اقتصادی را به کار گیرد و در نتیجه تولید و ارزش افزوده به وجود بیاید.
یک اقتصاد عبارت است از مجموعه ای از چهارراه ه��ای منفعتی که عبور از آن
زمانی رخ می دهد که بین افراد مبادله هایی انجام شود .هر مبادله عبارت است
از داد و ستد بسته هایی از حقوق مالکیت .هر بسته حقوق مالکیت معموال شامل
مجموعه حقوقی است که مالک در مورد مال خ��ود دارد .اینکه مبادله ها انجام
شوند یا نه ،بستگی به این دارد که آیا راهی وجود دارد که هر دو طرف یک مبادله
از مبادله منتفع شوند .اگر برای عبور از این چهار راه های منفعتی ،قواعد مشترک
پذیرفته شده ای وجود نداشته باشد ،فرد نمیتواند به راحتی و با اطمینان از اینکه
طرف های مقابلش به تعهدات خود عمل میکنند ،با آنه��ا وارد معامله و توافق
شود .برای اینکه مبادله ها به راحتی و ب��ا کمترین هزینه انجام گیرد باید حقوق
مالکیت این بسته های مالکیتی به خوبی حفاظت (تعریف و تضمین) شده باشد.
در گردش کار یک اقتصاد ،در هر دوره ،باید تعداد بیشماری از بسته های حقوق
مالکیتی داد و ست��د شود .چه کسی باید این همه بسته ه��ای حقوق مالکیت را
تعریف و تضمین کند؟ دولت؟ اگر این وظیفه بر عهده دولت ها باشد هر اقتصاد،
در هر دوره به تعداد بیشماری قانون _کلی و موردی_ نیاز داد که تمام این انواع
حقوق مالکیت معنوی را نوشته ،تعریف و ثبت کند و از طریق یک دستگاه حقوقی
و پلیسی عریض و طویل آنها را تضمین کند .که این امر عمال در توان هیچ دولتی
نیست .کمی دقت نشان میدهد که در هر روز ،در هر اقتصاد انبوهی از بسته های
حقوق مالکیت ،داد و ستد میشود بدون آنکه عمال دولت از وجود آنها مطلع باشد
و حتی بسیاری از آن بسته های حقوقی دارای توصیف دقیق و قانونی نیز نیستند.
در عمل تنها بخش ناچیزی از بسته های حق��وق مالکیت که در هر دوره در یک
اقتصاد داد و ستد میشود ،دارای تعریف و تضمی��ن قانونی هستند .در حقیقت
اگر طرفین مبادله بخواهند که مبادله حقوقشان کام�لا تعریف و تضمین شده
باشد ،باید یک قرداد همکاری مفصل و رسمی که تمام��ی انتظارات طرفین در
آن ذکر شده باشد را در یکی از ادارات یا دفاتر مربوطه به ثبت برسانند که چنین
کاری بسیار پرهزینه و زمان بر است .در عمل طرفی��ن مبادله وجود سطحی از
سرمایه اجتماعی را در جامعه مفروض گرفته و انتظار دارند طرف مقابل در همان
حدی که در جامعه رایج است ،از قواعد اخالقی ،هنجارها ،سنت ها و روش های
عرفی تبعیت کند .اگر قرار باشد تمام مبادله ه��ا از طریق قراردادهای رسمی و
قانونی انجام گیرد و تمام جزئیات حقوق طرفین در ه��ر قرداد ذکر شود و تمام
این قراردادهای قانونی ثب��ت شده توسط دولت نیز تضمی��ن شود ،هزینه های
اجتماعی عظیمی هم بر افراد هم بر دولت _و در واقع بر جامعه_ تحمیل میشود.
اما در عمل چنین نمیش��ود و بخش اعظم مبادله های روزم��ره افراد و واحد ها
بدون نیاز به تعریف و تضمین رسمی انجام میپذیرد .این به علت وجود سرمایه
های اجتماعی است .بدون سرمایه اجتماعی ،تع��داد گسترده مبادله ها کاهش
می یابد یا مبادله ه��ا پر هزینه میشود .در واقع هرچ��ه سرمایه اجتماعی باالتر
برود ،هزینه مبادله کاهش می یابد ،یعنی م��ردم راحت تر ،سریع تر و کم هزینه
تر می توانند مبادله کنند ،مبادله تسهیل می شود و افراد راحت تر می توانند از
چهارراههای منفعتی عبور کنند و هرچ��ه عبور از این چهارراه ها راحتتر باشد،
تصمیمات اقتصادی بیشتری گرفته میشود و هرچه در یک اقتصاد ،تصمیمات
اقتصادی بیشتری اخذ شود ،تولید افزایش و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتری
به وجود می آید.
به بیان دیگر سرمای��ه اجتماعی ،هزینه ه��ای مبادله در هر اقتص��اد را کاهش
میدهد .بنابراین موجب صرفه جویی در منابع اقتصاد و کارآیی میشود و از این
طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می آورد .در واقع هر چه سرمایه اجتماعی
افزایش پیدا کند ،هزینه های غیر تولیدی کاهش می یابد و کاهش هزینه های
غیر تولیدی به معنای افزایش منافع اجتماعی است .پس سرمایه های اجتماعی
از طریق تسهیل مبادالت و کاهش هزینه های غی��ر تولیدی می توانند کارآیی،
تولید و رشد را افزایش دهند.
معموال برای پدیده هایی که به نوعی “موتور رشد” اقتصاد محسوب میشوند ،از
عنوان سرمایه استفاده میشود .در عین حال ،سرمایه معنی انباشت از یک چیز
خوب (کاال ،پول و سایر ارزش ها) را نیز تداع��ی میکند و در هر انباشتی مفهوم
“تدریج” هم نهفته است .بنابراین منظور از “سرمایه اجتماعی” ارزشهای خوبی
است که به طور تدریجی انباشت��ه میشود و میتواند به عن��وان موتور حرکت

اقتصاد عمل کند.
