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 داري؛ سه گفتار درباره سرمايهو بيست«خالصه كتاب
»دهندپيرامون نكاتي كه آنها بروز نمي

 چكيده

توسط»دهند نمي بروز آنهاكه نكاتي پيرامون داري؛ سرمايه گفتار درباره وسه بيست«كتاب

منتشر 2010برال در ساليج در نقد اقتصاد نوليمبركاستاد اقتصاد دانشگاه1هاجون چانگ

و در سراسر جهان بس آن، ار خوانده شده استيشده مكجا تا يها تابكنيتر ان پرفروشيه در

رايالمللنيب . افته استيآن سال رتبه نخست

ا بازاريدار سرمايهتيسنده در مورد ماهينويه بنا به ادعاكگفتار وسه بيستتابكنيدر

ا. ان شده استيب، آزاد به مردم گفته نشده باهايه ابتدا گفتهكبين ترتيبه زار آزاد اقتصاددانان

و سپس نقد آن بآورده شده . شودميانيها

پكيگزارش رويه در وكازايهخالص، شما قرار دارديش آن وسـه گفتـار بيستتاب مزبور

اكن. باشد مي اقتصـاد،ي خـارجي گـذار سرمايه، تاب در مورد حاكميت شركتيكنيات ارائه شده

و برابرسازي واقعي فرصت دانش به. تواند آموزنده باشدميها بنيان يارآمدكنحو متأسفانه از آمار

.ر شده استفاده نشده استكذيادعاهاينشان دادن درستيبرا

 مقدمه

،توسط»دهند نمي بروز آنهاكه نكاتي پيراموني؛دار سرمايه درباره گفتار وسه بيست«كتاب

كتاب فوق. منتشر شده است 2010هاجون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج در سال

 
1. Ha-Joon Chang 
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. زرافشان به فارسي چاپ شده است به ترجمه ناصر 1392در سال توسط انتشارات مهرويستا

و هفت روش، يادداشت مترجم( اين كتاب شامل يك مقدمه گوناگون براي خواندن كتاب

و يك نتيجه23،)گفتار نويسندهپيش . باشدمي گيري فصل

ما: در مقدمه كتاب آمده است ، كنيدگفتند كه اگر بازارها را به حال خود رهامي به

و عادالنه ،ها با پيروي از اين توصيه، بيشتر كشورها. ترين نتايج را به بار خواهند آورد كارآمدترين

و اجرا كردههاي طي سه دهه اخير سياست اكنون نتيجه اجراي اين. اند بازار آزاد را معمول

اها سياست پيش.ستدرست در قطب مخالف آن چيزهايي كه وعده داده بودند از آب درآمده

و اين هاي از اين سقوط مالي در بسياري از كشورها نتايج اجراي سياست بازار آزاد برمال شده

بيها تشديد نابرابري، به كندتر شدن رشد اقتصاديها سياست ،ثباتي منجر شده بودو افزايش

 ...شتندبر اين مسائل سرپوش گذا، با بسط عظيم اعتبار، اما در بسياري از كشورهاي ثروتمند

ب در، ازه كافي دردسرساز بوداندهمشكالت در كشورهاي ثروتمند حال توسعه اما براي دنياي

در ...وضع حتي از اين هم بدتر بود و هند، حال توسعهالبته برخي كشورهاي از قبيل چين

به، چه همراه با اين رشدگر( اند كه طي اين دوره به سرعت رشد كردهاند بوده نابرابري هم

همان كشورهايي هستند كه از اعمال دقيقاًها اما اين.)سرعت در اين كشورها تشديد شده است

چه در جريان توسعه خودگر، اند كردهعيار بازار آزاد خودداري تمامهايو اجراي سياست

ماها چه كه اقتصاددانان بازار آزاد يا نوليبرالآن. دي كارها را ليبراليزه كردندتاحدو تندگفمي به

و در بدترين حالت خطاي محض بود نظرات. در بهترين حالت فقط بخشي از آن صدق داشت

. بر مفروضاتي نادرست بنا شده است،هاآن

ي را بياندار سرمايهمدعي است كه در كتابش برخي حقايق اساسي درباره»چانگ«

. كنند نمي را مطرحآنها كند كه اقتصاددانان بازار آزاد هرگز مي

آن از اقتصاددانان معتقد به بازاريتاب نقل قولكهر فصليابتدا در و سپس نقد آزاد

. شودمي آورده
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 چيزي به اسم بازار آزاد وجود نداردـ اولگفتار

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

شيارآمدتركتوانند بهنميبا مداخله دولت منابع.د آزاد باشديبازار با گل مورد استفادهكن افراد.رنديقرار
تايرا با . داشته باشند» انتخابيآزاد«د به حال خود گذاشت

:نديگو نمي اما به شما

هر بازاري براي خود. وجود خارجي ندارد، برندمي بازار آزاد نام عنوانبهچيزي كه از آن

و حدودي دارد كه آزادي انتخاب را محدود به. سازدمي برخي قواعد اين دليل آزاد بازار فقط

و قادر به ديدن رسد كه ما محدوديتمي نظر به ، نيستيمآنها هايي را كه در بنيان آن وجود دارد

و بي  شودمي تلقي»آزاد«اين را كه تحت چه شرايطي يك بازار. پذيريممي قيدوشرط راحت

ب نمي . طور عيني تعريف كردهتوان

و نام واذعان به اينكه مرزهاي بازار مبهم را با يك روش عيني آنها توان نمي شخص است

،سازد كه اقتصاد مثل فيزيك يا شيمي نيستمي فهم اين موضوع را براي ما ممكن، تعيين كرد

نخستين گام به سوي، كنار گذاشتن توهم عينيت بازار. بلكه يك فعاليت عملي سياسي است

و شناخت نظام  .ي استدار سرمايهدرك

 هدايت شوندآنها نبايد فقط در جهت منافع صاحبانها شركتـ گفتار دوم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

.اداره شوند،هستندهاتكشركه مالكد در جهت منافع سهامدارانيباهاتكشر

:نديگو نمي اما به شما

ذي عنوان پرتحركبهداران سهام مدتن توجه را نسبت به آينده بلندغالباً كمتري، نفع ترين گروه
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و در نتيجه  ترجيحها كارهايي را براي شركتتر راه ان كوچكسهامدار ويژهبه، شركت دارند

