (از  1985تا  )1987اشــاره
کرد .کارنامه ســینگ در دهه  90به مرحله جدید و حساستری رسید .در سال
 ،1991یعنی زمانی که اقتصاد هند درگیر یک بحران بســیار شدید بود ،ناراسیما
رائو ،نخستوزیر این کشور که به تازگی انتخاب شدهبود به طرزی غافلگیرکننده
ســینگ را با سمت وزیر امور مالی وارد کابینه کرد ،که تا آن زمان سابقه فعالیت
سیاسی خاصی نداشت.
اقدامات انجامشده در این مرحله بود که به دلیل آنها ،سینگ به عنوان یکی
از برجســتهترین چهرههای امروزی هند شــناخته میشود .او طی این سالها
علیرغم مخالفت شــدیدی که با خود میدید ،اصالحاتی اساسی را در اقتصاد
هند ایجاد کرد که به واســطه آنها 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 سالهای انتهایی هزاره دوم را به عنوان یکی از چهرههای
اصلی حزب بیرون از قدرت گذراند .اینکه اقدامات سینگ چه بودند که هم با
موفقیت اقتصادی روبهرو شــدند و هم به شهرت و محبوبیت او اضافه کردند،
مسئلهای است که تقریبا باید مورد به مورد دستکم از آنها نام برد.
اصالحات اقتصادی آقای سینگ

ســینگ در ســال  1991به عنوان وزیر امور مالی هند ،اقتصاد هند را از قید
پروانه راج رها کرد .این پروانه یا الیســنس باعث شدهبود که هم رشد اقتصادی
هند کند شود و هم به مدت دههها 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 نخستوزیری این کشور رسید به تحریک رشد بازارها پرداخت

مانموهان سینگ

و در این زمینه موفقیت بســیار زیادی هم تجربه کرد .سینگ همراه با وزیر امور
مالی پیشــین ،در دورانی ســمت کلیدی خود را داشتهاند که اقتصاد هند با نرخ
رشدی  9-8درصدی رشد کردهاست .در سال  ،2007کشور 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 گرفتهاند ،بزرگراهی کشــیده شود .ســینگ جدای از این مسائل بر روی
اصــاح بخشهای مالی و بانکی هم تمرکز خاصی دارد و در کنار آنها بر روی
این مســئله هم کار میکرد که کمپانیهای بخش خصوصی را هم دســتخوش
اصالحاتی اساسی کند .وزارت امور مالی او به سمت این مسئله حرکت میکرد
که دهقانان را از دیون خود خالص کرده و از سوی دیگر به سمت سیاستهایی
صنعتگرا تمایل نشان میداد .دولت ســینگ در سال  ،2005مالیات بر ارزش
افزوده را به جای مالیات بر فروش وارد نظام خود کرد .البته دولتهای سینگ
همیشــه با آرامش روبهرو نبودهاند و زمانی که او در سال  2008با ایاالت متحده
به توافق هستهای 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 نخستوزیری او گرچه رشد اقتصادی به خوبی مهیا بود اما مسائل نظیر
امنیت وارد وضعیتی بسیار ضعیف شدهبودند .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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[ اقتصاددانان ضدفقر ]

مادرترزای اقتصاد

اقتصاددان هندی تعاریف جدیدی از پدیده فقر برای جهانیان ارائه کرد
آمارتیا سن
متولد سوم نوامبر  1933است .اقتصاددان و فیلسوف هندی که در کشورهای
هند ،بریتانیا و امریکا تحصیل کردهاســت .او ســهم بســیاری در جنبههای
مختلف علم اقتصاد داشــته و به همین خاطر به «مادرتــرزای علم اقتصاد»
مشــهور شــده اســت .معروفترین نظریههای او درباره فقر و قطحی است.
آمارتیا کومار ســن در سال  1988جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد و در سال
 1999نیز به خاطر مطالعاتش برای رفاه هند مورد تقدیر قرار گرفت .او در حال
حاضر به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار است.

ــ

به دنبال کاهش آالم بشری و فقر است؛ به همین خاطر به او «مادرزترزای
علم اقتصاد» میگویند .آمارتیا کومار سن سهم بزرگی در علم اقتصاد دارد اما
در زمینه «فقر و قحطی» و «فقر و نابرابری» سهم بزرگتری دارد .او فقر را
از زاویههــای مختلفی مورد بررســی قــرار داد و در مقالههای مختلف به آن
پرداخت .بانک جهانی آمار جالب توجهی از تعداد افراد فقیر در دنیا میدهد
حقیقی افراد
اما جالب اینجاست که بر اســاس مطالعات آمارتیا سن ،تعداد
ِ
فقیر بیش از آن آماری اســت که بانک جهانی ارائه کرده؛ دلیل ماجرا هم در
تعریفی اســت که این اقتصاددان هندی از فقر مطرح میکند .آیا فقر فقط به

آمارتیا سن

وزن کیف پول و جیب افراد مربوط میشود؟ اندیشمندان مختلف به شیوههای
ِ
متفاوتــی فقر را میســنجند .برای مثال در برخی از معیارها مســائلی مانند
ً
اســتانداردهای زندگی در نظر گرفته میشــود ،مثال وضعیت بهداشت یا نرخ
مرگومیر کودکان و وضعیت تحصیالت .در حالیکه شاخص  MPIبه دنبال
مسائل ابتدایی مانند دسترسی افراد به آب آشامیدنی است ،بانک جهانی تنها
درآمد را در نظر میگیرد .یعنی هرکسی که برای مثال نزدیک به  2دالر در روز
درآمد داشتهباشد دیگر فقیر نیست یا دستکم زیر خط فقر نیست .به همین
خاطر است که گاهی میان آمارهای ســازمانهای مختلف از فقر در جهان،
تفاوتهای فاحشــی دیده میشــود .این تفاوت رویکردها به مســئله فقر و
فرد فقیر میتواند اختالالتی را در زمینه کمکرســانی به افراد ایجاد
تعریــف ِ
کند .به همین خاطر اســت که آمارتیا سن به آن میپردازد .نگاهی که آمارتیا
ســن به پدیده فقر دارد بسیار کامل و جامع است .او میگوید« :سنجش فقر
بر پایه دالر در روز ،بســیاری از فاکتورها و عوامل اثرگذار در زندگی را نادیده
میگیرد .برای مثال او به افرادی اشاره میکند که دچار سیل یا زلزله میشوند؛
درآمد این افراد در نظر گرفته شود اما مسئله بیخانمان
کاهش
از نظر او شاید
ِ
ِ
موقت امکان تحصیل ،عدم دسترســی به امکانات
رفتن
ِ
شــدن آنها ،از بین ِ
پزشــکی و بهداشتی و این قبیل مســائل در نظر گرفته نمیشود .در واقع او
معتقد است این مسائل باید به صورت ُ
چندبعدی مورد بررسی قرار بگیرد چرا
که پدیده فقر یک پدیده چندوجهی اســت .اواخر دهــه  50میالدی بود که
آمارتیا سن به همراه همکارش به فکر جایگزینهایی 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
داشتهباشد .شاید سنجش فقر بر پایه تولید ناخالص داخلی هنوز غالب باشد
اما مدلهای چندوجهیای که این اقتصاددان هندی مطرح کرده نیز رفتهرفته
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مطرح شدهاست .برای مثال در دانشگاه آ کسفورد از مدل سن برای سنجش
فقر اســتفاده میکنند .در مکزیک نیز از این شیوه برای سنجش فقر استفاده
میکنند .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 نظریهای را
معرفی کردهاست.
چهره حقیقی فقر

در تحلیلهای 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
درآمد یک فرد میتواند تواناییهــای او را به صورت کلی افزایش
میرســد،
ِ
ُ
عد دیگر ماجرا ،پدیده بیکاری است .از نگاه او ،بیکاری،
بدهد و برعکس .ب ِ
فقر درآمد را در پی خواهد داشــت اما اثرات آن بیــش از اثرات مخرب روی
درآمد است .فرد بیکار به لحاظ روانی نیز آسیب میبیند و دستکم انگیزه و
اعتماد به نفس خود را از دست میدهد که این مسئله روی کیفیت زندگیاش
اثــر منفی میگذارد .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 کردهاست .در زمینه فقر نیز از آنجا که جامعه هند بیشتر
با این پدیده درگیر اســت ،تمرکز بیشتری روی این منطقه کردهاست .مجموع
مطالعات آمارتیا ســن نشــان میدهد باید نگاه جامعتری به پدیده فقر حاکم
شــود .مطالعاتی که ســن انجام داده میتواند به صورت عملی کاربرد زیادی
داشتهباشــد .فقر یک چهره ندارد ،آمارتیا ســن با پژوهشهای خود پرده از
چهرههای مختلف فقر برداشتهاست .او ثابت کرد که پدیده فقر تنها با آمار و
ارقام و میانگین درآمدها مشخص نمیشود بلکه مسئلهای فراتر از عدد و رقم
است.

الینور اوستروم

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

سلیم عمومی
عقل ِ

الینور اوستروم سالها در زمینه اقتصاد عمومی فعالیت کرد
و به عنوان نخستین زن ،نوبل اقتصاد را ُبرد
الینور اوستروم
در روز هفتم آگوست  1933در لسآنجلس به دنیا آمد .در همان نخستین سالهای

زندگیاش ،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 سالها با همکالسیاش چارلز اسکات ازدواج کرد که این ازدواج چند سال
سیاسی امریکایی در دنیا
اقتصاد
بعد به جدایی ختم شد .اوستروم به عنوان فعال
ِ
ِ
شناخته شده و کارهای او به اقتصاد سیاسی مرتبط است .الینور اوستروم در سال

اقتصاددان زنی
 2009موفق به کسب جایزه نوبل شد و به این ترتیب او نخستین
ِ
است که جایزه نوبل را از ِآن خود کردهاست .تحلیلهای او در زمینه حکمرانی

اقتصادی بهویژه در زمینه اموال عمومی برایش این جایزه ارزشمند را به ارمغان

ــ

آورد .او سرانجام در دوازدهم ژوئن  2012در سن 79سالگی از دنیا رفت.

الینور اوســتروم عقیده داشت مردم دنیا از عقل سلیم برخوردارند .یعنی
اگــر آنها را به حال خود رها کنند ،راههای منطقی و عقالنی برای نجات و
زنده ماندن پیــدا میکنند .هرچند زمینهای قابل ِکشــت ،جنگلها ،آب
کردن این
ســالم و ماهیها در دنیا محدود هســتند اما میتوان بدون تمام ِ
منابع طبیعی هم در آنها ســهیم بود و بــدون جنگ از آنها مراقبت کرد .در
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حالیکه اکثر افراد نگاه تیره و تراژدیگونهای به پدیده اشــتراک میان افراد
داشــتند و تنها زیادهروی در ِکشت و برداشت از روی حرص را میدیدند،
ً
الینور اوســتروم با خندههــای بلند خود ،نگاهی کامــا متفاوت در پیش
گرفت.
تجربه سالها کار به او و دیگران نشان داده بود که انسانها خودشان را
در منابع محــدود و در حال اتمام ،به تله نینداختهاند .او جنگلهای نپال،
سیســتم آبیاری در اســپانیا ،روستاهای کوهستانی در ســوئیس و ژاپن و
ماهیگیــری در اندونزی را دیده بود .او حتی به عنوان بخشــی از رســاله
دکتــرای خود در دانشــگاه کالیفرنیــا ،در زمینه جنگ آب نیــز مطالعاتی
تمامی
کردهبود .او از همه این مشــاهداتش تنها یک درس گرفتهبود :اینکه
ِ
آحاد بشــر تمایل دارند با قوانین منطقی و عقالنی از منابع عمومی استفاده
کنند .همسایهها برای یکدیگر مرزهایی را تعیین و هرچیزی را سهمیهبندی
میکنند .ســهم هرکسی از آب ،مشخص است .همه فعالیتهای اشتراکی
به صورت مســتمر رصد میشود و کســانی که قوانین را به درستی رعایت
نکنند ،جریمه میشــوند .این نظام قرنهاســت که به همین شکل جواب
دادهاست.
اما مهمترین نکته این اســت که هیچیک از این قوانین ،از باال به کسی
تحمیل نشدهاســت .الینور به دولت باور چندانی نداشت؛ او در حقیقت به
ً
چندمرکزگرایی باور داشــت و چنین شرایطی از نظر او کامال ایدهآل بود .از
نظــر او توجه و مراقبــت از عموم مردم ،یک وظیفــه چندگانه بود که باید
هنجارهای فرهنگی از طریق آن شکل میگرفت .در واقع افراد باید در این
زمینه به صورت رودررو صحبت کنند و اعتماد میان آنها شکل بگیرد .البته
رفتار افراد در مواجهه با منابع
بینی ِ
الینور اوستروم از نظریه بازی برای پیش ِ
محدود ،بهره میگرفت.
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کوچک زیباست

ً
«کوچک زیباست»؛ این ظاهرا مهمترین عقیده اوستروم بود .کارگاهی که
او در آن به کمک همســرش مشــغول مطالعه بود ،کلبهای کوچک بود که این
سلیم
عقیده را در او به خوبی نشــان میداد .الینور در کنار اعتقادی که به عقل ِ
عمومی و جمعی داشت ،بر همکاریهای عمومی نیز تأکید میکرد .او میگوید:
«به محض اینکه افراد به فردگرایــی روی بیاورند یا جوامع نخبهای درون خود
شــکل بدهند و بر اســاس آن پیش بروند ،تمامی طرحهــای عمومی را به هم
میریزنــد ».او که خودش در جامعهای فقیر به دنیا آمده بود ،معتقد بود بشــر
بــرای نجات خود باید بــه رفتارهای جمعی چنگ بزنــد و از رفتارهای فردی
زندگــی حرفهای خودش نیز به طور مســتمر با همســرش
دوری کنــد .او در
ِ
همکاری میکرد و در عمل نشان میدهد که بشر از طریق فعالیتهای جمعی،
سلیم همگانی در جهان وجود دارد و بشر تنها با
موفقتر است .به باور او ،عقل ِ
چنــگ زدن به این خرد جمعی میتواند به موفقیت برســد .او در کارهای خود
ثابت کرد که چطور انســانها میتوانند با تکیه بــر همین خرد جمعی ،از منابع
عظیم طبیعی نظیر جنگلها ،ذخایر نفتی و زمینهای قابل کشت بهترین بهره
ِ
را ببرند و مدیریتی موفقتر از دولتها داشــتهباشــند .ایــن نظریه مورد توجه
آکادمی ســوئد قرار گرفت و در نهایت به عنوان مهمترین اثر حرفهای اوستروم،
اقتصاددان نوبلیست تبدیل کرد.
زن
ِ
او را به نخستین ِ
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

نسبت شارپ

گذاری
ویلیام فورسیت شارپ ،نوبلیستی که مدل قیمت
ِ
دارایی سرمایه را طراحی کرد
ویلیام فورسیت شارپ
متولد  16ژوئن  1934در ماساچوست است .ویلیام فورسیت شارپ از خانوادهای
تحصیلکــرده میآید ،پدرش معلم ادبیات و مــادرش معلم علوم بود .کمی بعد
پدرش به استخدام دانشگاه هاروارد درآمد البته در بخش امور اداری .ششساله
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  1951بود
که شارپ به دانشــگاه کالیفرنیا در برکلی راه پیدا کرد .برنامهاش 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  1990نیز جازه نوبل را در علوم اقتصادی به دســت آورد و به این ترتیب به
شهرت جهانی رسید.

ــ

«نسبت شــارپ»؛ این تنها یکی از ابداعات ویلیام فورسیت شارپ است،
اقتصاددانی که در ســال  1990موفق به دریافت جایزه نوبل شد .این نسبت در
حقیقت وضعیت ریسک ســرمایهگذاری را بررسی و تحلیل میکند .سالهای
نخست زندگیاش در بوستون در ماساچوست سپری شد .در حالیکه قرار بود
در رشــته دیگری درس بخواند ناگهان به سمت علم اقتصاد حرکت کرد ،دنیایی

ویلیام فورسیت شارپ

که او را با جایزه نوبل به شــهرت جهانی رساند .او حتی قرار بود حسابدار هم
بشــود اما گویا جوهرهای در وجود خود داشــت که باعث شد به نوبل اقتصاد
دســت پیدا کند و دســتکم 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 قیمتگذاری دارایی ســرمایه نیز هســت اما
نســبت شــارپ که بــرای تجزیــه و تحلیل عملکرد تعدیلشــده با ریســک
سرمایهگذاری است مهمترین اقدام او به شمار میآید.
از دانشگاه واشنگتن گرفته تا دانشــگاه کالیفرنیا و استنفورد ،شارپ سابقه
تدریس طوالنی دارد .عالوه بر آن به عنوان اقتصاددان در موسسههای مختلفی
نیز مشغول به کار شدهاست .برای مثال مدتی به عنوان مشاور برای مریل لینچ
و ولز فارگو فعالیت کردهاست .او همچنین مطالعاتی به صورت اشتراکی با سایر
اقتصاددانها داشــته که در شــرکتهای مختلف به کار رفتهاست .او به خاطر
همین فعالیتهایــش جوایز دیگری به جز جایزه نوبل هم دریافت کردهاســت
هرچند هیچکدام در دنیای اقتصاد نمیتواند جای جایزه نوبل را برای او بگیرد.
مهمترین ســهم او در دنیــای اقتصاد نیز به مدل قیمتگذاری دارایی ســرمایه
مربوط میشــود؛ این مدل بــه مفهومی در علم اقتصاد مالی تبدیل شــده و در
دنیــای مدیریت نیز بــه کار میرود .البته نظریهای که او صادر کرده ریشــه در
رســاله دکتریاش دارد .او در نهایت این رساله چندصد صفحهای را در قالب
مقالهای کوتاه برای ژورنال امور مالی در ســال  1962فرستاد که همان زمان به
چاپ رسید .در آن زمان مقالهاش بازخوردهای منفی بسیاری دریافت کرد .اما
حاال همان نظریه به نظریهای کانونی در دنیای اقتصاد تبدیل شدهاست.
اقتصاد به زبان ساده

یکی از مهمترین ایدههای شــارپ همان «نسبت شارپ» است؛ اما این
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نسبت چه میگوید؟ به زبان ساده میتوان گفت این نسبت ابداع شده تا مازاد
ریسک آزاد به ازای هر واحد نوسان را اندازه بگیرد .برخی
حاصل از نسبت
ِ
در علوم مالی به آن شــاخص شــارپ هــم میگویند .این شــاخص بازده
گیری این معیار ،نره
اصالحشده با ریسک را اندازهگیری میکند .برای اندازه ِ
بهره بدون ریســک در یک سال را از بازده ســاالنه یک سهم کم میکنند،
بازدهی آن سهم ،در دوره بررسی ،تقسیم
ســپس حاصل را بر انحراف معیار
ِ
میکنند .این معیار به زبان ســاده بیان میکند که آیا بازدهی بهدستآمده از
سرمایهگذاری در آن ســهم با توجه به ریسک باال به دست آمده یا خیر .هر
اندازه میزان این معیار باالتر باشــد ،نشان میدهد که بازدهی بهدستآمده با
تقبل ریســک کمتری بودهاست .نسبت شــارپ منفی نیز نشان میدهد که
سرمایهگذاری در اوراق بدون ریسک (نرخ بهره بدون ریسک) توجیهناپذیر
است.
شــارپ در سایت جایزه نوبل ،بیوگرافی کاملی از زندگی خودش و همچنین
عقاید و ایدههای اقتصادیاش نوشتهاســت .در بخشهایی از این بیوگرافی به
این نکته اشــاره کرده که همیشــه تشــنه ایدههای بکر و تازه در دنیای اقتصاد
بودهاســت .به همین خاطر افرادی بودهاند که در این زمینه همیشه به او کمک
کردهاند بهترین ایدهها را به دســت بیاورد .الکس رابیچــک و پائول کوتنر دو
اقتصاددانی هســتند کــه به او کمک کردهاند و شــارپ بســیاری از ایدههای
جدیدش را مدیون ایــن دو نفر میداند .البته او تأکید دارد که همکاران دیگری
نیز داشته که همواره از آنها نکات جدیدی را آموختهاست و در همان بیوگرافی
نام بســیاری از آنها را مــیآورد .این اقتصاددان معاصر حاال دیگر پا به ســن
گذاشته اما آنطور که خودش میگوید هنوز دست از آموختن نکشیده؛ هنوز هم
در تالش است تا چیزهای تازهای یاد بگیرد .رمز موفقیت او شاید همین باشد،
همیشه در مسیر یادگیری بودهاست.

دنیل کانمن

[ اقتصاددانان رفتاری ]

پدر اقتصاد رفتاری

دنیل کانمن روانشناسی است که به خاطر نظریه اقتصاد رفتاری،
نوبل اقتصاد گرفت
دنیل کانمن
پنجم مارس  1934به دنیا آمد و سالهای کودکیاش را در پاریس گذراند.
ً
لیسانس خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه اورشلیم دریافت کرد و بعدا به
دانشگاه میشیگان راه یافت .او به خاطر پژوهشهایی که به طور ویژه در زمینه
قضاوت و تصمیمگیری انجام داده و همچنین به خاطر مطالعاتش در زمینه
اقتصاد رفتاری ،شناخته شدهاست .در سال  2015نیز مجله اکونومیست نام او
ی که او واقعا اقتصاددان
را در میان هفت اقتصاددان تأثیرگذار دنیا قرار داد در حال 
نیست.

ــ

نوبل اقتصاد آنقدر تخصصی است که همه انتظار دارند به برجستهترین
اقتصاددانها اختصاص داده شــود .اما موارد استثنایی وجود دارند که نشان
ً
میدهند نوبل اقتصاد الزاما به فردی که اهل اقتصاد باشــد تعلق نمیگیرد.
دنیل کانمن یکی از آن موارد استثناســت .او روانشناسی امریکایی است که
موفق شده علم روانشناسی را با علم اقتصاد ترکیب کند و از دل آن نظریهای
در حوزه اقتصاد رفتاری به دســت بیاورد .این نظریه آنقدر موفقیتآمیز بود
که باعث شــد نوبل اقتصاد به این روانشــناس تعلق بگیرد .البته کانمن در
مسیر دست یافتن به این تئوری تنها نبود ،آموس تورسکی هم با او همراه بود
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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 میگویند انســانها انتخابهای «غیرعقالنــی» دارند ،به تفصیل
بحــث کردهاند .کانمن معتقد اســت انواعی از اشــتباهات وجود دارند که
کتاب او
انسانها به صورت نظاممند در دام آنها گرفتار میشوند.
ِ
خوانندگان ِ
با بســیاری از نظریاتش در ظاهر مخالفت میکنند اما او تالش میکند انواع
تعصبها و توهمهای شــناختی را که انســانها را تســلیم خود میکنند در
فهرســتی پیش روی مخاطب قرار بدهد .او در یکی از آزمایشهای خود از
افراد میخواهد تصور کنند  50پوند به آنها داده شدهاســت .به گفته کانمن،
اگر به فرد بگویید باید  20پوند را «نگه دارد» یا بگویید باید  30پوند را «خرج
کند» با وجود اینکه حاصل یکی اســت ،باز هم فرد رفتار متفاوتی را در پیش
میگیرد .او همچنین نشــان میدهد اگر بگویید یک بیماری «از هر 10هزار
ُ
نفر ،یکهزار و  286نفر را میکشد» بسیار خطرناکتر به نظر میآید تا اینکه
بگوید آن بیماری « 24.14درصد از جمعیت را به کشــتن میدهد»؛ این در
حالی است که مورد دوم دو برابر بیشتر خطر مرگ را نشان میدهد .در واقع
زبان ابهام ،حسابهای سرانگشتی را نیز به هم میریزد.
دنیل کانمن به این خاطر جایزه نوبل اقتصاد را در سال  2002دریافت کرده
که موفق شده دیدگاههای مختلف از علم روانشناسی را با علم اقتصاد ترکیب
کنــد و نتایجی را در زمینه قضاوتهای انســانی و تصمیمگیری در شــرایط
ً
مختلف به دست بیاورد .کانمن در پژوهشهای خود نشان داد مردم عموما به
صــورت عقالنی عمل نمیکنند .این در حالی اســت کــه برخی تئوریهای
ً
اقتصادی برآورد میکردند رفتارهای عامالن اقتصادی کامال عقالنی است.
مفاهیم تازهای که کانمن معرفی کرد در قالب علم رفتار مالی و اقتصاد رفتاری
مورد بررســی قرار گرفت .او این بررسیها را به کمک تورسکی انجام داد اما

ایدهها

در نهایت از آنجا که تورســکی در ســال  1996از دنیا رفت ،نظریه به دست
کانمن به تکامل رسید.
تصمیمگیری در شرایط پرخطر

مهمترین دســتاورد کانمن و تورســکی این بود که موفق شدند برخی از
تعصبهای مشترک میان انسانها را کشف کنند که باعث میشود تصمیمهای
غیرعقالنی بگیرند .مقاله آنها با عنوان «نظریه چشمانداز :تحلیلی بر تصمیم
در شــرایط خطر» یکی از پرکاربردترین مقالهها در حوزه اقتصاد است .آنها
در نظریه چشــمانداز احتمالی به خوبی نشــان میدهند که مردم چطور در
وغریــب مالی میگیرند .در
شــرایط نامطمئن یا مبهم ،تصمیمهای عجیب
ِ
واقع انســانها به جای منطق ،بر اساس احساسات ،خاطرات یا گرایشها
تصمیم میگیرند .برای مثال آنها نشــان دادهانــد که اغلب افراد وقتی خرید
انداز پول خود هستند اما وقتی چیزی را
کوچکی میکنند ،بیشتر به فکر پس ِ
که قیمت آن بســیار باالســت برای خرید انتخاب میکنند ،به فکر پسانداز
پول خود نیستند.
ِ
البتــه کانمن در تئوی خود زیاد روی این قضیه تمرکز نمیکند که چرا برخی
ً
از افراد اشتباهات کمتری در تصمیمگیریهای خود مرتکب میشوند یا ذاتا بهتر
عمــل میکنند .اما باز هم کتاب او یکی از عمیقترین کتابها برای عموم مردم
به شمار میآید .مهمترین نکته این بود که کانمن ثابت کرد ما انسانها آنقدر هم
که گمان میکنیم بر پایه منطق فکر نمیکنیم .او با اثبات همین قضیه به پدر علم
اقتصاد رفتاری تبدیل شد.
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[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

مخالف تمامقد کینز

رابرت لوکاس ،اقتصاددانی که تاثیر آگاهی مردم بر معادالت بیروح
ریاضی را نادیده نگرفت
رابرت لوکاس

لوکاس در سپتامبر  1937در یاکیمای واشنگتن به دنیا آمد و در 22سالگی از دانشگاه
شیکاگو در رشــته تاریخ مدرک کارشناسی خود را گرفت .زمانی که در سال 1959
دانشــجوی دانشــگاه برکلی بود به دلیل مشکالت مالی مجبور شــد به دانشگاه
شــیکاگو بازگردد و در ســال  64دکتری خود را در رشته اقتصاد با این پایاننامه اخذ
کــرد« :جابهجایی کار و ســرمایه در بخش تولیدی ایاالت متحــده.»1958-1929 :
لوکاس که نظریاتش تا جایی به اقتصاد مارکسیســتی نزدیک است باور داشت که
اقتصاد عامل اصلی محرکه تاریخ اســت .او که در سال  95نوبل اقتصاد گرفت در
سالهای اخیر در دانشگاه شیکاگو مشغول به تدریس بودهاست.

ــ

رابرت امرســون لوکاس جونیور اقتصاددانی اســت که در سال  1995موفق 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 پیشبینیهایی که از آینده دارند ،تصمیماتی اقتصادی اتخاذ
میکنند که این تصمیمات به نوبه خود باعث از بین رفتن تاثیراتی میشود که دولتها
توقع آنها را از سیاســتهای مالیاتی و پولی خود داشتهاند .این نظریه لوکاس که در

رابرت لوکاس

اواســط دهه  70میالدی و پس از بحران ساختاری در ســرمایهداری 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 میبرد .پیش از
لوکاس فرض بر این بود که منحنی فیلیپس نشــان میدهد حکومت با افزایش تورم
میتواند موجب کاهش نرخ بیکاری شــود .بنابر منحنی فیلیپس تورم باال ،موجب
تر دستمزدها میشود و از طریق فریب دادن نیروهای بیکار آنها را به
باال رفتن سریع ِ
این فکر میاندازد که حقوقها 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
حقوقها در بازار کار روبهرو هستند تمایل بیشتری برای استخدام شدن پیدا میکنند
و به ایــن ترتیب نرخ بیکاری افــت میکند .لوکاس اینگونه اســتدالل میکرد که
کارگران را نمیتوان چندین و چندبار فریب داد و در نهایت باال بردن تورم نمیتواند
منجر به افت بیکاری شود .اینجا ،جایی است که او از «بیتاثیری سیاستگذاری»
ســخن گفته کــه بنابر آن اگــر مــردم دارای «توقعــی عقالنی» باشــند ،این نوع
سیاستگذاریهای دولتی برای مداخله بیش از اینکه موجب بهبود وضعیت اقتصاد
شــود ،در این سیستم «نویز» ایجاد میکند .در مدل توقع عقالنی که بهوسیله جان
ماث ایجاد شد ،فرض بر این بود که توقعات عاملهای اقتصادی شاید غلط باشند،
اما به طور میانگین و در طوالنیمدت درست هستند .به عبارت بهتر گرچه آینده را
نمیتــوان کامل پیشبینی کرد اما نمیتوان چنیــن هم فرض کرد که توقعات عوامل
اقتصادی به صورت سیســتماتیک غلط هستند .همین مدل و پیشفرضها بود که
بعدا بهوسیله 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 داشتهاند ،بلکه بر
عکس نظریهای از خود او برای نقد عملکرد اقتصاد کالن در جهان است .همانطور
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که گفته شد لوکاس در اواســط دهه  70بنیادهای 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 مدلهای اقتصاد خرد ســاخته شــود .لوکاس که میدانســت
«تجمیع» چیزی نیســت که به لحاظ نظری در یک مدل مشخص قابل اجرا باشد،
یک نظریه انتقادی را ایجاد کرد که پیکان هدفش سیاستگذاریهای اقتصادی بود
و نامش را هم گذاشــت «نقد لوکاس» .طبق این نظریــه روابطی که در اقتصاد به
چشــم میخورنــد ،مانند رابطــه بین تــورم و بیــکاری ،میتواننــد در مواجهه با
سیاستگذاریهای اقتصادی تغییر کنند.
طبــق «نقد لــوکاس» پیشبینی کــردن آثار یــک تغییر در سیاســتگذاریهای
اقتصادی ،آن هم با تکیه بر صرفا روابط مشاهدهشده در دادههای تاریخی که «به شدت
تجمیع شــده و دور هم چیده شدهاند» عملی سادهلوحانه است .این نقد هدف خود را
بر روی قواعد تصمیمگیری در مدلهای کینزی  -مثال «تابع مصرف» -قرار داد و ادعا
کرد که این قواعد را نمیتوان «ســاختاری» در نظر گرفت؛ زیرا «ســاختاری» یعنی
چیــزی ثابت در برابر تغییراتی که در متغیرهای سیاســتگذاریهای اقتصادی دولتی
وجود دارد .لوکاس که با این اثرش به منتقد سرسخت مدلهای پیشبینیکننده اقتصاد
کالن ســنتی تبدیل شــده بود ،دیگر به روشــنی میتوانســت ادعا کند که رابطه بین
متغیرهای تجمیعشــده کــه در دادههای اقتصاد کالن مشــاهده میشــوند ،با تغییر
سیاستهای اقتصاد کالن تغییر میکنند و در نتیجه ثبات الزم را برای تحلیل ساختاری
ندارند .این استدالل به صورت ضمنی بیانگر این بود که مدلهایی که مبنای خرد دارند
برای پیشبینی تاثیر تغییرات سیاســتگذاری مناســبترند زیــرا بنابر فرض تغییرات
سیاســتگذاریهای اقتصاد کالن الیه زیرین اقتصاد کالن را که همان ســاختار خرد
باشــد ،تغییر نمیدهد .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.

هرمان دالی

[ اقتصاددانان ضدفقر ]

تنها نوع مالیات که کارایی را کاهش
نمیدهد ،چیست؟

هرمان دالی میگوید مالیات بر منابع طبیعی کارایی را باال هم میبرد

هرمان دالی
دالی در تابســتان  1938در ایاالت متحده به دنیا آمد .او که در حال حاضر
استاد دانشگاه مریلند است ،پیش از اینکه به این جایگاه برسد در بسیاری
از دانشگاههای برجسته دنیا از جمله ییل تدر یس کردهبود .پس از تدر یس
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  2008او را به عنوان چهره برتر ســال انتخاب کرد و تاکنون جوایز
متعددی به خاطر تاثیری که بر محیط ز یست داشته ،در یافت کردهاست.

