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پيشبينیھای اقتصادی به مثابۀ شاخهای از فال بينی
نبوغ مالی جان بوگل " (Джон Богл):به آمار و ارقام باور نکنيد!"
اگر جان کنت گالبرايت در اواخر عمر در نقش "مخالف" اقتصادی ظاھر شد ،بخش اعظم زندگی خود را به کار در
مسائل علمی صرف نمود ،اما يک مخالف ديگر امريکائی به کلی از علوم آکادميک به دور بود .او کارگزاری بود به
نام جان بوگل ،سرمايهگذار ،مرد افسانهئی ،بنيانگذار و مديرکل سابق "گروه پيشتاز" )- (The Vanguard Group
يکی از سه -چھار کمپانی سرمايهگذاری عظيم در جھان ،مدير دارائیھای چند تريليون دالری .پيشآھنگ در عرصۀ
سرمايهگذاری ،متخصص در امور سرمايهگذاریھای کم ھزينه .در سال  ١٩٩٩مجلۀ فورچون ) (Fortuneاو را يکی
از چھار "غول سرمايهگذاری" قرن بيستم ناميد.
در سال  ٢٠٠۴مجلۀ تايم ) (Timeبوگل را به "فھرست يکصد تن از بانفوذترين شخصيتھای جھان" وارد کرد .بوگل
سنين جوانی را پشت سر گذاشته است و در سال  ٢٠١٧وارد - ٨٨مين سال عمر خود میشود .در اوايل نھمين دھۀ
عمر خود او کتابی با عنوان "به آمار و ارقام باور نکنيد ! تأمالتی در بارۀ سفسطهبازی سرمايهگذاران ،سرمايهداری،
صندوقھای "متقابل" ،شاخصھای سرمايهگذاری ،کارگزاری ،آرمانگرائی و قھرمانان" تأليف کرد ".غول
سرمايهگذاری" در اين کتاب نشان میدھد ،که ھمۀ به اصطالح علم اقتصاد با روشھای رياضی خود ،قمپز درکردن
است و زيانبار؛ چنين رياضيات نه تنھا کمکی به سرمايهگذار آگاه نمیکند ،بلکه ،آزارش میدھد.
بوگل دورۀ تحصيل خود در دانشکدۀ اقتصاد پريستون در سالھای  ١٩۴٠را به خاطر میآورد ":در آن گذشتۀ دور،
اقتصاد بسيار ذھنی و سنتی بود .تحقيقات ما عناصر نظريۀ اقتصادی و مفاھيم فلسفی فالسفۀ قرن ھيجده -آدام اسميت،
جان استوارت ،ميلی ،جان مينارد کينز و سايرين را شامل میشد .تجزيه و تحليل کمی طبق معيارھای امروزی انجام
نمیگرفت ...اما با پيدايش کامپيوترھا و شروع عصر اطالعات کميت به شدت برتری يافت و مديريت اقتصاد را به
دست گرفت .گفته میشود آن چه که قابل محاسبه نيست ،اھميت ندارد .من با اين موافق نيستم .با نظر آلبرت انشتين
موافقم” :نه ھر آنچه که قابل محاسبه است ،اھميت دارد و نه ھر آنچه که اھميت دارد ،قابل محاسبه است“".
بوگل بر اساس دهھا نمونه از فعاليت عملی خود نتيجۀ کلی میگيرد ":ايدۀ اصلی من اين است ،که امروز در جامعۀ ما،
ھم در عرصۀ اقتصادی و در ھم در زمينۀ مالی بيش از اندازه به آمار و ارقام باور میکنيم .آمار ،واقعی نيست .در
بھترين حالت ،بازتاب کمرنگ واقعيت ،در بدترين حالت ،تحريف آشکار آن واقعيتی است که ما سعی می کنيم اندازه
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بگيريم .اين ھم يک اعتراف جنجالی ديگر او ":تا زمانی که فقط دو دليل اساسی برای توضيح سودآوری سھام وجود
دارد ،انجام عمل ساده جمع و تفريق برای مشاھدۀ چگونگی تجربهاندوزی سرمايهگذاری آنھا الزامی است".
