
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  185 -204 صفحات، 1391، خرداد 3  شماره

  
   با واسیلی لئونتیفگفتگو
  1997 آوریل 14

  
  1فولی. دونکن ک: کننده مصاحبه

  2کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا
   و محمد نجارفیروزجاییپور محمدرضا فرهادی: مترجم

  

 4 ستانده-وی تئوری داده. اقتصاد قرن بیستم استعلم دهندگان   از خالقان اصلی و شکل یکی3واسیلی لئونیف
 به دلیل خلق کرد و کیتکنولوژ و ی اقتصادیها داده ستانده - دادهاول ی ساخت جد براهایی و تکنیک

به و تحلیل ن ابزار مورد استفاده در تجزیتر ن و گستردهیمندتر  توانعنوان  ستانده به- داده  جداولتیتقو
 هینظر ستانده نقش مهمی در توضیح -های داده  ماتریسنظریهن یابر  عالوه.  بودمعتبر یساختار اقتصاد

 نهی در زمین و بنیادی مهمیها مشارکتچنین لئونتیف هم. فا نمودیا 1950 و 1940 دههدو تعادل عمومی در 
 اقتصاد پولی، عالیق تحقیقاتی وی شامل. سته االملل و پویایی اقتصادی داشت ت بینهای تقاضا، تجار تئوری

، ع سالح، تغییرات تکنیکی القاییزیست، توزیع، خل  اقتصاد محیط،سنجی اقتصادجمعیت، رویکرد
های  ریزی اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی و سایر اقتصاد المللی سرمایه، رشد، برنامه  بینیها ییجابجا

 منظور شناخت بهالمللی  های ملی و بین بندی سیاست در فرمولثر ؤ می نقش لئونتیف.است بودهسوسیالیست 
ثر و ؤ میقدچنین منتهم. فا کرده استیازیست   و محیطی کنترلابزارهایتکنولوژی، تجارت، جمعیت، 

 جایزه نوبل اقتصاد را 1973در سال او .  بوده است آنکرد و عملیر، تئو اقتصاد معاصریکردآگاه از رو
  .افت کردیدر

 در آپارتمانش برفراز پارک میدان واشنگتن در شهر نیویورک 1997 آوریل 14 را در لئونتیف
 خودش بود هایمشغول انجام کار، خانم لئونتیف  نشیمن تکیه زدهاتاق در ی مبلبرلئونتیف . مالقات کردم

  بود وامید بالئونتیف سرزنده، اندیشمند، حیران و. پرسید چیزی میت آرامش لئونتیف  از وضعیگاه و گه

                                              
1. Duncan K. Foley 
2. Barnard College of Columbia University 
3. Wassily Leontief 
4. Input-Output Theory 
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 186  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

زمان را  گذر یردا ساعت پاندول. دکر نجوای پیانو تغییر می تا  یک موسیقی بلندازروی نوار   برشصدای
نسخه . نمود یمفهوم م روی نوار نا را براو واژگان گاه ی خیابان نیویورک گهاصدو سرو داد ینشان م

   .ام  ویراستاری کرده مطالبی و روشنیوستگیپ به منظوررونوشت را 
  

در  مارکس دیتول بازیها طرحستانده و - تحلیل دادهانیم در مورد رابطه یتوجه بحث جالب :لیفو
  شما بهتعلیموجود داشته باشد، در  یزیچ نیچننقش مارکس، اگر  . وجود داشته است سرمایه دومجلد

ر آن  شما و بی فکرشرفتیپ بخش مارکس الهامد یتولباز یها طرحدان چه بود؟ آیا عنوان یک اقتصاد
    است؟ بودهگذارریثأت

 ، اما منجا بود که مارکس را آموختم همان و گذراندم را در روسیه میدوران کارشناس :لئونتیف
 ستانده،  تجزیه و تحلیل داده در آن زمان توسعه،واقعدر . نیستمجو ستیزهن مارکسیت یک اقتصاددا

کردم  همیشه فکر می.  بودالسیک نئوک- عرضه و تقاضای کالسیکتحلیلبه ضعف نسبت  یالعمل عکس
اید،  انده من را خوی سخنرانکنم، شما  میتصور .ه است بوددارای نقاط گسستبه شکل جدی ل ین تحلیا

حلیل داده داند چگونه حقایق را یکپارچه سازد و من ت   نمی1 تعادل عمومیهینظرکردم که  احساس می
 مند  نظامی روشدر قالب واقعی برای ثبت حقایق ای هزمین شی پبه منظور ارائهو  یستانده را کامالً عمد

  .  خواهد بودریپذ  امکان اقتصادیح عملکرد این سیستمی تشر آن در نتیجهتوسعه دادم که
  

ایفا گیری عقاید شما  نقشی در شکل ،تولیدباز برای 2 مارکسهای برنامه بنابراین، آیا ساختار :فولی
  کرده است؟

شه در ریاضیات دچار اشتباه او همی. دان خوبی نبود مارکس ریاضی.  خیر. خیرواقعاً ، خیر:لئونتیف
های مارکس را تفسیر  اصل من ایدهخیلی عقالنی نیست، اما، دراو  3کار  و تئوری ارزش نیرویشد می
، 4 احتماالً کنه.دان کالسیک استکه وی یک اقتصاد فقط به خاطر اینمندم کنم و به مارکس عالقه می

 ثیر قرار داده را تأ چیزی شماخیلی دشوار است که بگویید چه. ثیر قرار داده استتأ را تحت، معقاید کنه
 همه] نظریات[ه شکل اصولی قبالً ب. التحصیل شدم  لیسانس فارغدورهدان در ن یک اقتصادعنوا  به.است
 ی خیلی خوبیشینهپ فقط خواندم و خواندم، در نتیجه .هفدهم را مطالعه کرده بودمدانان اوایل قرن اقتصاد

  .ما هک کرد که جایگاه علم را درکنم  می و احساسصادی داشتمتقعقاید ادر تاریخ 

                                              
1. General Equilibrium 
2. Marx’s Schemes 
3. Labor Theory of Value 
4. Quesnay 
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واسیلی لئونتیفگفتگو با   187 

   بودید؟آنجا 1 اتحاد جماهیر شورویهای ابتدایی تجربه در سالشما  :فولی
 . با دولت دچار مشکل شدم،واقعدر. اد جماهیر شوروی را ترک کردم اتح1925در سال  :لئونتیف

  .شدم تا بتوانم کار کنم ارج میجا خ باید از آن
  

ماهیر شوروی فکر ریزی در اتحاد ج اری برای برنامه یک مبنای آمبهکسی  آیا در آن زمان :فولی
  کرد؟ می

.  تحلیل درآمد ملی بوددر اصلموضوع در ارتباط بود ن  ایااولین چیزی که کمی ب.  خیر:لئونتیف
دهد،  ر میهر چیزی به شما یک تصوی. نبود یجزیخیلی این تحلیل هم های درآمد ملی،   تحلیلمانند همه

خواهید بدانید  می. ک تصویر کافی نیستتنها ی  درک عملکرد سیستمکردم برای   فکر میکه  الیحدر
 این نظام چگونه کار  اینکه روی درکفقط بربلکه   نبودم؛نظاممند به بهبود  قهعال.  شدتفکیکچگونه 

شناخت  کنم میمید؛ اما احساس هففت کنید، بکه پیشروب است قبل از اینالبته، خ.  تمرکز کردمکند، می
  .دان است  کار یک اقتصادن اقتصادی اولینظام و فهم

