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توضیح ناشر

در بخشهایی از این کتــاب ،مولفان برای توضیحدادن تاثیر مداخله دولت
بر فعالیتهای اقتصادی و دادوســتدهای داوطلبانه افــراد ،مثالهایی در زمینه
مصــرف الکل و مواد مخدر زدهاند که در تعارض با ارزشهای اخالقی جامعه
ایــران قرار دارد و در ایاالت متحده هم ،که میدان مطالعه مولفان بوده اســت،
پذیرش عمومی ندارد .طبیعی اســت که مولفان کتاب که هر سه از بزرگان علم
اقتصاد هستند ،با ذکر مثالهایی مانند آزادی و منع تجارت الکل و مواد مخدر،
قصد تایید و ترویج چنین فعالیتهایی را نداشتهاند؛ بلکه با توجه به سهم قابل
توجه این نوع تجارت در اقتصاد آمریکا ،و شاخص بودن بحث قاچاق در این
بخشها ،آنها را تشریح کردهاند.

مقدمه مرتجم
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مقدمه مترجم

بدون شــک یکی از نقاط ضعف فارغالتحصیالن رشــته اقتصاد در ایران،
ضعف در قدرت تحلیل مســائل اقتصادی اســت که ریشــه آن به ناآشنایی با
دنیای حقیقی اقتصاد بازمیگردد؛ به عبارت دیگر ،عدم ارائه مثالهای واقعی به
فراگیران علم اقتصاد به منظور انطباق با نظریات اقتصادی ،موجب شــده است
تا عالوه بر اینکه دانشآموختگان اقتصاد از ضعف در قدرت تحلیل رنج ببرند،
علم اقتصاد نیز به دانشی تزئینی در کشور تبدیل شود .کتاب «دانشگاه تا بازار»
که عنوان آن در زبان اصلی« ،اقتصاد موضوعات عمومی» اســت ،گرچه بر پایه
موضوعات روز اقتصاد آمریکا نگاشته شده است ،لیکن به دلیل ایجاد زنجیرهای
تنومند میان نظریات اقتصادی و مثالهای واقعی ،تحلیلهایی به دست میدهد
که در هر مکان و زمان دیگری قابل تعمیم است .لذا کتاب حاضر میتواند قوه
تحلیلگری ما را بهبود بخشیده و نگاهمان به پدیدهها را اقتصادیتر کند.
ایــن کتاب به ما نشــان میدهد که قلمرو علم اقتصــاد به نظریات متداول
مکتوب در کتب درســی محدود نبوده و بســیاری از پدیدههایی را که پیرامون
مــا رخ میدهند و در ظاهر به علم اقتصاد ربطــی ندارند ،میتوان با ابزارهای
علم اقتصاد تحلیل کرد .نگاه تیزبینانه و تفکر نقادانه نویســندگان این کتاب به
موضوعاتی از حوزههای مختلف نظیر حقوق ،جامعهشناســی ،محیط زیست،
پزشکی و حتی زیستشناســی چنان تحلیل قدرتمندی را به ارمغان آورده که
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آنها را قادر میســازد تا برای مشــکالت غیراقتصــادی ،راهکارهای اقتصادی
مناسبی تجویز کنند.
نویسندگان کتاب با تسلط کامل بر ابعاد گوناگون اقتصاد آمریکا ،ضمن دفاع
از قواعد اقتصاد بازار آزاد ،آثار زیانبار سیاستهای دستوری و مداخلهجویانه
در اقتصاد این کشور را تشریح کردهاند .از همین رو ،فصول مختلف کتاب ،در
واقع یک کالس عملی برای سیاستگذاران حوزه اقتصاد است.
ذکــر مثالهای ملمــوس از دنیای واقعی ،به عنوان اصلی که در سرتاســر
این کتاب رعایت شــده ،موجب میشود تا آموزش مفاهیم پایه علم اقتصاد به
سادهترین روش ممکن میسر شود و این مفاهیم برای همیشه در ذهن مخاطب
جای گیرد .لحن نویسندگان و موضوعات انتخابشده برای هر فصل نیز ،چنان
جذاب و جوانپسند اســت که مطالعه این کتاب را مشابه خواندن یک داستان
مهیج کرده است.
هاشم راعی
دی 1395
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3- trade-off

