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ال ﺮيطاني ديتون يفوز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية

منحت ٔالاكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل التذكارية ال  46ي العلوم
الاقتصادية بتاريخ  12اكتوبر  2015لل ﺮوفيسور أنجوس ديتون من جامعة
برنسنتون ،وذلك "لبحوثه ي تحليل الاس الك والفقر والرعاية الاجتماعية" .ديتون
هو اقتصادي قياﺳ وإحصائي مشهور تجاوز ي أعماله العالقات التقليدية ب ن
البيانات والتفاصيل من أجل تسهيل تصميم النماذج الاقتصادية ال تناولت
الفروقات الدقيقة ال تؤدي إ ى التباين الاقتصادي ،وهو أول خب ﺮ اقتصادي تتم
ٕالاشادة به ع ى املأل ملساهمته ي تعزيز النوا ي التجريبية ي البحوث الاقتصادية
الحديثة ،وكما علقت صحيفة نيويورك تايمز :لن يكون هو ٔالاخ ﺮ الذي سيحصل
ع ى جائزة نوبل ملثل هذﻩ ٔالاعمال".
حسب ما جاء ي بيان ٔالاكاديمية السويدية ،فإن عمل ديتون الذي مكنه من الحصول ع ى هذﻩ الجائزة يتمحور حول
ٕالاجابة ع ى ثالثة أسئلة رئيسية .1 :كيف يوزع املس لكون إنفاقهم ع ى السلع املختلفة ؟  .2كم ينفق من دخل املجتمع
وكم يتم ادخارﻩ؟  .3كيف يمكننا قياس وتحليل ال ﺮوة والفقر؟ هذﻩ ٔالاسئلة العامة لم تعالج بأجوبة شمولية كما هو
متوقع من اختصا

ي الاقتصاد الكم  ،إذ ركز ديتون ع ى "مطبات هامة" ي السياسات املتبعة ،وتطبيقها وتبعا ا ع ﺮ

الزمان واملكان .وكما فسرت جريدة نيويورك تايمز ":إن مجرد نجاح تدخل حكومي مع ن ال يضمن أن مثل هذا التدخل
ً
سينجح مستقبال ،أو ي سياق أخر ) (....البيانات ال تجمع ليست مثالية واملسوح يمكن أن تكون غ ﺮ ممثلة ؤالافراد قد
ً
يدلون بمعلومات خاطئة .وكث ﺮا ما تفشل محاوالت إعادة الاتصال باملشارك ن ي املسوح الاقتصادية" ،وبالتا ي لجأ
ديتون ا ى استخدام مفاهيم الاقتصاد الجزئي لحصر آثار السياسات ع ى الجهات ال تتأثر ا من الدول إ ى ٔالاسر.
ركز ديتون عمله طيلة حياته ع ى شرح تفاصيل البيانات املعقدة وتحدي املفاهيم السائدة ال تمتد جذورها ي الفكر
الاقتصادي .ع ى سبيل املثال تحدى ديتون نموذج روتردام للطلب عام  1974بحجة أن ٔالافراد يمكن أن يتصرفوا ي
بعض ٔالاحيان بطريقة غ ﺮ عقالنية ،وح لو لم يفعلوا ذلك ،فالعقالنية الفردية ال يمكن تعميمها لتع العقالنية ع ى
املستوى الك ي .جنبا إ ى جنب مع زميله مولباور ،عرض ديتون نظام الطلب شبه املثا ي ) (AIDي عام  1980ليحل محل
نموذج روتردام ،وأدخل متغ ﺮات تع ّ ﺮ بدقة أك ﺮ عن ديناميكية الاقتصاد الحقيقية .بعد نشرهما لبح ما حول نظام
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ً
ً
الطلب شبه املثا ي أصبح بح ما واحدا من أك ﺮ  20بحثا تأث ﺮا من ب ن تلك ال نشرت ي ) American Economic
 (Reviewي أول  100عام من تاريخها ).(Arrow et al.,2011
ومن ٔالامثلة ٔالاخرى ع ى أهمية أعمال ديتون إسهامه ي بحوث القياس الاقتصادي للتنمية .وخالل ف ﺮة عمله ي البنك
الدو ي ،كان لديتون دور مركزي ي تطوير نماذج استبيانات ٔالافراد ؤالاسر ،كما ساهم ي جعل الاس الك املقياس
ً
ً
ً
ٔالاساﺳ ي الدول النامية عوضا عن الدخل .ي رأي ديتون-والذي أصبح الحقا مقبوال ع ى مستوى العالم -فإن
ً
"الاس الك أسهل قياسا ويعطي معلومات أك ﺮ دقة عن الرفاهية املادية ،ي ح ن أن الدخل قد يتغ ﺮ ع ﺮ الفصول ي
السنة الواحدة" ) .(Deaton and Grosh, 2000و ي محاضرته أمام ٔالاكاديمية لدى تسليمه جائزة نوبل ،دافع ديتون بشدة
عن طريقته ي فهم البيانات الكلية ) (MACROمن خالل طرق جزئية ).(MICRO
إن منح جائرة نوبل لديتون ي هذا الوقت ربما يكون إشارة إ ى ٔالاهمية امل ايدة للبحوث املعنية بالدخل والالمساواة ي
املناخ الاقتصادي ي مرحلة ما بعد الا يار الذي حصل عام  .2007وسيكون من الصعب ي املستقبل استثناء
الاقتصادي ن املختص ن بمواضيع الدخل عند إعطاء شهادات التقدير لإلسهامات ي الاقتصاد.
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