شخصيات اقتصادية

المسار
جانيت ستوتسكي
تعرض أبرز مالمح
كينيث أرو ،صاحب
النظريات والحائز
على جائزة نوبل
الذي قام بأعمال
ريادية في مجال
علم االقتصاد

مساهمات كينيث أرو يف تغيير مسار
النظريات االقتصادية يف السنوات
التي تلت احلرب العاملية الثانية
أساس أعمال أجيال متتالية من الباحثين النظريين
والتطبيقيين.
فقد قال الباحث االقتصادي الراحل فرانك هان،
مشيرا إىل وصف شكسبير ليوليوس قيصر ،إن زميله
أرو “’تخطى العامل مثل العمالق‘  ...وال يكاد أن يكون
هناك أي جمال من اجملاالت التي نبحثها إال وأضاف
إليه الكثير وغالبا ما غيّره تغييرا كبيرا” ،ولعل ما
يمكن أن يبرهن على ذلك املفاهيم االقتصادية
املتنوعة التي حتمل اسمه ،مثل نموذج أرو-ديبرو،
ونظرية االستحالة ألرو ،وورقة أرو املالية.
وعلى الرغم من أن حب أرو األول كان جمال
الرياضيات واإلحصاء الرياضي ،فقد انتهي به
األمر كعامل اقتصاد لسبب اقتصادي بحت .ذلك
أن أمواله قد نفدت وهو طالب دراسات عليا يف
جمال اإلحصاء الرياضي بجامعة كولومبيا قبل
احلرب العاملية الثانية مباشرة ،وقدمت إليه كلية
االقتصاد معونة مالية.

تشكل

أعلى عطاء

وقام الباحث االقتصادي هارولد هوتلينغ بتدريس
عدد من دورات اإلحصاء كما “درّس دورة عن
رياضيات علم االقتصاد” ،وقال أرو إنه حضر
هذه الدورة “من باب الفضول ”.ونظرا ألن هذه
الدورة بدأت تثير شغفه بعلم االقتصاد ،فقد توجه
أرو إىل هوتلينغ بعد أن نفدت نقوده .وقال الباحث
االقتصادي ألرو إنه ليس له أي تأثير على املنح
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املالية التي تقدمها كلية الرياضيات ،ولكنه يمكن
أن يساعده إذا انتقل إىل كلية االقتصاد .ويتذكر
وهو يف مقابلة أجريت مؤخرا يف مكتبه بجامعة
ستانفورد التي قضى فيها معظم حياته املهنية،
فيقول “وبالتايل انتقلت إىل كلية االقتصاد .ويشعر
الناس بصدمة كبيرة من ذلك .ولكنني قلت لهم ’إنكم
جميعا خبراء يف علم االقتصاد ،فلماذا ال أذهب إىل
من يقدم أعلى عطاء؟‘ ”
وهذا االنتقال إىل كلية االقتصاد بدأ مشوارا
مهنيا تقاسم خالله جائزة نوبل يف االقتصاد يف
عام  1972عندما كان يبلغ من العمر  51سنة ،وهو
أصغر اقتصادي يحصل على تلك اجلائزة .وأشارت
اللجنة املعنية بجائزة نوبل إىل عمل أرو وعمل
االقتصادي البريطاين جون هيكس يف جمالين:
نظرية التوازن العام ،التي تسعى إىل تفسير كيف
تتحدد األسعار يف اقتصاد ما ،ونظرية الرفاهية،
التي تتناول بالتحليل أمثل تخصيص للسلع
واخلدمات يف اقتصاد ما .غير أن اللجنة املعنية
بجائزة نوبل أشارت أيضا إىل أن االقتصاديين
قدما مساهمات مهمة يف جماالت أخرى.
ويصدق ذلك بحق على أرو الذي بحث ما الذي
يحدث عندما يكون لدى أحد طريف املعاملة
معلومات أكثر من الطرف األخر ،وأوضح كيف
يمكن أن ينشأ التغير الفني من النشاط االقتصادي،
وأدخل فكرة اخملاطر وعدم اليقين يف حتليل
التوازن .كذلك قدم أرو مساهمات يف جمال التحليل
االقتصادي للتمييز العنصري والرعاية الصحية.
وباإلضافة إىل ذلك ،قام أرو يف أوىل غزواته يف
جمال التحليل االقتصادي ،أي رسالة الدكتوراه،

