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االقتصاديون العشرة األكثر تأثيراً في التاريخ

• وارن بافيت

• محمد يونس

• جون ناش

• جان تينبرغن

علم االقتصاد لديه تأثير كبير على مختلف
مناحي احلياة فهو أح��د احمل��رك��ات الرئيسية
حلياة الشعوب وأولئك الذين قاموا بتطوير الفكر
االقتصادي على مدار التاريخ ال تزال أفكارهم
مؤثرة حتى بعد قرون من وفاة بعضهم.
وف��ي ه��ذا التقرير تستعرض مؤسسة CUG
البريطانية املختصة بتصنيف اجلامعات قائمة
تضم أولئك الذين ميكن اعتبارهم االقتصاديني
األكثر تأثيرا ً في تطوير الفكر االقتصادي على مر
العصور.

رئيس الوزارء جوردون براون إبعاد بالده عن
حافة الركود.

بها إجراء البحوث االقتصادية اليوم.
وحصل تينبرجن في العام  1969على جائزة
نوبل ف��ي العلوم االقتصادية ب��االش��ت��راك مع
االقتصادي النرويجي ركنر فرش بعد جناحهما
في تطوير وتطبيق النماذج الديناميكية لتحليل
العمليات االقتصادية.

في الوقت الذي امتنعت فيه البنوك عن إقراض
الفقراء بسبب ضعف جدارتهم االئتمانية صمم
يونس على أنهم جديرون باالقتراض وأنشأ بنك
غرامني في عام  1979إلقراض الفقراء قروضا
متناهية الصغر تساعدهم على البدء بأعمال
بسيطة تدر عليهم دخال معقوالً.

جون ناش 2015-1928

ستيفن ليفيت وستيفن ُدبنر

ج��ون ن��اش ه��و ف��ي احلقيقة عالم رياضيات
أكثر منه عالم اقتصاد ولكن إسهاماته اإلبداعية
والعبقرية في نظرية اللعبة كان لها تأثير كبير
على فهم اجلميع القتصاد السوق وهو ما أهله
للحصول على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية
عام .1994
ناش يراه البعض على أنه اخلط الفاصل بني
العبقرية واجلنون بعد أن كافح معظم حياته
م��رض االنفصام قبل وفاته في م��ارس 2015
ف��ي ح��ادث ه��و وزوج��ت��ه مبدينة نيوجيرسي
االميركية.

اشترك ستيفن ليفيت االقتصادي في جامعة
شيكاغو وستيفن دُبنر الصحافي في نيويورك
تاميز في تأليف الكتاب الشهير االقتصاد العجيب
والذي ُيلفظ عنوانه األصلي فريكونومكس في
عام .2005
ما أسهم في انتشار الكتاب الذي بيع منه أكثر
من سبعة ماليني نسخة هو أن مؤلفيه جنحا في
تبسيط علم االقتصاد للرجل العادي من خالل
طرح مبسط للموضوعات التي ال يغطيها عاد ًة
االقتصاديون التقليديون.

آدم سميث 1790-1723
آدم سميث هو عالم اقتصاد أسكتلندي تلقى
تعليمه في جامعة غالكسو بينما كان ال يزال
في الرابعة عشرة من عمره و ُيعد أبو االقتصاد
احلديث وأحد رواد االقتصاد السياسي.
أشهر كتبه هو ثروة األمم وال��ذي دعا فيه إلى
إعطاء احلرية للجميع إلنتاج وتبادل البضائع
وفتح األسواق أمام املنافسة احمللية واخلارجية
ألن ذلك من شأنه أن يعزز الرخاء ويعتبر هذا
الكتاب هو العمود الفقري للسياسات االقتصادية
في جميع أنحاء العالم اليوم.

كارل ماركس 1883 – 1818

ميلتون فريدمان 2006-1912
ميلتون فريدمان هو اقتصادي اميركي يعد أحد
الوجوه البارزة على مستوى املدرسة الليبرالية
في االقتصاد ومن أهم منظري النظرية النقدية
تلقى تعليمه في جامعات روجت��رز وشيكاغو
وكولومبيا.
وحصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية
في ع��ام  1976إلجن��ازات��ه في مجاالت حتليل
االستهالك والتاريخ النقدي والنظري وبرهنته
على درجة تعقيد السياسة االقتصادية الرامية
إلى حتقيق االستقرار.
اتخذه الرئيس االميركي األسبق رونالد ريغان
مستشارا اقتصاديا له وهو ما أسهم في انعكاس
أفكاره ونظرياته على العديد من السياسات
االقتصادية للواليات املتحدة.

