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 معاني همه اين »مبادله ونقان« كه كردم نمي هم را تصورش
   .باشد داشته غيرشهودي و انگيز شگفت

  .نوشتم را كتاب اين كه بود خاطر همين به
  

  
  
  :به تقديم

 به فقط من، رفاه به اعتنا بي مطلقاً و ناخودآگاه كه، دنيا مردم تمام
 و فاهر در مختلف هاي شيوه شمار بي به »كار تقسيم« واسطه

  .اند داشته نقش ام خانواده و من خوشبختي
  



  
  

، )1969( جايزه نوبل ةبرنداقتصاددان ، 1»پل ساموئلسون«روزي 
به چالش اين گونه  2»اوالماستانيسال «داني به نام  توسط رياضي

يك چيز را نام فقط علوم اجتماعي در سرتاسر " : كهه شدكشيد
  ". نباشد پا افتاده پيشببر كه هم درست باشد و هم 

 ساموئلسون ذهن به بعد ها سال لشچا اين به صحيح پاسخ
   .نسبي مزيت :رسيد

 درست منطقاً نسبي مزيت كه اين" :گفت اوالم به پاسخ در وا
 استدالل و بحث به نيازي هستي دان يرياض كه تو براي است
 و مهم آدم هزاران نيز را يستن افتاده پا پيش  كه اين و ؛ندارد

 قادر هرگز خصهش به خودشان نه كه دهند مي گواهي هوشمندي
 آن شده داده توضيح برايشان وقتي نه و اند بوده آموزه اين درك به

   3".اند كردهرا باور 

                                                 
1. Paul Samuelson 

2. Stanislaw Ulam 
3. P. A. Samuelson, “The Way of an Economist,” in International Economic Relations: 
Proceedings of the Third Congress of the international Economic Association, (London: 
Macmillan, 1969), pp. 1–11. 
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  1»دونالد بودرو«مقدمة 
اقتصاد در دانشگاه نيويورك دانشجوي دكتري  چند 1980اوايل دهه 

يكي از دانشجويان . وگو بودند هنگام صرف ناهار با هم مشغول گفت
  يك فقط كه اين قدر مهمه؟ ايننسبيچرا مزيت ": با تعجب پرسيد
  ".هاصطالح رياضي

دهانم از تعجب قيقتاً  وقتي اين حرف را شنيدم ح.من هم آن جا بودم
تواند چنين  چه طور اين آدم مي! چرا مهمه؟":با خودم گفتم. باز ماند

  "اي بكند؟ جاهالنهاظهار نظر 

 پايه و اساس اقتصاد نسبيآن قدر اقتصاد خوانده بودم كه بدانم مزيت 
الملل، بلكه   نه فقط از نظر اقتصاد بازار يا تجارت بين- است انساني

بودم دكتري با وجود اين، چون تازه سال اول . نسانيبراي كل جامعه ا
ر چه تالش ه.  بدهمنسبينتوانستم توضيح روشني در مورد مزيت 

  .كردم داليلي بياورم كه بنيادي بودن اين مفهوم را اثبات كنم نتوانستم

 را در پيش رو داريدخواست آن موقع اين نوشته كه  چه قدر دلم مي
ها  دادم و از آن انشجوهاي دكتري مي آن را به دواختيار داشتم 

درك درستي از خيالم راحت شود كه خواستم آن را بخوانند تا  مي
در ضمن، چند نسخه هم به اساتيد رشته . كنند  پيدا مينسبيمزيت 

 مطلبها كلي  مطمئنم خيلي از آن. دادم اقتصاد در دانشگاه نيويورك مي
  .گرفتند از آن ياد مي

                                                 
1. Donald Boudreau 
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 م به عنوان يك مفهونسبي است كه بر مزيت ها مانوئل آيائو مدت
نظران توصيه  ورزد و به درستي به صاحب اساسي و بنيادي تأكيد مي

 ندتوان  نمينسبيمنطق مزيت داشتن درك صحيح از كند كه بدون  مي
  .درك درستي از جامعه داشته باشند

تفكر در مورد صرف اي از زندگي پربار و موفق خود را  او بخش عمده
 آن را براي همه كساني -با صبر ايوب-كرده و بارها و بارها  بينسمزيت 

در اين كتاب او تفكرات ناب . ند توضيح داده استا هكه گوش شنوا داشت
  .كند در مورد اين اصل بنيادين جامعه بشري ارائه ميرا و روشن خود 

 تا اين اندازه شفاف و مختصر نسبيهيچ توضيحي را در مورد مزيت 
هر چه الزم است را در مورد بر اين باوريد كه تي اگر ح. ام نديده

كنيد، باز هم اين كتاب را  را كامالً درك ميدانيد و آن  مي نسبيمزيت 
تر اين مفهوم به  تر و عميق درك دقيق  از از شور و شعفي كهتابخوانيد 
  .آوريد لذت ببريد دست مي

 تعدادشان كم كه(آيائو هر توانايي و استعداد ديگري كه داشته باشد 
  !، در توضيح مزيت نسبي از يك مزيت نسبي برخوردار است)نيست

  دونالد بودرو
  1»دانشگاه جورج ميسون«رييس دپارتمان اقتصاد 

  2»فيرفكس، ويرجينيا«

                                                 
1. George Mason University  

2. Fairfax, Virginia 



9  

  1»ميلرروي  ليراجر «مقدمة 
گر چه در مورد اين كتاب كه يك گوهر واقعي است حرف براي گفتن 

با هايي كه در ديدار  تجربهه ذكر اولين زياد دارم، اما دوست دارم ب
دانشگاه «زماني كه او رييس . نويسنده آن، مانول آيائو، داشتم بپردازم

 از من دعوت كرد كه نظريه پول را در  بود2»فرانسيسكو ماروكين
در يكي از اولين سفرهايم به گواتماال محيطي . دانشگاه تدريس كنم

 به آن عادت كرده بودم شباهتديدم كه با آن چه در اياالت متحده 
  .  نداشتچنداني

 اعالم كرده پرواي گواتماال بي و گو  ركيكي از رهبران مذهبيِآن زمان 
در . آويزان شوندداران بايد از تير چراغ برق   بود كه همه سرمايه

المللي اياالت  آژانس توسعه بين«ديگر، دو كارشناس از مناسبتي 
مانوئل . ه دانشگاه به گواتماال آمده بودند براي بازديد از محوط3»متحده
دفتر كوچك  در ،كردند صدا مي 4»موسو«كه دوستانش او را آيائو، 

 دليل حضور و منطقي خود امان هاي بي گري با پرسش محل كارش
 ظرف مدت  را به چالش كشيد و در آمريكاي التين» توسعهآژانس«

 كارشناسان جويانة لهداخانداز و م  غلطتوجيهات  تمامنسبتاً كوتاهي،
ثابت  در هم كوبيد و عمالً   را به معناي واقعي كلمه»آژانس«رتبه  عالي
هاي  و به عالوه نشان داد كه اين حرف( زدند ميكه حرف مفت كرد 

از آن !). زدند دهندگان گواتمااليي مي مفت را به هزينه پول ماليات
                                                 
1. Roger LeRoy Miller 

2. Universidad Francisco Marroquín 
3. U.S. Agency for International Development (USAID) 
4. Muso 
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 منطقي به زباني هاي در طرح انديشه» وسوم«موقع تا امروز، توانايي 
اين كتاب خود گواه روشني .  به مراتب بهتر شده استصريح و روشن

   .بر اين مدعا است
متعجب شدم كه آيائو چه طور توانسته زماني كه اين كتاب را خواندم 

چيزي كه تا اين حد براي اقتصاددانان روشن و بديهي است را برايشان 
  قبل از خواندن اين كتابچند ماهراستش را بخواهيد، . تر كند روشن
چه داد كه  عمالً داشت به من توضيح مي يك دوست سوييسي بود كه

  وافراد غير ثروتمند پولدارتر شوندتوانند به هزينه  طور ثروتمندان مي
نفع   داوطلبانه مبادله  درزماني كه سعي كردم براي او توضيح بدهم كه

. از حدقه درآمد، چشمانش ستي نگري ضرر طرف دي طرف به معناكي
 زيرا هرگز نفهميده بود كه چه نبود،مفهوم واضح قادر به درك اين او 
شود و سهم بيشتري عايد  منجر به رشد اقتصادي ميتجارت  طور

م را آن قدر واضح وبرعكس، مانول آيائو اين مفه. گرداند همگان مي
» سواد فقير و بي«دهد كه حتي كساني كه از نظر اقتصادي  توضيح مي

  .شوند هستند هم متقاعد مي
  :فقط به چند گوهري كه در اين كتاب يافتم توجه كنيد

 فقط با ثروتمندتر كردن افراد نكته كه در اقتصاد بازار ني افهم
درهم كوبندة د، ن ثروتمند شودنتوان ي است كه مگرانيد

كساني است كه بازتوزيع ثروت توسط دولت را به ادعاهاي 
با اين كنند و  هش فقر پيشنهاد ميعنوان راه حلي براي كا

  . پيشنهاد مدعي موضع برتري اخالقي هستند
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آن كردند،  اگر تعداد افراد بيشتري قسمت اول جمله فوق را درك مي
و به طور فزاينده در اياالت (در كل اروپا وقت شايد مجبور نبوديم 

اين همه اظهار نظرهاي منفي طبقاتي در مورد ثروتمندان ) متحده
هر چه . ها نيز مصداق دارد اين مفهوم كلي در مورد ملت. نيمبخوا

اگر   كهكنممتقاعد ها را  توانم اكثر آمريكايي نميباز هم كنم  ميتالش 
چين دو، سه يا حتي ده برابر ثروتمندتر از اياالت متحده شود، وضع 

   .ها هم بهتر خواهد شد آمريكايي
ثروتمند «تواند به هزينه ديگران  آدم نمي} در اقتصاد بازار{

 و به اين ها بدهد ي به آن بهتر معامله، مگر آن كه پيشنهاد»شود
   .ها را نيز ثروتمندتر كند ترتيب آن

غير هاي   به نظرتان تعداد آدماين مفهوم بسيار ساده است، اما
كه آن را باور ) هايي  برخي اقتصاددانو حتي( سياستمدار متخصص و

كه اگر شما اند  متأسفانه اين افراد متقاعد شده ندارند چقدر است؟
فقط به واضح است كه شويد،  ثروتمند هستيد و ثروتمندتر مي

مركز حقوق و «در مدت كوتاهي كه در . رسانيد خودتان نفع مي
 دانشجوي«بودم يك » دانشكده حقوق دانشگاه ميامي«در » اقتصاد
 كه اين بعدها. كرد  نگهداري فرزندانم به من كمك مي در1»اي مبادله

 از دوستان او شنيدم كه گفته بود من با بازگشتدانشجو به كشورش 
اوركردني نبود كه از نظر او ب. ام  شده ثروتمند»كشي از ديگران بهره«

 اين همه پول به دست آورده  بدون در رنج انداختن ديگرانمن بتوانم
                                                 

منظور دانشجويي است كه مدت كوتاهي دانشگاه و منزل خود را با دانشجوي يك دانشگاه خارجي عوض . 1
  . مترجم- كند كه هدف از اين كار بيشتر ياد گرفتن زبان خارجي است مي
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ها را  ه خوبي در كتاب خود اين قبيل سوء تفاهم مانوئل آيائو ب.باشم
  .كند رفع مي

به معناي واقعي كلمه، همه ما در ثروتمندتر كردن ديگران با 
  .كنيم يكديگر رقابت مي

كرد، امروز مردمان جهان  اگر كل دنيا مفهوم اين جمله آخر را درك مي
  .از آن چه امروز هستند ثروتمندتر بودند

 درك همه خوانندگان كتابش را در وئل آيائومان: يك چيز مسلم است
  .برد مي داوطلبانه باال  مبادلهمورد بازارهاي آزاد و 

  روي ميلر، نويسنده راجر لي
  1»اقتصاد امروز«

                                                 
1. Economics Today 
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  گفتار پيش
قانون «موضوع اين كتاب درباره يك قانون اقتصادي است كه با عنوان 

بسياري موضوعات كنند، قانوني كه به   از آن ياد مي1»هاي نسبي هزينه
اي در بر دارند  اجتماعي كه هر كدامشان مفاهيم ژرف و گسترده

بود كه  تر مي چنان كه در ادامه خواهيم ديد، مناسب. شود مربوط مي
كما اين كه  (2»نظريه عمومي مبادله « گذاشتند اسم اين قانون را مي

د و يا مانن)  اين عنوان را به كار برده3»پاسكال سالين«پروفسور 
  .5»قانون همكاري«گفتند   به آن مي4»لودويگ فن ميزس«پروفسور 

را » نظريه مبادله«هاي درسي رشته اقتصاد، توضيح درباره  بيشتر كتاب
دهند كه به مبحث  تقريباً به شكلي انحصاري به فصولي اختصاص مي

هاي  واضح است كه نويسندگان اين كتاب. پردازد مي» الملل تجارت بين«
اند كه البد مردم از پيش اصول اوليه  شتباه بديهي فرض كردهدرسي به ا

اند و از قبل اطالع دارند كه اين اصول چه  مبادله را به درستي فهميده
هاي ضمني اين اصول  ارتباطي با اعمال حقوق مالكيت دارند، يا  داللت

چه » عدالت توزيعي«و » توزيع ثروت«در ارتباط با موضوعاتي نظير 
اي با موضوع تخصيص منابع انساني و  ا اين اصول چه رابطههستند، و ي

  6 .مادي، يا ماليات و يا ديگر موضوعات مهم جوامع مدرن و اوليه دارند
                                                 
1. Law of Comparative Costs 
2. General Theory of Exchange 
3. Professor Pascal Salin 
4. Ludwig von Mises, Human Action (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2007). 
5. Law of Association 

اما جالب اين جا است كه هم آدام اسميت و هم لودويگ فون ميزس بحث خود در مورد علم اقتصاد را . 6
را تحت يك » تقسيم كار «، »كنش انساني«كتاب ميزس در بخش دوم . كنند درست از مسئله تقسيم كار شروع مي

پديده اساسي اجتماعي، ": كند ورد و با اين عبارت شروع ميآ مي» اقدام در چارچوب جامعه«تيتر فرعي با عنوان 
  .الملل ندارد رساله او فصل معيني در مورد تجارت بين. »تقسيم كار و مكمل آن، همكاري انساني است
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 مبادله، بر روي برخي ابعاد پديده »مبادله«با عنوان كتاب در بخش اول 
تأكيد نموده و به اين نكته اشاره خواهم » شوند بديهي فرض مي«كه 

يكي از : دارندو مجزا متفاوت پيامد  دو مبادلهسيم كار و داشت كه تق
هاي فردي   حاصل از افزايش مهارتةشناخته شدعموماً ها سود  آن
پيامد دوم اما . آيد به دست ميگرايي  است كه از تخصص) وري بهره(

ترين  هزينه  هنگامي كه وظايف بر اساس كم. تر است دهيپيچكمي 
 هم باال فرديوري  وند، حتي اگر بهرهش تركيب تقسيم كار معين مي

انداز  اين جا است كه چشم. يابد  افزايش ميگروهيوري  نرود، بهره
شود و بنابراين فرد   بعدي ايجاد ميمبادلهرفه از طريق دو طسود 
حفظ منابع، نيروي كار، و  دورنماياين . بيني كند تواند آن را پيش مي

  .انجامد رفه ميدو طبه سود شود كه  ي ميا مبادلهمحرك زمان شخصي 
، در »توضيحاتي پيرامون تجارت بين كشورها«در بخش دوم با عنوان 

الملل صحبت خواهم نمود؛  هاي مربوط به تجارت بين باب سفسطه
اهالي كسب كنند، اما  اي كه اقتصاددانان به خوبي آن را درك مي مسئله

كه هر چند  (درك چندان درستي از آن ندارند و پيشه و سياستمداران
براي كساني هم كه به عدد ). دارندكه كنند  هر دو گروه اغلب فكر مي

ها از يك سري جداول  تر شدن مثال  براي روشن،و رقم عالقه دارند
  .ام استفاده كرده

ها براي  كنم مطالعه آن ام كه فكر مي  دو مقاله آورده،در قسمت ضمائم
مقاالت مزبور با . اشدرسند جالب ب كساني به انتهاي اين كتاب مي

  .اند  در اين كتاب منتشر شده1»هاي اقتصادي بنياد آموزش«اجازه 
 

                                                 
1. Foundation for Economic Education 



  
 
  

 مبادله: بخش اول

 
  حقوق مالكيت اعمالمثابه روشي در  به مبادله - 1

پندارند  ميكه خود را قهرمان حق مالكيت خصوصي آن عده 
 آزاد و مبادلهبفهمند وقتي با از اين كه زده خواهند شد  شگفت

هاي اقتصادي  ورزند يا از محدوديت  ميتمخالف» سازي جهاني«
مردم را از حق با اين كار خود در عمل كنند،  تجاري طرفداري مي
  .كنند مالكيتشان محروم مي

از ) 1(:  استفاده كند خوداز حق مالكيتدو صورت تواند به  انسان مي
 )لذت بردن يا استفاده از آن چه مالك آن است(طريق استفاده شخصي 

يا به صورت مستقيم از طريق (  آن با چيزي ديگرمبادله از طريق )2(و 
پاياپاي، يا به صورت غيرمستقيم از طريق استفاده از پول و معامله 
 هاي يكي از نشانهتجارت از اين رو، . )گري اشخاص ثالث واسطه

  .استشما حق مالكيت بنيادين 
حقوق مالكيتي كه به شكل مشروع آميز  به صورت مسالمتاگر نتوانيد 

 دولتي كه .حق مالكيتي نداريد كنيد، ديگر مبادلهايد را  به دست آورده
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 فقط با  باشدگذاري شده پايهبراي حمايت از حقوق اساسي فردي 
را حق مالكيت شما تواند  هدف حمايت از حقوق برابر ديگران مي

خدمت به منافع خصوصي صنعت يا با هدف قانوناً محدود كند، نه 
  . ديگريشخص

واگذار ، و  بردنبهره داشتن، حقِبه طور كلي عبارت است از مالكيت 
  . مشهود و نامشهودهر چيز  دنكر

 مالكيت را اين گونه تعريف )1723-1780 (1»سر ويليام بلكستون«
يك است كه اي  اربابانهحق مالكيت آن مالكيت، منظور از ": كرده است

 بدون ،كند  مدعي آن است و بر چيزهاي بيروني جهان اعمال ميفرد
   2". باشد فرد ديگري در جهان نسبت به آن حقي داشتههيچآن كه 

تواند به  مسلماً منظور سر ويليام اين نبوده كه مالك قانوني چيزي مي
؛ زيرا بدون آن را واگذار كندهر شكل يا بدون هر گونه محدوديت 