أساسا بتأليف نظرية االختيار االجتماعي ،التي تتناول كيف يمكن
جمع التفضيالت الفردية يف اختيار القرارات على مستوى اجملتمع
بأكمله ،كما هو احلال يف التصويت.
ويف جميع مساعيه تقريبا ،أدخل أرو احلسابات الرياضية
الصارمة وكان له تأثير رئيسي يف التوجه نحو الرياضيات الذي
تتسم به النظرية االقتصادية اآلن.
وأرو ابن ملهاجر من رومانيا ،وولد يف مدينة نيويورك يف
عام  .1921وشأنه شأن العديد من أبناء جيله ،فقد تأثر بشدة من
االختالالت التي حدثت وهو يكبر أثناء الكساد الكبير .وانقلبت حياة
والده الكريمة كمصريف وتنقلت األسرة كثيرا مع زيادة وانخفاض
دخل والده .ويتذكر “انتهي بي األمر إىل أن أذهب إىل مدارس يف
أماكن عديدة خمتلفة ” .ولكن أخيرا استقرت األسرة مرة أخرى يف
نيويورك حيث التحق بمدرسة تاونسيند هاريس ملدة ثالث سنوات
إلكمال دراسته باملدارس الثانوية العامة (“كنت تقوم بذلك عن
طريق البقاء يف الفصل ملدة ساعة إضافية يف اليوم”) .وبدأ اهتمامه
بالرياضيات يف هذه املدرسة .وعندما تخرج من املدرسة الثانوية
يف عام  ،1936يقول “كنا ال نزال فقراء جدا ..وبالتايل كانت الفرصة
احلقيقية الوحيدة لكي التحق بالكلية تتمثل يف كلية مدينة نيويورك
اجملانية.
ومثل العديد من الشباب الذين عانوا من ويالت الكساد“ ،كنت أشعر
بالقلق من عدم إيجاد وظيفة ...وكان السؤال هو كيف يمكن أن أحصل
على وظيفة آمنة؟ وكان هناك حل واحد واضح وهو العمل كمدرس
رياضيات يف املدارس الثانوية ”.ونتيجة لذلك ،تخصص أرو يف
جمايل الرياضيات والتعليم ،على الرغم من أنه وجد أن دورات التعليم
“مل تكن ملهمة للغاية”.