  

   به برلین رفتید؟1925 سپس در سال :فولی
یار تحقیق  دست.  دو استاد داشتم.و به سرعت مدرک دکترایم را گرفتم  به برلین رفتم:لئونتیف

 ی که اقتصادادن3 بود و بورتکیوزیتوجه  جالبکامالًدم که اقتصاددان تاریخی  بو2پروفسور سومبارت
  .دانست  نمی اما پروفسور سومبارت ریاضیات،آشنا به ریاضیات

  

  بودند؟مند  عالقه ستانده - دادهبه وجه آماری جداول خاصی آنها به شکل :فولی
 اما گرایش به.  باشندگرا  واقعشان باید های تجربی تالشدانان در اد اقتصاما.  خیر:لئونتیف

  . وجود داردمطرحبودن، از لحاظ تئوری، به ویژه در بین اقتصاددانان  انتزاعی
  

   چه مدت در برلین سکونت داشتید؟:فولی
 -4اقتصاد جهانی سسهؤ و بعد در ما به سرعت گرفتمرمدرک دکترایم .  سال2 حدود :لئونتیف

جایی همان اصل ، درکار شوم تا آنجا مشغول بهشد دعوت  بودم و از من -5کیل سسه بزرگ درؤیک م
  . ستانده را ارائه کردم- دادههبود که من اید

                                              
1. Soviet Union 
2. Sombart 
3. Bortkiewicz 
4. Institute for World Economics 
5. Kiel 
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  کار کنند؟ آن  مرتبط با چیز عمومی یا هربودند که در آن حوزه آیا پژوهشگران دیگری در کیل :فولی
  .تنها بودم.  خیر:لئونتیف

  

  . شغل جذابی باشد ستانده باید-دهتحلیل داای آماری برای   انجام کارهای پایه:فولی
چگونه انجام آن را  از لحاظ عملی نشان بدهم که  تصمیم گرفتم بود،طور  بله، همین:لئونتیف

ایاالت  به 1 از طرف دفتر ملی تحقیقات اقتصادی.م انجام دادمیار  دستکمک این کار را با  ودهیم می
 کارشدت  ی و بهسخت به میار دستبا ردم و  دریافت کهنگفتی پول  مقدار.متحده آمریکا دعوت شدم

 طبیعتاً با .کردیم  استفاده می-اطالعات تکنولوژیکی - از همه اطالعاتکردیم، منظورم این است که  می
وارد از آنجا به هار.  آمار آمریکا بهترین بایگانی آماری برای اقتصاد استهادار.  شروع کردم2ادارۀ آمار

 ستانده -هکه جنگ شروع شد، عالقه به تحلیل داد  هنگامی. گذراندما سال را آنج45دعوت شدم و 
 بسیار  جنگ بخشطی که البته مهوایی بود  نیرویمشاور. ریزی اقتصادی بودم  برنامهمشاور. افزایش یافت

اقتصاد  ستانده -آنها جدول داده. هوایی محاسبه شد ستانده توسط نیروی-بهترین ماتریس داده.  بودیمهم
ا نیستم، ام گرا  خیلی عملمعموالً. ساخت داف می را قادر به انتخاب اهکه آنهاا نیز داشتند چرالمان رآ

هوایی انتخاب متعهدانه   و این برای نیروهایکنید چه می دانید باید بخواهید کاری انجام دهید اگر می
  .نمود میا بسیار جذاب برای آنهرا  ستانده - تحلیل داده، در نتیجهو مواردی از این دست بود کهاهداف 
  

  ؟ چه بود؟ آیا پس از آن ذهنیت شما تغییر کرد1930 ههز در دنی به کار کتان واکنش :فولی
 کردم که کینز چراکه احساس میگاه من بسیار انتقادی بود دید. وجه  خیر، به هیچ:لئونتیف

هرگز . گرلیل تحتمدار بود تاکینز بیشتر سیاس. کرده استاش ارائه   سیاسیایدش را برای توجیه عقا تئوری
رجوع کنید  ام شناسی به کتابو اگر م ز نوشتها را به کین چه تعدادی از اولین نقدیک کینزین نشدم، گر

 بلکه فقط ،خیلی وجه سیاسی آندهم، نه  را به شکل اصولی انجام نقد ا تالش کردم کهام. بینید آنها را می
، خوب، اید بهبود بخشیده شما سیستم را حاال.  نقد کردمنه بودگرایا ی من خیلی عمل که برارویکرد او را

  .ید کنتشریحاما اول باید سیستم را به منظور بهتر کردن آن 
  

  د داشتید؟آن زمان نظریه جایگزینی برای رکو آیا :فولی
. ی پویا استیندفرا نوسانات اقتصادی  بنیادین تئوریک این است که درکاحساسم.  خیر:لئونتیف

های    است، معادله ها نوعی از تفاضلدهد وجود  نوسانات اقتصادی را توضیح می که آنچه ممعتقدهنوز 

                                              
1. National Bureau of Economic Research 
2. Census 
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ساختاری همواره پویا  اتاین تغییر. ویژه اکنون بسیار مهم است  به، ساختاریاتالبته، تغییر. دیفرانسیل
. وش کمی مهم است ر هم از ارتباطات متقابل است، یک سیستم از معادالت، اما هنوزنظامی این. است
 -ری تحلیل دادهدر همان زمان تئو داشتم، تئوریکه توجه زیادی به ارتباط بین مشاهده و  یجایاز آن

فکر . آوری کنم ها را جمع سعی کردم که داده  و استبر ریاضیات مبتنیستانده را ارائه کردم که واقعاً 
   .ثیر قرار دادمی را تحت تأ اقتصاد آمارکنم درس می

  

 1940 های  در دههه ستانده و تحلیل درآمد ملی دو سیستم بزرگ بودند ک-تحلیل داده.  بله:فولی
  .به وقوع پیوستند 1950و 

کنم تحلیل  تصور می .باشند مجزا هدو مقول واقعاًآنها  کنم که  فکر نمی. ر استوط همین :لئونتیف
 گسترش سیستم موریتمأ که 1مثال، استونبرای . ی استتر بیش جزیئات ستانده فقط دارای -داده

سازی درآمد ملی در تحلیل   یکساندر مهمیداشت، نقش عهده بر   را سازمان ملل متحداقتصادی آماری
  . ایفا کرد ستانده -هداد

  

رت صو عرضه و تقاضاسازی اثرات دل برای مهایی  معموالً تالشی از آن نوع، سیستم در:فولی
  .گیرد می

 احساس .بپردازیمتحلیل تقاضا به صورت مجزا به وضوع بودم که  همیشه نگران این م:لئونتیف
 خانوارها فقط بخش ، خوبسازی تئوریک فرمولیک  در. ی از سیستم هستند عنصر خانوارهاکنم می

  .روند شمار می بهبزرگی از اقتصاد 
  

تولید سیستم وه باز وجی ازتولید جمعیت یکباز کالسیکی است که ه این انعکاس اید:فولی
  .تصادی استاق

  .گردد  دقیقاً، این به کنه بر می:لئونتیف
  

 ساختاری و نوسانات نیز ات در مورد موضوع اثر متقابل بین تغییر2 با ریچارد گودوین:فولی
  .ام صحبت کرده
 نتوانست یک شغل دائمی تیارم بود، دس و خواندسبا من در.  گودوین دانشجوی من بود:لئونتیف