 در استفاده از حقوق يشخص ديگرممكن است محدوديت، وجود 
در چنين .  به حقوق مالكيت شما لطمه وارد كند خودمالكيت

  .بهره ببرداز حقوقش بتواند يني نيست كه كسي سناريويي، هيچ تضم

اي كه  ر جامعهد. ها است ترينِ سنت جويانه  مالكيت، صلح  
 مبادلهمالكيت خصوصي حاكم است، كاال يا بايد داوطلبانه 

  .شود، يا با مشقت فراوان توليد گردد

  

   1»ترين پيروزي با شكوهتام بتهل، «  

                                                 
1. Sir William Blackstone 

2. Quoted in: Tom Bethell, The Noblest Triumph: Property and Prosperity through the Ages 
(New York: St. Martin's Press, 1998), p. 19. 
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مقبوليت عام دارد اين است حد و مرزي كه در مورد حقوق مالكيت 
 ديگران احترام ةشما به حقوق برابر و عموماً شناخته شدمادامي كه كه 
گذاريد، هيچ كس حق ندارد به شما بگويد كه چه طور از حقوق  مي

به به عبارت ديگر، مادامي كه . را واگذار كنيدها  خود بهره ببريد يا آن
پذير شدن  ستكه موجب زيقواعد رفتار صحيح رفه دو طصورت 

گيري در  شود را قبول كرده باشيد، حق انحصاري تصميم جامعه مي
.  شما استاز آنِصرفاً ، مورد كنار گذاشتن آن چه به شما تعلق دارد

هايي را در   محدوديت)1»ده فرمان«مانند (در واقع، قواعد رفتار صحيح 
تيب از كنند تا به اين تر  هستيد تعيين ميشمورد آن چه مجاز به انجام

  .شودرفه ديگران حمايت دو طحقوق برابر و 

 بهرهاي جز  زماني كه چنين هنجارهايي حاكم باشد، مردم هيچ گزينه
 .دنآميز آن ندار مسالمتواگذاري از مالكيت خود يا بردن 

و  ( كه مقبوليت عام دارند، استفاده از حقوق مالكيتيها محدوديت
 قواعد اساسي ،)گيرند رار ميها ق برخي موارد در مرز بين آنمسلماً 

احترام به زندگي، : كنند اقتصاد بازار را تشكيل داده و تعريف مي
  .مالكيت، و قراردادها

اما . ن حقوق مالكيت استهر گونه ماليات به منزله به زور ستاند
آميز براي تأمين امور جمعي  احتماالً يك ماليات عمومي و غير تبعيض

 با از دست دادن بخشي از آزادي فردي به ، همراه)مثالً اداره پليس(
عنوان بخشي از هزينه زندگي در جامعه، به طور كلي قابل تحمل 

با وجود اين، .  مشروط بر اين كه ماليات براي همه يكسان باشد؛است
                                                 
1. Ten Commandments 
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هاي تبعيضي براي  در اكثر موارد مردم با دولت در وضع ماليات
و از اين قبيل محدود كردن آزادي تجارت اشخاص ثالث موافقند 

اين حمايت نه به خاطر درآمدزايي . كنند ها حمايت مي ماليات
نه (خاطر داليل اقتصادي بلكه به  ، براي دولتهاي تبعيضي ماليات
ها گاه به داليل  به عنوان مثال، دولت.  استو حتي اخالقي) مالي

اخالقي، و گاه صرفاً براي حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل 
ي خارجي از ابزار ماليات براي محدود كردن مصرف رقبا

كنند، آن هم فقط با اين توجيه   الكلي استفاده ميهاي نوشيدني
اهميت كه تاجر مربوطه از سر اتفاق خارجي است و در كشور  بي

  . كند ديگري غير از كشور خودمان زندگي مي

كته الملل اين ن تجارت بين پيرامون مسائل  رسد در بحث به نظر مي
كساني كه به اين تجارت اشتغال دارند شود كه در نهايت  فراموش مي

كشورها نيستند، بلكه افرادي هستند كه مستقيم يا غيرمستقيم از طريق 
  .كنند نمايندگان تجاري فعاليت مي

، 1993اسلواكي در سال  و  به عنوان مثال، قبل از فروپاشي چك
ساكن  با والديمير كه ، يكي از ساكنين پراگ، اجناسش راواتسالو

 متعهد به حمايت از  كهها دولت آن. كرد مي مبادله بودبراتيسالوا 
كرد، مگر در  ها مداخله نمي مبادلهدر اين ،  بودحقوق مالكيت اين دو

 بخشي از به عنوان(ها  آن  تضمين قراردادهايمواردي كه به 
اسلواكي به دو  و  پس از تجزيه چك. شد مربوط مي) شانحقوق

تبديل و مشمول » المللي تجارت بين«ها به  قسمت، مبادالت آن
  .مقررات دولتي و عوارض شد
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 ضوابط ي سركي دور الزم است يها  با مكان مبادله يبرا  
 شوند كه موجب اعتماد و احترام تي و رعابي تصويرفتار

 ،ي از جمله تعهدات قرارداد،ي خصوصتي مالكيمتقابل برا
حقوق  «12 در قرن يتجار خصوص منظور ني ايبرا. باشند

 قانون تجارت هي كردند كه نسخه اولنيرا تدو» بازرگانان
  . بوديمروزا

  

   1»حقوق بازرگان«  

 و اسلواكي  تجزيه چكاين دو نفر بعد از مشخص نيست كه چرا 
در واقع، من هيچ كتاب، رساله، يا . حقوق مالكيتشان را از دست دادند

خواهد نقض حقوق مالكيت را بر اساس ه بشناسم ك اي را نمي نويسنده
   .قلمرو سياسي محل اقامت صاحب مال توجيه كند

به نظر من فراگير بودن اين ديدگاه كه تجارت مربوط به كشورها 
، »افراد«كنند و نه  هستند كه با هم تجارت مي» كشورها«شود و اين  مي

ت به دليل درك و برداشت اشتباهي است كه مردم از مفهوم تجار
در نتيجه . كنند تجارت ربطي به حقوق مالكيت ندارد دارند و فكر مي

همين تصور اشتباه است كه، وقتي طرفين مبادله در دو كشور متفاوت 
ها با خيال راحت از قوه قهريه خود استفاده  كنند، اكثر دولت زندگي مي

ها را از حق تجارت با يكديگر محروم كرده يا به انحاي  كنند تا آن مي
  2.ها مداخله كنند مختلف در مبادله آن

                                                 
1. Lex Mercatoria/ Law Merchant 

ت از يك موضوع، و فراگير تواند نمونه آشكاري باشد از موارد متعددي كه درك نادرس احتماالً اين مي. 2
شود كه به آن اشتباه  شدن يا به واقع عادي شدن آن پندار نادرست، به چه شكلي به ضرر خود مردمي تمام مي

خواهند با هم به تجارت و معامله بپردازند، فارغ از مليت و مرام و  كه مي» افرادي«به هر حال، . زنند دامن مي
كنند، و  ها تقاضاي نظارت و مقررات بيشتر مي د كه مدام از دولتمذهبشان، بخشي از همين مردمي هستن

  . مترجم-! »بريد يكي بر شاخ بن مي«شوند كه  ي سعدي مينماند مصداق آن مصرع به ياد
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كنند كه چون هيچ   دولت دفاع ميتاز مداخالبا اين استدالل ها  بعضي
تواند به تنهايي و بدون تشريك مساعي ديگران، از جمله  كس نمي

دولت، چيزي را توليد كند، پس هيچ كس نسبت به مالكيت حق 
ليد كاال و خدمات اما فرايند همكاري اجتماعي در تو. نداردانحصاري 

شامل يك سري مبادالت قراردادي حقوق مالكيت است كه مزد آن به 
  در مبادلهشكل مناسب و دو سويه با موافقت داوطلبانه طرفين درگير

  .هاي تسويه شده است اي از حساب اين فرايند زنجيره. شود پرداخت مي
اديو  ر يك خواهخواه يك كيسه گندم باشد، (كنم هر چه من توليد مي

 و ، مديريت،، با هماهنگي) كريستالظرفيك ترانزيستوري يا 
اين برخي از . گيرد صورت ميفراوان دهي منابع انساني و مادي  سازمان
 از طريق توافقات قراردادي با  راو برخي ديگرمال خودم هستند  منابع

  . ورمآ  به دست ميمالكانشان
رداخت ايم پ  كردهافقمن پول مالك زمين را با قيمتي كه آزادانه تو

كنم و مطابق با آن به او  بهترين پيشنهاد كارگر را قبول ميكنم؛  مي
چون اگر او پيشنهاد بهتر و باالتري براي نيروي كار (كنم  پرداخت مي
؛ پول شركت )توانستم از خدمات او استفاده كنم داشت نمي خودش مي

 مواد اوليه  و سموم دفع آفاتكنندگان كود، برق و مخابرات و تأمين
در نهايت پول خدمات دولت را هم از . كنم مختلف را پرداخت مي

  .دهم  طريق پرداخت ماليات مي
،  كيسه گندمها به فرايند توليد پرداخت شده و حساب همه اين كمك

ظرف كريستال، يا راديو ترانزيستوري توليد شده فقط و فقط مال من 
طور كه دلم بخواهد در كه بايد بتوانم در كمال آرامش هر است 
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چيزي بر اساس قرارداد نيست، بلكه اجرت من .  تصميم بگيرمشمورد
اين اجرت با . ماند باقي ميبراي من   توليدفراينداست كه در انتهاي 

 فرايند  توليد هميشه با اميد موفقيت  كهدرست است: استهمراه قمار 
 باالتر بودن  اميده ب نيزكنندگان از محصول و مصرف رضايت و توليد
شود؛ اما   انجام ميي پرداخت شدهها  توليدات از مجموع هزينهقيمت

ها را پوشش دهد، كه در آن  اين امكان هم وجود دارد كه نتواند هزينه
  .شود زيان من التفاوت آن مي صورت مابه

 قواعد كسب حقوق  است كههنجارهاي رفتاري مورد قبول طرفيناين 
 عمل توليد و رفصو اين  .كنند ميتعيين ي قانونشكلي به را مالكيت 
نحوه توزيع ثروت  يعني ،الگوي مالكيت است كه قراردادطي   مبادله

  .كند توليد شده، را تعيين مي
بايد به خاطر داشته باشيم كه توليد و توزيع در واقع يك عمل واحد 

رعايت . اند هستند؛ همان طور كه خريد و فروش دو روي يك سكه
قاً همان چيزي است كه مشروعيت حقوق اكتسابي را تعيين قواعد دقي

بازتوزيع ثروت به منزله تغيير قواعد عطف به ماسبق كردن . كند مي
نقض حاكي از  از اين رو، لزوماً . از خاتمه بازي استبعدبازي 
ها  خود را بر اساس آنت مبادالآميز قواعدي است كه افراد  قهر

  .اند  هريزي كرده و انجام داد برنامه
و سود (كه محصوالت  شود اين است انتقاد ديگري كه اغلب مطرح مي

 مشروع كسب شده باشند باز هم ي اگر به شكليحت) ها حاصله از آن
اما .  باشندامدهي به دست ني انصاف و برابرتيممكن است با رعا

 ياد خواهيم گرفت، هيچ مقياس  مبادلهقانون همان طور كه در ادامه از 
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 از هزينه فرصت  ماا، زيروجود ندارد» سود منصفانه«اي تعيين عيني بر
 يبه عالوه، برا 1.اند اطالعي نداريم  شركت كرده مبادلهكساني كه در 
 كه ني كه عدالت عبارت است از اني جز امي نداريفيعدالت هم تعر

 ي كه برايا  مشروع و داوطلبانهي قراردادهاجهي معامله، در نتنيطرف
 كه استحقاق آن را يزي به آن چكياند هر   با هم داشتهانجام مبادله
   .داشته برسد

 يتر كم يها  كه از فرصتي كه گاه افرادكنند ي اغلب استدالل منيمنتقد
 ناعادالنه طي جبر زمانه به زور مجبور به قبول شراليند به دلربرخوردا

 يان به گردن كستوان ي مورد اشاره را نمطياما قطعاً آن شرا. شوند يم
 م آن افراد محروي فرصت را برانيانداخت كه در حال حاضر دارند بهتر

 ي فرديبر عكس، وقت. دهند ي كار مشنهادي و به آنان پآورند يفراهم م
 كه كند ي اعالم مي به واقع دارد به نوعرد،يپذ ي مبادله را ماي كار شنهاديپ
 داشته، اري كه در اختي اندكيها  و فرصتتي نسبت به وضعشنهادي پنيا
ن كه ي از امي حاال بگذرشود، ي محسوب مي و بهبودشرفتي پكي

  2.آورند ي آن افراد فراهم نمي براي فرصتچي مزبور خودشان هنيمنتقد
                                                 

به معناي بهترين فرصت يا مزاياي بعدي است كه از آن صرف نظر ) opportunity cost(هزينه فرصت . 1
كننده  هزينه فرصت مربوطه در حاشيه قرار دارد، هيچ كس به غير از خود اقدامالبته، از آن جا كه . شده است

  .تواند آن را مشخص كند نمي
هاي موسمي گرفته تا آفات طبيعي و مشكالت اجتماعي  از طوفان(به طور مثال، فرض كنيد به داليل مختلف . 2

كنند و  وضعيتي اسفناك زندگي ميساكنين شهر پر جمعيتي در بنگالدش در ) و فقر فرهنگي و فساد دولتي
دار ايراني،  يك سرمايه حال اگر يك كارآفرين هلندي يا .  دالر در روز است2ميانگين درآمد مردم فقير آن شهر 

 دالر بدهد، و اين 4اي در آن شهر تأسيس كند و براي كار به مردم بومي آن شهر پيشنهاد دستمزد روزانه  كارخانه
دار انتقاد داريم، ناعادالنه باشد، چاره چيست؟ آيا مشكالت  ه به دستمزدهاي آن كارخانهچهار دالر از نظر ما ك

دار هلندي يا ايراني است؟ آيا ما كه در گوشه گرم خانه  دار يا سرمايه مردم بومي آن شهر تقصير آن كارخانه
مشكالت مردم آن شهر انجام كنيم، كاري براي رفع  دار حمله و انتقاد مي ايم و به آن كارخانه خودمان نشسته

دار دستور بدهد كه حقوق كارگران را  ايم؟ حال اگر انتقاد ما مؤثر واقع شود، و دولت بنگالدش به كارخانه داده
المللي برايش صرف نكند كه دستمزدها را  دار با توجه به وضعيت رقابت در بازار بين افزايش دهد، ولي كارخانه

 2انه را تعطيل كند، آيا مردم آن شهر كه به واسطه وجود كارخانه سطح درآمدشان افزايش بدهد و در نتيجه كارخ
  . مترجم-كنند؟ شوند و از ما منتقدين دلسوز تشكر مي برابر بيشتر شده، با تعطيل شدن آن كارخانه خوشحال مي
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 قدر و كي صرفاً شود ي كه از مبادله داوطلبانه حاصل ميمنفعت متقابل
 ي و جا به جا كردن چند كاالختني كه از در هم آمستي ني ذهنمتيق

 از منابع، ني مصرف هر مقدار معيمبادله به ازا.  آمده باشدديد پدموجو
 ني كه طرفيا  افزودهكند، ي مجادي اي واقعي در كاالهاي افزوده مادكي
. اند اند و در ذهن خود خواستارش بوده  هر دو به آن فكر كردهبادلهم
 ناني بود كه اطم1»كاردوي رديويد« همان كشف و افاضه ارزشمند نيا

 كشف را روشن ني اي واقعي معناديآ ي كه در ادامه ميحاتي توضدارم
  .خواهد كرد

   تقسيم كار- 2
 اين هستند كه  بهپردازند محدود اكثر توضيحاتي كه به تقسيم كار مي

گرايي و به دنبال آن، افزايش  چه طور تقسيم كار منجر به تخصص
آورده مثالي كه بيش از همه در اين مورد . شود وري فردي مي بهره
ليد اسميت ضعف تو. سازي آدام اسميت است شود، كارخانه سوزن مي

قبل از تقسيم كار را با افزايش توليد حاصل از تقسيم تخصصي 
  . اما اين فقط بخشي از داستان است2.كند وظايف مقايسه مي

مورد »  كارميتقس« در باب ي سنتحاتي كه در اكثر توضيموضوع
 تيمز« و كارها بر اساس في وظايوقت است كه نيغفلت قرار گرفته ا

 در ي بهبودنيتر كم جادي بدون اي حتشوند، ي ممي تقس»ينسب
 باز هم ن،ي نويها يها و فناور  روشي بدون معرفاي ي فرديها مهارت

                                                 
1. David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation (Indianapolis: 
Liberty Fund, Inc., 2004), pp. 128–149. 
2. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Indianapolis: 
Liberty Fund, Inc., 1981), pp. 13–24. 
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 تيبه عالوه، واقع. ابدي ي مشيافزا جامعه در ي گروهيور ثروت و بهره
 ني است كه انيااند   به آن توجه نكردهي سنتحاتي كه توضيگريد

 از جوامع دهد، ي در تمام جوامع رخ مي گروهيور  بهرهشيافزا
  .شرفتهيگرفته تا جوامع پ» گردآورنده-يشكارچ «ييابتدا

گويد در يك دنياي   مي1»كنش انساني«در كتاب  »لودويگ فون ميزس«
وري نشود هيچ  فرضي كه در آن تقسيم كار موجب افزايش بهره

هستي  ميزس با اين كلمات در واقع 2. داشتاي وجود نخواهد جامعه
روشن است كه . دهد پديده نسبت ميخود جامعه را به اين  تكامل و

 نداشتند، هيچ يت بيشتراگر مردم هرگز از همكاري انتظار موفق
  .گرفت اي شكل نمي جامعه

 ارزش اقتصاددانان هي به نظري ربطچي هي نسبيها نهي هزهينظر  
 ها متي قاي به ارزش ي نسبيها نهيز ههينظر.  نداردكيكالس

 اصل نيا... .  استيلي قضاوت تحلكي بلكه شود، يمربوط نم
... .  باشدتوجه ي بيگذار  نسبت به مشكالت ارزشتواند يم

 كي كالسهي از نظرده به اندازه قانون بازي نسبيها نهيقانون هز
 خود را فقط ميتوان يدر هر دو مورد، ما م. ارزش مستقل است

  .مي دلخوش كنيماد بازده  باي مادة دادسهيمقابه 

  

   كنش انسانيلودويگ فون ميزس،   
 كار نقل قول مي كه اغلب از مبادله و تقسي ناتمامفي از تعاريكي
 كي كه مردم ني بر اي است مبنتي معروف آدام اسمة مالحظشود يم
 با زي چكي و مبادله ،ياپاي به معاوضه، داد و ستد پايعي طبشيگرا«