ــ

زمانی که نام هرمان ادوارد دالی را جســتوجو کنید اولین چیزی که به
چشــمتان میخورد ،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 میدهد.
مکتب جرجیســم یک ایدئولوژی اقتصادی اســت که به خاطر نظرات
اقتصاددان و اصالحطلب معروف آمریکایی ،هنری جرج ،به این نام شهرت
پیدا کردهاســت .طبق آموزههای این مکتب ،در حالیکه مردم باید مالکیت
ارزشی را داشته باشــند که خودشــان تولید میکنند ،ارزشهای اقتصادی
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برخاسته از زمین (که عمدتا شامل منابع و فرصتهای طبیعی میشود) باید
متعلق به تمام افراد جامعه باشــد .گفتمان جرجیستی به دنبال راه حلی برای
مســائل اجتماعی و زیستبومی 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 بهوســیله
انحصارهای طبیعی ،آلودگی و کنترل انبازههای 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 روبهرو است ،میتواند رانت اقتصادی ایجاد کند .مثال
بسیار برجسته و کالسیک این مسئله« ،انحصار زمین» است .انحصار زمین
یعنی برداشــت رانت زمین از فضاهای شــهری ارزشــمند .جرجیســتها
میگویند که مالیات بســتن بر رانــت اقتصادی عملی عادالنــه ،کارامد و
عدالتزا است.
اگر از عمده اقتصاددانان جرجیست بپرسیم که چه سیاست اقتصادیای
را پیشــنهاد میدهند ،آنها در پاسخ احتماال چنین جوابی بدهند :مالیات بر
اســاس ارزش زمین .جرجیستها میگویند که درآمدهای ناشی از مالیات
ارزش زمین را میتوان به منظــور کاهش یا حذف مالیاتهای موجود (مثال
مالیات بر درآمد یا تجارت یا خرید) استفاده کرد .به نظر جرجیستها باقی
این مالیاتها هم نامنصفانه هستند و هم کارایی اقتصادی را کاهش میدهند.
برخی از اقتصاددانان جرجیست دافع بازگرداندن مازاد درآمد عمومی به خود
مردم هســتند .سازوکاری هم که برای این مســئله پیشنهاد میدهند ،ایجاد
حداقل درآمد برای تمام افراد یک جامعه است.
این نگاه ویژه به مســئله زمین دست کم از زمان دیوید ریکاردو کامال در

هرمان دالی

معرض دید قرار گرفت و این ریکاردو بود که برای اولینبار 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
استفادهشــد .بسیاری از اقتصاددانها از زمان اسمیت و ریکاردو به این سو
هم این ادعا را داشتهاند که مالیات بستن بر ارزش زمین ،برخالف بسیاری از
مالیاتهای دیگر ،ایجاد ناکارآمدی اقتصادی نمیکند.
جوجه اردک زشت

نام هرمان دالی دائما با صفتهــای عالی و توصیفهای اغراقآمیز همراه
میشود .بســیاری او را بهترین اقتصاددان دنیا میدانند و بسیاری دیگر او را
انســانی بیعلم حســاب میکنند که حرفهایش خیانتی به اقتصاد اســت.
توصیفی بســیار مشــهور درباره او در ادبیات اقتصادی آمریکا رواج دارد که
میگوید اگر علم اقتصاد را به کلیســای واتیکان تشــبیه کنیــم ،هرمان دالی
بزرگترین کافر دنیا به حساب میآید .البته دالی به دلیل فعالیتهایی که برای
تبدیل کردن زمین به جایی بهتر برای زیستن کرد جوایز مشهوری چون جایزه
«معیشت صحیح» را دریافت کرد .دههها است که دالی محبوب تعداد بسیار
زیادی از دانشــجویان و سیاســتگذاران اقتصادی اســت که نظــرات او را
گرهگشای بسیاری از مشکالت امروزه جهان میدانند .برای شناخت بخشی از
تجربه دالی که به دیدگاههای 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 نگذشتهبود 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 زدهبود .برای اینکه 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 زیستبوم بزرگتر رسم کنید ،تقریبا نیمی از
راه را رفتهاید .به همین خاطر هم هست که مردم تمایلی به انجام این کار ندارند،
زیرا دقیقا در همین لحظه متوجه میشــوید که به دلیل وجود محدودیتهای
گوناگون نمیتوانید تا ابد به رشــد خود ادامه دهید .اقتصاد نسبت به یک نظام
بزرگتر تنها تا حدی میتواند بهینه عمل کند و شما نمیتوانید 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 میکند ».دالی به زبانی
بسیار ساده به ما فهماندهبود که همانطور که افزایش جمعیت به طبیعت فشار
میآورد ،افزایش ابعاد اقتصادی که همان رشــد باشد هم به طبیعت فشار وارد
میکند.

نیکال آکوچال

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

آیا سیاستگذاری اقتصادی مستقل از
اقتصاد است؟
نیکال آکوچال سیاستگذاری اقتصادی را
به شاخهای خودگردان در علم اقتصاد تبدیل کردهاست
نیکال آکوچال
نیــکال آکوچــا متولد ســوم ژوالی  1939در شــهر کالیتری ایتالیا اســت .او
تحصیالت خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه ساپینزای رم تکمیل کرد و در سال
 1963زیر نظر فدریکو کافه ،موفق به دفاع از پایاننامه خود با عنوان «وقفههای
زمانی در سیاســت اقتصادی» شــد .پــس از اینکــه در ســال  1980به درجه
استادتمامی در اقتصاد رسید ،به دلیل مطالعات گسترده خود بر روی سیاستهای
اقتصادی به شــهرتی جهانی رسید .آکوچال از ســال  2014به این سو به عنوان
استاد بازنشسته سیاست اقتصادی شناخته میشود و تاکنون جوایز و تقدیرهای
زیادی چه در ایتالیا و چه در سطح بینالمللی از آن خود کردهاست.

ــ

نیکال آکوچال اقتصاددانی  80ســاله اســت که طی دهههای اخیر به دلیل
رویکرد کلگرایانه خود به نظاممند کردن و توسعه سیاستهای اقتصادی بسیار
مورد توجه قرار گرفته .دامنه تاثیر او از نظریات سیاستهای اقتصادی گرفته تا
سیاســتهای پولی و مالی و اجتماعی گسترده میشود .آکوچال در زمینههای
مختلف پژوهشی تخصص دارد .او در ابتدای مسیر خود بر روی جهانیسازی
و سازماندهی صنعتی کار میکرد .او در پیشرفت این زمینه سهم بسزایی داشت
و از میان آثاری که به این حوزهها اختصاص داد میتوان به نسخه دینامیک مدل
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قیمتگذاری محدود استاتیک بین ،مودیلیانی و سیلوس اشاره کرد .جدای از
این مدل دینامیک ،او مدلی را هم برای انتقال قیمتگذاری بهوسیله بنگاههای
چندملیتی ارائه کرد و در کنار اینها هم چندین مقاله درباره آثار جهانیسازی بر
توزیع و اشتغال ،نوشتهاست.
یکی از مســائل اصلی در بحث سیاســتگذاریهای اقتصادی ،مربوط به
قراردادها و معاهدههایی اســت که در عرصه اجتماعی بسته میشوند .آکوچال
در این حوزه و قابلیت جایگزینی این قراردادها هم مطالعات و آثار گســتردهای
دارد که از بین آنها میتوان به یــک بانک مرکزی محافظهکار به عنوان نهادی
پیشنهادی اشــاره کرد .از طریق این نهاد پیشــنهادی میتوان پایداری پولی و
کاربســت پول را تضمین کرد که همین رویکرد در پاسخ به مسئله قدیمی پایین
بودن بهرهوری در ایتالیا ارائه شدهاست.
آکوچــا بر سیاســتهای پولی و مالی هــم مطالعه کردهاســت .البته این
مطالعات او کمتر جنبه واقعی و عملی داشته و بیشتر به حالت انتزاعی و علمی
این مســائل ربط پیدا میکند .او در این مطالعاتش به مســائلی مانند شــرایط
اثربخشــی سیاســتهای مالی و پولی ،وجود یک منحنــی فیلیپس بلندمدت
غیرعمودی ،نرخ تورم بهینه و چیزهایی از این قبیل پرداختهاســت .البته مبنای
مطالعات او در زمینه سیاســتهای پولی و مالی بیشتر به ساختار نهادی اروپا
ارجاع دارد.
در آثــار اخیر آکوچال میتــوان به رویکردی جدید رســید .در این رویکرد
نظاممند به سیاســتگذاری اقتصادی به عنوان یک رشته پرداخته شدهاست که
تا حد زیادی از باقی علوم اقتصادی مســتقل اســت .در این رویکرد به دنبال
نیازهای مختلــف و تحقق آنها میرونــد تا از طریــق آن بتوانند نقاط ضعف
مختلف بازار را ترمیم کنند و جدای از آن بتوانند سیاستهای عمومی جدیدی
را طراحی کنند و به کار ببندند.

نیکال آکوچال

در کنار بزرگان

شــهرت آکوچال طی ســالهای اخیر پای او را در ســطح جهان به محافل
اقتصادی باز کرد .برای مثال آمارتیا ســن ،برنده نوبــل اقتصاد ،که خود یکی از
مشــهورترین و مهمترین اقتصاددانان جهان معاصر است ،درباره او گفته «نیکال
آکوچال ،گزارشــی روشــن و چالشبرانگیــز از مبانی سیاســت اقتصادی ارائه
کردهاســت .تحلیلهای او ،مبانی جاافتاده را پوشــش میدهند و بالفاصله پا را
فراتــر میگذارند و نقاط عزیمتی جدید را هم به دســت میدهند ».این تعریف و
تمجیدهای آمارتیا سن مربوط به کتاب «مبانی سیاست اقتصادی» آکوچال است
که در سال  1994به رشته تحریر درآمد.
یکــی از کارهای مهمی که آکوچال انجام داده صورتبندی مجدد او از نظریه
کالســیک سیاست اقتصادی است که بهوسیله یان تینبرگن و راگنار فریش و تیل
صورتبندی شــدهبود .آکوچال این نظریه را به شــکلی صورتبندی کرد ،که از
نقدهای رابرت لوکاس در امان بماند .این صورتبندی سهمی جدید را در تحلیل
شــرایطی به دست میدهد که در آنها نهتنها اثربخشی سیاست یا خنثی بودن آن،
بلکــه وجود حالتی منحصر به فرد یا کثیر از تعادل در بازیهای اســتراتژیک هم
بررسی میشود .در این رویکرد ،محدودیتهای معتبر بودن بسیاری از فرضیات
موجود بررسی میشوند و تاثیر آنها بر اساس توقعات عقالنی تحلیل میشود .با
صورتبندی جدید آکوچال از نظریه کالسیک سیاست اقتصادی ،میتوان از این
نظریه به منظور استفادهای نهادی هم بهره برد ،زیرا این نظریه به عنوان نظریهای
برای حل کشمکشها و رسیدن به یک چینش نهادی بهینه ،قابل استفاده است.
نیکال آکوچال که شاید تا چند دهه پیش بیشتر محدود به محافل آکادمیک و
علمی کشــور ایتالیا بود ،به دلیل همین خدماتی که به علم اقتصاد کردهاســت،
هرروزه به شــهرت بیشتری در جهان انگلیســیزبان دست مییابد و بیشتر مورد
استقبال قرار میگیرد.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

مشکل از واقعیت بازار است
یا مدلهای روی کاغذ؟

یوجین فاما میگوید مدلها هم ناقص هستند
یوجین فاما

یوجین فاما در زمســتان  1939در قلب علمی آمریکا به دنیا آمد؛ دربوستون.
نیاکان او همگی از مهاجرانی ایتالیایی بودند که در اوایل قرن بیستم به آمریکا
آمدهبودند .جالب اینجاست 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 اینبار بر
اقتصاد و فاینانس متمرکز شــد .دستآوردهای بســیار بزرگ او باالخره به بار
نشستند و در ســال  ،2013به همراه الرس پیتر هانسن و رابرت شیلر ،موفق به
دریافت نوبل اقتصاد شــد .فاما که ماه پیش تولد  80ســالگی خود را جشن
گرفته ،در حال حاضر یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان جهان به شمار میآید.

ــ

یوجین فاما ،اقتصاددانی آمریکایی اســت که بیش از هر چیزی به خاطر
آثاری که در زمینههایی نظیر فرضیه بازار کارا ،نظریه ســبد ســهام مدرن و
قیمتگذاری دارایی از خود بر جای گذاشته ،مشهور است .فاما از زمانی که
بر روی تز دکتری خود کار میکرد ،فرضیه بازار کارا را مطرح کرد .در ســال
 1965تحلیلی از رفتار قیمتهای بازار بورس منتشــر کرد ،و مدعی شد که
ایــن قیمتها ویژگیهای «توزیع دم کلفت» از خود نشــان میدهند .از این

یوجین فاما

مســئله چنیــن نتیجه گرفت :جابهجاییهایی شــدید بیــش از مقداری رخ
میدهند که با فرض گرفتن شــرایط نرمال پیشبینی میشود .به مرور زمان،
فرضیه بازار کار ،تبدیل به نظریهای در اقتصاد مالی شد که بیانگر این مسئله
بود :قیمت داراییها به طور کامل تمام اطالعات موجود را نمایش میدهند.
کاربســت مستقیم این نظریه این است که هرگز نمیتوان به صورتی پیوسته و
بر اســاس تنظیم ریسک ،بازار را شکســت داد زیرا قیمتهای بازار تنها به
اطالعات جدید واکنش نشان میدهند.
فاما در سال  1970در مقالهای تحت عنوان «بازارهای سرمایهای کارا» دو
مفهوم را معرفی کرد که از آن زمان تاکنون در بازارهای کارا اســتفاده میشوند.
در وهله اول ســه نوع مختلف کارایی را معرفی کرد )1 :قوی )2 ،نیمهقوی و )3
ضعیف .این انواع با توجه به دسته اطالعاتی که در جهتگیری قیمتها لحاظ
میشوند ،توضیح داده شــدهاند .در حالت کارایی ضعیف ،مجموعه اطالعات
تنها قیمتهــای تاریخیاند که میتواننــد از تاریخچــه جهتگیری قیمتها
پیشبینی شوند و سودآور هم نیســتند .کارایی نیمهقوی به حالتی میگویند که
تمامــی اطالعات عمومی پیشــاپیش در قیمتها خود را نشــان داده باشــند؛
اطالعاتی مانند اعالنهای شــرکتها یا آمار و ارقام مربوط به درآمد ســاالنه
آنهــا .در وهله نهایی هــم کارایی قوی را داریم .این حالت شــامل اطالعات
خصوصی هم میشوند و این اطالعات در جهتگیری قیمتها دخیل شدهاند.
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 دستهبندیها،
مفهوم کارایی بازار را نمیتوان رد کرد ،مگر مدل تعادل بازار (یعنی
نشان داد که ِ
ســازوکارهای تعیین قیمــت) را هم رد کنیم .این مفهوم که «مســئله فرضیات
متصل» نامیده میشود ،از آن زمان تاکنون پژوهشگران را به خود مشغول کرده
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است .به نظر فاما ،زمانی که واقعیت با پیشبینیهای یک مدل فاصله میگیرد،
تنها نمیتوان از آن نتیجه گرفت که بازار کارایی ندارد ،بلکه باید چنین نتیجهای
هم گرفت :مدل هم نقایصی دارد.
مدل جدید قیمتگذاری دارایی

یوجین فاما ،کــه تا پیش از این هم به عنوان یک اقتصاددان جنجالی ،نامی
برای خود دست و پا کردهبود ،همراه با اقتصاددانی دیگر به نام ِک ِنت 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 قیمتگــذاری داراییهای
ســرمایهای» ( .)CAPMکاربرد ایــن مدل چه بود؟ ســرمایهگذاران بورس ،به
مدل
منظور تنوع بخشــیدن به سبد ســهام خود ،از این مدل استفاده میکردندِ .
نظری یک دارایی ،به ســرمایهگذاران در
 CAPMبا تعیین ِ
کردن نرخ بازگشــت ِ
تصمیمگیری کمک کرده ،و چراغ راهی بود برای کسانی که از خود میپرسیدند:
آیا این دارایی را به سبد سهام خود اضافه کنم یا نه؟
فاما و فرنچ طی مجموعهای از مقاالت که با هم نوشــتهبودند ،مدل CAPM
را زیر ذرهبین شک قرار دادند .مدل  CAPMعنوان میکرد که ضریب بتای یک
ســهام به تنهایی میتواند 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 میتوانند اختالفهای رخ داده در نرخ بازگشت
سهام را تبیین کنند :سرمایهگذاری بازار و «ارزش» .این دو اقتصاددان مشهور
شاهد مثالهای بسیار زیادی هم از الگوهایی مختلف در نرخ بازگشت میانگین
داراییهای گوناگون ارائه کردند ،که تاکنون به آنها نام «آنومالی» داده میشد.
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 میشود.

پیتر آرتور دیاموند

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

چهچیزی در رفتار اقتصادی مردم
تاثیرگذار است؟

پیتر دیاموند پیشبینی افراد از رفتار دیگران را عاملی بسیار مهم در
فعالیت اقتصادی میداند
پیتر آرتور دیاموند
 29آوریــل  ،1940پیتر دیاموند در شــهر نیویورک آمریــکا به دنیا آمد.
پدربــزرگ و مادربزرگ او در ابتدای قرن بیســتم بــه آمریکا مهاجرت
کردهبودند .او کارشناسی خود را در رشته ر یاضی از دانشگاه ییل گرفت
و برای گرفتن مدرک دکتری به دانشــگاه مشهور  MITرفت ،و نهایتا در
ســال  1963موفق به انجام این کار شد .در سال  ،2010نوبل اقتصاد را به
خاطــر «تحلیلی کــه از بازار ،همراه بــا اصطکاکهای پژوهشــی ارائه
دادهبود» در یافت کرد« .پروفســور موسسه» باالترین درجهای است که
یک استاد دانشگاه  MITمیتواند کسب کند ،و دیاموند در حال حاضر با
این درجه مشغول به تدر یس است .او در سال  2011به دلیل درگیریهای
سیاســی با جمهوریخواهان ،عضویت در هیئت رئیســه فدرال رزرو را
نپذیرفت.

ــ

پیتر آرتور دیاموند ،اقتصاددانی آمریکایی اســت که نامش بیش از هر چیز
به «تامین اجتماعی» گره خورده .دیاموند که بیشترین حجم تحلیلهایش را
بر تامین اجتماعی متمرکز ســاخته بود ،در سال  2010موفق شد همراه با ِدیل
مورتنسن و کریستوفر پیساریدیس نوبل اقتصاد را دریافت کند.
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دیاموند تاکنون سهم بسیاری در حیطههای گستردهای از علم اقتصاد
داشته که شــامل بدهی دولت و تجمیع ســرمایه ،بازارهای سرمایهای و
تقســیم ریسک ،مالیاتبندی بهینه ،جستوجو و تطبیق بازارهای کار و
بیمههای اجتماعی میشود .یکی از حیطههایی که دیاموند در آنها سهم
بسزایی داشته ،مدل همپوشانی نسلی است .این مدل که  OLGهم نامیده
میشود یکی از چارچوبهای اصلی تحلیلی در مطالعه دینامیک اقتصاد
کالن و رشــد اقتصاد اســت .پیش از مدل  ،OLGمدل رشد نئوکالسیک
رمزی-کاس-کوپمانز اســتفاده بیشتری داشــت که در آن ،افراد عمری
بینهایت دارند .در مدل  OLGهر فرد عمری محدود دارد .چقدر محدود؟
آنقدر که با یک دوره زندگی فرد بعدی همپوشانی 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 پسانداز ،بیش از مقداری
ناکارایی
اســت که به لحاظ اجتماعی بهینه باشــد .این مســئله منجر به
ِ
دینامیکی میشود .دیاموند در سال  ،1965مدل رمزی-کاس-کوپمانز را
با یک عامل که عمری محدود دارد ،گســترش داد .در نسخه او ،چینش
سیستم به گونهای است که افراد جدید به صورت پیوسته به دنیا میآیند و
پیرترهــا میمیرند .دیامونــد چارچوب کار خود را از پائول ساموئلســون
گرفتهبود و ساموئلســون درباره مدلش گفتهبود« :مدلی دقیق از مســئله
مصرف -وام».
به نظر دیاموند ،از آنجایی که افراد در ســطوح مطلوبیت مختلف ،به دنیا
میآیند ،نمیتوان به روشــنی «رفاه اجتماعی» را ارزیابی کرد .یکی از نتایج
اصلــی مقاله دیاموند در این زمینه این اســت که تعادلی که مرکززدایی شــده
باشــد ،میتواند کارایی پارتو داشــته باشــد ،حتی اگر پیش از آن ناکارا بوده
باشد.

پیتر آرتور دیاموند

مدل نارگیلی

در مدل نارگیلی دیاموند ،چگونگی عملکرد یک اقتصاد پژوهشــی که در
آن تجارتکنندگان نمیتوانند به صورت آنی شــریکی بــرای خود پیدا کنند،
تحلیل میشود .این مدل برای اولین بار در سال  ،1982از طریق مقالهای 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 میکند.
این مدل تاکنون به روشهایی گوناگون تفســیر شدهاســت کــه از بین آنها
بیشترین تفسیر درباره بازار کار استفاده میشود .طبق این کاربست ،آنچیزی
که نرخ طبیعی بیکاری نامیده میشود ،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 میشد .آنها این عقیده را داشتند که مدل
نارگیلی دیاموند توانی بالقوه برای توضیح منشأ «ناکامی در هماهنگی» ایجاد
میکنــد ،و با اســتفاده از این مدل میتــوان توضیح داد که چــرا بازارها در
شفافسازی خود ناتوان هستند.
نــام این مــدل ،از تصور اولیــه دیاموند میآید .او یک جزیــره را در نظر
گرفتهبود ،که نماد اقتصادی بســته است ،و در آن افرادی زندگی میکنند که
فقط نارگیل مصرف میکنند .نارگیلها از طریق «چیده» شــدن از درختان
ساحلی ،به دست میآیند و در واقع «تولید» میشوند .به خاطر تابویی که در
این جزیره وجود دارد ،شخصی که نارگیلی میچیند نمیتواند آن را به تنهایی
مصرف کند ،بلکه باید به دنبال شــخصی دیگر باشد که او هم نارگیل چیده.
این دو شخص باید نارگیلهای خود را معامله کنند ،تا بتوانند آنها را بخورند.
نکته کلیدی در اینجا نهفتهاست که وقتی شخصی یک درخت پیدا میکند،
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از آنجایی که باال رفتن از این درخت هزینهبر است ،تنها در صورتی از درخت
باال میرود 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 ،آنگاه امکان معامله و مصرف نارگیل نیز
به صفر خواهد رســید و این عمل صورت نخواهــد گرفت .دیاموند بر همین
اســاس ،نتیجه مهم خودش را میگرفت :پیشبینی افراد ،از رفتار اقتصادی
دیگران ،نقشی اساسی در تعیین نتیجه نهایی بازی میکند.

آرتور لفر

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

بر شانه بزرگان

آرتور لفر مخترع خطرناکترین سالح اقتصادی به شمار میآید
آرتور لفر

لفر در اواسط تابستان  ،1940یعنی همان سالهای اوج قسمت اول جنگ جهانی،
ُ
یانگزتاون اهایو به دنیا آمد .مادرش دستی در فعالیت سیاسی داشت و پدرش
در
ِ
هــم جایگاه اجتماعی و اقتصادی خوبی از آن خود کرده بود .در ســال  1962از
دانشــگاه معتبر ِییل لیســانس اقتصاد گرفت و در ســالهای بعد برای تکمیل
تحصیالت خود به غول دیگری از دانشگاههای امریکا رفت :استنفورد .در سال
 1965موفق به کســب کارشناسی ارشد  MBAشــد و در سال  1972یعنی دقیقا
سالی که بحران اقتصادی ساختاری شروع به لرزاندن تمام دنیا کرده بود دکتری
خود را در رشــته اقتصاد گرفت .این روزها اگر میخواهید نوشتههای او را هر از
گاهی دنبال کنید حتما سری به «والاستریت ژورنال» بزنید.

ــ

َ
«آرتور لفر» اقتصاددانی اســت که شــهرتش به دوران ریاســت جمهوری
رونالد ریگان در امریکا میرســد .مهمترین ایده او در اقتصاد منحنی معروفی
اســت که رابطــهای را بین نرخ مالیــات و درآمد حکومت نشــان میدهد و به
«منحنی لفر» مشهور است .خود لفر معتقد است که ریشههای این منحنی در
کتاب «مقدمه» نوشــته ابن خلدون و نظریههای جان مینارد کینز وجود دارد.
البته این منحنی ریشههای دیگری هم دارد که لفر به آنها اشاره نکرده؛ فیلسوف

253

254

ایدهها

و سیاستمدار مشهور انگلیسی ،دیوید هیوم ،که رساله «در باب مالیات» را سال
 1756منتشر کرد و آدام اسمیت هم ادعاهایی مشابه با ادعای این منحنی دارند.
فرض کنید که حالتهایی وجود دارند که در آنها درصد مالیات صفر و 100
است و آنها را «حالتهای مرزی» بنامیم .منحنی لفر این فرض را در خود دارد
که در این دو حالت حکومت از محل مالیات درآمدی کسب نمیکند .بنابراین
یکی از کاربردهای این منحنی تعیین نرخ مالیاتبندی مناسبی است که منجر به
کســب درآمد حداکثری از محل مالیات شــود ،و به طور خالصه قصد دارد تا
کســب درآمد مالیاتی را بهینهســازی 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 میشود .بهینهسازی 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» اینطور گزارش میدهد که مطالعات اقتصادی
گوناگون نشانگر نرخ مالیات 70درصدی به عنوان نرخ بهینه هستند .اقتصاددانی
به نام پل پکورینو هم در ســال  1995مدلی را بر اساس این منحنی ارائه کرد که
نرخ مالیاتی حــدود 65درصد را پیشبینی میکرد .ســینگ هم در مقالهای با
مطالعه تاریخ اقتصاد امریکا بین ســالهای  1959و  1991نرخ مالیات فدرال را
بــرای اینکه در آن درآمد مالیاتی به حداکثر برســد بین  32و  35درصد معرفی
کرد .نرخ مالیات بهینه در کشور سوئد توسط «ژورنال اقتصاد سیاسی» در دهه
 ،70همان حدود 70درصد معرفی شــد .به طور کلی میتوان چنین ادعا کرد که
در اقتصادهای امروزی ،چه در اروپــا و چه در امریکا نرخ مالیات بهینه که از
الگوی منحنی لفر به دست میآید ،چیزی بین  60و 70درصد است.

آرتور لفر

چاقوی دولبه

در اقتصاد کالن گرایشــی وجود دارد که بــه آن «اقتصاد جانب عرضه» یا
سمت عرضه» میگویند .توضیح مختصر و مفید این گرایش این است
«اقتصاد ِ
که به منظور حداکثر کردن سالمت اقتصادی ،باید موانع سر راه تولید اجناس و
ســمت عرضه مسئله هستند -حتیاالمکان از بین
خدمات-که همان جانب یا
ِ
برود .همانطور 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» اینطور
ادعــا میکنند که «منحنــی لفر بیانگر رابطهای بین نــرخ مالیات و درآمدهای
مالیاتی اســت .اقتصاددانان جانب عرضه از این منحنی برای پشــتیبانی از این
ادعا استفاده میکنند که میتوان با کم کردن نرخ مالیات ،درآمدهای بیشتری را
تولید کرد ،اما شــواهد تجربی و تاریخی این نظر را تایید نمیکنند .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  80میالدی شد».
داستان از چه قرار بود؟ منحنی لفر از سمت چپ به راست با افزایش روبهرو
میشود و پس از گذراندن نقطه بهینه دوباره کاهش پیدا میکند .به عبارت بهتر
زمانی که از نرخ مالیات صفر به ســمت راســت حرکت کنیــم با افزایش درآمد
روبهرو 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 روبهروییم.
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
نکردن هزینههای دولتی بوده .او میگفت که
ادعا کرد که مشکل از کاهش پیدا
ِ
منحنــی لفر ،یک ابزار نظری اســت و نباید در سیاســتگذاریهایی که جنبه
اجرایی دارند به صورت «کلمه به کلمه» با آن برخورد کرد .اســتاکمن در کتاب
«تفوق سیاست» چنین مینویسد« :تمام دارودسته منتقدان درکی تحتاللفظی
و ابتدایــی از منحنــی لفر دارند .جوری حــرف میزدند که انــگار توقع دارند
سمت عرضه ،همینطور درآمد از آسمان بر
بالفاصله پس از کاهش نرخ مالیات ِ
سرمان ببارد .از ماه ژانویه سعی میکردم که برایشان توضیح دهم که این درکشان
َ
بســیار غلط است ...لفر اشتباهی نکرده ،تنها به اندازه کافی منطق منحنیاش
را بسط نداده».

محمد یونس

[ اقتصاددانان ضدفقر ]

وامهای خرد

محمد یونس
اقتصاددان بنگالدشی بهجای نوبل اقتصاد ،نوبل صلح گرفت
محمد یونس
متولد  28ژوئن  1940اســت .محمد یونس را به عنــوان کارآفرین اجتماعی،
بانکدار ،اقتصاددان و رهبر فعاالن مدنی میشناســند .او در ســال  2006به
خاطر تأسیس و مدیریت بانک گرامین موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.
کاری که او کرده در حقیقت اعطای وام به فقرا برای راهاندازی کسبوکارهای
کنی فقــر بوده و در این راســتا تالش
جدید بودهاســت .هدف یونس ریشــه ِ
کردهاســت .مجله فارن پالیسی نام او در میان  100اندیشمند بزرگ جهانی در
ســال  2008قرار دادهاست .البته او ماجراهایی سیاســی و اقتصادی در ادامه
زندگی خود بعد از دریافت جایزه نوبل داشت که باعث شد نامش به شهرت و
محبوبیت سابق باقی نماند.

ــ

ســال  2006بود که با جایزه صلح نوبل به بنگالدش رفت .کمیتهای که به
کردن ایدهای که
او جایزه صلــح نوبل را دادند گفتند آن را به خاطــر اجرایی ِ
ناممکن به نظر میرســید ،اعطــا کردهاند .اما آن ایده چه بــود؟ وام دادن به
افرادی که وثیقه ندارند .هرچند محمد یونس بابت ایدهاش جایزه صلح نوبل
را دریافت کرد اما این ایده در حقیقت یکی از مهمترین مباحث دنیای اقتصاد
به شــمار میآید .او در حقیقت بانکدار و اقتصاددانی بنگالدشــی است که
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همه به خاطر ابداع وام خرد میشناســندش .ایــن وام در حقیقت نوعی وام
کوچک برای بیکارها و تاجرهای فقیر است .از همینجا بود که ایده راهاندازی
بانک گرامین نیز اجرایی شــد .حاال ایده وام خرد جــزو یکی از اصلیترین
موضوعاتی است که در دنیای اقتصاد مطرح است.
رسانی مالی به فقرا
محمد یونس بدون تردید به ایجاد صنعتی برای خدمت ِ
کمک کرد .او تجربهای را که خودش از رشــد روســتایی کوچک داشت با
آموختههــای علمیاش در دانشــگاه ترکیب کرد؛ در نهایــت به عنوان یک
اقتصاددان به ایدهای درخشان دست پیدا کرد .باالخره موفق شد چیزی را که
زمانی یک ایده ذهنی در دنیای بانکداری به شمار میرفت در سطح وسیعی
کنی فقر در منطقه خودش در بنگالدش
اجرایی کند و از این طریق به ریشــه ِ
کمــک کند .او موسســه بانک گرامین را راهاندازی کرد کــه اکنون به بانکی
بزرگ در نوع خودش تبدیل شدهاست و میلیونها 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 راهاندازی کند و وامهایی به شــکلی سنتی به مردم بدهد .او در واقع
مکانیزم خشــک و بیروح بانکها را به سیستمی ملموس و قابل درک برای
خرد آن بهره بگیرد
همه تبدیل کردهاست که در آن هرکسی میتواند از وامهای ِ
تا به قول محمد یونس ،فقر به پایان برسد.
البته وام دادن به فقرا از ســالهای دور همیشــه بودهاســت .آن شکل از
وامهای خرد که یونس در بنگالدش راهانــدازی کرد از دهه  70میالدی آغاز
شدهبود و در سرتاســر جهان مورد استفاده قرار میگرفت .حتی زمانیکه او
جایــزه نوبل را به این خاطر دریافت کرد ،همزمان دو بانک دیگر هم مانند او
همین وامهــای خرد را به فقــرا میدادند .واقعیت این اســت که بانکها و
موسســههای مالی بســیاری وجود دارند که در سرتاســر دنیا به افراد فقیر و

محمد یونس

کمتوان به لحاظ مالی ،کمک و خدمترســانی میکنند .اما به نظر میرسد
یونس موفق شده به شــکلی متفاوت به این اهداف انساندوستانه دست پیدا
کند و به همین خاطر مورد توجه قرار گرفتهاست.
وامهایی برای راهاندازی کسبوکار

یکی از موفقیتهای بزرگ یونس ایــن بود که با بانک گرامین خیلی زود
ایدهاش را گســترش داد و با ســرعت باالیی فقرا را به تکاپو واداشــت .البته
مالی خرد بدون مباحثه نیز نبودهاســت .به هر حال او در
رویکــرد او به امور ِ
بانک خود موفق شــد وامهایی را ابتدا به گروههای کوچک بدهد که از ســر
وفاداری به این دایره ملحق شــدهبودند .این وامها برای راهاندازی کسبوکار
ً
آوری آن نیز معموال خیلی ســریع و به صورت
بودند نــه برای مصرف؛ جمع ِ
هفتگــی بود .عالوه بر آن ســودهایی نیز در نظر گرفته میشــد یعنی آن پول،
کمک مالی نبود و قرضالحسنه به شمار نمیآمد اما نرخ سود خیلی پایین بود
ً
و نسبت به بسیاری از جاهای دیگر تقریبا ناچیز بود.
البتــه محدودیتهایی هم برای کار بود .وقتی نرخ ســود پایین باشــد و
پسانداز 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 کارآفرینهای مختلف میتوانست به راحتی پیش ببرد .به
هر حال شرط آنها ،این بود که پول همیشه صرف کسبوکاری نو شود .برخی
ً
کنی
ه
ریشــ
بلندپروازانه
هدف
به
تواند
ی
م
خرد
های
م
وا
این
اصال
میگفتند آیا
ِ
فقر دســت پیدا کند؟ گزارشگر اکونومیست معتقد است هنوز هم نمیتوان به
این مســئله به درســتی پاســخ داد .به هر حال بانک گرامین به عنوان بانکی
کالسیک راهاندازی شد و اکنون یک جایزه نوبل در قفسه آن جای گرفتهاست.
برخی میگفتند دستهای پشــت پرده و برخی بازیهای 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 میشناسند .او کتابهایی
هم نوشته و منتشر کرده که همگی درباره بانکداری 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 توسعهیافته
مانند امریکا راهاندازی شــود .بانک گرامین تاکنون بارها در مظان اتهام قرار
گرفته و با حمایتهای افراد مختلف همراه شدهاســت .به هر حال ایده یونس
هنوز هم گاهی با تردید مورد بررسی قرار میگیرد.

