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کتاب «معمای فراوانی» نشان میدهد چگونه با ورود سیلآسای
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشــورهای صادرکننده نفت ،حوزه
اختیارات و تعهدات دولتهاگســترش مییابــد اما درعینحال
اقتدار و نهادهای قانونی آنها تضعیف میشود .وابستگی به نفت،
اين كشورها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام
اداری آشــفته و نامنســجم هدایت میکند .نویسنده مهمترین
ویژگی دولتهای نفتی را در قوانینی جستوجو میکند که حقوق
منابع را به دولت اعطا میکند :رانت عظیمی که بسیار بیش از سود
بهدست آمده در بخش خصوصی است .نویسنده در این کتاب به
ریشهیابی روند ناخوشایند در کشورهای نفتخیز میپردازد و به
این نتیجه میرسد که بحران و رکود در اقتصاد این کشورها را باید
توجو کرد .در واقع نویسنده به
در رونق و باالرفتن بهای نفت جس 
دنبال دستیابی به پاسخ این پرسش است که رونق نفتی چه تاثیری
بر کشورهای صادرکننده نفت میگذارد و میکوشد پاسخ آن را در
پژوهشهای میدانی بیابد.
این کتاب میکوشــد به توضیح این معما بپردازد که چرا بیشتر
کشورهای صادرکننده نفت گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی
شدند؟ چرا دولتهای مختلف صادرکننده نفت که در بسترهای
متمایز فعالیت میکنند ،مسیرهای توسعهای مشترکی انتخاب
کردند و نتایج معکوسی به بار آوردند؟ و سرانجام آنکه این کتاب در
تالش برای کشف چرایی تکرار یک الگو در برخی کشورهاست .اين
كتاب در زمره بهترين كتابهايي است كه به بحث اثر معكوس نفت
بر فرايند توسعه برخي از كشورهاي در حال توسعه و صادركننده
نفت بهويژه ونزوئال ميپــردازد« .کاالها ،رونقهــا و دولتها»،
«دموکراســی ونزوئالیی در منگنه» و «تاثیر رونقهای نفتی بر
کشورهای صادرکننده نفت» عناوین بخشهای این کتاب است.
به طور مشــخص اين كتاب تالش دارد به اين پرسش پاسخ دهد
كه چرا دولتهاي صادركننده نفت مانند ونزوئال ،ايران ،نيجريه،
الجزاير و اندونزي كه تفاوتهاي زيادي با هم دارند در خالل رونق
عظيم نفتي دهه  1970ميالدي ،مســيرهاي توســعه مشتركي
انتخاب كردند و گرفتار نتايج نااميدكننده يكســاني شدند .كارل
به شــرح و توضيح عوامل چنداليه اقتصادي و سياسي ميپردازد
كه ماهيت دولت در كشورهاي صادركننده نفت را تعيين ميكنند
و نيز توضيح ميدهد چرا رونقهــاي نفتي حكومتها را بيثبات
ميســازد و در عينحال توهم رفاه و آباداني به وجود ميآورد .او
ريشه اين ويژگيهاي مشترك را در همزماني بهرهبرداري از نفت
و فرايند دولتسازي مدرن در اين كشورها ميداند« .تري كارل»
در كنار ساير پژوهشگران در اين عرصه سعي ميكند نشان دهد
چگونه اين اتفــاق ميافتد و اين به اصطالح بــاي منابع چگونه
عمل ميكند .در سادهترين و اقتصاديترين روايت از بالي منابع،
بيماري هلندي اتفاق ميافتد .منظور اين است كه وقتي دالرهاي
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نفتي و نقدينگي وارد اقتصاد اين كشورها ميشود ،قيمت كاالها و
خدمات غيرقابلمبادله  -مانند ساختمانهاي تجاري و مسكوني،
خدمات واسطهاي ،مشاورهاي و آموزشــي  -كه قابل وارد كردن
نيستند ،باال ميرود.
«آنتونی بی .اتکینسون» ،اقتصاددان برجسته انگلیسی سالهاست
در زمینه نابرابری پژوهشهای گســتردهای انجام داده اســت.
توجه همزمان به مســائل تاریخی و تجربی و موضوعات نظری،
در کنار دقت او در فرایند پژوهش اهمیت خاصی به نوشــتههای
او بخشیده اســت .او در کتاب اخیر خود «نابرابری :چه میتوان
کرد؟» اصالحطلبی رادیکال جدید را بررسی میکند .اتکینسون با
مروری تاریخی به نظام مالیاتی انگلستان ،راهکارهایی برای کاهش
نابرابری از طریق اصالح نظام مالیاتی مطرح کرده است .اين کتاب
به مســاله عدالت و وجود نابرابری در دنیای امروز میپردازد و آن
را به عنوان یک نگرانی در سراسر جهان مطرح و تالش میکند تا
پیشنهادهای سیاستی مشخصی ارائه کند که باعث نوعی انتقال
ذاتی در توزیع درآمد به ســمت کاهش نابرابری شود .بخش اول
به شناسایی و تشریح مســاله نابرابری میپردازد؛ اینکه منظور از
نابرابری چیست و میزان فعلی آن چقدر است؟ آیا دورههایی بوده
که نابرابری کاهش یافته و اگر این موضوع صحت دارد ،چه چیزی
را میتوانیم از این دورهها بیاموزیم؟ اقتصاد در مورد علل نابرابری،
چه چیزی میتواند به ما بیاموزد؟
فصل اول بــه تعریف نابرابــری میپردازد و نگاهــی مختصر به
شواهد مرتبط با وسعت آن دارد .این فصل به دنبال این است که
نخستین تصویر از نابرابری اقتصادی را نشــان دهد و اینکه این
نابرابری ،چگونه طی  100ســال گذشته تغییر کرده است .فصل
دوم ،دادههایی تجربی در مورد نابرابری درآمد در طول زمان و در
کشورهای مختلف ارائه میکند .فصل سوم به علم اقتصاد نابرابری
در جهان امروز میپردازد .این فصل بــه تاثير تغییرات فناوری و
ی شــدن و همچنین اراده و انتخاب بنگاهها ،افراد و دولتها
جهان 
در افزایش نابرابری میپردازد .بخــش دوم کتاب ،مجموعهای از
پیشنهادها ارائه کرده که بهزعم نویسنده میتوانند جوامع ما را به
سوی سطوح پایینتر نابرابری سوق دهند .سه فصل ابتدایی بخش
دوم ،در ارتباط با عناصر مختلف اقتصادی هستند .فصل چهارم در
مورد تغییرات فناوری و مفاهیم توزیعی آن از جمله ارتباط آن با
ساختار بازار و قدرتهای همسنگ آن است .فصل پنجم در مورد
بازار کار و تغییر ماهیت اشتغال و فصل ششــم در ارتباط با بازار
سرمایه و تقسیم ثروت اســت .فصول هفتم و هشتم ،موضوعات
وضع مالیات تصاعدی و دولت رفاه را مطرح میکنند .بخش سوم
کتاب ،به نقدهای مخالف و ارزیابی تحقق پیشــنهادهای مولف
میپردازد .فصل نهم به بحث در مورد اقتصاد رفاه و «کوچک شدن