  . بودیخوش مشرب و دوست خوب. ر نتیجه به انگلستان رفتدر هاروارد پیدا کند و د
  

                                              
1. Stone 
2. Richard Goodwin 
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ر هاروارد  دی شغل1940 هاواخر ده او در. ین صحبت کردموبا گودبار  در این مورد یک :فولی
   رسمی بود، درست است؟داشت، اما استخدام غیر

  .ستان رفتل به انگاو نتوانست استخدام رسمی شود و به این دلیل بود که. له ب:لئونتیف
  

 که چرا کسی که چنین محدی متعجب تایزی است که او هم به من گفت، اما بله، این همان چ:فولی
  .شود نتوانسته است استخدام رسمی داد انجام 1940 ه را در اواخر دهتحقیقاتی

  .گرا بود او چپ.  بودکنم که احتماالً دلیل آن سیاسی می فکر :لئونتیف
  

   کارهای علمی او سایه افکند؟ برروی همین موضوع بنابراین:فولی
  . بودطور همین بله، صراحتاً :لئونتیف

  

های   شوکپس، یدجوی ها می را در وقفههای تجاری   هنوز هم علت اصلی نوسانات چرخه:فولی
  ؟شوند  چه میتغییرات ساختاری طرف عرضه

م پویا، بدون که یک سیستم، یک سیستچرا بله، تغییرات ساختاری، اما خیلی دقت کنید، :لئونتیف
  منجر به بروزای دارد که  نهفتهههای مشخص  و ریشهخواهد بودهای زمانی  تغییرات ساختاری دارای وقفه

 تغییرات تکنولوژیک. خیلی مهم است  حاضر، تغییرات تکنولوژیکالبته، در حال. شود مینوسانات 
  . استنیروی محرک تغییرات اقتصادی و علت تغییرات اجتماعی 

 

 مستهلک ال که نوساناتؤتر، نظرتان راجع به این س سراغ مطالب تکنیکی ه منظور رفتن به ب:فولی
   چیست؟ هستند یا خیر1شونده

کند، چرا ما  این مشکل ایجاد می. مستهلک شوند نباید  نوسانات لزوماًنظر ریاضی  از نقطه:لئونتیف
شوند که شامل نیروهای  انات میشویم؟ و نیروهایی وجود دارند که مانع از انفجار نوس منفجر نمی

  . سیاستی و اثرات غیرخطی دیگر استپیامدهایاقتصادی مانند 
  

  .  تحلیل تقاضا داشتیدباره در2ای با مارشاک مجادله 1930 ه در ده:فولی
کنم ایرادی منطقی در دیدگاه  آورم، فکر می خاطر نمی  بله، اما اکنون جزئیات آن را به:لئونتیف

  .تمارشاک وجود داش
  

                                              
1. Damped or Undamped 
2. Marschak 
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واسیلی لئونتیفگفتگو با   191 

   ستانده داشت؟- ارتباطی به گسترش تحلیل داده:فولی
در کیل و  ستانده را ارائه کردم، راستش وقتی - ماجرا تقریباً بعد از این بود که تحلیل داده:لئونتیف
 1لی بودم، این دفتر تحت ریاست میچدر دفتر ملی خیلی شورش.  این تحلیل را ارائه کردمدفتر ملی بودم

یک برای درک . ک تئوریک قوی داشتم یک در،که از سوی دیگر ود، درحالینهایت تجربی ب بی
مخفیانه . کردم  سازماندهی تئوریک یدر دفتر ملی مخفیانه سمینار. یند باید یک تئوری داشته باشیدفرا

 .که برخالف اصول دفتر ملی بود بود چرا
  

رد موضوعات روش تر ملی در مو و دف2 تقریباً تند بین کمیته کولزه یک مجادل1940 ه در ده:فولی
  .  خیلی تند نوشته یک مقال3 کوپمنز آن زمان.گرفتتجربی و تئوری در

  .بودمدار کمیته کولز  طرف قطعاً کند نم ریاضیات نقش مهمی ایفا میک  از آنجا که فکر می:لئونتیف
  

  . اما از لحاظ سازمانی با دفتر ملی همراه بودید:یفول
ح دادم، اگر واقعاً سخنرانیم توضی طور که در  همان،کردم حساس می زیرا ا دقیقاً،:لئونتیف

 باید حقایق را در اختیار داشته باشید و مشکل این است که چگونه این فهمید علم تجربی را بخواهید  می
 .کند  تئوری حقایق را سازماندهی میاساساً. دهی کنید حقایق را سازمان

  

  .ترکیب این دو بینش است بنابراین عقیده شما به نوعی :فولی
  . بله:لئونتیف

  

سنجی و مشکالت  مشخص برای اقتصاد کمیته کولز یک رویکرد کامال1940ً ه در ده:فولی
  با آن موافق بودید؟. گیری ارائه کرد اندازه

  .سرعت از آن انتقاد کردم به.  خیر:لئونتیف
  

گذاری دولتی بعد از جنگ ستاهنمایی سیا ستانده در ر- تحلیل دادهکردید بینی می  پیش:فولی
  .شود های بعدی ارائه می الگو برای دهه جذابی است زیرا یک هجهانی دوم نقشی داشته باشد؟ دور

چه آورم که گر یاد می به. کردم بینی می  هم پیشر صنعت نه تنها در دولت، بلکه حتی د:لئونتیف
 انجمنی از ر مطرح شد،پرسش در مورد وضعیت صنعت خودرو در اقتصاد آمریکایی کمی دیرت

                                              
1. Mitchell 
2. Cowles Commission 
3. Koopmans 
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 192  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

که تحقیقی را منتشر کردم که از مثال  چرا. لئونتیف مراجعه کنیدبه گفتند  گران بودند که می صنعت
چه همیشه  منتشر کردم و همیشه اصل من، گر را یک تحقیق تجربی. صنعت خودرو استفاده کرده بود

ها   برای استفاده از داده رات تئوریکمالحظاتوان با آن موافق بود، این بود که هنگامی که بعضی  نمی
  .کند تئوری چگونه کار میببینم  که  بود برای این تئوری بود، بلکه واقعاًبیان نه فقط برای -ساختم می

  

های  اندازه  مطالعه آینده صنعت خودرو یا چشم برای ستانده، مثالً-ین از تحلیل داده بنابرا:فولی
  صنایع خاص استفاده کردید؟

او تجزیه و . 1نبرگ اقتصاددانی بود به نام هوفدر طول جنگ سرد. طور بود ، همینبله :لئونتیف
 ستانده ایاالت متحده آمریکا نقش خیلی -ادهدر طراحی جدول د. های تجربی زیادی انجام داد  تحلیل

تعداد خاصی عیار بود و باید بدانید که درک علم آمار نیازمند اس واقعاً یک آماردان تمام. مهمی ایفا کرد
گذرد، اغلب از تلفن  ا ساختم، که زمان زیادی از آن می ستانده ر-هنگامی که اولین جدول داده. است

کردند، تماس   در ارتباط با توزیع کاال کار میهای خاصی که   من با صنایع، بنگاه. کردم استفاده می
  .کردم  و از آنها اطالعات دریافت میگرفتم می

  

ی ها حسب بخشکنندگان بر کردید که سهم مصرف ال میؤندگان سکن  توزیع بنابراین از:فولی
   چیست؟مختلف