هرناندو دیسوتو پوالر

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

راهی به سوی سرمایه ُمرده

هرناندو دیسوتو پوالر سعی دارد نشان بدهد چرا سرمایهداری در غرب
موفق و در سایر نقاط جهان ناموفق است
هرناندو دیسوتو پوالر
نامــش نیز تا حدودی نشــان میدهد که اهل امریکا نیســت ،این اقتصاددان
متولد دوم ژوئن  1941در شهر لیما در پرو است .هرناندو دیسوتو پوالر به خاطر
آنچه درباره اقتصاد رسمی نوشته به شهرت رسیدهاست .بهعالوه او چیزهایی
نیز درباره حقوق مالکیت نوشته که همین نوشتهها منتهی به اثرگذاریاش در
دنیای اقتصاد و در نهایت شــهرتش شدهاســت .او کتابی نوشته که تام سول،
اقتصاددانی دیگر به نقد آن پرداختهاست .پوالر بر این باور است که اقتصادهای
سرمایهدارانهای نظیر امریکا به این خاطر در دنیای اقتصاد توسعه یافتهاند که
نظام مشــخص و موجهی در زمینــه مالکیت دارند .به ایــن ترتیب او عمده
تمرکزش را روی وضعیت مالکیت قرار دادهاست و در نهایت هم به همین خاطر
به شهرت رسیدهاست.

ــ

«ســرمایه ُمرده» یکی از اصطالحاتی اســت که هرناندو دیســوتو پوالر،
اقتصاددان اهل پرو به آن اشــاره میکند .این سرمایه در حقیقت نوعی از دارایی
اســت که نمیتوان آن را به راحتی خرید یا فروخت ،حتی نمیتوان به راحتی آن
را ارزشگذاری کرد و برای ســرمایهگذاری در مورد آن تصمیم گرفت .او اثبات
میکند که حتی افراد زاغهنشین هم برای خود اندک سرمایه و داراییهایی دارند
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اما کســی به راحتی متوجه آنها نمیشــود .در واقع ایــن داراییها به گونهای
نیســتند که هرکسی بتواند آنها را به راحتی دریابد یا آنها را بشناسد .به همین
خاطر اســت که ســرمایه مرده نمیتواند بــرای افراد فقیــر ،ارزش افزودهای
داشتهباشــد و در قالب همان ســرمایه مرده باقی خواهد ماند .این تنها یکی از
چندین ایدهای اســت که پوالر 77ســاله مطرح کردهاســت .امــا او دیگر چه
حرفهایی برای گفتن دارد؟
مسئله مالکیت مهمترین مسئلهای است که پوالر دست روی آن میگذارد و
در هر موردی آن را مطرح میکند .او معتقد است جهان توسعهیافته راهی برای
مالکیت رســمی پیدا کرده و نظامی هم برای ثبت آن دارد .کســانی که در غرب
ً
زندگی میکنند این نظام را نادیده میگیرند چرا که این نظام تقریبا نامرئی است؛
ً
کســانی که در شــرق هســتند هم اصال به فکر چنین نظامی برای خود نیستد.
وقتی نظامی در زمینه مالکیت وجود داشتهباشــد کــه افراد از آن تابعیت کنند،
میتوان گفت که افراد قدمی فرای داراییهای خود برمیدارند .همه اینها نکات
تازهای هســتند که در تاریخ بشــر مطرح میشــوند و تاکنون به درستی به آنها
پرداخته نشدهاست .پوالر یکی از معدود کسانی است که موفق شده به درستی
دست روی این نقطه قوت برای غربیها و ضعف برای توسعهنیافتهها ،بگذارد.
انقالب نامرئی

وقتی خانهای خرید و فروش میشود ،تنها یک خانه خرید و فروش نشده
بلکه ارزش امالک آن ناحیه نیز تا حدودی معین شدهاست؛ این یکی از همان
نظمهایی اســت که دیده نمیشــود؛ چــرا؟ چــون نامرئی اســت .در واقع
قیمتگذاری به صورت رقابتی و مقایســهای انجام میشــود .اگر خریدار و
فروشــنده در این زمینه دیدگاه روشــنی نداشتهباشــند ،در حقیقت باید گفت
خرید و فروشی هم صورت نخواهد گرفت .این نظام تا جایی پیش میرود که

هرناندو دیسوتو پوالر

روی بانکها هم تأثیــر میگذارد .در واقع آنها هم نظام رهن خود را از روی
همین سیستم مشخص میکنند .به این ترتیب میتوان گفت انقالبی نامرئی به
پا میشود؛ قیمتها تعیین میشود بدون اینکه چیزی در عمل دیده شود؛ این
امر به ظاهر ترســناک است اما اگر به خوبی شــناخته شود ،میتوان گفت که
بسیار اثربخش و مفید خواهد بود.
پوالر معتقد اســت چه در جوامع توســعهیافته و چه در کشورهای در حال
توسعه ،مسکن جزو اصلیترین داراییهای مردم است .به همین خاطر است که
در جوامع توسعهیافته حتی وامهای نقدینه برای مسکن داده میشود .البته نباید
چندین و چند فاکتور یا عامل تأثیرگذار دیگر را در این زمینه نادیده گرفت .برای
دادن وامهای خرد را به
مثال در امریکا ،کسبوکارهای کوچکی وجود دارند که ِ
نوعی توجیه میکنند .این مســئله در مورد اقتصادهای در حال توســعه صدق
نمیکند .وام مســکن در این کشــورها خیلی به ندرت دیده میشــود .در واقع
میتوان گفت بســیاری از ســاختمانهایی که روی زمین بنا میشــوند هیچگاه
موفــق به دریافت وام برای کمک نخواهند شــد .اما به هــر حال این خانهها،
دارایی مالکان خود هســتند .اما این داراییهــا برای فرد اغلب کار
اصلیترین ِ
نمیکنند .از آنجا که فرد از این دارایی استفاده میکند خیلی دشوار است که این
دارایی برایش کاری انجام بدهد .آنها خانه دارند؛ زمین دارند؛ اما نمیتوانند با
هیچیک از اینها کاری کنند و این همان ســرمایه ُمرده است که باید به تحرک
دربیاید .اینجاســت که مشخص میشود افراد فقیر آنقدر هم که تصور میکنند
فقیر نیســتند ،آنها هم میتوانند سرمایههای مرده داشته باشند اما فقط باید یاد
بگیرند چطور این سرمایه مرده را به گردش دربیاورند تا به کار بیاید.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

رویکرد اقتصادی غلط
دنیا را به نابودی میکشاند

ویلیام نوردهاس میگوید ما در قبال تغییرات اقلیمی ،در حال قماریم
ویلیام نوردهاس
ویلیــام نوردهاس در تاریخ  31ماه می ســال  1941در ایالت نیومکزیکو به دنیا
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 امآیتی رفت .او کــه تاکنون بیش از  20عنوان کتــاب در حیطههای
مختلف اقتصادی نوشــته و همواره قلمی جذاب و گیــرا دارد ،در حال حاضر به
همان دانشگاه دوران کارشناسی خود بازگشته و مشغول تدریس است .در سال
 2018به واسطه «یکپارچهسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل اقتصاد کالن» موفق
به اخذ نوبل اقتصاد در کنار پائول رومر شد .تاثیر نظرات او باعث شده بسیاری
از اقتصاددانان نسل جدیدتر به سراغ مسائل زیستمحیطی بروند و این تاثیر با
دریافت نوبل ،تشدید هم شدهاست.

ــ

چه موضوعاتی طی  2سال اخیر در صدر اخبار سیاسی جهان قرار گرفتهاند؟
جنگ تجــاری و تغییرات اقلیمی .جنگ تجاری که بــه وضوح یک پایهاش در
سیاست بینالملل است و اقتصاد ،مسائل زیستمحیطی و بحران تغییرات اقلیمی
هم پایهای بســیار مهم در اقتصاد دارند .گویا اقتصاد آن نخ نامرئی اســت که این
جهــان را به هم پیونــد داده .حاال فکرش را بکنید که اقتصاددانی پیدا شــده که

ویلیام نوردهاس

مدلسازیهایش در زمینه تغییرات اقلیمی باعث شده نوبل اقتصاد دریافت کند.
آیا این اقتصاددان خواندنی نیست؟
نوردهاس تاکنون در زمینههای نسبتا گســتردهای از اقتصاد ،کتب پرشماری
نوشــته و تاثیری زیاد بر ادبیات اقتصادی جهان گذاشتهاست .یکی از کتابهای
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  17زبان ترجمه شدهاست .یکی از زمینههای فرعی که
نوردهاس را بسیار مشهور کردهاســت ،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 شاخصهای
قیمت را بسازیم که بتوانند پاسخگوی تغییرات گسترده در کیفیت و گستره کاالها و
خدماتی باشند ،که مصرف میکنیم .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 شبهایی تاریک و تنها را با شبهایی مقایسه
کنیم که دور هم نشستهایم و تلویزیون دیدهایم ».پالدا اهمیت دیدگاههای نوردهاس
را به این شکل جمعبندی میکند که« :درس عملی بهدستآمده از این دیدگاههای
جذاب این است که روش محاسبه شــاخصهای قیمتی که ما استفاده میکنیم،
بســیار معیوب هســتند .به جای اینکه هر کاال و خدماتی را به طور مستقیم وارد
شاخص قیمت کنیم ،ابتدا باید آن را به ویژگیهای سازندهاش بشکنیم .سپس باید
حســاب کنیم که این کاالها را چطــور میتوان ترکیب کرد تــا هزینه مصرف این
ویژگیها به حداقل برسد .با چنین رویکردی خواهیم توانست که کاالهای جدید
را وارد شــاخص قیمت مصرفکننده کنیم ،بدون اینکه نگران باشــیم که آیا این
شــاخص امروزی قابل مقایســه با  10ســال پیش ،یعنی زمانی که آن کاال وجود
نداشــته ،هســت یا نه .با چنین رویکردی دولتها هم میتوانند با دقت بیشتری
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محاسبه کنند که چه نرخهایی را باید برای بهبود رفاه و اندازهگیری آن به کار ببرند».
تغییرات اقلیمی رها نشدهاند

نوردهاس در زمینه مبانی اقتصادی تغییرات اقلیمی هم قلم زدهاست .او توسعهدهنده
اصلــی مدلهای  DICE and RICEاســت و چندین مد ل یکپارچهســازی ارزیابی
اقتصادی هم هســت .با این مدلها میتوان اندرکنش درونی اقتصاد ،مصرف انرژی و
تغییرات اقلیمی را شبیهســازی و محاسبه کرد .این مسئله اندرکنش جزئیات مختلف
اقتصادی همواره پرسش اصلی مدلهایی بوده که برای ارزیابی وضعیت استفاده شدهاند
و اتفاقا اگر تاریخچه این مدلها را بررسی کنیم ،متوجه خواهیم شد که آنها پس از یک
دوره ابهام که تا انتهای قرن نوزدهم کش آمدهبود ،در قرن بیستم دچار تفکیک شدند و
از نیمه دوم قرن بیستم مجددا یکپارچهسازی میشوند ،منتها این بار با شفافیتی بیشتر.
اقتصاد تغییرات اقلیمی» چنین مینویسد
نوردهاس در کتاب «تامالتی در باب
ِ
که« :بشــر در حال تاس انداختن با محیط طبیعی از خالل مداخلههایی پرشمار
است ،مانند وارد کردن گازهای مخرب مثل گازهای گلخانهای به اتمسفر و موادی
شیمیایی که برای الیه اوزون مضر هستند ،تغییرات وسیع در زمین و جنگلزداییهای
گسترده ،توسعه سالحهای هستهای و از بین بردن تمدن و»...
نوردهاس در مدلهایی که برای تغییرات اقلیمی توســعه دادهاســت ،اینطور
جمعبندی میکند که آن بخشهایی از اقتصاد که به اکوسیستمهای مدیریتنشده
تکیه ســنگینی دارند  -مثال به بارش طبیعی باران ،یــا عوامل دمایی -در مقابل
تغییرات زیســتمحیطی آســیبپذیرتر هم هستند .کشــاورزی ،جنگلداری و
بازســازیهایی که در فضای خارجی انجام میشــود یا هر نــوع فعالیتی که در
محیطهای ساحلی صورت میگیرد در این زمینه میگنجند .به همین خاطر است
که نوردهاس اشــاره خاصی به نتایج فاجعهبار تغییرات اقلیمی میکند و نیمه دوم
عمر حرفهایاش را بیشتر بر این موضوع متمرکز ساخته.

استیو هانکه

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

اصالحگر ارزی

استیو هانکه معتقد است فلز زرد میتواند نقشی مهم در ساختار پولی
جهان ایفا کند و ایران نقطه آغازش است
استیو هانکه
استیو هانکه اقتصاددان امریکایی متولد  1942است که به خاطر آثارش در زمینه
اصالحات ارزی بهویژه در اقتصادهای نوظهور نظیر آلبانی ،آرژانتین ،بلغارستان،
بوسنی و هرزگوین ،اکوادور ،روسیه و ونزوئال به شهرت رسیدهاست .او در زمان
رونالد ریگان به عنوان مشاور اقتصادی مشغول به کار بود .هانکه سالهاست
که در مجله فوربز ستونی در اختیار دارد و با زبانی ساده درباره ارزها مینویسد.
هرچند او در گرجســتان به دنیا آمده اما به سبک امریکایی بزرگ شدهاست .او
مدرک دکتری خود را در رشــته اقتصاد از دانشگاه کلرادو دریافت کرده و اکنون
یکی از برجستهترین اقتصاددانهای جهان شناخته میشود.

ــ

«ارزهای پرآشــوب»؛ این عنوانی است که اســتیو هانکه به عنوان یکی از
برجســتهترین اقتصاددانها در جهــان به وضعیت نظام ارزی در بســیاری از
کشــورها میدهد .این اقتصاددان به خاطر فعالیتهایی که در زمینه اصالحات
ارزی داشــته بسیار شناخته شدهاست .او معتقد اســت بسیاری از کشورها به
دالیل مختلف از تنشهای سیاسی و عدم مدیریت صحیح گرفته تا درگیریهای
داخلــی و تحریمهای اقتصادی نمیتوانند ارز خــود را در وضعیت باثبات نگه
دارند .آشــوب ارزها با افزایش نرخ تورم در ارتباط اســت و میتواند مشکالت
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ســاختاری عمیقی در اقتصاد کشورها ایجاد کند .در اکثر مواقع در کشورهایی
ِ
که ارزهای پرآشوب دارند ،نمیتوان نرخ ارز را به ثبات رساند و دادههای مربوط
به تورم همیشه جنجال میآفریند .این اقتصاددان در تحلیلهای خود به تغییرات
ارزی در ایران نیز اشــاره میکند 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 رژیمهایی که با نرخ تورمهای بســیار باال مواجه هستند اغلب در
طــول تاریخ خود در آمار مربوط به تورم دســت بردهاند و نرخ حقیقی را از مردم
مخفــی کردهاند .برخی از کشــورها که نرخ تورم در آنها به قدری باالســت که
ً
دولت عمال رقمی را اعالم نمیکند .این مســئله در مورد زیمبابوه رخ دادهاست
چرا که به تورمی سرسامآور میرســد که مردم نمیتوانند آن را تحمل کنند و در
نتیجه دولت رقم آن را به صورت عمومی اعالم نمیکند .اواسط نوامبر  2008بود
کــه همزمان با بحران اقتصاد جهانی ،دولت در زیمبابوه تصمیم گرفت با حذف
صفر فکری به حال ارز این کشور و نرخ تورم بکند.
جــوالی  2008بود که دولت موگابه در زیمبابــوه تصمیم گرفت نرخ تورم را
اعالم نکند .مشابه این اتفاق در ســایر کشورهای جهان نیز رخ دادهاست .این
مســئله به راحتی میتواند مشکل ایجاد کند .در واقع نادیده گرفتن آمار مربوط
به تورم ،سادهترین کاری است که میتوان در این زمینه انجام داد و تنها فایدهاش
پولی صحیح ،اختالل ایجاد میکند.
این اســت که در دنبال ِ
کردن سیاستهای ِ
ً
دادن آمارهای دروغی ،صرفا خودشان
کردن آمار و ِ
در واقع این کشورها با مخفی ِ
را گول میزنند و کاری از پیش نمیبرند .اما راهکار چیست؟ این همان مسئلهای
است که هانکه تالش کرده به آن بپردازد .طبق گفته او ،نرخ ارز در کانون ماجرا
قرار دارد .او معتقد اســت میتوان به کمک دادههای مربوط به بازار سیاه هم به
نرخ تورم پی برد و در مورد آن تصمیمگیری کرد.

استیو هانکه

نگاهی دوباره به طال

هانکه در یکی از تحلیلهای خود به ایران نیز پرداختهاست .او در یادداشتی
با عنوان «ایران باید به دنبال طال باشــد نه توهم اصالح ارزی» در مجله فوربز
مینویســد« :ارز ایران بدون تردید یکی از دالیل اختالل در اقتصاد این کشــور
است .ریال بخش زیادی از ارزش خود را از دست دادهاست و این برای ایرانیها
یک فاجعه است ».او معتقد است نرخ تورم در ایران در سال  2012به نرخ ماهانه
62درصد رسیدهاســت .بهعالوه او معتقد است آماری که در زمینه نرخ تورم در
ایران منتشر شــده در آن زمان دقیق نبوده و دستکاری شدهاست .به این ترتیب
خودش بر اســاس مشاهداتش نرخ تورم را در ایران محاسبه میکند .اما چطور
میتوان مشکل ارز را در ایران برطرف کرد؟
پیشــنهادی هانکه برای اصالح ساختار ارز در ایران قدری متفاوت
راهکار
ِ
اســت .او میگوید ایران میتواند دالر امریکا یا حتی یورو را به عنوان ارز خود
ً
انتخاب کند .البته خودش نیز میداند که این اقدامات کامال 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 لیختناشتاین را پیشنهاد میکند اما این نیز
ً
بدون تردید کاری بســیار مشکل و تقریبا نشدنی اســت .به این ترتیب از نگاه
اســتیو هانکه یک راه بــرای ایران باقی میماند و آن هم این اســت که به دنبال
«طال» بــرود تا نقش کنترلکننده مرکزی را در اقتصاد کشــور بازی کند .طال
سالهاســت 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
پولی جهان
این اقتصاددان معتقد است طال میتواند مهمترین بخش در ساختار ِ
باشد و ایران یکی از معدود کشورهایی است که اکنون این فرصت را دارد تا طال
را در نگاهها زنده کند.
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[ اقتصاددانان نهادگرا ]

اتوپیای استیگلیتزی

چگونگی حل معضل نابرابری میگوید
جوزف استیگلیتز از
ِ

جوزف استیگلیتز

نهم فوریه  1943در امریکا به دنیا آمده و در همین کشــور مشغول به تحصیل
ِ
شدهاست .در دانشگاه امآیتی درس خواند و سپس به دانشگاه شیکاگو رفت اما
برای دریافت مدرک دکترای خودش دوباره در سالهای  1966تا  1967به دانشگاه
امآیتی رفت .مدتی نیز در دانشگاه کمبریج فعالیت کرد .در همین سالها بود که
با اقتصاد کینزی و نظریههای اقتصاد کالن بیشتر آشنا شد .او در دانشگاههای
بزرگ دیگری مانند دانشگاه ییل ،استنفورد و پرینستون نیز حضور داشت .او در
حــال حاضر در دانشــگاه کلمبیــا تدریس میکند ،ســردبیر نشــریه «صدای
اقتصاددانها» است و در بســیاری از بخشهای دیگر نیز فعالیت میکند .این
اقتصاددان امریکایی در ســال  2001جایزه نوبل اقتصاد و در ســال  1979مدال
افتخار جان بیتز کالرک را به عنوان اقتصاددانی تأثیرگذار دریافت کرد.

ــ

اگر یــک نکته در مورد نابرابری وجود داشتهباشــد که جوزف اســتیگلیتز
بخواهد آن را بگوید ،آن نکته این است که نابرابری یک نتیجه اتفاقی در اقتصاد
انتخاب اقتصادی اســت .این کمی دلسردکننده است اما در
نیســت بلکه یک
ِ
عینحال به این معناســت که شهروندان و سیاستمداران این فرصت را دارند که
«بازنویسی قوانین اقتصاد امریکا:
مشــکالت را پیش از بدتر شدن ،حل کنند.
ِ

جوزف استیگلیتز

رفاه اشــتراکی»؛ این عنوان یکــی از کتابهای این برنده
طرحی برای رشــد و ِ
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 میکند« :آیا
قوانین اقتصاد امریکا میتواند به گونهای بازنویســی شود که به نفع همه باشد و
تنها به نفع افراد ثروتمند نباشــد؟» استیگلیتز اصرار دارد که پاسخ این پرسش،
ِ
مثبت است.
دنیا در مسیر اشتباهی

اســتیگلیتز بر این باور اســت که تصویر فعلی از دنیا ،تصویری است که
نشان میدهد همه به مسیر اشتباهی رفتهاند .او یادآوری میکند که  91درصد
کل درآمدی که در فاصله سالهای  2009تا  2012به دست آمده تنها به کام
از ِ
یــک درصد از امریکاییهای ثروتمند بــوده و بقیه نفعی از آن نبردهاند .او در
کتاب خود به سیاستها و نکاتی اشــاره میکند که اقتصاد
بخش
ِ
نخســت ِ
امریکا را به این نقطه رساندهاســت .قصهای آشناســت :مرگ اتحادیههای
شــدن اقتصاد ،و کاهش فرصتهای ایجاد رفاه برای
کارگران ،افزایش مالی
ِ
سایر افراد ،تنها باعث شده ثروتمندان ،ثروتمندتر بشوند .البته او به فهرستی
از دیگر مســائل نیز اشــاره میکند :ضعف دســتمزدها ،قوانیــن ناکارآمد،
غلط فدرال رزرو و تمرکز بر رشــد کوتاهمدت به جای رشــد
سیاســتهای ِ
درازمدت.
برنده بزرگ نوبل اقتصاد به این نکته اشاره میکند که علیرغم پیشرفتهای
تکنولوژی که باید طبــق نظریهها باعث افزایش بهــرهوری و کاهش هزینهها
بشود ،مصرفکنندگان برای خدمات مالی هزینه بیشتری پرداخت میکنند .این
مســئله باعث قدرت گرفتن بانکها و شرکتهای بزرگ میشود .در عینحال
پــول از جیب طبقه متوســط میرود .همه اینها از نظر او جامعهای با شــکاف
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طبقاتی وسیع را ایجاد کردهاست .این مسئله نهتنها به اقتصاد بلکه به اخالق هم
ِ
مربوط میشــود .بخــش پایانی کتاب اســتیگلیتز بــه راهکارهایی برای حل
معضــات اقتصادی در زمینه نابرابــری میپردازد .همانطور که فهرســتی از
عوامل دست به دست هم دادهاند و نابرابری یا شکاف طبقاتی را شکل دادهاند،
اکنون نیز باید مجموعهای راهکارها را مورد بررســی قرار داد .از سیاستهای
شــرکتی گرفته تا پساندازهای دوران بازنشستگی ،همگی جزو مسائلی هستند
که از نظر اســتیگلیتز باید اصالح شوند .او معتقد است همیشه راهکاری پیروز
اســت که مجموعهای از عوامل را در نظــر میگیرد نه فقط یک عامل .یکی از
مواردی که استیگلیتز به آن توجه دارد ،شیوه انجام کسبوکار در کشوری مانند
امریکاســت .برای مثال او به شیوه پرداخت اجارهها و کرایهها اشاره میکند و
معتقد اســت این سیستم به گونهای است که به نفع طبقه ثروتمند تمام میشود.
مسئله دیگری که او به آن اشاره میکند سیستم البی کردن است که روی قوانین
پولی تأثیر میگذارد .در واقع این البیها به قیمت اضمحالل اقتصاد تمام خواهد
شد .استیگلیتز پیشنهاد میکند کرایهها کاهش پیدا کند چرا که نقشی حیاتی در
کاهش نابرابری خواهد داشت.
نابرابــری اقتصادی زمانی ثمر خواهد داشــت که
همــه تالشها برای رفع
ِ
اصالحات صورت بگیرد .بسیاری از این اصالحات به اعتقاد استیگلیتز باید در
باور انســانها شــکل بگیرد .بســیاری از تغییراتــی که اســتیگلیتز برای رفع
نابرابریهای اقتصادی به آنها اشــاره میکند در حقیقت اصالحاتی اساسی به
اقتصادی کشوری مانند امریکا را از پایه به هم
شمار میآیند که سیاســتهای
ِ
میریزند .دنیایی که اســتیگلیتز در کتابش تصویر میکند دنیایی است که در آن
اقتصادی برابری قرار دارند .از اشتغال گرفته تا مسکن
همه شهروندان در سطح
ِ
و تحصیل ،شرایط برای همه یکسان است .در واقع چیزی که او تصویر میکند
اتوپیایی است که تحقق آن در عین دشواری ،امکانپذیر است.

تونی اتکینسون

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

نابرابری اقتصادی از کجا میآید؟

تونی اتکینسون نابرابری اقتصادی را به نابرابری در قدرت مربوط میداند
تونی اتکینسون
تونی اتکینســون در روز چهارم ســپتامبر  1944در ولز به دنیا آمد .او به
عنوان شــاگرد اول در سال  1966از دانشگاه کمبریج فارغالتحصیل شد و
برای ادامه تحقیقاتش به آن سوی اقیانوس رفت تا ز یر نظر پیتر تاونسند در
دانشــگاه امآیتی تحصیل کند .او پــس از فارغالتحصیلی بــه بریتانیا
بازگشت و از ســال  1994تا سال  2005در دانشــگاه آ کسفورد به تدر یس
پرداخت .جدای از آ کسفورد در مدرســه اقتصاد لندن ،یونیورسیتی کالج
لندن و دانشگاه اسکس هم تدر یس میکرد .او که از طرف ملکه انگلستان
به درجه شــوالیهای رســیدهبود ،نهایتا در ابتدای ســال  2017و در سن 72
سالگی درگذشت.

ــ

ِسر آنتونی بارنز اتکینســون ،اقتصاددانی بریتانیایی بود که در اولین روز
سال  2017درگذشت .زمانی که اتکینســون درگذشت عمده خبرگذاریها
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 عدالتجویی ارائه شدهاســت .این تحلیل در «هسته
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عدالتپژوهی» منتشر شدهاست که در بخش اول این یادداشت به بخشهایی
از آن اشاره میکنیم.
مسئله نابرابری مسئلهای بســیار مهم در اقتصاد است که پیش از کارل
مارکس هم وجود داشت و بعد از کارل مارکس به یکی از جریانهای اصلی
مطالعات اقتصادی و جنبشهای سیاســی تبدیل شد .طی سالهای اخیر
اقتصاددانــان زیــادی درباره این مســئله قلــم زدهاند .به گزارش هســته
عدالتپژوهی اگرچه راهحلهای بســیاری از جانــب اقتصاددانان جریان
متعارف برای حل مسئله نابرابری ارائهشده بود اما هیچکدام از این راهحلها،
تــوان کاهش نابرابری فزاینده حاصل از ســاختار اقتصــاد مدرن را تاکنون
ندارند .این گزارش پیکان تحلیل خود را به ســمت دههای میبرد که پس از
بحران اقتصادی  2008آغاز شد .به دلیل بیشتر شدن نابرابری و فقر طی این
دهه ،و به خاطر اتفاقی که در ابتدای این دهه افتادهبود ،نظریهها و کتابهای
گســتردهای در این حوزه بــه نگارش درآمد که از بین آنهــا میتوان به آثار
پیکتی ،استیگلیتز و اتکینسون اشــاره کرد .تقریبا در تمام این آثار ،افزایش
نابرابری به عنوان یکی از ویژگیهای برجســته رشد و توسعه اقتصادی در
طول چند دهه اخیر در ســطح جهانی معرفی شدهاســت .به عبارت بهتر،
بحران اقتصادی باعث شــد که بســیاری از اقتصاددانها از خواب خوش
راستی خود بپرند و درباره بسیاری از مسائل تجدید نظر کنند.
دست
ِ
اتکینسون کتابی با عنوان «نابرابری :چه میتوان کرد؟» را در سال 2015
منتشر کرد .او با جمعآوری دادهها و روندهای اقتصادی بهصراحت افزایش
نابرابری را بهطور مســتقیم و غیرمستقیم مربوط به «تغییر در توازن قدرت»
میدانــد .این کتاب اگرچــه بهاندازه کتاب «ســرمایه در قرن  »۲۱توماس
پیکتی ،که در کشــور خودمان ،ایران ،هم با ترجمههای گوناگون روانه بازار
شد ،توجهات را به خود جلب نکرد اما شاید بتوان گفت که در بعضی جهات

تونی اتکینسون

از کار پیکتی بهتر است و انسجام بهتری داشته است .درحالیکه پیکتی تمایل
به تمرکز ثروت و درآمد را توضیح میدهد ،اتکینسون با نگاهی عمیقتر این
بحث را دنبال میکند که چرا درمانهــای متعارف امکان حل این تمرکز را
ندارند؟
یکی دیگر از تفاوتهای کتاب اتکینسون با اثر پیکتی ،در عملگرایی او
نهفته اســت .اتکینســون بر خالف پیکتی به دنبــال راه حلهای دفعی که
شــمایل نســبتا انقالبی دارند نبوده و بیشــتر به دنبال اصالح ساختارهای
اقتصادی موجود در جهان است.
نابرابری دشمن است

بنابر تحلیل هسته عدالتپژوهی ،اگرچه نابرابری و بیعدالتی به یکی از
نگرانیهای عمومی برجســته تبدیلشدهاست ،اما مسائل توزیعی همچنان
توســط اقتصاددانان مورد بیاعتنایی قرار میگیرد .این نکته بســیار جالب
است که اقتصاددانان معاصر به مسئله توزیع نابرابر ،که به نوعی پدر نابرابری
است کمتوجهی میکنند .همین مســئله کار اتکینسون را برجسته میکند.
اتکینســون در این کتاب مســئله نابرابری را در مرکز تحلیلهای خود قرار
میدهد و به دنبال این است که نابرابری چیست و چرا مهم است ،همچنین
پیشــنهادهای خاصی در مورد راهکارهای کاهــش نابرابری ارائه میدهد.
گرچه راه حلهای اتکینســون بیشتر بر کشــور انگلستان تمرکز دارد ،اما از
بسیاری از آنها میتوان با دیدی جهانی بهره برد.
این کتاب با مباحث نظری و زمینهای مانند نابرابری در نتایج یا نابرابری
در فرصتها ،روشهای اندازهگیــری پراکندگی درآمد ،اندازهگیری مصرف
بهجای اندازهگیری درآمد و مانند این موارد آغاز میشــود .در ادامه بهمرور
تجربه تاریخی انگلیس و امریکا با مقایسه بینالمللی به کاهش نابرابری بعد
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از جنگ جهانی دوم و دالیل آن میپردازد که موجب میشود او با نگاهی به
جنبههای 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 میزند ،باعث شد زمانی که او درگذشت ،بسیاری از اقتصاددانانی که
به دنبال اصالح و بهبود شرایط بودند ،عمیقا غمگین شوند.

رابرت مرتون

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

کمک دولت آمریکا به والاستریت
چه نتیجهای دارد؟
جان بازار را میگیرد
رابرت مرتون میگوید این عمل ِ

رابرت مرتون

مرتون در ســال  1944در شــهر بزرگ نیویورک به دنیا آمد و کودکی خود را در
محله وستچســتر گذراند .او مدرک کارشناســی خود را در رشــته ریاضیات
مهندســی از دانشــگاه مشــهور کلمبیا گرفت و پس از آن بــرای اخذ مدرک
کارشناسی ارشد به موسســه فنآوری کالیفرنیا یا همان سیآیتی رفت .او که
یکبار از شرق آمریکا به غرب رفتهبود ،به شرق برگشت و در ایالت ماساچوست
و دانشــگاه امآیتی تحت نظر یکی از برجســتهترین اقتصاددانان قرن بیستم،
یعنی پل ساموئلســون ،دکتری گرفت .مرتون که در دهــه  70میالدی کارهای
بسیار مهمی در اقتصاد مالی کرد ،در سال  1997موفق به اخذ نوبل اقتصاد شد.

