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یادداشت نارش

این کتاب که نخســتین کتاب از »مجموعه آموزش اقتصادی« است، یکی 
از آســان ترین و روان ترین متن هایی است که درباره اقتصاد نوشته شده است. 
کتاب برای کســانی نوشته شده است که شوق و تمنای یادگیری علم اقتصاد 
را دارند اما تقریبا چیزی درباره آن نمی دانند. پرسش ها و مثال هایی که مولف 
در همه بخش های کتاب آورده اســت، خواننــده را با کلیات دانش اقتصادی 
به همان شــیوه ای که در دانشــکده های اقتصادی جهان تدریس می شود آشنا 
می کند. در پایان هر فصل، خالصه ای از مباحث مطرح شده آورده شده و پس 
از آن ســوال هایی طرح شده اســت تا خواننده را به تکاپو وادار کند و آنچه 

آموخته است در خاطرش بماند. 
بنابراین، این کتاب را باید مقدمه ای ضروری و آموزشی مفید برای آشنایی 
اولیه با علم اقتصاد و دریچه ورود به مباحثی به شمار آورد که شرح و بسط آنها 
به تدریج در کتاب های بعدی این مجموعه خواهد آمد. قرار اســت کتاب های 
این مجموعه، خواننده را به نقطه ای برســانند که بتواند کتاب های تخصصی 
اقتصاد را بخواند و علت بســیاری از کشاکش های سیاسی زمانه کنونی را بر 
سر توزیع منابع اقتصادی دریابد. کتاب بعدی این مجموعه »سیاست اقتصادی: 
شش گفتار درباره سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اقتصاد و سیاست« نوشته لودویگ 

فون میزس است. 
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با وجود هزاران کتاب اقتصادی که در بازار یافت می شود، چرا باید این 
کتاب هم به آنها اضافه شود؟ پاسخ ساده است: بیشتر کتاب های اقتصادی، 
پربرگ و سرشــار از آمار و ارقــام ریاضی هســتند و در آنها از واژه های 
تخصصی علم اقتصاد اســتفاده شده است که فقط متخصصان از آنها سر در 
می آورند. آن کتاب ها برای خوانندگان ناآشنا با علم اقتصاد کسالت آورند و 
خواندنشان دشوار است. بی خود نیســت که می گویند علم اقتصاد، عبوس 

و خسته کننده است.
این کتاب، برخالف کتاب های تخصصی، با زبان ساده نوشته شده و در 
آن از آمار و ارقام ریاضی و اصطالحات دشــوار و تخصصی خبری نیست 
و خواندنش لذت بخش اســت. با این حال، همه عقاید و مفاهیم بنیادی علم 
اقتصــاد در این کتاب آمده اســت. البته این عقاید و مفاهیــم با کلمات و 
عبارت هایی آســان توضیح داده شــده اند. به همین دلیل می توان گفت این 
کتــاب کوچک، خالصه ای از همه مباحث مهــم اقتصادی را در خود جای 
داده است و همین دلیلی خوب برای اضافه کردن یک کتاب اقتصادی دیگر 

به کتاب های موجود در بازار است.
ِلس لیوینگستون1

1- Les Livingstone
اقتصاددان و مدیر بخش ام بی ای دانشگاه آمریکایی مریلند و مدرس ام بی ای در همین دانشگاه
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فصل اول
مقدمه

درس اول اقتصــاد کمیابی اســت: چیــزی در جهان 
نمی تــوان یافت که فراوان باشــد و نیــاز همگان را 
برآورده کند. درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس 

اول اقتصاد است. 
»توماس ساول1«

    منابع کمیاب

ما در دنیایی زندگی می کنیم که منابع آن محدود و خواســته های آدمیانش 
نامحدود اســت. اگر منابع نامحدود بود هرگز کســی از گرسنگی نمی مرد یا 
بی خانمان و ژنده پوش نمی شــد. همگان به اندازه کافی چیزی برای خوردن و 
سقفی برای پناه بردن به آن و رختی برای پوشیدن داشتند. بعضی از ما ممکن 
اســت چنین وضعی داشته باشــیم، اما برای عده زیادی از مردم جهان، اینها 
رویاهایی دور و دست نیافتنی است. عده کثیری از مردم گرسنه اند، بی خانمانند 

