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 رشد فرقهمقدمه: 

 رشد  فرقه

را نگاه شان آمار تولید ناخالص داخلی بیش از هفتاد سال، جوامع پیشرفته جهان
سنجش معیار اصلی ست شدند. رشد اقتصادی شان سرمو از رشد اقتصادی کردند

اما  ؛است جریاندر اقتصاد همیشه در اطراف ما . است عملکرد ما در اقتصاد و جامعه
های تلویزیونی شبکهاصلی عناوین جراید،  محور. اقتصاد مآن را بو یا لمس کنی متوانینمی

 اقتصاد دانندمیی افراد کم ناباورانه است کهمرتبط با تجارت و مباحث سیاسی است. 
آن چیزی  ی. همهتوان میزان پیشرفت اقتصادی را سنجیدمییا چگونه  چیستدقیقا 
 مانند کوسه، همواره در حال حرکت رو به جلو باشد. ددانیم این است که اقتصاد بایکه می

 ،کنیم. در عصر مدرنتعریف می 1(GDP) ما اقتصاد را در قالب تولید ناخالص داخلی
در نظر  هاف هشدارهای مبتکر آن، تولید ناخالص داخلی معرف میزان رفاه کشورو برخال

روند و اگر اقتصاد خوبی پیش میبه کارهاشود. اگر اقتصاد در حال رشد باشد، گرفته می
تصویری که از رشد اقتصادی به ما آن ریزد. اما رو به افول باشد، همه چیز به هم می

 دهد. یف شده است و واقعیت را بزرگ جلوه مینشان داده شده، بسیار تحر

 اعتباریبیوسیله اذهان عمومی، کنیم، عصری که بهزندگی می 2«عصر خشم»ما در 
لیبرالیسم غربی تعریف شده است. عصری که  مانندهایی معتبر و آرمانسابقا مؤسسات 

روج از اتحادیه اروپا ی به خ. بریتانیا رأنجر به ظهور دونالد ترامپ شددر ایاالت متحده م
 آشفتهدر هر دو جناح راست و چپ، وضعیت موجود را  غیرمتعارفدر اروپا احزاب و داد 
مردمی، از هند تا برزیل و از فیلیپین  اعترضات برخاسته ازهای سیاسی کنند. درگیریمی

شاره ا دالیل. این خشم عمومی در کشورها دالیل بسیاری دارد خورد.تا ترکیه به چشم می
                                                                        

های اقتصاد و تولید ناخالص داخلی از زمانی که اقتصاد را به وسیله میزان تولید ناخالص داخلی تعریف واژه .1
تواند به عنوان درآمد ملی ظاهر شود. نند استفاده شوند. اقتصاد گاهی اوقات میتواکنیم، به جای یکدیگر میمی

 رشد تولید ناخالص داخلی نیز مترادف با رشد است.
2. age of anger 
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موضوع در این بین حال اند. بااینگاه تا این حد ثروتمند نبودهکه کشورها هیچ بر این دارند
هایشان را واقعیت زندگی ارائه شده از طرف دولتوجود دارد. مردم تصویر  یمشترک
عوامل تأثیرگذار در برخی . انداقتصاددانان به آن رنگ و لعاب داده. تصویری که دانندنمی
، حس درماندگی، فقدان یهویتبحران مربوط به تعیین  شکالتاز م ناشی زمینهاین 

های پولی خشم نسبت به سیاستو  واحد اجتماع فقدان یکمسکن مقرون به صرفه، 
و افزایش میزان نابرابری است. برخی از این تبعات، برگرفته از این حقیقت است که 

خوانی ندارد. هدف این دگی مردم همزن یبا تجربه« اقتصاد»و « رشد»تعریف دیگر 
که  چیزی استگویند و ه که کارشناسان درباره زندگی ما میچکتاب شرح شکاف بین آن

 کنیم.عنوان زندگی واقعی درک و حس میبه

ند، افراد کمی واژه تولید ناخالص داخلی آشنا هستهمه با تقریبا  هکوجود اینبا
پس  گستردهعنوان ابزاری برای مقابله با افسردگی به 1930این واژه در دهه که دانند می

برای درک اقتصاد این است  وضوعاولین م .اختراع شد 1929از فروپاشی اقتصادی سال 
حقیقت کشف شده است. پیش از سال یک پدیده طبیعی نیست، بلکه یک که اقتصاد 

 ،یا حسابداری وبیمه خودر ،پشمکواژه اقتصاد عمال وجود نداشت. اقتصاد مانند  1930
 دست بشر است. یساخته

تفاوت، حتی کور بی فردیتوانست احتماال میاگر تولید ناخالص داخلی انسان بود، 
هر چیزی را چه خوب و چه بد  ینتیجه. تولید ناخالص داخلی باشد اخالقیات نسبت به

ر باشید کند. تولید ناخالص داخلی مانند آلودگی است، به خصوص اگر مجبومحاسبه می
که به نیروهای پلیس و مانند جرم و جنایت است، چرابرای تمیز کردن آن هزینه کنید. 

تمایل دارد. تولید ناخالص داخلی مانند طوفان کاترینا است و به  1ترمیم پنجره شکسته
یابد های جنگی تبلور میها، هواپیماها و کالهطور کلی با جنگ میانه خوبی دارد. در اسلحه

                                                                        

شناسی است. طبق این نظریه، اگر ی جرمیادداشت مترجم: نظریه پنجره شکسته یک نظریه معروف در حوزه .1
ها برای مدت طوالنی درست نشوند، خرابکاران یک ساختمان شکسته باشد، و این پنجره هایتعداد اندکی از پنجره

شکنند. اگر این وضع ادامه ها را میها پیدا می کنند و تعداد بیشتری از آنمیل بیشتری برای شکستن سایر پنجره
واهد آمد. این نظریه بیان پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کامال متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران در خ

های شهری در یک وضعیت خوب ممکن است از خرابکاری بیشتر و همچنین کند که نظارت و نگهداری محیطمی
 تری جلوگیری کند.های جدیاز تشدید جرم
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سوز را های خانمانتخریب به دلیلبازسازی شهرهای ویران شده  برایهای الزم شتالو 
کند. تولید ناخالص داخلی در محاسبه کمیت خوب است، اما برای قضاوت می برآورد

کند. تولید ناخالص داخلی قوانین غذا خوردن درباره کیفیت، اندکی ضعیف عمل می
ی، یک دست سرویس غذاخوری شامل سه لص داخلاعجیبی دارد. برای تولید ناخ

 کند.خوبی سرویسی با یک چاقو، یک چنگال و یک قاشق عمل میچنگال به

دست بهتولید ناخالص داخلی مزدور است. معامالتی که در آن هیچ پولی دست
 وجهآورد. کار منزل را دوست ندارد )حداقل در این مورد، شود، را به حساب نمینمی

با تقریبا  گیرد. در کشورهای فقیرهای داوطلبانه را در نظر نمی( و فعالیتاشتراک داریم
تواند ارزش تولید ناخالص داخلی می .های انسانی سِر ستیز داردمحاسبه تمام تالش

در که یک بطری آب معدنی در سوپرمارکت را محاسبه کند، اما تأثیر اقتصادی دختری 
 گیرد.کند، در نظر نمیای آوردن آب طی میمسافت طوالنی را بر کشور اتیوپی

تولید ناخالص داخلی، برای محاسبه و  ای استعصر تولیدات کارخانه یزاده ،رشد
تولیدات فیزیکی کاالها طراحی شد. تولید ناخالص داخلی در فهم اقتصادهای خدماتی 

کنند، با مشکل ه میمدرن ما در کشورهای ثروتمند که خدماتی مانند بیمه و باغبانی را ارائ
نقص بزرگ است. تولید ناخالص داخلی برای محاسبه یک  ،مسئله این .مواجه است

تولیدات فیزیکی و قابل »درواقع و  ،هاهای فوالدی و دوچرخهمقدار تولید آجرها، میله
خدمات پیرایش، جلسات روی  سعی کنید تا آن را اگر اما ؛نیست چندان ناکارآمد «لمس
را  آن یمفهوم به روشنی ضعِف  ،سی یا تعداد دانلودهای موزیک پیاده کنیدشناروان
کنیم گیری میزان پیشرفت مسائلی که تصور میبینید. تولید ناخالص داخلی در اندازهمی

کند. مطابق با معیار اصلی رشدمان، درستی عمل نمیخوب است، بهها آن در سنجش
 مبتال به یک میلیاردردر نبود آن، زد، حتی اگر ارمی فقط چند ِپنیبیوتیک یک آنتی

اش را برای یک دوره درمان هفت یک قرن پیش، بیش از نیمی از دارایی در فلیسسِ 
 کرده باشد!روزه هزینه 

اگر یک ساعت » :گفتمن  بهاست. شخصی  ابتداییتعریف ما از اقتصاد، تا حدی 
ده است، اما اگر برای کمک به در ترافیک گیر کنید، به تولید ناخالص داخلی کمک ش

شود. اش بروید، کمک شما در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نمیدوستتان به خانه
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به امید آن که اشتباه کرده باشد، امیدوارم  «این تمام چیزی است که نیاز دارید بدانید.
 !ادامه دهیدکتاب که به خواندن 

توانیم به راحتی نمیزی اشتباه است، اما کنیم که چیهمه ما به طور غریزی حس می
که مبنی بر اینآخرین هشدار بود  2008. بحران مالی سال دلیل این موضوع را بفهمیم
و رکود  1در هنگام شروع ورشکستی بانک لیمن برادرز زند.اقتصاد، ما را به زمین می

مان صادسرمست از اقتاقتصادی جهان غرب، توهم رشد و توسعه باعث شده بود تا 
به آسانی و با رئیس فدرال رزرو، گفت همه چیز  2لن گرینسپنآباشیم. افرادی مانند 

شدند تا به این خاطر بود که بازارها نباید دستکاری میو  شدموفقیت داشت انجام می
 ثروت بیشتری خلق کنند.

ایی ، به ما راهنماقتصادی ، معیارهای استاندارد ما درباره چگونگی خلق رشددرواقع
خانوارها و حتی مهندسی مالی های روزافزون اندکی داده بودند: رشد بر پایه بدهی

اقتصادهای پیشرفته  خوانند( بنا شد. در ظاهر،می« تراحمقانه»تر )برخی آن را زیرکانه
به یک آرامش ذهنی جدید، معروف به معجزه بزرگ رسیدند که در آن رونق و 

نیز به بازار اجازه و  های باهوش به گردن تاریخ افتاده بودها توسط تکنوکراتورشکستگی
داده شده بود که ابزارهای خودش را داشته باشد، تا بتواند همیشه به وضعیت مناسب 

 تعادل خود برگردد.

های بزرگ جهانی کمتر صحبت افزایش نابرابری و عدم تعادل بارهرشد اقتصادی در
در حال کاهش صادرکنندگان نفت خاورمیانه و چین کرده است. ایاالت متحده از طریق 

به اوراق  شانمشغول تبدیل مازاد تراز تجاری هاو آنبوده است. کسری تراز تجاری خود 
توانستند تمام  هاآمریکاییپول  صرف باها داری ایاالت متحده بودند. چینیخزانه یقرضه

ی است که باعث به حرکت درآمدن را تأمین مالی کنند؛ این چیزشان تولیدی محصوالت
، بسیاری هابعد از سالشود، تا زمانی که از حرکت باز ایستد. های اقتصاد میدندهچرخ

ند تا اقتصادهایشان را به ااز کشورهای غربی، به خصوص در اروپا، هم چنان در تالش

                                                                        

1. Lehman Brothers 
2. Alan Greenspan 
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ای گذشته، هرسد بخش زیادی از رشد سالبرگردانند. به نظر می 2008سطوح قبل از سال 
 توهمی بیش نبوده است.