ــ

طــی دو دهه اخیر یکی از نامهایی که در عرصه اقتصادی جهان به شــکلی
مکرر شنیده میشــود ،رابرت مرتون است .دلیل اصلی شــهرت مرتون در این
سالها 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
قیمتگذاری پیوسته بلک-شولز دارد .مرتون جدای از مسائل نظری اقتصادی،
در مســائل عملی و بازاری هم حضور داشته و در سال  ،1993صندوق پوشش
ریسک «مدیریت سرمایه بلندمدت» را راهاندازی کرد.

277

278

ایدهها

مرتون استاد فاینانس دانشــکده مدیریت دانشگاه ِامآیتی است و به عنوان
مشاور در بســیاری از صندوقهای مختلف فعالیت میکند .او که رئیس سابق
انجمن فاینانس آمریکا نیز بوده ،عضو آکادمی علوم ملی نیز هست و در آکادمی
علوم و هنرها هم فعالیت دارد .مرتون به طور کل از  18دانشگاه درجه و مدرک
افتخاری کسب کردهاســت .مرتون یک مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای را
ای ویلیام شارپ بود .از
توسعه داد که مبتنی بر مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ِ
این مدلها به منظور محاســبه کردن عایدات ســرمایهگذاری پیشبینیشــده،
استفاده میشود .این محاسبات بر اساس سطح ریسک انجام میشوند.
برای آشنایی بیشتر با مرتون باید سراغ مدل معروفی برویم که با عنوان مدل
بلک-شــولز شناخته میشود .البته بسیاری هم این مدل را بلک-شولز-مرتون
نام گذاشــتهاند .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
میشــود .این مدل که به ادعای بســیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان یکی از
مهمترین مفاهیم نظریه اقتصادی مدرن است ،در سال  1973توسعه داده شد.
این مدل هنوز هم کامال مفید و تاثیرگذار است و در سال  1997هم منجر به این
شد که رابرت مرتون نوبل اقتصاد را دریافت کند.
امروزه مدل بلک-شــولز-مرتون به عنوان مبنایی برای راهبردهای پوشــش
ریسک ،بهوســیله بانکهای ســرمایهگذاری و صندوقهای پوشش ریسک
استفاده میشود .مدل بلک-شولز-مرتون به عنوان یکی از بهترین مدلها برای
تعیین گزینههای ممکن یک قیمت عادالنه و منصفانه شناخته شدهاست.
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 ورودیها شامل
قیمت اولیه گزینه ،قیمت کنونی سهام ،زمان انقضا ،نرخ بدون ریسک و میزان

رابرت مرتون

نوسانات است .جدای از این مسائل ،این مدل این فرض را دارد که قیمت سهام
از توزیع بلند و نرمالی پیروی میکند زیرا قیمت داراییها نمیتوانند منفی شوند.
یکی دیگر از داللتهایی که از این مدل خارج میشــود این است که هیچ نوع
هزینه یا مالیات تراکنش وجود ندارد ،نرخ بهره بدون ریسک برای تمام وضعیتهای
پیش رو مجاز
بالغ ثابت اســت ،کمفروشی اوراق بهادار با اســتفاده از درآمدهای ِ
است و هیچگونه فرصت آربیتراژ بدون ریسکی وجود ندارد .البته مدلهای معاصر
مختلف هستند و امکان هزینههای تراکنش و دیگر متغیرها را هم میدهند.
بازار را رها کنید

بیش از  10ســال از بحران اقتصادی ســال  2008میگذرد ،اما هنوز هم میتوان
درباره آن صحبتهای بسیاری کرد .در آن سالها خود این مباحثات و بحثها داغتر
هم بودند .برای اینکه جایگاه و موضع مرتون در آن دوران را بیشــتر بشناســیم ،باید
نگاهی به یک داستان بسیار مهم بکنیم .دولت بوش در آخرین سال  700میلیارد دالر
از منبــع مالیات مردم را به بانکهــا 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 افسانهای
بیش نیست و اگر دولت مداخله نکند ،بازار نمیتواند خود را مدیریت کند ».استدالل
این افراد هم این بود که اگر دولت آمریکا در این مسیر وارد نمیشد ،تقریبا کار جامعه
آمریکا تمام بود و همه چیز به جنگ داخلی میرسید .مخالفان این داستان هم کسانی
بودند که میگفتند دولت نباید به هیچ وجه مداخله میکرده و اجازه فروپاشــی نهادها
و گروههای ضعیف را میداده اســت .یکی از این مخالفان رابرت مرتون بود که گفت
«این عمل دولت ،به انرژی بنیادین بازار ضربه زدهاســت ».البته مرتون در سال 2009
در یادداشــت بســیار بلندی که نوشــت توضیح داد چگونه میتوان این وضعیت را به
فرصت تبدیل کرد .به هر صورت ،اگر میخواهید با یک جمله موقعیت مرتون را درک
کنید ،کافی است بدانید او یکی از طرفداران افراطی بازار آزاد است.
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[ اقتصاددانان ضدفقر ]

توسعه اقتصادی چطور خود را
نشان میدهد؟

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

اگنس دیتون
اگنس دیتون در  19اکتبر  ،1945در شــهر ادینبورگ اسکاتلند به دنیا آمد .او
مدارک کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتری خود در اقتصاد را تا سال
 1975از دانشگاه مشهور کمبریج دریافت کرد .پایاننامه دکتری او «مدلهای
تقاضای مصرفکننده و کاربســت آنها در انگلستان» نام داشت ،که تحت
راهنمایی ریچارد استون ،انجام شد .دیتون در سال  1978جایزه فریش را برد
و در سال  2015هم برنده نوبل اقتصاد شد .او که سابقه تدریس در دانشگاههای
بریســتول ،پرینســتون و کارولینای جنوبی را دارد ،در حال حاضر اســتاد
اقتصاد و روابط بینالملل در دانشگاه وودرو ویلسون است .آن ِکیس همسر
اوســت .دیتون در ســال  2016از طرف پادشاهی انگلســتان لقب «شوالیه»
دریافت کرد و از  71سالگی به این سوِ ،سر اگنس دیتون خطاب میشود.

ــ

اگنس دیتــون اقتصاددانی بریتانیایی-آمریکایی اســت کــه مطالعاتش،
حوزههایی مانند فقر ،نابرابری ،بهداشــت ،رفاه و توسعه اقتصادی را پوشش
میدهد .دلیل اصلی شهرت این اقتصاددان ،نوبل اقتصادی است که در سال
 2015به دلیل تحلیل درخشــانی که از مفاهیمی مانند مصرف ،فقر و رفاه ارائه
داد ،گرفت.

اگنس دیتون

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 میرسیم« :نظام تقاضای تقریبا ایدهآل» .او این نظام را در کتابی
با همین نام بسط داد .این نظام ،که در واقع مدل تقاضای مصرفکننده است،
تقریبی درجه اول به دست میدهد از هر نوع نظام تقاضایی که مطابق با اصول
موضوعه نظم باشــند .اصول موضوعه نظم ،یعنــی مجموعهای از رفتارهایی
مصرفی ،بدون در نظــر گرفتن منحنیهای خطی انگل .بنا بر این نظریه ،این
رفتارها ســازگار با محدودیتهای بودجهای هستند و تخمین زدنشان خیلی
هم دشوار نیست.
نشــریه امریکن اکانمیــک ریویو ،این نوشــته دیتون را بررســی کرده و
دربارهاش چنین مینویسد« :این نوشته ،یک نظام عملی از معادالت تقاضا را
به دست میدهد ،که با بهحداکثررسانی ترجیح ،سازگار است و آنقدر انعطاف
دارد کــه از تحلیــل کامــل رفاهــی سیاســتگذاریهایی کــه احتماال بر
مصرفکنندهها تاثیر بگذارند ،حمایت کند ».همین نشریه در شمارهای که به
بهانه  100ســالگی خود منتشــر کرده بــود ،این اثر دیتون را در شــمار  20اثر
اقتصادی برتر قرار داد .این مدل ابزاری قوی در دستان اقتصاددانانی است که
میخواهند رفتار مصرفکننده را تحلیل کنند .مدل ایدز ،تخمین درجه اولی از
هر نظام تقاضایی را ارائه میکند ،و کیفیتهای مطلوبی از نظامهای تقاضایی
را دارا است.
افزایش ناخوشی و مرگومیر

دیتون به همراه آن ِکیس ،در سال  2015مقالهای را منتشر کرد تحت عنوان
«ظهور ناخوشی و مرگومیر در بین آمریکاییهای سفیدپوست میانسال ،در
قرن بیســتویکم ».کیس و دیتون در این مقاله همان مطلبی را که در عنوان
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آمده مورد تحلیل قرار دادند .اینطور به نظر میرسید که مرگ افراد میانسال
بین کشــورهای ثروتمند شیوع خاصی در قرن بیســت و یکم پیدا کردهاست.
کیس و دیتــون اعالم کردند کــه افزایش نرخ مرگومیر بیــن آمریکاییهای
میانسال سفیدپوســت غیراسپانیولی در حال افزایش است ،و در این بین ،آن
دسته که تحصیالت کمتری دارند ،بیشتر در معرض خطر قرار گرفتهاند .عالوه
بر این ،آنها دریافتنــد که افزایش نرخ مرگومیر بین افراد غیراســپانیولی را
میتوان تحت عنوان «مرگ در اثر ناچاری» طبقهبندی کرد .اشکال عمده این
مرگومیر ،مســمومیت با مواد مخدر یا الکل ،خودکشی و بیماریهای مزمن
کبدی و ریوی هســتند .در نهایت این دو پژوهشــگر اشاره کردند که افزایش
نرخ مرگومیر ،همراه با افزایش نرخ ناخوشــی است .به طور مشخص چیزی
که افزایش پیدا کردهبود ،گزارشــی بود که خود افراد از افت سالمت جسمی یا
روانی خود ،و توانایی انجام فعالیتهای روزانه و افزایش دردهای دائمی ارائه
دادهبودند .کیس و دیتون به خوبی این مسئله را شرح دادهاند:
«باال رفتن نرخ دسترسی به نسخههای واجد مواد مخدر ،به منظور کنترل
دردهای جسمانی ،در اواخر دهه  90میالدی آغاز شد و در همان زمان هم نظر
بسیاری را به خود جلب کردهبود .تخمینها نشان میدهند که به ازای هر مرگ
ناشی از داروی مسکن تجویز شده در سال  ،2008حجم بسیار زیادی از افراد
وجود داشــتند که از شرایط دارویی خود سوءاستفاده میکردند و تعداد بسیار
زیادی هم داروها را بدون تجویز پزشک مصرف میکردند .درمان اعتیاد بسیار
کنترل درد بسیار سخت است ،به همین خاطر آن دسته از افرادی که
دشــوار و ِ
در حال حاضر در میانسالی به سر میبرند ،چیزی مانند یک «نسل از دست
رفته» هستند که آیندهای به مراتب مبهمتر از گذشتگان خود دارند».
ِکیس بر اســاس این پژوهشهــا ادعا کرد که همیــن دردهای فیزیکی و
روحی است که باعث میشود کاندیداهایی مانند دونالد ترامپ و برنی سندرز

اگنس دیتون

سر از انتخاب درآورند .درباره برنی ســندرز شاید تحقیقات به نتیجه خاصی
نرسیده باشند ،اما مطالعات واشنگتن پست و نظرسنجی گالوپ نشان میدهند
ومیر باال وجود دارد.
که رابطهای تنگاتنگ بین حمایت از ترامپ ،و نرخ مرگ ِ
شاید چنین نتایجی در وهله اول بسیار عجیب به نظر برسند و بسیاری از مردم
آنها 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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[ اقتصاددانان رفتاری ]

شک معقول
ِ

چرا ریچارد تیلر جایزه نوبل اقتصاد سال  2017را دریافت کرد؟
ریچارد تیلر

متولد  12سپتامبر  1945است؛ اقتصاددان امریکایی که در حوزه اقتصاد رفتاری
ً
شهرت دارد .نظریههای او در زمینه رفتار مالی کامال شناختهشدهاست .او در
سال  2017به خاطر سهم بزرگی که در اقتصاد رفتاری دارد به جایزه نوبل اقتصاد
دست پیدا کرد .آکادمی سوئد اعالم کرد که او با نظریه خود پلی میان اقتصاد و
اقتصــادی فرد به چه
روانشناســی زده و نشــان میدهد که تصمیمگیریهای
ِ
صورت انجام میشــود .تیلر در ســال  1974مدرک دکترای خود را کسب کرد و
انداز یک زندگی :برآورد بــازاری» اختصاص داد.
رســالهاش را به «ارزش پس ِ
«اقتصاد شبهعقالنی» و «نفرین برنده» دو کتاب معروف به قلم تیلر هستند .او
در سال  2015کتابی درباره اقتصاد رفتاری نیز نوشتهاست.

ــ

صورتحســاب کارت اعتباری از راه میرسد .شما در یک حساب پسانداز
دادن آن به نظر معقول
آنقدری پول دارید که آن را پرداخت کنید  -کاری که انجام ِ
و منطقی میآید .با یک حساب سرانگشتی هم میتوان فهمید که نرخ بهره از تراز
درآمد حاصل از پسانداز است .با وجود این شما باز هم
کارت اعتباری بیشتر از ِ
پسانداز را دســتنزده میگذارید و تا جایی صورتحساب را میپردازید که تراز
حســاب فعلیتان اجازه میدهد .کاری که از نظر اکثر اقتصاددانها یک انتخاب
ِ

ریچارد تیلر

احمقانه اســت در نظر ریچارد تیلر که در روز نهم اکتبر جایزه نوبل اقتصاد را به
ً
خاطر فعالیتهایش در زمینه اقتصاد رفتاری دریافت کرد ،امری کامال معقول و
منطقی اســت .آقای تیلر به خوبی نشان داد که چطور منطق انسانها متفاوت از
داخل مدلهای اقتصادی است .جهان و بهویژه دنیای
منطق انسانهای
ِ
مقتصد ِ
همکاری او جای بهتری است.
اقتصاد به خاطر این
ِ
مردم عــادی در
اقتصاددانهــا اغلــب به این تشــخیص میرســند کــه ِ
سازی
تصمیمگیریهای روزانه خود با کمبود منطق مواجه م ًیشــوند .اما مدل ِ
اقتصادی به سادهسازی نیاز دارد و اقتصاددانها عموما فرض را بر این میگذارند
که نظریههای بر پایه انسانهای آ گاه و منطقی نتیجه اقتصادی بهتری به همراه
خواهد داشت .البته اندیشمندان فهرستی از موقعیتهایی را تهیه کردهاند که در
آن انســانها مطابق با مدلها و الگوها رفتــار نمیکنند .اقتصاددانهایی مانند
هرب ســایمون (که نوبل ســال  1978را دریافت کرد) ،دانیل کانمن و روبرت
شــیلر به خاطر تالشــی که در این زمینه داشــتهاند مورد تشــویق دیگران قرار
کردن اقتصاد
گرفتهاند .اما شاید بزرگترین تالش را تیلر کردهباشد .او با مطرح ِ
رفتاری ،درسهایی بسیاری برای یاد دادن دارد .تیلر در سال  1945در نیوجرسی
ای خودش را در دانشگاه کورنل سپری
به دنیا آمده و اغلب زندگی شغلی و حرفه ِ
کردهاست .در سال  1995به دانشــگاه شیکاگو رفته و آنجا ماندگار شدهاست.
ایدهها و کیفیت نوشــتههای او باعث شــهرتش به عنوان یک اقتصاددان شد.
کتاب او با عنوان «ســقلمه» جزو معروفترین و تأثیرگذارترین آثارش است که
با همکاری ســاس سانشتاین نوشته شدهاست .پژوهشهای تیلر در کتابش در
این زمینه بود که چرا مردم کمبودها و چیزهایی را که از دست میدهند بیشتر از
آن چیزهایی که به دســت میآورند ،احساس میکنند .او آزمایشی ساده ترتیب
داد؛ در این آزمایش تعدادی لیوان به گروهی از افراد داد و ســپس به آنها گفت
اگــر بخواهند میتواننــد آن لیوانها را به کســانی که لیوان ندارند بفروشــند.
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لیوانهای خیلی کمی جابهجا شــد و کســانی که صاحب لیــوان بودند ترجیح
میدادند آن را حفظ کنند .این آزمایش در قالبها و شرایط مختلفی انجام شد
اقتصادی افراد وابسته به شرایط است .حتی دخالت دولت
و نشــان داد تصمیم
ِ
و شرکت هم میتواند این تصمیم را تغییر بدهد.
کارزار تصمیمگیری
در
ِ

گیری اقتصادی مانند یک میدان جنگ اســت که در آن
برای آقای تیلر ،تصمیم ِ
دو نیروی متضاد مقابــل یکدیگر قرار گرفتهاند .بخــش «انجامدهنده» مغز تمام
ریز» مغز روی
تمرکز خودش را روی پاداشهای آنی قرار میدهد و ًبخش «برنامه ِ
جنگ درونی تقریبا ابدی و همیشگی است .به
نتایج درازمدت تمرکز میکند .این ِ
ِ
گذر زمان ثابت باشند .همیشه رفتارها
در
توانند
ی
نم
انسانی
های
ت
اولوی
ترتیب
این
ِ
«معماری
و تصمیمها بســتگی به شــرایط دارد .نکته قابل تأمل این اســت که در
ِ
ریز مغزشان بر بخش انجامدهنده
تصمیمگیری» اغلب افراد سعی دارند بخش برنامه ِ
پیروز شود چرا که نتایج درازمدت بهتری به همراه خواهد داشت.
اقتصادی
بخش دیگری از کارهای تیلر در ارتباط بــا عدالت در رفتارهای
ِ
روزمره انسانها بودهاست .دیدگاههای او در مورد اینکه مردم به عدالت اهمیت
میدهند یا ســعی میکنند در شرایط دشوار روی رفتارشان کنترل داشتهباشند و
حتی اینکه تالش میکنند چیزهایی را که دارند حفظ کنند و از دســت ندهند،
پیش پاافتاده به نظر میآیند .اما واقعیت این اســت که همین
همگــی بدیهی و ِ
دیدگاههای ساده و ابتدایی ،بسیاری از نظریههای اساسی را زیر سؤال میبرند.
به همین خاطر است که بسیاری از اقتصاددانهای امروزی تمرکز خود را روی
اقتصــاد رفتــاری قــرار دادهاند .بــه هر حــال اینکه هرکــدام از مــا چطور
حســابوکتابهای روزمره خود را انجام میدهیم بدون تردید برای هرکســی
میتواند جذابیت داشتهباشد.

رابرت شیلر

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

پیشگوی حبابها

نوبلیستی که موفق شد آینده بازار سهام را ببیند
رابرت شیلر
متولد 29مارس  1946است .اقتصاددانی امریکایی که در سال  2013به همراه
دو اقتصاددان دیگر جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد .شیلر تحصیالت خود
را در کالج کاالمازو آغاز کرده ،مدرک لیسانسش را در سال  1967از دانشگاه
میشیگان دریافت کرده و سپس به دانشگاه ماساچوست رفتهاست .در آنجا
دکترا گرفته و روی رساله دکترای خود با عنوان انتظارات معقول و ساختار نرخ
بهره کار کردهاســت .او در حال حاضر اســتاد دانشــگاه ییل اســت .زمینه
ً
مطالعاتی او عموما اقتصاد رفتاری و اقتصاد مالی است .او به غیر از جایزه
اقتصادی دیگری نیز دریافت کرده و پیش از دریافت نوبل نیز به
نوبل ،جوایز
ِ
عنوان اقتصاددانی بزرگ در جهان شــناخته میشد .جایزه داچبانک یکی از
معروفترین جوایز اوست که در سال  2009دریافت کردهاست.

ــ

ُ
افت و خیز بازار سهام برای همه فعاالن اقتصادی جذابیت دارد .هرکسی
که در این بازار مشــغول به کار است تمایل دارد از آینده آن آ گاه شود .هر بار
که قیمتها در بازار ســهام باال و پایین میشــوند در حقیقت تغییراتی را در
توســعه اقتصادی به نمایش میگذارند .اما یوجین فاما در دهه  60ادعا کرد
ً
پیشبینی تغییرات قیمت در کوتاهمدت تقریبا غیرممکن اســت .این باور تا
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دهه  80ادامه داشت یعنی تا زمانیکه رابرت شیلر ادعایی خالف این را مطرح
کرد و بعدها بابــت آن جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد .رابرت در دورهای
طوالنی به بررســی تحوالت بازار ســهام پرداخت و به این نتیجه رســید که
زمانی چندســاله ،تغییرات بازار سهام را پیشبینی کرد.
میتوان در یک بازه
ِ
هرچند بورس همیشه با نوسانات بســیار باالیی همراه است اما مطالعات و
نتیجهگیریهای رابرت شــیلر چیز دیگری را نشــان میدهد که جای تأمل
دارد.
شیلر یکی از سه نفری بود که در سال  2013موفق شد جایزه نوبل اقتصاد
را به خودش اختصاص بدهــد .او حتی پیش از آنکه جایزه نوبل را دریافت
کند یکی از بزرگترین اقتصاددانهای جهان شناخته میشد .این اقتصاددان
کســی بود که موفق شــد دو حباب بزرگ تاریخــی را پیشبینی کند :حباب
داتکام و حباب مســکن .هر بار نیز در همان زمان کتابی را منتشر میکرد و
در آن وضعیــت را توصیف میکــرد؛ بعد از توصیف وضعیــت نیز حباب را
پیشبینی میکرد .این پیشبینیها به قدری حیرتانگیز بود که هیئت داوران
نوبل را به وجد آورد و باعث شد آنها جایزه نوبل را به او تقدیم کنند.
مطالعات شیلر نشــان میداد که نوسانات قیمت ســهام بسیار بیشتر از
نوسانات اوراق و سهام شرکتهاست و گاهی در جهت معکوس با یکدیگر
حرکــت میکنند .این الگویی که او برای بازار ســهام کشــف کرد بســیار
کمککننده و راهگشــا بود .او آنقدر از یافتههــای خود اطمینان دارد که به
صورت مســتمر دادههایــش را بهروز میکند و به صــورت آنالین در اختیار
همگان قرار میدهد .در واقع او موفق شــده پرده از اســرار بسیاری در بازار
ســهام بردارد .او با این پیشبینیها هدفی بزرگ را دنبال میکند که خودش
مالی جهان» میگوید .در واقع او سعی
به آن هدف «دموکراتیک ِ
کردن نظام ِ
دارد شکل جدیدی به نظام مالی جهان ببخشد.

رابرت شیلر

ایده شیلر کمی دیر مطرح شدهاســت .خودش معتقد است اگر ایدهاش
کمی زودتر و در دوران جنگ جهانی دوم مطرح شــدهبود میتوانســت پول
بسیاری را روانه اروپا کند و همچنین میتوانست کاری کند تا آسیا به لحاظ
اقتصادی سریعتر بهبود پیدا کند .بسیاری از مشکالتی که مردم در اکثر نقاط
مالی دورهای دارد که به عقیده شیلر
دنیا متحمل شدهاند ریشه در بحرانهای ِ
میتوان آنها را پیشبینی کرد و در نهایت روزهای بهتری را برای تاریخ بشــر
رقم زد.
اقتصاددان اخالقگرا

اقتصادی شیلر بر اســاس گزارش اکونومیست ،همان اندازه که
رویکرد
ِ
ریشــه در اقتصاد دارد ،ریشــه در اخالق نیز دارد .برای مثال او از نابرابری
گریزان است .او معتقد اســت که اندکی نابرابری در جوامع میتواند طبیعی
باشــد اما وقتی برای عدهای به شــکلی دردناک و عذابآور تبدیل میشود
حل آن بود .به خاطر همین رویکرد است
دیگر طبیعی نیســت و باید به ِ
فکر ِ
که اکونومیست به او برچسب اخالقگرایی هم میزند .ایدههای او به قدری
جذابیت دارد که نمیتوان به ســادگی از کنار آنها عبور کرد .برای مثال او از
زندگی روزمره مردم میرســد و ســعی دارد از این منظر آن را
بازار ســهام به
ِ
تحلیل کند .در نگاه شیلر ،بازار سهام وسیلهای هرچند ضعیف برای سنجش
زندگی روزمره مردم است .تغییرات ارزش دالر نیز از نگاه او میتواند
وضعیت
ِ
بسیار مهم و تعیینکننده باشد .شیلر معتقد است هریک از این موارد میتواند
زنگ خطری را به صدا درآورد و در نتیجه باید به صورت مســتمر به آن توجه
ً
داشــت .او معتقد است مردم عموما از ریســک کردن پرهیز میکنند و این
جریان باعث میشــود میزان ماجراجوییها در جوامع کم شــود .کاری که
شیلر میکند میتواند میزان ریسک و خطرات را کاهش بدهد و در نتیجه این
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ماجراجویی را به بدنه جوامع تزریق میکند .البته ایده شیلر نیز مانند بسیاری
بزرگ دیگر با مشکالتی همراه است و مخالفانی دارد .برای مثال
از ایدههای ِ
تحلیلگر اکونومیســت معتقد است شــیلر در بررســیها و مطالعات خود
بسیاری از مضامین اقتصادی را در نظر نمیگیرد یا سادهانگارانه از کنار آنها
عبور میکند .در نهایت بســیاری معتقدند شــیلر خودش هم نســبت به آن
چیزهایی که میگوید تردید دارد اما رفتار شیلر چیز دیگری را نشان میدهد.
او که هر لحظه دادههایش را بهروز میکند و در قالب کتاب در اختیار ســایر
ً
افراد قرار میدهد احتماال باور محکمی به ایدهها و نظریاتش دارد.

ژانت یلن

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

فرضیه دستمزد منصفانه

ژانت یلن تمرکز خود را روی مبحث اشتغال و دستمزدهای کارگران
گذاشتهاست
ژانت یلن

ژانت یلن اقتصاددانی امریکایی است که در  13آگوست 1946به دنیا آمدهاست.
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
فوریه  2014به عنوان قدرتمندترین زن در امریکا مشــغول به کار شد .یلن در
نیویورک به دنیا آمده و در دانشگاه از فلسفه به اقتصاد تغییر گرایش دادهاست.
او در ســال  1971مدرک دکترای خود را از دانشــگاه ییل دریافت کردهاست.
رساله او در باب بیکاری و تولید سرمایه بود .این رساله را زیر نظر جیمز تابین
ً
و جوزف اســتیگلیتز نوشــت که بعدا نام او را ماندگار کرد .همســرش جرج
آکرلف برنده نوبل اقتصاد است.

ــ

«اگــر مردم آنچه که اســتحقاقش را دارند به دســت نیاورنــد ،عصبانی
میشــوند ».چیزی که ژانت یلن به عنوان تئوری اقتصادی مطرح میکند به
زن اقتصاددان مانند همســرش جرج
ســادگی همین یک جمله اســت .این ِ
ِ
آ کرلف تمرکز خود را روی کارگران و آنچه به عنوان انســان در قالب دستمزد
دریافت میکنند گذاشتهاست .او معتقد است اگر کارگران دستمزدی کمتر از
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آنچه حق دارند به دست بیاورند ،یا به عبارتی اگر دستمزد منصفانهای دریافت
نکنند ،دیگر تــاش زیادی برای کار نخواهند کرد .هرچه دســتمزد کمتری
دریافــت کنند ،تالش کمتری بــرای کار خواهند کرد .به ایــن ترتیب میزان
سختکوشی آنها را در کار مشخص کند .نظریهای که
دستمزد میتواند میزان
ِ
او مطرح میکند «فرضیه دستمزد منصفانه» نام دارد و به عنوان پدیدهای مهم
در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار گرفتهاست.
آ کرلف همسر یلن ،برنده جایزه نوبل اقتصاد است .یلن در مقالهای که با
آ کرلف نوشته ایدهای ساده را مطرح میکند« :اگر مردم دستمزد کافی دریافت
نکنند ،عصبانی میشوند ».این مقاله جرقه فرضیه دستمزد منصفانه را روشن
کرد؛ پدیدهای که میتواند بیکاری را نیز توضیح دهد .بیکاری به صورت کلی
بــرای اقتصاددانها جنبــه معماگونهای دارد .اگر هزینهای که شــرکتها و
کارخانهها صرف یک کارگر میکنند بیشــتر از ســودی باشــد که آن کارگر
عایدشان میکند دیگر هیچ شرکتی نمیتواند کارگر استخدام کند .همین امر
باعث شــده ماجرا کمی پیچیده شود .در این شرایط سناریویی ایجاد میشود
که در آن «تقاضا برای کار ،صفر اســت و نرخ بیکاری نیز یکسان است ».در
شــرایطی که بیکاری حاکم باشــد ،شــرکتها میتوانند 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 بیشماری نیروی کار استخدام کند
و همین امر در نهایت باعث میشود مشکل بیکاری برطرف شود.
کارایی دستمزد
نظریه
ِ

یلن اصرار دارد که اگر مردم بابت کاری که میکنند حقوق بهتری دریافت
دریافتی آنها منصفانه باشــد ،بیکاری به حداقل میرسد.
کنند یا به عبارتی
ِ
البته این فرضیه از جنبههای مختلفی مورد بحث قرار گرفتهاســت .آنها که با

ژانت یلن

این فرضیه مخالف هســتند میگویند« :شاید این درست باشد که وقتی مردم
ً
پول کمتری دریافت کنند ،کمتر هم کار کنند اما این الزاما به این معنا نیســت
کــه اگر پول بیشــتری دریافت کنند ،بهتر یا بیشــتر کار خواهنــد کرد ».از
همینجاست که سروکله نظریه «کارایی دستمزد» پیدا میشود .در این نظریه
میتــوان تا حدودی ثابت کرد کــه اگر مردم حقوق باالتــری دریافت کنند،
کارایی بهتر و تولید بیشتری نیز خواهند داشت.
کارایی دســتمزد مطرح میکنند همگــی در ادبیات
نظریاتی کــه درباره
ِ
بهرهوری قــرار میگیرد .با وجود این هیچکس نمیتواند در اهمیت نظریهای
که یلن و همسرش مطرح کردند ،تردید کند .یلن تمرکز خود را روی بازار کار
قرار دادهاست و با همین عقاید نیز به عنوان رئیس فدرال رزرو امریکا (بانک
مرکزی امریکا) مشــغول به کار شدهاســت .از نگاه یلن بازار کار ،خودش به
تنهایی میتواند اشتغال را به صورت کامل ایجاد کند .در واقع او معتقد است
اگــر محرکهای کافــی در دل اقتصاد قرار بدهید میتوانیــد نرخ بیکاری را
کاهش بدهید و به کمترین میزان ممکن برســانید .امــا آیا میتوان به راحتی
چنین محرکهایی را در اقتصاد ایجاد کرد؟
زن
ژانــت یلن بارهــا به عنــوان قدرتمندترین زن جهان یا یکــی از چند ِ
قدرتمند جهان معرفی شدهاست .هرچند این قدرت را به مقام و مسئولیت او
نســبت میدهند اما واقعیت این اســت که یلن به خاطــر تبحری که در علم
اقتصاد داشــته به این موقعیت دست پیدا کردهاســت .او با عملکرد و هوش
خودش افراد زیادی را تحت تأثیر قرار دادهاست و در حال حاضر هم یکی از
موثرترین افراد در بازارهای مالی جهانی به شــمار میآید .بیکاری همیشــه
جزو مهمتریــن دغدغههای او بوده و این را در فدرال رزرو به خوبی نشــان
دادهاســت .البته بر اساس گزارش فایننشالتایمز ،یلن در حوزههای مختلفی
فعالیت کرده؛ از جوانان گرفته تا عواقب آ گهیها ،اما اشــتغال همیشــه در
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کانون توجهش قرار داشتهاست.
ً
اقتصاددانهــا او را اقتصاددانــی کینزی میشناســند اما معمــوال او را
نئوکینزی میدانند نه پســتکینزی .مباحث قیمت و دســتمزد جزو مباحث
مهمی اســت که بهتازگی در میان نئوکینزیها 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 کامال مشــهود است .به همین خاطر اســت که میگفتند او
احتمالی نرخ تورم را تحمل کند .یلن موفق شده نرخ تورم را
نمیتواند افزایش
ِ
پایین نگــه دارد و در همین راســتا نرخ بیــکاری نیز در امریــکا به حداقل
رسیدهاســت .حال باید دید ادامه عملکرد او به عنوان اقتصاددان در امریکا
چه اثراتی بر جای خواهد گذاشت.