یا خانه کوچکی دارند و ژنده پوشند.
همچنین ما در دنیایی از خواســته های نامحــدود زندگی می کنیم. حتی 

1- Thomas Sowell (1930-)
توماس ساول، اقتصاددان، جامعه شناس و فیلسوف سیاسی آمریکایی، به دلیل نظریه هایش درباره اقتصاد آزاد 
شهرت دارد. وی در کتاب معروف Economic Facts and Fallacies سوء برداشت های رایج از اقتصاد آزاد 
را با دقت و ظرافت نشان داده است. این کتاب با عنوان »حقایق و مغالطه ها در اقتصاد« به فارسی ترجمه 

شده و توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.
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ثروتمند ترین و برخوردارترین آدم هایی که در میان ما زندگی می کنند، ثروتشان 
هر قدر هم که باشد، از آنچه آرزویش را دارند کمتر است. برای مثال، مدیران 
ارشد شــرکت اِنرون ثروت هایی باورنکردنی داشتند، ولی باز هم بیش از آن 
می خواستند.1 در بیشتر کشورهای در حال توسعه جهان، فقر همه گیر و شایع 

است. در این کشورها فقر قاعده است، نه استثناء.
آمریکا ثروتمندترین کشــور دنیاســت. بــا وجود این، در این کشــور 
هم تهیدســتانی یافت می شــوند. همان طور که »تِوی« لبنیات فروش در فیلم 
»ویولن زن روی بام« گفت: »هیچ شــرم و خجالتی در فقیر بودن نیست، ولی 
افتخار بزرگی هم نیست. اگر من ثروتمند بودم، آسمان به زمین می آمد یا زمین 

به آسمان می رفت؟«
خالصه اینکه کمبود منابع در سراسر جهان امری عادی است. کمبود منابع 
در کشورهای در حال توسعه بیداد می کند و در کشورهای ثروتمند هم، اگرچه 
به میزانی کمتر، وجود دارد. در کشــورهای فقیرتر کمبود منابع و فقر گسترده 
توام با خشــونت و بی رحمی است. قدرتمندان، ضعیفان را چپاول می کنند و 
گروه های جنایتکار با دزدی و تبهکاری روزگار می گذرانند. جنگ ساالران به 
بیچارگان ستم می کنند و دیکتاتورهای شرور اندوخته های ناچیزی را که اتباع 
بی پناهشــان با رنج و زحمت بی پایان به دســت آورده اند با بی رحمی از آنان 
می ربایند تا این غارتگران در رفاه و تنعم بیاســایند و در بانک های ســوئیس 

پول تلنبار کنند. 

نظم اجتامعی و شکوفایی اقتصادی

می توان پرسید: چه چیزی ایاالت متحده و دیگر کشورهای صنعتی را به سوی 
نظم اجتماعی و موفقیت اقتصادی رهنمون شده و چه چیزی کشورهای فقیر 
را به تهیدستی و هرج و مرج و خشونت کشانده است؟ به عبارت دیگر، چگونه 
بعضی کشــورها خود را از تنگنای کمبود منابع و فقر شدید خالص کرده و 
به کامیابی و رونق اقتصادی رســیده اند؟ پاســخ، حکومت قانون و از جمله 

1- اشــاره دارد به فســاد مالی مدیران شرکت انرون که در سال 2001 افشا شــد و این شرکت را تا مرز 
ورشکستگی پیش برد.
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حقوق مالکیت پرقدرت است. حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت، راه 
همیاری و مبادله سودمند و آزاد کاالها و خدمات را به روی مردم می گشاید. 

