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قدردانی نویسنده

کتابی که در دســت دارید مبتنی اســت بر خطابة ایرادشــدة من به عنوان 
رئیِس هفدهمین همایش جهانِی انجمن بین المللی اقتصاد1 که در ژوئن ســال 
2014 در کشــور اردن، منطقة دریای مرده )َبحُرالِمیِّت(2، برگزار شــد. بخشی 
از خطابة مذکور مبتنی بر کار مشــترکم با بروس گرین والد3 و مارتین گازمن4 
است. مراتب حق شناسی و سپاس خود را بابت بحث های سودمندی که با ادایر 
تِرنر5 خصوصًا دربارة فصل ســوم و با راب جانســن6، مارتین گازمن و آرجن 
جایادف7 داشــتم ابراز می دارم. مدیون حمایت مالی موسسة اندیشه  اقتصادی 
نویــن8 و کمک های فیرن ژنگ9، دباراتی گوش10 و روکه یانگ11 در امر تحقیق 
هســتم. دو فصل نخست کتاب، شرح و بسط افکاری است که پیش از این در 
استیگلیتز12)2011 و 2013( مطرح شدند. برای مشاهدة فهرست مفصل تری از 

منابع به آن مقاالت رجوع کنید. 

1- International Economic Association 2- Dead Sea  3- Bruce Greenwald
4- Martin Guzman     5- Adair Turner  6- Rob Johnson
7- Arjun Jayadev 8- Institute for New Economic Thinking (INET)
9- Feiran Zhang 10- Debarati Ghosh 11- Ruoke Yang 12- Stiglitz
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درآمد

جهان از رکودهای1 عمیِق مقطعی به ســتوه آمده اســت. بحرانی که در سال 
2008 در ایاالت متحده شــروع شد، آخرین، عمیق ترین و طوالنی ترین رکود طی 
75 ســال اخیر بوده است. این بحران علی رغم شناخِت گویا "بهتِر" ما از نحوة کاِر 
نظام اقتصادی و باور بســیاری مبنی بر آنکه نوسانات اقتصادی را پشت سر نهاده  
بودیم پیش آمد. رهبران اقتصادی مان دستاورد تعدیل بزرگ2 را با صدای بلند جار 
می زدند.]1[ چنان که معلوم شد ایمان به آن الگوها به راستی در بروز این بحران نقش 
داشت. این فرض که بازارها کارا و خودتنظیم شونده3  هستند و کنشگراِن اقتصادی 

1- تعبیــری کــه در عنوان اصلی کتاب و جای جای متن آن به کار رفته، downturn، به معنای چرخش 
نزولی )افت شدید فعالیت های اقتصادی(، است. از آنجا که نویسنده در این کتاب جدال لفظی یا مفهومی بر 
سر کاربرد چرخش نزولی، کسادی یا رکود ندارد و از مساله ای واحد همچون بحران سال 2008 با عناوین 
مختلفی یاد می کند، از این رو در ترجمه نیز بخاطر نامانوس بودن عبارت چرخش نزولی و نیز حفظ رویة 
برخی مترجمان، در برابر downturn معمواًل رکود نهاده  شده و تنها در چند جا با توجه به سیاق متن از 

چرخش نزولی استفاده شده است. م 
2-  دورة پس از میانة دهة 1980 که کاهش قابل توجهی در تالطم های اقتصاد کالن آمریکا مشاهده شد 
را تعدیل بزرگ )Great Moderation( می نامند. در اواخر دهة 2000 بار دیگر تالطم و بی ثباتی در نرخ 
رشــد، تورم و نرخ بهره پدیدار شــد و از این رو سواالت و بحث هایی جدی را دربارة ثبات طی دورة تعدیل 
بزرگ برانگیخت. در سال 2004، ِبن برَننکی، رئیس وقت فدرال رزرو، برای ثبات اقتصادی در این دوره سه 
عامل برشــمرد: تغییرات ساختاری در اقتصاد )مقررات زدایی، آزادسازی هرچه بیشتر تجارت، پیشرفت در 

نظام مالی و ...(، سیاست های اقتصادی بهبودیافته و خوش شانسی. م
3- self-regulating
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از توانایی و انگیزة مدیریت ریسک های خود برخوردارند به این باور انجامیده بود 
که خودتنظیمی تمام آن چیزی است که برای تضمین آنکه نظام مالی به خوبی کار 
 کند الزم اســت و هیچ نیازی به نگرانــی از بابت حباب وجود ندارد. این فکر که 
اقتصاد می تواند از طریق تنوع بخشی1 به نحو موثری ریسک را حذف کند در این 
بی خیالی ســهیم بود - حتی پس از آنکه معلوم شد حباب وجود داشته است. در 
واقع، حتی پس از آنکه حباب ترکید، بِن برنَنکی2 الف مهار ریسک ها را می زد.]2[ 
الگوهای تعادل عمومِی پویاِی تصادفِی3 )پیش از بحران( -الگوهایی که شــاید در 
اوقاِت عادی تر عملکرد خوبی داشته اند اما دربارة بحران ها حرف چندانی برای گفتن 
نداشته اند- پشتیباِن این باورها بودند. البته، تقریبًا هر الگوی »مناسبی« در اوقات عادی 
عملکرد نســبتًا خوبی دارد. و ]واقعیت آن است که[ اگر الگویی در اوقات عادی 
در پیش بینی رشِد فصِل بعد کمی بهتر ]از دیگر مدل ها[ عمل کند اهمیِت آنچنانی 
ــو پیش گیری ازـ بحران ها است، وقایعی که طی  ندارد. آنچه مهم است پیش بینیـ 
آنها زیان  سنگینی بر رفاه و خوشبختی افراد وارد می شود. این الگوها متوجه بحرانی 
که در حال برآمدن بود نشدند و به سیاست گذاراِن ما این اعتماد را بخشیده بودند 