2- resources

1- scarcity

19

بخش اول :بنیانهای تحلیل اقتصادی

دنیای ما دنیای کمیابی 1است؛ خواســتههای ما بیش از داشتههای ماست.
دلیل آن نیز بســیار ساده اســت .اگرچه ما در دنیایی با منابع 2محدود زندگی
میکنیم اما خواستههای نامحدودی داریم .این خواستههای نامحدود بدان معنا
نیســت که همه ما میخواهیم سریعترین خودرو را داشته باشیم یا جدیدترین
لباسها را بپوشــیم .بلکه بدان معناست که همگی ما خواهان حق تصمیمگیری
درباره چگونگی مصرف منابع هســتیم،کما اینکه شاید تصمیم بگیریم منابع در
اختیار ما جهت تغذیه کودکان قحطی زده و گرســنه در کشــورهای در حال
توسعه تخصیص یابد.
بــا توجه به وجــود کمیابی ،ما ناگزیر از انتخاب هســتیم؛ ما نمیتوانیم از
همه چیز بیشتر داشته باشیم ،برای بیشــتر داشتن برخی چیزها ،باید از داشتن
برخی چیزهای دیگر صرفنظر کنیم .اقتصاددانان به منظور تبیین این ایده ساده،
میگویند ما با پدیده بدهبستان 3مواجه هستیم .برای مثال ،دانشجویی که هدفش
کسب نمرات بهتر است باید زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص داده و زمان
کمتری را صرف رفتن به ســینما کند؛ بدهبســتان در این مورد بین نمره بهتر و
تفریح است.

مرگ در اثر کاغذبازی

دانشگاه تا بازار
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مفهوم بدهبســتان یکی از اصول بنیادی انگشتشماری است که به منظور درک
تحلیل اقتصادی مسائل عمومی میبایست آن را درک کرد .در فصل  ،1عالوه بر
اثبات ساده بودن این اصول ،نشان خواهیم داد که چگونه اداره غذا و داروی ایاالت
متحده ،1از طرف ما به بدهبستان میپردازد .این سازمان دولتی مسئولیت دارد تا از
سالم یا ایمنبودن 2و موثربودن 3داروهای جدید اطمینان حاصل کند .در راستای
انجام این وظیفه FDA ،شرکتهای داروسازی را ملزم به آزمایشهای گستردهای
بــرای داروهای جدید میکنــد .این آزمایشهای اضافــی ،احتمال ایمنبودن و
موثربودن داروها را افزایش میدهد ،اما به کند شــدن فرایند تصویب و موافقت
با تجویز داروهای جدید میانجامد ،بنابراین ،محروم شــدن برخی از افراد برای
بهرهگیری از داروهای جدید جهت درمان بیماری شــان را در پی خواهد داشت.
فرایند کسب اطمینان از ســامت دارو مسلما باعث کاهش درد و آالم برخی از
مردم میشــود و حتی جان برخی افراد را نجات میدهد زیرا این فرایند احتمال
اینکه دارویی غیرایمن و غیرموثر به بازار راه یابد را کاهش میدهد .اما از ســوی
دیگر ،این کاهش ســرعت ورود داروهای جدید بــه بازار ،باعث افزایش درد و
آالم برخی دیگر از مردم میشود زیرا این فرایند ممکن است مانع ورود داروهای
جدید ایمن و موثر به بازار شود .در حقیقت ،برخی مردم در نتیجه همین فرایند
میمیرند .لذا ،این بدهبستان،تصویر وحشتناکی است که در فصل  1با آن روبهرو
هستیم :چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید بمیرد؟

تحلیل اقتصادی نشت نفت

بدهبســتان مجددا موضوع فصل دوم نیز خواهد بود .شــرکت نفتی بیپی 4به
بدهبستان بین دو گزینه ایمنی و سرعت پرداخت و در نهایت منجر بهنشت600
هــزار تن نفت خام به خلیج مکزیک شــدکه در تاریخ آمریکا بدترین نشــت
)1- U.S. Food and Drug Administration (FDA
2- safe
3- effective
)				4- British Petroleum’s (BP

نفت بوده اســت .این حادثه چیزی در حدود  36میلیارد دالر برای بیپی هزینه
تراشــید ،در حالی که بیپی تصور میکرد تصمیم به تسریع فرآیند حفاری به
افزایش ســود شرکت خواهد انجامید ،این تصمیم ،شــرکت را تا مرز نابودی
پیش برد .بنابراین ،شــرکت با بدهبستان سیاســتی مهمی مواجه شد .برخی از
مردم استدالل میکنند که این نشت نفتی به ما یاد داد که میبایست حفاری در
خلیج مکزیک را به طور کامل متوقف کنیم .اما چنین تصمیمی مســتلزم تحمل
هزینههای اضافی و خطرات زیســتمحیطی در نقاط دیگر است .در حقیقت،
مهمترین پیام نشــت نفتی بیپی ،دو مورد است :هیچ چیزی در زندگی رایگان
نیست ،و از بدهبستان به سادگی نمیتوان اجتناب کرد.