مایکل پورتر

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

پیامبر برنامهریزی استراتژیک

استاد مکتب کسبوکار
برای مدیرعاملها و شرکتهایشان از استراتژی میگوید
مایکل پورتر
اقتصاددان اهل امریکاست ،متولد  23می  .1947این روزها او را با عنوان پیامبر
ریــزی اســتراتژیک میشناســند .تمــام تمرکــزش را روی اســتراتژی
برنامه
ِ
گذاشتهاســت .کارشناسی ارشــدش را در رشته مدیریت از دانشــگاه هاروارد
دریافت کرده و دکترای خود را در رشــته اقتصاد کســب وکار از همین دانشگاه
دریافت کردهاســت .بیــش از  19کتاب و 135مقاله درباره رقابت و اســتراتژی
نوشتهاست و بیشترین مطالعات را در این زمینه انجام دادهاست .اما با این وجود
بسیاری از دانشگاهیها معتقدند پورتر نظریاتش را با کمترین تجربه بیان میکند
و بــه همین خاطر اغلب نمیتواند 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
استادی دانشگاه هاروارد تکیه بزند.
موفق شده در دوره جوانی بر صندلی
ِ

ــ

اســتراتژی در میان رهبران شرکتها گم شدهاســت؛ مدیران آنقدر گرفتار
شــدهاند که دیگر برای اســتراتژی وقت نمیگذارند و ایــن بزرگترین دغدغه
ً
اقتصاددان تقریبا 70ساله امریکایی است .او معتقد است شرکتها
مایکل پورتر
ِ
در نوعی بازار رقابتی گرفتار شــدهاند و به همین خاطر به کلی استراتژی را رها
کــرده یا فراموش کردهاند .البته مدیرعاملها بــه این حقیقت مهم و قابل تأمل
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اقرار نمیکنند .آنها میگویند« :ما استراتژی داریم!» اما وقتی از آنها میپرسید
ً
حداقل هزینه
و
کیفیت
حداکثر
با
کاال
تولید
به
احتماال
استراتژی شما چیست،
ِ
ِ
ِ
اشــاره میکنند یا به تثبیت صنعت خود اشــاره میکنند .در واقع آنها به دنبال
کاری خود هستند و این استراتژی محسوب نمیشود .پورتر با
بهبود روشهای ِ
مفهوم استراتژی در مدیریت کسبوکار و بازار رقابتی به میدان آمده و سعی دارد
ِ
اهمیت این موضوع را برای مدیرعاملها روشن کند.
ِ
اســتراتژی مورد آسیب واقع شده و آنطور که پورتر میگوید سه دلیل اصلی
دیدن استراتژی وجود دارد .نخست اینکه بسیاری از افراد در دهه
برای آســیب ِ
 70و  80میالدی ســعی میکردند در شرکتهای خود استراتژی را دنبال کنند.
در واقع آنها با تمام قوا به دنبال اســتراتژی بودند اما با مشــکل مواجه شدند؛
تمرین مصنوعی و
داشــتن اســتراتژی یک
خیلی ســخت بود! به نظر میآمد
ِ
ِ
ســاختگی اســت .دوم اینکه همزمان ژاپن به دوران اوج خود رسید و در نتیجه
همه توجهها را به ســمت اجرا منحرف کرد .در واقع مردم با اســتناد به مواردی
نظیر ژاپن ادعا میکردند اســتراتژی آنقدر هم مهم نیست بلکه کافی است شما
کاالهایــی با کیفیتی بیــش از رقبای خود و با هزینهای کمتــر تولید کنید و آن
وضعیت را به همان شکل و به صورت بیوقفه ادامه بدهید.
سومین دلیل برای آسیب دیدن مفهوم استراتژی این بود که این مفهوم در دنیا
و زمانهای شــکل گرفت که همه تصور میکردند نیازی به اســتراتژی نیست و
حتی برخی ادعا میکردند استراتژی جزو نبایدهاست .در واقع اکثر افرادی که
در کسبوکارهای خود مشغول بودند بر این باور بودند که کسبوکار به معنای
تغییر و سرعت است ،نوعی پویایی و خلق دوباره .از نگاه آنها دنیای کسبوکار
به ســرعت در حال تغییر است و کســی که میخواهد در آن موفق باشد اجازه
قدرت انعطاف را از خودش و
توقف ندارد .اگر کســی استراتژی داشتهباشــد ِ
کســبوکارش میگیرد .در واقع در نگاه این افراد ،اســتراتژیها کهنه و از مد

مایکل پورتر

تغییر کسبوکار
افتاده میشــوند و در نتیجه مناسب با
ِ
شــرایط همیشه در حال ِ
افتادن آن بشوند.
باعث عقب
نیستند و میتوانند ِ
ِ
نقد
این سه دلیل روی هم رفته نگاهی اشتباه به مفهوم استراتژی
ایجاد کرد و ِ
ً
پورتر از همینجا شروع میشود .از نگاه او موفقترین شرکتها دقیقا همانهایی
هستند که استراتژیهای مشخصی دارند .او میگوید« :نگاهی به شرکتهایی
مانند دل ،اینتل و والمارت بیندازید .همه اینها مسیری داشتهاند ».همه بر این
باورند که سرعت تغییر نسبت به  10تا 15سال گذشته بسیار افزایش یافتهاست.
اما این جریان به این معنا نیســت که شــرکتها باید مسیر خود را تغییر بدهند.
مسیری عوض نشدهاست .در واقع در این شرایط شرکتها باید بیش از گذشته
روی استراتژیها تمرکز کنند.
از استراتژی تا رقابت

اثرگذاری اجرایی وجود دارد .اســتراتژی از
تفاوتهایی میان اســتراتژی و
ِ
اثرگذاری
نگاه پورتر به معنای تصمیمگیری در شــرایط ســخت و دشوار است.
ِ
اجرایــی دقیقا به معنای آن چیزهایی اســت که برای همه خوب اســت و همه
تمــام تمرکز خود را روی
کســبوکارها برای آن تــاش میکنند .حاال رهبران ِ
اثرگذاری اجرایی گذاشــتهاند در حالیکه توجهی به اســتراتژی ندارند.
بخش
ِ
اجرایی شــرکتهای موفق ژاپنی به آسیبی جدی برای بقیه تبدیل
اثرگذاریهای
ِ
شد .آنها همه روی بحث رقابت متمرکز شدند و استراتژی را فراموش کردند.
شرکتی
ماهیت استراتژی این است که محدودیتهایی را برای فعالیتهای
ِ
ِ
شما در نظر میگیرد .شرکتی که استراتژی ندارد ،تمایل دارد هرچیزی را امتحان
رقیب خود امتحان
کند و به هرچیزی دست پیدا کند .اما اگر هرچیزی را مانند ِ
استراتژی خود را داشتهباشید
کنید دیگر موفق نخواهید بود .در واقع شــما باید
ِ
و متفــاوت از رقیب خود عمل کنید .به این ترتیب در فضای فعلی نوعی رقابت
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مخرب ایجاد شدهاســت .اگر اســتراتژی در میان باشد دیگر چنین مسائلی رخ
نمیدهد.
اصول استراتژی بادوام است .بهعالوه استراتژی
تکنولوژی تغییر میکند اما ِ
به کســبوکارهای مخلتف هدف میدهد یا به عبارتی آنها را هدفمند میکند.
طبیعی اســت که اگر کسبوکارتان را با هدف شــروع نکنید به موفقیت دست
ً
نخواهید یافت .به هر حال یک نکته در مورد اســتراتژی کامال ضروری و مهم
استراتژی
تداوم ذاتی داشتهباشــد .نمیتوان هر لحظه
اســت .اســتراتژی باید ِ
ِ
جدیدی خلق کرد .ماهیت آن باید به گونهای باشد که بتواند در شرایط مختلف
به همان شــکل ادامه پیدا کند .پورتر میگوید« :بزرگترین مدیرعاملهایی که
داشتن استراتژیهای درست را به شاگردان خود
من دیدهام ،معلم هســتند .آنها
ِ
آمــوزش میدهند ».به همین خاطر اســت کــه این اقتصاددان معتقد اســت
داشــتن استراتژی وقت
مدیرعاملها هرقدر هم وقت نداشتهباشــند باید برای
ِ
بگذارند.

ماریو دراگی

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

سوپر ماریو

ماریو دراگی قرار بود با استراتژیهای نو ،یورو را نجات بدهد
ماریو دراگی

متولد سوم سپتامبر  1947است .ماریو دراگی اقتصاددان ایتالیایی است که از سال
 2011به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا مشــغول به کار است .البته او سمتهای
دیگری نیز داشتهاست و به عنوان رئیسکل بانک ایتالیا نیز در فاصله سالهای2005
تا 2011فعالیت کردهاست .دراگی سابقه فعالیت در گلدمنساکس را نیز در پروندهاش
دارد .مجله فوربز در ســال  2014نام او را در فهرست  8مرد قدرتمند جهان قرار دارد.
مجله فورچون نیز در سال 2015نام او را به عنوان دومین رهبر بزرگ جهان مطرح کرد.
سمت او در بانک مرکزی اروپا قرار است در نوامبر  2019به پایان برسد .دراگی مدرک
دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ماساچوست دریافت کردهاست .او مدتی
نیز به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه فلورانس تدریس کردهاست.

ــ

ً
حدودا 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 پیشبینی میکردند حوزه یورو از هم بپاشد .اما
دراگی تمام توان خود را گذاشــت تا مانع فروپاشــی حوزه یورو بشود .بررسیهای
«آیندهنگر» از گزارش هفتهنامه اکونومیست نشان میدهد از زمانیکه دراگی قدم
به بانک مرکزی اروپا گذاشــت هیچ کشوری از حوزه یورو خارج نشد؛ یعنی حتی
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یک کشور هم نیست که تصمیم گرفته باشد ارز خود را از یورو به چیز دیگری تغییر
بدهد .هرچند هزینههای بســیاری برای این مقاومت بزرگ پرداخت شده اما حتی
کشــتی در حال غرق بود موفق شــد خودش را از مهلکه
یونان که اقتصادش مانند
ِ
نجات بدهد و همچنان در بازارهای جهانی با همین ارز یعنی یورو باقی بماند.
ً
بازی دراگی این بــوده که یورو را به عنوان ارزی مهم
هدف
ترین
م
مه
قطعــا
ِ
ِ
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 تحلیلگر
اکونومیســت نشــان میدهد ماجرا قدری پیچیده است و نمیتوان به سادگی و
تنها در یک جمله به این پرســش پاســخ داد .بررســیهای اکونومیست نشان
میدهد رشد اقتصادی این منطقه در نسبت سال به سال1.5 ،درصد بودهاست.
این رقم خیلی خیرهکننده نیست بهویژه برای منطقهای که جمعیت آن به سرعت
در حال پیر شدن اســت .صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی 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 سیاســتهای پولی و مالی ماریو دراگی به
عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
برای بهبود آماده باشید

دراگی در نوامبر  2017ســخنرانیای داشت و در آن به این مسئله اشاره کرد
که رشــد اقتصادی در حــال حاضر آنقدر که باید مطلوب نیســت .البته او به
افزایش رشــد تولید ناخالص داخلی اشاره کرد اما در عین حال به بحرانها نیز
پرداخت .در این شــرایط وظیفه بانک مرکزی اروپا ســختتر میشود .او در
سخنرانیاش گفت« :ما در چشمانداز بانک مرکزی اروپا تالش کردهایم فضا را
برای بهبود مهیــا کنیم ».اما این بهبود از چه طریقی حاصل میشــود؟ رئیس
بانک مرکزی اروپا به سه فاکتور اساسی در اینباره اشاره کردهاست.

ماریو دراگی

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 کردهاســت .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 سرمایهگذاران اعتماد داشتهباشند که اقتصاد
در آینده بهبود پیدا خواهد کرد .او به مســائلی نظیر کاهش قیمت نفت نیز در این
زمینه اشاره کردهاست .به این ترتیب از نگاه این اقتصاددان ،اگر سرمایهگذاران به
بازار داخل حوزه یورو اعتماد داشته باشند ،میتوان 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 ،شوکهای
عادی جدید تبدیل خواهد شــد .او در حقیقت وضعیتی را
اقتصــادی به وضعیت ِ
برای آینده پیشبینی میکند که در آن مدام باید در انتظار شوکهای اقتصادی بود.
تصمیمهای بانک مرکزی اروپــا در دوران بحران اقتصادی نقش مهمی در
اقتصاد ایــن منطقه ایفا میکند .در حال حاضر تمامــی این تصمیمگیریها در
حوزه اختیارات و وظایف ماریو دراگی قرار دارد و به نظر میرسد او تا حدودی
از عهده این مســئولیت برآمده؛ به همین خاطر اســت که بســیاری از رسانهها
گاهی با صفت «سوپر ماریو» از او یاد میکنند .فرصت زیادی برای خودنمایی
دراگی باقی نماندهاســت 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 تصمیمهای خود در آیندهای نهچندان دور ثبات را به بازار هدیه
خواهد کرد .او همچنین تأکید کرده که این بانک میتواند به بهبود وضعیت رفاه
شهروندان خود کمک کند .به هر حال سیاستهای پولی که بانکهای مرکزی
زیر نظر ریاست خود اتخاذ میکنند همیشه نقشی مهم در اقتصاد ایفا میکند و
در مورد اروپا نیز این قضیه استثنا نیست.

301

302

ایدهها

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

نوبلی برای بیکاری

کریستوفر آنتونیو پیساریدیس به خاطر نظریه تعادل بیکاری نوبل
اقتصاد دریافت کردهاست
کریستوفر آنتونیو پیساریدیس

ً
متولد  20فوریه  1948اســت .اصالتا اهل قبرس اســت اما بــه خاطر اینکه در
بریتانیا بزرگ شــده و تحصیل کرده ،همه او را بــه عنوان اقتصاددان بریتانیایی
میشناسند .عمده فعالیتهای او بر اقتصاد کالن متمرکز شده اما فعالیتهایی
نیز داشته که به حیطه اقتصاد خرد مربوط میشود .این اقتصاددان در سال 2010
موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد .البته او جایزهاش را به صورت اشتراکی
با دو اقتصاددان دیگر دریافت کرد .آکادمی ســلطنتی علوم سوئد دلیل اعطای
جایزه نوبل به این سه نفر را تحقیقات آنها در زمینه تأثیر سیاستهای اقتصاد بر
نرخ بیکاری ،فرصتهای اشتغال و سطح دستمزد اعالم کردهاست .پیساریدیس
در حال حاضر به کمک دانشــجوهای خــود در زمینههای مختلف علم اقتصاد
مشغول مطالعه است.

ــ

مطالعات بسیاری در زمینه کار و اشتغال صورت گرفته اما کمتر کسی به خاطر این
مطالعات موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شدهاست .کریستوفر آنتونیو پیساریدیس
اقتصاددان قبرسیتبار 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
شدهاســت .آنچه او را موفق به دریافت این جایزه کرده ،نظریه تعادل بیکاری است.

کریستوفر آنتونیو پیساریدیس

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 دادهاست .تالش اصلی
او این بوده که درک عمیقتر و دقیقتری از بیکاری و اشتغال به دست بدهد .مطالعات
او راه را برای تحلیلهای بیشتر و صحیحتر از بازار فراهم کردهاست.
بررســی بازار کار در علــم اقتصاد به صورت جدی از دهــه  60میالدی آغاز
شدهاســت .جورج استیگلر در ســال  1962و جان مککال در سال  1970جزو
اقتصاددانهایــی بودند که مطالعه در این زمینه را کلید زدند .ادموند فلپس نیز به
دنبال آنها در سال  1970این مطالعات را ادامه داد .اما باالخره بررسی دقیق تعادل
بیکاری در بازار از سوی پیساریدیس انجام شد .زمانیکه این اقتصاددان به دنبال
سوژهای برای رساله دکتری خود بود با مدلهای ریاضیاتی در زمینه تعادل بیکاری
آشنا شد .مسائلی نظیر نرخ حقیقی بیکاری در مطالعات اقتصاددانهای پیشین
نظــر او را به خودش جلب کــرد .در میان مطالعــات اقتصاددانها 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 جستوجو در اقتصاد خرد است؛ این نظریه در واقع خریدار یا فروشندهای
را مورد بررسی قرار میدهد که نمیتواند در ِآن واحد شریک تجاری برای خودش
پیدا کند و در نتیجه به دنبال شریک میگردد .این نظریه نیز در بخشهای مختلف
اقتصاد مورد اســتفاده قرار گرفتهاست .از بازار کار گرفته تا جستوجوی کار در
میان بیکارها ،همه به نوعی از نظریه جســتوجو بهــره میگیرند .در واقع افراد
میتوانند به کمک این نظریه ،تصمیمها 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 داشتهباشد و در محیطی امن و مطلوب کار کند.
برای طرف مقابل نیز وضعیت تولید و کیفیت آن اهمیت دارد؛ به طوریکه بتواند با
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کمترین هزینه بهترین کاال را تولید کند .حاال گزینههای دیگری که در بازار وجود
دارد میتوانــد روی تصمیمگیری افراد در این زمینه ایفای نقش کند .به این ترتیب
نظریه جستوجو در این بخش خودش را نشان میدهد.
نظریه جستوجو

نظریــه جســتوجو از دهه  80میالدی بــه صورت جزئی زیــر ذرهبین قرار
گرفتهاســت .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 میکند .در واقع به زبان ساده او معتقد است آنچه در بازار نقش
حیاتی ایفا میکند دستمزد است .او همچنین در مباحث خود به بحران بزرگ مالی
در ســال  2008اشاره میکند و این مســئله را مورد بررسی قرار میدهد 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.
اقتصاددانها بر این باورند که کارهای پیساریدیس به درک امروز بشر از پدیده بیکاری
کمک بسیاری کردهاست .برخی معتقدند که پیســاریدیس کارهای جان مینارد کینز را
دنبال کرده و آنها را به تکامل رساندهاست .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 دادهاست.
پیســاریدیس فعالیتهایی نیز در زمینه اقتصاد سیاسی داشته که از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار اســت .او در حال حاضر توجه و تمرکز خــود را روی اقتصاد بینالمللی قرار
دادهاست .به خاطر همین کارها و فعالیتها است که دانشگاههای بسیاری برای تدریس
از او دعوت میکنند و جامعه اقتصاددانها او را به عنوان فردی برجسته میشناسند.

اولیور هارت

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

حیاتی قرارداد
نقش
ِ

اولیور هارت ،اقتصاددانی که بابت نظریه قراردادها ،نوبل گرفت
اولیور هارت
اولیور سایمن دارسی هارت اقتصاددان امریکایی بریتانیایی است که در سال
 1948در بریتانیا متولد شدهاســت .او در حال حاضر اســتاد اقتصاد دانشگاه
هاروارد اســت .این اقتصاددان در ســال  2016به 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 میکرد .هارت مدرک لیســانس
خود را در رشــته ریاضیات دریافت کردهاســت .مدرک کارشناســی ارشد و
دکتری خود را نیز در رشــته اقتصاد از دانشگاه پرینستون دریافت کردهاست.
ِ
این اقتصاددان ســابقه فعالیت در بسیاری از دانشگاههای بزرگ دنیا از جمله
کمبریج و ساســکس را دارد .هارت اقتصاددانی است که عالوه بر اقتصاد در
حوزه حقوق نیز فعالیت داشتهاست.

ــ

فــروش لیموناد
فــرض کنید من و شــما تصمیم میگیریــم با هم یک دكه
ًِ
راهاندازی کنیم .به این توافق میرسیم که من مواد الزم را فراهم كنم مثال فنجان
و لیوان و دكه ،و شــما هم لیموناد را درســت کنید .مــن لیمونادها را در ظرف
میریزم و شما هم حواستان به صندوق پول است .در نهایت نیز تصمیم میگیریم
به شــکلی منصفانه پول را بین هم تقسیم کنیم .اما در این بین یک تردید وجود

305

306

ایدهها

دارد کــه من را اذیت میکند .من مدام خیال میکنم شــما میخواهید محتوای
صندوق پول را بردارید .به همین خاطر است که تصمیم میگیریم با هم قرارداد
ببندیم .این کاری رایج در صنایع اســت .همهچیز باید به صورت برابر تقســیم
شغلی ما بستگی
شود .اما من به مرور نگران میشوم :بخش زیادی از موفقیت ِ
به کیفیت لیمونادی دارد که شــما تولید میکنید .این همان مسئلهای است که
تنها یک نفر بر آن کنترل دارد و دیگــری نمیداند چه میگذرد .به هرحال باید
قاعده  50-50رعایت 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 میکنند .این قراردادها هستند
که مشخص میکنند چه بر سر زمینها میآید ،چه کسی کار میکند و چه کسی
به موفقیت میرسد .قراردادها وضعیت بانکداری و بیمه را مشخص میکنند.
ً
افــراد عموما منافع خود را در نظــر میگیرند .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 آنها باید تصور کنند که منافع مشــترک دارند .در این شرایط
تنشها بر ســر منافع به حداقل میرســد .در این شرایط پای قراردادها به میان
میآید .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 میکند و به همراه اقتصاددانی فنالندی از
دانشــگاه امآیتی در سال  2016جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد .آنها تالش
کردند قراردادهایی ایجاد کنند که در شــرایط مختلف بهتر عمل کند و موفقتر
باشد .در واقع آنها به فکر بهبود کیفیت قراردادها بودند.
از بیمه تا رقیب

بودن قراردادها در معامالت تجاری بود.
عمده تمرکز آنها بر لزوم همهجانبه ِ

اولیور هارت

البته شــاید چیزی که آنها به آن دســت پیدا کردند نقایصی داشتهباشــد اما به
صورت کلی آنها موفق شــدند یکی از مسائل حیاتی در بازار را پوشش بدهند.
همکار هارت روی
نقش بیمه در قراردادها یکی از مســائلی بود که هولمستروم
ِ
آن تمرکز داشت .قراردادها با بیمه از خطرات احتمالی در امان خواهند ماند .به
هــر حال بیمه هم میتواند مشــکالت خود را به همراه داشتهباشــد و در نتیجه
نمیتواند همهچیز را تضمین کند.
هارت با فعالیتهای خود تالش کرد کارهای هولمســتروم را کامل کند .در
نتیجه او به صورت دقیقتر و جزئیتری به مسئله قراردادها پرداخت و آن را زیر
ذرهبین 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 دكه دیگر روبهروی شــما برای فروش لیموناد به راه بیندازد ،شــما باید در
قرارداد خود به فکر این رقیب نیز باشــید .این همان مســئلهای است که هارت
مورد توجه قرار دادهاســت .اینها مسائلی است که در تصمیمگیری نیز اهمیت
خواهد داشت.
نظریهای که هارت به کمک همکارش هولمستروم آن را کامل کرد کاربردهای
فراوانی داشتهاســت .او درباره انگیزهبخشــی به افراد نیــز در نظریه خود کار
کردهاســت .در واقع میتوان به کمک قراردادها به افراد انگیزه داد .این امر هم
مستلزم این است که قراردادها به شیوهای خالقانه تنظیم شوند.
یکی از مســائل مهم دیگری که در کار هارت و هولمستروم مورد توجه قرار
گرفته نقش قدرت در برنامهریزی اســت .در واقع قدرت در برنامهریزی برای
قراردادها حرف اول را میزند .این مســئله در نهایت به قدرت اقتصادی منجر
خواهد شد .در واقع میتوان با قراردادهای ساده به قدرت اقتصادی دست پیدا
کــرد .در نهایت اینکــه قراردادها حرف اول و آخــر را در زمینه قدرت اقتصاد
میزنند و نقشی مهم در دل اقتصاد ایفا میکنند.
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طراحی هوشمندانه بازار

الوین رات راههایی برای بهتر کار کردن بازارها ارائه میدهد

الوین رات
هجدهم دسامبر  1951در امریکا متولد شد .مدرک لیسانس خود را در سال 1971
از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد .کمی بعد به دانشگاه استنفورد رفت و در همانجا
کارش را پایهریزی کرد و سال  1974مدرک دکترای خود را از این دانشگاه دریافت
کرد .مدتی بعد در دانشگاه ایلینوی مشغول به تدریس شد و باالخره در سال
 2012تصمیم گرفت به دانشگاه استنفورد برگردد .او در زمینه نظریه بازی،
اصلی
طراحی بازار و اقتصاد آزمایشی فعالیتهای بسیاری داشتهاست .شهرت ِ
رات به این خاطر است که موفق شده نظریههای اقتصادی را به شکلی کاربردی
زندگی حقیقی به کار گیرد .اندیشههای او که با
برای حل مسائل و مشکالت
ِ
اندیشههای شیپلی کامل میشد در سال  2012جایزه نوبل را برایش به ارمغان
آورد.

ــ

بازارها میتوانند جذاب و فریبنده باشــند .وقتی دو نفر در بازار با یکدیگر
دیدار میکنند و بــدون اجبار یا تهدید وارد رابطه میشــوند بدون تردید از این
رابطــه نفع میبرند .تا زمانیکه این روابط به دیگران آســیبی نرســاند میتوان
کل جامعــه خواهد بود .یعنی
اینطور برداشــت کرد که بازارهــای آزاد به نفع ِ
دولتهــا تا جای ممکن نباید دخالتی داشتهباشــند .الویــن رات ،اقتصاددان

الوین رات

دانشــگاه اســتنفورد در کتاب خود با عنوان «چهکســی چهچیزی را به دست
میآورد و چرا؟» به راهکارهایی اشــاره میکند کــه بازارها میتوانند با تکیه بر
آنها ،عملکرد بهتری داشتهباشند .آنطور که او در کتاب خود گفته ،بازارها باید
صبوری و طراحی هوشمندانه داشتهباشند.
الوین رات عمر شغلی و حرفهای خودش را صرف مطالعه بازارهایی کرده که
آل آزاد بودن ،دور هستند .او معتقد است اقتصاددانها باید
از موقعیتهای ایده ِ
عملکرد خوب ،فکر
طراحی بازارهایی با
مانند مهندسها باشند و با دقت برای
ِ
ِ
کنند .یکی از مثالهایی که او در کتاب خود به آن اشــاره میکند ،شــیوه ورود
دانشجویان امریکایی به بیمارستانهاست .ابتدا فهرستی از بیمارستانهایی که
میخواهند دانشجویان را اســتخدام کنند ،تهیه میشود .سپس دانشجویان بر
اساس شرایط خود ،بیمارستانی را انتخاب میکنند و به آن میروند تا دورههای
آموزشی طبابت را طی کنند.
اما اگر بازار به درســتی طراحی نشــود ،نه بیمارســتانها تمایلی به پذیرش
دانشــجویان خواهند داشــت و نه دانشــجویان در چنین بــازاری ایفای نقش
میکنند .اگر در این جریان بیمارستانها به درستی اولویتهای خود را مشخص
نکنند یا دانشــجویان انتخاب درستی نداشتهباشــند ،فرآیند انطباق به درستی
انجام نمیشود .یعنی در نهایت ،دانشجویان در موقعیتهای مطلوب و مناسب
خود قرار نمیگیرند و در نتیجه خروجی برنامه ،دکترهایی در ســطح متوســط
خواهد بود.
انطباق بازار

بررســیها نشــان میدهد نظام «انطباق بازار» در امریــکا از دهه 50
میالدی تاکنون به خوبی عمل کردهاســت .آنطور که رات نشان میدهد،
بیمارســتانها بدون اینکه خودشان متوجه باشــند از نظام انطباقی پیروی
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کردهاند که دو ریاضیدان به نامهای دیوید گیل و لیوید شــیپلی در ســال
 1962معرفــی کردهاند .الگوریتم گیل -شــیپلی عملکــرد صحیح بازار را
تضمیــن میکنــد .رات در کتاب خود بــه خوبی توضیــح داده که چطور
طراحیهای بازار به موفقیت میانجامد .باالخره رات در اوایل دهه  2000تا
 2010موفق شــد به کمک عــدهای از دانشــجویان و همکارانش ،تئوری
خودش را به ابــزاری کاربردی تبدیل کند .معروفترین نمونهاش هم عمل
داوطلبانه پیوند کلیه بود که ســاالنه جان صدها هزار نفر را در سرتاسر دنیا
نجات میدهد .موفقیت او برای خودش و شیپلی ،جایزه نوبل اقتصاد را در
سال  2012به همراه داشت (البته اگر گیل در سال  2008از دنیا نرفتهبود ،او
هم در این جایزه شریک بود).
رات از طراحیهــای مختلفی در بازار ســخن میگوید :از مزایده برای
ً
فروش امواج رادیویی گرفته تا معاملههای کالنتر مثال در ایربیانبی؛ البته
او هنوز بسیاری از این طراحیها را کامل نکرده اما میتوان انتظار موفقیتش
را داشــت .پژوهشهای او بهویژه در زمینه تخصیص منابع در بخشهای
مختلف مانند مدیریت مدارس ،برخی بازارهای کار و همچنین پیوند اعضا
بیماران نیازمند مربوط میشــود .رات میگوید شما برای داشتن بازاری
به
ِ
پایدار نیازمند پول نیســتید .او نشــان داد که افراد میتوانند بهجای پول با
یکدیگــر چیزهایی را معاوضه یا تهاتر کنند و از این طریق در جریان بازار،
کارایی
منتفع شوند .معاوضه کلیه نیز نمونه مهم آن بود که به شکلی عملی،
ِ
این نظریه را نشان میداد .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.

فرانسیس فوکویاما

[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

پایان تاریخ

فرانسیس فوکویاما چه میگوید؟
فرانسیس فوکویاما
یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما متولد دوم اکتبر  1952است و به عنوان اندیشمند
علوم سیاســی و اقتصاد سیاسی در امریکا شــناخته میشود .بیشترین دلیل
شــهرت او کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» است که در سال  1992به چاپ
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
رفت .مدرک دکترای خود را در رشــته علوم سیاســی دریافت کرد و ســپس به
صورت جدی مشغول به کار شد .او در کتاب معروف خود به این مسئله اساسی
اشــاره دارد که جنگ میان ایدئولوژیها به پایان رســیده و در نهایت نیز دنیا به
لیبرالدموکراسی خواهد رسید.

ــ

پایان تاریخ بشــر چه خواهد بود؟ سالهاســت که اندیشــمندان مختلف از
زاویههای متفاوتی به این پرسش پرداختهاند .فرانسیس فوکویاما یکی از کسانی
اســت که در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» به این پرسش پرداختهاست.
البته او پیش از این کتاب نیز همین ســؤال را مطرح کردهبود؛ در سال  1989در
مقالهای بــا عنوان «پایان تاریخ؟» تالش کردهبود به این مســئله بپردازد .او در
کتابش میگوید« :آنچه شــاهدش خواهیم بود تنها پایان جنگ ســرد نیست یا
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تاریخی خاصی پس از جنــگ؛ بلکه پایان تاریخ به گونهای
حتــی گذار از دوره
ِ
شــدن
ایدئولوژیکی بشــر و جهانی
خــاص خواهد بــود .یعنی پایــان تکامل
ِ
ِ
دموکراسی غربی به عنوان آخرین نوع حکومت انسانی».
لیبرال
ِ
اندیشــههای فوکویاما متفاوت از کارل مارکس اســت که پیشبینی میکرد
مصرفگرایی جای کاپیتالیسم را میگیرد .به هر حال او را با مارکس و به نوعی
دیگر با هگل میشناســند .از نگاه اکثر افراد ،فوکویاما فیلســوف سیاســی و
اقتصاددانی محافظهکار است .او در دولت ریگان به لحاظ سیاسی فعال بود و
همین فعالیتها باعث شد به سیاست خارجی عالقهمند شود .در جستوجوی
راهحلی برای مشــکالت جهانی بود که به کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان»
رسید.
فوکویاما در مقالهاش با عنوان «پایان تاریخ» اشــاره میکند که ســنتهای
لیبرالدموکراسی غربی در سالهای اخیر جایگاهی ویژه در دنیای سیاست پیدا
کردهاســت .دولتهای لیبرالدموکرات از پادشــاهی ،فاشیسم و مصرفگرایی
پیشی گرفتهاست .در واقع لیبرالدموکراسی تنها گونهای از نظام سیاسی بوده که
سیاسی ملتها و کشورها تبدیل شدهاست.
دوام آورده و زنده مانده تا به انتخاب
ِ
هماهنگی ایدهآل از طریق
فوکویاما اصرار دارد که تاریخ بشــر به ســوی نوعی
ِ
مکانیزمهای لیبرالدموکراسی حرکت میکند.
عصرلیبرالدموکراسی

ً
آنچه در امریکا حاکم اســت الزاما به معنای لیبرالدموکراســی نیست .این
شکل از حکومت میتواند به شیوههای گوناگونی بروز پیدا کند .ویژگیهای آن
نیــز آزادی بیان ،آزادی انتخابات و انتخابات عادالنه و جدایی قدرتها خواهد
بود .به این ترتیب دیگر هیچ گزینهای در زمینه ســاختار سیاســی و اقتصادی
وجود ندارد که بشر بتواند به عنوان راهکار مطرح کند چرا که همهچیز در همین

فرانسیس فوکویاما

آزادی ،امنیت و حقوق بشــر خالصه میشــود .فوکویاما بــرای اینکه ادعای
خــودش را اثبات کند ردپای هــگل را در تاریخ دنبال میکنــد .او به فرآیندی
دیالکتیکی در تاریخ بشر اشاره میکند که او را در نهایت به این نقطه رساندهاست.
این دیالکتیک هگلی در حقیقت یک رویه منطقی و عقالنی است که دست بشر
را گرفته و در این مسیر هدایت کردهاست .نمونهای از کشمکشهای دیالکتیکی
برتری خود اســت .در واقع
که بشــر در طول تاریخ داشــته ،تالش برای اثبات ِ
هرکسی تالش میکند به دیگری ثابت کند نسبت به او برتری دارد .در نهایت نیز
یک نفر برنده و دیگری بازنده میشــود .این کشمکشها همانهایی هستند که
ً
هگل و بعدا فوکویاما به آن اشــاره کردهاند و نقشــی کلیدی در تاریخ بشر بازی
کردهانــد .به این ترتیب بشــر در این مســیر به ســوی پایان تاریــخ خود قدم
برداشتهاست .پایان تاریخ از نگاه فوکویاما به معنای پایان جنگها و انقالبهای
خونین اســت .در پایان تاریخ آحاد بشــر دیگر دلیلی برای مبــارزه و جدال با
یکدیگر ندارند .آنهــا از طریق فعالیتهای اقتصادی مختلف ،نیازهای خود را
برطرف میکنند اما دیگر جان خود را به خاطر این مسئله به خطر نمیاندازند و
وارد جنگ نمیشوند .اما نکته جالب اینجاست که در همین نقطه دیگر تفاوتی
میان انســان و حیوان نخواهد بود چرا که دیگر کشمکشی میان انسانها وجود
نــدارد تا آنهــا را متمایز کند .به این ترتیب آنها بدون اینکــه بدانند ،پایان تاریخ
بشریت را رقم میزنند .در آن شرایط دیگر کسی برای اثبات کرامت و انسانیت
خود با دیگری نمیجنگد.
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[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

تفاوتی بسیار مهم

الرس پیتر هانسن میگوید ریسک و عدم قطعیت تفاوتی آشکار با هم دارند
الرس پیتر هانسن

الرس پیتر هانســن ،در  26اکتبر  1952در شــهر اوربانــای ایالت ایلینویز
آمریکا به دنیا آمد .او که در حال حاضر استاد دانشگاه شیکاگو است ،در
سال  2013موفق به اخذ نوبل اقتصاد شد .هانسن در سال  ،1974کارشناسی
خود را در رشتههای ر یاضی و علوم سیاسی از دانشگاه یوتا در یافت کرد و
در نهایت در سال  ،1978از دانشگاه مینسوتا موفق به اخذ دکتری اقتصاد
شد .او که در سال  ،1984موفق به اخذ جایزه معتبر فریش در اقتصاد شد،
بیشــتر به خاطر آثاری که در اقتصاد کالن نگاشتهاســت مشــهور شده.
مشهورترین سهم او در اقتصاد« ،روش عمومیشده ممانها» نام دارد .او
همچنیــن چهرهای درخشــان ،در پیوند زدن بخش مالــی به اقتصاد کالن
است .او در حال حاضر بر روی دوران شوک اقتصاد کالن در حال پژوهش
است.