  .کردم مستقیماً به آنها مراجعه می.  دقیقاً:لئونتیف
  

   ستانده در حال کار داشت؟- یک جدول داده1946 آیا دولت آمریکا در سال :فولی
 دفتر همحاسبات درآمد ملی روان.  اقتصادیهای  در دفتر تحلیل2در بخش تجارت.  بله، بله:لئونتیف

 ستانده - بهترین جدول دادهحال، بااین.  ستانده داشتند-ا جدول دادهشدند و آنه تحلیل اقتصادی می
 و ای به من نوشت ، نامه3وزیر کار روزولت، فرانسس پرکنیز. کار تهیه شده بود توسط سازمان نیروی

 وی گفتقی برای اقتصاد آمریکا خواهد افتاد؟ جمهور پرسیده است بعد از جنگ چه اتفا  رئیسگفت
دانیم   اما نمی که به مقاالت و کتب مراجعه کنیممیما سعی کرد. ال پاسخ دهیمؤدانیم چگونه به این س نمی

چگونه چنین چیزی را مطالعه کنیم و بعد یکی از اولین مقاالت من منتشر شد و آنها گفتند، خوب، ما 
ادند تای فرس آنها نماینده. ین پرسش پاسخ دهیمتوانید به ما بگویید چگونه به ا فکر کردیم احتماالً شما می

  آن زمان دولت تحت نظارتنظر قرار دهید؛ درواقعوری خوب را مد حقایق و یک تئو من گفتم
                                              
1. Hoffenberg 
2. Department of Commerce 
3. Frances Perkins, 
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واسیلی لئونتیفگفتگو با   193 

یا و به واشنگتن ب. آوری کن  بسیار خوب، حقایق را جمعبه من گفتند.  فعال و هوشمند بودروزولت بسیار
کار را   باید.واشگنتن حقایق را گردآوری کندتواند در   خیر یک نفر نمیگفتم. آوری کن ا جمعحقایق ر

 ایجاد کردند و 1مدرسه لیتر  در هاروارد در راکار در هاروارد انجام بدهم و آنها بخشی از دفتر آمار نیروی
-ندس و یک جدول دادهمن افرادی را استخدام کردم، اما نه تعداد زیادی اقتصاددان، بلکه بیشتر مه

.  ساخته شد2 ستانده بعدی که دارای جزئیات بیشتری بود با پول بخش دفاع-ستانده ساختیم، جدول داده
 ستانده بسیار سخت است؛ این فعالیت - ساختن یک جدول دادهبدون پول. ها پول زیادی داشتندآن

  .نیازمند منابع مالی است
  

 -بر داده ای کنیزی و رویکرد ساختاری مبتنییریت تقاض بعد از جنگ، آیا رقابتی بین مد:فولی
  گذاری اقتصادی وجود نداشت؟ستانده برای سیاست

کنم، رقابت زیادی  فکر نمی. ان غالب بودزی جرینیرویکرد کقطعاً  کنم فکر می آه، :لئونتیف
  . بودتاز یکهز نیوجود نداشت، ک

  

   چرا این اتفاق افتاد؟:فولی
 بیشتر یک سیاستمدار از لحاظ فکری،. ی داشتگرای  عمل گرایش بهلیز خینی زیرا ک:لئونتیف

.  دادتوسعهاش   قیده سیاسیاش را برای تأیید ع  در اصل نظریهکنم فکر می. مدار برجستهسیاستبود؟ یک 
  . باهوش بودای شکل باورنکردنی به

  

 دفاع و کار و رویهای نی  با وازارتخانه  شما هم ارتباطات سیاسیرسد نظر می  خوب، به:فولی
  . داشتید3تجارت

کار بر  وزارت نیروی. تر بودبسیار معتدلاین رابطه . متفاوت بودنوع آن دانید که   بله، اما می:لئونتیف
 بیشتر تکنیکی این موضوع. کرد مختلف و غیره مطالعه میهای  کار، مهارت روی مشکل عرضه نیروی

  .کار  دفتر آمار نیروی-کاری دارند  نیرویبخش  ستانده در-آنها هنوز یک بخش داده. بود
  

پردازیم زمانی بود که سنتز   که هم اکنون به آن می1940 هرسد اواخر ده نظر می  به:فولی
شناسانه واقع شده  روش اجماع  ستانده با-رابطه دادهنظرتان در مورد . شناسانه در اقتصاد اتفاق افتاد روش
  ؟ از آنتفاوتمدانید یا   بخشی از آن میستانده را-؟ آیا داده چیست اقتصاددر

                                              
1. Littauer School 
2. Defense Department 
3. Labor Department and the Defense Department and the Commerce Department 
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 194  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

به اطالعات .  بدبین بودم1 انطباق منحنیمفهوم من تاحدی به کل دانید که  البته می:لئونتیف
ها  ماردانان نیستند بلکه تکنولوژیستدانند ساختار اقتصاد آ افرادی که می. کردم لوژیک فکر میتکنو
طور  ام این نبود که ساختار را به عقیده. یار دشوار استکنولوژیک بسالعات تسازی اطمدلالبته  .هستند
سراغ   بهکه اعتقاد داشتم باید مستقیماًهای آماری استخراج کنیم، بل سنجی یا تکنیکمستقیم از اقتصادغیر

برای این منظور پیشنهاداتی داشتم که تحقق نیافتند زیرا پولی وجود .  و مهندسی برویممنابع تکنولوژیک
  .بر هستند نهایت پرخرج و هزینه ای تجربی بیه تحلیل ه وتجزی. نداشت
  

  .مستقیم استتر از بررسی آماری غیر  ستانده پرخرج-داده :فولی
. گرفتند م بودند که مورد استفاده قرار میمستقیهای آماری غیر این روش. لی بیشتر بله، خی:لئونتیف

کردم  اما قویاً احساس می. پرداز هستم هر اصل یک نظریکنم یک گرایش تئوریک قوی دارم و د فکر می
. کنند میهای واقعی چگونه کار  که سیستم  اینهایی است برای درک  اخت چارچوبکه تئوری فقط س

 . جدا استهکه برای اغلب اقتصاددانان، تئوری یک مقول حالیاین یک اصل سازمانی است، در
  

  . است2ویانه یا رفتاریگ شی تئوری پندکن  گروهی از اقتصاددانان فکر می:فولی
 که ماهیت مرسوم یک سیستم کند داند یا قبول می کنم اگر یک نفر می گمان می.  بله:لئونتیف

 همقاالتی دربار.  دقیقی انجام دهدهای بینی  تواند پیش ماهیت عمومی سیستم میعلت  ریاضی چیست، به
کنم  کمی وجود دارد و احساس میمدت و بلندمدتی در تحلیل  مشکالت کوتاه. بینی منتشر کردم پیش
مدت خوب است؛ اما تغییرات تکنولوژیک که  مشکالت کوتاهبررسی بینی برای   پیش مرسومهای روش

   .مدت استهای اقتصادی است فرایندی بلند  پیشرفتهک همنیروی محر
  

 یا تگیری انتظارا  در مورد رفتار انسان یا شکلی خاصوض فرانداز  بنابراین از این چشم:فولی
  .کنند  میایفاترجیحات یک نقش فرعی 

ویژه در   که بهکنم  چراکه احساس می.گونه باشد کنم همین گمان می.  یک نقش فرعی:لئونتیف
ر اصل در  دکنند و  ایفا میمهمیگران بزرگ نقش واقعاً داری، صنعت  رمایهشرایط نظام بازار، یک نظام س