                                                 
1. Human Action 

2. Ludwig von Mises, Human Action (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2007), p. 143. 
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 نيها درست عكس ا  انسانشيبنا به استدالل، گرا. 1» دارندگري دزيچ
 كه مستقل و دهند ي محي ترجشترين معنا كه مردم بيمطلب است، به ا

 لي دلني فقط به اكنند يخودكفا باشند، و اگر اقدام به تجارت و مبادله م
 يزي چي براراي زشود يشان بهتر م  كار وضعني با اكنند ياست كه فكر م

 از يري قائل هستند تا چيشتري ارزش بكنند ي مافتيكه در مبادله در
 را به جان گراني به دي حاضرند ضرر وابستگن،يابرابن. دهند يدست م

  . خود را فدا كنندي از آزاديشان بخش  بهتر شدن وضعيبخرند و در ازا
كند كه  هاي مختلف كتابش اين مطلب را روشن مي اسميت در بخش
به معناي فهميده شود، هرگز كه اگر درست ( است اين نفع شخصي

شود، زيرا اگر مردم فكر   مي مبادلهكه موجب ) خودخواهي نيست
 وضعشان بدتر " معاوضه، داد و ستد پاياپاي، و مبادله"كردند كه با  مي
  .كردند شود هيچ وقت اين كار را نمي مي

سبت به از آن جا كه برخي مفاهيم ضمني بسيار مهم هستند و گاه ن
هاي اقتصادي  شود، الزم است در ابتداي كتاب توجهي مي ها بي آن

. ارائه شودمورد اصل تقسيم كار تري در  تر و دقيق توضيحات مفصل
هاي  تك ديگر موضوعات مطروحه در كتاب در واقع بايد گفت كه تك

تري از نحوه هماهنگي خودجوش  اقتصادي اساساً توضيح مفصل
 از طريق مكانيسم نظام قيمت و  است كه در بازار مبادلهتقسيم كار و 

هاي پولي  رغم وجود نظام علي. پذيرد  صورت مياستفاده از پول
 كار را مي است كه تقسني پول ا فهيتنها كاركرد و وظ پيشرفته و پيچيده،

  . كندليتسه
                                                 
1. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Indianapolis: 
Liberty Fund, Inc., 1981), p. 25. 
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 ني بر اي ارائه شده در باب مبادله عمدتاً متكفي و تعارحاتيتوض
 خود با هم ي ذهنيها يگذار مردم در ارزش« كه اند يهي بدتيواقع

 كه به دهند ي را از دست ميزيو لذا در هنگام مبادله چ» تفاوت دارند
 اريبس.  دارديتر كماند ارزش  نظرشان نسبت به آن چه به دست آورده

 يِ مجموع كل ثروت ماد،ي مواردني در چنماا. خب، قبول
 ني است، و صرفاً از اافتهي نيشيكنندگان در عمل مبادله افزا شركت

  .دست به آن دست گشته است
 نكته ندارند كه ني به اي توجه»ي ذهنيگذار ارزش« بر ي مبتنفيتعار

 نيتر كم بدون ي خود و حتي كار، به خودميپس چگونه است كه تقس
ثروت  «ي به عبارتاي، »بازده ملموس« فرد، يور  بهرهزاني در ميرييتغ
. دهد ي مشي كار و مبادله را افزامي تقسنديراكنندگان در ف  شركت»يماد

 لي دلنيو به هم (ستي پرسش چندان روشن نني پاسخ به انهمتأسفا
  : است كهني اقتيحق). اند دهي از آن غفلت ورزي سنتفيتعار

مندي، تصميمات خود را بر پايه  يتوجوي رضا مردم در جست
قرار ر حاشيه  د كهكنند اتخاذ ميي هاي جايگزين  فرصتههزين مقايسه
  .كنند گزينه را انتخاب ميترين   هزينه و طبيعي است كه كم. دارند

 ميان دو نفر  مبادلهبراي روشن شدن مطلب، يك مثال ساده رياضي از 
يك طرف به نام . در سناريوي بدترين حالت را در نظر بگيريد

 »سوپرجك«طرف ديگر ي دارد و تر كموري  بهره است كه »اينفرجو«
زمان » اينفرجو« در تمامي موارد، .وري دارد بهرهدر همه چيز  است كه

براي توليد يك چيز واحد صرف » سوپرجك«بيشتري را در مقايسه با 
ورترين افراد  كند كه بفهميم چرا حتي بهره  كمك ميمثالاين . كند مي
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هستند  يور بهرهترين سطح  افراد داراي پايينبا ناگزير از همكاري هم 
 از همكاري با كم توانند  هم ميتي ماهرترين افرادو چه طور ح

البته تنها مورد استثناي فرضي، و  ( ببرندترين افراد نفع مهارت
برابر تك كارها از مزيت  غيرمحتمل، اين خواهد بود كه يك نفر در تك

  .)با شخص ديگر برخوردار باشد
معموالً به نحوه تخصيص وظايف و » نظريه عمومي مبادله«گر چه 

 در مورد اين كه چه طور اشاره دارد، امامختلف اي  هاي حرفه عاليتف
از جمله زمين، هر چند به صورت (بازار همواره به تخصيص منابع 

به كار در جهت يك الگوي بهينه اجتماعي تمايل دارد نيز ) بطئي
بازي «  داوطلبانه مبادلهدهد كه چه طور   نظريه مزبور نشان مي.رود مي

يك بازي با مجموع   مبادله:  درست برعكس.نيست 1»با مجموع صفر
در . مثبت است كه در آن نفع يك طرف، نفع طرف ديگر نيز هست

 اختالف ثروت بين افراد نتيجه، اين مسئله معاني ضمني مهمي در مورد
، و به ويژه ها  مردم، نهادها، و دولتدغدغه بسياري ازكه  بر دارد در

  .سازمان ملل و بانك جهاني استالمللي نظير  هاي بين سازمان
 گراني نكته كه در اقتصاد بازار افراد فقط با ثروتمندتر كردن دنيفهم ا

 است ي كساني ادعاهاة ثروتمند شوند، درهم كوبندتوانند ياست كه م
 كاهش فقر ي برايثروت توسط دولت را به عنوان راه حل عيكه بازتوز

 . هستندي اخالقيموضع برتر ي مدعشنهادي پني و با اكنند ي مشنهاديپ
مسلماً بصيرت نسبت به اين موضوع پيامدهاي مهمي براي ماليات، 

  .هاي اجتماعي دارد اقتصاد، و سياست
                                                 

1 .zero-sum game : وضعيتي است كه در آن سود يك طرف دقيقاً برابر » بازي با مجموع صفر«منظور از
  .ترجم م-زيان طرف ديگر است
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  مثال عددي:  و اينفرجوك سوپرج- 3
 سوپرجك و : دنيايي را فرض كنيد كه در آن دو نفر وجود دارد

  .اينفرجو
 ل استفاده فرض كنيم سوپرجك و اينفرجو فقط از دو محصو
  .نان و لباس: كنند مي
  سرتر است، ) يعني هم نان و هم لباس (همه چيزسوپرجك در توليد

  .نه به يك ميزاناما 
  از تر سه برابر سريع را لباس، و تر دو برابر سريع را نانسوپرجك 

  .كند اينفرجو توليد مي
 فاده ديگر استهر منبع قابل ذخيره همانند ) ساعات كار(ان ما از زم
  . ارزشمقياسكنيم، نه به عنوان  مي

در مثال باال روي اين نكته تأكيد شد كه سوپرجك در توليد نان و 
 سوپرجك در توليد .توليد لباس به يك اندازه از اينفرجو سرتر نيست

  مبادلههر در اين دو نفر بنابراين، . لباس خيلي سرتر از اينفرجو است
، كه درك اين نكته نقش داشتهاي فرصت متفاوتي خواهند  هزينه

  .كليدي در فهم اين پديده دارد
گيريم كه  تقسيم كار، فرض ميمسئله تأثير حذف كردن براي 
 و سوپرجك ثابت باقي مانده و با اينفرجو) وري بهره (يها توانايي

  .يابد ها بهبود نمي تر شدن آن تخصصي
 هر يك از وري سوپرجك و اينفرجو را با مقدار نان و لباسي كه بهره
. گيريم كنند اندازه مي  ساعته توليد مي12ها در يك نوبت كاري  آن

  . كنند در تمام مدت ثابت است كار مي ها مجموع زماني كه هر يك از آن
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   تقسيم كاربدون توليد

  اينفرجو  سوپرجك   
  12  12  12  12  تعداد ساعات

   لباس2   نان6   لباس6   نان12  بازده
   لباس8+  نان 18  : مجموع توليد

داشتن چيزي به جاي چيز ديگر توجه داشته باشيد كه هزينه فرصت 
وري هر يك  براي سوپرجك و اينفرجو متفاوت است، زيرا ميزان بهره

  :ها متفاوت است از آن
  نصف لباس =  نان 1 يا نان 2=  لباس 1: براي سوپرجك
  باسيك سوم ل=  لباس 1 يا نان 3=  لباس 1: براي اينفرجو

  . نان2 لباس در قبال 1 سر به سر عبارت است از  مبادلهبراي سوپرجك 
  . نان3 لباس در قبال 1سر عبارت است از   به  سر مبادلهبراي اينفرجو، 

و موجب كند   ترغيب مي مبادلهها را به  دقيقاً همين تفاوت است كه آن
  . نفع ببرندهر دوشود كه  مي

بيشتري در مقايسه كه نان واهد يك طرفه بخفرض كنيد كه سوپرجك 
از آن جا كه در توليد هر دو كاال بهتر عمل . لباس داشته باشدبا 
 اين رسد حلي كه بنا به غريزه و حس دروني به فكر او مي  راهكند، مي

 حال نياما در ع .است كه به كارش ادامه داده و نان بيشتري توليد كند
 نفرجوي مبادله با اقيه از طر كند كينيب شي حدس بزند و پتواند ياو م

 را ييزهاي از چيشتريقادر است با صرف همان مقدار زمان، تعداد ب
   .اوردي به دست بخواهد يم
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   تقسيم كاربا توليد

  اينفرجو  سوپرجك   
  0  24  16  8  تعداد ساعات

   لباس0   نان12   لباس8   نان8  بازده
   لباس8+  نان 20  : مجموع توليد
   لباس8+  نان 18:  تقسيم كاربدوند مجموع تولي

   لباس8+  نان 20:  تقسيم كاربامجموع توليد 
   نان2: افزايش در مجموع توليد

  صفر: وري فردي تغيير در بهره
  صفر: تغيير در مجموع زمان كار

 چيزي كه تغيير كرده اين است كه سوپرجك و اينفرجو زمان خود تنها
  .اند ليد اختصاص دادهرا با توجه به مزيت نسبي خود به تو

  ييبه توانا اين كه توليد اضافه را چه طور بين خود تقسيم كنند بستگي
راه براي  بعد از تقسيم كار، يك .ها در فن مذاكره دارد  از آنكيهر 

 نان به 5 لباس در ازاي 2 اين باشد كه سوپرجك دتوان مي  مبادله
  :اهد بودنتيجه اين معامله به صورت زير خو. اينفرجو بدهد

  پس از تقسيم كار
  اينفرجو  سوپرجك   

   لباس2   نان7   لباس6   نان13  بازده
   لباس8+  نان 20  : مجموع توليد
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يا ( زيرا نسبت جايگزيني برند فايده مي  مبادلههر يك از طرفين از اين 
  .ها بين نان و لباس با ديگري متفاوت است هر يك از آن) هزينه نسبي

   را برده است؟منفعترين چه كسي بيشت
  شود  نان بيشتر عايدشان مي1اگر نفع را به نان حساب كنيم، هر دو:  
 نان به دست 1 نان، 5در ازاي )  لباس2( نان 4 سوپرجك با دادن معادل -

  .آورد مي
دست  نان به 1)  نان6معادل ( لباس 2 و دريافت  نان5 اينفرجو با دادن -

  .آورد مي

  ها را   آنفايدهتوانيم  آورند، مي  نان به دست مي1دو از آن جا كه هر
  :بر حسب زمان حساب كنيم

  . سوپرجك يك ساعت و اينفرجو دو ساعت زمان به دست آورده است-
 گيري را بر حسب لباس انجام دهيم و اگر اندازه:  
  . سوپرجك يك دوم لباس و اينفرجو يك سوم لباس به دست آورده است-

  گيري منفعت وجود دارد؟ اندازه» عادالنه«شيوه آيا چيزي به اسم 
بر حسب اين كه سوپرجك و اينفرجو منفعت توجه داشته باشيد كه 

  :كند چه طور آن را حساب كنيم تغيير مي
 منفعت هر دو يكسان است: بر حسب نان.  
 اينفرجو نفع بيشتري برده است: بر حسب زمان ذخيره شده.  
 يشتري برده استسوپرجك نفع ب: بر حسب لباس.  
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 اين تمرين ذهني كه ما انجام  مبادلهپر واضح است كه مردم موقع 
دهند كه   كاري را انجام ميغريزي اما به طور ؛دهند داديم را انجام نمي

علت اين كار اين . گويند  ميفايده- اقتصاددانان به آن تحليل هزينه
ر كنند است كه مردم همواره نسبت به آن چه بايد از آن صرف نظ

 مورد نيازشان را به دست كاال و خدماتتا ) يعني هزينه فرصت(
 زيرا اطالعات ؛ آزمون و خطا است،ماهيت اين فرايند. آورند هشيارند

  .ناقص است و ممكن است با گذشت زمان تغيير كند
وري طرفين  فرض بر اين بود كه زمان و بهرهدر مثالي كه آورده شد، 

بايد حاصل ) وري بهره(ايش ثروت گروه بنابراين، افز. استثابت 
  . تالش مشترك بوده باشد

 اين كه تقسيم كار به خودي خود از طريق كاهش هزينه ب مطلبل
 يوري گروه فرصت همگان، به طور واقعي و عيني باعث افزايش بهره

با صرف زمان و تواند  به همين خاطر است كه سوپرجك مي. شود مي
ز طريق توليد لباس به جاي نان، در نهايت ديگر منابع ارزشمند خود، ا
  . به تعداد نان بيشتري برسد

    در عملي نسبيها نهي از هزييها نمونه - 4
در ، يي كه دارندساير كاركردهاعالوه بر مناسبات مربوط به قيمت، 

 نيوجود ا .دهند  آگاهي ميكاال و خدمات به ماكمبود نسبي مورد 
 ندي ما، در گذار از فراي و مادينسان كه منابع اشود يمناسبات باعث م

 استفاده اختصاص نيبه ارزشمندتر در بازار،» مناقصه «اي متي قشنهاديپ
 كنيم،  را به صورت ذهني انتخاب مي خودگر چه ما اهداف .شوند داده 
 به آن اهداف دني رسي الزم براي را كه در حكم ابزارهاها نهيهزاما 
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ها اين  قيمت مقايسه .ميكن ي مسهي با هم مقاينيهستند، به صورت ع
نهايت گزينه، مقرون به  دهد كه از بين واقعاً بي امكان را به ما مي

ها را انتخاب كنيم تا چيزهايي را به دست آوريم كه  ترين تركيب صرفه
  .كنند به بهترين وجه نيازهاي ما را تأمين مي

ون قان«هاي ساخت بشر،  ها و كاستي در دنياي مملو از محدوديت
 هميشه بر تصميمات ما در مورد نحوه تعيين وظايف 1»هاي نسبي هزينه

  .گذارد  اثر مي)از جمله استعداد، زمين، و زمان(و تخصيص منابع 
  من: 1مثال 

من كاسب نسبتاً موفقي هستم، اما دوستاني دارم كه بهتر از من هر چند 
هاي مديريتي  ت با مهارها چرا آن. توانستند كسب و كار مرا اداره كنند مي

 شوند؟ علت آن است كه مزيتي كه برتر خود جايگزين من در بازار نمي
كنند از  تحت مديريت خودشان كسب مي در كسب و كار اين دوستان

  .آورند بيشتر است مزيتي كه در مديريت كسب و كار من به دست مي
دانم كه بهتر از بعضي از مشتريانم  به همين ترتيب، من هم مي

ستم كسب و كارشان را اداره كنم، اما از آن جا كه مزيت حاصل توان مي
ها  از مديريت كسب و كار خودم در مقايسه با مديريت كسب و كار آن

اين تقسيم بازار با القاي . پردازم بيشتر است، به كار خودم مي
هاي نسبي همواره در جهت  هاي مديريتي بر اساس هزينه توانايي
نه فقط (همه افراد جامعه . كند عي حركت مي اجتمابازدهسازي  بهينه

حاصل وري اجتماعي كه  از افزايش بهره) ريان منتدوستان و مش
 محصوالت  مبادله ه،كارامد استعداد مديريتي و در نتيجتخصيص 

  .برند  نفع مي استحاصل از دسترنج، ابتكار عمل، و ذكاوت ما
                                                 
1. law of comparative costs 
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  جونز كشاورز: 2مثال 
كرد كه يك  استراحت ميلم داده بود و خود روي كاناپه جونز كشاورز 

جونز . اش به او پيشنهاد كرد  دالر بابت مزرعه100,000نفر آمد و 
ن فرد كرد؛ بنابراين از آ كشاور بايد راجع به اين موضوع فكر مي

آن شب جونز به بررسي معامله . خواست كه فردا مراجعه كند
خرد؛  به بود كه چشمش گرفت راتوانست قطعه زميني او مي: پرداخت

 بود، از شهر فاصله بيشتري داشت، و در مقايسه با تر بزرگزميني كه 
او . اما آن زمين خانه نداشت. تر بودزخي مزرعه خودش كمي حاصل

اش  اي اجاره كند، اما درآمد اضافه توانست در نزديكي زمين خانه مي
به عالوه بر اين، نياكان او در اين زمين . شد صرف پرداخت اجاره مي
او پيشنهاد را رد كرد و اين كار باعث شد كه . خاك سپرده شده بودند

باز هم جونز .  دالر افزايش دهد150,000فرد مذكور پيشنهادش را به 
كشاورز نياز به زمان داشت تا در مورد اين پيشنهاد فكر كند؛ بنابراين، 

  .به او مهلت بدهدفردا تا دو باره از آن مرد خواست كه 
تواند زمين مورد   دالر اضافي مي50,000ز حساب كرد كه با آن شب جون

در انتها مبلغي هم برايش باقي . اي در آن بسازد بخرد و خانهرا نظرش 
در نهايت توانست خودش را متقاعد كند . سپس ياد نياكانش افتاد. ماند مي

  .فرض خواهند كردكه اگر زمين را نفروشد نياكانش او را احمق 
؟ جونز كشاورز با داشتن يك خانه جديد و افتد ميجلو چه كسي 