ــ

الرس پیتر هانســن ،بیــش از هر چیزی به خاطر توســعه دادن تکنیک
اقتصادســنجی ،تحت عنوان «روش عمومیشده ممانها» مشهور است و
تاکنــون درباره کاربرد آنهــا چندین مقاله نوشتهاســت .از این روش برای
تحلیل مدلهای مختلف اقتصادی در زمینههایی بیشمار که شامل اقتصاد

الرس پیتر هانسن

کار ،امــور مالی بینالمللی ،امور مالی و اقتصاد کالن میشــود ،اســتفاده
میکنند .این روش در زمینههایی اســتفاده میشــود کــه تحلیل مدل یک
محیط اقتصادی پیچیده ،بسیار دشوار و غیرقابل انجام باشد .هانسن نشان
داد که میتوان از شــرایط یک ممان (یعنی جایــی که انتظارات وضعی ،در
مقادیر حقیقی پارامتر مورد نظر ،صفر خواهند شد) به شکلی بسیار سادهتر
و با پیشفرضهایی 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 مدلهایی که به منظور ارزشگذاری دارایی استفاده میشوند ،به کار
گرفتهاست .با این کارها او موفق شد که معماهایی تجربی را تشخیص دهد
و روشــن ســازد ،که در آنها ،دادههای واقعی جهان اقتصادی و مالی ،با
کادمیک جاری در تضاد قرار میگرفتند .هانســن همراه با راوی
مدلهای آ
ِ
جاگانتان نشــان داد که نســبت انحــراف از معیار هر نــوع فاکتور کاهش
شارپ یک دارایی است.
استوکاستیک ،به میان ه آن ،حداقل به اندازه نسبت
ِ
این نتیجه منجر شــد که امروزه پیوندی به ِنام هانســن-جاگانتان شناخته
شــود ،که به افتخار این دو اقتصــاددان بزرگ نامگذاری شدهاســت .این
شارپ
واقعیت که چنین روشی عمدتا در واقعیت کم میآورد ناشی از نسبت
ِ
داراییهای پرریســکی اســت کــه از نســبتهای اصلی فاکتــور کاهش
استوکاســتیک فراتر رفته ،و به جایی میرســد که با نــام «معمای پرمیوم
دارایی» شناخته میشود .کارهای دیگری در این زمینه ،مخصوصا ریسک
بازگشــت در تجارت ،همراه با خوزه شــنکمن انجام شدهاست و سنجش
عبارت ساختار شوکهای ریسک قیمتگذاری در مدلهای اقتصاد کالن
پویا ،از خالل استفاده از «تجزیه ارزشگذاری پویا» نیز انجام شدهاند.
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افسانه عدم قطعیت

آثــار اخیر هانســن متمرکز بر عدم قطعیت و رابطهاش با ریســکهای
بلندمدت در اقتصاد کالن است .او این مسئله را مورد پژوهش قرار میدهد
کــه چگونه مدلهایی کــه دارای ابهام ،باور و شــکگرایی مصرفکننده و
سرمایهگذار هســتند میتوانند دادههای مالی و اقتصادی را توضیح و نشان
دهند کــه عواقب سیاســتگذاریهای گوناگون ،در بلندمدت چیســت.
هانسن به همراه ســارجنت ،اخیرا روشهایی را توسعه دادهاند که در زمینه
مدلسازی تصمیمگیری اقتصادی به کار میروند .این مدلها و تصمیمات
عمدتا مربوط بــه محیطهایی هســتند که در آنها کمیتبخشــی به عدم
قطعیت ،عملی دشــوار اســت .این دو نفــر عواقب مدلهــای مربوط به
بازارهای مالی را بررسی و در نهایت محیطهایی را شناسایی میکنند که در
آنها ،باور و اعتقاد بازیگران اقتصادی ضعیف و شکننده میشود .سارجنت
و هانســن ،کتابــی تحــت عنــوان «نیرومند بودن» نوشــتهاند کــه در آن
کاربستهای ضمنی نظریه کنترل نیرومند ،برای مدلسازی اقتصاد کالن،
مورد کاوش قرار میگیرند .این مســئله زمانی بسیار حاد میشود که بازیگر
اقتصادی ،خواه مصرفکننده باشد ،خواه سرمایهگذار ،نسبت به مدل بدبین
و شــکاک باشد .شــکاک و بدبین بودن نســبت به یک مدل یعنی اینکه
مطمئن نباشــید این مدل چطور میتواند تصمیمات گوناگون را به نتایجشان
مرتبط سازد.
هانسن اخیرا بر تفاوت بین ریسک و عدم قطعیت متمرکز شدهاست (که
به عنوان «عدم قطعیت نایتی» هم شناخته میشود) و میخواهد تحقیقات
ریســک به اصطالح «نظامی» انجام دهد .در
بیشــتری درباره اندازهگیری
ِ
نهایت از این مسئله در تحلیل بحران مالی  2008استفاده خواهد شد و اینکه
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چطور میتوان 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
سیاســتگذاری صحبــت میکنــد .همین مســائل هانســن را در قلب
سیاســتگذاریهای کالن اقتصادی قرار میدهد .او اقتصاددانی است که
درباره مشــکالت حرفهایی دقیق و نوین میزند و به همین خاطر است که
در حال حاضر یکی از جدیترین مشــاوران فدرال رزرو آمریکاست .عدم
قطعیت تاکنون بهانهای بود که بسیاری از مدلهای اقتصادی برای ناکارآمد
بودن خود میآوردند ،اما احتماال با جاگیر شــدن بیشــتر نظریات هانسن،
جای خاصی برای هیچ بهانهای از این دست باقی نماند.
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پول هلیکوپتری

پول میلتون فریدمن را زنده کرد
بن برنانکه ایده سقوط هلی
کوپتری ِ
ِ

بن برنانکه

متولد 13دسامبر  1953است .بن برنانکه اقتصاددان امریکایی است که به خاطر
ریاســت بر فــدرال رزرو امریــکا در دوران بحران بزرگ اقتصادی به شــهرت
رسیدهاست .او در فاصله سالهای  2006تا  2014مسئولیت ریاست بانک مرکزی
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 2015
درباره دوران ریاستش در فدرال رزرو نوشتهاست .این کتاب در حقیقت رمانی
اســت که به بسیاری از مسائل درباره بحران بزرگ اقتصادی در جهان هم اشاره
میکند .پس از او نیز ژانت یلن به ریاست فدرال رزرو امریکا رسید .برنانکه در
حال حاضر در موسسه اقتصادی امریکا مشغول به کار است.

ــ

«بن هلیکوپتری»؛ این عنوانی است که بن برنانکه اقتصاددان امریکایی در سال
 2002به خاطر سخنرانی خود دریافت کرد .البته ایده خودش نبود بلکه ایده اقتصاددان
معروف میلتون فریدمن بود که ســالها مسکوت ماندهبود .برنانکه موفق شد این ایده
را در موقعیتی مناسب مطرح کند و جنجالهایی با آن به پا کند .ایده فریدمن «سقوط
کوپتری پول» نام داشــت کــه برنانکه معتقد بود میتــوان از این طریق وضعیت
هلی
ِ
اقتصاد در امریکا را متحول کرد .ماجرا از این قرار بود که فدرال رزرو (بانک مرکزی

بن برنانکه

امریکا) رقم 2درصد را به عنوان هدف خود برای نرخ تورم در این کشور انتخاب کرده
و تا زمانیکه این هدف محقق نشــود نمیتواند نرخ بهــره را افزایش بدهد .علیرغم
تریلیونها دالری که دولت موفق به نگهداری آن شــده باز هم این مســئله مانند یک
زنگ خطر اســت .در واقع اقتصاددانها 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 میشود .راهحل برنانکه ایده هلیکوپتری بود.
آن زمان که میلتون فریدمن ایدهاش را مطرح کرد برای بیان ســاده آن گفت
فرض کنید پــول را از هلیکوپتر به پایین پرتاب کنند .در واقع او میخواســت
شیوهای را که بانک مرکزی میتواند تورم ایجاد کند در این تصویر توصیف کند.
برنانکــه به مجله فورچــون میگوید« :این ایده دســتکم روی کاغذ میتواند
مالی قراردادی و همیشگی
ابزاری بسیار ارزشمند باشد .وقتی سیاســتهای ِ
بدهی ابتدایی دولت بســیار باالست ،این میتواند وسیلهای
جواب نمیدهند و ِ
موثر و مفید باشد ».او برای نخستین بار در سال  2002در سخنرانیاش از قیاس
«هلیکوپتر» با این شــرایط اســتفاده کرد .البته بســیاری از روشــنفکران و
اقتصاددانها این ایده را به چالش کشــیدند و با او بحث کردند .در نهایت این
شرایط پیش رفت تا بحران بزرگ مالی در سال  2008در جهان اتفاق افتاد.
سیاست تسهیل کمی

اکثر مردم میدانند که بانک مرکزی میتواند به سادگی آب خوردن پول چاپ
کنــد؛ بانک مرکزی امریکا هم میتواند به راحتی دالر را چاپ و روانه بازار کند.
این در واقع اصلیترین کاری اســت که بانکهــای مرکزی در نظام بانکی انجام
میدهند .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 سیاســتهای نامتعارف پولی در بانکهای مرکزی ،کارهایی انجام میشود که
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هدف آن جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد پولی
است .بانکها به کمک این سیاست از طریق ذخایر خودشان ،بدهیهای دولتی
را از بانکهای بزرگ خریداری میکنند و همین میتواند محرک اقتصاد باشد.
فدرال رزرو در امریکا تالش بسیاری داشته و اقداماتی را برای جلوگیری از بحران
اقتصادی انجام دادهاســت اما در نهایت برنامههای تســهیل کمی در این کشــور با
دهی بانکها باشد .پول
شکســت مواجه شده و نتوانسته مشــوق اثرگذاری برای وام ِ
هلیکوپتری قرار اســت هزینههای دولتی یا کاهــش مالیات را تأمین مالی کند بدون
اینکه بانکها نیازی به افزایش وام دادن داشتهباشند .بهعالوه در این فرایند قرار است
بدهــی دولت نیز افزایش پیدا نکنــد .اما نکتهای که وجود دارد این اســت که بانک
مرکزی امریکا نمیتواند بدون هماهنگی با کنگره پول را به شکل هلیکوپتری جاری
کند .در واقع کنگره تصمیمگیرنده اصلی به شــمار میآید .به این ترتیب بســیاری از
اقتصاددانهایی که با طرح برنانکه مخالفت میکردند حرفشــان این بود که اگر بانک
گیری مالی از دست
مرکزی محتاج تأییدیه کنگره بشــود ،اســتقالل
خود را در تصمیم ِ
ً
میدهد و این کار نیز بدون هماهنگی با کنگره عمال ناممکن به نظر میرسد.
نگرانیای که اقتصاددانها داشــتند ،برنانکه هم داشت اما او چاره را در این
ایــده اقتصــادی میدید .او حتــی در مصاحبهای برای قضیــه دخالت کنگره
راهکاری را مطرح و درخواســت کردهبود کنگره حسابی به اختیار ِتام 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 نداشتهباشد .اجرایی شدن این طرح از همان زمان که مطرح
ً
شد کامال نامحتمل به نظر میرسید ،در واقع بعید بود واشنگتن این اختیار را به
فــدرال بدهــد تا پول هلیکوپتــری را اجرا کنــد .به هر حال بــن برنانکه تنها
کوپتری پول را به صورت اجرایی مطرح کرد
اقتصاددانی بود که ایده سقوط هلی
ِ
و ادعا کرد اقتصاد را در برابر بحران بزرگ بعدی ایمن میکند.

ژان تیرول

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

آیا با چند قاعده ساده میتوان بازار را
مقرراتگذاری کرد؟

ژان تیرول به ما میگوید که استفاده از قواعد سادهانگارانه،
بیشتر ضرر میرساند تا سود
ژان تیرول

ژان تیرول در ماه آ گوســت سال  1953در شهر تروای فرانسه به دنیا آمد .در
پونت
ســال  1976و  1978به ترتیب از پلیتکنیک پار یس و دانشگاه فنی ِ
پار یس در رشتههای مهندسی فارغالتحصیل شد و اتفاقا دانشجویی بسیار
موفق و زبده در مهندســی هم به شمار میآمد .تیرول تحصیالت تکمیلی
خود را در دانشــگاه دوفین پار یس ادامه داد و در ســالهای  1976و 1978
موفق به کسب مدارک کارشناسی ارشد ،و مطالعاتی پیشرفتهتر در زمینه
ر یاضیات تصمیمگیری شد .او نهایتا در سال  1981از دانشگاه  MITدکتری
اقتصــاد گرفت و تحــت نظر ار یــک ماســکین ،پایاننامهای بــا عنوان
«جســتارهایی در نظریه اقتصادی» نوشــت .تیرول که در سال  2014نوبل
اقتصاد را برای تحلیلش از قدرت بازاری و مقرراتگذاری در یافت کرد ،در
حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تولوز است.

ــ

آ کادمی نوبل او را چنین معرفی میکند« :ژان تیرول یکی از تاثیرگذارترین
اقتصاددانان زمانه ماســت .او به لحاظ پژوهشهای نظری ،ســهمی بسیار
مهــم در بســیاری از حیطههــای مختلف را بــه خود اختصــاص داده ،که
مهمترینشان شفافسازی درک ما و چگونگی مقرراتگذاری صنایع با چند
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بنگاه قدرتمند است ».چه فعالیتهایی باید به عنوان خدمات عمومی انجام
گیرنــد و کدامیک باید در اختیــار بنگاههای خصوصی بمانند؟ این ســوال
همیشــه موضوعیت دارد .خیلی از دولتها انحصارهای عمومی خود را به
روی سهامداران خصوصی گشــودهاند .این مسئله به صنایعی مانند خطوط
راهآهن ،بزرگراهها ،منابع آب ،پست و ارتباطات  -و همچنین ارائه آموزش
و درمان -کشیده شدهاست .تجارب به دست آمده از خصوصیسازی خیلی
یکدســت نبوده و ترغیب بنگاههای خصوصی به ارائه عملکردی مطلوب،
دشوارتر از آن چیزی اســت که پیشبینی میشد .این مسئله دو دلیل اصلی
دارد .اول اینکه بســیاری از بازارها تحت ســلطه چند بنگاه بسیار قدرتمند
هســتند که کامال بر قیمتها ،حجم و کیفیت تاثیر میگذارند .این مسئله در
اقتصاد اولیگوپولی نامیده میشــود که البته نظریه سنتی اقتصاد اصال با آن
کاری ندارد .دومین مشــکل این اســت که نهادهــای مقرراتگذار درباره
هزینهها و کیفیــت کاالها و خدمات بنگاهها ،با کمبــود اطالعات روبهرو
هستند .همین مسئله ،عمدتا باعث میشود که بنگاههای مقرراتبندیشده،
مزیتی طبیعی پیدا کنند .در دهه  80میالدی ،یعنی پیش از اینکه تیرول اولین
پژوهشــش را منتشــر کند ،تحقیقات درباره مقرراتگذاری عمدتا پراکنده
افراطی انحصاری و
بودند و بیشــتر تمرکزشان بر این نکته بود :در دو حالت
ِ
رقابت کامل ،دولت چگونه میتواند مداخله و قیمتگذاری را کنترل کند؟
در آن زمان همه قانونگذاران 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 قاعدهای
همیشه نتیجهای مثبت ندارد ،نیازمند نظریهای جدید بود که در آن بازارهای
اولیگوپولی بهتر تبیین شــوند ،زیرا حتی خصوصیسازی گسترده هم توانایی

ژان تیرول

ایجاد فضــای الزم را ندارد ،مگر برای تعدادی بســیار انــدک از بنگاهها.
شرایط «اطالعات
همچنین به نظریهای جدید نیاز بود برای مقرراتگذاری در
ِ
نامتقارن» ،زیرا مقرراتگذاران معموال دانش کمی از شرایط بنگاه دارند.
چوب جدید جادو

پژوهش تیرول ،روشهای علمی جدیدی را به طور مشــخص در نظریه
بازی و نظریه قــرارداد ایجاد کرد .این نظریات امیدهای بســیاری را برای
کاربردهای عملی در سیاستگذاریهای اقتصادی زنده کردند .نظریه بازی
به مطالعه نظاممند این مســئله کمک میکرد ،که چگونه بنگاهها به شرایط
مختلف و رفتار یکدیگر واکنش نشان میدهند .در ادامه از این نظریات برای
مقرراتگذاری مناسب این بنگاهها استفاده میشد .مبنای مقرراتگذاری،
نظریه جدید قراردادهای محرکی بین طرفین با اطالعاتی متفاوت اســت .با
اینحال ،گرچه بســیاری مردم میتوانند پرســشهای این پژوهش را درک
کنند ،حل کردن آنها بســیار دشوار است .تیرول در دو مطالعه مجزا  -یکی
همراه با پاتریک ِری ،در سال  1986و دیگری همراه با اولیور هارت در سال
 -1990نشــان داد که یک عقیده بسیار رایج در اقتصاد هیچ توجیهی ندارد.
کدام عقیده؟ اگر شــخصی یک مونوپولی داشته باشد ،آن هم در زمینهای که
پیوندی مهم با زنجیره تولید حســاب میشود ،چه اتفاقی میافتد؟ آن عقیده
قدیمی میگفت که چنین شرکتهایی در زمینه خودشان به راحتی سودهای
انحصاری به دست میآورند ،اما رقابت مانع از این میشود که از جایگاهشان
بعدی زنجیره تولید سودی ببرند.
در پیوند ِ
تیرول میگفت که تســلط پیدا کردن بر یــک پیوند در یک زنجیره ،به آن
پیوند بعدی را هم میدهد .ژان تیرول
مونوپولی اجازه کســب ســود از بازار ِ
همراه با همکارش ،ژان ژاک الفونت ،که اکنون درگذشــته ،در ســال 1986
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کمکی بســیار زیاد به نظریه مقرراتگذاری کردند .آنها نشان دادند که اگر
مجموعهای از قراردادهای هوشــمندانه تولید داشته باشیم ،میتوانیم مسئله
اطالعــات متقارن را در بازار دور بزنیــم .در این حالت دیگر نباید نگران این
نهاد مسئول مقرراتگذاری دانش کافی و کامل از هزینهها
مسئله باشیم ،که ِ
تولید مونوپولی نداشته باشد .پیشتر گفته شد که این مسئله
و گزینههای فنی ِ
همیشه یکی از جدیترین تهدیدهای مقرراتگذاری بوده ،اما تیرول سهمی
جدی در رفع همین مشکل داشت ،و اتفاقا بنابر گزارش خود آ کادمی نوبل،
یکی از دالیل اصلی دریافت جایزه نوبل اقتصاد توسط تیرول هم همین بود.

کنت روگوف

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

نفرین پول نقد

کردن پول نقد از دایره تجارت را
اقتصاددانی که هزینهها و مزایای خارج ِ
بررسی میکند
کنت روگوف

ً
متولد 22مارس  1953است .در گذشــته اکثرا کنت سائول روگوف را به عنوان
اســتاد شطرنج میشــناختند اما حاال همه او را به عنوان اقتصاددان امریکایی
میشناسند .بر اســاس رتبهبندی اکونومیســت او دهمین اقتصاددان اثرگذار
دنیاست .روگوف لیسانس و فوقلیسانسش را از دانشگاه ییل و مدرک دکترای
خود را در رشــته اقتصاد از دانشگاه ماساچوست دریافت کردهاست .او در حال
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
سر زبانها افتاد .نظریاتی که او در
 2016با انتشار کتاب «نفرین پول نقد» نامش ِ
این کتاب مطرح کرد حســابی جنجال به پا کرد و منتقدان بسیاری تالش کردند
برای مخالفت با او دســت به قلم ببرند .اما نظریــهاش به صورت کلی از طرف
صندوق بینالمللی پول و بســیاری از نهادهای بزرگ اقتصادی و مالی پذیرفته
شدهاست.

ــ

زدن اسکناسها است؛ این را اقتصاددانی میگوید که عمرش را
وقت آتش ِ
در دانشگاه هاروارد گذرانده و به عنوان یکی از قهارترین شطرنجبازها در جهان
شناخته میشــود .کنت روگوف اقتصاددانی امریکایی است که بیشتر به خاطر
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کتاب جدیــدش با عنــوان «نفرین پول نقــد» او را میشناســند .این روزها
اســکناسها هنوز از تکوتا نیفتادهاند 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 نظریهای 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  2016منتشر 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
میپردازد.
فرار مالیاتی و جرایم پولی؛ این دو مسائلی هستند که روگوف به عنوان دالیل
نفرین پول نقد به آنها اشــاره میکنــد .او که پیشتر به عنوان اقتصاددان
اصلی ِ
ِ
ارشد در صندوق بینالمللی پول نیز مشغول به کار بوده معتقد است در کشوری
مثل امریکا اسکناسهای 100دالری و بعد 50دالری و 20دالری باید از گردش
مالی خارج شــوند .حضور این پولها میتواند بســیاری از جرایم مالی و پولی
نظیر فرار مالیاتی را آسان کند .اما پولهای ُخردتر باید حتما در گردش بمانند.
مهمترین مســئلهای که روگوف به آن اشاره میکند این است که خروج پول
نقد از گردش میتواند به بانکهای مرکزی کمک کند .آن دســته از بانکهای
مرکزی که گرفتار بحران مالی هستند میتوانند با این ترفند از مشکالت و موانع
پولــی عبور کنند .البته نظریههایی که روگوف مطرح میکند بیشــتر با تمرکز بر
ً
وضعیت امریکا و اروپاســت .کشــورهای در حال توســعه احتماال 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

کنت روگوف

اســکناس در دسترس عموم مردم در سرتاسر جهان قرار گرفت .در بیش از
یک قرن گذشــته ،اسکناسها نقش مهمی را در شکلدهی به تاریخ جهانی
ایفا کردهاند .تکنولوژی پیشــرفت بســیاری داشــته و دنیا به عنوان دنیای
دیجیتال شناخته میشود اما هنوز هم پول نقد در گردش است .اسکناسها
در عصر دیجیتال دوام آوردهاند و مورد اســتفاده قرار میگیرند .اما شــاید
اســتفاده اصلی از این پولهای نقد به صورت زیرزمینی و غیرقانونی باشد.
در واقع این پول نقد و اســکناسهای درشــت در دنیای توسعهیافته امروز
کار اقتصاد زیرزمینــی و اقتصاد غیرقانونــی میآید .بانکهای
بیشــتر به ِ
مرکزی هم با نرخ بهرههای نزدیک به صفر (در کشــورهای توسعهیافته) به
این فکر میکنند که چطور اسکناسها را از گردش مالی خارج کنند.
پولی دیجیتالی به مردم
مســئوالن هر روز تالش میکنند از مزایای نظام ِ
بگوینــد ،یک روز از پولهای مجازی میگوینــد و روز دیگر بانکها را به
تلفنهای همراه میآورند تا با تلفنبانک آنها را ترغیب به استفاده از پولهای
مجازی کنند .آنها به خوبی میدانند که پولهای نقد و اسکناسهای درشت
راه را برای فرار مالیاتی و فعالیتهای غیرقانونی باز کردهاست .در واقع آنها
به دنبال استراتژیهایی برای حذف پول نقد یا حداقل اسکناسهای درشت
هستند .اما هنوز به موفقیت چندانی دست پیدا نکردهاند .هنوز هم پول نقد
قابلیــت حذف ندارد .این اتفاق باید به صــورت موقتی رخ بدهد؛ در واقع
زمانی میرســد که کشورها نسبت به آن احساس نیاز میکنند و آن را حذف
میکنند.
جنجالی روگوف نیست .او در سال
حذف پول نقد تنها عقیده عجیب و
ِ
 2013نیز نظریاتی درباره رشــد بدهی و بحــران اقتصادی مطرح کرد که با
نظر او درباره نفرین پول نقد
واکنشهای جهانی همراه شــد .با این وجــود ِ
بیش از هر چیزی مورد بحث قرار گرفت .بررســیها نشان میدهد بیش از
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5هــزار مقاله مطبوعاتی درباره نفرین پول نقد تاکنون نوشــته شدهاســت.
روگوف معتقد است حضور پول نقد باعث میشود بانکها به پادشاه تبدیل
شــوند و اگر ارزهای کاغذی از میان برداشته شوند این قدرت پادشاهی از
آنها گرفته خواهد شد .بر اســاس تحلیلهای روگوف هرچه حجم پول نقد
ً
بیشــتر میشود میزان تورم نیز بیشتر میشــود و این قاعدتا 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.

پل کروگمن

[ اقتصاددانان نهادگرا ]

نظریه نوین تجارت

پل کروگمن از اساس مبادله در کشورها میگوید
پل کروگمن
پل کروگمن سال  1953در نیویورک امریکا به دنیا آمد .در سال  1974از
دانشگاه ِییل کارشناســی خود را در اقتصاد گرفت و سپس برای تکمیل
تحصیالت خود به  MITرفت .کروگمن در ســال  1977از این دانشــگاه
دکتری اقتصاد خود را گرفت و تنها زمانی که  24ســال ســن داشت وارد
جهان نظریات اقتصادی شد .اقتصاددانی که از همان جوانی تا امروز در
چتر گســترده اقتصاد کالن کینزی قرار میگیرد ،در سال  2008به خاطر
نظریاتش درباره تجارت جهانی و جغرافیای اقتصادی موفق به اخذ نوبل
اقتصاد شــد .او هماکنون ســتوننویس نیویورک تایمز است و در مرکز
تحصیالت تکمیلی شهر نیویورک تدر یس میکند.

ــ

پل کروگمن از همان جوانــی نظریات اقتصادی معروف جهان را دچار
انقــاب میکرد .یکی از این نظریات مربوط اســت به تجارت .تا پیش از
کروگمن ،نظریه تجارت که مبتنی بر نظریات دیوید ریکاردو بود بر تجارتی
تاکید میکرد که بنیادش بر مزیت نســبی استوار است .برای مثال کشوری
که تولیدات کشــاورزی زیادی دارد ،با کشــوری که تولیدات صنعتی دارد
وارد تجارت میشــود و آنچه را دارد میدهد و آنچه را میخواهد میگیرد.
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این داســتان روی کاغذ قابل فهم اســت اما در قرن بیستم حجم زیادی از
تجارتهای بینالمللی بین کشــورهایی صــورت میگرفت که ویژگیهای
بسیار مشــابه با هم داشــتند و این مســئله قابل توضیح با نظریه تجارت
کالسیک نبود.
کروگمن در ســال  1979یعنی زمانی که حتی  30ساله هم نشده بود در
ژورنال اقتصاد بینالمللی توضیحی جدید را ارائه داد که مبتنی بر دو فرض
بــود :مصرفکننده شــاید برندهای متنوعتری بخواهــد و تولید هم باید بر
اساس صرفهجویی 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 مدلهای کروگمن اســتفاده کرده و به آن نام
«نظریه نویــن تجارت» را دادهانــد .البته آن دو فرض بــرای برخی از
کشــورها گران تمام شدهاند و آنها را در یک الگوی تجاری زیانبار قفل
کردهاند .کروگمن در همینجا اشــاره میکند که گرچه جهانیســازی
پدیدهای مفید و مثبت بوده اما از دهه  80میالدی به این سو پدیدهای که
به آن «بیشجهانســازی» میگوییم باعث ایجاد نابرابری بین کشورها
شده.
البتــه به هر صورت به خاطر بهینه شــدن هزینه تولید و متنوعتر شــدن
محصــوالت ،کلیت پروژه جهانیســازی از نگاه کروگمــن پدیدهای مثبت
اســت .کروگمن بر اســاس چنین نگاه و تحلیلی عمدتــا از تجارت آزاد و
جهانیســازی حمایت ،و مخالفت اندک خود را بــا چیزی که تحت عنوان
«صنایع استراتژیک» شناخته میشود ،ابراز میکند.

پل کروگمن

جغرافیای اقتصادی نوین

کروگمن را در جهان به دو نظریه بسیار معروف میشناسند 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
نظریهای شد که امروزه معموال به آن «جغرافیای اقتصادی نوین» میگویند.
بحث این نظریه با مقالهای آغاز شــد که کروگمن در ســال  1991در ژورنال
اقتصاد سیاســی منتشــر کرد .خود کروگمن میگوید که گذار از نظریه نوین
تجارت به این نظریه جدید با اینکه بدیهی به نظر میرســد اما زمان زیادی از
او گرفته تا به اینجا رســیده .این مقاله تبدیل به پرارجاعترین مقاله کروگمن
شد که اختالفی فاحش با باقی مقاالت او از این حیث داشت و خود کروگمن
«عشق زندگی آ کادمیکش» میداند.
آن را
ِ
کروگمــن پیشتر ،از بحث «صرفهجویی» پردهبرداری کرده بود و آن را
جویی مقیاســی
به صورت مســتقیم با حجم تولیــد پیوند زده بود .صرفه ِ
توضیــح خیلی ســادهای دارد :اگر چیزی را بیشــتر تولیــد کنیم احتماال
هزینــهای که به ازای هر واحد آن میکنیم ،کاهش یابد .حال به جای یک
کشــور ،یک منطقــه را در نظر بگیرید که کاالهایی را به ســطح باالیی از
حجم تولید رســاندهاند .کروگمن میگوید اگر یــک منطقه تولید زیادی
داشته باشد ،به دلیل پایین آمدن هزینه تولید ،میتواند 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 روبهرو نخواهیم بود،
بلکه تولید به مرور زمان در مکانهایی از این جهان ،خواه چند شهر باشد و
خواه چند کشور یا یک منطقه (مثال آسیای شرقی) متمرکز میشود .همین
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تمرکز تولید در مناطق گوناگون جهان به نوبه خود باعث باال رفتن جمعیت
این مناطق هم میتواند باشــد و البته از ســویی دیگر درآمد آن منطقه را هم
افزایش خواهد داد .نکته جالب تاریخ نوشته شدن این مقاله است .در سال
 1991هنوز کشــور چین به این اقتصاد عظیم امروزی تبدیل نشده بود اما به
مرور زمان و طی دو دهه تبدیل به موجودی عظیمالجثه شــد که امروز برای
مقابله با آن ،دونالد ترامپ مجبور به زیر پا گذاشتن اصول ابتدایی و اساسی
تجارت بینالملل 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 همیشــگیاش خارج
کرده است.

جفری ساکس

[ اقتصاددانان ضدفقر ]

قهرمان توسعه پایدار اقتصادی

جفری ساکس اقتصاددانی که در 28سالگی استادتمام دانشگاه هاروارد شد

جفری ساکس
متولد پنجم نوامبر  1954در 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
هاروارد در رشته اقتصاد در یافت کرد و در 28سالگی در همان دانشگاه به
عنوان جوانترین اســتاد مشغول به کار شــد .در حال حاضر در دانشگاه
کلمبیا تدر یس میکند .رساله دکتری او درباره «فاکتور هزینهها و تطابق
اقتصاد آزاد :نظریه و اسناد» بود 19 .سال به عنوان استادتمام در دانشگاه
هــاروارد فعالیت کرد .او به غیر از تدر یــس ،در بخشهای دیگری نیز در
دنیای اقتصاد فعالیت داشتهاست.