عدم وجود وظائف يف جمال تدريس الرياضيات

ومثلما حدث بعد عدة سنوات يف جامعة كولومبيا ،مل يستطع أرو
تدريس الرياضيات .وقد كان هناك تأخر كبير يف قبول عدد املتقدمين
الذين اجتازوا االختبار الالزم للعمل كمدرسين للرياضيات يف عام
 1933لدرجة أن مدينة نيويورك مل جتر اختبارات منذ ذلك احلين.
ونتيجة لذلك ،قال أرو إنه قرر “أنه من األفضل له أال يخاطر بكل شيء
من أجل هذه الوظيفة .ولذلك تعلمت أن أقوم بشيء اسمه اإلحصاء
وبدأ اهتمامي به  ...وحدث أن كانت جامعة كولومبيا حلسن احلظ هي
املكان للدراسة ”.وبعد أن تخرج من كلية نيويورك يف عام ،1940
اقترض والده نقودا لسداد مصاريفه يف جامعة كولومبيا و“التحقت
بسهولة بقسم الرياضيات ...ولكنني أدركت ،ومثلما تعلمت طوال بقية
حياتي أن الباحثين يف جمال الرياضيات ينظرون باستعالء إىل
الباحثين يف جمال اإلحصاء”.
وهذا هو الوقت الذي تدَّخل فيه هوتلينغ لتحفيز أرو على دراسة
علم االقتصاد .وبعد احلصول على درجة املاجستير يف الرياضيات،
عمل أرو عمال دؤوبا لتعلم علم االقتصاد .وأكمل جميع الدورات
املؤهلة واجتاز االختبار الشفوي املطلوب لدراسة الدكتوراه يف نهاية
عام  .1941ولكن وقفت احلرب العاملية عائقا أمامه ،مما أدى إىل
توقفه عن الدراسة مؤقتا .ويقول “كان من الواضح أنني سأنضم
لصفوف اجليش ”.ولذلك بدال من انتظار االستدعاء ،قرر أن يبحث
عن شيء يمكن أن يكون مهتما به“ .وأقرب شيء وجدته هو التنبؤ
بالطقس”،وهو نشاط حيوي للقوات اجلوية التي كانت آنذاك جزءا من
اجليش األمريكي.
ودرس أرو األرصاد اجلوية يف جامعة نيويورك ثم كُلف بالعمل
يف مركز بحوث حيث كان جزء من عمله يتمثل يف “التحقق من
جودة التنبؤات بالطقس ”.ولكنه وجد أيضا “مشكلة حقيقية :كيف
تستخدم التنبؤات بالرياح لتوجيه الطائرة بحيث يمكن أن تستفيد
الطائرة من الرياح؟” ومل يكن ذلك مهما لوصول الطائرات بسرعة

أكبر من أمريكا الشمالية إىل أوروبا ،ولكنه كان مهما لتوفير الوقود.
وقال أرو إنه توصل إىل طريقة خلفض استهالك الوقود بنسبة .%20
ومل يقنع اجليش أبدا باستخدام تقنيته ولكنه يقول “إنه يعتقد أنها
استخدمت منذ ذلك احلين يف الطيران التجاري ”.وباإلضافة إىل ذلك،
فقد كانت بحوثه أساسا بشأن “االستخدام األمثل للرياح يف تخطيط
الرحالت اجلوية” والتي نشرت يف عام  .1949وبالتايل فقد نُشرت
أول دراسة للحائز على جائزة نوبل يف االقتصاد يف جملة Journal
.of Meteorology