اش كمي دورتر  ، البته فاصلهندك درآمد اضافه وضع بهتري پيدا مي
با اگر اين طور نبود  چون ،شود خريدار هم وضعش بهتر مي. ودش مي

 چرا كه ،كند جامعه هم وضع بهتري پيدا مي. كرد پولش كار ديگري مي
برداري از مزرعه جونز از  مالك جديد در مقايسه با جونز در بهره
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در مقايسه با جونز  دالر او 150,000مبلغ . مزيت نسبي برخوردار است
نياكانش هم خوشحال . كند ارزش بيشتري را براي جامعه ايجاد مي

همه در اين معامله سود !  كه يك احمق پس نيانداختندوندش مي
  .هاي مختلف و به ميزان متفاوت ا به شيوهبرند، ام مي

  منشي: 3مثال 
 كه داشت به  شركت با مدير فني، توليدكننده دستگاه فتوكپييكمنشي 

دهد كه  و به او پيشنهاد ميشود  رو مي روبهرفت  طرف دستگاه كپي مي
دهد كه  وقتي مدير فني به منشي توضيح مي. بگيردهايش را  كپي

: گويد كپي بگيرد، منشي در پاسخ ميت كه  بلد اسخودش بهتر از او
 پزشكي درست همانند ".بله، اما درآمد شما نسبت به من بيشتر است"

هر چند كه . بيمار را براي عمل آماده كننددهد پرستاران  كه اجازه مي
ها بهتر بلد است اين كار را انجام دهد، اما مزيت  دكتر خودش از آن

  .انجام عمل است او در تشخيص بيماري و تر بزرگ
هايي را بر دانش و  هاي موجود در دنيا محدوديت از آن جا كه كاستي

تواند كامل  كنند، تعيين وظايف هيچ وقت نمي آگاهي ما تحميل مي
، هزينه كسب  در تالش براي كامل شدنيكي از موانع مغفول. باشد

 اين بدان .به آن اشاره كرده است»  هايكفردريك«اطالعات است، كه 
لت است كه دانش قابل استفاده در زمان و شرايط پراكنده است و ع

بيني در حال  هم زمان و هم شرايط به طور مستمر و غيرقابل پيش
فقط كساني كه در زمان درست در مكان درست قرار دارند . تغييرند

  1.توانند حداكثر استفاده را از آن ببرند مي
                                                 
1. Friedrich von Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” American Economic Review 35, no. 4 
(September 1945): pp. 519–530. Also available online at 
http://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw1.html (accessed October 2, 2007). 
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هاي موجودي  تمامي فرصتتواند از  به راستي، احتماالً هيچ كس نمي
 در شاستعدادتالش و كه هر شخص در هر زمان براي به كارگيري 

دانش بيشتر، مرتباً سعي كسب اما هم زمان با . اختيار دارد آگاه باشد
تري را براي تقسيم كار در طول زمان  هاي پرفايده كنيم فرصت مي

يشگي  انگيزه هم.ها سازگار كنيم وجو نموده و خود را با آن جست
سازي دانش  براي پاداش باالتر، افراد جامعه را در جهت بيشينه
جويي هدايت  تخصصي، تجربه، و توانايي خود در مديريت و صرفه

 هاي نسبي هزينهاصل توسط اين فرايند مستمر بازتخصيص . كند مي
  .شود هماهنگ مي

افراد در زمينه فعاليت فردي وري  گرايي، بهره با افزايش تخصص
هاي  ها شده و هزينه  به نوبه خود موجب تفاوت در تواناييخودشان

هاي  با كاهش هزينه. آورد ها پايين مي فرصت را براي هر يك از آن
 بدهند كه اين مسئله  مبادلهتوانند پيشنهادات بهتري در  فرصت، همه مي

كسب تخصص زماني كه اينفرجو با . برد نفع و ثروت همگان را باال مي
برد، ناني كه از آن براي پرداخت  وري خود را باال مي بهرهدر توليد نان 

ها  جويي با اين صرفه. ي براي او داردتر كمكند هزينه  ها استفاده مي هزينه
يا پيشنهاد خود تواند نان بيشتري در قبال لباس به سوپرجك بدهد  او مي

 همه از. ديگر اجناس موجود در بازار باال ببردبه دست آوردن براي را 
  .برند وري ديگران سهم مي منافع حاصل از افزايش بهره

وري  توانند بهره نمي) مثالً آرايشگري(برخي افراد در مشاغل پر شاغل 
 اخود را از طريق كسب تخصص در طول زمان افزايش دهند، زير

اما حتي اگر اين . امكان مكانيزه يا خودكار كردن كار خود را ندارند
كند از  ايشگري كه در شيكاگو كار ميطور هم باشد، باز هم آر
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پول بيشتري از مشتري دريافت آرايشگري كه در كاستاريكا است 
كند در مقايسه با مشتريان   مي مبادلهها   زيرا افرادي كه او با آن،كند مي

كارگري كه در . وري و ثروت بيشتري برخوردارند كاستاريكايي از بهره
تواند پول بيشتري به آرايشگر  خاطر ميكند دقيقاً به اين  شيكاگو كار مي

اش براي او  بدهد كه اگر خودش بخواهد اين كار را انجام دهد هزينه
خواهند آرايشگر  ها مي اگر شيكاگوييعالوه بر اين، . بيشتر خواهد شد

  .ها خدمت كند بايد سهم او را هم بدهند در محله بماند و به آن
 ،ها  ا براي اشخاص، گروههمچنين، تقسيم كار امكان تخصصي شدن ر

وري خود  توانند بهره ها مي آورد و از اين طريق آن ها فراهم مي و ملت
اين مسئله با طراحي و .  ميزان قابل توجهي افزايش دهند بهرا

 بلكه يك فرايند خودجوش الزم است كه ،افتد ريزي اتفاق نمي برنامه
گرايي  يي تخصصمناطق جغرافيا.  شكل گرفته باشد مبادلهطبق قانون 
كنند و در نهايت به مراكز كشاورزي، بازرگاني، يا صنعتي  را تجربه مي
 نيز در يك جا تجمع پيدا هاي خاص برخي فعاليت. شوند تبديل مي

اي شمالي و جنوبي، ن، مانند توليد منسوجات در كاروليكنند مي
هاي بيمه در كانكتيكت، كفپوش سراميك در ايتاليا، الكترونيك  شركت

  .در سيليكون ولي، و غيره

دهد كه براي  يك جامعه تخصصي شده فرهنگي را پرورش مي
شوند  اعضاي جامعه متوجه مي. هاي پيشرفته مساعدتر است نوآوري

هاي بيشتر براي استفاده  ، به دليل وجود فرصتها گرايي آن كه تخصص
  در جاي مناسب،ها  شخصي بيشتر ايده مبادلههايشان و  از مهارت

  .كند اش بسيار بهتري دريافت ميپاد
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هاي   نوآوري در زمينه ابداع روش،گرايي به هزاران شيوه تخصص
 به طور پيوسته افزايش جويي در زمان و استفاده بهتر از منابع را صرفه
شود و امكان  اين مسئله باعث آزاد شدن زمان و منابع مي. دهد مي

  .آورد فراهم ميافزايش كمي و كيفي كاالهاي مصرفي و خدمات را 
كنيم، همه جا حضور و نقش اصل  وقتي با دقت به اطراف نگاه مي

  .كنيم هاي نسبي را احساس مي اساسي هزينه

  توزيع ثروتعامل  به عنوان تجارت - 5
در چنين اقتصادي، فرد .  است مبادلهاقتصاد بازار تمرين آزادي مردم در 

 معامله بهتر به ديگران نه به هزينه ديگران، بلكه فقط از طريق پيشنهاد
از . »ثروتمند شود«تواند   مي)شود ها مي كه موجب ثروتمندتر شدن آن(

  .ستي نگري ضرر طرف دي طرف به معناكينفع اين بازي در اين رو، 
اي نيست كه به كمك آن بسنجيم چه  بينانه از آن جا كه هيچ روش واقع

 عادالنه و  مبادلهاره صحبت در ببرد،   مي مبادلهكسي بيشترين نفع را در 
منصفانه، يعني اين كه هر دو طرف بايد تقريباً يكسان نفع ببرند، 

  .معناي واژه منصفانه با واژه عادالنه متفاوت است. فايده است بي
 در حاشيه به صورت ذهني فايدهداند كه  يك اقتصاددان به خوبي مي

قاً يك چيز واحد،  دقي مبادله بعدي، حتي  مبادلههر . شود گيري مي اندازه
طرفين در بر دارد و از اين رو، هميشه فايده منافع متفاوتي را براي 
اي با بيل گيتس انجام  زماني كه من معامله. كند نابرابري را ايجاد مي

اش را  هاي كامپيوتري يكي از برنامهكه هر دفعه يعني (دهم  مي
را ارزش برم بيش از او است، زي مسلماً نفعي كه من مي!) خرم مي



مبادله: بخش اول  

39  

من خوشبختانه، . دهم بسيار بيشتر است برنامه از پولي كه بابتش مي
 مايل به پرداخت 1»اي خريدار حاشيه«مجبورم فقط پولي را بپردازم كه 

 پول ماي نيستم، حاضر آن است و از آن جا كه من خريدار حاشيه
علت اين كه ثروت بيل گيتس از من خيلي . بيشتري پرداخت كنم

دهد از  هايي كه انجام مي  است آن است كه تعداد معاملهخيلي بيشتر
ام را از كسي  هاي كامپيوتري اگر من برنامه. معامالت من بيشتر است

كردند آدم   فكر ميبود كه نياكانمخريدم آن وقت  غير از بيل گيتس مي
  .احمقي هستم

 به ما عتي از دست باز و سخاوتمند طبي معدوديها لذت  
 به ميتوان ياما با هنر، كار، و صنعت ما م شود؛ ي ميارزان

 در تي مالكدهي رو، انياز ا. مي كنيبردار ها بهره وفور از آن
  .شود ي ملي ضرورت تبدكي به ي جوامع مدنيتمام

  

   جستاري در باب اصول اخالقياتديويد هيوم،   
تواند از  يا مي: يك نفر براي افزايش ثروتش فقط دو راه پيش رو دارد

 كاال و خدماتي را به ديگر اعضاي جامعه ارائه ، داوطلبانه بادلهمطريق 
 ييك. كند، و يا به زور، تقلب، يا امتيازات اعطايي دولت متوسل شود

 ي در مقابل رقباي داخلدكنندگاني از تولتيحما از اين امتيازات،
كنندگان   تا مصرف استي گمركيها  وضع تعرفهقي از طريخارج

از آن جا  2.تر خريداري كنند اتي را به قيمت پاييننتوانند كاالي وارد
 در روند شوند، ي مي نسبيها نهي هزفي منجر به تحرها كه تعرفه

                                                 
  . مترجم- منظور خريداري است كه مايل است كاال را با حداقل سود توليد بخرد. 1
ص ديگر براي اشخاشوند در عمل حق مالكيت  وضع ميبرخي افراد هاي واردات كه براي حمايت از منافع  تعرفه. 2

  .كنند  قلمروهاي سياسي متفاوت زندگي مي صرفاً به اين دليل كه طرفين در همبرند، آن  را از بين ميان آزاد با ديگر مبادله
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 منابع به صي و چون تخصديآ ي اختالل به وجود مزي منابع نصيتخص
 كل جامعه ريبانگي خالص حاصله گراني نحو صورت نگرفته، زنيبهتر

  . خواهد شد
در  ،تك معامالت در تكباشد، افراد ناگزيرند لبانه داوط  مبادلهزماني كه 

مندي  كننده از طريق ايجاد رضايت كردن مصرف» ثروتمندتر«جهت 
هر كس در جهت .  با يكديگر رقابت كنند، گام برداشته وويبيشتر در 

تر عمل كند بيشترين ثروت نصيبش  ثروتمندتر كردن ديگران موفق
ها كه  كه بتوان همه مردم، چه آنآيا راه بهتري وجود دارد . شود مي

ها كه خيلي خوب نيستند، را وادار نمود تا براي بهتر  خوبند و چه آن
كنند ... ها را ثروتمندتر  تا آن: شدن وضعيت ديگران كار و تالش كنند

   فقير باشند؟تر كميا كاري كنند كه 
به طرزي باور نكردني، ماليات تصاعدي در عمل براي اين منظور 

تر  ي از درآمد كساني زده شود كه موفقتر بزرگ» گاز« شده تا طراحي
دخالت  .اند از همه در ثروتمندتر كردن ديگر اعضاي جامعه عمل كرده

 يها  مشوقگري در كنار د،ي تصاعداتيحاصل از مال كننده فيتحر
 ،ي گمركيها هيها، سهم  انحصارات، تعرفهرينظ(كننده  منحرف

 منتظره باعث ري غي، به هر حال به شكل)رهي و غياتي ماليها تيمعاف
قانون  «ي پابي ترتني و به اشود، ي از افراد ميا باخت و ضرر عده

هاي   وقتي ماليات.كنند ي اقتصاد باز مي را به باز1»استه ناخويامدهايپ
وري  د كه بهرهنشو كساني ميتصاعدي باالتر موجب يأس و نااميدي 

، )د بهترين معامالت را پيشنهاد دهندتوانن كساني كه مي(باالتري دارند 
اي ندارند جز اين كه به  اند چاره ها فايده برده  با آن مبادلهآن عده كه از 

                                                 
1. law of unintended consequences 
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شود زيان  ميبا گزينه اول آن تفاوت بهترين گزينه دوم رو آورند، كه 
 چرا كه ماليات  است،تر بزرگ  از اين همزيان واقعي جامعه. ها آن

   1. كه بايد بين همه تقسيم شودشود مي موجب كاهش درآمدي
تواند با تحميل اراده يا ساليق خود  فرد ماهيتاً نميدر يك جامعه آزاد 

در واقع، زماني كه براي كاهش فقر ديگران . به ديگران ثروتمند شود
 را ها هاي آن اولويتكنيم، بايد  رقابت مي) ها يا ثروتمندتر كردن آن(

  .اي خودمان راه بيني كنيم، نه اولويت درست پيش
طالب پول در آوردن باشيم ممكن است مجبور شويم لباسي توليد اگر 

كه خودمان كنيم پوشيم يا غذايي توليد  كنيم كه خودمان نمي
و الزم است كيفيت را متناسب با بودجه مردم سازگار . خوريم نمي

  .كنيم، نه با بودجه خودمان
براي كه همه ما از اين جنبه است  ،به معناي واقعي كلمهدرست 

اين كار مستلزم تالش . كنيم ثروتمندتر كردن ديگران رقابت مي
عالوه بر در نظر گرفتن ديگر . وقفه، ابتكار عمل، و نوآوري است بي

 مردم، يمردم، ناگزيريم نيازهاقابل دسترس   احتماليهاي گزينه
كه بيني كنيم  پيشنيز ها را  هاي شخصي، و قدرت خريد آن سليقه

اين كه چه كسي . يرنديها دائماً در جريان و در حال تغ ينهمگي ا
كند كه  شود را چيزي تعيين مي شود و چه كسي نمي ثروتمند مي

مردم با . نامد  مي"پرسي هر روزه بازار همه"لوديگ فون ميزس آن را 
 با دالر، ين، يا يورويي كه با تالش خود به -دهند پول خود رأي مي

                                                 
كننده ديگر هم دارد كه ربطي به  آميز ماليات تصاعدي يك سري اثرات ناخواسته و تضعيف ماهيت تبعيض. 1

مندان هاي باالتر ماليات بر درآمد متناسب با ميزان مصرف ثروت در ماليات تصاعدي نرخ. مزيت نسبي ندارد
و در (وري  يابد، بلكه متناسب با احتمال تبديل شدن آن درآمد به سرماية مولد و افزايش بهره افزايش نمي

  .كند افزايش پيدا مي) نتيجه، افزايش صوري و واقعي دستمزدها
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دهيم كه  كننده، ما به كساني رأي مي م مصرفدر مقا. اند دست آورده
ها را  كنند، و به نوبه خود، ما نيز آن بيش از همه ما را ثروتمند مي

آيا دولت حق دارد رأي ما را وتو كند؟ آيا امكان . كنيم ثروتمندتر مي
  تر وجود دارد؟ يك سيستم دموكراتيك

 درست .در يك جامعه آزاد ثروت يك فرد به فرد ديگر بستگي دارد
تواند ثروتش را بعد از مرگ با خود ببرد، در  فرد نميهمان طور كه 

تواند آن را بديهي و مسلم فرض كند و  زمان حيات نيز هرگز نمي
فرد بايد هر روز و هر روز با ثروتمندتر كردن . تواند به آن بچسبد نمي

  .  ثروت به دست آورد مبادلهديگران از طريق 

فروش و نانوا   قصاب و نوشابه يربانما شام شبمان را از مه  
ها به منافع   است كه آني شام شب ما حاصل توجهم؛يندار

 افراد توجه خود را نه به نيدر معامله با ا. خودشان دارند
 چي و هم،يكن يها معطوف م ها، كه به حب نفس آن  آنتيانسان

 اما از م،ييگو يها نم  به آنيزي خودمان چيازهايوقت در باره ن
  .ميزن ي حرف مبرند ي كه از معامله با ما ميافعمن

  

   ثروت مللآدام اسميت،   
كنند به نيازهاي فردي  زماني كه خريد مي. كنندگان رحم ندارند مصرف

هاي خيريه خود را جاي  كمكها  آن: يا خانوادگي فروشنده كار ندارند
  .دهند  ديگر انجام مي

. شوند ن كنند ورشكست ميكساني كه نتوانند نيازهاي جامعه را تأمي
ها  هاي مولد آن ورشكستگي به اين معنا است كه سند مالكيت دارايي

تواند به  يابد كه باور دارد بهتر مي به كسي ديگري انتقال مي
توانست خدمات بهتري اگر مالك جديد . كنندگان خدمت كند مصرف
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دارد و اگر   كنندگان بدهد، ثروت را براي خود نگه مي به مصرف
اين سيستم متكي به . شود مينتوانست، دو باره به نفر بعدي منتقل 

خوبي و مهرباني نيست، بلكه متكي به نفع شخصي تمامي كساني 
 ؛برد ايجاد شود-است كه در آن شركت دارند تا در نهايت روابط برد

اين عامه . حتي زماني كه نيت افراد چندان اخالقي و درست نيست
  .، نه دولتكنند را تعيين ميزيع ثروت تونحوه مردم هستند كه 

زماني كه ثروت به  1.توليد و توزيع در واقع يك عمل واحد هستند
آيد، مالكيت آن قانوناً توسط فرايند تحصيل مال تعيين  وجود مي

، زيرا مردم زمان، تالش، و منابع شخصي خود را صرف توليد شود مي
ها ريسك  شود و آن ها تشكيل مي كنند كه ثروت از آن چيزهايي مي