و هاييگذار سرمايهمدت را به زيان دهند كه سودهاي كوتاه مي بلندمدت به حداكثر برساند

و. ثر برسانندمدت به حداك سهام را نيز از محل سودهاي كوتاهسود قابل توزيع  بنابراين اداره

 ان غالباً امكان بالقوه رشد بلندمدت را كاهشسهامدارهدايت شركت صرفاً در جهت منويات 

. دهد مي

مديريتي بايد به طريقي طراحي هاي هواداران مالكيت خصوصي معتقد بودند كه انگيزه

اصل 1980دهه هاي در سال. شود كه مديران در جهت حداكثر كردن سود تالش كنند

شد سهامدارحداكثرسازي ارزش  باايهمطابق اين اصل بايد به مديران حرف. مطرح متناسب

بهميآنها مبلغي كه ب. پاداش داده شود، بدهند سهامدارتوانند يشه حاكم در اندهاصل فوق

شدهاي دنياي شركت به. بزرگ آمريكايي تبديل  زودي به كشورهاي ديگر هم سرايت اين روش

. كرد

تماماً با فشار آوردن به ديگر،انسهامداروايههزينه مالي اتحاد بين مديران حرف

در نتيجه نابرابري درآمدها.شدمي تأمينآنهاو كشيدن رمقها نفع شركتذيهاي گروه

به به و شد شدت التزايد سود از درآمد اما بدتر اين بوده كه سهم دائم،صورت تصاعدي بيشتر

بخش. بيشتر هم تبديل نشده استهاييگذار سرمايهبه، به بعد 1980دهه هايز سالا، ملي

، حداكثري سود كه از اين طريق حاصل شده است يا بايد در قالب سودهاي قابل تقسيم بيشتر

ب، ان پرداختسهامداربه و يا شركت بخشي از اين سود را براي ازخريد سهام خود مصرف كند

. سهام را باال نگاه داردوسيله قيمت بدين

ايهشود تا بنگاه در موارد حساس ذخيرمي باعث، حساب سودبيهاي وپاش اين ريخت

و براي نجات از ورشكستگي محتاج كمك دولت باشد . نداشته باشد

آنب،انسهامدار متأسفانه كساني هستند كه در ميان، اند كه مالكان قانوني شركتا وجود

 تر از همه آسانآنها زيرا. كمترين تعهد را به ماندگاري بلندمدت شركت دارند، نفعذيهاي گروه



___________________________________________________�

به همين دليل است كه بيشتر كشورهاي ثروتمند خارج از دنياي. توانند شركت را رها كنند مي

و اندهكوشيد، آمريكاييـانگليسي  وكمها ان شناور آزاد را در شركتسهامدار تأثيرنفوذ تر كنند

. مدت را براي حفظ شركت ايجاد كنندنفع بلندذيهاي از گروهايهدست

بيشتر افراد در كشورهاي ثروتمند بيش از آنچه استحقاقـ گفتار سوم

 كنندمي دارند دريافت

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

بريبازار مبتنيكفقط.شودميشان پاداش دادهيوربهرهاقتصاد بازار آزاد به افراد متناسب بايكدر
و عادالنهكتواند پاداشمي ار آزادانهك تعكارآمد .ندكنييار افراد را

:نديگو نمي اما به شما

سياست حمايت، خود در هندوستانيراننده در سوئد نسبت به همتايكدليل اصلي حقوق باالي

باكارگران سوئدي در رقابتي كه از طرف كارگران كشورهاي. دولتي است از طريق، شودميآنها فقير

بنابراين سطح زندگي انبوه مردم در كشورهاي. كنترل مهاجرت مورد حمايت دولت خود قرار دارند

بيثروتمند به شك و دقيقي به وجود كنترل بيل حساس و يعني، گذشت آنان بر بازار كار رحمانه

و براي بسيار، اما كنترل مهاجرت،وابسته است، كنترل مهاجرت و نامحسوس است ي از افراد نامرئي

. گيرندمي عمالً آن را ناديده، دهندمي ديگران هم وقتي درباره بركات بازار آزاد داد سخن

ديدل گر باال بودن دستمزد راننده سوئدي اين است كه او در بازار كار با كساني شريكيل

بنابراين ثروتمندان. است است كه قابليت مولده آنان خيلي بيشتر از همتايان هنديشان

ب توانند نميآنها اي سرزنش مردم فقير كشور خود بايد از خود بپرسند چراجهكشورهاي فقير

مندان كشورهاي ثروتمند در باال بردن سطح زندگي بقيه مردم كشور به همان اندازه كه ثروت

.باشند مؤثرهم در باال بردن سطح زندگي مردم خود آنها خود اثر دارند
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 ماشين لباسشويي بيش از اينترنت جهان را دگرگون كرده استگفتار چهارمـ

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

اكارتباطاتهاييفناورر دريانقالب اخ بكر حرينده آن است مسينترنت نمايه ياديطور بنهت جهان را
شويپذم هر روز انعطافيريما ناگز. رده استكعوض لكيزيچ،ميرتر بكزهيبراليه مستلزم شتريردن

. بازارهاست

:نديگو نمي اما به شما

. كنندمي تلقيآنها ترين رات را انقالبييترين اين تغي شوند كه تازهمي افراد دچار اين اشتباه

همدر در، نسبي طوربه. خواني نداردحالي كه تمايل فوق با واقعيات هاييفناورپيشرفت اخير

ب و اجتماعي. ازه اختراع تلگراف با سيم انقالبي نيستاندهارتباطات از لحاظ تغييرات اقتصادي

باهميت انقالب اين،همآنها حاصل از و ديگر لوازم خانگي ازه اهميت ماشين لباساندهترنت شويي

ا. نبوده است كه با كاهش وسيع كار خانگي به زنان امكان ورود به بازار كار را داد ز براي بسياري

و تأثيرمردم اينترنت را تأثيرما.ي آنان نداشته استور بهرهزيادي بر قابليت توليدي اينترنت

. آن قرار داريم تأثيرفقط به اين دليل كه امروز تحت، كنيممي بسيار بيش از حد واقعي آن ارزيابي