“ال يكاد أن يكون هناك أي جمال من
اجملاالت التي نبحثها إال وأضاف إليه
الكثير وغالبا ما غيّره تغييرا كبيرا”
وعندما انتهت احلرب ،عاد أرو إىل جامعة كولومبيا بمنحة دراسية
طيبة احتُفظ بها من أجله أثناء خدمته يف اجليش وكان يعتقد “كان يل
أن أقوم بشيء مهم جدا .فقد كنت أشعر أنني طالب جمد للغاية ،ولكن
بدون أفكار جديدة”.
وأثناء البحث عن موضوع لدراسة الدكتوراه يف عام  ،1947انضم
أرو إىل جلنة كولز للبحوث يف جمال علم االقتصاد بجامعة شيكاغو
كباحث وعضو يف هيئة التدريس .وتقوم هذه اللجنة التي أسسها
رجل االعمال ألفريد كولز يف عام  ،1932بدراسة الصلة بين النظرية
االقتصادية والرياضيات واإلحصاء .ويف جلنة كولز ،التقى أرو بسلمى
شفايتزر ،التي كانت تدرس هناك .ومل يتزوجها يف ذلك العام فحسب،
ولكنها عرفته بخبير االحصاء م .أ .غيرشيك الذي دعا أرو لقضاء
الصيف التايل يف مؤسسة راند ،وهي مؤسسة تفكير عاملية يف جمال
السياسات .وقال أرو “إن صيف  ،1948كان عام انطالقي”.
ويف احملادثات يف مؤسسة راند مع الفيلسوف وباحث علم املستقبل
األملاين أوالف هيلمر ،استلهم أرو فكرة إعداد رسالته حول نظرية
االختيار االجتماعي .وكان املفهوم جديدا لدرجة أن مستشار دراسته،
ألبرت هارت ،مل يكن يعلم شيئا عما كان أرو يستكشفه .وقال أرو “لكن
ثقة هارت بي كانت كبيرة ...وقال ’أنا ال أعرف ما الذي يدور يف هذا
املوضوع ،ولكنني أثق بك‘ ”.
ويف رسالة الدكتوراه وكتاب بعنوان االختيار االجتماعي والقيم
الفردية ،نشر يف عام  ،1951وهو العام الذي حصل فيه على درجة
الدكتوراه ،وضع أرو أسسا جملال نظرية االختيار االجتماعي ،التي
تبحث باستخدام الرياضيات قضايا مثل كيف تنعكس اآلراء اخملتلفة
لفرادى الناخبين عن املرشحين والقضايا يف نتائج االنتخابات .ويف
ما يسمى اآلن نظرية االستحالة (أو ما هو ممكن) ألرو ،قال إنه عندما
تفرض بعض الشروط املعقولة بشأن العدالة ،فإنه من املستحيل
أن يعبر نظام التصويت بدقة عن التفضيالت اجملتمعية .ويميل
االقتصاديون التقليديون إىل نمذجة األفراد بوصفهم يتخذون قرارات
عقالنية .ومن انعكاسات ذلك هي أن التفضيالت انتقالية — بمعنى أن
الناخبين الذين يفضلون املرشح سميث عن جونز ،وجونز عن وليامز،
سيفضلون سميث عن وليامز .وتبين نظرية أرو أنه عندما تفرض أربعة
شروط معقولة فقط على ثالثة اختيارات أو أكثر ،فإنه من املستحيل
جتميع التفضيالت الفردية العقالنية يف تفضيالت اجتماعية حتافظ
على انتقالية صنع القرار .وهذا يعني أنه ال توجد طريقة لضمان
الوصول بدقة إىل التفضيالت االجتماعية (الفائزون يف االنتخابات،
مثال) انطالقا من التفضيالت الفردية .وتستخدم نظرية االختيار
االجتماعي للمساعدة يف فهم عملية صنع القرار اجلماعي وتصميم
قواعد التصويت.
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إطالق العنان