در دنیای کمیابی ،انگیزهها نقش بســیار مهمی در فهم رفتارها ایفا میکنند .در
فصــل  3خواهیم دید که چگونه تغییر کوچکی در انگیزهها آثار بزرگی از خود
به جای میگذارد .چاقی در ایاالت متحده در اثر ســه عامل اقتصادی در حال
گسترش است .نخست ،دســتمزدها در مشاغل بدون تحرک نسبت به مشاغل
نیازمند تحرک جســمانی افزایش یافته اســت و همین موضوع افراد را وادار
ساخته تا در محل کارشان بیشتر از مغزشان کار بکشند تا ماهیچههایشان .عامل
مهمتر ،ورود گسترده زنان به جمع نیروی کار بوده که افزایش تقاضای غذاهای
آماده و بستهبندیشــده را به همراه داشته و با پاسخ مثبت تولیدکنندگان به این
نیاز نیز روبهرو شده است .این مسئله باعث شده تا هزینه کامل1خوردن (بهویژه
هزینه کامل خوراکهای ســرپایی )2به شــدت کاهش یافته و در نتیجه میزان
مصــرف غذا افرایش یابد .و در نهایت ،تغییرات گوناگون در سیاســتگذاری
عمومی منجر به افزایش هزینه کامل کشیدن سیگار در بیست سال گذشته شده
اســت .این چرخش سیاستها افراد را وادار ساخته تا غذا را جایگزین سیگار
2- snacks

1- full cost
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بزرگرتش کن

کنند .در مقایسه با هم ،شاید آثار این سیاست در مقوله سالمت ،مثبت ارزیابی
شود .با این حال ،گســترش چاقی مسلما پیامدهای ناگواری بر وضع سالمت
افراد جامعه در آینده خواهد گذاشت و میتوان انتظار داشت که چاقی یکی از
موضوعات عمومی شایع مورد بحث در آینده خواهد بود.

مسافرت هوایی

دانشگاه تا بازار
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تمامی موضوعات عمومی ما را در مواجهه با این پرسش قرار میدهند که چگونه
بهترین انتخابها را انجام دهیم .اقتصاددانان معتقدند که بدین منظور باید از تحلیل
نهایی 1بهره برد .اصطالح نهایی در این متن به معنای «حاشیه ای» یا «اضافی» است.
همه انتخابها شامل هزینهها و منافعی است -به منظور دستیابی به چیزی از چیز
دیگری صرفنظر میکنیم .هر چه کار مشخصی را بیشتر انجام دهیم (برای مثال،
خــوردن ،مطالعهکردن یا خوابیدن) ،منافع نهایی 2آن عمل در نهایت رو به کاهش
میگــذارد؛ منفعت اضافی متناظر با هر واحــد اضافی آن عمل کاهش مییابد .در
مقابل ،هرچه آن عمل مشــخص را بیشتر تکرار میکنیم هزینههای نهایی 3آن در
نهایت افزایش مییابد .بهترین انتخابها در نقاط تساوی منافع نهایی با هزینههای
نهایی اســت؛ از همین روی ،تالش میکنیم که نشان دهیم انجام بیشتر یک عمل
مشخص منجر به تولید هزینههای اضافی خواهد شد که از منافع اضافی آن تجاوز
خواهد کرد .در فصل  ،4اصول تحلیل نهایی را به منظور بررســی موضوع امنیت
خطوط هوایی به کار میگیریم .مسافرت با سرعت  600مایل در ساعت و در ارتفاع
هفت مایلی زمین چقدر ایمن است؟ چقدر ایمن،باید باشد؟ پاسخ این پرسشها و
پرســشهای دیگر مرتبط را میتوان با استفاده از تحلیل نهایی بیان داشت .یکی از
نتایج تحلیل ما آن است که امنیت کامل را نمیتوان یکی از گزینهها دانست .هرگاه
شما قدم به داخل هواپیما (یا حتی خیابان) میگذارید ،خطراتی وجود دارد که باعث
میشود شاید سفر شما پایان خوشی نداشته باشد .شاید در آغاز کمی مشوش شده
3- marginal costs

2- marginal benefits

1- marginal analysis

باشید ،ولی ما فکر میکنیم که در پایان مطالعه این فصل پی خواهید برد که به جز
لحاظ کردن این منافع و هزینهها ،راه دیگری پیش رو ندارید.