البته . کند سعی در کسب سود دارند دشان را حداکثر میهایی که سو مدت با انتخاب تکنولوژی کوتاه
   .مدت است  تجارت حتماً یک سیستم کوتاه، امامد نظر قرار گیردت ملی باید سیاس

  

                                              
1. Curve-Fitting Notion 
2. Predictive or Behavioral 
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 این موضوع ها بلندمدت هستند گذاری نقل یا تولید برق که سرمایه و ثل حملهایی م  در بخش:فولی
  .تواند مشکل ایجاد کند می

 نیازمند مهندسی  محیط زیست-کنم  فکر می- وتولید برقیعنی در جا ن آ. موافقم:لئونتیف
  . اهمیت زیادی دارند که امروزه  هستیدبلندمدت

  

آیا رقابتی میان رویکردهای درآمد ملی .  در مورد پول و مشکل وجود منابع صحبت کردید:فولی
  جود داشت؟ و1950 ه دهیدر آمریکابرای جذب منابع مالی  ستاده -و رویکردهای داده

 ستانده برای - آنها متوجه شدند که دادهکنم، حداقل در بخش تجارت  احساس می:لئونتیف
 - احتماالً حتی حاال- زمانی وجود داشت کههواقع، یک دوردر. رآمد خیلی مفید استمحاسبات د

شه یک گذاری همی سرمایه. کند  ستانده را خالصه می-محاسبه درآمد ملی در اصل نتایج تحلیلی داده
ه یک  بیشتر نیاز بتکنولوژیک، ستانده، به ویژه تحلیل تغییرات -برای تحلیل داده. له و مشکل استمسئ

  .که امروزه پیشرفت علمی نیروی محرک تغییرات تکنولوژیک استدرک مهندسی داریم چرا
  

  بینید؟  تحقیقات علمی می دار روی سایر مسیرهای اولویت  بازخوردی از تنگناهای اقتصادی پیشیا آ:فولی
  . رفت علمی به ارتش کمک کرد پیش.  برای صنعت جنگهمیشه، اول از همه،  بدون شک، یقیناً:لئونتیف

  

حادث شد،  در دکترین اقتصادی ی دیگر بزرگات تغییر1970 ه و اوایل ده1960 ه در ده:فولی
 بینی کامل   فرضیه شفافیت بازار و پیشوهای انتظارات عقالیی   امروز مدلچهزی به آننیتغییر از اجماع ک

را چگونه دیدید؟ عوامل شما آن زمان استاد دانشگاه هاروارد بودید، این اتفاق . شوند نامیده می
   کننده آن تغییر چه بود؟ تعیین

دانم که کل انقالب انتظارات تا چه  نمی.  کینز بر اندیشه اقتصادی حکمفرما بوداوایل :لئونتیف
دقت دنبال  ه دیگر مطالب را بحاال. از نظر ریاضی این یک نکته بسیار ظریف است. ردحدی پیشرفت ک

وگو  تنها در مورد آن گفت. کنم که تحلیل زیادی در مورد انتظارات وجود نداشت کنم، اما فکر می نمی
که  مدت  کوتاههاسثتناء یک دور تظارات ندیدم، بهتئوری ان در زمینه مهمی مشارکت گونه هیچ. شد می

  .های تجاری مهم است  برای چرخهطبیعتاً
  

   جدید است؟هگونه برتری تجربی این شیو هره که تغییرات علم اقتصاد نتیجکنید  بنابراین فکر نمی:فولی
  .کنم گونه فکر نمی  خیر، این:لئونتیف
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  زگرایی بود؟نی آیا این فقط پایان جریان ک:فولی
  .گونه بود م اینکن  فکر می:لئونتیف

  

 کنم در این مورد با انصاف  فکر میلذا .زی همراه نشدیدنینظر ک تید که از ابتدا با نقطه گف:لیفو
  . نظر دادیدبیشتر

تر جریان پول احتماالً  کنم تحلیل عمیق نیستم، اما فکر می گرا  بله، من یک اقتصاددان پول:ونتیفلئ
  .کند کمک بیشتری به این رشته می

  

  .های وجوه وجود داشته است ن حساب در جریاهایی  پیشرفت:فولی
 کند  چگونه کار میمنظور درک اینکه سیستم اقتصادی به.  بله، اما خیلی کلی بود:نتیفلئو
  . خیلی مهم است1جداسازی

  

ستانده در همان  -اشت که جریان وجوه با تحلیل داده آیا این احساس برای تالش وجود د:فولی
  بود؟ همراه سطح از جداسازی 

 آنجا پولی وجود ندارد، البته. ه برای انجام آن تالش کند بله، اما کسی را ندیدم ک:لئونتیف
در های پولی را از  تراز کردن جریانگاهی پیشنهاد هم. های پولی مهم هستند جریانکنم   فکر میهرحال به

د دارد که رتبه وجو سازمانی یک مأمور عالی کنم در هر  فکر میچراکه، جای کالن دادم به می خرد سطح
.  طراحی کندای را برای این کار  و غیره و او باید برنامه، اعتبارت  بودجه-های پولی است نمسئول جریا
 که خیلی به استهای پولی است و همتای او در یک بانک  ای که وجود دارد برای جریان تنها برنامه

 شرکت که هرتب رمند عالیمکاری وجود دارد بین کاعملیات نزدیک است، اگر اشتباه نکنم، یک ه
سسات مجزا ؤ که اغلب مسئول م بانکیر اعتباراتدارند و مد اعتبارات کافی آیاکند که  بررسی می

نظر   از دو نقطهتوجه این است که  قابلهنکت. این زمینه ارائه کردم پیشنهادی برای کار در   طرحچند. است
مدت  قابل آنها برای تعیین مسیر کوتاهت مهکه رابط درک این-رسیدیمسان   به ارقام یکمتفاوت
   . خیلی مفید استکند گذاری چگونه عمل می سرمایه
  

ها فرض بر نوعی  اکثر مدل. پردازی اقتصادی زیادی صورت نگرفته است در این زمینه نظریه :فولی
آشکار اشتباه های  از شرایط تعادلی دارند، اما شما گفتید که شروع از نقطه تعادل برای مخالفت با پویایی

  . است

                                              
1. Disaggregation 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            12 / 20

http://ejip.ir/article-1-134-en.html


واسیلی لئونتیفگفتگو با   197 

  . دقیقاً، دقیقاً:لئونتیف
  

 نوبل را ها دادید، بالفاصله پس از آن جایز هنگامی که از هاروارد استعف1974 در سال :فولی
عنوان یک نظم علمی انتقاد کردید و خواهان  همان زمان به تندی از مسیر علم اقتصاد به.  کردیددریافت
کنید  آیا فکر می. بودیدشناسی تحقیق در علم اقتصاد  ه برای روشد و تعیین مسیری دوبار مجدیانقالب

  سازی مسیری اتفاق افتاده است؟چنین باز
  . خیر:لئونتیف

  

   آیا اکنون هم همان دیدگاه را در مورد موفقیت علم اقتصاد در مقام یک علم دارید؟ :فولی
مبانی . ملی و صبورانه داریم اقتصادی عه من این است که ما نیاز به مشاوراحساس.  بله:لئونتیف

تواند و باید بیشتر   عملی میهمشاور. کند خیلی قوی نیست درک ما از اینکه اقتصاد چگونه عمل می
  . عملکرد سیستم شکل بگیردهاساس درک نحوبر