بوگل خوب میداند بچهھای زبروزرنگ بانکھای والستريت چگونه اقتصاد را پيشبينی میکنند .آنھا روند موجود را
به آينده تعميم میدھند و اين ارقام مخلوط را به شکل گزارش در صدھا صفحه ارائه مینمايند .در نتيجه ،ھميشه
بحرانھا را از "قلم میاندازند" .بوگل بحرانھای سالھای  ٢٠٠٠- ١٩٩٩و  ٢٠٠٩-٢٠٠٨را به عنوان مثال کار آنھا
نشان داد .نابغۀ مالی نتيجه میگيرد ":باور به اين که بازار سھام رفتار گذشتۀ خود را در آينده تکرار خواھد کرد ،تا چه
حد عاقالنه است؟ حتا انتظار نداشته باشيد !ھمه روزه من ارقامی را میبينم که اگر نه به طور آشکار ،بلکه به صورت
خشن دروغ میگويند" .اين سخنان بوگل در زمان خود والستريت را در بھت واقعی فروبرد.
دگرانديشی اقتصادی جوزف يوجين استيگليتز)(Джозеф ЮджинСтиглиц
جوزف ستيگليتز  ٧۴ساله را شايد بتوان جوانترين شورشی در ميان ھمۀ شورشيان اقتصادی امريکا شمرد .تحصيالت
خود را تا درجۀ دکترا در دانشکدۀ فنی ماساچوست به پايان رساند .در دانشگاهھای کمبريج ،ئيل ،دوک ،استنفورد،
آکسفورد و وينستون تدريس کرد ،در حال حاضر پروفسور دانشگاه کلمبيا است .در سالھای  ١٩٩۵- ١٩٩٣به
عضويت کميتۀ اقتصادی در نزد رئيس جمھور امريکا ،بيل کلينتن در آمد  ١٩٩٧- ١٩٩۵.در مقام رئيس کميتۀ
مشاوران اقتصادی جنب رئيس جمھور امريکا به خدمت مشغول شد .در سالھای  ٢٠٠٠- ١٩٩٧معاون اول و
اقتصاددان ارشد بانک جھانی بود ،در سايۀ تجزيه و تحليل بازارھا با اطالعات نامتقارن ،جايزۀ اقتصادی نوبل )سال
 (٢٠٠١را به خود اختصاص داد".
ستيگليتز مدت کوتاھی پس از دريافت جايزۀ نوبل به منتقد سرسخت سياستھای صندوق بينالمللی پول در قبال
کشورھای در حال توسعه تبديل شد و ھمۀ احکام )دگمھای( "اجماع واشينگتن" را مورد شک و ترديد قرار داد .جالب
توجه است ،که او در مدت پانزده سال اخير با اصالحات ليبرالی در روسيه مخالف میکند .از نظر ستيگليتز
اولويتھای سياسی و تأثيرگذار وجود ندارند .ستيگليتز در دورۀ رياست جمھوری بارک اوباما با تأکيد بر اين که او به
بزرگتر شدن حباب مالی جديد و تدارک موج دوم بحران مالی کمک میکند ،خط مشی اقتصادی اين رئيس جمھور را
پی در پی به باد انتقاد گرفت .به محض پيروزی دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمھوری سال  ،٢٠١۶جوزف
ستيگليتز برنامۀ بلندپروازانۀ وی مبنی بر ايجاد ميليونھا محل کار در امريکا و افزايش آھنگ توسعه اقتصادی تا ۴
درصد را مورد ترديد قرار داد.