جان تينبرغن 1994-1903
ولد اخلبير االقتصادي جان تينبرغن في الهاي
بهولندا وتلقى تعليمه بجامعة ليدن ويعتبر أحد
رواد علم االقتصاد القياسي ويعود له الفضل
في تطوير من��اذج االقتصاد الكلي أثناء صنع
السياسات االقتصادية وهي الطريقة التي يتم

محمد يونس 1940
ق��دم محمد يونس الكثير القتصادات املناطق
األكثر فقرا ً في العالم حيث اكتشف في بداية
حياته املهنية أن القروض الصغيرة لها تأثير
إيجابي على األوضاع االقتصادية للفقراء.

وارن بافيت 1930
بافيت ليس مستثمرا واقتصاديا بارعا بالفطرة
فقط ولكن بالتعليم أيضا ً فقد حصل على درجة
املاجستير ف��ي االق��ت��ص��اد م��ن كلية كولومبيا
لألعمال في عام .1951
بعد تخرجه من اجلامعة ذهب بافيت لكي يعمل
في إحدى شركات االستثمار في وول ستريت
حيث طبق أساليب إحصائية ومنهجية في
التداول.
ويعتبر الكثيرون بافيت هو املستثمر األكثر
جن��اح �ا ً ف��ي ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن وي��ت��م ترتيبه
باستمرار ضمن اخلمسة األوائل في قائمة أغنى
أغنياء العالم.

اجلميع يذكر ك��ارل ماركس على أنه أحد أهم
الدعاة إلى الشيوعية ولكن الفيلسوف األملاني
يعتبر من أعظم االقتصاديني في التاريخ.
تنبأت نظرياته ب��أن السياسات الرأسمالية
سوف تؤدي إلى تقلبات وأزمات اقتصادية وهي
التوقعات التي أثبتت األيام الحقا ً صحتها.
من مؤلفاته نظريات فائض القيمة ومساهمة في
نقد االقتصاد السياسي وبيان احلزب الشيوعي
واأليديولوجيا األملانية وبؤس الفلسفة ولكن
رمبا أهمها هو رأس املال.

ألفريد مارشال 1924-1842

كان االقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز
يتبنى وجهة نظر مفادها أن األس���واق احلرة
سوف تساعد االقتصاد على استعادة مستوى
التشغيل الكامل للعمالة تلقائياً.
أيد كينز تدخل الدولة في االقتصاد أثناء فترات
االزدهار والكساد وهي السياسة التي اعتمدتها
معظم االقتصادات الغربية خالل الثالثينيات.
على الرغم من أن التدخل احلكومي في األسواق
بدأ ينحصر منذ السبعينات إال أن العالم شهد
عودة مفاجئة للسياسات الكنزية خالل األزمة
العاملية األخيرة وال سيما في بريطانيا حني أراد

يتطلب األمر شجاعة كبيرة لكي ال يتم إدراج
اسم الرجل الذي ألف كتاب مبادئ علم االقتصاد
في قائمة االقتصاديني العشرة األكثر تأثيرا ً في
التاريخ.
على الرغم من أن الكثيرين رمبا ال يكون ألفريد
مارشال اسما ً مألوفا ً بالنسبة لهم إال أن اجلميع
بالتأكيد يعرف واحدة من أهم النظريات التي
عمل عليها وهي نظرية العرض والطلب.
وعلى الرغم من أن مارشال لم يكن هو أول خبير
اقتصادي يشير إلى هذه الظاهرة إال أنه استطاع
ت��ق��دمي مجموعة م��ن املفاهيم واملصطلحات
اجلديدة مثل وفورات احلجم واملرونة السعرية
للطلب.

جون ماينارد كينز 1946-1883

• ألفريد مارشال

• آدم سميث