ناپذیر و این است که رشد به تولید پایان ای که در مورد رشد وجود داردلهمسئ
اینکه ما محصوالت بیشتر و بیشتری  نیاز دارد. ،پایانمصرف بی یعنی خویشاوند نزدیکش
ن به جلو ااقتصادهایم اینکه. برای های بیشتر و بیشتری انجام دهیمبخواهیم و پرداخت

ناپذیر باشیم. اساس اقتصاد مدرن این است که تمایل ما برای حرکت کنند، باید سیری
یک که این  دانیممی جودوبا تمام  حالبااینهای دست بشر نامحدود باشد. ساخته
 آمیز است.جنون مسیر

کارگر  ؛ یکچاپ کرد 2ن هسینداستانی درباره چِ  1آنیینها پیش مجله طنز سال
. کننده بودهای کسلبرای آمریکایی «پالستیکی هایآشغالوآت»که کارش ساخت  چینی
متعجب بود که ن واقعی اشاره داشت. چِ مسئله  آمیز بود، اما به یکداستان توهین این
، پزاملتپالستیکی،  یای مانند ساالد خردکن، جا کیسهفایدهمحصوالت بی باید چرا
های مدل حیوانات و ی با تم کریسمسی، جالنزی، سبدهایهای مطالعهبینذره

 ام وقتیحتی شنیده» :گویدهای چسبدار دیواری بسازد. او با شرمساری میایجاگیره
فایده و بیواقعا  ند.اندازواهند، به راحتی آن را دور میخکه دیگر محصولی را نمی

توانم درک وجود دارد؟ می چرا این حجم از تقاضا برای وسایل آشپزخانه تحقیرآمیز است.
اجاق گاز برقی، قاشق و چنگال، ظروف چینی، قوری هایشان مانند پلوپز، ه بعضیکنم ک

کجا جا  هاآمریکایی. اما همه این وسایل اضافی را شوندتفاده میاسشاید فالسک و 
 هایهدهندسازمانبه این چند بار د کرد؟ خواهن استفاده 3تاکو ظرفدهند؟ چندبار از می

 .«به راستی احمقانه است خواهند داشت؟چنگال نیاز  قاشق و

بسیاری از ما در جهان ثروتمند همیشه  زیراهای چن اعصاب خردکن است گویییاوه
 یا در آینده دوباره از خواهیمها را میآنواقعا  دانیمنمی گاهخریم که هیچوسایلی می

ها همسایهان نسبت به دوستان و مات و حسادت. تبلیغیا نه خواهیم کرداستفاده ها آن

                                                                        

1. Onion 
2. Chen Hsien 

 نوعی غذای پرادویه و تند مکزیکی  .3
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که این روز شدن باشیم. هنگامیشوند بیشتر خرید کنیم و همواره در حال بهباعث می
. و از رده خارج خواهد شد خواهد بود دارخنده ردیگمن  5خوانید، آیفون متن را می

ها جوری طراحی شویی و توسترهای ظرفدانیم کاالهایی مانند ماشینهمچنین می
پایانی از مصرف قرار داریم و بی اند که خراب شوند. بنابراین همچنان در یک دورِ شده
 های بیشتری خواهیم پرداخت.هزینه

دور از واقعیت نیستند. ها آن رسند، امابه نظر میسخره سازد، ممحصوالتی که چن می 
دهد تا مسافران هواپیمایی قرار می کاتالوگ خرید اسکای مال، این امکان را در اختیار

اند، انواع کاالهایی که باید داشته باشند، های راحتشان لم دادهصندلیروی  طور کههمان
های قرن هفدهم لباس پوشیده زادهشان که مانند اشرافشامل یک پرتره از حیوان خانگی

اندازه طبیعی بهدالر(، مجسمه میمون 24.95چوب )روی  دالر(، سر سنجاب49است )
دالر( سفارش دهند. 29.95های پالستیکی برای سگشان )تر از همه، لبمهمو  دالر(129)

مشکالت کنونی جهان به دلیل کمبود تقاضا است، سؤالی  گویندوقتی که اقتصاددانان می
 شود این است که دیگر چه محصولی مانده که ما نخواسته باشیم.که مطرح می

گاه تا این حد قدرت خرید ما هیچو  ،گاه به این خوبیدانان، جهان هیچاز دید اقتصاد
بیش وکم، 1942مالی در سال  گزارشنخستین انتشار نبوده است. آمریکا از زمان  باال

نیز صادق است. پس  بریتانیا و اکثر اروپاداشته است. این موضوع برای  رشد اقتصادی
تصادها هر چند با سرعت کمتری، اما به مسیر رشد ، بیشتر اق2008مالی سال  بحراناز 

بزرگ نبوده است.  قدراینگاه هیچ ، اقتصادسرعت رشد با وجود کاهشبازگشتند. بنابراین 
اندازه امروز راضی و گاه بهدهنده رفاه باشد، پس ما هیچنشان حجم رشد اقتصادیاگر 

 !ایمخشنود نبوده

، این است آیدپیش می اقتصادی ز حد به رشدبیش ا که با اعتقادِ  واضحیله مسئ
د. معیار استاندارد ما از شوگاه به طور مساوی بین مردم تقسیم نمیآن هیچی ثمرهکه 

با محاسبه اندازه اقتصاد یک کشور و تقسیم آن  جامعه(، رفاه)یا همان درآمد متوسط 
ند. حقوق اکنندهگمراه اربسیها میانگینآید. دست میبر تعداد افراد ساکن در آن به

در یک مثال . دارندنانواها بیشتر از بیکارها درآمد و  داران بیشتر از نانواها استبانک
به فقط در نظر بگیریم و آن را  کیک یکرا یک کشور ثروتمند  اقتصادِ کل اگر ، آمیزمبالغه
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در عمل  اما، ددارنهمچنان به لحاظ میانگین، افراد جامعه وضعیت خوبی  ،یک نفر بدهیم
 د مرد.ناز گرسنگی خواهآنها 

 در خارج از کره شمالی در هر سطحی. آمیز نیستواقعی تا این حد مبالغه جهانِ اما 
 چولگی داشته باشند شدتبهتوانند ها میحتی در کشورهایی مانند آمریکا، میانگین

رای یک لحظه تصور . بها نسبت به میانگین است()چولگی بیانگر میزان عدم تقارن داده
درصد جمعیت  0.1درصد یا حتی 1شود به کنید که سهم بزرگی از ثروتی که ساالنه تولید می

، که تنها )ثروتمندان( درصد جمعیت آمریکا 0.01، درواقعرسد؟ برسد. بعید به نظر می
ون اکنها آن سهمشان از ثروت ملی پنج برابر شده است. 1980خانوار هستند، از سال 16000

تری از کیک اقتصاد آمریکا نسبت به همتایان خود در دوران طالیی اواخر قرن از تکه بزرگ
که ثروتمندان، ثروتمندتر ، چراکندبرند. اگر اقتصاد کشورتان فقط رشد مینوزدهم بهره می

تان را حفظ زندگی هایحداقلکنید تا تر کار میتر و سختشوند، در حالی که شما سختمی
 متعلق به چه کسانی است؟ این رشد اقتصادی که نید، پس حق دارید بپرسیدک

دهد که خوشحالی مردم بستگی به این موضوع، با مطالعات انجام شده نشان می
کند. در آزمایشی ان معنی پیدا میشثروت مطلقشان ندارد، بلکه نسبت به ثروت اطرافیان

منتشر شد، دو میمون  «کنندابرابر را قبول نمیها پاداش نمیمون»ای به نام که در مقاله
راضی کامال  دادند؛ در ابتدا با دریافت پاداش خیاروقتی که کاری را با موفقیت انجام می

عنوان پاداش دریافت کرد، تری را بهانگور خوشمزه یکی از آنها هنگامی کهبودند. اما 
مگین شد. با عصبانیت، ساالد گرفت، خشمیرا میمونی که خیارهای قدیمی معمولی 

ها از میمون اش پرت کرد. اقتصادِ دوست داشت را به سمت مربیقبال  سبزیجاتی که
زمانی که انگورها بهتر از خیارها به نظر آمدند، رشد کرد. اما نتیجه نابرابری تنها نارضایتی 

که به کارمندان دانشگاه کنند. هنگامیها نیز به همین شیوه رفتار میآورد. انسانبه بار می
که متوجه شدند کمتر از هایی آن ان داده شد،شکالیفرنیا اطالعاتی درباره حقوق همتایان

حقوق دریافت کردند به سرعت سطح رضایتشان کاهش پیدا کرد و احتمال  ،میانگین
ق بیشتر شد. طرز برخورد افرادی که بیشتر از میانگین حقو اینکه دنبال کار جدید بگردند،

 کردند، تغییر چندانی نکرد.دریافت می
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رشد اقتصادی تا حدودی اثر تجمیعِی رقابت بین افرادی است که همیشه باید یک 
و  رویدمی محلی هایرستوران یکی از به هایشان باشند. تصور کنیدپله جلوتر از همسایه

ثروت نسبی یا سرآشپز کار کند.  پیشخدمتعنوان هیچ کس حاضر نیست به فهمیدمی
شما بستگی به فقر نسبی شخص دیگری دارد و این اجبار شخصی جلو افتادن یا جلو 

شود با سرعت بیشتری در چرخ گردون اقتصاد بدویم ماندن از دیگران است که باعث می
تر باشیم. اگر یک که باعث شود خوشحالبدون آنآن هم  و آن را رو به جلو پیش ببریم،

هزار دالر داشته باشید  200هزار دالر درآمد داشته باشد، شما باید  100مستخدم در سال، 
هزار دالر  400هزار دالر درآمد داشته باشد، بایستی  200تا برایتان غذا سرو کند. اگر او 

 .یابدمیاین رویه به همین ترتیب ادامه و  درآمد داشته باشید

اجع به رشد مطلبی همیشه وضعیت این طور نبود. برای هزاران سال هیچ کس ر
ها نشنیده بود. اقتصادها بر پایه کشاورزی استوار بودند. تنها با وقوع انقالب صنعتی انسان

به آهستگی افزایش پیدا  و توانمند شدند، در ابتدا میزان رشد تولیدات سال به سال
تدریج یلند بهکرد. با این اتفاق بریتانیا، سپس اروپا، بعد از آن آمریکا، استرالیا و نیوزمی

کردند و اقتصادهای عمدتا بر پایه کشاورزی از دیگر اقتصادها شروع به فاصله گرفتن 
 آسیا، آفریقا و آمریکای التین را پشت سر گذاشتند.

است، مفهوم اقتصاد حتی از آن  اگر رشد یک مفهوم نسبتا جدید برای جوامع بشری
اقتصاد بسیار دشوار کردن ی، تعریف جدیدتر است. پیش از ابداع تولید ناخالص داخل هم

، مفهومی که جین بودجویی در هزینه صرفهبه معنی بود. پیش از آن، اقتصاد بیشتر 
برای خواهرش  1808زمانی که در سال  (رمان مشهور غرور و تعصب سندهینو) آستین

وی بنوشم فرانس هاینوشیدنیمن باید یخ بخورم و » :گونه به کار بردنامه نوشت، آن را این
 «.و باالتر از اقتصاد عامیانه باشم

 توانیم بگوییم کهیم. مییآشناکامال  اکنون همه ما با مفاهیم اقتصاد و رشد اقتصادی
چه معنایی دارند؟ اگر کارشناسان دقیقا  چینند. اما این مفاهیمقوانین زندگی ما را میها آن

ت کمکی نکند، متعاقبا دولت بدون سیستمی طراحی کرده باشند که به درک ما از واقعی
گیریم اشتباه تواند جامعه را درک کند. اگر چیزی که اندازه میداشتن معیار قابل اعتماد، نمی

شود، اشتباه و که در قالب رهبری و سیاست عایدمان می هآنچیا ناکافی باشد، بنابراین 
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 حداکثر بازدهیِ به مدد آن د که کننهایی را اتخاذ میها سیاستناکافی خواهد بود. دولت
 .بودی حداکثر کردن رشد اها این کار به معنبرای دهه ، کهدگیری کسب شوقابل اندازه

هایی را برای ، هر دو طرحبریتانیاسابق  انوزیرنخست ،کامرون تونی بلر و دیوید
در سطح عمومی  کردند. این اقدامات گذاریپایهگیری رفاه، همانند رشد اقتصادی اندازه

مانند گیری خدمات عمومی اندازه برایبرای مثال در بریتانیا اقداماتی  صورت گرفت،
معیارهای اقتصادی متعارف نادیده گرفته  با، موضوعی که انجام شدبهداشت و آموزش 

 شده است.