ــ

 28ســال بیشتر نداشت که به عنوان جوانترین استاد دانشگاه هاروارد
در تاریخ این دانشگاه مشــغول به کار شد .جفری ساکس اکنون 64ساله
است ،اقتصاددانی که نظیر او کمتر پیدا میشود .او بیشتر به دلیل فعالیت
در زمینه توســعه اقتصادی و مبارزه علیه فقر در جهان شــناخته میشود.
البتــه او در بیشــتر زمینههای اقتصادی دســتی بر آتــش دارد اما اینها
نمونههای برجســته فعالیتهای این اقتصاددان تاکنون به شــمار میآید.
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برای مثال او ســازمانی غیردولتی برای پایان بخشــیدن بــه فقر مطلق و
گرسنگی راهاندازی کرده و در این زمینه کار میکند .حتی پروژههای مهمی
را در این زمینه در ســازمان ملل به عهده گرفته و تا حدودی به ســرانجام
رساندهاست .به همین دلیل است که نام او با پدیده فقر گره خوردهاست.
نقشــی که ســاکس به عنوان یک اقتصاددان در سیاستگذاریهای
اقتصاد بینالملل داشته ،مثالزدنی است .برای مثال او در دهه  80میالدی
به بسیاری از اقتصادهای امریکای التین نظیر برزیل ،بولیوی و پرو کمک
کرد افســار تورم بیرویه در اقتصاد خود را به دست بگیرند .عالوه بر آن به
اقتصادهای در حال توسعه راهکارهایی داد تا بتوانند خود را از بار سنگین
بدهیها نجات بدهند .به این ترتیــب ایدهها و برنامههای اقتصادی او در
دهه  80به بعد مورد اســتقبال بسیاری قرار گرفت .نقش او فقط در مورد
اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توســعه قابل مشاهده نیست
بلکه در اقتصادهای توسعهیافته هم میتوان نقش او را مشاهده کرد .برای
مثال در هلند موفق شــد با برنامههایش تکانی به بازار اقتصادی این کشور
بدهد .او برنامهای برای وزیر اقتصاد و دارایی هلند نوشت که در نهایت به
هلند کمک کرد با یکســری برنامههای اصالحی خود را از بیماریهای
اقتصادی نجات و بدهیهایش را کاهش بدهد .به همین خاطر او به یکی
از افتخارات هلندیها تبدیل شدهاست.
قدمی برای توسعه پایدار جهانی

موفقیتهایی که ساکس در هلند به دست آورد باعث شد برنامههایش
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

جفری ساکس

اقتصاد روســیه دریافت کرد .او قهرمان توسعه پایداری اقتصادی است.
رفتهرفته از توسعه اقتصادی به توســعه پایداری جهانی رسید تا جاییکه
محیطزیســت هم به یکی از دغدغههای مهمش تبدیل شد .او در همین
زمینهها با هند و چین همکاریهایی داشــته و برای توســعه پایدار در این
کشورها تالشهای بیوقفه داشتهاست.
توسعه اقتصادی ،بهبود وضعیت فقر ،سالمت و سیاستگذاریهای
امدادی و محیطزیســت پایدار از جمله مباحث مهمی است که ساکس
توجهی ویژه به آنها داشتهاست .او کتابها و مقالههایی در زمینه تغییرات
آبوهوایی ،فجایع زیستمحیطی و جهانیســازی نوشتهاست .از سال
 1995بــه بعد نیز تــاش عمدهای برای پایان بخشــیدن به فقر مطلق در
آفریقا داشتهاســت .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 میتوانند درآمد خود را
زندگــی بهتری
افزایــش بدهنــد و از این طریــق وضعیت معیشــتی و
ِ
داشتهباشند.
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 نشدهاند و در نتیجه همیشه منتقد آن دسته از
اقتصاددانهایی بوده که در این زمینه معتقدند فقر تلهای 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
کمکهــای خارجی را هیچگاه برای توســعه اقتصادی از برنامههای خود
خارج نمیکند .این اقتصاددان با همین رویه اقتصادی موفق شده تاکنون
جوایز بسیاری دریافت کند و نام خودش را به جهانیان بشناساند.
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[ اقتصاددانان حامی بازار آزاد ]

رشد اقتصادی در دوران بدهکاری

کارمن راینارت ،اقتصاددانی که علیرغم خطایش همچنان در
دنیای اقتصاد موثر است
کارمن راینارت
کارمن راینارت متولد  7اکتبر  ،1955یکی از برجستهترین اقتصاددانهای زن در
دنیاســت .او سمتهای مختلفی در معروفترین دانشــگاهها از جمله دانشگاه
مریلنــد و همچنین موسســههای بزرگ اقتصــادی در دنیا داشتهاســت .این
اقتصــاددان در هاوانا بــه دنیا آمده و از ســال  1966در امریکا زندگی میکند.
کارمن در دهه 90میالدی به صندوق بینالمللی پول راه پیدا کرد .او در آن زمان
به تازگی مدرک دکتری اقتصاد خود را دریافت کردهبود .این اقتصاددان با برخی
از ژورنالهای معروف جهانی نیز در ارتباط است .بلومبرگ مارکت هم در سال
 2011و هم در سال  2012نام او را در میان  50اقتصاددان اثرگذار دنیا قرار داد.

ــ

ســال  2010بود که کارمــن راینارت ،اقتصــاددان انگلیســیزبان به همراه
ُ
همکارش کنت روگف مقالهای علمی با عنوان «رشــد در زمان بدهی» منتشر
کردند .این مقاله حاصل مطالعه بر روی دادههای اقتصادی  44کشــور دنیا در
بدهی دولتها هم
بازهای 200ساله بود .نتیجه مطالعه نشان میداد سطوح باالی ِ
پایین رشد
در کشــورهای توسعهیافته و هم در کشورهای در حال توسعه با نرخ ِ
اقتصــادی در ارتباط اســت؛ بهویــژه زمانیکه تولید ناخالــص داخلی برابر با
اقتصادی ساالنه ملی باشد .اما چند وقت بعد مطالعات جدیدی
90درصد تولید
ِ
ِ

کارمن راینارت

از ســوی دیگر اقتصاددانها صورت گرفت که ادعا کرد نتایج بهدســتآمده در
مطالعات این اقتصاددانها 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
زن
ســالها همچنان ادامه دارد .در این بین کارمن راینارت به عنوان
اقتصاددان ِ
ِ
موثر در دنیای اقتصاد همچنان حضور دارد.
اقتصادی کشــورها
آن ســالهایی که کارمن به همراه کنت درباره وضعیت
ِ
مطالعه میکردند دوران بحران بزرگ اقتصادی و کمی پس از آن بحران بود .آنها
وضعیت را در اکثر شهرهای توسعهیافته 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
تحلیلگران اقتصادی قرار گرفت و جنجالهای بسیاری آفرید .نخستین بار سه
اقتصاددان از دانشــگاه ماساچوســت یافتههای کارمن و کنت را مورد بازبینی و
نقد قرار دادند .آنها خطایی را به درستی پیدا کردهبودند و کارمن و کنت نیز به آن
اقرار کردند .در حقیقت این دو اقتصاددان در مطالعه خود اشــتباهی محاسباتی
انجام دادهبودند که باعث شدهبود نتایج به شکل دیگری به دست بیاید.
نقد سایر تحلیلگران 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 .حملههایی که به یافتههای این پژوهش
از طــرف مطبوعــات مختلف صورت گرفت باعث شــد کارمــن جوابیهای را در
نیویورکتایمز منتشــر کند .از آنجا که در برخی نقدها گفته شدهبود یافتههای این
پژوهش در جهت سیاستهای ریاضت اقتصادی است ،کارمن از همینجا دفاع
بیداری سیاستهای ریاضت
از خودشان را شــروع کردهبود .او ادعا کردهبود که
ِ
اقتصادی در اروپا و امریکا هیچگاه نمیتواند ناشی از یافتههای یک پژوهش باشد
ً
بلکه صرفا نتیجه وضعیتی است که بازار دنبال میکند.
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یافتههای اساسی که پابرجا ماندند

پایهایتریــن یافته مطالعات کارمــن و کنت این بود کــه وقتی بدهی به
90درصد تولید ناخالص داخلی میرســد ،رشــد حدود
90درصــد یا بیش از
ِ
1درصد خواهد بود .هرچند خطاهایی در این پژوهش یافته شد اما باز هم این
یافته پایهای زیر سوال نرفت .بهعالوه پژوهش آنها درباره بدهی و رشد بود که
تا آن زمان به شکلی منسجم و دقیق مورد بررسی قرار نگرفتهبود .در واقع این
دو اقتصاددان به پرســشهای مهمی پاســخ میدادند :آیا حجم باالی بدهی
نشــاندهنده ضعف در درآمدهای مالیاتی و کاهش رشد اقتصادی است؟ یا
رفتن رشــد اقتصادی میشــود؟ یکی از مسائل
افزایش بدهی ِ
باعث تحلیل ِ
مهمی که ایــن دو اقتصاددان در مطالعه خود به آن اشــاره کردند این بود که
ً
اصوال نمیتوان در دنیای اقتصاد یک نســخه یا قاعده کلی را در هر زمانی و
در هر مکانی اجرایی کرد.
آنچه بســیار مورد نقد قرار گرفتهبود این بود کــه بدهی هیچگاه به باالی
90درصد یا بیشتر نخواهد رسید اما این نیز مسئلهای بود که کارمن و کنت در
مطالعه خود به آن اشــاره کردهبودند .مســئلهای که آنهــا به صورت جدی و
مختصر به آن اشاره کردند این بود که بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا
گرفتار حجم باالی بدهیها میشــوند که بر اســاس استانداردهای تاریخی،
بســیار باال و غیرقابل باور اســت .این اتفاق بهویژه زمانــی رخ میدهد که
دولتها برنامههای بهداشت و درمان یا برنامههایی برای افراد سالخورده 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 میگوید:
«مهم نیســت که این امر مهم در مطالعات ما به دســت آمدهباشد یا دولتها
خودشان به آن رسیدهباشند؛ به هر حال این تحوالت اقتصادی باید رخ بدهد
تا دولتها بتوانند خودشان را از حجم سنگین بدهیها رها کنند».

پائول رومر

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

پیشرفت فناوری پدیدهای اقتصادی است
یا علمی؟
پائول رومر پیشرفت فناوری را کامال وارد اقتصاد کرد
پائول رومر
پائــول رومر متولد  6نوامبر  1955اســت .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 هفتادیاش در هر ســه مقطع کارشناســی ،کارشناسی ارشد و
دکتری پذیــرای پائول رومر بود .رومر در اکتبر  2016اقتصاددان ارشــد بانک
جهانی شــد ،اما هنوز چیزی از آغاز ســال  2018نگذشــته بــود که به خاطر
مناقشاتی از این سمت استعفا کرد .او در سال  2018به خاطر تالشهایی که به
منظور یکپارچهســازی علم اقتصاد و حوزه فناوری کــرده موفق به دریافت
نوبل اقتصاد شــد .او به صورت پراکنده جدای از سمتهای مهمی که داشته،
استاد دانشگاههایی نظیر دانشگاه نیویورک هم بودهاست.

ــ

نام پائول رومر با دو چیز گره خورده اســت :نوبل اقتصاد و «نظریه رشد».
این دو حیطه هم به نوبه خود به هم گره میخورند و اصال همان «نظریه رشــد»
اســت که باعث شد رومر نوبل اقتصاد ســال  2018را 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 سیاستهای
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«اقتصاددان ایدهها» مینامد.
عمومی ،او را
ِ
بازگردیم به ســال  .1956سالی که رابرت سولو و ترور سوان به صورت مستقل
از یکدیگر مدلهایی برای رشــد طراحــی کردند که در آنهــا ،تغییرات برونزای
فنــاوری دلیل اصلی پیشــرفت قلمداد میشــدند .این مدلها ،ابزار فنی بســیار
قدرتمندی برای پیشبینی گرایشهای بلندمدت رشــد بودند ،و نشان میدادند که
چــه عواملی در بلندمــدت بر خروجی رشــد تاثیر میگذارند .با اینحال ،رشــد
بهرهوری که ناشی از تغییرات فنی بود ،به دانشمندانی نسبت داده میشد که خارج
از حیطه بازار نشســته بودند و تصمیمها و فعالیتهایشــان تاثیراتی مثبت بر بازار
داشــت .معنای این نظریه این بود که هیچگونه نقشی برای تاثیر سیاست اقتصادی
در نظر گرفته نمیشــد ،در حالیکه این سیاستهای 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 شدهاست.
از همــان زمــان بســیاری از نظریهپردازان بــزرگ به این فکــر افتادند که
پژوهشهای تحقیق و توســعه را وارد مدل رشــد کنند ،به گونهای که تغییرات
فناوری به جای اینکه 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 میشــد که چطور میتوان مدل را در یک چینش تعادل
عمومــی پویا انجام داد ،به شــکلی کــه قدرت بازاری که وجود دارد ،شــامل
ِ
هزینههای 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

پائول رومر

به همراه آویناش دیکســیت ،مدل رقابت انحصاری را به دنیا معرفی کردند .در
ســال  1979هم اقتصاددان معروف دیگری وارد این زمینه شد .پل کروگمن در
ژورنال اقتصاد بینالملل نشان داد که چطور میتوان مدل دیکسیت -استیگلیتز
را وارد مدل تجارت بینالملل کرد و پس از آن در ســال  1991هم نشــان داد که
چطور میتوان این مدل را وارد جغرافیای اقتصادی کرد.
رومر وارد میشود

رومر که در همان سالهای انتهایی دهه  70و ابتدای دهه  80دانشجوی 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 مقیاسها را از بین نمیبرد.
ایــن مدل که در تز دکترای او هم آمده در ســال  1986توســط 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 شدهاست.
رومر این مدل را ادامه داد و تصحیح هم کرد .در سال  1990مقالهای از او در ژورنال
اقتصاد سیاسی منتشر شد که دانهبندی دینامیک همان مدل قبلی را داشت و در آن
تاثیرات ســرمایهگذاریهای بینالمللی 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
دانشجوییاش انجام داده بود و حاال میتوانست مسئله پیشرفت علمی را به صورت
اقتصادی موجود در مدل
کامال اقتصادی مدل کند .رقابت انحصاری به بنگاههای
ِ
این قــدرت بازاری را میداد که بتوانند ســود الزم برای پوشــش دادن هزینههای
ســرمایهگذاری تحقیق و توسعه را دربیاورند .از همین طریق هم بود که تغییرات و
پیشرفتهای فناوری کامال وارد حیطه اقتصاد شد.

341

342

ایدهها

[ اقتصاددانان رفتاری ]

دنیای اقتصادی بر مدار عصبشناسی

اقتصاد
ارنست فهر اقتصاددانی است که به خاطر شناساندن مفهوم
ِ
مبتنی بر عصبشناسی شهرت یافته
ارنست فهر

اتریشی -سوئیسی است و در زمینه اقتصاد رفتاری شناخته میشود ،شاخهای
از اقتصاد که به آن اقتصاد عصبی هم میگویند .ارنســت فهر متولد  21ژوئن
 1956است و در اتریش زندگی میکند .در زمینه اقتصاد کالن و اقتصاد تجربی
مطالعاتی داشــته و در همین رابطه نیز تدریس کردهاست .در حال حاضر هم از
استادهای برجسته دانشگاه زوریخ در سوئیس است .سهم کالنی که در اقتصاد
مبتنی بر عصبشناسی دارد باعث شده به شهرت کالنی دست پیدا کند .او در
ســال  2010به همراه برادرش موسسه مشــاورهای را راهاندازی کرد که در زمینه
اقتصاد رفتاری به مراجعان خود مشــاوره میدهد .فهر در ســال  2016یکی از
بانفوذترین اقتصاددانها در آلمان ،اتریش و سوئیس شناخته شدهاست .در همین
راستا جوایز بسیاری نیز به دست آوردهاست.

ــ

«اقتصاد با اعصاب در ارتباط است» .این شاید اصلیترین ایدهای باشد که
ارنست فهر ،اقتصاددان اتریشی-سوئیسی مطرح کردهاست .شاید علم اقتصاد
بســیار متفاوت از علم شیمی یا زیستشناســی به نظر برسد و به همین خاطر
اقتصاددانها تصور میکنند تجربه زیسته جای چندان زیادی در دنیای اقتصاد
عکس این مسئله را به اثبات
ندارد .اما ارنست فهر تمام تالشش را به کار بسته تا
ِ

ارنست فهر

برساند .او نشــان میدهد که در اقتصاد هم میتوان مثل علم شیمی یا زیست،
فاکتورهــای مهم را کنترل کرد و از این طریق ،به نتایج مهمی در دنیای اقتصاد
دســت یافت .در واقع آنها 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 پیشتر مبحث اقتصاد رفتاری را در دنیای اقتصاد مطرح کرده
بــود که به تازگی در ایران نیــز زیاد مطرح میشــود .او بنیانگذار علم اقتصاد
رفتاری شــناخته میشود .اما ارنست فهر به عنوان اقتصاددانی مطرح است که
راه او را ادامــه داده و به شــکلی جدیتر این مبحث را دنبــال میکند .اقتصاد
رفتــاری در حقیقت از دادهها ،مدلها و روشهــای مختلف در علوم دیگر که
نزدیک به علم اقتصاد هســتند بهره میگیرد تا از این طریق یافتههایی را درباره
عنوان اقتصاد
شیوه ادراک انسانها به دست بیاورد و در نهایت از این یافتهها با ِ
رفتاری اســتفاده میکند .یکــی از مهمترین علومی که در این ســالها به علم
اقتصاد نزدیک شده ،علم روانشناسی است .البته جامعهشناسی ،انسانشناسی،
زیستشناسی و دیگر زمینهها نیز برای اثرگذاری روی علم اقتصاد مورد استفاده
قرار گرفتهاند .به هر حال علم اقتصاد رفتاری ریشه عمیقی در یافتههای تجربی
دارد و از همین طریق پیش میرود.
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 شاخهها نادیده
گرفته میشــدند اما اکنون این شــاخهها نیز دیده میشوند .فهر معتقد است با
استفاده از روانشناسی و نورولوژی یا همان عصبشناسی میتوان راهی به دل
اقتصاد رفتاری پیدا کرد .در این شیوه ،آزمایشها مانند آزمایش در دنیای شیمی
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یا زیستشناسی ،میتواند ابزاری مفید برای مطالعه وضعیت و ویژگیها باشد.
برای مثال میتوان 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 میتوان در بازار هم روی فروشــنده و هم روی خریدار مورد آزمایش
و بررسی قرار داد.
فهــر در آزمایشهای خــود به یک نکته مهم اشــاره میکنــد و میگوید:
«سالهاست که هر روز صبح خورشــید طلوع میکند و همه انتظار دارند فردا
صبح هم خورشید طلوع کند .با این حال نمیتوانید به این راحتی استنتاج کنید
ً
که همین فردا صبح حتما خورشــید طلوع خواهد کــرد حتی اگر چنین باوری
داشتهباشــید .باور داشتن به هیچ امری برای وقوع آن امر الزامآور نیست؛ بلکه
آن امر باید به اثبات برســد ».این امر در زمینه اقتصاد نیز به همین شکل مطرح
اســت .فهر معتقد اســت نتایج آزمایشهای اقتصادی باید به وضوح و صریح
مسائلی را نشــان بدهد تا بتوان به آنها باور داشت در غیر اینصورت نمیتوان
ً
گفت یقینا یک مســئله اقتصادی رخ خواهد داد .همهچیز به شــرایط خاص و
ویژه خودش مرتبط است.
مدلهای اقتصادی بسیاری در جهان وجود دارد .ارنست فهر نیز به عنوان
اقتصاددانی برجســته این مدلها را مورد بررسی قرار دادهاست .اما چه تعداد از
این مدلها واقعگرا هســتند؟ فهر معتقد است این مدلها تنها زمانی واقعگرا به
ً
شــمار خواهند آمد که حقیقتا در دنیای واقعیت رخ بدهند .در غیر این صورت
ً
باید گفت این مدلها صرفا نظرات سادهای هستند که بر واقعیت مبتنی نشدهاند.
بــه هر حال فهر تمام تالش خود را به کار بســته تا علم روانشناســی و بهویژه
عصبشناسی را وارد دنیای اقتصاد کند تا رنگوبوی واقعیت به آن ببخشد .به
نظر میرســد تاکنون در این زمینه موفق نیز بودهاســت .حال باید دید آینده چه
طرح جدیدی برای اقتصاد خواهد داشت که فهر هنوز به آن دست نیافتهاست.

دانی رادریک

[ ایدهپردازهای اقتصادی ]

سازی اقتصادی
ِ
منتقد جهانی ِ

دانی رادریک در کتاب «تناقض جهانیسازی» سعی دارد
درونی این اصطالح بپردازد
به تضادهای
ِ

دانی رادریک

متولد  14آگوســت  1957است .دانی رادریک اقتصاددانی ترک است که اکنون
در دانشگاه هاروارد تدریس میکند .رادریک از همان ابتدا اهل دانشگاه هاروارد
بود .او مدرک دکتری خود را نیز از همین دانشــگاه و در علم اقتصاد کسب کرد.
البتــه او در طول ســالها ،اصالت خــود را فراموش نکرده و تــاش کرده برای
مشــکالت اقتصادی ترکیه نیــز راهکارهایــی ارائه بدهد .رادریــک به عنوان
پژوهشگر فعالیتهای بسیاری داشته و کتابها و مقالههای بسیاری نوشتهاست.
آثار او در زمینه جهانیســازی شهرت بسیار زیادی پیدا کرده و از نگاه مجالت
خارجی اهمیت بسیاری در دنیای اقتصاد دارد .مجله بلومبرگ بیزنسویک نیز
برتر اقتصاددانهای جهان دانستهاست.
اثر او را در زمینه جهانیسازی جزو آثار ِ

ــ

«عقاید» و «منافــع»؛ اینها عمده واژگانی هســتند که دانی رادریک
اقتصــاددان ترکتبار از آنها بهره گرفتهاســت .او از رویکرد کینز و هایک
ِ
برای تحلیل ایدههای اقتصادی خود استفاده میکند و در نهایت به استیگر
و بکر میرسد تا بتواند رویکردی درست به مقوله اقتصاد سیاسی داشتهباشد.
نابرابری درآمدها نیز پرداختهاست
او در پژوهشهای خود به مقوالتی نظیر
ِ
و نشــان داده چطور این مقوله میتواند در اقتصاد سیاســی اثرگذار باشد.

345

346

ایدهها

عقاید از نگاه رادریک میتوانند به گونهای باشــند که همسو با منافع باشند
و گاهی هــم میتوانند آن را محدود کنند .به همین خاطر اســت که عقاید
بهویژه 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 دادهاست.
اصطــاح دولت -ملت تا همین چند وقت پیش اصطالحی ُمرده بود که
به زور آن را به جهانیسازی و تکنولوژی ربط میدادند .این اصطالح اکنون
دوباره به صحنه آمدهاســت .در عینحال پوپولیســتها نیز همراه با آن در
سازی
سرتاسر جهان خیزش کردهاند .دانی رادریک به عنوان منتقد جهانی ِ
اقتصادی به این مقوله پرداختهاست .او معتقد است نهتنها پوپولیستها این
روزها مدام به جهانیســازی ارجاع میدهند بلکه این حیطه به دامی برای
روشنفکران نیز تبدیل شده که مدام در آن گرفتار میشوند .در جهان با نوعی
بیشجهانیســازی مواجه شــدهایم که منجر به عدم ثبــات مالی ،ناکامی
اقتصادی و نابرابری شدهاست .همه اینها نیز به خاطر تناقضی است که در
دل این مفهوم نهفته شده و نمیتوان آن را به راحتی برطرف کرد.
رهبران جهانیســازی طوری این مقوله را پیش بردهاند
از نگاه رادریک،
ِ
که به ضرر آن تمام شــده؛ در واقع خودشان این پدیده را به یک پدیده منفی
در دنیــای اقتصاد تبدیل کردهاند .به نظر این اقتصاددان ،جهانیســازی تا
حدود زیــادی نظم جهانی را نادیــده میگیرد و به جــای اینکه به آن نظم
ببخشد ،از آن نظمزدایی نیز میکند .به همین خاطر است که باید این پدیده
را بازبینی کرد .رادریک میگوید به جای اینکه مدام به مرزهای بسته ارجاع
خود
درون ِ
بدهیم و بگوییم این مرزها را بــاز کنید ،باید به این فکر کنیم که ِ
مرزها چــه اتفاقاتی در جریان اســت .برای مثال در مرز حــوزه یورو چه
اتفاقاتی میافتد؟ شاید نیازی نباشد که مرزها برداشته شود و با واژه قشنگ

دانی رادریک

فریب جهانیسازی ،مشکل را برطرف کرد؛ شاید این یک مسئله
و ظاهر دل ِ
ً
داخلی آن بتوان به راهکاری برای
بررسی
داخلی و درونی باشــد که صرفا با
ِ
ِ
حل چالشهایش دســت پیدا کرد .به این ترتیب توسعه به این راحتی و تنها
ِ
بردن جهانیســازی به دســت نمیآید بلکــه نیازمند فعالیتهایی
کار
به
با
ِ
گستردهتر است که پا را فراتر از جهانیسازی میگذارد.
ظلم اقتصاد سیاسی

جهانیســازی تنها مقولهای نیســت که رادریک به آن پرداخته ،اقتصاد
سیاســی و توسعه جزو مهمترین مقوالتی هستند که رادریک تالش کرده به
آنها نیز به صورت مبسوط بپردازد و هنوز هم هر از چند گاهی به آنها اشاره
میکند .برای مثال «ظلم اقتصاد سیاســی» مقالهای است که در آن تالش
کرده نشــان دهد چطور اقتصاد سیاسی میتواند همگان را غافلگیر کند .او
در این مقاله به منافع اقتصادی سیاستمداران اشاره میکند و نشان میدهد
که چطور اقتصاد سیاسی میتواند آسیب برساند .این اقتصاددان در خوانشی
جدیدتر حتی به دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا نیز اشارههایی کرده و
ً
ســعی کرده کامال بهروز ،تحلیلهایی درباره او ارائه بدهد و نشــان دهد که
چطور منافع در یک اقتصاد سیاسی میتواند منجر به بروز بحران بشود.
ً
نــگاه رادریک عموما انتقادی اســت .او ســعی دارد به هر مســئله با
رویکــردی انتقادی نزدیک شــود و از آن منظر ،مقولههــا را مورد بحث و
چالــش قرار بدهد .برای این کار هم دســت روی مقولههــای بزرگی نظیر
ً
اقتصاد سیاسی و جهانیسازی گذاشته که اتفاقا درست هم بودهاست .حاال
او در آخرین کتاب خود با عنوان «رکگویی درباره تجارت :ایدههایی برای
جهانی معقول» تالش میکند راهکارهایی معقول برای مواردی ارائه
اقتصاد
ِ
بدهد که از نگاه خودش در حیات بشریت بسیار مهم و اثرگذار است.
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[ اقتصاددانان ضدفقر ]

پس از بحران
به دنبال تحریک باید رفت یا ریاضت؟

راگورام راجان ترکیبی از ریاضت مالی و اصالح ساختاری را
پیشنهاد میکند
راگورام راجان

راگورام راجان در ســوم فور یه  1963در شــهر بوپال هند به دنیا آمد .سال
 2003بود که او موفق به در یافت جایزه فیشر بلک شد .این جایزه از طرف
انجمن فاینانس آمریکا به اقتصاددانی جوانتر از  40سال داده میشود ،که
تاثیری بســیار ز یاد در نظریه و عمل فاینانس داشتهاست .مجله تایم هم در
سال  2016او را در فهرســت « 100فرد تاثیرگذار جهان» قرار داد .راجان که
تحصیالت خود را در هند در رشــته مهندسی برق آغاز کردهبود ،برای اخذ
دکتری به دانشــگاه مشــهور امآیتی رفت .او امروز در کرســی فاینانس
دانشگاه معتبر شیکاگو است و از معروفترین اقتصاددانان جوان جهان به
حساب میآید.

ــ

راگورام راجان اقتصاددانی هندی است که در حال حاضر کرسی فاینانس
دانشــگاه شــیکاگو را در اختیار دارد .راجان در سال  2005و طی کنفرانس
ساالنه جکســون هول فدرال رزرو راجع به ریسک روزافزون سیستم مالی
هشــدار داد و به منظور کاهش این ریســکها هم سیاستهایی را پیشنهاد
کرد .واکنش وزارت خزانهداری به این هشــدارها بســیار جالب بود .آنها
هشدارهای راجان را «گمراهکننده» و خود او را هم یک «الضی» نامیدند.

راگورام راجان

الضیها گروهی زیرزمینی از کارگران نســاجی انگلســتان در سده نوزدهم
بودند که به نشــانه اعتراض به سیستم ،ماشینآالت موجود در کارخانهها را
تخریب میکردند .زمانی که بحران اقتصادی  2008از راه رسید ،هشدارهایی
که راجان ســه ســال پیشتر دادهبود محل توجه قرار گرفت و با او طی یک
فیلم مســتند به نام «اینســاید جاب» ( )2010مصاحبهای 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 آنها در اقتصاد قایل شویم .او در کتاب «نجات سرمایهداری
از دســت ســرمایهدارها» که همراه با لوییجــی زینگالز نوشتهاســت ،از
مقرراتزدایی بازارهای مالی به منظور دسترسی راحتتر فقرا به منابع مالی
دفاع کرد و نوشــت« :ســرمایهداری ،یا اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ،نظام
بازار آزاد ،کارآمدترین روش برای ســازماندهی تولید و توزیعی اســت که
بشــریت تاکنون پیدا کرده ...بازارهای مالی ســالم و رقابتی ابزاری بسیار
اثربخش در توزیع فرصتها و مبارزه با فقر است ...بدون داشتن بازارهای
مالی پویا و نوآورانه ،اقتصادها سنگین میشوند و افت میکنند».
راجان در ســال  2005و در مراســم تودیعی که به افتخار آلن گرینســپن
برگــزار شــدهبود ،مقالهای جنجالــی را ارائــه داد که به نقــد بخش مالی
میپرداخت .در این مقاله که عنوانش «آیا توســعه مالی باعث پرریسکتر
شــدن جهان شدهاســت؟» بود ،راجان ادعا کرد که فاجعــهای در نزدیکی
وضعیت آن زمان به ســر میبرد .به نظر او ،مدیران بخش مالی ریسکهای
بســیار زیادی میکنند که عواقب نامطلوب بسیار شدیدی دارند و احتمال
موفقیتشــان بســیار پایین اســت ،اما درآمدهای مبهوتکنندهای به جیب
میزنند .این ریسکها با عنوان ریسکهای دنباله شناخته میشوند .راجان
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میگفت که مهمترین دلمشغولی حال حاضر این است که آیا بانکها قادر
هستند که نقدینگی الزم را به گونهای در اختیار بازارهای مالی قرار دهند که
ریسک دنباله به وقوع نپیوندد یا خیر .واکنشی که به این مقاله راجان نشان
دادهشــد در زمان خود بسیار منفی بود ،اما پس از بحران اقتصادی  2008و
اعتراف به اشــتباه آلن گرینســپن ،شــاید حجم زیادی از توجه و دقت به
حرفهای راجان نشان دادهشد.
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 مباحثهای جدی دامن زد .این مباحثه در پسزمینه بحث داغ و بســیار
مهم دیگری با عنوان «ریاضت در مقابل تحریک» به وقوع پیوست .در آن
مباحثه برخی اقتصاددانها به این ســو و برخی دیگر به سوی دیگر متمایل
بودنــد و بعضیها هم ترکیبی از هردو گزینه را بــه عنوان راه صحیح معرفی
میکردند .راجان در یادداشــتی در مجله «روابــط خارجی» از اصالحات
ســاختاری یا جانب عرضه دفاع کرد .او این اصالحات را مسیری صحیح
برای بهبود رقابتپذیری نیروی کار به منظور تطابق بهتر با جهانیســازی
میدانست .او در عین حال از برخی اقدامات مربوط به ریاضت مالی دفاع
میکــرد که از بین آنها میتوان به افزایش مالیات و کاهش هزینهها اشــاره
کرد ،اما قبول داشــت که ریاضت میتواند در کوتاهمدت اقتصاد را با کندی
روبهرو کند و بسیاری از اعضا را با مشکالتی مواجه سازد.
کروگمن پافشاری خاص راجان بر اصالحات ساختاری همراه با ریاضت
مالــی را نمیپذیرفــت .او بر همان محرکهای مالی و پولی ســنتی کینزی

راگورام راجان

پافشــاری میکرد که شامل هزینه کردن و ســرمایهگذاری دولت میشود و
ُ
اســتداللش به این نتیجه میرسید که عامل اولیه در کند کردن اقتصادهای
توســعهیافته در آن زمان ،افت تقاضای کلــی در تمامی بخشهای اقتصاد
اســت ،نه عوامل جانب عرضهای که بخشهایی خاص را تحت تاثیر قرار
میدهند .راجان همین چند ماه پیش ،در امتداد همان ســقوط مالی ســال
 2008و پدید آمدن ریاضت ،عنوان کرد که سرمایهداری معاصر با تهدیداتی
جدی مواجه اســت زیرا فرصت زیادی به بســیاری از افراد نمیدهد و هر
لحظه امکان دارد که تودهها علیهاش شورش کنند.
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[ اقتصاددانان ضدفقر ]

تله کمکهای مالی

خطر اتکای بیش از اندازه برخی کشورهای ضعیف
دامبیسا مویو زنگ ِ
به کمکهای مالی را به صدا درمیآورد
دامبیسا مویو
زن اهل زامبیا و متولد دوم فوریه  1969است .او نویسنده
دامبیسا مویو
اقتصاددان ِ
ِ
سه کتاب بسیار مهم و بحثبرانگیز در دنیای اقتصاد به شمار میآید .کتابهای او با
عنــوان «کمک مرده»« ،چگونه غرب بازنده شــد؟» و «برنــده زیادهخواه» از جمله
کتابهای پرفروش در فهرست نیویورکتایمز بودهاست .مویو در زامبیا به دنیا آمده
اما تحصیالتش را در امریکا دنبال کرده و مدارک دانشــگاهیاش را از دانشگاههای
اقتصاددان افریقایی موفق شده به بانک جهانی
امریکایی دریافت کردهاست .این زن
ِ
راه پیدا کند و در آنجا نیز تجربیاتی را به عنوان کارمند کسب کند .او تمرکز خود را در
ابتدا روی اقتصاد کشورش قرار داده اما به اقتصاد سایر نقاط دنیا نیز پرداختهاست.