و ساخ، براي بسياري از فقرا حفر چاه آب تـر ارزانشوييت ماشين لباستوسعه شبكه برق

رااحتماالً مهم . هاست اختن مراكز اينترنتي براي روستااندهتر از

برخي از مقررات بسيار،يفناوربا پذيرش نقش باالي انقالبها بسياري از حكومت

و كاال را از ميان برداشت، سرمايههاي ضروري مربوط به جريان بار به بار كه نتايجي زياناندهكار

. آورده است
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و آن وقت بدترينها بدترينـ گفتار پنجم راها را درباره مردم فرض كنيد

 آوريدمي دست هم به

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

ز فكرايافراد خودخواهيانرژييبايبازار به يند تا هماهنگكمير خودشان هستند مهاركه فقط به
. آورد وجودبهياجتماع

:نديگو نمي اما به شما

ـ ماننـد بسـيار ديگـر هـاي ولـي انگيـزه، هاسـت مهمتـرين انگيـزه گيري نفع شخصي يكي از پي

و تـرحم، عشـق، دوسـتي نوع، احترام به خويش، كاريدرست ، شناسـي وظيفـه، ايمـان، همـدردي

و ميهن، روحيه جمعي، وفاداري، بستگي هم از هـم وجـود دارنـد كـه برخـي اوقـات ــ ... پرستي

.دنمهمترگيري نفع شخصي پي

كننده نفع شخصي نيستند كه مثل تعقيبهاي روباتها دانند كه انسانمي مديران خوب

و بد را با هاي دانند كه افراد مردم جنبهميهاآن. اسب درشكه فقط يك مسير را ببينند خوب

و تضعيف دومي است و راز مديريت خوب در تقويت اولي ان اوليه عصر دار سرمايه. هم دارند

بهلتو ازأش زودي دريافتند وقتي يد انبوه و روحيه، سلب شودآنهان كارگران منفعل شده

به همين دليل رويكردهاي مديريتي پديد آمد كه بر ضرورت.شدمي پيداآنها ضدتعاون در

و بين خود در چنين نظامي با واگذاري مسئوليت. داشت تأكيدآنها ارتباطات خوب با كارگران

و  بهبه كارگران . شودمييبردار بهرهآنها عوامل حامل اخالق از خالقيت عنوانبهآنها اعتماد
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 اقتصاد جهاني را باثبات نكرده است، ثبات بيشتر اقتصاد كالنـ گفتار ششم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

هكرام،ن رشد استيو بنابرامدتبلنديگذارسرمايهالزمه،يه ثبات اقتصادكجااز آن هكييواليردن
زمميدهيتورم نام و خوشبختيشود توانسته است و بلندمدت را فراهم سازديبينه رفاه . شتر

:نديگو نمي اما به شما

و مسئلهتمركز بيش از حد روي تورم ما را از توجه به مسائل ديگري هم چون اشتغال كامل

از»پذيري بازار كار انعطاف«اشتغال به اسم. رشد اقتصادي باز داشته است بيپبيش ثبات يش

و بي گشته . ثباتي زندگي بسياري از مردم شده است موجب

ب اقتصاددانان بازار آزاد براي مقابله با آن هاي اما سياست، ازه كافي بد هستاندهتورم خود

و براي بيشترهاي تنها يكي از شاخصها ثبات قيمت. بدتر است حتي، مردم ثبات اقتصادي است

غيرقيمتي هايو افزايش شكلها زيستي ميان ثبات قيمتهم. ين شاخص هم نيستمهمتر

و كاهش امنيت شغلي روزافزون تصادفي نيستهاي ثباتي اقتصادي مثل بحران بي . بانكي

بههاي سياستـ گفتار هفتم  سازدمي ندرت كشورهاي فقير را غني بازار آزاد

:نديگومي آزاداقتصاددانان بازار

سيق پذيژاپن از طرياستثنابه،ينونكثروتمنديشورهاكتمام .اندبازار آزاد ثروتمند شدههاياستيرش
بكهمايهحال توسعدريشورهاك چنيه سيشتر به سراغ رياخهاي در طول سال، اندهرفتهايي استين

. اندهردكدايپيت بهتريوضع

:نديگو نمي اما به شما

و تقريباً گراترين كشورهاي جهان بودو هم بريتانيا در زمان خود حمايتهم اياالت متحده ند
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و يارانه تمامي كشورهاي ثروتمند امروزي از حمايت براي تقويت صنايع نوپاي خودها گرايي

 بيگانگان»حقوق مالكيت فكري«گيري از عالوه اين كشورها حمايت چشمبه. استفاده كردند

. كردند نمي

:تواند مناسب باشدمي حمايتي از صنايع داخلي به داليل زيرهاي سياست

صنايع، ساله نبايد در معرض رقابت بازار كار قرار گيرد هفتطور كه يك بچه همان:اول

. مانده نيز بايد مورد حمايت قرار گيرند نوپاي كشورهاي عقب

و مداخله دولت ضروري است نمي در مراحل اوليه توسعه بازارها به خوبي عمل:دوم . كنند

آن:سوم و پرمخاطره هاي خصوصي كه قادر به انجام طرحهاي جا كه تعداد بنگاهاز بزرگ

. بايد وارد عمل شوندها دولت، اندك است، باشند

 مليت دارد، سرمايهـ گفتار هشتم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

در،يه خارجينسبت به سرمايملهاياستيس،ت شده استيبدون ملهيه سرماكشدنيدر عصر جهان
غيبهتر . هستنديديضدتول،ن حالتيو در بدتر مؤثررين حالت

:نديگو نمي اما به شما

و در هنگام تعطيلمي سازان ارشد خود را از كشور مادر انتخاب اكثر تصميمها اين شركت كنند

در، شان كارخانه از. دهندمي انتهاي فهرست چنين اقداماتي قراركشور خود را تعداد اندكي

و فعاليتهمآنها اكثر. حقيقتاً فراملي هستندها ابرشركت درجه يك خود هاي چنان توده كاالها

. كنندمي را در كشورهاي مادر توليد

از. رسان باشد تواند آسيبمي بر يك اقتصاد مليها مالكيت افراطي خارجي در بسياري

است كه از قبل در هايي منديبرداري از توان بهره، موارد هدف خارجيان از خريد يك بنگاه
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در. تازههاي منديو نه ايجاد تواناندهشركت وجود داشت كهايهحال توسعبراي كشورهاي

ي مستقيم خارجي را در برخي گذار سرمايهبهتر است، اندهملي آن هنوز توسعه نيافتهاي بنگاه