وزیر پیشین جناح راست که به شالوده مکتب نخست ،در فرانسه، نیکالس سارکوزی
گیری عملکرد اقتصادی و پیشرفت داد، کمیسیون اندازهداری اهمیت نمیسرمایه

های تنها زمانی که شیوه» :نوشت گفتار سند نهاییدر پیشاو کرد.  گذاریپایهاجتماعی را 
: او گفت «.کندگیری عملکرد اقتصادی را تغییر دهیم، رفتارمان تغییر پیدا میاندازه

درستی دانستند که ما اقتصادهایمان را بهوالنی میهای طکارشناسان برای مدت»
محدودیت  هایمانشاخصدانیم که گرفتیم. میرا در نظر نمی همانسنجیدیم و رفانمی

ما  کردند...درستی عمل نمیکردیم حتی اگر بهاستفاده میها آن داشتند، اما از
 «.ایمشان محصور شدهدر میانون ایم که اکنآوری کردهها را جمعای از دادهمجموعه

سارکوزی در اظهارات خود گفت که هشدار واکنش پوپولیستی در جهان این بود که 
 قصد فریب دادنشان را دارند. سیاستمداران دانستند چه زمانیمردم به صورت غریزی می

و  ین اطمینان کارشناس در مورد اطالعات خودشبه این ترتیب ما یک عدم درک ب»
ها نشان دادهدر تضاد با داستانی است که کامال  اش از زندگیوندی که تجربهشهر
که شهروندان در نهایت معتقدند . این شکاف خطرناک است، چرادهند، را پیدا کردیممی

 «.اندازداند. اتفاقی که دموکراسی را به خطر میکه فریب خورده

اددانان آموزش دیده، با استفاده از کنیم که در آن اقتصای زندگی میما در جامعه
این سازند. در نهایت، میهای ریاضی پیچیده، چهارچوبی را برای مسائل عمومی فرمول

و های عمومی ، کتابخانهبرای مدارسکه  کننداقتصاددانان هستند که تعیین می
پول و یا آیا چاپ و  است پذیرفتههزینه کنیم. چه میزان بیکاری چقدر هایمان ارتش

 ؟های متخلف اقدام درستی است یا خیرتعطیل کردن بانک
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این بود که  «ی اصلی اقتصاد است. احمق!مسئله»ی از جمله منظور بیل کلینتون
. اگرچه تعداد اندکی بودند که توجه داشتنددهندگان تنها به وضعیت اقتصادی رأی
ند. بسیاری از افراد براساس تعریف دقیقی از اقتصاد حقیقی ارائه دهتوانستند می

تواند براساس تجربه شخصی از عملکرد اقتصاد رأی دادند. این موضوع می استنباطشان
 یرشد منف یکه به مبهم یزیاز چ یمیاما ن. خیریا  ه باشد: خواه امنیت شغلی داشتندبود
قام یک م چهرهخراب کردن  یبراست توانمیبود،  -یرکود اقتصاد کیاز  یفن فیتعر-

 کافی باشد.سیاسی 

های سیاسی که شاهدشان هستیم تغییر کرد. واکنش یک چیزاز آن زمان به بعد 
ان را شزندگی در موردها آن های اشتباهدهد که مردم، اقتصاددانان و صحبتنشان می

خواهانه است، در عین حال که دهند. این موضوع بسیار آزادیمورد بازخواست قرار می
هواپیماهای ما  و هاخواهیم که غیرمتخصصان پلاند بسیار خطرناک باشد. ما نمیتومی

، اقتصاددانانخواهیم که غیرآیا میاما  را بسازند و یا جراحی قلب باز انجام دهند
 هاآن این است که ای که با اقتصاددانان وجود داردمسئلهمان را هدایت کنند؟ اقتصاد
با زبانی ها آنهمچنین  شان نیست.حرفه یالزمهدارند که  ادعای دقت علمی معموال

 باید خوانی ندارد. به همین دلیل شهروندانکنند که با تجارب زندگی مردم همصحبت می
شود گفته می هآنچاصول اولیه زبان اقتصاددانان را یاد بگیرند، تا ابزارهای الزم برای تحلیل 

 تقاضای اصالح کنند.را داشته باشند و در مواقع لزوم 

گاه بیانگر رفاه نبوده هیچ این شاخص،مدافعان تولید ناخالص داخلی معتقدند که 
که در  چهآنموفقیت در هر  که انتقاد از تولید ناخالص داخلی به خاطر عدماست. چرا

را پوشش دهد، درست نیست. مانند این است که یک ها آنزندگی مهم بوده و نتوانسته 
اما  !اندازه بگیردشخصیت را  ،قدعالوه بر تواند نمیرا سرزنش کنیم که چرا  نواری مترِ 

ان مکنیم برایای از تمام چیزهایی که گمان میرشد اقتصادی تبدیل به بت شد، نماینده
کنیم. برای قربانی کردن همه چیز در آن آماده میخودمان را اهمیت دارد و یک محراب که 

های بیشتری ممکن است نیاز باشد که ساعت برای رسیدن به رشدطور که گفتیم، همان
تری را بپذیریم، از محیط های بزرگکار کنیم، خدمات عمومی را ممیزی کنیم، ناعدالتی

بدهیم. اگر حق با  «خلق ثروت»داران اختیار مان دست بکشیم و به بانکخصوصی
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تواند نسل بشر را دن، حتی میبونامحدود طرفداران محیط زیست باشد، به دنبال رشد 
و  مان را غارت کند و ما را به سمت مصرف ناپایدار سوق دهدتهدید کند، تنوع زیستی

ای که ثروت ما به آن شود، سیارهمان اکسید باعث تخریب سیارهدیگاز کربن پخش
. در شودفضیلت محسوب می 1پایانوابسته است. تنها در اقتصاد است که توسعه بی

 گویند.شناسی به رشد بدون توقف سرطان میزیست

راهنمایی شما در شناخت مسائل فنی تولید ناخالص داخلی  کتاب یکی از اهداف این
و  گیری ثروت، برابریاندازه مانند، که هیچ کدام جامع نیستند های احتمالیاست. گزینه

 من و شما( نیز وجود دارند. خوشحالی) 2«خوداظهاری رفاه ذهنی»های پایداری شاخص

بلکه نشان دادن این موضوع است که در  ،رشد نیست بااین کتاب مخالفت هدف 
از این اشتباهات را که بتوانیم به امید آنشویم. رشد چه اشتباهاتی مرتکب میسنجش 

سنجیم، منطق خاص خودش شالوده رشد خارج کنیم. روشی که ما اقتصادهایمان را می
ه ای به عصر خدمات و از عصر آنالوگ بگرچه از زمانی که از عصر تولیدات کارخانهرا دارد، ا

رسد. اما این روش سنجش بسیار عصر دیجیتال حرکت کردیم، کمتر منطقی به نظر می
کنیم. ما نیاز وسیله آن جهان را مشاهده میمحدود است، شکافی از یک پنجره که به

ترش دهیم تا به تصویری دست پیدا کنیم که حقایق انداز دیدمان را گسداریم که چشم
 کند.مان را بیشتر منعکس زندگی

این کتاب حاصل بیست سال تهیه گزارش برای روزنامه فایننشال تایمز از پنج قاره 
دیدن همه چیز از طریق منشور رشد  رایام که عادت ما باست، من به این نتیجه رسیده

 ؛مبه این موضوع واقف من کند.منحرف می وارد با اهمیترا از توجه به ماقتصادی، ما 
در تهیه گزارش برای  امام. از اولین روزهای کاریکه جلوگیری از انحراف را یاد گرفتهچرا

توانم هر رقمی را کردم که چگونه میبا خود فکر می 1990مطبوعات التین آمریکا در دهه 
، در همه مقاالت به این موضوع اشاره کنمقریبا ت با تولید ناخالص داخلی مقایسه کنم و

که تولید ناخالص یادی را برای نگرانی در مورد اینزمان زتا اندکی موضوعات شفاف شوند. 
 شد، صرف نکردم.چه بود یا چگونه تصور میدقیقا  داخلی

                                                                        

1. endless expansion 
2. subjective well-being 
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ه کردم کگزارش تهیه  ژاپنتنها چند سال بعد بود که در این مورد بیشتر فکر کردم. از 
های بستهشد که مرتبا نوشته میی این کشور باره. درزددرجا میاصطالح  بهاقتصادش 

اقتصادی برای مواقع رکود دائمی در نظر گرفته شده است تا به صورت خودکار اقتصاد 
درست نبود. قاعدتا ژاپن دارای ها آن کشور را از شرایط اسفبار خارج کند. هیچ کدام از

جهان را  1980اش در دهه قت داشت، کشوری که معجزه اقتصادیمشکالتی بود و حقی
مبهوت ساخت، از وضعیت مطلوب خارج شده بود. اما تصوری که از وضعیت اقتصادی 

 هرگز درواقعوجود داشت، ، گیری شده بودژاپن که با تولید ناخالص داخلی اسمی اندازه
و  ،باثبات یا رو به کاهش هاقیمتپایین بود،  شدتبهنبود. نرخ بیکاری  یبد تصور

استانداردهای زندگی اکثر افراد رو به افزایش بود. مردم جامعه مشخصا در مقابل مردم 
جوامع آمریکا، بریتانیا و فرانسه مشکلی نداشتند. نرخ جرم و جنایت پایین بود، مصرف 

وجود نداشت، کیفیت مواد غذایی و کاالهای مصرفی در حد تقریبا  مواد مخدر
باالترین  واز نظر میزان سالمت و نرخ امید به زندگی جزو  تانداردهای جهانی بوداس
از نظر منشور اقتصادی، اقتصاد ژاپن با  حالبااینآمدند. و ها در جهان به شمار مینرخ

  شکست همراه بود.

بسیاری از مسائلی و  تحریف شده از جهان را ارائه کند یاندازتواند چشماقتصاد می
اهمیت مشاغل باثبات را کمو  های امنبرای ما اهمیت دارد، از هوای پاک تا خیابانکه 

هایمان را به هم قالب کنیم و به دیگران اجازه دهیم توانیم دستجلوه دهد. البته ما می
مان از تواند به معنی طفره رفتنتا نگران تعریف دقیقی از رشد اقتصادی باشند. این می

ها آن تفاوت بودن نسبت به مسائل مهم زندگی و سپردنن کار به معنی بیبحث باشد. ای
ای اعمال نظر کنند و ببینیم در نهایت ما را به مختار است تا سلیقهبه کارشناسان خود
 برند.کدام سمت می
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1 
 هیوالی کوزنتس

نامیم، به می «اقتصاد»که به طور تصادفی  هآنچتاریخ بشریت نحوه کارکرد  در بیشتر
سختی قابل درک ، برای نسل حاضر مفهوم اقتصاد بهدرواقعجعبه سیاهی شباهت داشت. 

پیش از انقالب صنعتی  ؛برای این موضوع وجود دارد. علت نخست دلیلاست. حداقل دو 
مین امر باعث شد تا اقتصاد جود نداشت. هقرن هجدهم، چیزی به نام رشد اقتصادی و

وهوا بسیار وابسته برسد. محصول جوامع کشاورزی به آببه نظر  ایپیش پا افتاده موضوع
بود. اگر بارندگی خوب بود، برداشت نیز خوب بود. در غیر این صورت برداشت محصول 

وری بین یک رههای عمیقی از میزان بهکافی نبود. در جهان قبل از صنعتی شدن، شکاف
بودند. در معرض آسیب منطقه و دیگر مناطق وجود داشت. اکثر مردم به خاطر این موضوع 

سال پس  1000شد. وسیله اندازه جمعیتش تعیین میبنابراین اندازه اقتصاد منطقه عمدتا به
کردند، نسبتی که از میالد مسیح، دو کشور چین و هند نصف محصوالت جهان را تولید می

 باقی ماند )ممکن است این شرایط دوباره برگردد(. ثابتسال  600ای بر

ی خودشان از جانب که به گفتههایی آن مخصوصا ،در دوران پادشاهان ؛علت دوم
نبود. برای یک پادشاه،  کنندهچندان نگران موضوعات اقتصادی ند،ه بودخدا تعیین شد

تمایز بین ثروت پادشاه جه به عدمش تمایزی وجود نداشت. با تویبین ثروت او و قلمرو
نامیم، وجود داشت. جدا برای چیزی که ما آن را اقتصاد می و ثروت ملت، فضای کمی

از دربار مجلل مرسوم، تنها موضوعی که الزمه اقتصاد ملی بود، جنگ بود. رشد یک ملت 
یش را برای توانست نیروهاشد. اگر پادشاه میهای جدید حاصل میتنها با فتح سرزمین

توانست گسترش یابد. اما چگونه تصرف قلمرو جدید گرد هم آورد، قلمرو پادشاهی می
 در راستایهای اولیه تالش؟ اکثر ردتوانید بگویید که ملت شما تحمل این هزینه را دامی

 محاسبه توان پادشاهی در تأمین دستمزد سربازان جنگ بود. برایاقتصاد  سنجش
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گردآوری شده توسط  «پادشاه هگزارش ب»سه نیز وجود داشت. این مسائل در فران
برآورد  راستایدر  هانخستین تالشاز  1781وزیر دارایی لویی شانزدهم در سال  1ژاک نکر

نشان داد که  . او در این گزارشبود یسرمایه کشور فرانسه بود. نکر، سابقا بانکدار موفق
هدف اصلی گزارش این بود که  د.رار دارق خوبیدر وضعیت بسیار  از نظر مالی فرانسه

تواند درگیر جنگ انقالبی آمریکا شود که مسلما مقابل نشان دهد فرانسه به راحتی می
دست آورده بود، هایش بهبینیگرفت. نکر که ثروت خود را از طریق پیشبریتانیا قرار می

ی پرقدرت و محکم به دنبال ثابت کردن این موضوع بود که امور مالی فرانسه به قدر
البته یک تواند بخش مالی جنگ را تأمین کند. است که به راحتی با قرض کردن پول می

گزارش با هوشمندی حذف شد؛ با رهبری شخص نکر فرانسه پیش از آن این در  موضوع
 بود. ملی هایحسابارائه  ی نکرهاتالشبود. یکی از  گرفتههای سنگینی را قرض پول

 به ویلیام پتیغالبا  ملی اولین تالش نبود. این امتیازهای مورد حسابتالش نکر در 
آن  بسیاری از افرادشود. نسبت داده می ،را انجام داده بود 2تحقیق داون 1652که در سال 

در این مورد، او کشور  دانند.میبررسی وضعیت اقتصاد یک کشور  براینخستین تالش  را
استفاده از ابزارهای ساده و یک هزار سرباز بیکار، نقشه جامعی با پتی ایرلند را بررسی کرد. 