ــ

در حدود 50سال گذشته بیش از 1تریلیون دالر کمک مالی برای فعالیتهای
توســعهای روانه کشورهای افریقایی شدهاست .اما آیا این کمکها هیچ تأثیری
روی بهبود کیفیت زندگی افریقاییها برجای گذاشتهاســت؟ این پرسشی است
«کمک ُمرده»
زن افریقایی در کتاب خود با عنوان
ِ
که دامبیسا مویو اقتصاددان ِ
به آن پرداختهاست .پاسخ این است که علیرغم کمکهای بسیار به کشورهای
افریقایی ،تحول چشمگیری در زندگی آنها رخ ندادهاست و در برخی موارد حتی
آنها را وابســته به این کمکها کرده و در نتیجه وضعیت آنها را بدتر کردهاست.

دامبیسا مویو

به همین خاطر است که مویو به عنوان اقتصاددانی از همان منطقه هموغم خود
را روی این جریان گذاشتهاست .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 کشیدهاست.
دامبیســا مویو در کتاب «کمک مرده» سیاســت توســعهای در افریقا را به
ً
سیاستهای توسعهای در مناطق جنگزده تشبیه کرده که صرفا برای نجات مردم
ریزی مشخص برای
از بحران ،کمکهای مالی ارسال میشود بدون اینکه برنامه ِ
پیشرفت و توسعه در نظر گرفتهشود .مویو این پرسش را مطرح میکند :میلیاردها
دالری که در قالب کمک مالی برای افریقاییها ارسال شده تا به توسعه کشورهای
آنهــا کمک کند ،چه کمکی برای کاهش فقر کردهاســت؟ آیا میــزان فقر در این
کشــورها کاهش یافتهاســت؟ آیا میزان رشــد اقتصادی در این کشورها افزایش
یافتهاست؟ پاسخ خیلی ساده است؛ فقر نهتنها در این قاره کم نشده بلکه افزایش
نیز یافته است .هنوز میلیونها نفر در قاره سیاه زندگی میکنند که از فقر مفرط رنج
میبرند و خودشان را نیازمند کمکهای مالی مردم در کشورهای ثروتمند میبینند.
برخی کشورها میتوانند کمکهای مالی را در مسیری قرار بدهند که آنها را
به توسعه اقتصادی برســاند اما برخی از دیگر کشورها در این زمینه با شکست
مواجه میشــوند .مویو معتقد است کشورهایی مانند کشورهای افریقایی بیش
از اندازه به کمکهای مالی وابســته میشوند و همین امر به تلهای برای گرفتار
شــدن آنها تبدیل میشــود که در نهایت افزایش میزان فقر را به دنبال دارد .در
ِ
واقع به دنبال این کمکهای مالی گاهی فساد ،آشوب در بازار و رها شدن ایجاد
میشود که باعث میشــود افراد نیاز بیشتری به کمکهای مالی پیدا کنند و در
نهایت فقر در میان آنها افزایش پیدا میکند .این روزها نیز همه ســلبریتیهای
هالیوودی کمکهای خود را روانه کشورهای افریقایی و زمینه را برای وابستگی
مردم این کشورها به کمکهای مالی فراهم میکنند.
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برنده زیادهخواه

افریقا تنها مسئلهای نیست که مویو به عنوان اقتصاددان به آن پرداختهاست .از
کشورهای غربی گرفته تا خاوردور ،همه از جمله دغدغههای مویو هستند .برای
نمونــه او در کتــاب «چگونه غرب بازنده شــد؟» به حماقتهــای اقتصادی و
تصمیمهایی که ویرانگر بودهاند به صورت موشــکافانه پرداختهاست .اما جریان
کتاب «برنده زیادهخواه» قدری جذابتر اســت .او در این کتاب به عطش چین
برای منابع طبیعی پرداخته و تشریح کرده که این جریان چه معنایی میتواند برای
جهان و اقتصاد جهان داشتهباشد .در این کتاب به تمامی منابع از نفت و گاز گرفته
تا منابع معدنی ،غذا و آب اشاره میکند و ادعا میکند که چین ولعی سیریناپذیر
برای بلعیدن این منابع دارد و این ولع میتواند معنایی مهم برای بازارهای جهانی
داشتهباشد.
چین یکی از مهمترین اقتصادهای جهان است و به خاطر تعداد زیاد جمعیت
خود یکــی از مصرفکنندگان بزرگ منابع طبیعی در جهان به شــمار میآید .اما
نکتهای که جالب اســت اینجاست که این اقتصاددان در کتاب خود ثابت میکند
تمام هجمهای که به چین وارد میشــود اغلب نامنصفانه است و حتی بازیهای
رسانهای محسوب میشــود .در حقیقت او معتقد است چین به نسبت جمعیت
زیاد خود طبیعی است که مصرف زیادی هم داشتهباشد اما در مقابل امریکاییها
که جمعیت زیادی هم نســبت به چین ندارند مصرفکنندگانی بزرگتر هستند.
مویو به کمک دادههای رسمی نشان میدهد که امریکا نسبت به چین مصرفکننده
بزرگتری اســت .نظریاتی که مویو درباره چین مطرح کرده همچنان از ســوی
تحلیلگران مختلف مورد بحث قرار میگیرد .مویو میان اقتصاددانها سنوسال
کمی دارد و به نظر میرسد این مباحث تازه اول راه است .انتظار میرود او در آینده
جنجالآفرینیهای بسیاری در دنیای اقتصاد داشتهباشد.

استر دافلو

[ اقتصاددانان ضدفقر ]

گامهای علمی یک زن برای مبارزه با فقر
استر دافلو معتقد است
راهکارهای پیشین برای مبارزه با فقر جهانی موثر نیست

استر دافلو
متولد  25اکتبر  1972اســت؛ آنقدر سنوســالی ندارد امــا نامش خیلی زود
همردیــف بزرگتریــن اقتصاددانهای جهان قرار گرفتهاســت .اســتر دافلو
اقتصاددان فرانسوی -امریکایی است که در زمینه فقر و توسعه کار میکند.
البتــه عمده تمرکزش روی اقتصاد کالن بوده و بــا اقتصاددانهای بزرگی کار
کردهاست .هرچند در 8سالگی تصمیم داشت تاریخدان بشود در نهایت به یک
اقتصاددان سرشناس تبدیل شــد .البته در ابتدا هم تاریخ خواند اما به مرور با
اقتصاددانهایی نظیر جفری ســاکس آشنا شد و با رشته اقتصاد وارد دانشگاه
هاروارد شــد .اکنــون نیز در دانشــگاه امآیتی با مدرک دکتــری در اقتصاد
مشغول به کار اســت .دافلو یکی از جوانترین استادان این دانشگاه به شمار
میآید و در 29سالگی تدریس را آغاز کردهاست.

ــ

قرار بود تاریخدان بشــود که یکباره ســر از دنیای اقتصاد درآورد .اســتر دافلو
ً
اقتصاددان نسبتا جوانی اســت که بیشترین تمرکز خود را در حوزه اقتصاد کالن و
روی مقوالتی نظیر فقر و توسعه قرار دادهاست .حاال او به عنوان سخنران انگیزشی
برای  TEDنیز درباره مبارزه با فقر ســخنرانی میکند و از تجربههای اجتماعی در
مبارزه با فقر با لهجه فرانسویاش سخن میگوید .پرسشی که او مطرح میکند این
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اســت که چطور میتوان در هر بخشــی به فقر پایان داد؛ یعنی چه به عنوان یکی از
افــراد جامعه و چه به عنوان یک سیاســتمدار چطور میتــوان کاری کرد که دیگر
کودکان با مقوله فقر دستوپنجه نرم نکنند و کسی طعم فقر را نچشد .او یک پاسخ
جدی میدهد« :اگر تکان نخورید ،نباید انتظار هیچ پیشرفتی داشتهباشید».
آزمایشــگاه عبداللطیف ،جایی است که استر دافلو در آن برای مبارزه با فقر
کار میکنــد .این آزمایشــگاه به  J-PALمعروف اســت .کســانی که در این
خود دافلو به دنبال پاسخی برای پرسشهای
آزمایشــگاه فعالیت دارند از جمله ِ
اساسی جهت مبارزه با فقر هستند .بهعالوه آنها میخواهند بهترین راه را برای
همکاری با دولتها ،سازمانهای غیردولتی و خیریهها پیدا کنند .این سازمان
در سال  2003تأسیس شــد اما فکر مبارزه با فقر از مدتها پیش به ذهن دافلو
رسیدهبود .به همین خاطر است که فعالیتهای او در زمینه مبارزه با فقر محدود
به همین آزمایشگاه یا یک کتاب نیست ،بلکه او تالشهای فراوانی در این زمینه
جهان در حال توسعه ،مشــکلی بسیار وسیع و
داشتهاســت .مشــکل فقر در ِ
گسترده اســت که پایان بخشیدن به آن کار هرکسی نیست .بهعالوه نمیتوان به
راحتی راهکارهایی برای مبارزه با آن پیدا کرد .دســتهای َخ ِیر بسیار است ،در
بســیاری از کشــورها ،افراد خارجی به کمک میآیند .اما باز هم شــاهد فقر
هستیم .اینجاســت که دافلو میپرسد چطور میتوان با این فقر به شیوهای موثر
مبارزه کرد .هرچه تالشها برای کمک به فقرا بیشتر شده ،ناکامیها هم بیشتر
شدهاســت .گویی این کمکها به چاه ویل ســرازیر میشود .گویی هرچیزی
محدودیتی دارد و این محدودیتها به درستی شناسایی نشدهاست.
مروری بر رویکردهای اشتباه

« 2دهه»؛ این مدت زمانی است که دافلو صرف کرده تا با پدیدهای به نام فقر
مبارزه کند و به پرســشهای پیرامون این پدیده پاسخ بدهد .تکنیکی که او برای

استر دافلو

مبارزه با فقر مطرح میکند شیوهای است که برای آزمایشهای دارویی نیز مورد
استفاده قرار میگیرد .او با این تکنیک سعی دارد وضعیت سالمتی ،تحصیالت
و آموزش و مشکالت کشاورزی را مورد آزمایش قرار بدهد .بررسیهای دافلو
ً
عموما اینطور نشــان داده که راهکارهای ثابت و همیشگی ،ایرادها و نقایصی
داشتهاند .حتی محبوبترین شــیوهها هم رویکردی اشتباه داشتهاند که نیاز به
اصالح دارد .در واقع هیچکدام از اینها معجزه نمیکند .اما فرضا راهکاری به
بزرگی قدرتبخشــی به زنان ،هم ضروری اســت و هم میتواند در دنیای فقر
ِ
معجزهای بزرگ به پا کند.
دافلو در کتاب خود به همراه همکارش راهکاری را برای مبارزه با فقر مطرح
ً
فرد
میکند که کامال بازار -محور است .او در قدم نخست میخواهد ببیند یک ِ
فقیــر جهان را چطور میبینــد و چطور فکر میکند؛ در نهایــت میبیند که او
چطور تصمیم میگیرد .ایــن تصمیمگیری هم میتوانــد در حوزههای مختلف
زندگیاش باشد ،از سالمتی گرفته تا آموزش .پژوهشهای 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 قارهها وضعیت فقرا را موشکافی کردهاست .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 بودهاست.
همین امر نیز باعث شــده جوایز بسیاری را به خود اختصاص بدهد .مهمترین
جایــزهای که دریافت کرده جایزه انفوســیس ( )Infosys Prizeاســت که به
صورت ســاالنه به جامعهشناســانان ،اقتصاددانها ،پژوهشگران و دانشمندان
اقتصاددان زیر 40سال ،جایزه جان
اعطا میشود .او در سال  2010نیز به عنوان
ِ
بیتس کالرک را دریافت کرد که در امریکا از اهمیت و ارزش فوقالعاده باالیی
برخوردار اســت .مجله اکونومیســت هم در همان ســالها 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 جستوجوی شادی

جاستین ولفرز روی بدیهیترین مسئله یعنی رابطه میان درآمد و شادی
کار کردهاست
جاستین ولفرز
ً
اصالتا اســترالیایی اســت ،متولد  11دســامبر  1972و از جمله اقتصاددانهای
معروف امریکایی -اســترالیایی به شمار میآید .جاستین جیمز میخائیل ولفرز
هم پژوهشگر و هم اقتصاددان معروف عصر حاضر است که سن زیادی هم ندارد.
او در حال حاضر در دانشــگاه میشیگان تدریس میکند .مدرک دکتری خود را
در فاصله ســالهای  1997تا  2001دریافت کرد .تحصیلکرده دانشگاه هاروارد
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 میآید اما او پژوهشهای بســیاری در این زمینه انجام دادهاست .هرچند
در دانشــگاه هاروارد درس خوانده و انتظار میرفت در همان دانشــگاه تدریس
کند اما در نهایت به عنوان استاد دانشگاه در میشیگان مشغول به کار شد.

ــ

«شــاخص شادی و توسعه انسانی»؛ این عنوان یکی از مقالههایی است که
جاســتین ولفرز به طور ویژه درباره اســترالیا کار کردهاست .اما به صورت کلی
مقوله درآمد و رفاه و شادمانی را با همکارش بتسی استیونسون که همسرش نیز
هســت ،مورد واکاوی قرار دادهاست .آنها در شــروع مقاله خود خاطرنشان
میکنند که ریچارد اســترالین پیشتر در سال  1974گفتهاست افزایش متوسط

جاستین ولفرز

ً
حرف استرالین به قدری شهرت
درآمد الزاما سطح رفاه را افزایش نمیدهد .این ِ
یافت که به آن «تناقض استرالین» نیز میگفتند .اما در سالهای اخیر دادههایی
منتشــر شــده که خالف این حرف اســترالین را به اثبات میرســاند .ولفرز و
همسرش در مقاله مشــترک خود تالش کردهاند این ایده اقتصادی را زیر سوال
ببرند و ایدهای جدید را در رابطه با درآمد و رفاه و شادمانی مطرح کنند.
باید گفت که به هر حال رابطهای میان سطح درآمد و میزان رفاه و شادمانی
وجــود دارد .امــا باید دید این رابطه به چه شــکلی برقرار میشــود .برخی از
اقتصاددانهــا میگویند افزایــش درآمد تنها تا حدود بســیار کمی میتواند به
ً
افزایش رفاه و شــادمانی در میان افراد کمک کند .برخی دیگر میگویند اصال
خوشبختی در همین میزان درآمد خالصه میشود و به این ترتیب مقوله را خیلی
«درآمد زیاد ،خوشبختی
ساده برای خودشان جمع میکنند؛ یعنی با این جمله:
ِ
مــیآورد» .برخی هــم میگویند همهچیز بــه نیازهای اولیه انســانها مربوط
میشــود؛ یعنی کل قضیه را به نیازهای اولیه انســانی منوط میکنند .اگر این
نیازها به درســتی برطرف شــود میتوان گفت که اقتصاد نیز در مسیر رشد گام
ً
برداشتهاست .اما آیا الزاما اینطور است؟
ارمغان درآمد برای انسان

بسیاری از کشورها در شــاخصهای متعدد خود نشان دادهاند که شادی و
خوشبختی مفاهیمی جدا و مستقل از درآمد هستند .حتی میزان درآمد سرانه در
ً
باعث
مقایسه با شــاخص شــادمانی آنها نیز نشــان داده که الزما درآمد باال ِ
خوشحالی و خوشبختی کسی نشدهاست .ادعای بسیاری از اقتصاددانها این
است که درآمد در سطوحی بسیار پایین میتواند شادی به ارمغان بیاورد .عالوه
ً
بر آن بحث توسعه نیز به میان میآید .نمیتوان گفت شادی الزاما 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 شدهاست .بسیاری تالش میکنند
رشــد تولید ناخالص داخلی را هم به شــادمانی انسانها متصل کنند و به نوعی
میان این مقوله با سایر مقولههای بزرگتر نیز ارتباط برقرار کنند .به هر حال این
روابط برقرار شــده و تالش شــده با نمونههای مختلف و در قالب نمودارها و
جدولها به این قضیه پاســخ داده شــود .نکتهای که جاســتین ولفرز به عنوان
اقتصاددان روی آن تأکید دارد این اســت که به هر حال ســطحی از درآمد باید
باشــد تا رفاه برای انسانها ایجاد شــود .در واقع عدم دسترسی به آن سطح از
درآمد ،میتواند مانعی بزرگ به شمار بیاید .فرضیههای بسیاری در مورد رابطه
میان رفاه و شادمانی انسان با میزان درآمدش وجود دارد .برخی قویتر و برخی
ضعیفتر هســتند .ولفرز در مقاله خود همه این فرضیهها را مورد بررســی قرار
میدهد و به نتایجی جنجالی دســت پیدا میکند که باعث شــهرتش در دنیای
اقتصاد میشود.
یکی از مهمترین نکاتی که ولفرز و استیونســون در مقاله خود به آن اشــاره
میکنند این است که در رابطه میان درآمد و سطح شادمانی ،نمیتوان به راحتی
کشورها را با هم مقایسه کرد .شاید این مقوله به نظر یک مقوله جهانی بیاید اما
ً
شــواهد امر نشــان میدهد که نتایج از کشوری تا کشــور دیگر کامال متفاوت
است .یعنی بررسیها میتواند در یک کشور نشان بدهد که هرچه درآمد افزایش
ً
پیدا کند ،شــادمانی بیشتر میشود اما در کشــوری دیگر اصال چنین چیزی را
نشــان ندهد .به ایــن ترتیب در وهله نخســت باید این اصــل را به عنوان یک
پیشفرض اساسی پذیرفت که رابطه میان درآمد و سطح شادمانی از یک کشور
ً
تا کشوری دیگر کامال متفاوت است.
مسئلهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر سطح خاصی از درآمد
ً
مخرب
حتما
حاصل نشــود ،میتواند منجر به بروز فاجعه بشود؛ این فاجعه هم
ِ
شــادمانی است .به این ترتیب باید در ابتدا به سطح خاصی از درآمد دست پیدا

جاستین ولفرز

کرد .اما نکته اینجاســت که این سطح از درآمد نیز از موردی تا مورد دیگر و از
ً
کشوری تا کشور دیگر کامال متفاوت است .در نتیجه دست یافتن به یک سطح
ً
اســتاندارد در حالیکه به نظر ساده میآید ،امری کامال دشوار است .در نهایت
اینکه مقوله شادمانی و درآمد شاید به ظاهر خیلی ساده به نظر بیاید اما میتواند
بسیار پیچیده باشد .همین پیچیدگی نیز باعث میشود استاد دانشگاه میشیگان
و تحصیلکرده دانشگاه هاروارد مدتها وقت خود را صرف آن کند و به صورت
دقیق به بررسی آن بپردازد.
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اقتصاددان ِسری
ِ

این نویسنده مفاهیم پیچیده اقتصادی را ساده و قابل فهم میکند
تیم هارفورد

اثرگذار
متولد 27سپتامبر  1973است .نسبت به بیشتر اقتصاددانهای بزرگ و
ِ
معاصر ،سنوســالی ندارد امــا اثرگذاریهای بســیاری در دنیــای اقتصاد
اقتصاددان انگلیســی و همچنین
داشتهاســت .او در حال حاضر بــه عنوان
ِ
روزنامهنگار در آکســفورد زندگی میکند .نویسنده چهار کتاب اقتصادی
است و در کنار آن برای ستون «اقتصاددان ِسری» در فایننشالتایمز مینویسد.
ســخت اقتصادی را برای مردم به زبانی ساده و
ایدهاش این است که ایدههای
ِ
قابل فهم بیان کند .تحصیلکرده آکسفورد است و در رشته فلسفه ،سیاست و
اقتصاد و همچنین فلسفه اقتصادی تحصیل کردهاست .تیم هارفورد تاکنون
جوایــز بســیاری را از ِآن خودش کردهاســت .هرچند کارش را با ســتونی در
فایننشالتایمز شروع کرده اما در همان مرحله باقی نمانده و مراحل پیشرفت را
ســپری کردهاســت .حاال تیم هارفورد به عنوان اقتصاددانی اثرگذار شناخته
میشود.

ــ

«چرا اقتصاددانها ساده و شفاف صحبت نمیکنند؟» این پرسش آنقدر
ذهن تیم هارفورد را به خودش مشغول کرد تا باالخره تصمیم گرفت ستونی به
بریتانیایی فایننشــال تایمز ( )FTبه راه
نام «اقتصاددان ِســری» در روزنامه
ِ

تیم هارفورد

بیندازد و تمامی مســائل اقتصادی و ایدههای بزرگی را که انسانها در زندگی
روزمره خود لمس میکنند به زبانی ســاده و روشن برای عموم مردم توضیح
ُ
بدهد .این ســتون آنقدر گل کرد که نام تیم هارفــورد را به عنوان یکی از 20
اثرگذار معاصر بر سر زبانها انداخت .او سنی ندارد اما ایدههای
اقتصاددان
ِ
ِ
اقتصادی را به خوبی شناسایی میکند و در بستری که برای مخاطبان عمومی
جذابیت داشتهباشد ،بیان میکند .ستون باالبلندی که او در افتی در اختیار
دارد و هر شنبه در آن مینویسد ایدههای اقتصادی را به زبانی شفاف توضیح
میدهد .او این ستون را از سال  2005به شکلی رسمی آغاز کرد و از آن به بعد
با ایدههای جدیدتری موفق شد مسائل اقتصادی را به مردم عادی یاد بدهد.
اقتصادی افتی نیست .تیم
ســتون
اقتصاددان ِســری دیگر فقط عنوان
ِ
ِ
ِ
هارفورد این ستونها را گردآوری کرده و به عنوان کتاب درآوردهاست .در این
بنیادین اقتصادی مانند «تعامل عرضه و تقاضا»« ،شکستهای
کتاب مسائل
ِ
بازار»« ،افراطگرایی»« ،جهانی شــدن»« ،تجارت جهانی» و «مزیتهای
رقابتی» مورد بررســی قرار گرفته و به زبانی ســاده بــرای مخاطبان مطرح
شدهاســت .در این کتاب مخاطب میتواند به زبانی خودمانی و نه با واژهها و
اصطالحات تخصصی یاد بگیرد که چطور اســتارباکس و دیگر تولیدکنندگان
خریداری یک
قهوه ،قیمت کاالها و محصوالت خود را تعیین میکنند یا چرا
ِ
خوب دستدوم بسیار سخت است ،چرا نظام بیمه سالمت در امریکا
ماشین ِ
ِ
با شکســت مواجه خواهد شــد و چرا کشــورهای فقیر همچنان فقیر باقی
جمهوری خلق چین در چند دهه گذشــته به صورت
میماننــد در حالیکــه
ِ
پیوســته رشد کردهاســت .در واقع توضیح همه این مســائل به زبان اقتصاد
ِ
مردم عادی و
زبان
به
کرده
تالش
هارفورد
قدری پیچیده و سنگین است .اما
ِ
زندگی روزمره را تشریح
کســانی که اقتصاد نخواندهاند این مسائل پایهای در
ِ
کند .از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ،کاری که هارفورد در این ستون
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شاهکار بیبدیل است که میتواند به
یا در این کتاب انجام داده شــبیه به یک
ِ
زندگی روزمره را نشان بدهد.
قدرت اقتصاد در
سادگی ِ
ِ
باور کن من اقتصاددانم!

اقتصاددان سری آغاز کرده اما روی همان نقطه باقی
هارفورد کارش را با
ِ
نمانده بلکه پیش رفتهاســت .او هر روز با ایدههای جدیدتر و جذابتر تالش
کرده مخاطبان را با مفاهیم پیچیده اقتصادی آشــنا کند .یکی از فعالیتهای
مهم و اثرگذارش نیز سخنرانی در تد ( )TEDبودهاست .او همچنین مجموعه
برنامهای برای بیبیســی تهیــه کرده که عنوان آن میزان جذابیتش را نشــان
میدهد« :به من اعتماد کنید ،من اقتصاددان هستم!» در ادامه این برنامه نیز
برنامههایــی مانند «کــم و زیاد» را طراحی کرده تا باالخــره به تدوین کتاب
بعدیاش رسیدهاست .البته این کتاب در قالب پادکست و مستند رادیویی در
ســال  2016روانه بازار شده و حسابی جنجال به پا کردهاست .این کتاب هم
مانند بقیه آثار و کارهای هارفورد به آموزش ســاده مفاهیم پیچیده اختصاص
دارد.
« 50ابتــکاری که دنیای اقتصاد مدرن را شــکل داد»؛ این عنوان کتابی
اســت که پیشتر به عنوان پادکست در سال  2016پخش میشد و در اگوست
 2017به عنــوان کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفت .بلومبرگ ،نیوزویک،
فایننشــالتایمز و آمــازون آن را اثرگذارترین و بهترین کتاب در ســال 2017
معرفی کردند .هارفورد داستان زندگی را از نخستین باری که پول مورد استفاده
میان داوینچی و
قرار گرفت تا روزی که گوتنبرگ به فکر چاپ افتاد و
ِ
ارتباط ِ
برادران لمان ،همه را مورد بررســی قرار دادهاست .در واقع او در کتاب خود
تصویری از تغییرات دنیا به دست میدهد؛ تصویری از همه ایدهها و ابزارهایی
که به مرور تغییر کردند و عواقبی که خواسته و ناخواسته به دنبال داشتند .او

تیم هارفورد

هر اختراع را در بســتر خودش مورد بررســی قرار میدهد و سپس آن را کنار
بقیه اختراعها و ابتکارات مهم بشری میگذارد.
یکی از جدیدترین ایدههایی که هارفورد مطرح کرده «آشــفتگی» است.
عموم انسانها از آشفتگی و بینظمی گریزان هستند .اما هارفورد با مطالعات
اجتماعی خود ثابت میکند انسانها به بینظمی و آشفتگی
روانشناســانه و
ِ
نیز در زندگی خود نیاز دارند و حتی گاهی برای رسیدن به ایدههای خالقانه و
انجام کارهــای بزرگ باید بینظمــی را در آغوش بگیرند .او معتقد اســت
کانون ابتکارات و ابداعات قرار دارد و هرکسی بتواند با آشفتگیها
آشفتگی در ِ
کنار بیاید بدون تردید در زندگیاش موفق خواهد شــد .هارفورد هنوز ســن
زیادی ندارد و به نظر میرســد تازه ابتدای راه است .او از همین حاال موفق
شده نام خود را در میان  20اقتصاددان اثرگذار و بزرگ دنیا قرار بدهد .کارش
اقتصاددان ِســری آغاز کرده اما تمامی جوانب مخفی و ِسری اقتصاد را
را از
ِ
مردم عادی مطرح کردهاســت .کاری که او انجــام داده از عهده کمتر
برای ِ
تأثیر تیم هارفورد اســت:
اقتصاددانی بر میآید .این بزرگترین و کلیدیترین ِ
قابل فهم کند».
«دنیای پیچیده اقتصاد را برای مردم عادی ساده و ِ
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[ اقتصاددانان ضدفقر ]

جوانترین اقتصاددان جهان با همین
صفحات کاغذی کار دارد

ژولیا کژه مدلی جدید برای مدیریت اقتصادی رسانهها ارائه میدهد

ژولیا کژه
کژه در زمستان  1984در شهر متز فرانسه به دنیا آمد که برابر با بهمن 1362
به سال شمسی اســت .او یک خواهر دوقلو به نام آ گات دارد که برخالف
ژولیا به یک تکنوکرات تبدیل شدهاست .کژه از سال  2005تا  2010همراه با
خواهرش در دانشــگاه بســیار عالیرتبه اکول نرمل سوپریور مشغول به
تدر یس شد .کژه از سال  2010تا  2014به آمریکا رفت تا در دانشگاه هاروارد
تحصیــل کند و در همین دوران هم بود که بــا کتابش توجه همه را به خود
جلب کرد .او در ســال  2014از پایاننامه 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
حاضر استادیار دانشگاه علوم سیاسی پار یس است.

ــ

اقتصاددانی که اینبار به سراغش رفتهایم یک ویژگی بسیار جالب دارد:
َ
تنها  35سال سن .ژولیا کژه خانم جوانی است که در توانایی و نظرات خود
را در زمینههــای گوناگون اقتصادی مانند بحث توســعه ،تاریخ اقتصادی و
اقتصاد سیاسی نشان دادهاست .کژه در سال  2015کتابی به عنوان «نجات
دادن رسانهها :سرمایهداری ،ســرمایهگذاری عمومی و دموکراسی» منتشر

ژولیا کژه

کرد که مباحث و توجهات بسیاری را به خود جلب کرد.
کــژه در این کتاب مدلــی جدید را برای ســازماندهی رســانه معرفی
ُ
کردهاست :یک سازمان رسانهای غیرانتفاعی ( ِان ِاما) که وجوه یک کمپانی
با ســهام مشترک و یک بنیاد را ترکیب میکند .هدف این مدل این است که
امکان اشتراکگذاری و تجدید دموکراتیک قدرت و سرمایهگذاری را فراهم
کند .خوانندهها ،روزنامهنگاران و «سرمایهگذاران عمومی» میتوانند تاثیر
خود را به شــکل افزایش در حق رأی خود ببینند و بهای این مســئله را هم
بزرگترین ســهامداران میپردازند .در این صورت رسانهها هم از اعانههای
مردمی ســود میبرند و هم از سوی کاهش مالیات .دلیل اصلی این مسائل
هم مدل اقتصادی ترکیبی این رسانه است.
کژه اینطور ادعا میکند که این ســودها را میتوان جایگزین یارانههای
کنونی رســانهها کرد ،زیرا این یارانهها عمدتا ناشفاف و ناکارآمد هستند و
بایــد جای آنها را یک نظام حمایتی «بیطرف ،شــفاف و مردمی» بگیرد.
اریــک فوتورینو که در این زمینــه تخصص دارد ادعا کرد کــه این مدل به
احتمال زیاد در رسانههای بزرگ جواب ندهد زیرا این رسانهها بدون داشتن
ســهامدار به خوبی عمل نمیکنند و سهامداران هم به خاطر سرمایهگذاری
خود تقاضای قدرت تاثیرگذاری هم میکنند.
این کتاب مبتنی بر تحلیلی تاریخی اســت که کژه از سیر تکامل رسانه و
حــاالت مختلف نظارت و تامین مالی آن کردهاســت .موارد مطالعاتی کژه
برای این کتاب از اروپا و آمریکا و از اوایل قرن بیستم تا امروز آمدهاند .البته
ایــن مطالعات او پیشــینهای هم دارنــد که به فضای رقابتــی روزنامههای
فرانسوی از سال  1945به این سو پرداخته بود.
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جهانیسازی و نقاط مختلف جهان

کــژه در مقالهای به ســال  ،2012نشــان داد که آزادســازی تجاری در
کشــورهای در حال توسعه «منجر به افت بیشتر و پرعمرتری در درآمدهای
مالیاتی کل از دهه  70شده است و در کشورهای ثروتمند هم این رویه را از
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم نشــان میدهد ».کژه در این مقاله
عنــوان کرده که افت در درآمدهای مالیاتی در نیمی از کشــورهای در حال
توســعه به عمری بیش از ده سال میرسد .این مسئله هم به نوبه خود باعث
کاهشــی جدی در سرمایهگذاریهای اجتماعی و عمومی میشود که قطعا
باید برای رشد و توسعه اقتصادی مد نظر قرار بگیرند .مسائلی نظیر آموزش،
بهداشت و زیرساخت آسیبهایی جدی از این مسئله میبینند و به طور کل
چرخه رشد اقتصادی را کند میکند.
کــژه در همکاری با والری رودا ،به وضعیت رســانهها در کشــورهای
آفریقایی پرداخت و سعی داشت که تاثیرات بلندمدت نشریات چاپی و تداوم
آنها را بر توسعه رسانه در این کشورها تحلیل کند .محل اصلی تمرکز آنها
کلیساهای پروتستانی بودند که از سال  1903در این محلها حضور داشتند
و از آنجایی که قصد داشتند برای مردم انجیل چاپ کنند ،توانایی و امکانات
چاپ را با خود به این کشورها بردهبودند .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 مقالهای درباره
تاثیر آزادســازی تجارت بــر درآمدهای دولتی نوشــتند .در این مقاله نحوه
بازیابی درآمدهای مالیاتی از دســت رفته کشــورها بررسی شدهاست .این

ژولیا کژه

درآمدهــا به خاطر آزادســازی تجارت اتفاق افتادهاند .کــژه و گادن در این
مطالعه فهمیدند که آزادســازی تجاری منجر به کاهش مالیات تجاری شده
و همین مسئله هم باعث میشــود که دولت نتواند خدمات عمومی خود را
ارائــه دهــد و حالتی منفی در وضعیــت اقتصادی و معیشــتی مردم ایجاد
شدهاست.
دیدگاههای سوسیال دموکراتیک کژه باعث شد که او در انتخابات سال
 2012از فرانسوا اوالن حمایت کند که البته به ریاست جمهوری فرانسه هم
رســید و در ســال  2017هم به حمایت از بونوا آمــون پرداخت که از اوالن
رادیکالتر به نظر میرســید اما نتوانســت به ریاســت جمهوری این کشور
برسد.
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 95 000تومان
ISBN:978-622-7134-00-1

786227 134001

9