در مقام تشبیه ،سرمایه اجتماعی به طور همزمان نقش چسب و روغن اجتماعی را
بازی میکند و در عین حالی که افراد را در کنار هم و همراه نگه میدارد و موجب
تعامل میان آنها میشود ،همک��اری و مشارکت آنها را نی��ز تسهیل و کم هزینه
میکند .با نگاهی دیگر به مسئله میتوان دریافت ک��ه در صورت وجود سرمایه
اجتماعی کافی و نبود سرمایه های اقتصادی ،مادی و انسانی کافی ،باز هم بازی
اجتماعی رخ میدهد اما در نبود سرمایه اجتماعی و وجود سایر سرمایه ها بازی
اجتماعی آغاز نمیشود .اگر سرمایه اجتماعی از سطح قابل قبولی پایین تر بیایید
اصل بازی اجتماعی متوقف میشود .در واقع کاهش سرمایه اجتماعی به منزله
کاهش درجه حرارت اجتماعی است .وقتی سطح سرمایه اجتماعی به حد بسیار
کمی برسد ،اقتصاد به نقطه انجماد خود نزدیک میشود و رشد اقتصادی متوقف
میشود .یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی اقتصاد ب��ه نقطه ای میرسد که پول
و سرمایه و اعتبارات بانکی هست ،نیروی انسانی و فن��آوری وجود دارد ،قوانین
حمایتی و سیاست گذاری هست ولی تولید ،ارزش افزوده و رشد اقتصادی نیست.
چون در کمبود سرمایه اجتماعی به علت شف��اف نبودن قواعد بازی ریسک باال
میرود .در نتیج��ه کارآفرینان بیشتر احتیاط میکنن��د و دست به تصمیمات و
سرمایه گذاری های بلند مدت و پر خطر نمیزنن��د و از مدیران خالق فرصت به
مدیران کاشف فرصت تبدی��ل میشوند .اگر سرمایه اجتماع��ی بیشتر و بیشتر
کاهش یابد از نقطه ای به بعد همین مدیران کاشف فرصت فعالیت اقتصادی خود
را متوقف کرده و از بازی خارج میشوند.
اینگونه است که در کمبود سرمایه اجتماعی ،ب��ازی اقتصادی متوقف میشود،
مبادله ها به حداقل الزم کاهش یافته و سرمایه ها منجمد میشوند .در حقیقت
سرمایه اجتماعی ب��رای پیدایش یک بازی اجتماعی پرش��ور پویا و مولد ،دارای
باالترین اولویت و ض��رورت است و پس از آن سرمایه انسان��ی و پایین تر از همه
سرمایه اقتصادی قرار میگیرد .یعنی کشورهایی ک��ه دارای سرمایه اقتصادی و
مادی باالیی هستند اما سرمایه اجتماعی آنان پایین بوده دارای رشد اقتصادی
کندتر و کشورهایی که سرمایه اقتصادی و انسانی در آنها کافی نبوده به علت باال
بودن سرمایه اجتماعی توانسته اند سرمایه اقتصادی و انسانی را جذب کرده و نرخ
های رشد باالتری را تجربه کنند .مطالعات انجام شده توسط محققین وضعیت
سرمایه اجتماعی در ایران را نگران کننده نشان میدهد .در واقع سقوط سرمایه
اجتماعی هزینه مبادله در اقتصاد ایران را بسیار افزایش داده و امکان پیش بینی و
برنامه ریزی بلند مدت را از فعاالن بخش خصوصی سلب کرده است .وقتی بخش
خصوصی نتواند برنامه ریزی کند ،پیش بینی ها و برنامه ریزی های دولت نیز برای
اقتصاد ناموفق خواهند بود .چرا که بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی دولت
معطوف به هدایت بخش خصوصی است .در چنین شرایطی دولت نه میتواند رفتار
بخش خصوصی را پیش بینی کند و نه میتواند از طریق سیاست های تشویقی،
بخش خصوصی و کل اقتصاد را به تح��رک وا دارد .کاهش سرمایه اجتماعی در
ایران کار آفرینان بخش خصوصی را به مدیران فرصت جو (و نه خالق فرصت) بدل
کرده است .یعنی تناسب بین تعداد مدیران خالق و کاشف فرصت_ که ضرورت
رشد خود انگیخته و پایدار در اقتصاد است_ به هم خورده و اکثریت مدیران کشور
به مدیران کاشف فرصت تبدیل شده اند .چنین اقتصادی نه تنها ظرفیت جهش
اقتصادی را نخواهد داشت بلک��ه پس از به پایان رسی��دن فرصت های سودآور
موجود وارد رکود و سپس سقوط خواهد شد .اگر اقتصاد ایران که وارد یک دوره
رکود بلند مدت شده ،تاکنون به سراشیبی سقوط نیفتاده به دلیل تزریق مداوم
درآمدهای نفت به آن بوده است .نکته پایانی آنکه سقراط هدف جامعه را دستیابی
به سعادت می دانسته و دستیابی به سعادت را از طریق گسترش عدالت و عمل
اخالقی در بین افراد جامعه ممکن می شمرده است .میتوانیم سخن او را به زبان
امروزی اینگونه ترجمه کنیم که هدف جامعه دستیابی به توسعه است و توسعه
از طریق گسترش سرمایه اجتماعی امکان پذیر میشود.
منبع – رنانی ،محس�ن .موید ف�ر ،رزیتا 1392 .چرخه ه�ای افول اخالق و
اقتصاد ،انتشارات طرح نو.
* عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتاق کرمان
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