، تجزیه او دست آورد. انگیزه اصلیپنج میلیون هکتار را به وسی ایالت  باایرلند از سرزمین 
بازپرداخت به  برایالیور کرامول و استفاده از آن  به رهبریکردن و فتح سرزمین کاتولیک 

پرداخت عقب افتادگی دستمزد کارگران بود.  دند و نیزکه جنگ را تأمین مالی کرکسانی 
امالک و  هاها، اسبها شامل کشتیدارایی آمار، پتی هاعالوه بر نقشه کشیدن برای زمین

که یکی از  را محاسبه کرددرآمد تولید شده میزان از این طریق،  او دست آورد.به را شخصی
بود مانند  ثروت ها وبندی داراییدسته ایراستها در تالشاز نخستین  امتیازات مهم و

 .انجام شدمیالدی  1086سال متعلق به  3کتاب دوِمزِدیهمان کاری که در 

بعدها، پس از استقرار شاه چارلز دوم، پتی این بررسی را در انگلستان و ولز انجام 
تا اطالعات داد. این بار هدف بهبود توان پادشاهی در گرفتن مالیات بود. پتی پیشنهاد داد 

                                                                        

1 Jacques Necker 
2 Down Survey 
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هایی را برای مصرف داخلی، میزان تولید، تجارت و رشد جمعیت ثبت شود، سپس روش
 نیروی کار، مانند ارزش زمین بسط داد. ارزش بیارزیا

های اولیه در بررسی اقتصاد نمودی از جنگ، مالیات و زیرمجموعه نیازهای تالشاگر 
قرن  یوجود داشت. در فرانسهر در جهت دیگ نیز ، مکاتب فکری دیگریدبوپادشاهی 
ای و ها تأکید داشتند که ثروت یک ملت ریشه در تولیدات مزرعه، فیزیوکراتهجدهم

 «طبقه مولد»ها، متفاوت از عقیده پتی، در تفسیر فیزیوکراتکامال  وری کاری دارد.بهره
افراد  عمدتا شامل کارگران کشاورزی بود، در حالی که طبقه غیرمولد شامل صنعتگران،

با مشاهده  شدند.ای خود پادشاه میدارای مهارت و حرفه، بازرگانان و به طور غیرمنتظره
 و عمیقا یک عمل دموکراتیک است. ،با فرمانروایی متفاوت دیدگاه، اختراع اقتصاداین 

نخستین  که 1تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت مللآدام اسمیت، در کتاب 
قسیم کرد. او شر شد، نیروی کار را به دو دسته مولد و غیرمولد تمنت 1776بار در سال 

با  و شودمییک مرد، با به کارگیری تعداد زیادی از تولیدکنندگان ثروتمندتر » :نوشت
گرایانه تملق یاین دیدگاه« .شودمینگهداشتن جمعی از خدمتکاران دون پایه ضعیف 

، ارتش و نیروی دریایی، ها، فرمانرواستوکراتمانند آری طبقاتیطبقات مرفه نبود.  درباره
 در فهرست نیروی کار غیرمولد قرار گرفتند.

ثروت ملی انجام دادند، تالش  بندیِ ها برای طبقهتالشتین آنچه که متحدان در نخس
هایی فعالیت؛ نامندکه اقتصاددانان امروزی آن را مرز تولید میبود چیزی در جهت ترسیم 

هایی در تالشبه طور خالصه،  .که نباید حساب شوندهایی آن شوند و که بایستی حساب
دفاتر کل  ؟ درچیستدقیقا  که امروزه هنوز مطرح است: اقتصاد ی بودجهت پاسخ به سوال

ی از گوشت و سم، تجدر طرف امتیازات باشد اقتصاد بزرگ، آیا پادشاه بایستی حسابرسی
نام ها و آدام اسمیت اشاره کردند، آیا وکراتخون وطن ملی باشد؟ یا همان طور که فیزی

 عنوان عنصر غیرمولد از منابع ملی باشد؟تر کل، بهاپادشاه باید در طرف منفی دف

. آیا باید مخارج حال مطرح شده استسواالت مشابهی درخصوص این مطالب تابه
عه مشارکت که در جامهایی آن دهندگان خدمات،دولت را در نظر بگیریم؟ در مورد ارائه

                                                                        

1. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
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 ها( چطور؟ها(، آموزش )معلمطبعی )دلقکهای سالم )روانکاوها(، شوخذهن - دارند
های گندم های اسب یا پیمانهتر از شمارش نعلمحاسبه کردنشان سخت استممکن  -

باشد؟ در قرن بیستم کشورهای کمونیستی تا حد زیادی بخش خدمات را نادیده گرفتند. 
 داریم. مشکالتیها، سهم اقتصادی آن آوردبرحتی امروزه در 

های ملی مدرن که امروزه در جهان شناخته شده است و مورد استفاده شکل حساب
. سایمون کوزنتس با اختراع تولید ناخالص داخلی شدشروع  1930دهه  ازگیرد، قرار می

، به به جوهره سیستم حسابداری ملی اعتبار داد. اما کوزنتس، مانند ویکتور فرنکشتاین
 زودی مشاهده کرد که مخلوقش زنده است و برای خودش جهت دارد.

ای ، در خانواده1901گیری رشد را ابداع کرد در سال شود شیوه اندازهمردی که گفته می
تاجر در شهر پینسک که بخشی از امپراطوری روسیه بود به دنیا آمد. پینسک خانواده 

ز یهودیان بالروس بودند. او از کودکی تحت پرجمعیت یهودی داشت و والدین کوزنتس ا
کسانی که  .کردها همدردی می1با منشویک عنوان یک نوجوانبهو  قوانین تزار زندگی کرد

در اکتبر  2رفت تا اصالحات تزاری روسیه را انجام دهند، توسط انقالب بلشویکامید می
ین به تحصیل پرداخت کنار گذاشته شدند. سپس کوزنتس در دانشگاه خارکف اوکرا 1917

و به موسسه بازرگانی، مطالعات اقتصادی، تاریخ، آمار و ریاضی ملحق شد. او مرد جوانی 
 های بزرگ بود.با وجدان اجتماعی و ایده

های تجربی تأکید کردند، درسی که تا داده در اساتید او در خارکف بر اهمیت نظریات
اقتصادی زمینه  هایتئوریاین بود که بر  یپایان عمر همراه او بود. همچنین تأکید

 ای بود و قبل ازالعاده. کوزنتس دانشجوی فوقدارندتری نیز تاریخی و اجتماعی وسیع
در خارکف را های کارگران کارخانه اش با موضوع دستمزدبیست سالگی اولین مقاله

 1922 در سالو  . مطالعاتش در دانشگاه با جنگ داخلی روسیه متوقف شدمنتشر کرد
 یجا بود که مهاجر بالروس تأثیریه به آمریکا فرار کردند. در اینبا خانواده از طریق ترک

 عمیق و ماندگار بر اقتصاد جهان گذاشت.

                                                                        

 طلبهای اصالح( سوسیالیستMenshevikبه انگلیسی ) .1
 هایستهای افراطی، کمون( سوسیالیستBolshevik. به انگلیسی )2
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از دانشگاه  1923کوزنتس تحصیالتش را در دانشگاه کلمبیا ادامه داد، در سال 
او در همان سال  دریافت کرد. 1926التحصیل شد و مدرک دکتری خود را در سال فارغ

تأسیس  1920شی که در سال یک سازمان پژوه ؛پیوست به دفتر ملی تحقیقات اقتصادی
شد. همچنین یک منحنی به  . کوزنتس تبدیل به اقتصاددان برجسته آکادمیکشده بود
جایزه نوبل  1971در سال  او) است ستودنیاقتصاددان  هرگذاری شد که برای نام او نام
بین اقتصاد و  القی.( اگرچه ماندگارترین دستاورد او، در تآن خود کرد هم ازرا  اقتصاد

 جهان واقعی به تصویر کشیده شد.

ها بود. او رابطه کاری نزدیکی با اولین مدیر تحقیق، دفتر ملی دادهکوزنتس شیفته 
تحقیقات اقتصادی، ویزلی میشل داشت. میشل رئیس کمیته روابط اجتماعی رئیس 

بود. این همکاری کوزنتس را به قلب سیاست دولت برد. کمپین  وورجمهور هربرت ه
در هر دیگی مرغی و در هر گاراژی »ها وعده داد بود که آمریکاییانتخابات هوور به 
دم شد. استریت و رکود اقتصادی نصیب مراما در عوض سقوط وال «خودرویی باشد.

حداقل  چهار آمریکاییهر از  آن و در وحشتناکی که پیش آمده بود پاسخ هوور به رکودِ 
، ضعیف و ناکافی بود. اساسا هوور بر این باور بود که اقتصاد خود را بیکار بود یک نفر
 که کامیابی نزدیک است! دادقوت قلب می هاآمریکاییبخشد. او به بهبود می

د. هیچ روش متداولی برای ترسیم تصویر سرزنش نشده بوطور که باید هنوز هوور آن
وزارت بازرگانی آمریکا  وابسته به اتنشری ی ازدقیقی از اقتصاد ملی وجود نداشت. یک

 «ترین اختراعات قرن بیستمیکی از بزرگ»عنوان به از تولید ناخالص داخلی 2000در سال 
کنند سپس روزولت مردم با ناراحنی در مورد رئیس جمهور هوور صحبت می .کرد تمجید
را طراحی  1930اسی برای مبارزه با رکود اقتصادی بزرگ دهه های سیمشیخط و آیدمی
پایه اطالعاتی از قبیل شاخص قیمت سهام، بارگیری  برها مشیکند. این خطمی

از وسواس و آمار پر . در این عصر بود های ناقص تولید صنعتیها و شاخصمحموله
که  چهآناز م ابتدایی مفهویک باورپذیری این موضوع دشوار است. هوور تنها  ،اقتصادی

 در حال رخ دادن بود، در اختیار داشت.

رئیس جمهور  1933صحبت از تغییر بود. زمانی که فرانکلین دی. روزولت در سال 
 ایمقالههایش را در ایده اوواگذار شد. به کوزنتس های ملی حساب ایجادشد، وظیفه 
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های ساده بود: همه فعالیتکامال  المعارف علوم اجتماعی منتشر کرد. نظریه اودر دایره
 .شدندنشان داده میانسانی در قالب یک عدد 

یکی گیری مسائل وسواس داشت. لی برای این کار بود. او در اندازهایدئاکوزنتس فرد 
اران در برخورد با بیم هاروش کوزنتس در تحلیل اقتصاد را با کار دکتر ،از نویسندگان

ها بود. اما درک های مشاهده شده و نشانهدادهبراساس های او مقایسه کرد. ارزیابی
 قیدقدارد. برای کوزنتس،  شواهدبررسی دقیق از و  وضعیت بیمار نیاز به قضاوت، دانش

 تر بود.نظر آمدن، مهماز با استعداد به بودن

های مختلف، مانند انرژی، صنعت آمریکا به بخش بندیطبقهکوزنتس کارش را با 
معدن و کشاورزی شروع کرد. یک کارمند همراه با سه دستیار و پنج کارمند کارخانجات، 

ها، پیمودند، کارخانهها را میها با یکدیگر جادهآن»داده شد. در اختیار او قرار آماری 
را کردند و ارقامی کردند، با مالکان و مدیران مصاحبه میمعادن و مزارع را بازدید می

های امروزی بسیار گسترده شده است، روش دادهی بازهچه اگر «کردند.یادداشت می
های بزرگ آن چنان تغییری نکرده است. دادهتحقیق مبتنی بر نظرسنجی، حتی در عصر 

 بندیجمع ازنه  ، وهای تحت بررسیدادهبندی اقتصاد در درجه نخست از تا به امروز طبقه
 .شوداستخراج می، شده آوریجمعاز حقایق 

کشاورزان و مدیران کارخانجات،  سراسر آمریکا را برای پرسش اینکهکوزنتس  تیم
ای را برای تولید محصول نهایی چه مواد اولیهو  چه محصولی را به چه مقدار تولید
ها را به اشتراک گذاشتند تا بتوانند نتایج را با دادهخریداری کرده بودند، پیمودند. تیم، 

ها به دادهرافات را از میان بردارند. کوزنتس متوجه شد که یکدیگر مقایسه کنند و انح
هستند و بایستی تفسیر شوند. اگرچه انتشار اولین  معنیبیبیش وصورت خام، کم

 کوزنتس ی کامل آمار تولید ناخالص ملیمجموعه 1942ا زمان برد، در سال هگزارش سال
اولین گزارش را به کنگره ارائه  1934ه سال بود. کوزنتس در ژانوی نوبرانه ایمیوهمانند 
تنها یک  را سند تاریخیرویای این صفحه بود و  261گزارش مشتمل بر این کرد. 