زیرا :
1( چنین محیطی دارای نظم و تا حدود زیادی عاری از جرم و فساد است.

2( قدرتمندان نمی توانند اموال ضعیفان را به راحتی تصاحب کنند.
3( مردم چون خاطرجمع هســتند که ثمره رنج و کارشان نصیب خودشان 
می شود و بیم این را ندارند که دیگران آن را به یغما ببرند، شوق کار کردن دارند.
4( تعهدات و قراردادها ضمانت اجرا دارند و قابل اعتماد و اتکا هستند.

5( دادوستد زمانی رونق می گیرد که حق مالکیت افراد بر کاالها روشن و 
قطعی باشد و صاحباِن حق مالکیت بتوانند این حق را با فروش، معاوضه، هبه 

)بخشش( و اقسام دیگر معامله به دیگری منتقل کنند.

حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت

حکومت قانــون و حقوق مالکیــت پرقدرت موجب رهایــی از زورگویِی 
قدرتمندان قانون شــکن و دیکتاتورهای غارتگر می شود. این آزادی به مردم 
امــکان می دهد هر انتخابی که مایلند بکنند مشــروط به  اینکه انتخاب  آنها در 

چارچوب قانون و مقید به رعایت حق آزادی و حق مالکیت دیگران باشد.
انتخاب هــای آزاد در چارچوب قانون و ملتزم به حقوق مالکیت دیگران، 
موجب داد و ســتدهایی میان افراد می شود که طرفین معامله از آن نفع می برند. 
اینکه هر یک از طرفین معامله در پی ســود خود اســت، مشوق مبادله کاال و 
خدمات به قصد کســب پول می شود. منفعت شخصی است که انتخاب های 
افــراد و معامالت آنان را رقم می زنــد. انتخاب های افراد که با انگیزه منفعت 

شخصی رقم می خورد به اقتصادی کارآمد راه می برد که:
1- به صورت خودکار و خودجوش تنظیم می شــود )»دست نامرئی« آدام 

اسمیت(
2- هر داد و ستد داوطلبانه ای که در آن صورت می گیرد ثروت عمومی را 
افزایش می دهد. خالصه اینکه، اقتصاد مطالعه انتخاب های شــخصی است که 
افراد برای پیگیری منافع شخصی به آنها دست می یازند. انتخاب های شخصی 
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افراد نیز که با انگیزه منفعت شخصی شکل می گیرند، مادام که حکومت قانون 
و حقوق مالکیت پرقدرت جاری اســت، به نوبه خــود باعث افزایش ثروت 
عمومی می شــوند. علت اینکه اِعمال حکومت قانون از جمله اجرای حقوق 
مالکیت پرقــدرت به ایجاد نظم اجتماعی و رفاه گســترده می انجامد، همین 
اســت. به حکم همیــن قاعده، فقدان حکومت قانــون و عدم اجرای حقوق 

مالکیت پرقدرت، به فقر و خشونت و بدبختی می انجامد. 

کارآمدی 

در سطور باال از اصطالح »کارآمد« اســتفاده کردیم. معنی این واژه  چیست؟ 
وقتی که مهندسان از اصطالح »کارآمد« استفاده می کنند منظورشان این است که 
بازدهی کار از نیرویی که صرف انجام آن شده بیشتر است. برای مثال اگر در 
یک فعالیت، انرژی تولید شده بیش از انرژی مصرف شده برای انجام آن باشد، 
چنین فعالیتی کارآمد اســت. یعنی بازدهی آن فعالیت بیشتر از نیرویی است 
که صرف انجامش شــده است. در اقتصاد هم اصطالح »کارآمد« همین معنی 
را دارد. برای مثال وقتی که خریدار و فروشــنده معامله ای می کنند هر دو سود 
می برند و اگر غیر از این بود هرگز وارد معامله نمی شدند. خریدار و فروشنده 
هر دو به چیزی بیش از آنچه پیش از معامله داشــته اند، دست می یابند. هنگام 
معامله ابتدا دو چیز وارد بازار می شــود. یکی پولی است که خریدار به بازار 
می آورد و دیگری کاالیی است که فروشنده به بازار می آورد. در پایان معامله 
هم طرفین دو چیز را از بازار خارج می کنند. خریدار در عوِض پولش کاالیی 