  

کنند که اقتصاد تحت  د بحث میبعضی افرااما . یما ه ما به دفعات به نقش ریاضیات اشاره کرد:فولی
  . ریاضی قرار گرفته است)فرمالیسم (سازی صوری هسلط

دان هستند که برای تبدیل  تعداد زیادی از اقتصاددانان ریاضی واقعاً ریاضی.  کامالً موافقم:لئونتیف
هم  که همیشه ودند، در نتیجه علم اقتصاد ریاضیدان کامل به میزان الزم خوب نب شدن به یک ریاضی

  . تصاددان شدن به آنها داده استخوبی برای اق ویزا دستراکد بوده است
  

چه . اید یید کردهر تئوری علم اقتصاد را تأ اما از سوی دیگر، شما قویاً نقش ریاضیات د:فولی
   است؟سازی صوریزمانی ریاضیات پربار است و چه زمانی فقط 

فکر مثالً، . ها هستند ترین های عمومی مهم بینش.  ریاضیات واقعاً منطقی استمعتقدم :لئونتیف
 -ها است فه از وق نوسانات ناشیهدهد برای اینکه تصور کنیم هم  ریاضیات دلیل خوبی به ما میکنم می

واقع یکی در. دانند دانان این موضوع را می ریاضی.  یک بینش ریاضی واقعی استاین. این پویایی است
نفجاری اجتناب نمایم، زیرا  داشتم این بود که چگونه از نوسانات اام  مشکالتی که من در تحقیق نظریاز

  . شدند های بزرگ وجود داشت و بعضی منفجر می  زیادی در آن ماتریس1مقادیر مشخصه
 
 
 
  

                                              
1. Eigenvalues 
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  دان چه بود؟ عنوان یک ریاضی  تحصیالت خود شما به:فولی
. ام را بهبود ببخشم  که سطح ریاضی را گذراندم، اما تالش کردم  من واحدهای ریاضی:لئونتیف
خیلی . حث ریاضی از اهمیت زیادی در علم اقتصاد برخوردار استا متوجه شدم مبکه درست هنگامی
 من همیشه ترکیب علم اقتصاد تئوریک و هعالق. ایه را در دانشگاه گذراندمواحدهای پ. مطالعه کردم
  .ها دارد  مانند تجزیه و تحلیل سیستمین ترکیبی نیاز به مفاهیم ریاضیدر علم اقتصاد چن. تجربی بود

  

قرار انداز ساختار اقتصادی و روابط باید در اولویت  کنید که چشم این نکته را بیان می اما :ولیف
 به چیز معناداری  هرگز با همانداز را داشته باشیم کنم اگر فقط همان یک چشم لئونتیف، فکر می. گیرد

 را   ستانده-تحلیل دادهکه قبل از رفتن به دفتر ملی مطالعات اقتصادی  هنگامی. دست پیدا نخواهیم کرد
. باشم   داشته بینش خوب از روابط ریاضیارائه کردم، احساس کردم که این خیلی مهم است که یک

  .  باالیی برخوردار نیستکیفیترود از  کنم به ویژه ریاضیاتی که در علم اقتصاد به کار می فکر می
کنند هیچ نوع بینش   تفسیر مییان ریاض مثال، کسانی که اقتصاد نئوکالسیک را به زببه عنوان

کنند، اما به یک بینش  ئه میآنها به وضوح چیزی را ارا. کنند  توجهی ارائه نمی گیر و قابل چشم
های   به تحلیلرسند و آنها، در کل کند نمی ر میصادی چگونه کاتتوجه در مورد اینکه سیستم اق جالب

  .ندمند نیست تجربی عالقه
  

های بسیاری وجود داشت که  یدکنم ام  فکر می این موضوع موردافراد در سایر  از صحبت با:فولی
  .شود میمنتهی های مستقل   علم اقتصاد به بینش1سازی صوری

توان  فقط می. ه مطلقاً عملی نیستبدون داد. توانید این کار را انجام دهید  بدون داده نمی:لئونیتف
  .دکرتعادل را تصدیق  اصول قطعی تعادل و عدم

  

    تحلیل رفته است؟ بیش  کم ومشارکت علمی این برنامهکنید که   فکر می:لیفو
العات خوب، خیلی جزئی و کردند اگر اط میرفت پیشبیشتر آنها . طور باشد این به گمانم :لئونتیف

چگونه توجه است که ببینیم تغییرات تکنولوژیکی مدرن  ، خیلی جالبمثالً. داشتند تجربی در اختیار می
ی کار را کاهش دهد و حت ممکن است تقاضا برای نیروی. دهد ثیر قرار میکار را تحت تأ  نیرویتقاضای

پس باید از نیروی .  یک عامل تولید نیست چراکه نیروی کار صرفاً.یک مشکل اجتماعی نیز ایجاد کند
 برای  راابتکار فکری من این است که دولت، حاال باید از بخش بزرگی از درآمدها. کار حمایت کنید

مین  تأمین کند، اما تأ-رائه نوعی رفاه و در صورت ممکن ا–اجتماعی  مینمخارج آموزشی و البته تأ
                                              
1. Formalization 
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 برای خرید کاالهای الزمکه پول  انتقال درآمد تاجایی کنم تصور می. تر است اجتماعی خیلی مهم
 وسیعمین اجتماعی بسیار پیش از این تأ. بودمین اجتماعی خواهد  فراهم کند بخشی از تأ مردم رامصرفی

  . مین اجتماعی برخوردار استحد از خدمات تأخانواده من تا این  در تعجب بودم که -بود
  

  . های دولتی  حمایت از تقاضا از طریق یارانه. این یک تز کینزی است:فولی
ن ایده این ه ایکینز حامی اشتغال هم بود ک.  حمایت از تقاضا نیست بله، بله، اما این صرفاً:لئونتیف

 یا نولوژی اشتغال را کاهش خواهد دادتک. کنید شما افراد را تغذیه می. فقط تقاضا. دهد کار را انجام نمی
کار معمولی، رقابت  کار، نیروی ، تکنولوژی با نیرویکنم، مطمئناً فکر می. دهد یقینا اشتغال را افزایش نمی

  . کار بیشتری استخدام نخواهید کرد  نیرویطبیعتاًطور اتوماتیک چیزی را تولید کنید  اگر به: کند می
  

 این مثالی است از این حس شما که باید یک بنیان پایدار برای بررسی ساختار واقعی آنچه :فولی
  رود وجود داشته باشد؟ پیش می

 شروع توسعه اقتصادی در اوایل تاریخ رانپیشتغییرات تکنولوژیک همیشه نیروی .  بله:لئونتیف
شود،  جلو رانده می های علمی به  پژوهش کمککه تغییرات تکنولوژیک به ، اما حاال، زمانیبوده است

.  کلیهای گزاره اما اغلب با کار تالش کردند ن برای انجام ایناقتصاددانا. این نوع تحلیل بسیار مهم است
 نیازمند انرژی بیشتری اکنون تولید. شود تر می تر و تغییرات تکنولوژیک مهم ارزانی ا انرژی به طور لحظه

  . است
  

 جایزه نوبل در علم اقتصاد فضای بهتری برای تحقیق اندازی  راهکنید طور کلی فکر می  به:فولی
  فراهم کرده است؟