و تالش كنند تا بنگاهاز . ملي خود را ارتقا دهندهاي صنايع محدود

 كنيم نمي ما در دوره پساصنعتي زندگيـ گفتار نهم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

پيشورهاكاال در همهكديع توليصنا ه دركاندهشديشورها وارد عصركنيا.اندهموديثروتمند راه تنزل
ا بهكآن بكثر مردم در بخش خدمات مشغول و هميشتريار هستند ن بخش استين بازده مربوط به

در، محور با ظهور خدمات دانش.)يعصر پساصنعت( هاي حال توسعه فعاليتبهتر است برخي كشورهاي
و مستقيماً  و خدماتصنعتي محكوم به شكست خود را كنار بگذارند محور به سمت اقتصادي پساصنعتي

. كنند جهش

:نديگو نمي اما به شما

و توانند بدون اينمي اين پنداشت كه كشورهاي درحال توسعه كه صنعتي شوند جهش كنند

فضاي محدود اين كشورها. صرفاً خيالبافي است، مستقيم وارد مرحله پساصنعتي شوند طور به

كم تجارت. سازدمي خدمات را به موتور ضعيف رشد مبدل،يور بهرهبراي افزايش  پذيري

توانايي كمتري براي، ست كه هر چه اقتصاد بيشتر متكي به خدمات باشدخدمات به اين معنا

هيچ كشوري نتوانسته است با اتكا به خدمات به يك سطح زندگي. صادرات خواهد داشت

و در آينده هم نخواهد توانست به. شايسته دست پيدا كند وضوح حتي كشورهاي ثروتمند هم

. اندهعتي نشدپساصن
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 آمريكا باالترين سطح زندگي را در دنيا نداردهاياالت متحدـ گفتار دهم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

هكدهدمينظام بازار آزاد را نشانين امر برتريا.در جهان را داردين سطح زندگياالت متحده باالتريا
. آن استندهين نمايتريكم نزدكدستهاالت متحديا

:نديگو نمي اما به شما

و آمـار وخـيم پايينهاي نابرابري فاحش درآمد موجب شاخص در تر سالمتي تـر ارتكـاب جـرائم

به، وقتي صرفاً ميانگين درآمد آمريكا باالتر از ديگر كشورها باشد. اياالت متحده شده است لزوماً

ايـن. كننـد مـي خـارجي خـود زنـدگي اين معنا نيست كه همه شهروندان آن بهتر از همتايـان 

و فالكت بسياري بنا شده است ازييسوي ديگر ساعت كاري آمريكـااز. ميانگين بر گرده فقر هـا

 باعـث، بيش از حـد بعضـي اقتصـاددانان بـر درآمـدياتكا. شهروندان بقيه كشورها بيشتر است

. غفلت شود»زندگي خوب«دهنده تشكيل شود تا از ساير موارد مي

 نيافتگي سرنوشت محتوم آفريقا نيست توسعهـ گفتار يازدهم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

وضعيت،وهوابدي آب:قا عبارتند ازيآفريماندگل عقبيدال.استقيسرنوشت محتوم آفريافتگينتوسعه
از، جغرافيايي و، منابع طبيعي فراوان، به درياهاي آزادآنها راه نداشتن بسياري وجود نژادهاي مختلف

. خارجيهاي روي آفريقا نيست جز تكيه كردن بر كمك ديگر هيچ راهي پيش. فرهنگ پايين

:نديگو نمي اما به شما

اين شرايط ساختاري تنها به اين سبب در آفريقا مانع پيشرفت بوده است كه كشورهاي اين قاره

و مهارتمؤسس،هايفناورهنوز از  سازماني الزم براي مقابله با برآمدهاي نامطلوب آنجا هاي ات
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در. برخوردار نيستند بازار آزاد است كه اين قاره هاي سياست، دهه اخيرسهعلت واقعي ركود آفريقا

بهاندهرا وادار كرد . توان تغيير دادمي،را برخالف تاريخ يا جغرافياها سياست. كار بندد در اين مدت

س توسعه ناوآب. رنوشت محتوم آفريقا نيستنيافتگي . نيافتگي نيست ساز توسعه مساعد سببهواي

نا ناتواني يك كشور در چيره شدن بر آب . نيافتگي است مساعدش صرفاً يكي از عالئم توسعهوهواي

 را دستچين كندها تواند برندهمي دولتـ گفتار دوازدهم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

و و مهارت الزم را براي اتخاذ تصميمات اقتصادي آگاهانه از»هادستچين كردن برنده«دولت اطالعات
آنهاكهو اين گيرندگان دولتي بيشتر قدرت است تا سود انگيزه تصميم. صنعتي نداردهاي راه سياست

. مجبور نيستند تاوان پيامدهاي مالي تصميماتشان را بدهند

:نديگو نمي اما به شما

و بهبود بخشيدن به كيفيت تصميماتش هاي براي دولت راه فراواني براي كسب اطالعات بهتر

در، تصميماتي كه براي يك بنگاه مناسب است، عالوهبه. وجود دارد ممكن است براي اقتصاد ملي

هاي برخالف سيگنال، را دستچين كندها بنابراين وقتي دولت برنده. كليت خود مناسب نباشد

اما نه خيلي( اگر در همكاري نزديك ويژهبه، تواند عملكرد اقتصاد ملي را بهبود بخشدمي،بازار

. با بخش خصوصي انجام شود)نزديك

شدياز موفقيمثال عنوانبهاقتصادي دولت كره هاي سياست دو. اندهت دولت نقل در سراسر

بخش خصوصي را به سمت صنايعي سوق داد هاي دولت كره بسياري از بنگاه 1970و 1960دهه 

آنها كه اين بنگاه ها مانند يارانههايي اين امر اغلب با هويج. شدند نمي هرگز به ميل خودشان وارد

و چماقكحمايتي گمرهايو يا تعرفه و گفتهاييي گو با پليس مخفي مانند تهديد به قطع وام

ديگر. بزرگي از آب درآمدهاي صادي موفقيتاقتهاي بسياري از اين فعاليت. گرفتمي صورت
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، فنالند، دولت كشورهايي از قبيل فرانسه. اندهگر آسياي شرقي نيز چنين كرد اقتصادهاي معجزه

و اتريش از راه پشتيباني و، نروژ توسعه صنعتي خود را مديريت،ي دولتيگذار سرمايهدادن يارانه