راز ثروت

3- legal systems
7- capital stock

2- institutions
6- human capital

1- natural resource endowment
4- rule of law
5- physical capital
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هر انتخابی که میکنیم هزینهای در برخواهد داشــت :در دنیای کمیابی ،برای به
دســت آوردن هر چیز باارزشی باید از چیز دیگری صرفنظر کرد .هزینهها در
کنار منافع انتخابهای ما ،انگیزههای ما را برای تصمیمگیری شــکل میدهند.
این مجموعه تصمیمات  -و البته انگیزهها -پیامدهای واقعی و ماندگاری دارند
کــه در هیچ جایی بهتر از فصــل  5نمیتوانید نظیر آن را ببینید .ما در این فصل
به دنبال پاســخ به این پرسش ساده ولی عمیق هســتیم :چرا شهروندان برخی
کشورها ثروتمند هستند در حالی که ساکنان کشورهای دیگر فقیر هستند؟ پاسخ
اولیه شــما ممکن است این باشد که «این اختالف ناشی از تفاوت درموجودی
منابع طبیعی 1است» .این نکته صحیح است که موجودی فراوان انرژی  ،چوب
و زمینهای حاصلخیز همگی میتوانند به افزایش ثروت کمک کنند ولی منابع
طبیعی تنها بخش کوچکی از پاســخ به پرسش ماست .عوامل بسیار مهمتر در
تعیین ثروت شــهروندان ،نهادها2ی حقوقی و سیاســی بنیادی هر کشور است.
3
نهادهایی مثل ثبات سیاسی ،امنیت حقوق مالکیت شخصی ،و نظامهای حقوقی
مبتنی بر حاکمیت قانون 4باعث خلق انگیزههایی میشود که مردم را تشویق به
سرمایهگذاری بلندمدت در راستای بهبود تمامی اشکال سرمایههای فیزیکی 5و
انسانی 6میکند .این سرمایهگذاریها ذخیره سرمایه 7را افزایش داده و این ذخیره
راه را برای رشد بیشتر در آینده فراهم میسازد .آثار انباشت این رشد در طول
زمان نهایتا منجر به استانداردهای زندگی باالتر میشود :و این ارتقا ما را ثروتمند
میســازد .بنابراین ،انگیزهها که هر دوی هزینهها و منافع را در بر میگیرند جزء
جداییناپذیر بنیانهای تحلیل اقتصادی و همینطور بینانهای جامعه هستند.

فصل 1
مرگ در اثر کاغذبازی

تاریخچه مخترص FDA

قــدرت  FDAدر اخذ چنین تصمیماتی به تصویب قانون ایمنی غذا و دارو در
سال  1906باز میگردد .این قانون الزامی میساخت تا مواد تشکیلدهنده داروها
میبایســت به طور دقیق بر روی آنها حک شده و همچنین شامل مواد آسیبزا
برای مصرفکنندگان نباشد .بر اساس همین قانون ،بسیاری از داروها از جمله
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شــما ترجیح میدهید چگونه بمیرید؟ در اثــر عکسالعمل مهلک داروی
تجویزشده توسط پزشک یا در اثر اینکه پزشک دارویی که جان شما را نجات
میدهد تجویز نکند؟ اگر شما دوست ندارید درباره این گزینهها تصمیمگیری
کنید ،حاال اینجا را نگاه کنید :هرساله،کارکنان اداره غذا و دارو ( )FDAاز طرف
میلیونها آمریکایی ،چندین و چند بار در این باره تصمیمگیری میکنند .به طور
دقیقتر ،ماموران اداری  FDAتصمیم میگیرند که کدام داروها اجازه فروش در
ایاالت متحده را دارند یا ندارند .اگر دارویی در تضاد با قوانین  FDAباشد ،ولو
این دارو جان هزاران نفر را در سایر کشورها از مرگ نجات داده باشد ،پزشکان
در آمریکا قانونا مجاز نیستند آن را تجویز کنند.