در حال حاضر ستيگليتز از بازار نامحدود ،پولگرائی و مدرسۀ اقتصادی نئوکالسيک در کل انتقاد میکند .او در
انتقادھای خود به طرز خاصی بر روی نابرابریھای اجتماعی ،مولود ناگزير "اقتصاد بازاری" تأکيد مینمايد .فقط
تقويت نقش دولت در اقتصاد ،اگر نه حل ،بلکه ،حداقل میتواند از تيزی مشکالت قطبی شدن جامعه بکاھد .ستيگليتز
تصريح میکند ،که "اقتصاد امريکا در متن ديگر کشورھا به ويژه معيوب است و اين به ناگزير به نابودی بقايای
دموکراسی امريکائی منتھی می گردد" )"اگر اقتصاد چنين است که او میگويد ،به ويژه اگر دموکراسی ھم چنين
باشد ...اگر روند انتخابات مبارزات انتخاباتی را پول ،البیگری و امثالھم تعيين میکند ،فراروئی نابرابری اقتصادی به
نابرابری سياسی تقريبا ً اجتنابناپذير است .مؤلف"(.
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نوع نگرش جوزف ستيگليتز در بارۀ اقتصاددانانی که به ارائۀ پيشبينیھای اقتصادی معتاد شدهاند ،با نگاه جان بوگل به
آنھا چندان تفاوتی ندارد .اين "رماالن" دارای درجه علمی ،بیترديد ،روندھای گذشته را به آينده تعميم میدھند و به
ناگزير رسوا میشوند.
يکی از علل شکست پيشبينیھای "اقتصاددانان حرفهئی" ،به باور ستيگليتز ،عبارت است از "فرضيۀ رفتار اقتصادی
عقالنی" .به سخن ديگر ،مؤلفان پيشبينیھا چنين تصور میکنند ،که ھمۀ مردم به انسان اقتصادی تبديل شدهاند ،اما
آنھا ،خوشبختانه ،نه و و ھيچ وقت ھم تبديل نخواھند شد .با اين وجود ٩٩ ،درصد "رماالن" اقتصادی به تالشھای خود
برای تمرکز اذھان عمومی بر روی دهھا و صدھا درصد رشد درآمد ناخالص ملی در آيندۀ دور سال  ٢٠٢۵کماکان
ادامه میدھند.
"دانشمندان احمق" از نگاه ُلرد بريتانيائی
آخرين اقتصاددان مشھور در نمايشگاه مخالفان اقتصادی مورد بررسی ما روبرت ياکوب الکساندر سکيدلسکی
) ،(Роберт Джейкоб Александр Скидельскиتبعۀ انگليس ،دارای منشاء روسی -يھودی میباشد .او در
سال  ١٩٣٩در يک خانوادۀ روسی مھاجر در سالھای انقالب در ھاربين به دنيا آمد .اکنون مھرۀ بسيار برجستهای در
جزيرۀ بريتانيا به حساب میآيد .پروفسور اقتصاد سياسی دانشگاه وارويک ،عضو مجلس اعيان ،عضو اکادمی بريتانيا،
مؤلف کتاب سه جلدی تکپژوھشی در بارۀ جان مينارد کينز میباشد – (John Maynard Keynes: in 3 vols.
New York: Viking Adult, 1983-2000).
روبرت سکيدلسکی در آخرين کتاب خود در بارۀ کينز ":بازگشت استاد" ،نسبت به وضعيت علم اقتصاد و تدريس
انضباط اقتصادی در دانشگاهھای دنيای قديم و جديد نگرانی جدی ابراز نموده است .او ،به ويژه اظھار نگرانی میکند،
که تدريس انضباط رياضی در دانشکدهھای اقتصاد متناسب با زمان معاصر نيست :سکيدلسکی مینويسد ":اتفاق
میافتد ،که دانشجويان دانشکدهھای اقتصاد دانشگاهھای پيشرو بريتانيا يا امريکا بدون اين که حتا يک سطر از آدام
اسميت يا مارکس ،ميلی يا کينز ،شومپتر يا ھايک خوانده باشند ،با نمرۀ عالی فارغالتحصيل میشوند .آنھا به طور
معمول در دورۀ تحصيل نيز فرصت تطبيق بررسیھای اقتصاد خرد و کالن با حوزۀ گستردۀ علوم اقتصادی ،اقتصاد
سياسی و غيره را نمی يابند ...ھيچ کس سھم رياضيات و آمار را در شکلگيری تفکر علمی دقيق انکار نمیکند ...عالوه
بر اين ،برنامهھای تحصيلی امروزی اقتصاد پر شده از نظم و ترتيب رياضی و محدوديتھای ادراکی ،که ھيچ کس آنھا
را درک نمیکند" .