به  مطمئنم که به زودی کاندیداهای جایزه نوبل اقتصاد.  مشکلی وجود داردیکدانید   می:لئونتیف
  .  این مشکل را داریمبه هر حالکنم ما  فکر می. رسند آخر می

  

  عنوان یک دانشمند داشته است؟ تان به  اثری خاصی بر کار و زندگی آیا دریافت جایزه نوبل:فولی
 برای  لزوماًاما. رای پیدا کردن شغل بهتر بود بطبیعتاً. کارم، نهروی . دگیم، تاحدی زنروی :لئونتیف

زندگی کنم  اما فکر می. مین مالی پیدا کنمم هیچ تأ نتوانستبرای مثال، تا به حال. تر نه سانمین مالی آتأ
تواند به کار   که کمیته نوبل چگونه میاین است  مسئلهطور که گفتم همان .تر شده است دانشگاهیم آسان
کنم آنها پیش از این شروع به حرکت از اقتصاددانان تئوریک به سوی  فکر می. خود ادامه دهد
 حداقل لیل اینکه در علم اقتصاد تکنیکید مشکل وجود دارد، بهاکنون یک . ندا نهادگرایان کرده
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که  توانید سلسله مراتبی را همراه با مراحل پیشرفت، غلبه بر مشکالت، مشخص کنید، درحالی می
 نگران این موضوعم که اکنون علم حقیقتاً. بینم تصاد نهادگرایی نمی بزرگی در اقگونه پیشرفت واقعاً هیچ

 مند نیست های جدید عالقه کنولوژیوسیله توسعه ت کافی به تغییرات نهادی ایجاد شده بهاقتصاد به میزان 
  .   استرانیپیش نیروی کنم یقیناً که فکر می

  

 مباحث زیادی مطرح بوده است که آیا علم اقتصاد باید علم دیگری را الگوی خود قرار :فولی
 یک را؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر  کدامشناسی را و اگر بله ویژه فیزیک یا زیست دهد، به
  شناسی جامعه باشد؟  اید که علم اقتصاد باید شبیه فیزیک جامعه یا زیست کرده

وینی بود کنم این رویکرد دار فکر می. کند کنم این موضوع چندان کمکی نمی  فکر می:لئونتیف
ورنکردنی، نه تنها در انقالبی با. فکر انقالبی بزرگی بود  و داروین روشنتوجه بود  جالبکه واقعاً
 که - این نیوتون و داروین بودند-کنم داروین فکر می.  بلکه در تحلیل فرایندهای زندگیشناسی زیست

 این موضوع البته. داروینیسم خیلی مهم است.  درک تغییرات اجتماعی انجام دادها را برای بیشتر تالش
  مند هستید؟  باره عالقه به چه چیزی در این. بودثیر مالتوس أت ت که داروین تحتتوجه اس جالب

  

ام مدلسازی تکاملی تغییرات تکنولوژیک   وقتم را صرف آن کرده یکی از مواردی که اخیراً:فولی
در آن موضوع گرمای جهانی شامل نوعی مقیاس زمانی بلندمدت است که تغییرات تکنولوژیک . است

  . قطعی است
    .  تکنولوژی وحشتناک اهمیت دارد. موافقم بله، کامالً:لئونتیف

 

های موجود ممکن است  ژیتر نگاه کنید، جایگزینی تکنولو  اگر در یک افق زمانی کوتاه:فولی
گیری   این مسیر تغییرات تکنولوژیک و سمت زمانی بلندمدتهکنم در یک دور د باشد اما فکر میمفی

  . ه آیا راهی برای کنترل آن وجود داردال این است کؤس. تغییرات تکنولوژیک است که اهمیت دارد
تری میان تغییرات علمی و تغییرات   االن پیوند نزدیک عمدی، بلکه البتهنه لزوماً.  دقیقاً:لئونتیف

 و با  تکنولوژیک را بدون علم تصور کردتوان تغییرات حتی به دشواری می. تکنولوژیک وجود دارد
کار کنیم؟ ما کارهای زیادی توانیم چ  و ما میدنهمیت دار این موارد وحشتناک ا گرمای جهانیتوجه به

   . در وحله اول کاهش سرعت. توانیم انجام دهیم می
 

  . ای نیست تر است موضوع جاافتادهیایی که آرزومند توسعه هرچه سریعاما این برای دن :فولی
یافته از نظر  وسعهتوجه است که چگونه بسیاری از اقتصادهای کمترت  این موضوع جالب:لئونتیف

  . کار را خیلی سریع انجام دهید توانید این  میاگر شروع به قطع درختان کنید. ندا مانده تکنولوژیک عقب
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 ستانده -ان شبیه دادههای نوآورانه اما گر رو باشید که برخی ایده ه اگر با دانشمند جوانی روب:فولی
   کند؟چه کارکنید   به او توصیه میداشته باشد

 فرایند کند، اخیراً دانم امروزه چه کسی پول پرداخت می نمی.  او باید مطالبی منتشر کند:لئونتیف
 البته هنوز پول زیادی  سال سن دارم،90، من بیش از گذشته از این. ام توسعه رشته اقتصاد را دنبال نکرده

های خوبی دارند و  بعضی افراد ایده. ها چرا آوری داده برای تحقیقات هزینه نشده است، اما برای جمع
ها کاری انجام دهند، اما علم اقتصاد اکنون بیش از هر زمان دیگری به تکنولوژی  توانند با داده  میواقعاً

  صرفاًات تکنولوژیک بر تغییرات اقتصادیثیر تغییرأبرداری از ت برای بهره. تر شده است نزدیک و نزدیک
.  باید انبوهی از اطالعات دراختیار داشته باشیدد، واقعاًهای عرضه را محاسبه کنی توانید بعضی منحنی نمی
. کار را انجام داد و تاحدی هم برای گرفتن پول برای انجام آن موفق بودم توان این  که چگونه میگفتم

هایی با جزئیات کامل در اختیار   دادههایی انجام داد، اگر واقعاً بینی توان پیش کنم حتی می احساس می
 و آنها های مکانیک انجمن مهندسی، بودم مهندسی به دنبال لمس آنهاهای  انجمنمن با . داشته باشید

 تعامل میان علم اقتصاد و حرفه است،کنم این آینده این  فکر می. آماده فراهم نمودن اطالعات بودند
  . های تولیدی مهندسی، علم و زیرساخت

  

 که 2ایتالیایی-انگلیسیاقتصاددان  داشتید، 1فاگونه تماس شخصی یا علمی با پیرو سرا  آیا هیچ:فولی
  کرد؟ های خطی کار می بر روی مدل

. بینش او جالب بود. ی بود مرد خیلی جالبکنم اما فکر می.  مالقات نکردمهرگز او را.  خیر:لئونتیف
  نئوکالسیکه نظریهعنوان نتیج آن را به.  خطی نیست ستانده لزوماً-کنم تحلیل داده در کل فکر می

کید من بر روابط خطی تأ. ممند بود، روابط غیرمستقی  به موضوعی کمی متفاوت عالقهسرافاً. تفسیر کردم
 های غیرخطی و حتی در محاسبات کنم، تنها از این حقیقت آگاهم که این روابط در ارتباط با سیستم نمی
 ها نمودن سیستم در بخش یدهند؟ خط باره چه کاری انجام می دانان در این  پیچیده است، ریاضیشدت به

ها از اهمیت  دادهای که  این روشی است که بیشتر ما ریاضیات را در رشته. و سپس کنار هم قرار دادن آنها
  . دهیم مورد استفاده قرار میزیادی برخوردارند 