. كردند

 كند نمي مندان بقيه ما را ثروتمندترثروتثروتمند كردنـ گفتار سيزدهم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

ايبا،ع ثروتيش از توزيب با بستن1پوپوليستيهايدر بسياري از كشورها سياست.ردكجاديد آن را
بايدها اين سياست. اندهآورد وجودبهرا بر ايجاد ثروت هايي محدوديت، سنگين بر ثروتمندانهاي ماليات

. متوقف شوند

:نديگو نمي اما به شما

به منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادي بي فرجامي نيست كه خود و . چرا رخ دهدو چون خود

ب»دولت رفاه«نام جامعه به يك پمپ برقي به ازه اندهنياز دارد تا آبي را كه در باال جريان دارد

توزيع مجدد، بهترين راه براي تقويت اقتصاد، اقتصاديدر شرايط ركود. به پايين برگرداند مؤثر

بهبيشتر به ثروتاگر بناست تخصيص سهم. ثروت رو به كاهش است بايد، نفع جامعه باشد مندان

و گذار سرمايهگذاري ثروتمندان را وادار كرد كه در عوض از راه ابزارهاي سياست ي بيشتري كنند

. سازوكاري مانند دولت رفاه افزايش دهندسپس ثمرات چنين رشدي را از راه

را مردم جامعه، جاري مشكالتوها ترس ها، طلبيحق ها، نارضايتيبه توسلباكه است ورزي سياستاز نوعي پوپوليست.1
 هايحل راهو بوده عقالني آنكه جايبه سياستاز نوع اين. دهدمي قرار استفاده مورد خويش شخصي اهداف پيشبرد براي

 قصدنهكه دهدمي هايي وعده. است سريعو ساده هايحل راه ارائه مدعي كند، عرضه موجود مسائلحل براي منطقيو طوالني
 هايحل راه پيچيده مشكالت براي نيست،ها نابساماني ريشه جستجوي دنبالبه پوپوليست. داردرا آنها برآوردن تواننهو

 پايين اقشاربه خوشايند حسي القاياو تالش تمام. نيستند اثبات قابلكه زندمي حرف چيزهاييازو كندمي عرضهاي ساده
.ندارد متخصص افرادبه توجهيرو ازاينو است جامعه
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 گيرندمي بيش از اندازه حقوقهمديران در اياالت متحدـ گفتار چهاردهم

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

.براي جذب چنين افرادي بايد مقادير زيادي پول خرج كرد،با توجه به محدود بودن افراد بااستعداد
. به سادگي ضدتوليد استهايي چنين حقوقگونه تالش براي سركوب هر

:نديگو نمي اما به شما

به، گيرندمي مديران اياالت متحده نه تنها خارج از اندازه طبيعي حقوق ييآخاطر كار بلكه

طبقه مديران. شود نمي اين امور صرفاً توسط نيروهاي بازار ديكته. شوند نمي ضعيفشان جريمه

كه دستبهدر آمريكا آنچنان قدرتي   تواند نيروهايي را كه حقوقش را تعيينمي آورده است

. دستكاري كند، كند مي

كشد تا بازار رقابتي الگوي غلطمي ست كه زمان زيادي طولا علت پديده فوق آن

كهمي بازار فقط وقتي. پرداخت باال به مديران را منسوخ سازد تواند رفتار درست داشته باشد

وكسي نتواند آن را  به كنترل كرده . نفع خودش بچرخاند زيركانه

تـر از مـردم كشـورهاي مردم كشـورهاي فقيـر كـارآفرينـ گفتار پانزدهم

 ثروتمند هستند

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

حال توسعه براي حل مشكالت خود احتياج به افرادكشورهاي در.اقتصاد استييايقلب پوينيارآفرك
. دارند كارآفرين

:نديگو نمي اما به شما

مشكل اين. ماندنشان مجبورند بسيار كارآفرين باشند ساكن در كشورهاي فقير براي زنده مردم
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ن و سازمانهاييفناوربلكه نبود،ستيكشورها نبود نيروي كارآفرين . اجتماعي استهاي مولد

مش نميييصنعت اعتبارات خرد هم به تنها حليلكتواند ات ماليه خرد بدون مؤسس.ندكرا

و در عمل هم چنين كردهايي يارانه مجبورند با نرخ . اندهنزديك به نرخ رباخوارها فعاليت كنند

بهبه، شودمي تأمينكارهايي كه هزينه اوليه آن با اعتبارات خردو در كسب علت زياد مرور زمان

. يابدمي درآمد كاهش، كنندگان شدن شركت

توانايي آنان در هدايت انرژي، كشورهاي ثروتمند را موفق كرده استكهايهپديد

. به مجاري كارآفريني جمعي است) كه در كشورهاي فقير به وفور وجود دارد( كارآفريني فردي

و جمعيايهمجموع، علت موفقيت كارآفرينان استثنايي در غرب كامل از نهادهاي عمومي

مثالً توليدكنندگان شير در آلمان با كمك دولت خود را در قالب تعاوني. باشدمي پشتيباني

و  مانده حالي كه در كشورهاي عقبدر.ي كردندگذار سرمايهجمعي طوربهسازمان دادند

آن، رغم وجود اعتبارات خرد علي از، كردمي جا كه هر توليدكننده براي خود كاراز خبري

. موفقيت نبود

آن گفتار شانزدهم بهـ ما  عهده بازار بگذاريم قدر باهوش نيستيم كه همه چيز را

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

ياقدامات دولت برا.نندكميعمليينندگان در بازار عقالكتكرا شريز.مينكحال خود رهابهد بازار رايما با
ضعيتواند نتامي فقطآنها اعماليردن آزادكمحدود بيترفيج .اورديبه بار

:نديگو نمي اما به شما

تواند به نتيجه غيرعقاليي جمعيمي ضمن آنكه عقالنيت فردي. دارند»عقالنيت محدود«افراد

ازچاندهاقتصاددانان مكتب رفتارگرا ثابت كرد. برسد . رفتارهاي فردي غيرعقاليي است گونه بسياري

حل مسائل پيچيده. سوي ديگر جهان سرشار از عدم قطعيت استاز و به عمد، براي افراد دانسته




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

از. كنندمي آزادي انتخاب خود را محدود بحران مالي اخير به اين دليل رخ داد كه خبرگان مالي نيز