در روزھای آخر سال  ٢٠١۶مقالۀ روبرت سکيدلسکی زير عنوان "اقتصاددانان عليه اقتصاد" انتشار يافت ،که باتالق
راکد "اقتصاددانان حرفهئی" را به شدت متالطم ساخت .در مقاله گفته میشود ،که دولت بريتانيا و بانکھای انگليس در
شرايط سردرگمی کامل به سر میبرند .آنھا ھيچ راه حل واقعی برای خروج از اين باتالق رکود ،که اقتصاد پس از
بحران سالھای  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧در آن گرفتار شد ،پيدا نمیکنند .غلبه بر رکود ممکن نيست و ھمۀ نشانهھای موج دوم
بحران مالی مشاھده میشود .حاکميت بريتانيا گاھی به پولگرائی روی میآورد ،گاھی به اقتصاد کينزی توسل میجويد،
اما ھر بار بیپاسخ .سکيدلسکی تصريح میکند ،بحران اقتصادی در کشور ،الاقل تا حدودی از بحران علوم اقتصادی
معاصر و آموزش اقتصادی ناشی میشود .مؤلف به رويکرد "مکانيکی" به اقتصاد اعتراض میکند ":از نگاه
اقتصاددانان ،ماشين نماد مورد عالقۀ اقتصاد است .ايروينگ فيشر) ،(Ирвинг Фишерاقتصاددان نامدار امريکا حتا
ماشين ھيدروليکی پيچيدهای با سپردهھا و اھرمھا ايجاد کرد ،که به او امکان داد تا سازگاری تعادل قيمتھای بازار در
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مقابل تغيير عرضه و تقاضا را به طور عينی مشاھده نمايد .اگر شما مطمئن ھستيد ،که اقتصاد مانند ماشين کار میکند،
آنوقت شما ،قبل از ھر چيز ،مشکالت اقتصادی را مانند مشکالت رياضی میبينيد" .اما از آنجائی که اقتصاد ماشين
نيست و مثل انسان )البته نه انسان اقتصادی( زنده است ،اتکای بيش از حد اقتصاددانان آينده به رياضيات در نھايت
مضر است .اين امر ،درک اقتصاد به مثابۀ يک موجود زنده را با مشکل ھمراه میسازد.
به باور روبرت سکيدلسکی ،رويکرد يکجانبه و بسيار باريک به آموزش اقتصاددانان در دانشگاھھا به خطر اصلی
برای رفاه اقتصادی جامعه تبديل میشود ":اقتصاددانان حرفهئی معاصر در عمل چيزی جز اقتصاد يا نمیگيرند .آنھا
حتا آثار کالسيک مرتبط با نظم و انضباط خود را مطالعه نمیکنند .در بارۀ تاريخ اقتصاد اگر به طور کلی ممکن باشد،
در حد جدولھا و دادهھا آگاھی می يابند .فلسفه ،که میتواند محدوديت روش اقتصاد را به آنھا توضيح دھد ،برای آنھا
يک کتاب بسته است .رياضيات ،افق فکری آنھا را به طرز آمرانه و اغواگرانه کامالً تحتالشعاع قرار داده است .
اقتصاددانان "-دانشمندان احمق" ) (idiots savantsزمان ما ھستند".
* -پروفسور ،دکتر علوم اقتصاد ،مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه
به نام "سرگئی فيودورويچ شاراپوف"
http://www.fondsk.ru/news/2017/01/04/ekonomicheskie-prognozy-kak-otrasl-astrologii43326.html
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