 .1929-32درآمد ملی،  به حقیقت تبدیل کند.توانست اقتصاددان می

نشان دهند، توانستند توانستند و نمیچه که اعداد میآناین گزارش تا حد زیادی با 
، که در بهترین «ها استتالش او مخلوطی از... تخمین»که  . کوزنتس گفتشروع شد
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که  فاف بیان کردشبه طور او . «نداهای خوب در نظر گرفته شدهبینیتنها پیش»حالت، 
گزارش بسیار جذاب این . به رفاه یک ملت پی ببردتوان سختی میاز چنین تخمینی به

به نصف تقریبا  آمریکا یاقتصادرشد ستریت، بود. در طی سه سال پس از سقوط وال ا
 . یافتکاهش 

ترین فاز جدید معامله روزولت شد، طلبانههای کوزنتس پایه دومین و جاهیافته
امنیت اجتماعی به منظور و  های کشاورزیالمنفعه، کمکای که دولت برای امور عامبرنامه

نجام داد. کوزنتس مبنای تجربی اش اخارج کردن اقتصاد آمریکا از رکود عمیق اقتصادی
های اقتصادی اساسی نسبت به خدمات باربری تهیه کرد. هم چنان تری از فعالیتدقیق

برخوردارند. شماره سربرگ درآمد ملی از ارزش کمی  یهااو اخطار داده بود که تخمین
ادا  موضوعی نبود که حائز اهمیت باشد، او کلمات را با طنین بیشتری نسبت به هر روز

نشان داد که نابرابری طی رکود بزرگ  تردقیقهای کرد. برای مثال، تجزیه و تحلیل
دستمزد کارگران بخش  افزایش یافته بود. دستمزد کارگران بخش تولید نسبت به شدتبه

های صاحبان امالک نسبت به اکثریت تودهو  خدمات با سرعت بیشتری کاهش یافته بود
های استخدامی تها به روزولت در پیشبرد سیاسد. این یافتهمردم زندگی بهتری داشتن

سازماندهی دستمزد و  کاهش بیکاری، ممنوعیت کار کودکان رادیکال که شامل
های کارگری بود، کمک کرد. بدون گزارش کوزنتس، خیلی از این موارد عملی اتحادیه
 شدند.نمی

ازماندهی اولین کنفرانس ، در س1936اقدامات کوزنتس ادامه داشت. او در سال 
 کنندگان سطح باالی دانشگاهی و دولتی همکاری کرد.تحقیق بر درآمد و ثروت با شرکت

نخستین بار استفاده شد. برای  1در طی این کنفرانس بود که اصطالح تولید ناخالص ملی
کنندگان در مورد میان نظرات شرکتو  سه کنفرانس نخست منتشر شد ششرح گزار

 های فاحشیتفاوت گیری نشود،گیری شود و چه چیزی اندازهچیزی اندازهکه چه این
 وجود داشت.

متدولوژی تا اوایل این  ؛ اماشودمیعنوان پدر تولید ناخالص داخلی یاد از کوزنتس به
که از آن زمان تاکنون عمدتا استفاده شده آنچه  و در حال تکمیل شدن بود 1940دهه 

                                                                        

1. Gross National Product (GNP) 
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 بندیجمعجای که بهبود  معیاریاو بود. کوزنتس به دنبال  قبرخالف باورهای عمی ،است
های او خواهان حذف فعالیت .باشدکننده رفاه بتواند منعکس ،هاخام تمام فعالیت

مخارج دولت بود. در بسیاری از موارد موفق  بیشترو  غیرقانونی، صنایع مضر اجتماعی
از پیشرو بودن در مورد  فراتر کوزنتس» حسابداری ملی گفت: اندانشجوی ی از. یکنشد

 «شد!ترین دشمنش بزرگ موضوع و این بودتولید ناخالص داخلی 

ترین عواقب جنگ جهانی دوم اختراع بمب اتم بود. بمب اتم توسط یکی از مهم
پروژه فوق روی  و از آلمان نازی فرار کرده بودندها آن ، بعضی ازکشف شددانشمندان 

بلکه به  ؛کردند. بمب تنها محصول جنگ نبودیومکزیکو کار میامنیتی منهتن در صحرای ن
 پیروزی در جنگ نیز کمک کرد. اختراع کمتر شناخته شده، تولید ناخالص داخلی

(GDP)  به  فاشیسم در جنگ بابین زندگی و مرگ  کشاکشبود، اختراعی که به خاطر
ثیر مادی بر جنگ تولید ناخالص داخلی تأ بداع. همانند بمب اتم، اسرعت شکل گرفت

نسبت به پروژه منهتن نقش داشتند، کوزنتس نیز  شبردداشت. مانند افرادی که در پی
 .میل بودابداعش بی

درست از اقتصاد منجر به حذف مخارج دفاعی  کوزنتس بر این باور بود که تعریف
هزینه تسلیحات برای شکست دادن  وارده برشود. در خالل جنگ، او از فشارهای می
اشیسم به تنگ آمده بود، اما در زمان صلح کوزنتس توانایی یک کشور در تأمین ف

های جنگ که به نفع رفاه مردم نبود را به بحث گذاشت. کوزنتس اعالمیه درآمد هزینه
هایی با اشاره به فعالیت «فلسفه اجتماعی روشنگر»یک  از منظر 1937ملی را در سال 

نوشت. اولین موردی  «حذف شوند»ند یا به قول او، که مضر بودند و بایستی کاهش یاب
بود. از نظر  «های تسلیحاتهزینهمجموع »که کوزنتس برای حذف در نظر گرفت، 

باعث افراد  یکاهش مقدار مصرف به دلیلکوزنتس، هزینه کردن برای آمادگی در جنگ 
نین مخارجی شد و نیز از نظر ماهیت، عملکردی تدافعی بود. اگر چمیکاهش رفاه ملت 

ها برای دستیابی به موفقیت ضروری بود، پس باید به صورت منفی و نه مثبت در حساب
 ظاهر شود.

. اما درآمد ملی نتیجه جنگ بود. کوزنتس منازعه را پیش از شروع باخته بود
ریزی ها بر سر اقتصاد ایاالت متحده آمریکا تبدیل به بخش فوق سری برنامهوگوگفت
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 ریزیبرنامهکوزنتس به کمیته  1942سازی ارتباطات، در سال شفاف ورمنظبهجنگ شد. 
هیئت برگزارکننده جنگ منتقل شد. وظیفه اصلی او، فهمیدن این موضوع بود که آیا 

 بایداندازه کافی ظرفیت خالی برای ساخت مهمات دارد یا خیر. به طور کلی، او اقتصاد به
ها با ژاپن آمریکاییآسیا، محلی که  ودر اروپا  توانایی اقتصاد برای حفظ جنگ تمام عیار

 .کردرا ارزیابی میاز سال قبل در حال جنگ بودند،  هاربردر پرل

له بود که چگونه ظرفیت اقتصاد کار بود. او به دنبال کشف این مسئکوزنتس غرق در 
آمریکا به بهترین نحو استفاده شود تا بین ساخت یک ماشین جنگی و حفظ مصرف 

شود. در داخل دولت و نیروی  برقرار تعادل ،لی الزم برای نگهداشتن ثبات اقتصادیداخ
که خواستار خدمت اجباری ارتش، حتی ملی هایی آن اختالف نظر شدیدی بیننظامی 

کردن آن به معنی تولید بودند، وجود داشت تا بتوانند جنگ و دیگران را رهبری کنند، از 
بر این باور بودند که اقتصاد  کردند وکه با کوزنتس کار میجمله این افراد کسانی بودند 

بدون کاهش مصرف داخلی ها آن مندی ازکه بهره داردهای اضافی بسیاری ظرفیت
بندی ورود آمریکا به جنگ زمانروی  پذیر باشد. این اقتصاددانان حتیتوانست توجیهمی

که اگر ایاالت متحده ورودش را تا  به این نتیجه رسیده بودندو  در اروپا تأثیر داشتند
 ندازد، بهتر خواهد بود.به تأخیر بی 1944و اوایل سال  1943اواخر سال 

توانست جنگ را به نفع خود تمام کند. آلمان فاقد بمب اتمی بود که به لطف آن می
نداشت.  مفید باشند را هم در اختیار توانستندکه میهمچنین آمارشناسان و اقتصاددانانی 
 سرانجام آلمان به جنگ خاتمه داد.

آفرینی بود. در سال در حال نقش 1قدرتمند دیگری به نام جان مینارد کینز یمهره
، دو سال پیش از آن که کوزنتس به هیئت برگزارکننده جنگ بپیوندد، اقتصاددان 1940

های هزینه چگونهتحت عنوان کمتر تقریبا  تأثیرگذار با ابهاماتی گزارشیمعروف بریتانیایی 
تهدید آلمان نازی تالش  دفع، نوشته بود. در حالی که انگلستان برای جنگ را بپردازیم

بیش از این آمارها به عقیده او  معترض بود.کرد، کینز نسبت به آمارهای اقتصادی می
او در مقدمه برآورد کنند. را برای جنگ  در دسترس بودند تا بتوانند مقدار منابعِ  مبهمحد 

                                                                        

1. John Maynard Keynes 
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چگونگی نحوه تطبیق دادن نیازهای جنگی و تقاضای مصرف خصوصی  از ارششگز
 .نوشت

بود. برای تقسیم کردن منابع رو به کاهش  وشترین رکینز به دنبال یافتن عادالنه
های جنگ حفظ بدهی برای تأمین هزینه آوریجمعتوانایی دولت در  در آن که روشی
باقی خواهد  غیرنظامیاقالم ی که با مصرف اندازه کیک اقتصادمحاسبه  او برای .شود
تا موارد مختلفی را در نظر گرفته و تخمین بزند. این موارد شامل حداکثر  مجبور بود ماند

مقدار و  وارداتهای هزینهپایداری ذخایر خارجی برای پرداخت  ،تولید فعلی اقتصاد
توجه به محاسبات نه چندان شد. با مخارج مورد نیاز برای اسلحه، هواپیما و سربازان می

عنوان نیروی کار و با طوالنی دقیق او، مقدار تولید احتماال با به کارگیری پسران و زنان به
توانست افزایش یابد. اما او معتقد بود که آمارهایی درصد می20-15شدن مدت زمان کار، 

از زمان آخرین ناکافی هستند. هر دولتی  شدتبهشوند، ها میکه منجر به این تخمین
های اساسی را داده آوریجمعو  بوده استرو روبه و مبهمجنگ با مسائل غیرعلمی 

که تنها یک نهاد سیاسی در  گیرداو نتیجه می .عنوان اتالف پول در نظر گرفته استبه
دولت در تاریکی  ،د. در نبود آمارکنوتحلیل تجزیهو  آوریجمعجایگاهی قرار دارد که آمار را 

 دارد. قدم برمی

ی اقتصاد ملی در جهت تعریف قلمرو هااین تمام ماجرا نیست. تا قبل از کینز، تالش
بدون در نظر گرفتن دولت بود. اما کینز بر این باور بود که دولت نقش کلیدی در اقتصاد 

 منظوربهکند، به خصوص در زمان رکود اقتصادی، زمانی که از مخارج دولت بازی می
ای از همه عنوان مجموعهتا آن زمان درآمد ملی به .شودقاضا استفاده میتحریک ت
و مصرف در نظر گرفته  گذاریسرمایههای بازار یا مخارج افراد، شامل تجارت، فعالیت

 شده بود. در این تعریف جایی برای دولت وجود نداشت.