. آوردند نميدر افزارهاي مالي پيچيده نوظهور سر

مالي قاطع آزادي عمل در بازار طوربهضروري است كه هايي براي اجتناب از چنين بحران

آن، تواند از عهده پيچيدگي جهان برآيد نمي عقالنيت محدود. محدود شود كه با ايجاد مگر

راهاي انتخاب، قوانين محدودكننده . تر كنيم محدود كنيم تا محيط خود را ساده خود

ـ تحصيالت بيشتر به خودي خود يك كشور را ثروتمندتر گفتار هفدهم
 نخواهد كرد

:نديگومي آزاد اقتصاددانان بازار

اوت بينبهترين دليل اين مدعا تف.نيروي كار با تحصيالت باال براي توسعه اقتصادي ضروري است
ي جنوب صحراي آفريقا كه از وردهاي تحصيلي باال با كشورهامند از دستا كشورهاي آسياي شرقي بهره

تحصيالت به كليد»بنيان دانشاقتصاد«با پيدايش. باشدمي،ترين سوابق تحصيلي برخوردارند پايين
. اصلي رفاه تبديل شده است

:نديگو نمي اما به شما

و رفاه ملي ناچيز است داليل نشان از. دهنده ارتباط بين تحصيالت باالتر بسياري از دانش ناشي

 هر نوع تحصيالتي به افزايش قابليت توليد.ي نداردور بهرهيتحصيالت عمالً ربطي به ارتقا

و موسيقي، تاريخ، انجامد مثل ادبيات نمي آموزش اين دروس، از ديد خالص اقتصادي. فلسفه

با. نوعي اتالف وقت است دروسي مثل رياضي يا علوم تجربي در مورد بيشتر كارگران ارتباطي

به. ندارندآنها كار از، شوندمي مربوطآنها حتي در مورد مشاغلي هم كه اين دروس بسياري

و دانشگاه غالباً مطالب آموخت . ارتباطي نداردآنها مستقيم با كار عملي طوربهه شده در مدرسه

ك. بنيان چيز جديدي نيست اقتصاد دانش شور بر دانش فني آن كشور را هميشه تسلط يك
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و، هوش، آيدمي آنچه بيشتر به حساب، كاريهاي در بسياري از رشته. مند كرده استثروت انضباط

دهي خويشتن است نه دانش تخصصي كه بخش بزرگي از آن در حين اشتغال سازمانتوانايي 

ب. شودمي آموخته دراشتياق بيش از حد حال توسعه بايد مهاره تحصيالت مخصوصاً در كشورهاي

و ارتقا. شود و نهادهاي پشتيباني مؤسسيدر عوض بايد توجه بيشتري به ايجاد ات اقتصادي مولد

. كننده مبذول گردد

ضرورتاً بـراي ايـاالت، چه براي جنرال موتورز مفيد استآنـ گفتار هجدهم
 متحده مفيد نيست

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

براي اقتصاد،كار مفيد استوچيزي كه براي كسب.قرار دارندهاتكبخش ابرشر،يدارسرمايهدر قلب نظام
. كار بدهندو حداكثر آزادي را به كسب بايدها بنابراين دولت. ملي هم مفيد است

:نديگو نمي اما به شما

هم مفيدها اقتصادي ممكن است حتي براي خود اين بنگاههاي دادن حداكثر آزادي به بنگاه

كهو گاهي اوقات در جهت منافع بلندمدت بخش كسب. چه رسد به اقتصاد ملي، نباشد كار است

راايهگونبهآنها آزادي انفرادي محدود شود كه نتوانند خزانه مشترك منابع مورد نياز همه

. نابود سازند

بهوسبكآنها اگر برخي كشورها كه در از لحاظ، شودمي شدت با قوانين دولتي كنترل كار

ك، اندهاقتصادي موفق عمل كرد كاروه بسياري از اين قوانين براي كسببه اين دليل است

. مفيدند
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مـا هنـوز در اقتصـادهاي، رغـم سـقوط كمونيسـمـ علـي نوزدهم گفتار
 كنيممي ريزي شده زندگي برنامه

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

شياقتصاديريزبرنامههايتيسم محدوديمونكسقوط بايد از اين.ان ساختينماينيل پرطنكرا به
و دائمخيال باطل دو رامي التغيير ري كرد كه در جهان پيچيده ي ريز برنامه.ي كردريز برنامهتوان چيزي

. بهتر است، هر چه كمتر باشد

:نديگو نمي اما به شما

ميسم در امور عمليمونكهكتين واقعيا ا، ان رفته استياز يريز برنامههكستينين معنيبه

د درها دولت.ي شده هستندريز برنامهي دار سرمايهبخش عمده اقتصادهاي. گر وجود ندارديهم

چند كه در مقايسه با كشورهايهر، كنندمييريز برنامههمي دار سرمايهاقتصادهاي

ن مسئله. دهندمي آن را بر شالوده محدودتري انجام، كمونيستي آكستيآن ا شمايه

نهيدينكمييريز برنامه و بجا مطرح استيزهايچيريز برنامههكبل،ا . درست

ش مسئله و ، استياقتصادهايتيفعاليبرايريز برنامهمهم هايلكمهم شناخت سطوح

ن رسيخواهينظام شوروهايييز به همان نارسايبدون بازارها ما ا،ديم ه ما فقطكنياما تصور

ا،مينكيم با بازار زندگيتوان مي نميتوانميميه باور داشته باشكن استيمانند كم فقط با

نميز،مينكيزندگ . استياتيحايهما ماديبقايبراكرا

ب  نباشديافكعدالتيبرقرارين است براكممها فرصتيبرابرـ ستميگفتار

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

ردنكبرابريوشش براكانيدر جر.جه باشديدر نتيو نه برابرهادر فرصتيدنبال برابرد بهيجامعه با
جركبل، ابندي نميصيمناسب تخص طوربهنه تنها استعدادها،هاجهينت . شوندميمهيه افراد پرتالش
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:نديگو نمي اما به شما