كان إكمال أرو لرسالة الدكتوراه مفتاح جناحه .ويقول “بمجرد
أنني انتهيت من رسالة الدكتوراه بشأن االختيار االجتماعي ،بدأت
انطلق نوعا ما”.
وطبق أرو الرياضيات املتقدمة على نظرية التوازن العام ،وهي
فكرة ترجع إىل الباحث االقتصادي ليون والراس يف عام 1874
وكانت دليال إىل حد ما على أن آدم سميث كان على حق .وال تؤدي
األعداد التي ال حتصى من اجلهات الفاعلة االقتصادية التي تسعى
إىل حتقيق أغراضها الذاتية إىل إحداث فوضى ولكنها تكون موجهة
عن طريق “يد خفية” ينتج عنها نظام إلنتاج السلع وتقديم اخلدمات
واستحداث الوظائف منظم نسبيا على نطاق االقتصاد بأكمله.
ويف علم االقتصاد ،فإن توازن السوق يشير إىل جمموعة من
األسعار يتساوى عندها الطلب والعرض بالنسبة جلميع السلع.
ويتناول حتليل التوازن اجلزئي الطلب على سلعة ما (أو املعروض
منها) كدالة لسعرها ،مع تثبيت جميع األسعار األخرى .وينظر
حتليل التوازن العام إىل جميع األسعار بصفتها متغيرة وأن الطلب
يتساوى مع العرض يف جميع األسواق .وعلى سبيل املثال ،قد ال
يعتمد الطلب على الغاز الطبيعي يف األسواق العاملية على سعره
فقط ولكن على أسعار النفط والوقود األحفوري والسلع واخلدمات
التي قد تكون لها عالقة غير فورية بنفس القدر بأسواق الطاقة،
وأيضا على األجور وأسعار الفائدة.
ويف عام  ،1954وضع أرو ،وهو يعمل مع الباحث االقتصادي
الفرنسي جيرارد ديبرو ،الشروط العامة لألسعار التي يتساوى
عندها العرض الكلي والطلب الكلي لكل بند يف االقتصاد
(واملعروفة اآلن باسم نموذج أرو-ديبرو للتوازن العام) .وتوصل
ليونيل ماكنزي ،وهو يعمل بمفرده ،إىل نتيجة مماثلة ولكن بطريقة
خمتلفة إىل حد ما .واستند أرو وديبرو (احلاصالن على جائزة
نوبل يف عام  )1983إىل أفكار جون ناش التي أعدها يف نظرية
املباريات ،والتي كانت يف ذلك الوقت جماال جديدا للدراسة يف
الرياضيات وتتناول بالتحليل استراتيجيات املنافسة التي تعتمد
فيها نتيجة أعمال أحد املشاركين على أعمال اآلخرين والتي حصل
بشأنها ناش على جائزة نوبل يف عام .1994
ويف عمل الحق ،بما يف ذلك ما كتبه مع ليونيد هيوروز ،بحث
أرو موضوع استقرار األسواق وكيف تنضبط األسعار لتحقق التوازن
بين العرض والطلب.
وقد أدى فكر التوازن العام إىل تطوير نماذج نظرية وجتريبية
تدرج صراحة التفاعالت بين أجزاء االقتصاد مثل تلك
التي تربط معا جانبي االستهالك واإلنتاج.
وتستخدم نماذج التوازن العام هذه يف العديد
من جماالت علم االقتصاد .ففي املالية العامة
والتجارة الدولية ،يمكن استخدام هذه النماذج
لتقييم ما إذا كانت البلدان يف وضع أفضل أو
أسوأ نتيجة تغييرات يف الضرائب والتعريفات.
ويف أوائل السبعينات ،وضع جون شوفن ،وهو
زميل قديم ألرو يف جامعة ستانفورد،
باالشتراك مع الباحث االقتصادي
البريطاين جون وايل أول نموذج
توازن عام تطبيقي لالقتصاد
األمريكي لتقييم أثر التغييرات
الضريبية .وعندما تطبق
هذه النماذج على التنمية
االقتصادية ،فيمكنها أن تقيم
كيف يؤثر نمو قطاع التصدير
على األجور.
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وأثر حتليل التوازن العام أيضا بشكل كبير على الفكر املعاصر
حول االقتصاد الكلي أو اإلجمايل .وسعى االقتصاديون إىل
إيجاد أسس االقتصاد الكلي يف االقتصاد اجلزئي ،الذي يدرس
سلوك فرادى األسواق .وتعتمد نظرية االقتصاد الكلي الكالسيكية
اجلديدة على التوازن العام كأساس لرؤيتها لالقتصاد بوصفه
أساسا يف حالة توازن ،وبأسعار وأجور تتسم باملرونة يف فرادى
األسواق .وتختفي االنحرافات عن التوازن بسرعة (تنحل بنفسها).
وتستند املدرسة الكينزية أو الكينزية اجلديدة (راجع “ما هو
االقتصاد الكينزي؟” يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية)
أيضا إىل أفكار التوازن العام ،ولكنها ترفض فكرة أن األسواق
تصحح أوضاعها دائما أو بسرعة .ويميل التغير يف األسعار إىل
البطء ،وفقا لهذه املدرسة ،مما يسمح بأن تكون االقتصادات
يف حالة عدم توازن لفترات طويلة ،ويوفر األساس املنطقي
للسياسات املالية والنقدية النشطة .وحتاول نماذج التوازن العام
العشوائي الديناميكي تفسير الطابع املتغير وغير املؤكد للتطورات
االقتصادية الكلية .ويرى أرو أن النماذج االقتصادية الكلية يجب
أن تراعي ميل األسواق إىل أن تبقى يف حالة عدم توازن ،مثلما
فعلت مع البطالة لفترات طويلة خالل الكساد الكبير.