 هاز قبیل جادهشامل مواردی ا . این موضوعتس بیشتر مخارج دولت را لحاظ کردنکوز
 داللت بر تمدن اقتصادی ما و شودعنوان هزینه واسطه نام برده میکه از آن بهشد می

بود. اگر مخارج دولت حذف شود، پس هر دارد. برای کینز، این یک خطای مفهومی 
های ملی در حسابآنچه که حکومت برای جنگ هزینه کرده بود، با رشد اقتصادی در 

برای مصرف شخصی و بودجه کمتری ، شودمخارج دولت بیشتر  تقابل بود. هر چه
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بایست های کینز این تعریف از اقتصاد ملی میماند. طبق دیدگاهباقی می گذاریسرمایه
 شد.دولت باید بخشی از اقتصاد در نظر گرفته می .مبنای عمل قرار گیرد..

اقتصاد  ازمجددی  این تفکر یک ادعای به نسبت انقالبی بود. این موضوع تعریف
مان، کینز های ملیحسابکرد. با شکل دادن به این ایده و ظاهر شدن آن در ارائه می

عنوان محرک که ما امروزه بهآنچه  نفوذش را بسط داد. بدون تغییر در تعریف اقتصاد،
شناسیم با اضافه شدن بخش دولت به درآمد ملی میسر شد. تنها اگر مالی کینزی می

خشی از اقتصاد در نظر گرفته شود، مخارج دولت در تولید محصول نهایی به دولت ب
آید. در این شیوه، تعریف اقتصاد از زمان جنگ بریتانیا، به یک توافق جهانی حساب می

 تبدیل شده است.

های کینز در بریتانیا تأثیر عمیقی داشت. در بریتانیا یک سیستم جدید توسط ایده
داری بریتانیا که توسط وزارت خزانه 1های ریچارد استون و جیمز میددو اقتصاددان به نام
های ملی حساباولین مجموعه مدرن  ها باید، به کار گرفته شد. آنمنصوب شده بودند

 با استفاده از تئوری نهاده کینز به 1941ها در سال . این حسابکردندمیبریتانیا را تهیه 
های کینز به سرعت در سمت دیگر اقیانوس اطلس یدهمنتشر شد. همچنین ا دست آمد و

دست آوردن مجموعه مورد استفاده قرار گرفت، جایی که تأمین مالی جنگ دلیل به
های کوزنتس توسط سیستم سیاسی مبتنی بر کمک های دقیق بود. مخالفتحساب

مخترع به حق  درواقعفکری نیرومند و اقتصاد تأثیرگذار بریتانیا نادیده گرفته شد. کینز 
یکی از بهترین رازهای تاریخی  ، اویکی از مفسرانبه قلم  و تولید ناخالص داخلی است

 است. اقتصاد

اعتبار و نفوذش را بر اختراعش از دست در آن وجود داشت که کوزنتس حوزه سومی 
داد. به عقیده کوزنتس هر آنچه که برای رفاه اجتماعی مضر است باید از محاسبات خارج 

بازی ، بلکه تبلیغات، سفتهشدندمیتنها شامل مواردی از قبیل تسلیحات نهاین امر ود. ش
. گرفتندنیز دربرمیگری را های غیرقانونی مانند قمار، اخاذی و روسپیو همه فعالیت

باید حذف شود. نوع  نیز باید اضافه شود و مواردیبعضی چیزها  ،مانند پختن کیک
شما  .مزه و بافت کیک تأثیر خواهد داشتروی  کنیدیدستور پختی که انتخاب م
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رشد اقتصادی یا یک کیک شکالتی با خامه اضافه  توانید یک کیک اسفنجی ساده ازمی
عقیده های کوزنتس حتی در ابتدا مورد استقبال قرار نگرفتند. به داشته باشید. مزه

مشخصا . گرفتظر میهای اقتصادی را در نفعالیت فقط های ملی بایدحسابکوزنتس 
که برای شما خوب بود. کوزنتس آن مناظره  ی قرار داشتدر طرف اسفنجی کیک مسائل

با خامه زده شده و شکر پاشیده  تافیرا باخت و ما را با دستور پختی از کیک دو شکالته 
مانند کره و  ، در این کیک وجود دارد. رشد اقتصادییخوب و بد چیز رتنها گذاشت. ه

 خوب نیست.  تانهمیشه برای سالمتیو  تخامه اس

 :این بود ه که کوزنتس تالش کرد تا در مورد این موضوع بگویدچآن

تمام  ،هاگونه تخمینایندر بسیار باارزش است. هایی از درآمد ملی داشتن تخمین
های مالی فعالیت هایهزینه و های تبلیغات،هزینههای مرتبط به تسلیحات، اکثر هزینه
 د. شوکسر میاز مجموع درآمد ملی کنونی بازی و سفته

کنیم، اخطارهای کوزنتس را روشی که ما امروزه با آن رشد اقتصادی را محاسبه می
تر، جنایات تر، تبلیغات متقاعدکنندههای بزرگرسد با بانکگیرد. به نظر مینادیده می

کرد بهتری دارد. این چیزی نبود ترمان، اقتصاد ما عملهای سالمتی گرانبدتر و مراقبت
 خواهیم.ست که ما میا خواست. اما چیزیکه کوزنتس می
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پروژه روی  دو حسابدار دفتر آمار ملی بریتانیا 2012یکی از روزهای سال 
مسکی . جاشوا ابراها بودندمشغول شمارش روسپیها آن کردند:فردی کار میهمنحصرب

 2یورواستات ی کهموظف بودند تا کارها آن .کردنداین کار را نمی بیکاریاز سر  1و استیو درو
ای که بخش آماری اتحادیه اروپا است و از ، مؤسسهبود را انجام دهندخواسته ها از آن

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود تا محاسبات درآمد ملی را استاندارد کنند.

نحوه برخوردشان با ، های ملی کشورهاحسابایرادات نحوه تألیف  یکی از
کاالهای سرقتی است.  گری و معامالتقمار، روسپیهای غیرقانونی مانند فعالیت

است باید به مفید هایی که برای رفاه انسان سیمون کوزنتس بر این باور بود، تنها فعالیت
ها چه باشند؟ به باور کوزنتس فعالیتکه این  هحساب آیند، اما چه کسی انتخاب کرد

های ویدئویی را اتالف وقت بداند یا بود. شاید شخص دیگری بازی ارزشبیتبلیغات 
که برای سالمتی  محاسبات مربوط به میزان مصرف الکل یا سیگار یا غذاهای ناسالمی

 بداند. ارزشبیفرد مضر است را 

هر تبادل  این قانون به پایان رساند:درباره  را هاها پیش، یورو استات اختالف نظرسال
عنوان اند رضایت دارند، بایستی بهای که در آن شرکت کردهمالی که در آن طرفین معامله
قانونی  برخی کشورهای اروپایی مانند هلند در روسپیگریفعالیت اقتصادی منظور شود. 

 در قانونی است. در ایناز انواع مواد مخ بعضیدر برخی کشورها نیز  همین طور. است
شوند. به عنوان بخشی از اقتصاد محاسبه میهایی بهکشورهای اروپایی چنین فعالیت
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های اقتصادی، یورو استات از همه جانبه در محاسبه فعالیت یمنظور رسیدن به توافق
عنوان نتیجه این مد ملی بهرآدیگر کشورها خواست تا رویکرد مشابهی را اتخاذ کنند. د

گیری کاالها و خدماتی که درون یک کشور در بیش از یک دوره زمانی وافق، برای اندازهت
شوند، در نظر گرفته شد. درآمد ملی بین فعالیت خوب و بد تمایزی مشخص تولید می

سیستم بانکی در اقتصاد محاسبه  غیرقانونیهای ها و فعالیتشود. اگر بمبقائل نمی
 محاسبه نشود؟ اد مخدر یا روسپیگریمعامله موت، پس چرا شده اس

هایی که نیازی به کاریهای آماری و با توضیحات و ریزه]آنها با استفاده از روش
 گفتنشان نیست، تخمین قابل قبولی از ارزش اقتصادی آن به دست آوردند.[

ها آن ابرامسکی و درو کار مشابهی در زمینه مواد مخدر غیرقانونی انجام دادند.
آمفتامین و  ن را به کراک کوکائین، پودر کوکائین، هروئین، گیاه شاهدانه، اکستازیتحقیقشا

 رشد کمکی به درواقعبنابراین اگر موادمخدر مد نظر شما در لیست نیست، ) محدود کردند
مواد -در مورد مصرف واسطه  مشابهی هایدیدگاههمچنین ها آن کنید.(اقتصادتان نمی

داشتند. به عنوان مثال کم کردن هزینه برق  -لید محصول نهاییاولیه مورد نیاز برای تو
مصرف شده برای رشد ماری جوانا از قیمت فروش نهایی به منظور به دست آوردن مقدار 

حال بااین .دبه پا کراندکی سروصدا مطبوعات بریتانیا در  ها،تحقیق آن ارزش نهایی آن.
هر دو کنیم که انتخاب نمیهایی آن وکنیم انتخاب می مانمواردی که برای محاسبات

در بود که  شنال تایمزنفاین گزارش روزنامه پاسخی بهد. این تحقیق، دارنواقعی  پیامدهای
بیلیون پوند به اقتصاد بریتانیا کمک  9.7جنسی و موادمخدر غیرقانونی  گریکارآن آمده بود 

های هزینهتأمین  برای بود که هغیرمرتبط از بریتانیا خواستکامال  و یک سرمقاله استکرده 
 حفظ کند.آن را دهد؛ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می2دفاعی که 

انتخاب  ،مقاومت یا فرار»درصد از تولید ناخالص داخلی معیار ناتو که در سرمقاله 2
، قطعا شیوه بسیار عجیبی در محاسبه شودبه آن اشاره می «بریتانیا برای دفاع از کشور
که رقم هزینه  بود ابه این معن استفاده از این معیار برای بریتانیابودجه دفاعی کشور است. 

ر ترکیب ها و مصرف موادمخدر غیرقانونی که داخیرا با درآمد روسپیبرای بودجه دفاعی 
حدی مسخره به نظر  تا . این موضوعشده، افزایش یافته است تولید ناخالص داخلی وارد

 تواند اسلحه بیشتری داشته باشد!تر کار کنند، ارتش میبیش ها کمیروسپیرسد. اگر می
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 المللیبینهای های مختلف در چگونگی سنجش اندازه اقتصاد، مقایسهاعمال روش
. برای کنددچار انحراف میرا که یکی از موارد مورد استفاده از تولید ناخالص داخلی است، 

ها را به دلیل . البته، اسلحهکندونی را محاسبه نمیمثال ایاالت متحده، فعالیت غیرقان
 آورد.که در آمریکا قانونی است اما در اکثر اروپا غیرقانونی است، به حساب میآن

کننده برخورد با مواد مخدر در آمریکا )فرد دارای اعتیاد سنگین( و کلمبیا )یک تأمین
عنوان بخشی از فعالیت بهرا  متفاوت است. کلمبیا به طور سنتی موادمخدرکامال  مهم(

شان در اقتصاد کاهش یافته است. در سال اگرچه سهم ،آورداقتصادی به حساب می
پابلو اسکوبار، سهم متعلق به کارتل مدئین  ییافتهی سازمانشبکه پس از انهدام 2010

ر مواد مخدر از اقتصاد به سرعت کاهش یافت. در دوره اوج تولید مواد مخدر، در اواخ
، ریکاردو روچا اقتصاددانی از دانشگاه بوگوتا روزاریو محاسبه کرد که کوکائین 1980دهه 
ها دیگر کارتل 2010تا سال  .دهدشکل میدرصد از تولید ناخالص داخلی کلمبیا را 6.3

 درصد کاهش یافت.1شان به کمتر از وزنی نداشتند و سهم

ی سورپاسو پس از تماشای فیلم ،1987کند. در سال این مسائل تفاوتی را ایجاد می
ها متوجه شدند که اقتصاد کشورشان از اقتصاد بریتانیا پیشی گرفته است تا ، ایتالیایی2

بخشی  یمشکالت محاسبه؟ آژانس آمار ایتالیا چراپنجمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد. اما 
. رفع کرده بودد را شوننمی در نظر گرفتهاز اقتصاد که بدون پرداخت مالیات در محاسبات 

درصدی از اندازه اقتصاد را حداقل در بخش مافیا نشان 18نتیجه محاسبات یک رشد 
ناگهان ... »گفت:  «Il Sole-24 Ore»کار وکسب یداد. ماسیمو اسپوزیتو سردبیر مجله

 «!کردیم یافتیمخواب بیدار شدیم و خود را ثروتمندتر و بهتر از آنچه تصور میاز 

دهیم بر چگونگی نگاه به خودمان و همچنین انجام می توانیم و همیشهیمکه  چهآن
گری را یو روسپ مواد مخدرهم لیره استرلینگ از گذارد. اکنون ما سبر سیاست تأثیر می

و مالیات دی ممکن است قانونی کردن )عدهیم، قدم بدر اقتصاد بریتانیا تشخیص می
اما باید تأثیر محاسباتمان  اتفاق بدی نباشد شایدگرفتن( از این کاالها و خدمات باشد. 