 آزمون ناپذير اين فرايند هميشه نامعلومِ  جداييءجزناپذيري كه  اجتناب
تواند قانوناً  هيچ كس ديگري نمي. شوند و خطا است را متقبل مي

همان طور كه اشاره زيرا ادعايي نسبت به اين توليدات داشته باشد، 
در توليد اند و هر كس كه مشاركتي  شد، به هزينه كسي توليد نشده

  .ها داشته طبق قرارداد مزد خود را دريافت كرده است آن
تواند ادعا كنند كه به صورت موقت از اين فرايند  فقط رقبا هستند كه مي

سازان آسيب  ها از پل  درست همان طور كه مالكين قايق؛اند آسيب ديده
و  ،حتي كارگران، كه به راستي موقتاً به دليل رقابت آسيب ديده. ديدند

زمان با   همدهند نيز احتماالً در بلند مدت شغل خود را از دست مي
  . شوند  جامعه، با شرايط بهتري استخدام مي كلثروتمندتر شدن

                                                 
 وجود در اقتصاد بازار اين به اصطالح دوگانگي دو فرايند مستقل، يعني فرايند توليد و فرايند توزيع،... ". 1

چيزي به نام تصاحب . شوند كاالها ابتدا توليد و سپس توزيع نمي. فقط يك فرايند در جريان است. ندارد
اگر كسي بخواهد . شوند محصوالت به عنوان اموال يك فرد توليد مي. صاحب وجود ندارد بخشي از كاالي بي

  .ها را مصادره كند ها را توزيع كند ابتدا بايد آن آن
 Ludwig von Mises, Human Action (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2007), p. 804. 
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اين كار را براي  دهد، به طور طبيعي زماني كه فردي بازده را افزايش مي
ه ميزان توليد از ميزان نياز يا خواستزيرا دهد،   استفاده خودش انجام نمي

. نيست» توليد مازاد«افزايش بازده به هيچ وجه به معناي . او فراتر است
كسي كه با هدف كسب تخصص در پرورش ذرت از توليد لباس، 

كند اين كار را براي  كفش، و مبلمان براي خودش صرف نظر مي
از روي توليد ذرت را او . دهد  مصرف كردن انبوهي از ذرت انجام نمي

  . نقدتري به نام پول معاوضه كند آن را با داراييا دهد ت عمد انجام مي
 او در نهايت به لباس، كفش، يا  قرار باشدو به لحاظ منطقي، اگر

توانست با  خودش ميچيزي باشد كه بهتر از آن نرسد كه مبلماني 
 هيچ  ذرت توليد كند، مبادلهمنابع و زمان مصروف در پرورش و كمك 

  .درك مي نفدا را اش وقت خودكفايي
شود در عمل قدرت خريد است كه پس  توليد ناميده مي» مازاد«آن چه 

  راه چيزيتوليدكنندشود تا  از تبديل شدن به پول به خدمت گرفته مي
خواهد حق مالكيت  او مي. به دست آوردكه در نهايت خواهان آن است 

خود نسبت به ذرت را با حق مالكيت ديگران نسبت به آن چه او 
 سه وجه تجارتدر اين معنا،  1.خواهان آن است مبادله كندنيازمند يا 

 زيرا نيازي نيست كه شما كاال و خدمات را فقط از كساني كه از ،دارد
به همين خاطر است كه استفاده . كنند خريداري كنيد شما خريد مي

  .هاي تجاري شده است گسترده از پول موجب چند برابر شدن فرصت
ن پيشنهاد قيمت باالتر در مقايسه با در تالش همگاني براي داد

وجوي كاال، در نهايت همه افراد  ديگر خريداران به هنگام جست
                                                 

  .گويند مي) Say’s Law(» قانون سي« جوهره و ماهيت چيزي است كه اقتصاددانان به آن  اين توليد براي مبادله. 1
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را با ديگران ) ها جويي در هزينه يعني صرفه(وري بيشتر خود  بهره
  .كنند تقسيم مي

 ي دارد؛ و زماني فقط نقش پول مضاعفمبادله نيپول در ا  
 كه شود يشخص م مشهي انجام شد، همتيكه معامله در نها

  . معاوضه شده استگري دي نوع كاال با كاالكيفقط 

  

   اي در باب اقتصاد سياسي رساله، 1»بابتيست سي-ژان«  
خير و سعادت  آزاد سهم بيشتري در رقابتيِ  مبادلهاز طريق كساني كه 

ي در اين كار تر كمها كه سهم  كنند، در مقايسه با آن اقي مردم ايفا ميب
يان بيشتري را جلب نموده و در نتيجه ثروت بيشتري به  مشتردارند،

  .آورند دست مي
هاي مردم شيوه انجام كار و ساخت  رقابت براي تأمين نيازها و خواسته

 از حق يكسان  مازماني كه همه. كند تعديل ميچيزها را تغيير داده و 
ه ، براي ادامه حيات بايد خود را تغيير داديمبراي رقابت برخوردار باش
اين مسئله ما را وادار به خالقيت و نوآوري . و با شرايط سازگار كنيم

كه زماني ) دانش(و نامشهود ) آالت ماشين(هاي مشهود  دارايي. كند مي
اين فرايندي است كه  .شوند  بالاستفاده ميبسيار ارزشمند بودند

  .نامد  مي2»ويرانگري خالق« آن را »جوزف شومپيتر«
افتد كه نفعي براي جامعه  اري زماني اتفاق ميپر واضح است كه سازگ

متأسفانه تغيير نيز هزينه دارد، از جمله هزينه عدم امنيت اما . توليد كند
ها را از بين بردند؛ صنعت  چي حرفه درشكهخودروسازان . سرمايه و شغل

                                                 
1. Jean-Baptiste Say 
2. Creative Destruction (Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 
New York: Harper & Row, 1950). 
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مد روز بوتيكي كاهش داد؛  اقالم  بهپالستيك برخي الياف طبيعي را
ه خارج كشور به طور موقت برخي كارگران داخلي را سپاري كارها ب برون

 دكنندگاني كه تولستي ني تعجبي جان،يبنابرا .كار كرد، و غيره از كار بي
 با يزني به راي خارجي كوتاه كردن دست رقباي براي هر كشوريداخل

  . بر واردات شونديدولت خود بپردازند و خواستار وضع عوارض گمرك
 به ،دكنندگان داخلي در اين كار موفق شوندبه همان اندازه كه تولي

اگر ما در عصر حجر . افتد همان اندازه پيشرفت و توسعه عقب مي
توانسته بوديم به امنيت شغلي دست پيدا كنيم، هنوز هم توي غار 

  .كرديم زندگي مي

  حقوق مالكيت مهم است:  پايانيسخن
نها تازار آزاد چندان جاي بحث نيست كه اقتصاد بدر دنياي مدرن امروز، 

تواند موجد رفاه و بهروزي  سازمان اقتصادي كارامد جامعه است كه مي
 نظم و سازمان نيا 1 اشاره كرده،»آدام فرگوسن«همان طور كه . باشد

 در .»ي انسانيطراح« است نه نقشه و »يكنش انسان«محصول اقدام و 
كن است چه طور مم":  اين سؤال را مطرح نموده كه2»كارل منگر«، واقع

نهايت در توسعه  كنند و بي نهادهايي كه در جهت رفاه عمومي خدمت مي
 هدايت شده در جهت عموميِاراده يك رفاه عمومي اهميت دارند، بدون 

                                                 
اند، يا به صرف  ايم كه يا بر مبناي برابري با هم همبستگي داشته ها را اين گونه ديده تا به حال انسان". 1

دون  بمورد، اين اموراند؛ اما در هر دو  احترام و دلبستگي داوطلبانه به رهبرانشان آماده پذيرش وابستگي بوده
هر اقدامي و هر حركتي از جانب توده مردم، حتي .... . ريزي هماهنگ دولت، يا نظام قوانين بوده است برنامه

هايي مواجه  با نظامها   ملت در اين مسير،در عصر روشنگري، با جهل نسبت به آينده همراه بوده است؛ و
  ".انساني نقشه  طرح و اجرايو نه در اثر ، دان  و كنش انساني پديد آمدهنتيجه اقدامدر كه در واقع اند  شده

Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, 5th ed. (London: T. Cadell, 1782). Also 
available online at http://oll.libertyfund.org/title/1428/19736/1566165 (accessed October 2, 2007). 

2. Carl Menger 
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كه حتماً منگر آن ( پاسخ اين سؤال 1"ها به وجود آمده باشند؟ تأسيس آن
 ، آن است كه وجود اين نهادها نتيجه خودجوش اجراي)دانست را مي

  .گويند كه به آن بازار نيز مي: حقوق مالكيت است
 حاصل از مبادله يِمتيساختار ق دهد كه تئوري اقتصادي توضيح مي

امكان تخصيص  يسمي و با چه مكاني به چه نحوتيحقوق مالك
. آورد هاي اجتماعي را فراهم مي كارامد منابع در جهت تأمين اولويت

ادي براي تخصيص اين منابع هاي واقعي، محاسبه اقتص در نبود قيمت
يك شرط الزم براي رفاه و  در نتيجه، حقوق مالكيت 2.غيرممكن است

  .بهروزي و كاهش فقر است
از سوي ديگر، قوانين و مقرراتي كه ساختار قيمت را غيرطبيعي جلوه 

هاي فرصت را از   و هزينهدادهها را به درستي نشان ن  واقعيت،دهند مي
ي هدف بيسرسري و  نتيجه، افراد تصميمات در. كنند نظر پنهان مي

انجامند و زيان خالص  گيرند كه به تخصيص نادرست منابع مي مي
  . آورند مياجتماعي ناخواسته را به همراه 

 كار، ،يرو انهي اقتصاد، م،ييجو روح تجارت روح صرفه  
  .آورد ي آرامش، نظم، و اعتدال را به همراه مت،يعقالن

  

   نينروح قوامونتسكيو،   
توان فهميد كه چه  بندي مطرح شد مي هايي كه در اين جمع از بحث

هاي مقرون به صرفه را به  مبادله تواند  ميطور اجراي حقوق مالكيت
، و فقر را كاهش  ببرد، كارايي اقتصادي اجتماعي را باالبياوردهمراه 

                                                 
1. Carl Menger, quoted in Friedrich von Hayek, The Fatal Conceit (Chicago: University of 
Chicago Press, 1988), p. 1. 
2. Ludwig von Mises, Human Action (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2007), pp. 206–211. 
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يك سري مزاياي جانبي عالوه بر اين، احترام به حقوق مالكيت . دهد 
) خسارت به حقوق مالكيت ديگران(موجب كاهش آلودگي :  داردهم
دهد، و  را كاهش مي) دزديدن حقوق مالكيت ديگران(شود، فساد  مي

حق، و نه زماني كه افراد به موجب (سازد  خواري را محدود مي رشوه
ي براي تر كمكنند، مقامات اداري فرصت   عمل ميمجوزبه موجب 

 داشتن حق نسبت به  ناشي ازقطعيت). كنند رشوه گرفتن پيدا مي
 ريزي نموده كند كه سنجيده برنامه  مردم را تشويق مي،چيزيك مالكيت 

 اقتصادي را بايد از جيب  جويي كنند چرا كه زيان و در مصرف صرفه
هم هزينه فرصت و هم احتمال زيان هر دو . خودشان پرداخت كنند

 حفظ منابع بيشتر مهم هستند و در كنار هم انگيزه افراد را براي
شود، اين زيان محدود به منابعي  زماني كه زياني ايجاد مي. كنند مي

  . اندازند است كه مالكانشان به خطر مي
اي  تر از همه اين كه اجراي حقوق مالكيت موجب پرورش جامعه مهم

  .شود  آزاد مي مبادلهجو بر اساس  مختار، مسئول، و صلح
 



  
 
  

 »كشورها«تجارت بين : بخش دوم

 
  ارز خارجي
توانند حقوق   كه ميفقط مردم هستند.  كنند مبادلهتوانند  كشورها نمي

حتي زماني كه تعداد كثيري از . مالكيت خود را مبادله كنند
 در بازاري حضور دارند كه محصوالت فراواني در آن كنندگان شركت

، صرف نظر از اين كه  درپي پي  بادلهمشوند، هر   مي مبادلهبا يكديگر 
يك  بيندر نهايت  گيرند، چه تعداد واسطه در طول مسير قرار مي

) ها واسطه(گري توسط دالالن  واسطه.  استيك خريدارو  فروشنده
 و  مبادلهب تسهيل ها موج دهد كه كار آن فقط زماني رخ مي

  .شود  مي مبادلهكنندگان در  جويي براي شركت صرفه
از اين رو، براي خريد كاال و . ود را دارند پول رايج خالً كشورهامعمو

خدمات از يك كشور خارجي، فرد ابتدا مجبور است ارز رايج آن كشور 
به همين ترتيب، اگر فردي چيزي را در يك كشور . را خريداري نمايد

. شود خارجي به فروش برساند، پرداخت به ارز آن كشور انجام مي
  .شود ايجاد مي) بازار ارز(ري براي ارزهاي خارجي بازابنابراين، 
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را نسبت به ارزها  قيمت آن ،عرضه و تقاضا براي ارزهاي مختلف
 درست - گويند مي» نرخ مبادله ارز«كند كه به آن  يكديگر تعيين مي

 دالري 20 دالري را با يك اسكناس 5 اسكناس 4مانند وقتي كه 
 يك دالري را با يك زماني كه يك اسكناس. كنيم خريداري مي

  .  است120كنيم، نرخ مبادله يك به   يني مبادله مي120اسكناس 
دهنده قدرت خريد تقريبي هر ارز در مقايسه با  نرخ مبادله ارز نشان

 دالري به اندازه 5 اسكناس 4ارز ديگر است، درست همان طور كه 
اين قدرت خريد مساوي .  دالري قدرت خريد دارد20يك اسكناس 

اگر ساير عوامل در عرضه . نامند  مي1»برابري قدرت خريد دو ارز«را 
برابري قدرت خريد دو ارز و تقاضاي ارز خارجي تأثيرگذار نباشند، 

كننده نرخ مبادله خواهد بود؛ زيرا، هر چه باشد، اين  تنها عامل تعيين
جريان سرمايه . كند عرضه و تقاضا است كه قيمت چيزها را تعيين مي

المللي،  اعتباري بين گذاري در سراسر كشور، معامالت سرمايهناشي از 
هاي خارجي، و  كمكشوند،  ها ارسال مي هايي كه توسط خانواده پول

فرار سرمايه از جمله ديگر عوامل تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاي 
  .ارزهاي خارجي هستند

 را يي كه كااليكس) تي به واقع ملاي( محل اقامت ياسي سيقلمرو
چنان چه زيرا ،  در نفس مبادله ندارديتي موضوعكند يله ممباد

يعني ارز خارجي (واردكننده داخلي استطاعت پرداخت نداشته باشد 
، )الزم را از صادركنندگان كشور خود خريداري نكرده باشد

زماني . كند خيلي راحت از حمل كاال خودداري ميكننده خارجي  تأمين
                                                 
1. purchasing power parity (PPP) 
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يابد، قيمت آن  مي) يا كاهش(ش كه تقاضا براي ارز خارجي افزاي
  . رود مي) يا پايين(همانند هر كاالي ديگر باال 

دهد تا  المللي، به همگان اين فرصت را مي ، چه داخلي چه بين مبادله
علت . وري ديگران سهيم شوند جويي حاصل از افزايش بهره در صرفه

خود هاي  اين سهيم شدن آن است كه همان زمان با اين كه مردم هزينه
دهند، باال رفتن قدرت خريد اين امكان را   كاهش مي مبادلهرا از طريق 
 تا چيزهاي ديگري را در كشور خود يا در خارج از دهد به ايشان مي

خواهند به ديگران  كشور بخرند يا پول بيشتري بابت چيزهايي كه مي
كنيم، در عمل روي دست ديگر  زماني كه ما خريد مي. بدهند

توانيم  جويي كنيم، مي هر چه بيشتر صرفه. شويم ند ميخريداران بل
  .پيشنهاد بهتري بدهيم

 ارزهاي خارجي) برابري(هاي  عملكرد نرخ  
يا بين مناطق مختلف يك ( بين مردمان كشورهاي مختلف  مبادله
هاي مختلف   نسبي در مكانهاي افتد كه قيمت زماني اتفاق مي) كشور

رط الزم است، اما كافي نيست زيرا هر چند كه اين ش. متفاوت باشند
 گري حمل و نقل و دنهيهز اختالف قيمت بايد آن قدر باشد كه

  . معامله را جبران كنديها نهيهز
هاي فرصت را براي ما آشكار   كه هزينههستند» مناسبات قيمتي «اين
 به واقع ميكن ي صحبت ميمتي از تفاوت مناسبات قيوقت .دنساز مي
 در مبادله ري درگني طرفي فرصت برايها نهي از تفاوت هزميدار

 ساختارهاي قيمتيِ دهد كه چه طور  مثال زير نشان مي.ميزن يحرف م
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 .كنند  فراهم مي مبادلهبراي  سودآوري هاي رصت فنسبيِ متفاوت
خريد و فروش (گري  همان طور كه در زير خواهيم ديد، واسطه

. شود  ميها ارز  موجب كاهش اختالف ميان نرخ) زمان بين ارزها هم
هاي نسبي اين  اين مسئله نبايد باعث تعجب ما شود، زيرا قيمت

دهند كه هزينه فرصت داشتن چيزي به جاي چيز  امكان را به ما مي
  . ديگر را با هم مقايسه كنيم

  تجارتها بدون   قيمت-1جدول 

  استكشور ب ين ارز     ارز كشور الف دالر است
  .اند ي قدرت خريد دو ارز بيان شدههاي ارز به صورت برابر نرخ

 

      )ين(كشور ب   )دالر(كشور الف   

  متوسط نرخ ارز  نرخ ارز  وارداتي  داخلي  وارداتي  داخلي  
   دالر 1:  ين 40  ---   ين1,200  ---   دالر30  تلويزيون
   دالر1:  ين 50  ---   ين1,000  ---   دالر20  راديو

   دالر1:  ين45

       در هر كشورراديو و تلويزيونرابطه قيمت بين   
    1 : 5/1  1 : 2/1        

ها در كشورهاي الف و ب رابطه  بينيد، قيمت همان طور كه مي
  :متفاوتي دارند

  هاي نسبي قيمت    
  5/1 : 1   :در كشور الف
  2/1 : 1   :در كشور ب
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  نحوه عملكرد قدرت خريد دو ارز

  ها ف قيمتهاي سودآور توسط رابطه مختل چگونگي ايجاد فرصت: 1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :دهنده يك فرصت كارآفريني است  نشان1تصوير 