االنطالقة يف جمال الرفاهية

يف عام  ،1951وبعد أن أدخل أرو نظرية االختيار االجتماعي
مباشرة ،طبق الرياضيات املتقدمة على جمال اقتصاد الرفاهية
املعني بما يسمى نظرية باريتو للمثالية ،وهو وضع من
املستحيل فيه جعل شخص واحد أحسن حاال دون جعل شخص
آخر أسوأ حاال .وتمثل نظرية باريتو للمثالية معيارا لقياس
ما إذا كان اقتصاد ما يعمل بشكل جيد .وتصف النظرية األوىل
القتصاد الرفاهية الظروف التي يؤدي فيها توازن عام تنافسي
إىل تخصيص أمثل للموارد وفقا لنظرية باريتو؛ وتصف النظرية
الثانية الظروف التي يمكن بموجبها حتقيق نتيجة باريتو املثلى
القتصاد ما بتوازن تنافسي ونوع من إعادة التوزيع للموارد.
وقد عممت معاجلات أرو هاتين النظريتين بحيث يمكن تطبيقهما
عندما ال يكون هناك طلب على بعض السلع أو اخلدمات أو
معروض منها ،وهو ما يحدث كثيرا ،وما يشير إليه االقتصاديون
باسم “حل الزاوية”.
ومل تتضمن نظرية التوازن العام يف األصل أي عنصر من
عدم اليقين أو اخملاطر .ونظرا لصعوبة التأمين ضد اخملاطر يف
األسواق ،أدخل أرو مفهوم السلعة “الطارئة” ،وهي سلعة جتمع
بين اخلصائص املادية لسلعة ما وبين ما يدور يف العامل
الذي تُسلم فيه (القمح املنتج خالل فترة جفاف يختلف
عن القمح املنتج يف عام يشهد وفرة) .وافترض أرو بعد
ذلك ورقة مالية حتقق عائدا يعتمد على حالة العامل .وهذه
الورقة املالية التي تعرف باسم ورقة أرو املالية هي
أساس نظرية التمويل املعاصرة .وتسمح للمشاركين يف
السوق بتحقيق وفورات على عدد من السلع التي يحتاجون
إليها للتجارة .وعلى سبيل املثال ،يمكن للمزارعين إبرام
عقود لبيع قمحهم يف املستقبل بسعر حمدد للتأمين
ضد خماطر انخفاض السعر انخفاضا كبيرا .ويمكن
تداول هذه العقود اآلجلة بعد ذلك يف سوق تكون
للمشاركين فيها توقعات خمتلفة بشأن األسعار.
ومن األدوات احلاسمة يف التحليل االقتصادي
هي دالة اإلنتاج التي تصف كيف يتم جمع
املدخالت مثل العمالة ورأس املال إلنتاج
الناجت النهائي .وقد افترضت نظريات
النمو أن التغير الفني ،وهو عامل حمرك

مهم لنمو اإلنتاجية (استخدام مدخالت أقل إلنتاج منتَج خاص)،
ال يحدث نتيجة النشاط االقتصادي ولكنه نتيجة عامل خارجي،
على الرغم من أن احلس السليم يشير إىل أن العديد من التحسينات
الفنية كانت نتيجة للنشاط االقتصادي .وطورت دراسة أرو لعام
 1962عن التعلم باملمارسة فكرة أنه يمكن للعمال والشركات
حتسين إنتاجيتهم من خالل اخلبرة وأن بعض هذه املعرفة تولد