حرها فرصتيبرابر تنها.ستينيافكيياما به تنها، عادالنه استايهجامعيت براكنقطه آغاز

رسيتوان به رقابتمييزمان نتيبرابريه نوعكديعادالنه  عنوانبه. وجود داشته باشدجهيدر

فقكودكمثال بهيان مشر نكعلت ا. ستنديالت قادر به خوب درس خواندن توان نمين حالتيدر

بكودكبه  بايبنابرا.زدياستعداديتهمت .ن باالتر از خط فقر باشديد درآمد همه والدين

ا،ميم رقابت عادالنه دارييم بگويتوانينم محكنيمگر ايطيه آنكميرده باشكجاديرا ه در

و مراقبتيتحص، حداقل درآمد(يحداقلهايييو توانا اناتكاميبرخ همهيبرا)يبهداشتهايل

.ن شده باشديتضم

ب ـيكوستيگفتار تغيحجهاي دولتم پذييم مردم را در مقابل ويرات راتر

دنسازميتر آماده

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

و تنبلكمهيدولت رفاه با جر.اقتصاد مضر هستنديم برايحجهايدولت ردن فقرا بـهكردن ثروتمندان
. زندمي اقتصاد صدمه

:نديگو نمي اما به شما

پذيتواند مردم را تشومي،شدهيدولت رفاه خوب طراح يك ريق به وكسيرش در جهت انتخاب

هم.ندكر مشاغلييتغ دليبه رايز، استيكمتر از آمركييگراتيحمايبرال در اروپا تقاضاين

حتكدانندميهايياروپا توانندميهاآن،ل شوديتعطيل رقابت خارجيدلبهآنهاعياگر صنايه

طريسطح زندگ بيخود را از بياريكق غرامت و آموزش مجدديدولتهاي ارانهيلهيوسهحفظ

يمعنابهياز دست دادن شغل جارهاييايكآمريه براكيحالدر. گر داشته باشنديديشغليبرا

. باشدمينيسهمگيسقوط
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ا دليما فقط به يافراد وقت.ه ترمز دارندكميل را با سرعت برانيم اتومبيتوانميلين

ر مي ميها مهارتياحتماليو ضرورت بازسازياريكبكسيتوانند بيشان را با رنديبپذيشتريل

اك هم. را به باد نخواهد دادآنهايهمه زندگتازه هاين تجربهيه بدانند دليبه ل دولتين

تغيتواند مردم را برامي تر بهتر بزرگ اكر آمادهييقبول و به پوين ترتيند . تر سازدايب اقتصاد را

ب ب، متر شودكديبايماليبازارهاييآاركـ دوموستيگفتار  شترينه

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

و ازاكر وايمتغهايه به سرعت به فرصتكدهدميبرال به اقتصاد توانيليماليبازارها رونينش نشان دهند
امعيرشد سر بهيما نبا.ر سازنديپذانكتر را اد صرفاً هكين بحران ماليخاطر را نميسكچيه توانست آن

. شور استكد رفاهيلكيبازار مالييآاركرايز،مينكشتابيماليدر محدود ساختن بازارها،ندكينيبشيپ

:نديگو نمي اما به شما

ايبخش مال،رياخيمالهاييبا نوآور ا، تر است مدت موفق وتاهكيجاد سودهايدر نياما

نكديجديمالهايييدارا و بسيز خود بخش ماليل اقتصاد بيرا ، رده استكتر ثباتيار

.ش درآمديبه نما 2008يه توسط بحران جهانكايهديپد

يه هزارها وام رهنك آورد وجودبهرايرهنهاي اوراق بهادار به پشتوانه وام،يمالهايينوآور

در 150تايگاهيرهنهاين اوراق بهادار به پشتوانه واميا. آوردميهممختلف را گرد يكمورد

بيوث عنوانبهباز دار وثيقهن تعهداتيا.شدمييبند بسته1»دارقهيوثيتعهد بده« اركهقه

دو مي و به توان ترآن. دنديرسمي رفتند ، دار وثيقهتعهدات مجذورو دار وثيقهب تعهداتكيگاه با

سه دار وثيقهن تعهداتيا دبه.ديرسمي به توان هايتيو فعالياديبنهايييگر همان دارايعبارت

و دوباره مورد استفادهياقتصاد ازيجدهايييگرفتند تا دارامي قراردوباره اما،مشتق شودآنهاد

 
1. Collateralized Debt Obligation(CDO) 
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ا بكياركهريمالياگريمكينيدر رندهيگه صدها هزار وامكت منوط به آن استيدر نها،دينكه

اما،يضروريتوسعه اقتصاديرا برايه ماليچه سرماآن. نندكخود را پرداخت هايه قسطياول

و بهيمز توبيج. استيه صنعتيتر بودن آن از سرمااليساريبس، سازدمي رانگريبالقوه ن با توجه

و انتقال ماليمال،تين واقعيهم پيات بر نقل .ردكشنهاديرا

ب  به اقتصاددانان خوب ندارديازيخوبنياست اقتصاديسـ سوموستيگفتار

:نديگومي اقتصاددانان بازار آزاد

سيموفق و مجريستگيدولت به شاهاياستيت حالدريشورهاكدر.دارديآن بستگيافراد طراح
ا. در اقتصاد ندارندييآموزش بااليتوسعه مقامات دولت سين محدوديبا توجه به بازار آزاد هاي استيت

سيرا نه تنها بهتريز، طور مضاعف خوب استهب سبك هاست استين بريتركه ن مطالبات را هم
.ندكميليساالرانه تحم وانيدهايتيظرف

:نديگو نمي اما به شما

نياقتصادهاي استيسياجرايبرا نيازيخوب ساالران وانيد.ستيبه اقتصاددانان خوب

بكياقتصاد ناندهت را داشتين موفقيشتريه تجربهيح احتماليتوض. ستنديمعموالً اقتصاددان

سك ادارهيه براكا آن استيشرق آس نچهآن،ياست اقتصادينندگان ويمورد از است هوش

با متهم ساختن اقتصاددانان» چانگ«. در اقتصادينه دانش تخصص، استياستعداد عموم

آنه علم اقتصادكرديگميجهينت،طرفدار بازار آزاد به خلق فاجعه در جهان بازار آزاد بدتر از

بكبوده است  گذشته مورده در سه دههكايهعلم اقتصاد آن گون. شوديربط تلقيه فقط

،نزكييالبته نظرات اقتصاد،بار بوده است اغلب مردم فاجعهيبرا، استفاده قرار گرفته است