دالر بخرد240 راديو به هزينه 12تواند   در كشور الف، يك نفر مي  .  
  ) راديو12×  دالر 20=  دالر 240(
 ين به 1,000 او اين راديوها را در كشور ب به قيمت هر عدد 

  .فروشد  ين مي12,000مبلغ كل 
  ) راديو12×  ين 1,000=  ين 12,000(
 خرد  تلويزيون در كشور ب مي10 ين 12,000 او با اين.  
  ) ين12,000 ÷ ين 1,200=  تلويزيون 10(

 دالر20× راديو12خريد
 = دالر240)  1(

 ين1,000× راديو12فروش
 = دالر 12,000

 نرخ برابري ارز
   دالر1:  ين 50

 كشور ب
 دالر30×تلويزيون10فروش  كشور الف

 = دالر300) 2(

 نرخ برابري ارز
 ين1,200×تلويزيون10خريد   دالر1:  ين 45

 = ين12,000

سود
)1( دالر 300  - )  2( دالر 240

 = دالر60
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دالر 300 دالر، به مبلغ كل 30ها را به قيمت هر عدد   او تلويزيون 
  .فروشد مي

  ) تلويزيون10×  دالر 30=  دالر 300(
 برد هاي معامله، مي هزينه دالر، منهاي 60 اين فرد، سودي معادل.  
  ) دالر300 -  دالر 240=  دالر 60(

  .آورد طبيعي است كه چنين فعاليت پرمنفعتي خيلي دوام نمي

  ها با تجارت آزاد  قيمت-2جدول 
 

      )ين(كشور ب   )دالر(كشور الف   

متوسط نرخ ارز  نرخ ارز  وارداتي  داخلي  وارداتي  داخلي  

   دالر1:  ين45   ين1,350   ين1,200  * دالر67/26   دالر30  تلويزيون

   دالر1:  ين45  * ين900   ين1,000   دالر22/22   دالر20  راديو
  دالر1:  ين45

       در هر كشورراديو و تلويزيونرابطه قيمت بين   

    1 : 33/1  1 : 33/1        

  سلسله اتفاقات
 ها را به سمت حذف اختالف در  شود و قيمت رقابت ايجاد مي

  .دهد  آمده سوق مي1ت به شرحي كه در جدول روابط قيم
 كنند، تفاوت  زماني كه رقبا شروع به خريد راديو و تلويزيون مي

شود و برابري قدرت خريد  ين و بيشترين قيمت كم ميتر كمبين 
  .شود دالر نزديك مي 1:  ين 45به 
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 هايي كه احتماالً در هر كشور وجود خواهند داشت در  قيمت
  .اند  نشان داده شده2هاي خاكستري جدول  مت مربع در قس2جدول 

  *1,200÷ 45=  دالر 67/26
  *20 × 45=  ين 900
  نشان داده شده، روابط قيمت 2بنابراين، همان طور كه در جدول 

  .33/1 : 1: در هر كشور يكسان است
   دالر67/26 ÷ دالر 20 = 33/1
   ين1,200 ÷ ين 900 = 33/1
  ،خرند  ها، در جايي مي صرف نظر از منشاء آنمردم اقالم مزبور را

 .2هاي خاكستري رنگ جدول  ، يعني در قسمتتر است قيمت پايينكه 

  سياسي شدن تجارت
 يتجارتراز موازنه ها يا  موازنه حساب  

هميشه با نوسانات موجود در مثالً ) تراز تجاري(نوسانات تجارت 
دالت بايد موازنه حساب كل مبازيرا شود،  جريان سرمايه جبران مي

المللي  صادرات و جريان بين /واردات). ها  پرداختتراز(باشد 
دو عامل اصلي و مهم هستند ) ها يا اعتبارات گذاري سرمايه(سرمايه 

  مبادله(كه باعث افزايش يا كاهش عرضه و تقاضاي ارزهاي خارجي 
  .شوند مي) خارجي

تجارت به (عوايد حاصل از كل جريان ورودي و خروجي معامالت 
لزوماً به ايجاد توازن ميان دو طرف گرايش دارد، خواه ) عالوه سرمايه

و خواه ) مثالً كاالهاي تجاري(اقالم مورد معامله مشهود باشند 
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عدم توازن به اين معنا است كه ). مانند اوراق قرضه دولتي(نامشهود 
  . كند يك طرف چيزي را در قبال هيچ دريافت مي

موجب ايجاد توازن ميان درآمد حاصل از صادرات و نوسانات نرخ ارز 
هاي صادرات و جريانات خروجي  جريانات ورودي سرمايه، با هزينه

  ...شود سرمايه مي
 شود يابد، تراز تجاري منفي مي  تقاضا براي واردات افزايش ميوقتي .

  .يابد در نتيجه، قيمت ارز خارجي باال رفته و واردات كاهش مي
  تر خواهد بود، زيرا  كه صادرات پرمنفعتآن وقت است

توانند ارز خارجي خود را به قيمت باالتري به ارز  صادركنندگان مي
  .داخلي بفروشند

 شود، افراد منابع خود را از توليد  تر مي زماني كه صادرات پرمنفعت
  .كنند براي بازار داخل به سمت توليد براي بازار صادراتي هدايت مي

 آن را كاهش  ضه ارز خارجي را افزايش، و قيمتاين مسئله عر 
  .كند در نتيجه، واردات افزايش پيدا مي. دهد مي
 دهد  جريان ورودي سرمايه نيز قيمت ارز خارجي را كاهش مي

  .يابد كه در نتيجه آن واردات افزايش مي
 ها  نوسانات نرخ مبادله ارز گرايشي مستمر براي موازنه پرداخت

  . كند ايجاد مي
كنند و  معموالً مردم زماني كه تراز تجاري منفي است احساس خطر مي

اما جريان ورود سرمايه، با تراز . شوند زماني كه مثبت است شادمان مي
، نشان از رونق كشور در جذب  آن استهمراهكه  اي تجاري منفي

  .معنا است نگراني در مورد تراز منفي بياز اين رو، . داردسرمايه 
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  بيني نشده براي صادركنندگان يشهاي پ زيان
رسد جايي اين واقعيت مهم فراموش شده كه تنها هدف  به نظر مي

صادرات به دست آوردن امكان واردات است، درست همان طور كه 
فروشيم تا استطاعت خريد ديگر  نيروي كار يا كاالهاي خود را مي

فروشيم تا  در هر دو مورد، چيزي را مي. كاالها يا خدمات را پيدا كنيم
  .بتوانيم چيزي را بخريم

 محصول كند؛ ي مدي توليزي ندارد كه صادركننده چه چيتياهم
  . است»يارز خارج «تي او در نهايديتول
هاي توليد داخلي به ارز   اما صادركننده براي پرداخت هزينه

  .داخلي نياز خواهد داشت
دگان داخلي  بنابراين، ارز خارجي خود را در بازار ارز به واردكنن

  .فروشد مي
 تي در نهاي صادراتيتمام بازارها درست از همين جهت است كه 

، زيرا صادركنندگان در انتهاي كار، شوند ي محسوب ميبازار داخل
  .فروشند را در بازار داخلي مي) يعني ارز خارجي(محصول نهايي خود 

 از اين رو، هر چه قيمت ارز خارجي باالتر باشد، درآمد 
   .كننده بيشتر خواهد بودصادر

 آوردن  بينيم كه صادركنندگان براي پايين چرا ما هيچ وقت نمي
به نظرم علت آن است باشند؟ البي كردن هاي گمركي به دنبال  تعرفه

هاي واردات موجب افزايش درآمد  دانند از بين رفتن تعرفه كه نمي
اگر همه : را در نظر بگيريد دو حالت افراط و تفريط. شود ها مي آن

تقاضا براي افزايش ، شوندهاي واردات برداشته  ها و تعرفه محدوديت
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 ارز خارجي حاصل  قيمت موجب باال رفتنتر كاالهاي وارداتي ارزان
 كه شوندها آن قدر باال برده  برعكس، اگر تعرفه. دوش از صادرات مي

 كاالهاي وارداتي گرفته شود، صادركنندگان به دليل خشك همهجلوي 
  .ندوش دن بازار ارز ورشكست ميش

تأثير دستكاري نرخ ارز توسط دولت همان تأثير ماليات بر واردات يا 
تصور كنيد كه قرار باشد هنگام . داردرا پرداخت يارانه به صادرات 

% 10 ميزان  بهشود ارز خارجي كه صرف واردات ميكل از خريد 
شود  چه بابت عوارض در گمرك وصول % 10اين . ماليات گرفته شود

و چه بابت فروش ارز مورد نياز واردات در بانك گرفته شود، تأثير آن 
از آن جا كه . بر هزينه واردات و بر درآمد دولت دقيقاً يكسان است

ي كه ات گرايش دارد، زمانمبادله در بازار آزاد هميشه به موازنه جريان
كند فقط باعث عدم توازن  دولت در بازار ارز خارجي مداخله مي

  .انباشتگي ذخاير يا انباشتگي بدهي خارجي: شود مي
   درصدي واردات توسط دولت10وضع تعرفه 

  گري واسطه نتيجه با فرض عدم -3جدول 
 

      )ين(كشور ب   )دالر(كشور الف   

   نرخ ارزمتوسط  نرخ ارز  وارداتي  داخلي  وارداتي  داخلي  

  دالر1:  ين41   ين1,350   ين1,200   دالر33/29   دالر30  تلويزيون

  دالر1:  ين45   ين900   ين1,000   دالر22/22   دالر20  راديو
   دالر1:  ين43

       در هر كشورراديو و تلويزيونرابطه قيمت بين   

    1 : 47/1  1 : 33/1        
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  كشور الف
  يابد افزايش مي  دالر33/29 به 67/26قيمت هر تلويزيون وارداتي از.  
  ) دالر%67/26 + 10 = 33/29(
 رسد ميدالر 1: ين  41برابري قدرت خريد دو ارز به.  
  يابد تغيير مي 47/1 : 1رابطه قيمت يك تلويزيون و يك راديو به.  

  :يابد  تلويزيون در ابتدا افزايش مي10 راديو و 10هزينه سبدي از 
  ارت آزادها بر اساس تج هزينهاز 

   دالر70/266  = دالر67/26  ×   راديو10
   دالر00/200  = دالر00/20  ×  تلويزيون10

  ر دال70/466        مجموع
  تعرفه% 10ها با احتساب   هزينهبه

   دالر30/293  = دالر33/29  ×   راديو10
   دالر00/200  = دالر00/20  ×  تلويزيون10

  ر دال30/493        مجموع
  

  گري واسطه فرض  نتيجه با-4جدول 
 

      )ين(كشور ب   )دالر(كشور الف   

  متوسط نرخ ارز  نرخ ارز  وارداتي  داخلي  وارداتي  داخلي  

  دالر1:  ين43   ين1,290   ين1,200   دالر91/27   دالر30  تلويزيون

  دالر1:  ين45   ين860   ين1,000   دالر26/23   دالر20  راديو
   دالر1:  ين43

       در هر كشورراديو و نتلويزيورابطه قيمت بين   

    1 : 4/1  1 : 4/1        
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ها و در نتيجه در   موجب تغيير در قيمتگري واسطهمثل هميشه، 
است، گرايش به دالر  1: ين  43زماني كه . شود هاي مبادله مي نرخ

 در سمت حذف اختالفات در روابط قيمت بين تلويزيون و راديو
  . خواهد بود4/1 : 1حدود 

  كشور الف
 91/27 دالر به 33/29مت هر تلويزيون وارداتي در كشور الف از قي 

  .يابد كاهش مي دالر
 قيمت هر گري، واسطه را  تلويزيون 10 راديو و 10از  متشكل سبد
 70/466 از باز همكه (دهد   دالر كاهش مي10/479 دالر به 30/493از 

  ).دالر در تجارت آزاد باالتر است
   دالر10/279  = دالر91/27  ×   راديو10
   دالر00/200  = دالر00/20  ×  تلويزيون10

  ر دال10/479        مجموع
  

  كشور ب

  ين به 21,000در كمال تعجب، هزينه همان سبد در كشور ب از 
  .يابد  ين كاهش مي20,600
   ين12,000  =  ين1,200  ×   راديو10
   ين8,600  =   ين860  ×  تلويزيون10

   ين20,600        مجموع
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 شود سود   ب به خاطر مالياتي كه در كشور الف گرفته ميكشور
) كنندگان و مصرف(برد، در حالي كه كشور الف به صادركنندگان  مي

  .زند خود به دليل تأثير نرخ مبادله ارز ضرر مي
  قيمت يك راديو در كشور ب به دليل تأثير تغيير در نرخ مبادله ارز
  .يابد  ين كاهش مي860 ين به 900از 
 كه قادر كند ي نمي اقالمدي منابع خودش را صرف تولي عقل سالمچيه

  . كنديداريها را خر نآ تر كماست با خرج منابع 
بندي، و ديگر  هاي وارداتي، سهميه  با حسن نيت تعرفهيافراداگر 

كردن صنعت و تجارت خشنود با هدف اي را  هاي غيرتعرفه محدوديت
كنند، تا حدي به اين دليل   ميوضع) نه فقط با هدف افزايش درآمدو (

 ضرر طرف ي طرف به معناكينفع  ها تجارت از نظر آناست كه 
اتفاق ) و نه بين واتسالو و والديمير(ها   است كه بين ملتگريد

 خود انيبر مشتر  كه»ي مرده جانبيها نهيهز«ها به ندرت از  آن .افتد مي
  .  دارندياند آگاه  كردهليتحم

 اقتصادي«ي ها تأثيرات تعرفه«  
هاي  شوند با تعرفه هايي كه براي افزايش درآمد وضع مي تعرفه

شوند  كه براي محدود كردن رقابت خارجي وضع مي» اقتصادي«
هاي اقتصادي باال بردن قيمت   هدف از تعرفه.دارندبسيار تفاوت 

داخلي يك كاال به ميزاني باالتر از قيمت جهاني است تا توليدكنندگان 
نند قيمت باالتري طلب نموده و درآمد اضافي، غيررقابتي، داخلي بتوا

  .و بادآورده كسب كنند
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 زيرا منافع حاصله ،پذير است اين كار فقط به لحاظ سياسي امكان
 كه توان شود  متمركز ميه داخليتوليدكنندهنگفت بوده و بين تعدادي 

هاي  كه هزينهاست در حالي و اين . ها را دارند البي كردن براي تعرفه
ناديده گرفته  و شدهرنگ  كمكننده  بين تعداد زيادي مصرفاضافي 

  .شوند مي
هاي   هزينهكننده متحمل زيان همان طور كه در باال اشاره شد، مصرف

شود،  محسوب نمياين زيان درآمد هيچ كس . شود يمرده جانبي م
حتي اگر دولت هم . ناپذير براي جامعه است بلكه يك زيان جبران

كند و هم درآمد  ها دريافت مي اي كه از بابت تعرفه ضافهدرآمد ا
زنند را برگرداند،  اي كه توليدكنندگان نورچشمي به جيب مي بادآورده

توانند  ها هرگز نمي آن. كنندگان وضعيت بدتري دارند باز هم مصرف
 كه در نتيجه تغيير ديمي تخصيص نادرست منابع ناشي از هاي هزينه
  .ر انجام گرفته را جبران كنندهاي نسبي بازا قيمت

 كند؟ چه كسي ماليات بر واردات را پرداخت مي  
امكان پرداخت » اشياء«شوند؛  ها توسط مردم پرداخت مي همه ماليات

گذارد، در  بنابراين، زماني كه دولتي براي كاالي چيني تعرفه مي. ندارند
ند يا كند، چرا كه مجبور واقع براي شهروندان خود ماليات وضع مي

براي به دست آوردن كاالي چيني پول بيشتري خرج كنند يا بهترين 
كننده ديگري در داخل يا خارج خريداري  محصول بعدي را از تأمين

تك خريداران كاالي وارداتي هستند كه  اين تكدر نهايت، . كنند
از . كنند ماليات را به شكل از دست دادن قدرت خريدشان پرداخت مي
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به معناي آن است كه خريداران حتي  خريد دست دادن قدرت
كه توليدشان به نيروي كار اضافي داخلي كاال يا خدمات توانند  نمي

از اين رو، وضع تعرفه براي واردات بر .  را هم خريداري كنندنياز دارد
  .ميزان اشتغال در داخل كشور نيز تأثير منفي دارد

 تجارت آزاد «هاي نامه توافق«  
 كاري كه بايد انجام شود كل.  معاهده و پيمان نياز نداردتجارت آزاد به

اين كاري : مصنوعي از سر راه تجارت برداشته شوداين است كه موانع 
كنگ در اواسط قرن  ر اواسط قرن نوزدهم و هنگ بريتانيا دبود كه

 54، قانون اساسي اياالت متحده تنها به 1789در سال . بيستم انجام داد
 ي مختلفها كه بتواند تجارت آزاد را در بين ايالتكلمه نياز داشت 

نامه تجارت آزاد ميان كانادا، مكزيك، و اياالت   توافق.برقرار كند
 صفحه آن به 900 صفحه است كه 2000مشتمل بر ) 1»نفتا«(متحده 

  2.هاي تعرفه اختصاص دارد نرخ
از (فقط حجم اين توافقات تجاري با هزاران قيد و شرط و كنترل 

ه قواعد مربوط به منشاء كاال و بازرسي متقابل، الزامات تأييد، و جمل
 بودن دروغينكافي است كه ) امور مستقلي مانند قوانين كارمداخله در 

  .رسوا كندها را  نام آن
، حمايت در برابر استثنايك . هستند» استثنا«توافقات تجاري پر از 

 و با استفاده فعني ذيها كه توسط گروه است كساني ازرقابت خارجي 
                                                 
1. North American Free Trade Agreement (NAFTA)  

  ".چرا تجارت مديريت شده تجارت آزاد نيست"، 1نوشت   رجوع كنيد به پي. 2
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عموماً توليدكنندگان ( رديپذ ي صورت مياسياز اهرم قدرت و نفوذ س
نكته متناقض در اين جا است كه بسياري از  .)كاالهاي ضروري

 به توليدكنندگان كاالهاي مصرفي اساسي اجازه  هاي دولت تالش
 كه اين مسئله درآمد را به هاي بااليي را مطالبه كنند دهد قيمت مي

از فقيرترين اعضاي جامعه به معدودي : كند باال بازتوزيع ميسمت 
اين توافقات به جاي تجارت آزاد يك نظام تجاري . صاحب امتياز

فايده، و  مشاغل پرهزينه، بييك سري  تر از همه، و مهممديريت شده، 
   .كنند از بين برنده ثروت را براي مقامات اداري ايجاد مي

ان كشورها به همان اندازه از نظر كنترل و نظارت بر تجارت مي
ها يا   كه كنترل و نظارت بر تجارت بين ايالت استمعنا بياقتصادي 