های کارخانهبه تشویق  ایرادیرا بر سیاست در نظر داشته باشیم. برای مثال چه 
این صنعت در اقتصاد آنها سهم  وارد است وقتی کههای غربی دولتتوسط سازی اسلحه

 دارد که باعث تلفات و جراحات جنگی باشند؟اهمیتی  دارد؟ آیا
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که در گیرند، چراهای تنباکو آسان میتها در سرتاسر دنیا به شرکور مشابه، دولتبه ط
 بابت پردازند. هزینه )نه چندان( پنهان جامعه از سیگارمالیات میاقتصاد نقش دارند و 

ان شبرای تولید محصول و سهمعنوان الزامی به مرگ زودرسو  بهداشت بیمار، هزینه درمان
های بیمارستانی و درمان سرطان به خروجی عالوه، نتایج مراقبتدر اقتصاد است. به 

اش کند. این مثال خوبی است که چگونه رشد را بدون پرداختن به چراییاقتصاد کمک می
اینکه یم، از بینمیدهیم. چون ما سیاست را منحصرا از دریچه اقتصاد قرار می اولویتدر 

شویم. نادیده انگاشتن تنباکو در وسوسه می بینم،ب دستیابی به رشد یالزمه راسرطان ریه 
و  هامشوق دارد، اما احتماالاشتیاق به نیکوتین در امان نگه نمی فعالیت اقتصادی ما را از

 دهد.های دولت در رابطه با صنعت دخانیات را تغییر میدرنتیجه سیاست

خواه  ترهمم برای هر سیاستمداری که از کاهش رشد به نفع دالیلاین موضوع 
شود. در ایاالت متحده ایده کند، گران تمام میمحیطی استقبال میزیستاجتماعی یا 

گرمایش  به دلیلتر بر بنزین یا کربن قربانی کردن رشد با استفاده از مالیات سنگین
یان است. به عالوه، تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر پا تصورناپذیرجهانی از نظر سیاسی 

در  زیادیپاریس به نام رشد، حمایت  محیطیزیستهده تغییرات دادن به معا
پیشین استرالیا،  وزیرنخستآمریکا کسب کرد. زمانی که کوین راد، های عمومی بخش

اش با شکست ، الیحهرا معرفی کند« هاکربن، تجارت آالینده انتشار»تالش کرد تا برنامه 
پس شد. وکار و آسیب به اقتصاد میهای کسبهزینهکه باعث افزایش مواجه شد چرا

 کنند. کار برکناروقفه تالش شد تا او را از بیاز این کار 

ی کند تا سؤاالتگری به اقتصاد ملی بریتانیا کمک میمخدر و روسپی در نظر گرفتن مواد
ای که مدنظرمان است استخراج کنیم. برای و نوع جامعه سنجیممیدر مورد آنچه که  را

از اقتصاد ملی  یما نباید خدماتی مانند اجیر کردن قاتل و یا تیم امنیتی را بخشمثال آیا 
 ام؟ اگر فرد اجیر شده برای قتل پول دریافت کند و خدمت ارائه دهد، آیا به این معنبدانی

 د؟باید در محاسبات لحاظ شومعامله پولی این نیست که طبق تعریف یورو استات 

؟ خب، ما این کار را انجام به حساب آوریمرا  مسروقهء آیا همچنان نباید تجارت اشیا
دهد، های ملی توضیح میحسابدهیم. همان طور که سانجیو ماهاجان، کارشناس می

وجود دارد. اگر من خودرو فراری شما  فاوتیبین اقدام اولیه سرقت و فروش اشیاء دزدی ت
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شود. اما اگر آمد ملی لحاظ نمیرا بدزدم این یک معامله غیرارادی است که در محاسبه در
های نوشیدنیخاویار و »، خودرو فراری شما را بفروشم و با درآمد حاصل از آن پس از آن

شود که فروشی در نظر گرفته میعنوان خردهخریداری کنم، این اقدام به «قیمتگران
ن دزدهای بیشتری مایل نیستم تیتری با عنوا» :گویدبرد. ماهاجان میمی به جلواقتصاد را 

که دهد، چران اتفاق به طریقی رخ میاما ای «در اقتصاد مشارکت دارند، در روزنامه ببینم.
 .ایدکردهپول در اختیار دارید. شما از کاالی مشابه دوبار استفاده  ،بدون تولید کاالیی

حتی غیرقانونی باشد، آگاه  و شیوه تفکر که ممکن است خودسرانه این ماهاجان از
نه نشانگر  است نشده است که درآمد ملی معیار اخالقی بیانگاه ست. اما به گفته او هیچا

خواهید تولید ناخالص داخلی را افزایش دهید، بایستی اگر می» :کندرفاه. او پیشنهاد می
گری را مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهید، استفاده از مواد مخدر غیرقانونی و روسپی

رسد که شیوه درستی باشد، این طور جنگ باشید. به نظر می در حالد و ترویج دهی
 «نیست؟

رودخانه آسک، پارک  در چند قدمینیوپورت،  ی کلیسای جامع ولزدر حومه
وکاری در معرض وزش بادهای شدید قرار دارد. در محوطه پارک ساختمان کسب

که به معماری مدرن  ایسازه. ساختمان قرار داردخاکستری از جنس آجر و شیشه 
است که انتظار دارید تا ردیفی  هاییی آن دسته مکانکنندهتداعی .دهدبدی می یجلوه
آمار و ارقام ببینید. خارج از چمن که با رنگ سفید روی  ها را در حال کارشناساز آمار
ل شود که تصویر را کامگذاری شده است، در باالی زمین دو میله فلزی دیده میعالمت

ای با عنوان دفتر آمار ملی، با تعدادی کلمات به زبان ولزی در ادامه به کند. اطالعیهمی
 خورد.به چشم می «ندکار مشغولها شناسآگاه باشید: آمار»این معنی که 

، به اختصار ُانز، به طور کامل از لندن به بخش ولز جنوبی 1دفتر آمار ملی 2007در سال 
دهند تا بکارکنان مستقل در لندن ترجیح دادند که استعفا  مییت تمادرواقعمنتقل شد. 

آنکه به نیوپورت نقل مکان کنند. این موضوعی نیست که هیئت گردشگری ولز تمایل 
باشد.  وقفهبیتواند یک کار داشته باشد تا آن را عنوان کند. گردآوری آمار بریتانیا می

اند، تحقیقی در در ُانز ایجاد کردهکوشی کسانی که مشاغلی را وجود خبرگی و سختبا
                                                                        

1. Office for National Statistics, ONS 
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دست که ارقام به کنندفکر میها درصد از بریتانیایی10فایننشال تایمز نشان داد که تنها 
ها برای اهداف سیاسی دستکاری دادهند. اکثر افراد بر این باور بودند که اآمده صحیح

چراکه  ملی تأخیر داشت، های درآمددفتر آمار در ارائه داده 2010شدند. در ژوئن سال 
شده است. دو هفته تأخیر منجر به  پیداپذیرفته بود در محاسبه ارقام خطاهای پنهانی 

هایی در مورد در بازارها شد، این امر موجب پدید آمدن حدس و گمان ایجاد ناآرامی
ر انتشا زمانِ های رشد شد که پیش از این منتشر شده بود. دادهروی  های احتمالیاصالح

است، رشد  ترعمیقشد ، مشخص شد که رکود اقتصادی از آنچه تصور میروزرسانیبه
 درصد کاهش یافت.6.2درصد عنوان شده بود به 6.4اقتصادی از نقطه اوج که 

ها پوند کاهش داد. این اجبار در مجموع ُانز عالوه بر انتقال دفتر، بودجه را نیز میلیون
بود. دولت  هاآمارگیری یقات و صرف نظر کردن از برخیعلت اصالح اندازه نمونه تحقبه

های دیگر است به دادهحتی اخطار داد سرشماری بعدی را که پایه و اساس بسیاری از 
، مبلغ قابل توجه  2011کند. در سرشماری سال می لغو آندلیل هزینه بسیار زیاد 

گران است و صحیح ار آم آوریجمعمیلیون پوند بریتانیا برگشت زده شد. هزینه 480
 گاه اولویت سیاسی نبوده است، موضوعی که شصت سال پیش کینز بدان اشاره کرد.هیچ

کنند، پایان درآمد ملی کار میروی  بیشتری که در شهر نیوپورت افرادنفر یا  650برای 
روز برای ارائه  25تنها ها آن هر فصل مانند چکاندن ماشه اسلحه شروع مسابقه است.

تواند به مدت سه سال ن برآورد فرصت دارند، درخواست دشواری که نتایج آن میاولی
آیند، استفاده شود. بنابراین اولین گزارش اطالعات مرتبطی که پدید می برای تمامی

های بیشتری در دادهتدریج برای آنکه که بهاست منتشر شده، برآورد خام اما مؤثری 
ها را بعد از شود. برای هر فصل، ُانز تخمینمی شپایدسترس قرار گیرند، اصالح و 

های دادهدرصد از 90کند، که هر بار روز منتشر می 85 روز و 55روز،  25های زمانی دوره
های اندک های آماری در سرتاسر جهان با برنامهمربوطه در دسترس هستند. آژانس

 است.  مشابه شانکاری روشاما به طور گسترده  ؛کنندمتفاوتی کار می

اجزاء با وجود وجود دارد.  (GDP) روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی 3
ای از مجموعه خاطردر عمل، به ولی ندیکسانتئوری  صورتدر هر روش، آنها به متفاوت

دام به طور کلی متفاوت از دیگری کت متفاوت برای هر روش، نتایج هر ها و مفروضاداده
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های حسابدست آمده از محاسبات سری اعداد به 3مطابقت داشتن  یبرااست. بنابراین 
 های محاسباتی حذف شوند. ملی، نیاز است تا اجزاء نامرتبط و نامناسب از روش

کنیم. پیش از آنکه در مورد سه روش صحبت کنیم، مطلب را با یک تعریف شروع می
تر، کیفیتآمارهای با»ی است: انگیزی مختصر و ستودنبه طرز شگفت دفتر آمار ملیشعار 

ارزش کاالها و خدمات تولید شده به معنای  تولید ناخالص داخلی .«ترتصمیمات درست
این سؤال اما  ؛رسدبسیار ساده به نظر می این تعریف طی یک دوره زمانی مشخص است.

 کند که چرا صدها سال زمان برد تا این تعریف به وجود آید.ایجاد میدر ذهن را 

 ند؛سته این معنادهند به ای که تولید ناخالص داخلی را تشکیل میسه کلمه
است. کوزنتس تولید خالص ملی را  کسر نشده آنیعنی عددی که چیزی از  «ناخالص»

آالت که از آن موارد زیادی کسر شده است، شامل استهالک ماشین در نظر گرفته بودنیز 
کشور اصلی داخل به معنی تولید در « داخلی» در هنگام تولید کاالی نهایی. سپس کلمه

تولید ناخالص ملی شامل تمام کاالهای تولید  .تولید ناخالص ملی فرق دارد است و با
. در عصر استکشور یا خارج از آن  داخلهای یک کشور، چه شده توسط شرکت

 یعنی «تولید»کلمه  نهایتا، .مهم است تفاوتها و کشورها، این چندملیتی بودن شرکت
 .تمام کاالها و خدمات تولید شده

آنچه  و شوندهای مخارج، درآمد و تولید شناخته میسه روش محاسباتی، به روش
کند تنها کاالیی را تولید می ،کنند. یک اقتصادمحاسبه می را تولید شدهیا ، کسب که خرج

مردم تنها  و شوند(که خریده شود )واردات و صادرات یک مرتبه در حساب لحاظ می
اند، خرج کنند. به این دلیل است که در تئوری، نتایج دهکسب کرتوانند درآمدی را که می

 سه روش محاسبه باید یکسان باشند.