إن “طالب أرو يحبونه حبا جما ويقولون
إنه يشاطر ذكاءه وبصيرته معنا”.
فوائد لالقتصاد ككل .وتساعد هذه الفكرة على تفسير بعض
احلقائق ،مثل االختالفات الكبيرة املستمرة يف اإلنتاجية بين
البلدان.
وأوضحت دراسة أرو لعام  1963بشأن عدم اليقين واقتصاد
الرفاهية للرعاية الطبية الصعوبات التي تواجه تصميم سوق
تعمل بشكل جيد يف جمال الرعاية الطبية ألن بعض املشاركين
لديهم معلومات أكثر من غيرهم ،مثل الفجوة يف املعرفة الطبية
بين األطباء ومرضاهم ،وألنه ال توجد منافسة من حيث األسعار
يف هذه السوق .وقد أثبت أرو األهمية املركزية للمخاطر األخالقية
يف سوق الرعاية الطبية ،مثل زيادة الطلب على الرعاية الطبية من
قبل املرضى الذين لديهم تأمين .وقالت جلنة من خبراء االقتصاد
البارزين إن املقالة كانت ضمن املقاالت العشرين األكثر تأثيرا
يف جملة  ،American Economic Reviewوهي املنشور الرئيسي
للرابطة االقتصادية األمريكية.

التنوع

ضمن جهود كبيرة أخرى ،وضع أرو مع مردخاي كورتس نهجا
لتحقيق أمثل استثمارات عامة .وبحث أرو أيضا بعض التفسيرات
االقتصادية وغير االقتصادية الستمرار التمييز العنصري داخل
مكان العمل وخارجه.
وأدى قلق أرو إزاء املشاكل التجريبية لعلم االقتصاد والقضايا
االجتماعية والسياسية إىل تنقله بين العمل يف جمال تغير املناخ
إىل العمل على دعم الدواء يف االقتصادات النامية .وقد كان أرو
من أوائل املساهمين يف الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ،التي توفر تقديرات موثوقة عن تأثيره.
وركز جزء كبير من عمله يف جمال تغير املناخ على طريقه
تقييم األفراد ملا يمكن أن يحدث يف املستقبل .ويف مقالة حديثة
نشرت مؤخرا يف جملة  ،Natureيدعي أرو واملؤلفون املشاركون
يف العمل أن احلكومة األمريكية قدرت تكلفة الكربون بأقل من
حجمها ،وتستخدمها إدارة أوباما كأساس خلطتها للحد من
انبعاثات الكربون من حمطات الطاقة.
ويف السنوات األخيرة ،ترأس أرو جلنة املعهد الطبي التي أيدت
فكرة دعم العالجات املضادة للمالريا لكي تتوافر بأسعار معقولة
يف البلدان منخفضة الدخل .وهو أيضا من املؤسسين األوصياء
ملنظمة “االقتصاديون من أجل السالم واألمن ”،التي تلتزم بدعم
احللول غير العسكرية للتحديات العاملية.
وباستثناء  11سنة قضاها أرو يف جامعة هارفارد من عام
 1968إىل عام  ،1979فقد قضى أرو مسيرته املهنية يف جامعة
ستانفورد .فقد وصل إليها يف عام  ،1949وسرعان ما أصبح