هاكي و ميندل برگر علم اقتصاد مجبور. امل نجات دادكرا از سقوطياقتصاد جهانكينسيمن

بين زيدهيفايست با. آور باشدانيا بيفقط .مياموزيد انواع درست اقتصاد را
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 گيري نتيجه

 گونه اقتصاد جهاني را از نو بسازيمچ

زبهياصالح اقتصاد جهانهايحل راه شديشرح :اندهر ارائه

و اجتماعياز است بازنگري كامل روش سازمانن چه موردآن.1 . است دهي اقتصاد

وميو عدم امنيت را شدت نابرابري،ي بازار آزاد رشد اقتصادي را كاهش دادهدار سرمايه بخشد

. شودمي مالي مكرر منجرهاي به سقوط

. نظام اقتصادي جديد با اذعان به محدوديت شديد عقالنيت انساني بنا شود.2

آن، خواهيم مانع از وقوع بحراني ديگر شويممي اگر.3 بايد نظامي را طراحي كنيم كه در

. رسيدن به ثروت مادي تنها هدف نباشد

گذاشته شود كه به مردم همواره آن چيزي كه سزاوارش هستند بايد اين باور كنار.4

بهدر اين. شودمي پرداخت هاي تغيير يابد تا حقوقايهگون راستا بايد نظام حاكميت شركتي

تا. باالي مديران كنترل شود بايد. حدودي نقطه آغاز حركت براي همه كودكان برابر شود بايد

و  يا يارانه دولتي فرصت واقعي برايايهآموزش مجدد حرفبه افراد از طريق غرامت بيكاري

. اشتغال داده شود

و توليد كاالها را جدي.5 صنعتي افسانه است بنيان پسا اقتصاد دانش. تر گرفت بايد ساخت

.و بخش توليد همچنان حياتي است

و فعاليتهاي بايد بر ايجاد تعادل بهتر ميان فعاليت.6 . كرد تأكيدواقعي هاي مالي

و فعال بايد دولت بزرگ.7 به. تر شود تر بهترين نيروي،ها رغم محدوديت دولت دمكراتيك

. محرك براي مصالحه بين مطالبات متضاد در جامعه است

به.8 در نظام اقتصاد جهاني بايد بسياري از كشورهاي. حال توسعه باشدنفع كشورهاي

المللي مالي بينهايد را بپذيرند تا بتوانند از سازمانبازار آزاهاي سياستاندهفقيرتر مجبور شد
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و دولت . كشورهاي ثروتمند وام بگيرندهاي شيفته بازار آزاد

و ضعف كتاب  نقاط قوت

آن. نسبتاً دقيقي عقايد اقتصادي رايج در جهان را به چالش طلبيده است طوربهتابك  مطالعه

تابكسندهينوهاي توصيه.و دقت بيشتر بكشاندتواند هر كارشناس اقتصادي را به تفكر مي

و برابرسازي واقعي فرصت اقتصاد دانش،ي خارجيگذار سرمايه، درباره حاكميت شركتي ها بنيان

. اقتصادي باشدهاي دهنده بعضي از چالش تواند تخفيف مي

به»يدار سرمايهسه گفتار دربارهوستيب«كه به كتابييانتقادها  زير شرح وجود دارد

:است

از ناميده شده»ي بازار آزاددار سرمايه«ي دار سرمايهنظام اقتصادي حاكم بر جهان.1 و

د،آن انتقادات فراواني شده است بر نظام بازار رصد مبتنياما در حقيقت هيچ اقتصادي كه صد

و با عناصري از اقتصاد بااقتصاد مختلطهمه جوامع داراي. وجود نداشته است، آزاد باشد زار

. دستوري هستند

از.2 ذ»ي بازار آزاددار سرمايه«تنها و هيچ نقطه قوتي درباره آن . شود نميركانتقاد شده

پرسد كه چنين نظام پرايرادي چگونه اين همه مدتمي زده از خود به نحوي كه خواننده حيرت

را تاب نظرات مخالف خود را مهملكسندهينو. دوام آورده است و عقايد خودش و افسانه ناميده

. كندمي ثابت شده بيان

. داده نشده است»شكست دولت«حل واضحي در مورد غلبه بر موارد راه.3

به.4 آورده شده استفاده نشدهينشان دادن صحت ادعاهايبرايارآمدكطرز از آمار

. است

 2012هـاي اين كشور در سال. نيستترين نماينده نظام بازار آزاد اياالت متحده نزديك.5
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ا بـا دو پلـهيكآمر 2014در سال( را داشته است1»اقتصادي آزادي شاخص«دهم رتبه 2013و

وزالنـد، اسـتراليا، سـنگاپور، كنـگو كشورهاي هنـگ)ديرس12سقوط به رتبه هـاي رتبـه...نو

2.اندهباالتري از آمريكا داشت

و نحوه پياده شدنهاي در مورد نوع سياست هيچ توضيح واضحي.6 ـ كه آنها بازار آزاد

. داده نشده استـماندگي آفريقاست تاب علت عقبكزعم به

ن قواني. تواند عقالنيت محدود را اثبات كند نمي آوردن چندين مثال از اشتباهات فردي.7

تكبا وجود برخي شروط اقتصادي و نه كل جامعه . معتبرندتك افراد براي

بهك.8 و توصيه تاب دليل اصلي بحران مالي اخير را عدم عقالنيت افراد دانسته است

داشتن مصنوعي پايين نگه( اما مدافعين بازار آزاد مداخله دولت، مداخله بيشتر دولت كرده است

هرمي را نيز از داليل اين بحران) نرخ بهره چند كه منكر اشتباهات بخش خصوصي دانند

و پرهزينه رايجايهتواند پديدمي شكست دولتآنها به نظر.دنيستن . تر از شكست بازار باشد تر

و.ستا خاص خود روبروهاي علم اقتصاد مانند ساير علوم انساني با محدوديت.9 بررسي

به پيش ن بيني رفتار موجود مختاري و ترين كاره يك ماشين مكانيكي احتماالً سختنام انسان

و، شناسي جامعه، علوم انساني مانند سياستهاي ساير رشته. دنياست نتوانستند از اين...مديريت

.)23راد وارده در فصليا( جهان بهشت بسازند تا ما توقعي مشابه از علم اقتصاد داشته باشيم

1. Index of Economic Freedom 
2. Source: Milller. T&Others (2014), 2014 Index of Economic Freedom, The Heritage 
Foundation, p 4.  
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