ها، کشاورزان، آرایشگران و در روش تولید، تمام کاالهای تولید شده توسط کارخانه
ول به سادگی دو بار شمارش آیند. کار کردن با ارزش محصها به حساب میفروشیشیرینی

 و هانان ها،توانید به راحتی ارزش دوناتآن نیست. به طور مثال در مورد نانوایی، شما نمی
رسیدن به نتیجه صحیح به محاسبات اضافه کنید، به این دلیل  برایرا  های رولتیشیرینی

. شما آرد را زمانی که کنیدشمارش میدوباره ، ایدکردهحساب قبال  که اقالم کاالیی را که
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که برای درست کردن آرد توسط همچنین گندمی آورید.آسیاب شده است، در محاسبات می
 کنید.کشاورزان تولید شده است را به شمارش اضافه می

ید تا آنچه که در تالش درواقعشود، بنابراین وقتی که سهم نان در اقتصاد محاسبه می
به یک قرص نان یا نان شود و در فرآیند تبدیل آرد ه میشناخت «ارزش افزوده»عنوان به

شما باید  .مانند کره، الکتریسیته، نیروی کار، اجارهرا محاسبه کنید؛  ایجاده شدهدار سبوس
اند را از محاسبات ای که در جریان تولید محصول نهایی استفاده شدهتمام کاالهای واسطه

ای ساده است: ارزش تمام کاالها و ر فریبندهکسر کنید. محاسبه به روش تولید به طو
 شود.ای کسر میخدمات تولید شده در بازه زمانی مشخص از ارزش کاالهای واسطه

 «تقاضای کل»عنوان روش دوم، روش هزینه یا مخارج است که اقتصاددانان از آن به
 خانوارها وسطهای انجام شده تهزینهچه  ها است.تمام هزینهشامل  وبرند نیز نام می

کنیم، دولت. ازآنجاکه ما محصول داخلی را محاسبه میچه  ،باشد های اقتصادیبنگاه و
و  ،باید صادرات را اضافه کنیم، چون محصوالت صادراتی در داخل ساخته شده است

که در خارج ساخته شده است. فرمول این روش عبارت است کنیم چراواردات را کسر می
تجاری و صادرات  گذاریسرمایه، گذاریسرمایهکننده، دولت، رفاز: جمع مخارج مص

ترین روش در کتاب آشپزی اقتصاد شدهمنهای واردات. شاید این دستورالعمل شناخته
تمام درآمدهای کسب شده در یک  ومبتنی بر رویکرد درآمد است  ،باشد. آخرین روش

ل دستمزدها، سودها، سود سهام، اجاره کند. این درآمدها اکثرا شاماقتصاد را محاسبه می
چه که کسب گیریم، آنب خواهیم اقتصادمان را اندازهکه مید. هنگامیشوها میو مالیات

 دهد.ل میکنیم، درآمد ما را شکمی

ها آن در ایاالت متحده، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر، بهُانز  که غالب ارقامی
کامل از  برآوردها یک . نظرسنجیآماری استهای نمونه کند از نظرسنجیمراجعه می

 نحوه سنجشای که ق، نویسندهح   رم  تمام مبادالت صورت گرفته در اقتصاد نیستند. عُ 
هیچ کامپیوتری در دنیا وجود »بر این باور است که:  ،اقتصادمان را مورد انتقاد قرار داده

نظرسنجی بسیار خام است و بنابراین ندارد که همه رسیدها را به حساب آورد. این یک 
 «.یمبدان منزه از اشتباهنباید آن را 
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روم ای که من به مغازه میهر دفعه متوجه شود که تواندُانز نمی دیگر: مثال ملموس 
بودند: شده گرفته از منابع متعددی  . اطالعات سابقخرممیکلوچه یا چاه بازکن  چه تعداد

مشخص است چه تعداد بسته تولید کرده است؛ از ریبا تق از کارخانه بیسکوئیت که
دقیقا  اند و از خانوارها کهدانند چه تعداد فروختهمیتقریبا  داران کهها و مغازهسوپرمارکت

زمین روی  تواند از تمام خانوارهای ساکنُانز نمی ند. اماهای خوشمزه چطوردانند کلوچهمی
 هایبر نظرسنجیآن  به جایاند. ه بازکن خریدهو چا بپرسد هفته پیش چه تعداد کلوچه

ای کنندهمصاحبه های مهم هزینه زندگی و غذا است. ُانز. یکی از بررسیکندتکیه مینمونه 
تا مصاحبه اولیه رو در رویی را انجام دهد و سپس اعضای خانواده، از جمله  کندرا مأمور می

حدود  نهساالد. نکنای ثبت میر در دفترچهدر طول یک هفته یا بیشترا فرزندان، مخارجشان 
 کنند.را پر می هافرم این ییمیلیون نفر بریتانیا 65هزار نفر از  5

هزار نظرسنجی  45به صورت ماهانه  ُانزشوند. برداری میوکارها به دفعات نمونهکسب
کند. همانند کوزنتس، ارسال میهای انگلیسی به شرکترا همراه با توضیحات 

کنند، بنابراین اطالعات می بندیطبقهوکارها را به بخش و زیربخش کسب انشناسمارآ
این اطالعات در تصویر کل در نظر گرفته شود. ایانگر نمعنوان تواند بهمیها آن یکی از
 شده( تهیه 4صنعتی )ویرایش بندیطبقه المللیبینتوسط استاندارد  راهنماکتاب قالب 

راهنما برای شما موضوع این ید، . اگر عالقمندا تألیف کرده استملل آن رسازمان  که
وکار قابل صفحه، هر کسب 290در بیش از در این کتاب تواند باشد. مطالعه جذابی می

تا  «های ماهیگیریکشتی»های شرکتهای تصادفی از تصوری برای مثال نمونه
. هر بندی شده استطبقه «کارخانجات ساخت چمدان، کیف دستی، زین و سایبان»

کل بخش  یمایندهنعنوان شود. سپس نتایج بهتقسیم می زیربخشطبقه به چندین 
که محل  مردمی یشود. به چشم خروجی نظرسنجی به آن نگاه کنید. از همهارائه می

اندازه اما یک نمونه به ؛شود که چطور رأی دادندسؤال نمی ،کنندگیری را ترک میرأی
 شود تا تصویر قابل اطمینانی را ارائه دهد.می آوریجمعرگ کافی بز

ها شناسآنچه آمار درخصوصدر تالش است تا اطالعات بیشتری  همچنین ُانز
توسط دولت برای  ها اطالعاتی هستند کهنامند، استخراج کند. اینمی «های اداریداده»

ها: جمله این مثالشود. ازی میآورکشور جمع اهداف غیرآماری و امور اجرایی روزانه
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 ...مالیاتی وهای گمرکی، سوابق نامهها، ضمانتهای رانندگی، تولدها و وفاتگواهینامه
تمام جمعیت را معموال  این اطالعات زیراند، ارزشمند انشناسآمار برای. این اطالعات است

ده از ست آمدهای بهبا تخمین های واقعی هستند ودادهو شامل  گیرنددربرمی
 های آماری مزیت دیگری دارند:دادهند. برای یک آژانس تأمین مالی، ها متفاوتنظرسنجی

هایی برنامه ُانز 2015رایگان است. در سال ها آن اند و استفاده ازشده آوریجمعقبال  هاآن
فاده از کند. استمی آوریجمعگمرک  اداره مالیات وها را مستقیما از دادهرا اعالم کرد که 

 .دهدمیها را به نصف کاهش شرکت ازمورد نیاز  هاینظرسنجیتعداد  ،هادادهاین 

شود. اعداد مختلف ، کار آماری شروع میشده آوریجمعاطالعات  دریافتبه محض 
هر سه تخمین با استفاده از ابزاری به  بعدگیرند. قرار می GDPیک از سه فرمول در هر
ای از شوند، این جدول مجموعهبا یکدیگر مطابقت داده می «هستاند-جدول داده»نام 

 . نتایج است مقایسهبرای ها ماتریس

اساس تورم متوازن شوند. اینکه فروش ارقام بایستی به صورت فصلی و بر در نهایت،
خودرو به طور ناگهانی در یک ماه از سال افزایش یابد، با توجه به این موضوع که همواره 

گزارش  کنند، به نظرهای زیادی را در زمان خاصی از سال خریداری میومردم خودر
دست آورد. تری بهتوان آمار همگنرسد. با تطبیق دادن عوامل فصلی میپرکاربردی نمی

ش شدید فروش کاهدر غیر این صورت، فقط سرفصل گزارشی را در ماه ژانویه تصور کنید: 
 .ینوسان درخت کریسمس، اقتصاد

. رشد به صورت طبیعی از تورم اهمیت بیشتری داردو  استبه تورم دشوارتر محاس
درصد از این 14درصد رشد را نشان دهد اما 15کند. اینکه اقتصاد به میزان تبعیت می

رشد  «واقعی»کننده است. مردم به نرخ ها باشد، گمراهافزایش به دلیل افزایش قیمت
ها حجم تولید را )به جای ارزش تولید( با شناسعالقه بیشتری دارند. همچنین آمار

برند. حال می آن بهرهکاهش اثر  برایکنند یا از یک ضریب نفوذ تورم یکدیگر مقایسه می
ابرامسکی و درو شمارش  این است که انتظار بکشیمکه ما به آن نیاز داریم آنچه  تمام

 دست آید.لص داخلی بهو در نهایت تولید ناخا را تمام کنند هاو روسپیموادمخدرها 
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در بود و روش معاون فکه سابقا ، ساله 64نیسخانم ج   2012در تابستان سال 
اش احساس در قفسه سینهدردی کرد، ت زندگی میمفورد در ایالت کنکتیکنزدیکی است  

، در بیمارستان به بردند اشخانه تریکیلوم 6به بیمارستانی در کرد. او را با آمبوالنس 
معاینه کرد. سرانجام نیز او را  مدت سه ساعت تحت آزمایشات مختلف قرار گرفت و دکتر

او را به خانه فرستادند. این قسمت  هاضمه ندارد ود که مشکلی به غیر از سوءنبه او گفت
 3ی آمبوالنس، دالر برا 995خوب ماجرا بود. قسمت بد، صورت حساب بیمارستان بود: 

رای هزار دالر ب 21در مجموع . هزار دالر هزینه بیمارستان17هزار دالر دستمزد دکترها و 
 نبوده است. گران قدراینگاه هیچ یک معاینه معمولی. سوزش قلبی

های بیمارستان سه آزمایش حسابتوانست گران باشد؟ بین صورت چه آزمایشی می
خورد. آزمایش تروپونین به چشم می دالر 199.5دام ک ی هربا هزینه «Iتروپونین »

 مرتبطهای قلبی حمله باگیرد که های مشخصی را اندازه میسطوح مختلفی از پروتئین
 است. 

نین را پوشش ومایش تروپ، هزینه آز1(طرح بیمه دولت ایاالت متحده) ردیکِ اگر مِ 
کرد. از دالر پرداخت می13.94 آزمایشدالر برای هر  199.5نیس به جای ج  داده بود، 

پوشش طرح مدیکر که از  نیس شاغل نبود بنابراین بیمه نداشت. تحِت آنجایی که ج  
دالر بابت یک آزمایش  157.61نیس ج  همچنین  نبود. همشد سالگی اعمال می 65سن 

هزینه برای دالر 11.02کامل خون پرداخت کرد. مدیکر به بیمارستان بابت آزمایش مشابه 
یک ورق قرص  یهزینهها شامل سایر افزایش شدید قیمتکند. ار پرداخت میبیم

                                                                        

1. Medicare, the US government insurance scheme 
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هزار برابر شده 10کدام . قیمت هرشدمیاز تایلنول  استامینوفن ساده، یک نسخه عمومی
بیماری مانند برای مفورد، مخارج کلی کار آزمایشگاهی های بیمارستان است  بود. طبق گفته

شود. این میمیلیون دالر  27.5 ، حدودش از دوازده ماهنیس با دوره زمانی بیخانم ج  
میلیون دالر بوده 293.2در یک سال برابر بیمارستان عدد با توجه به اینکه درآمد کلی آن 

 برای یک سازمان رسما غیرانتفاعی نیست. کمیاست، درآمد 

 هایدرصد از تولید ناخالص داخلی را صرف مراقبت17ساالنه ایاالت متحده حدود 
دو برابر میزان مخارجی است که در اکثر کشورهای تقریبا  کند. این مقدارسالمت می

درصد و 10.2درصد از تولید ناخالص داخلی، ژاپن 9شود. بریتانیا پیشرفته هزینه می
درصد از تولید ناخالص داخلی 11.5فرانسه که سیستم سالمت در حد کالس جهانی دارد، 

کند. سنگاپور که خدمات سالمت بسیار خوبی دارد، یهای سالمت مرا صرف مراقبت
درصد که کمتر از یک سوم این مقدار در ایاالت متحده است را از تولید ناخالص 4.9

میلیارد دالر صرف مخارج پزشکی  55بیش از  هاآمریکاییکند. هر هفته داخلی هزینه می
 سندی درطوفان  خساراِت صرف جبران است که  کنند، این میزان نزدیک به رقمیمی

 شد. 2012سال 
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