اگر تجارت آزاد در قانون . رسد  به نظر ميمعنا  بيهاي يك كشور استان
به احتمال زياد در هر جاده، بيني نشده بود،  اساسي اياالت متحده پيش

ودخانه و درياچه در هر يك از  راسكلهايستگاه قطار، فرودگاه، و 
به اضافه پليس كه بايد قاچاق بين  1.خانه بوديم ها شاهده گمرك ايالت
  .كرد ها را كنترل مي ايالت

  تجارتمسير  غيراقتصادي انحراف
اين . آور ديگر هم دارند توافقات تجاري يك سري پيامدهاي زيان

 معاهده تر از كشورهايي كه عضو هزينه واردات كمعليه توافقات 
در نتيجه، مسير تجارت از اين كشورها . شوند  قائل مي عيضنيستند تب

 معاف از ماليات در كشورهاي عضو ترِ كنندگان گران به سمت تأمين
 واردكنندگان اين كاالهاي .كند معاهده تجارت آزاد سوق پيدا مي

                                                 
  "تهايندياناي توسعه نياف"، 2نوشت  رجوع كنيد به پي. 1
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ها به ارز خارجي بيشتري نياز پيدا  تر براي پرداخت بهاي آن پرهزينه
 كه دولت كه ياتي مالي از درآمدهايبخش به عنوان پاداش،و . كنند مي

به » درآمد« با عنوان تيها از دست داده در نها به واسطه وضع تعرفه
   .شود ي مزي واري داخلي نورچشمدكنندگاني تولبيج

  بهترين گزينه
، باز كردن رونق و شكوفايي طالب بهترين گزينه براي يك كشور

جانبه است تا بتواند بار اقتصادي را از  رت يكدرهاي تجارت به صو
  .دوش مردم خود بردارد

 ي ممكن بعدنهي گزني بهتر،ي واقعي تجارياما تا زمان محقق شدن آزاد
 كنند مي تنظيا  توافقات تجارت آزاد را به گونه،استمداراني است كه سنيا

 يرو به ي صادراتي گشودن بازارهاي برايساز نهيكه صرفاً محدود به زم
 عمالًها   كه متأسفانه همه دولتي كاريعن ي– نگردد ي داخلدكنندگانيتول

 يها تي مزاستمدارانيدر ضمن، الزم است كه س. در حال انجامش هستند
 ني بگذارند و نشان دهند كه اشي توافقات تجارت آزاد را به نمايواقع

 كاهش يا بريراه)  تجارت آزاد باشندي بر مبناقتاًيچنان چه حق(توافقات 
 دكنندگانيل تواني رقابت مشي افزاي براي كاالها و خدمات، و راهكارنهيهز

اين مسئله به ويژه در اقتصادهاي كوچك، كه رقابت  . هستنديداخل
خارجي ممكن است تنها رقابتي باشد كه موجب افزايش كارايي شود، 

  .بسيار حائز اهميت است
گامي به » تجارت آزاد«هاي  نامه آينده مشخص خواهد كرد كه توافق

  .سوي تجارت آزاد همگاني هستند يا خير



بازنده بازي بي: مبادله  

66  

 



  
  1نوشت  پي

  1ي در باب آزادييها شهياند
   اقتصاديهاي با كسب اجازه از بنياد آموزش

  ؟ تجارت آزاد نيست،چرا تجارت مديريت شده
  2رابرت بيتماركو

 و مدرس مدير بخش تحليل در يك مؤسسه تحقيقات بازاريابي در شهر نيويورك
 نيويورك 4»تاون تاري« در 3»مانت دانشكده مري« در اقتصاد

 اشاره كرده بود جاييدر ، مورخ بريتانيايي، 5»يولا وماس بابينگتون مكت«
 دولت كي كه ييها  موهبتنيتر بزرگ از يكي به عنوانكه تجارت آزاد، 

 عام تي محبوبي كشورچي در هباًي كند، تقري به ملتش ارزانتواند يم
. انجامد  ميسياست ناموفقبه   اغلبخردمندانه، اقتصاد  در واقع6.ندارد

 و بركت است در زمره ري بزرگ خي كه تجارت آزاد باننيا
 7.شود ي مستقر در علم اقتصاد محسوب مقي حقانيتر متقاعدكننده

 در در دفاع از ي در دفاع از تجارت آزاد اساساً استداللياستدالل اقتصاد
 هيچ كس، چه به عنوان خريدار و : استيمبادله داوطلبانه به طور كل

شود، مگر آن كه  آزادانه وارد يك مبادله نمي شنده،چه به عنوان فرو
                                                 

  : با مشخصات ذيل)  اقتصاديهاي شمتعلق به بنياد آموز(برگرفته از مجله فريمن . 1
The Freeman: Ideas on Liberty, August, 1997, Vol. 47, no 8. 
2. Robert Batemarco 
3. Marymount College 
4. Tarrytown 
5. Thomas Babington Macaulay 
6. Cited by Lindley H. Clark, Jr., “The GATT Struggle Continues,” The Wall Street Journal, 
March 16, 1993. 

پردازد كه  هاي اقتصادي مي در كتاب خود به رد آن دسته از تئوري) Douglas Irwin(داگالس آيروين . 7
   .اند مزاياي كلي نظام تجارت آزاد داراي يك سري موارد استثنا هستند مدعي شده

Against the Tide Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. 
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عالوه بر اين، . انتظار داشته باشد در نتيجه آن مبادله وضعيتش بهتر شود
كند با بسياري از  توانايي مبادله محصول واحدي كه يك نفر توليد مي

تقسيم كار و گسترش تمام ها است،  چيزهايي كه وي مايل به مصرف آن
هيچ دليل اقتصادي . سازد پذير مي توليد را امكانز مجاو كمال ظرفيت 

در مورد دقيقاً به همين شكل اين منافع بگوييم وجود ندارد كه 
  .كنندگان احتمالي در دو سوي مرزهاي ملي مصداق ندارند  مبادله

 سياسي مرتبط با تجارت آزاد ناشي از رقابت سختي است هاي مسئوليت
كنندگان پيشنهاد  رين معامله را به مصرفرقبايي كه بهت. كند كه ايجاد مي

 و شيكه به آرا  آنيتجارت آزاد به جا .خورند نكنند شكست مي
 آن را با صراحت تمام به ي بپردازد، تلخندي ناخوشاتي واقعني ايالپوشان

تالش براي فرايند رقابت به جاي   بسياري از بازندگان.گذارد ي مشينما
 ري از مسفرايند ني انحراف اي پدر ،هاي خويش رفع نواقص و كمبود

 ارائه بهترين معامله به مشتريانبه دنبال   همها  آن. آن هستنديعيطب
، بلكه از طريق  پيشنهادي خود ، اما نه از راه بهتر كردن بستههستند

هدف راحتي رقباي خارجي . رقباورود از جلوگيري واداشتن دولت به 
  .هاي دولتي هستند براي اين قبيل محدوديت

هاي  محدوديتتفاوتي با المللي   تجارت بينهاي ، محدوديتنظراز اين 
بازتوزيع : ها يكي است هدف هر دوي آن. نداردداخلي براي رقابت 

اي كثير به معدودي افراد منتخب دولت و جايگزين كردن  درآمد از عده
به واقع  . با تخصيص منابع مورد نظر بازاردولتتخصيص منابع دلخواه 

 را ي مهمي مجرا ها، ي در تجارت با خارجتي محدودجاديا با اه دولت
 ي تجاريها تي نامطلوب محدودري تأثتوانست ي كه مكنند يمسدود م

 1»فلين. جان ت« اين همان چيزي است كه . دهدنيها را تسك  آنيداخل
                                                 
1. John T. Flynn 
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اولين شرط براي يك اقتصاد ": از گفتن اين جمله در سر داشت
  1".دن آن استريزي شده، بسته بو برنامه

  واقعيت امر: تجارت آزاد
ايجاد يك نظام ا هدف برا دستور تجارت آزاد  كاي آمرانگذار انيبن

اين . صادر كردندهاي عضو اتحاديه  اقتصادي آزاد در بين كليه ايالت
  : قانون اساسي اياالت متحده آمده است9بخش از ، 1دستور در ماده 

يك از  صادراتي هيچ مهيچ ماليات يا عوارضي نبايد براي اقال
قوانين بازرگاني هيچ امتيازي نبايد به موجب . ها وضع شود ايالت

:  به بنادر يك ايالت نسبت به ايالت ديگر داده شودييا درآمد
 يك ايالت ملزم به ثبت، ترخيص، يا به سوي/ازهاي عازم  كشتي

  .باشند ديگر نميايالت پرداخت عوارض در 

. بود» نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي وافقت« نخستين 2» كلمه54«اين 
 )كه به همين نام است( 1994همان طور كه خواهيم ديد، توافقنامه 

  .كند تجارت آزاد را به شكلي آشكار تحريف مي
 دهه  المللي در رسوايي هاي تجارت بين هاي ناشي از محدوديت آسيب
 خاتمه جنگ جهاني دومزماني كه .  براي اكثر مردم آشكار شد1930

وار اميد به آن بسته   شيفتهياول مكآن چه يافت، محبوبيت تجارت آزاد از 
با وجود اين، از بسياري جهات تجارت آزاد واقعي با . بود فراتر رفت

آزاد نه به  تجارت. آمد جور در نميگرايشات كلي زمان پس از جنگ 
 با تأسيس .قوانين پيچيده نياز دارد، نه به تشريفات زائد و حجيم اداري

حركت المللي پول، دنيا  سازمان ملل متحد، بانك جهاني، و صندوق بين
                                                 
1. Cited by Llewellyn H. Rockwell, Jr. in “Who Killed Free Trade?” The Free Market 14, 
(April 1996): p. 2. 

  . مترجم- كلمه در متن انگليسي است54منظور . 2
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ي خالف با تجارت آزاد را آغاز كرد و نتيجه اين شد كه در جهت
 به جاي تجارت آزاد به دنبال مديريت ،هاي بعد از زمان جنگ دولت

اللملي تجارت  هر چند كه پيشنهاد تأسيس سازمان بين .بودندكردن تجارت 
  .مورد توجه قرار نگرفت، اما تجارت آزاد به جايگاه اوليه خود برنگشت

گر چه با وضعيت نظام تجارت مديريت شدة پس از جنگ جهاني دوم 
 سياست« از طريق گرايي مطلوب بسيار فاصله داشت، اما نسبت به حمايت

نوعي پيشرفت  كه قبل از آن وجود داشت 1»ات را گدا كن همسايه
رسيد كه تشريفات زائد  تي براي مدتي به نظر ميح. شد محسوب مي

، عموماً با كاهش نرخ كردند دنيا را المللي كه تجارت را مديريت مي بين
 ت تجار كهرسيد به نظر مي. دهند  در جهت صحيح حركت ميها، تعرفه
با از بين رفتن با وجود اين، .  است آزادت مديريت شبيه به تجارتحت

هايي كه ارتباطات  شركت، 2»هاولي-اسموت«خاطره حماقت تدريجي 
 سرپناه در مقابل سوز سرد رقابت يافتن  فكربهسياسي خوبي داشتند 

  عادتساالران به زمان با بازگشت ديوان هم.  افتادندالمللي بين
 براي سرپوش  شداسبابي، تجارت مديريت شده سازي امپراطوري

عمده هاي  شيوهبررسي گام به گام . گرايي گذاشتن بر روي حمايت
  :كند تجارت مديريت شده اين مطلب را روشن مي

   گاتهاي تجارت مديريت شده مكانيسم
 دليل  اين عمدتاً به3»)گات(ها  نامه عمومي تجارت و تعرفه توافق«

نامه كه قرار بود موقتي  اين توافق. ايجاد شد كه گزينه ديگري نبود
                                                 
1. beggar-thy neighbor policy 

منظور وضع شد كه مانع اين  در ظاهر به 1930در سال ) Smoot-Hawley Tariff(هاولي - تعرفه اسموت. 2
اي باال  سابقه ها را به شكل بي اين تعرفه، نرخ تعرفه. ها شود از دست رفتن مشاغل آمريكايي توسط خارجي

  .داشت» ركود بزرگ«برد و در نهايت تجارت جهاني را فلج كرد و نقش مهمي در شدت گرفتن دوران 
3. General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) 
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شكست با ين آن شود، المللي تجارت جايگز باشد و بعداً سازمان بين
در المللي تجارت در كسب آراي الزم در كنگره،  پيشنهاد سازمان بين

ها بر اساس  گات اساساً به كاهش تعرفه. ادامه يافت دهه 4نهايت 
 جسته گريخته در يگامپرداخت و گر چه توانست  گرايي مي جانبه همه

اين ازيچه جهت تجارت آزادتر بردارد، اما نقطه ضعفش در اين بود كه ب
، در بهترين حالت يك جانبه موانع تجاريباور عمومي شد كه برداشتن 

اين ايده . آورد كه در آن بد و خوب با هم آميخته است وضعيتي پيش مي
 توجه را »يك كشور موانع تجاري خود را برداردكه به صالح نيست «كه 
  . و از محسنات خود تجارت آزاد دور نمود،بده بستان جلبسمت به 

  نفتا
 بهترين نمونه تجارت 1»)نفتا(نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي  توافق«

مديريت شده است كه با نام تجارت آزاد به خورد مردم داده شده 
در حالي كه قبالً ديديم . نامه است نشانه، حجم اين توافقاولين . است

 كلمه در قانون اساسي اياالت متحده موجب استقرار 54چه طور 
 بيش يبا حجمنفتا  اتحاديه شد، وهاي عض  آزاد در بين ايالتتجارت

هاي تعرفه  نرخشامل  صفحه آن 900 صفحه شروع كرد كه 2000از 
: در تجارت آزاد واقعي فقط يك تعرفه وجود دارددر حالي كه  (بودند

اي در مورد  نامه مزبور نكات برجسته قدر مسلم توافق .!)صفر درصد
 سال مرحله 15ها طي   گر چه قرار بود تعرفه.آزادسازي تجارت ندارد

هايي  به مرحله كاهش پيدا كنند، اما همگي زير حجم عظيمي از كنترل
  .  مدفون شدندكند ميكه نفتا نيز مقرر 

                                                 
1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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يك سري قيود و شروط ها با  كاهش تعرفه منافع حاصل از اول آن كه
قيود و ن اي. دنگير نامه در معرض خطر قرار مي بيني شده در توافق پيش

اي پيش از امضاي نفتا را براي آن  شروط برگشت به سطوح تعرفه
دسته از اقالم وارداتي كه صنعت داخلي را تهديد نموده يا آسيب 

تا  به عبارت ديگر، نفتا 1.دارند كنند، مجاز مي جدي به آن وارد مي
 المللي كند كه گسترش رقابت بين زماني از تجارت آزاد حمايت مي

از دور خارج را هاي داراي امتيازات ويژه داخلي  شركت ،نحاصل از آ
اي تدوين  كاال به گونهعالوه بر اين، قواعد نفتا در مورد منشاء . نكند
 به سمت دنياكنندگان  اند كه تجارت را از سمت كارامدترين تأمين شده

اين مسئله مانع گسترش .  سوق دهندآمريكاكنندگان  كارامدترين تأمين
شود، در حالي كه تجارت آزاد  المللي مي  در سطح بينتقسيم كار

   .كند واقعي درست برعكس عمل مي
گيرند  اهميت بندهايي از نفتا كه جلوي ورود كاالهاي خارجي را مي

زماني مشخص شد كه توليدكنندگان پوشاك در اياالت متحده به 
راض هاي پشمي از كانادا، كه متحد نفتا بود، شروع به اعت واردات لباس

 درست هاي محصول كشورهاي جهان سوم ها با پشم اين لباس. كردند
ها نامي برده  منشاء كاال از آنشدند كه در ليست نفتا از كشورهاي  مي

 واردات پشم خارجي در كانادا هاي از آن جا كه تعرفه. نشده بود
قيمت ، 2%)34در مقابل % 10(هاي اياالت متحده بود  تر از تعرفه پايين
 و به زودي توانستند سهم بزرگي از تر بود پايينهاي كانادايي  لباس

اين واقعيت كه به جاي پايين . بازار اياالت متحده را به دست آوردند
                                                 
1. James M. Sheehan, “NAFTA—Free Trade in Name Only,” The Wall Street Journal, 
September 9, 1993. 
2. Christopher J. Chippelo, “Fight Looms over Canada’s Suit Exports,” The Wall Street 
Journal, August 7, 1996, p. A2. 
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بار اياالت متحده براي پشم، كل بحث بر سر  هاي زيان آوردن تعرفه
 ثابت ،گرديدهاين موضوع روي بستن اين شكاف در نفتا متمركز 

  .نفتا تا چه اندازه فدايي تجارت آزاد هستندكند كه حاميان  مي
المللي نيست، در حالي كه نفتا  تجارت آزاد وابسته به تشريفات زائد بين

 »محيطي هاي زيست كميسيون همكاري«.  تشريفات استايجادخود باعث 
اين هدف تشكيل شد كه امكان رشد بدون تخريب نفتا براي تحقق 

هايي كه اين كميسيون براي   روشيكي از. محيط زيست را فراهم آورد
تالش اين است كه از دهد  دستيابي به هدف مزبور مورد استفاده قرار مي

از طريق گذاران  محيط مساعدتر براي سرمايهيك كشورها براي ايجاد 
 اين قوانين 1.كند  مقررات زيست محيطي موجود جلوگيري ميگيري آسان

و جريمه به مورد اجرا هاي تجاري   بايد از طريق تحريمو مقررات
 كه بعداً از گردندواريز هاي دريافتي به صندوق  گذاشته شوند و جريمه

همچنين، نفتا  2.آن براي به اجرا گذاشتن قانون محيط زيست استفاده شود
سازي شرايط  همساننيز تشكيل داد كه هدف آن » كميسيون كارگري«يك 

باز هم تكرار . بودزد هاي دستم هزينهاز نظر  شركاي تجاري برايبازي 
  .كنم كه اين تجارت آزاد نيست مي

  سازمان تجارت جهاني

 كه  شاه بيت تجارت مديريت شده است3»سازمان تجارت جهاني«
اين سازمان اي  صفحه 29000 معاهده .شودجايگزين گات قرار بود 

                                                 
گيري مقررات زيست محيطي به منظور تشويق تأسيس، تملك، توسعه يا نگه   آسان1114به عنوان مثال، ماده . 1

  .، همان منبعSheehan. كند گذاردر منطقه را منفع مي گذاري يا سرمايه داشتن سرمايه
2. Matthew C. Hoffman and James M. Sheehan, The Free Trade Case against NAFTA 
(Washington, D.C.: Competitive Enterprise Institute, 1993), p. 3. 
3. World Trade Organization (WTO) 
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كساني  برندة اين سازمان پيشنيروي . ساالران بود تحقق رؤياي ديوان
بازار و متمدن كردن ار دولت را تأديب و تعالي بخشيدن كه كهستند 