أستاذا لالقتصاد واإلحصاء وبحوث العمليات وساعد جامعة
ستانفورد على أن تصبح مركزا لدراسة النظرية االقتصادية
واالقتصاد القياسي والرياضيات التطبيقية.
وحصل أربعة من طالبه يف جامعتي ستانفورد وهارفارد
على جائزة نوبل ،وهم جون هارساين يف عام  ،1994ومايكل
سبنس يف عام  ،2001وإيريك ماسكين وروجر مايرسون يف
عام  .2007وأشار سبنس ،يف سيرته الذاتية عن جائزة نوبل،
إىل املركز الرهيب الذي يتمتع به أرو بين طالبه .حيث قال “إن
وصف مساهمات كين أرو يف جمال علم االقتصاد يف النصف
الثاين من القرن العشرين يقترب كثيرا جدا من جمرد وصف تطور
علم االقتصاد خالل تلك الفترة”.ويشير طالب جامعة ستانفورد
السابق روس ستار ،الذي وسع جمال تطبيق نظرية التوازن العام،
إىل املودة التي ألهمها أرو للجميع .وقال ستار يف مقابلة عبر
الهاتف إن “طالب أرو يحبونه حبا جما .وقال إنه يشاطر ذكاءه
وبصيرته معنا”.
وأرو هو أيضا فرد من أفراد أسرة أكاديمية بارزة .فشقيقته،
أنيتا سمرز ،أستاذ متقاعد بجامعة بنسلفانيا ،حيث كان زوجها
الراحل ،روبرت ،يعمل أستاذا يف علم االقتصاد .وابن شقيقة أرو
واسمه لورانس سمرز خبير اقتصادي شهير يف جامعة هارفارد
ورئيس سابق للجامعة .وكان الراحل بول صامويلسون ،الذي
أصبح يف عام  1970أول مواطن أمريكي يحصل على جائزة
نوبل يف علم االقتصاد ،شقيق روبرت سمرز.
ويتذكر الزمالء والطالب حضور أرو املميز يف حلقات نقاش
الكلية .وعلى سبيل املثال ،فقد يبدو يف بداية حلقة النقاش
مشغوال أو حتى نائما قليال .ولكنه يحول انتباهه فجأة إىل
السبورة ،ويفكر مليا لبضع دقائق فيما كتبه املتحدث ،ثم يشير
إليه بأدب إىل خطأ فادح يف خط التفكير .ويقلل أرو ،الذي ال يزال
يقدم املشورة إىل الطالب ولكنه توقف عن التدريس بعد تقاعده
يف عام  ،1991من حجم مهاراته داخل الفصل .ويتذكره بعض
الطالب السابقين وهو يطرح الكثير من األفكار يف نفس الوقت
تقريبا على السبورة ،وهو يقذف الطباشير صعودا وهبوطا دون
إسقاطها ،ويتذكرون أن جماراته يف الفصل كانت تمثل حتديا.
وحتى السنوات األخيرة ،كان أرو يستقل دراجته للوصول إىل
احلرم اجلامعي ،ويتذكره الطالب السابقون وهو يدخل الفصل
مرتديا خوذة الدراجة على رأسه ،وبروز مضخة هواء من حقيبته.
وقال أرو البالغ من العمر  93عاما إن حل املشاكل هو الذي
كان دائما ما يحفزه وإنه بمجرد أن يحل إحدى املشاكل “أعترف
بأنني كنت أفقد االهتمام نوعا ما ”.ولهذا السبب على الرغم من
أنه حصل على جائزة نوبل لعمله بشأن نظرية التوازن العام ،فهو
أكثر فخرا بعمله على نظرية االختيار االجتماعي.
وكان العديد من الباحثين اآلخرين ،مثل الراحل ليونيل
ماكنزي ،يعملون على نفس املشاكل التي تواجه نظرية التوازن
العام يف نفس الوقت الذي وضع فيه أرو وديبرو نموذجهما.
“ويف بعض النواحي  ...لو مل أكن موجودا ،فلن يكون هناك
اختالف كبير.
ولكن مل يكن هناك أحد يطرح أسئلة االختيار االجتماعي“ .وأنا
فخور بهذا”.

■

عملت جانيت ستوتسكي حتى وقت قريب مستشارة يف مكتب امليزانية
والتخطيط يف صندوق النقد الدويل وهي تعمل حاليا مستشارة يف
جماالت السياسات املالية واملرأة والتنمية واالقتصاد الكلي للتنمية.
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