  

 رسد به نظر می. ؤال کنم ستانده س- رابطه میان تحلیل تابع تولید و دادههخواستم دربار  می:فولی
  . اند توابع تولید بر علم اقتصاد تولید سایه افکنده

                                              
1. Piero Sraffa 
2. Anglo-Italian 
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.  استمعنا  پیوستگی بیقبل از هر چیز. پذیر است  انعطافتابع تولید خیلی.  آه، بله:لئونتیف
های پخت غذا که حتی شامل چیزهایی مانند  مانند دستورالعمل: کنم های تولید متفاوتی را تصور می روش

ممکن است این رویکرد ما را قادر به تحلیل . هستندور پخت غذا دانسته شود، دما و نیز آنچه باید به منظ
بینید که با   می.ژیک تالشی برای تحلیل تجربی نبود تابع تولید تکنولواساساً. تغییرات تکنولوژیک بسازد

با کنید، درعوض  زنی می براساس پارامترهای کمی گمانه.  احتیاجی به آن نداریدتوجه به توابع تولید
 این نمودن توابع تولید تالش کنید ومیبینید که اگر برای عم  می،نگاهی به جزئیات آنچه اتفاق افتاده است
  .  موضوع خطرناک است، خیلی خطرناک

  

های سطح شرکتی  های بخشی و کلی یا داده های پیوند داده  اندیشه شما درباره مزایا و زیان:فولی
  چیست؟

 هکنند ها منعکس ر کلی در قالب بعضی روشطو  نهادی تولید بهکنم سازمان  فکر می:لئونتیف
های   خیلی ساده نیست که چگونه فعالیت چراکه حساس استت، این یک موقعیت کامالًتکنولوژی اس

م شده  با آنچه واقعا انجا دارداین امر روابطی. اند های انسانی مختلف توزیع شده اقتصادی در میان سازمان
توانید این پیوند را در برخی جوانب ایجاد کنید و در برخی  می. اند انسانی خیلی پیچیدههای  مان، سازاست

حتی . کافی نیسته سسؤکه م زمانی ویژه توانید، اما من با هر دو رویکرد موافقم، به جوانب هم نمی
  .های نهادی هستند اکنون سازمانسسات نیز ؤم

  

یابید  له عملی این است که در مییک مسئ کردید ا تفکیک ستانده ر–ختار دادهوقتی که سا :فولی
این همچنین در مورد موضوعی که . کند های مختلفی شروع به فعالیت می یک شرکت آشکارا در بخش

  . آید فاینانس به سطح شرکت می. تر در مورد فاینانس گفتید نیز صادق است پیش
خیلی آسان تغییر های نهادی   سازمان. ما موافق پیوستگی هستیمینجا موافقم، و ا کامالً:لئونتیف

. کند  سطوح منعکس نمین است، شرکت تکنولوژی را در همۀکه مدیریت ارشد نگرا تاجایی. کنند می
اجتناب است، شاید به   این غیرقابلکنم فکر می. تنی بسازید و هم آهنتوانید با همان شرکت هم بس می

  .  استیجالبلی یله خ این مسئ.متجانس و همگن استیک مفهوم سسه ؤمدلیل اینکه 
  ویژه اقتصاد کالن چگونه است؟  و بهکنید آینده علم اقتصاد  فکر می:فولی

  گفتمطور که قبالً همان. یابد کنم اهمیت مسائل توزیع درآمد افزایش می  فکر می:لئونتیف
رآمد اختصاصی  دمردم.  مدیریت سیستم خواهد بودله صرفاًقدر مهم نخواهد بود و مسئ کار این یروین

کنیم   و سعی می-گیریم اجتماعی می میناز تأ به هر حال آن را -گیرند اجتماعی می مینخود را از طریق تأ
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شکل  نقش دولت به کنم اینجا، فکر می. اجتماعی را برای مردم فراهم کنیم مینأهایی ت با اختراع روش
قتصاددانانی که برای حداقل نمودن نقش که وجود آن ا ترسم، چرا  و میباورنکردنی اهمیت خواهد یافت

. کند  یک برداشت سطحی از این است که سیستم اقتصادی چگونه کار میهدهند  نشانکوشند دولت می
اینجاست . رو خواهیم شد ه با آشوب کاملی روبا اکنون دولت را از میان برداریمکنم، اگر م احساس می
کید ریزی به عنوان نقشی برای دولت تأ خواهم بر برنامه نمی کند، اما صرفاً ریزی نقش ایفا می که برنامه

شدت مهم است، و اهمیت آن به دلیل تغییرات تکنولوژیک محکوم به  کنم به کنم، هرچند فکر می
ال شود، اگر دولت را به طور کامل حذف کنیم برای سیستم چه اتفاقی ؤاگر از کسی س. گسترش است

  .  خواهد بودخواهد افتاد، این موضوع وحشتناک 
  

داری فشار تغییرات  ویژه که در سرمایه کنید این موضوع درست است به  اما فکر می:فولی
  یعنی همان تضعیف پیوندهای میان کار و درآمد؟. تکنولوژیک بر بافت اجتماعی بوده است

  . کار ابزاری کافی برای حرکت از تولید به مصرف نیست بازار نیروی.  آه، بله:لئونتیف
  

کننده در   مشارکتدر سرتاسر زندگی شاهدی.  مطرح کنمال دیگرؤخواهم تنها یک س  می:لیفو
شناس  اگر یک انسان. اید مریکا بودهآتر علم و سیاست  مریکا و جهان بزرگآفرهنگ علم اقتصاد  خرده

ان مقایسه شناس دانان و زیست فرهنگ با فیزیک بودید، چگونه اقتصاددانان را به عنوان یک قبیله یا خرده
  . کردید می

اقتصاددانان دانشگاهی .  این بستگی به این دارد که کدام اقتصاددانان را در ذهن دارید:لئونتیف
. کنم وجود ما اقتصاددانان همانند حسابداران اجباری است بخشی از حوزه دانشگاهی هستند، اما فکر می

ن دارند، و اصولی را داشته باشید که مدیرانظرات ارائه شده و  در مدیریت یک سیستم، باید همان نقطه
توجهی کنید، پس   هستند، اگر نسبت به اقتصاددانان دانشگاهی بیمدیران خاصی از اقتصاددانان تنها نوع

  . چه کسانی یک گروه خاص هستند
  

 آنها بینید که با شان در علم یا مهندسانی می ها، تفاوتی میان اقتصاددانان و همتایان  در دانشگاه:فولی
  کنید؟ کار می

برخی اقتصاددانان مشهور تنها دو قضیه اثبات . بینید  در علم اقتصاد میمختلفیهای   تفاوت:لئونتیف
  . اند های کالسیک و نئوکالسیک را تدوین کرده اند یا کالس کرده
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  اهمیت]در علم اقتصاد[مشارکت رسمی  اقتصاددانان برای طبقه بندی و کنید فکر می :فولی
 نفسه؟  قایل هستند تا برای فهم جهان فیتریبیش

مندم و علم اقتصاد را یک علم  ویژه که من به جامعه عالقه  من انتقادی بود، بههمشاهد.  بله:لئونتیف
 و نند بک تالش اقتصاددانان باید برای درک چگونگی توسعه جامعه بشرییقیناً. دانم اجتماعی می

  .شناسان و دیگران همکاری کنند اناینجاست که اقتصاددانان باید با انس
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