 بر آن ها در نبود دولت قانون جنگل  بازاري كه از نظر آن-دانند مي
 صفحه به تحميل مقررات 29000اي از اين   بخش عمده.حكمفرما است

زدايي  همه چيز اختصاص دارد و صحبت چنداني در مورد مقرراتبر 
حلي داوطلبانه براي تبادل نظر بين در حالي كه گات م. كند نمي

كشورهايي بود كه به دنبال كسب توافقات دو جانبه براي كاهش 
ها بودند، سازمان تجارت جهاني از اختيارات اجرايي برخوردار  تعرفه

  . هاي تجاري است ها تحريم ترين آن است كه مهم
از با انبوهي سازمان تجارت جهاني  خالق معاهده و ديگر مصوبات

مند حقوق كارگري  نظامنفي  « از قبيل1»يلوِروافتارهاي ساختگي گ«
، يك مانع غير موجه بر سر راه تجارت »يرقابتمزيت به منظور كسب 

توانند در  به عبارت ديگر، مردمان كشورهاي فقير تا زماني مي 2.است
پيشنهادشان براي فروش الملل مشاركت داشته باشند كه  تجارت بين

به  .ها را پيدا كند ان نباشد كه هر كس ميل خريد آنكاال آن قدر ارز
 ي سازمان تجارت جهانمي عظيساالر واني دستگاه دةواقع، در بدن

 ي آن به كشورهامي حداقل دستمزد و تعمنيي تعاستي از سها يليخ
 به گرانه تي حمايها استي سنياما گسترش ا. كنند ي متي حماريفق

 ي با كشورهاسهي كه در مقاآورد يم به بار ييها ي خرابر،ي فقيكشورها
اند، به   را به اجرا گذاشتهبار اني زيها استي سلي قبنيا كه يا شرفتهيپ

   . خواهند بوددتريمراتب شد
                                                 

  و استفاده و ترويجو پرداخته خواه ساخته منظور بيان و كاربرد زبان و كلماتي است كه توسط يك حكومت تماميت. 1
 .از آن استفاده شده است» 1984« با عنوان) نويسنده انگليسي(جرج اورول ي تخيل- علمي اول بار در كتابو  شود مي

2. William H. Lash III, “Labor Rights and Trade Policy,” The Journal of Commerce and 
Commercial, May 17, 1994. 
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قوانين ضد «نامه سازمان تجارت جهاني دامنه  همچنين، توافق
هاي  شركت ي كهمطلوب ديگردهد؛ ابزار   را گسترش مي1»دامپينگ
هاي  شركترقابت ز آن به عنوان سپري در برابر  ا چند مليتيمستحكم

 كه به لحاظ فني ،دامپينگخود مفهوم . گيرند  بهره مينوپاي جهان سوم
 با در نظر ،شود به عنوان صادرات كاال زير قيمت تمام شده تعريف مي

هاي  تعيين هزينه. ساز است گرفتن ماهيت ذهني هزينه تمام شده مشكل
بر  ،گيري نيست ر فرايند تصميميك شركت توسط كسي كه درگي

  . گيرد اساس داوري شخصي و ديمي صورت مي
» خبرگان«واژه باب روز ديگري است كه  نيز 2»هماهنگي«مفهوم 

تجارت مديريت شدة سازمان تجارت جهاني عاشق آن هستند و 
محيطي و  منظور از آن دستيابي به همساني قوانين كار، مقررات زيست

هاي ديگر از اين دست بر سر راه  حدوديتبهداشتي، و يك سري م
 كشورهايي بايد به اين و در كمال تعجب،.  استكسب و كار

تا به تدريج  را دارند كننده ين اقدامات محدودتر كمهماهنگي برسند كه 
كه به ( برسند كننده به سطح كشورهاي داراي بيشترين اقدامات محدود

 تجارت ،ح است كه هدفپر واض). گويند آن هماهنگي رو به باال مي
آزاد جهاني بر اساس تقسيم كار نيست، بلكه ايجاد يك دولت رفاه 

ساالران بهتر از هر كس  جهاني بر اساس اين باور است كه ديوان
دانند كه چه طور بايد كسب و كارهايي كه خود هيچ سهم و نقشي  مي

  .ها ندارند را اداره كنند در آن

                                                 
1. anti-dumping laws 
2. harmonization  
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  گيري نتيجه
كنندگان بتوانند كاال و محصول خود را با هر  وليدتيعني تجارت آزاد 

كس ديگري در دنيا با ديگر كاالها مبادله كنند؛ بدون اين كه دولتي 
 بر سر مبادله برخي كاالها مانع ايجاد منشاء كاالكشور بخواهد به دليل 

تنها چيزي كه تجارت آزاد نياز دارد فقط يك سري قوانين و . كند
پذير از حقوق مالكيت  كلي متعارف و همهنهادهايي است كه به ش

تجارت آزاد . كساني كه در مبادله شركت دارند حفاظت و حمايت كند
يعني به حال خود گذاشتن كسب و كارها در دو سوي مرزهاي 

  .تر كمنه بيشتر و نه : المللي بين
 به ظاهر ، كه در قالب رساله و قانون و حجيميمستندات چند جلدي

هاي تجاري  كند، اما در عمل طرف عريف و تمجيد مياز تجارت آزاد ت
 ها ناعادالنه ها از نظر بعضي هاي رقابتي آن را به اين بهانه كه مزيت

صرف نظر از اين كه چند بار دارند،   از معامله كردن باز مياست،
نقطه در درست ها به كار رفته،  عبارت تجارت آزاد در صفحات آن

 ،اين كه طرفداران تجارت مديريت شده. د قرار دارنمقابل تجارت آزاد
كنند  ماهيت ساليق سياسي خود را زير پوشش تجارت آزاد پنهان مي

دهد كه  است، اما از طرفي اين نويد را ميها  شرمي آن نشانه نهايت بي
  .ها در حال پيروزي است جبهه تجارت آزاد در جنگ ايده



  
  2نوشت  پي

  1ي در باب آزادييها شهياند
   اقتصاديهاي با كسب اجازه از بنياد آموزش

  نيافته ايندياناي توسعه
 2»آيائو كوردن. مانوئل ف«

 درصد 3/23)  درصد جمعيت دنيا5( اياالت متحده  ايالت50مردم 
تصور كنيد . دنكن را توليد مي ناخالص كاال و خدمات جهان اتتوليد

 كشور تشكيل شده كه 50متحده كل جهان است كه از خود اياالت 
ها وجود   هيچ محدوديت تجاري بين آن وها باز است مرزهاي آن

نيا، هيچ حد و مرزي براي مهاجرت وجود ندارد و در اين د. ندارد
همچنين، . توانند به نشانه اعتراض كشور خود را ترك كنند مردم مي

اي برخوردار  گوني قابل مالحظهقوانين اين كشورها هم از تنوع و گونا
  .نيستند» هماهنگ«ها  است و قوانين مصوب آن

هاي تجاري متداول   سياستبخواهداگر ايالت اينديانا كه حال تصور كنيد 
  .افتد در اكثر كشورهاي توسعه نيافته را اتخاذ كند، چه اتفاقي برايش مي

ت از صنايع ، حمايمنبع درآمد جديدبا هدف ايجاد فرض كنيد اينديانا 
و بخش كشاورزي در برابر  )خودرو عمدتاً صنعت فوالد و(داخلي 

حصول ، و اشتغالصنايع به ايجاد جلب نظر ها،  رقابت ديگر ايالت
                                                 

  : با مشخصات ذيل)  اقتصاديهاي متعلق به بنياد آموزش(برگرفته از مجله فريمن . 1
The Freeman: Ideas on Liberty, August, 1997, Vol. 47, no 8. 

2. Manuel F. Ayau Cordón 
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ها و ديگر  يك سري تعرفه ،تراز تجاري منفياطمينان از نداشتن 
  .وضع كندهاي تجاري  محدوديت

الكي را در مرزها اولين گامي كه دولت بايد بردارد اين است كه ام
آهن كه از ميشيگان،  ها و خطوط راه خريداري كند تا در كليه اتوبان

شوند و نيز در بنادر درياچه   وارد اينديانا مينويياوهايو، كنتاكي، و ايل
 ها هايي كه پروازهاي ديگر ايالت فرودگاه. خانه بسازد  گمرك،ميشيگان

  .شوند را هم فراموش نكنيد مياينديانا وارد 
اينديانا . گستردگي كار را بهتر درك كنيدتوانيد  ميبه يك نقشه با نگاه كردن 

 بسازد  خانه گمرك و بنادر ،ها ها، فرودگاه آهن، جاده خطوط راهكنار بايد در 
 تخليه، بازرسي و مجدداً ها  از ديگر ايالتها كاالهاي وارداتي تا در آن

را براي اين هايي  ابارزيشود  مجبور مياز آن بعد . بارگيري شوند
هايي كه در قانون جديد گمركي  ها استخدام كند تا تعرفه خانه گمرك

يك دفتر گمرك هم بايد با . به درستي اعمال كنندرا تعيين گرديده 
پرسنل تعليم ديده و آماده به كار براي انجام وظايف الزم در نظر 

و همواره  ونداي خاص گزينش ش به شيوهاين افراد بايد . گرفته شود
ها  تحت نظر باشند تا از رشوه گرفتن و قاچاق كاال از ديگر ايالت

 ني از بدي بادي جدساالران واني است كه ديعيطب .جلوگيري شود
 ياند و محصول  انتخاب و استخدام شوند كه قبالً مولد بودهيمشاغل

 در ساالران واني دني كه اياند، و لذا جامعه از محصوالت كرده ي مديتول
  . شود مي محروم كردند ي مدي خود توليشاغل مولد قبلم

هاي  با توجه به تقاضاي فعلي كه براي كاالها وجود دارد، اين هزينه
د به راحتي به نتوان جديد اضافي براي جابجايي و توليد مي
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به دليل كاهش عرضه كاال و كم  بنابراين، .دنكننده منتقل شو مصرف
ا براي مواد اوليه و ملزومات صنايع، ه ديگر ايالتاز سوي شدن رقابت 

از اين رو، دستمزدهاي واقعي نيز به همان . يابند ها افزايش مي قيمت
  . يابند نسبت كاهش مي
آيند تا از مزيت  گذاري به وجود مي هاي جديد سرمايه بالفاصله فرصت

برداري شود؛ مزيتي   بهرهرقابتي توليد داخلي نسبت به كاالهاي وارداتي
 يهاي اضاف ديگر هزينهتحميل عوارض گمركي و وضع  كه حاصل

شوند كه  عوارض گمركي آن قدر باال در نظر گرفته مي. است
شان به  هاي تحت حمايت بتوانند كارگران را از مشاغل فعلي شركت

 ،هاي قديمي بايد كنار گذاشته شوند فعاليت. سمت خود جلب كنند
با صنايع سودآور تحت  براي جلب كارگر و سرمايه، توان رقابتزيرا 

  .را ندارندحمايت 
با » تجارت آزاد درون آمريكاييمنطقه «يك رسد كه  به نظر مي

گيرد كه   متعاقب آن به همراه فهرستي از استثنائات شكل مي نامه توافق
در آن ورود برخي كاالها بدون پرداخت عوارض گمركي مجاز است، 

. ان داخلي نباشندتوليدكنندگرقيب كاالهاي مشروط بر اين كه 
 ي وارداتهي با اجزا و مواد اولي منطقه آزاد تجارني كه در اييكاالها

 هي بابت آن اجزا و مواد اولي عوارض پرداختي به ازاشوند، ي مديتول
 به عبارت ديگر، عوارض گمركي .رنديگ ي و اعتبار مازي امت،يخارج
زوده منشاء كاال و فقط بر روي ارزش افمقررات مربوط به طبق 

اجزا و براي واردات به اينديانا، ماليات . شود ارزيابي ميداخلي 
 فقط نسبت به ارزش افزوده ،ها اينديانا است موادي كه منشاء آن

 اوليه تمام شد، آزمونزماني كه دوره . شود تعيين ميها  ديگر ايالت
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شور و با   با قدرت و»قاچاق كاال«اي به نام  جنگ عليه جرم تازه
 تمام شدتجريمه و مجازات با . شود  آغاز ميپرستانه نميهتعصب 

توسط گروه ويژه و قدرتمند مبارزه با قاچاق كاال كه به تازگي 
  .شود تشكيل گرديده اعمال مي

  استثمار كردن محدود
هاي خاصي از   محدوديت،دوستانه و اقتصادي توان به داليل انسان مي

با پرداخت هايي كه  االتقبيل عوارض تنبيهي در نظر گرفت تا ديگر اي
را  كارگران خود ،اي اينديانا دستمزدهاي اتحاديه از تر كمدستمزدهايي 

محيطي قابل قبولي ندارند، يا قوانين  كنند، قوانين زيست مياستثمار 
عالوه بر اين، از آن جا . دارند مجازات شوند داشتن كار حقِمربوط به 

توان اقدامات  وند، ميش كه اين مسائل باعث رقابت ناعادالنه مي
  . اي براي دامپينگ در نظر گرفت جويانه تالفي

شكن دستمزدها را به اندازه كافي باال بردند،  هاي قانون زماني كه ايالت
توان امكان كاهش تدريجي  ها مي نامه با يك سري معاهدات و پيمان

هاي مذكور  عوارض گمركي را فراهم آورد، مشروط بر اين كه ايالت
  .مين كار را بكنندنيز ه

  ازبراي جلوگيري از فروپاشي كسب و كارهايي كه با تهديد واردات
از شهروندانشان ماليات  كههايي  ايالت(مواجه هستند هاي ديگر  ايالت
براي كمك به ، اينديانا ) سوبسيد پرداخت كنندصادراتتا به  گيرند مي

كند  ي جديدي وضع ميها مالياتكسب و كارهاي در معرض تهديد 
هاي متجاوز را خنثي   از اين طريق مزيت رقابتي غيرواقعي ايالتتا

اگر اين راه به لحاظ سياسي مناسب نبود، راه ديگر آن است كه . كند
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تر شود و از اين  عوارض را باالتر ببرد تا مانع ورود كاالهاي ارزان
 قيمتي باالتر طريق صنايع در معرض تهديد بتوانند كاالهاي خود را با

هاي خارجي به   از ايالتوارد شدهاي  كاالهاي ارزان يارانهنسبت به 
اي است كه مستقيماً به  يارانهافزايش قيمت در عمل . فروش برسانند

شود، بدون اين كه دولت در اين   در معرض تهديد پرداخت ميصنايعِ
  .اي داشته باشد ميان نقشه واسطه

يك وزير تأسيس و  بازرگاني اينديانا يك وزارت جديد به نام وزارت
شود تا  بازرگاني مسئول نگه داشتن آمار دقيق واردات و صادرات مي

 اقتصاد كشور را تهديد كرد، دولت ،هر وقت عدم موازنه تجاري
هاي ديگر در مورد  نموده و با ايالتبتواند به موقع اقدام 

 مورد نظرش اي كه به سرعت آن را به اهداف هاي تجاري نامه توافق
اگر اوضاع خوب پيش نرفت و وضعيت . رساند مذاكره كند مي

به بانك مركزي دولت فدرال درخواست تواند  بحراني شد، اينديانا مي
تواند صندوق  وام اضطراري بدهد، و در صورت رد درخواست، مي

 با اين امتياز كه اين دو ؛المللي پول يا بانك جهاني را امتحان كند بين
ها را افزايش دهد و برنامه اصالحي  دامي كه اينديانا مالياتنهاد، ما

هايي نيز براي اصالح وضعيت  ها را پياده كند، توصيه مورد نظر آن
يكي تواند  از آن بهتر اين كه، اگر ناچار شد مي. كنند موجود ارائه مي

هاي بالعوض را درخواست كند يا ترتيبي بدهد كه  از آن وام
هاي خارجي به اينديانا  اي براي كمك ها برنامه تشهروندان ديگر ايال

رو شد ارزش دالر  ها با شكست روبه به اجرا بگذارند؛ و اگر همه اين
  .اينديانا را در مقابل ارزهاي خارجي كاهش دهد
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توانند مرزهاي خود را به روي اينديانا باز نگه  ها يا مي ساير ايالت
مثل كنند تا كاالهاي وارداتي از مقابله به خانه  با تأسيس گمركدارند يا 

ها ماليات گرفته شود، در حالي  اينديانا وارسي و بازرسي شده و از آن
به نحوي آيند آزادانه عبور كنند؛  ها مي كه كاالهايي كه از ديگر ايالت

  . ايالت ديگر است40گويي پيمان تجارت آزاد بين كه 
لكيت وي يك روز ممكن است شهروندي اعتراض كند كه حقوق ما

از هاي جديد،   قبل از استقرار سياستا دولت اينديانانقض شده، زير
با دردسر آن چه قانوناً تحصيل نموده  حق او براي مبادله آزاد و بي

و كنند سؤال نكرده  هاي زندگي مي اموال اشخاصي كه در ديگر ايالت
 ؛اند هاي او به دغدغه دولت تبديل شده مبادلهتك  تكبه يكباره  حاال

ها ديگر معامله خصوصي بين دو  مبادله اين آن هم فقط به اين دليل كه
اين . شوند محسوب ميهاي  اينديانا و ايالتبين تجارت نيستند و نفر 

شخص ممكن است جنبشي به راه بياندازد تا حقوق مالكيت از دست 
هاي فشار و   انواع گروهتا آن زمان،رفته خود را پس بگيرد، اما 

از جمله كارگران و مالكان صنايع تحت (جهاني شدن -نيروهاي ضد
به ) اند هاي جديد رونق گرفته ي كه در نتيجه اعمال سياستحمايت

توانند با البي كردن به خوبي  اند و مي لحاظ سياسي قدرت گرفته
  . جلوي تجارت آزاد و جهاني شدن اينديانا را بگيرند

اين  شود ميمطرح ان آن زمسؤالي كه . بله، هست! احمقانه است، نه؟
كشورهايي هاي خارجي كرد؛  اين كشورها كمكچرا بايد به است كه 

اي چون افزايش تعرفه براي حمايت از  كه بر انجام كارهاي ابلهانه
هاي  ، هزينهورزند رقابت خارجي اصرار ميدر برابر صنايع خود 
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بضاعت  كنند، به افراد بي غيرضروري به شهروندان خود تحميل مي
آورند تا به توليدكنندگان ناكارامد يارانه پرداخت كنند، و  ر ميفشا

مسير كارگران، سرمايه، و ديگر انحراف هزينه غيرتوليدي ناشي از 
 و بعد براي - كنند مي   نياز از حمايت را تأمين ي بيها منابع از فعاليت

  ؟كنند دريافت كمك دست گدايي به سمت خارج دراز مي
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