به خانه می برد و فروشنده در عوِض کاالیش پولی به خانه می برد. 
آنچه فروشــنده و خریدار به بازار برده اند با آنچــه از بازار برگردانده اند 
به ظاهر برابر اســت؛ اما در واقع این گونه نیست. زیرا از نظر فروشنده ارزش 
پولی که به دســت آورده از ارزش کاالیی که فروخته، بیشــتر است و از نظر 
خریدار ارزش کاالیی که به دست آورده از ارزش پولی که پرداخت کرده بیشتر 
اســت. اگر غیر از این بود نه صاحب پول حاضر بود پولش را از دست بدهد 
و نه صاحب کاال حاضر می شــد کاالیش را از دســت بدهد. پس فروشنده و 
خریدار هر دو در این معامله سود کرده اند و ارزش آنچه به دست آورده اند از 
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نظر خودشان بیشتر از ارزش چیزی است که از دست داده اند. چنین معامله ای 
»کارآمد« خوانده می شود. 

اصطــالح دیگری که اقتصاددانــان برای توصیف معاملــه کارآمد به کار 
می برند، اصطالح »بهینه پاِرتو« اســت. این اصطالح پس از آن رایج شــد که 
ویلفردو پاِرتو1 اقتصاددان و جامعه شناس ایتالیایی نظریه ای درباره معامالت و 
نتایج آنها وضع کرد و در آن توضیح داد که بهترین حالت معامله این است که 
در آن خریدار و فروشــنده هر دو سود ببرند و کسی ضرر نکند. وقتی چنین 
معامله ای صورت می گیرد گفته می شــود معاملــه مطابق فرمول »بهینه پارتو« 
یا »بهترین وضع معامله از نظر پارتو« رخ داده اســت. به عبارت دیگر معامله 
خوب از نظر پارتو، معامله ای است که در فضا و شرایطی انجام نشود که یکی 

از طرفین سود ببرد و دیگری ضرر کند. 
هر معامله داوطلبانه ای، کارآمد اســت )یا مطابق بهینه پارتو شکل گرفته 
است( چون وضع هر دو طرف معامله، پس از معامله بهتر از وضعی است که 
قبل از معامله داشته اند. درون هر اقتصادی معامالت پرشمار و گوناگونی رخ 
می دهد. هر یک از این معامالت، که به صورت آزادانه و داوطلبانه انجام شده 
باشــد، معامله ای کارآمد یا بهینه است و اگر طرفیِن همه معامالت با اختیار و 
آزادی وارد داد و ستد شده باشد، کل این اقتصاد، کارآمد یا بهینه است. علت 
اینکه گفته می شود اقتصاد آزاد، کارآمدترین نظام اقتصادی است، همین است. 

بازارهای آزاد و رونق

بازارهــای آزاد که در چارچوب حکومت قانون کار می کنند، شــالوده رونق 
اقتصادی اند. بازارهای آزاد، امکان فعالیت های بی پایان را برای ســرمایه های 
انسانی و مادی فراهم می آورند و حکومت قانون از مالکیت خصوصی و حقوق 
افراد، پاسداری می کند. ریچارد رول2 و جان تالبوت3 در خالل پژوهش هایی 

1- Vilfredo Pareto (1848-1923)
2- Richard Roll (1939-)

اقتصاددان آمریکایی که به دلیل تحلیل هایش در بازارهای مالی شهرت دارد.
3- John Talbott (1955-)

اقتصاددان آمریکایی که عالوه بر تبحرش در بازارهای مالی به عنوان تحلیلگر خبره مســائل سیاســی هم 
شناخته می شود.