1- به توزیع و پخش ســرمایه میان گزینه های مختلف )همچون سهام شرکت ها و صنایع گوناگون( برای 
کاهش ریسک، تنوع بخشــی )diversification( گفته می شود. تنوع بخشی به همان جملة معروف »همة 

تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار« اشاره دارد. م
2- ِبن برَننکی )Ben Bernanke( از سال 2006 تا 2014 رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا بود. م
Dynamic stochastic general equi-( 3- طــرح و به کارگیری الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی

librium models( به عنوان شاخه ای از نظریة تعادل عمومی به مقالة کیدلند و پرسکات در سال 1982 
باز می گردد. مکتب ادوار تجاری حقیقی )RBC( اســتفاده از این الگوها را برای تحلیل رفتار اقتصاد کالن 
به کار گرفت. ادوار تجاری حقیقی، پویایی های اقتصاد کالن را در عوامل واقعی )در برابر اســمی( همچون 
شوک های تکنولوژی، تغییر در ترجیحات و ... جست وجو می کند. هم اکنون نسخه های متنوعی از الگوهای 
تعادل عمومی پویای تصادفی همچون افزودن ویژگی های کینزی )چسبندگی دستمزدها و قیمت ها و ...( 
به آنها کاربرد دارد. این الگوها که بر اقتصاد کالن معاصر تاثیر بسیاری نهاده اند هم برای فهم پویایی های 
اقتصاد و هم مشاهده و ارزیابی تاثیر سیاست ها بر اقتصاد به کار می روند. الگوهای مذکور در دانشکده های 
اقتصــاد ایران نیز از شــهرت باالیی برخوردارند و از آنجا که عمومًا در محافــل آکادمیک از آنها با عنوان 
اختصاری مدل های DSGE یاد می شــود، در ادامة این کتاب نیز از همین ناِم مخفف برای آنها اســتفاده 
 DSGE می کنیم، لذا به جای عبارت مطوَّل الگوهای تعادل عمومِی پویاِی تصادفِی کینزِی جدید، الگوهای

کینزی جدید نهاده ایم. م
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و مقامات پولی به خود می بالیدند که این کار را کرده  که مادامی که تورم مهار شودـ 
بودنــدـ اقتصاد به خوبی عمل می کند. در بهترین حالت، این الگوها را می توان )با 
قرض اصطالح از مقالة گازمن و استیگلیتز )که به زودی منتشر می شود(( »الگوهای  
تعدیل بزرگ« پنداشت که مادامی که هیچ امر غیرعادی روی نداده است »به خوبی« 
پیش بینی می کنند. به طور کلــی ، الگوهای DSGE در تبیین کثرِت واقعِی بحران ها 

عملکرد ضعیفی داشته اند.]3[
البته، رکودهای عمیق از ابتدا مشــخصة اقتصادهای ســرمایه داری بوده اند. 
اما اعتقاد به اینکه نیروهای اقتصادی که در گذشــته بحران ها را به وجود آورده 
بودند، یا در حال حاضر دیگر نبودند و یا از طریق سیاســت های پولی و مالِی 
درســت مهار شــده بودند، نخوت بزرگی آفرید.]4[ حتی نخوت آور تر آن بود 
که در بســیاری از کشــورها محافظه کاران موفق به برچیدِن رژیم های تنظیمی 
و تثبیت کنندگان خودکاری1 شــده بودند که به جلوگیری از وقوع بحران ها از 
زمان رکود بزرگ2 کمک کرده بودند. شــایان ذکر اســت که استاد من، چارلز 
کیندل برگر3 در بررسی عظیم خود دربارة رونق ها و هراس هایی4 که اقتصادهای 
مبتنی بر بازار را طی چند قرن گذشــته رنجور کردند به وجود نخوت مشابهی 

در بحران های پیشین اشاره کرده بود )کیندل برگر، 1978(.
کســانی که در تالش برای دفاع از الگوهای اقتصادِی شکســت خورده و 
سیاســت های برآمده از این الگوهــا بودند اظهار می کردند کــه هیچ الگویی 

1- automatic stabilizers
2- رکود بزرگ )Great Depression( اشــاره به بحران اقتصادی دارد که از اواخر سال 1929 در آمریکا 
آغاز شد و سپس کشورهای اروپایی را در بر گرفت. عمدتًا از رکود بزرگ به عنوان بزرگترین بحران اقتصادی 

نظام سرمایه داری یاد می شود. م
3- Charles Kindleberger

4- هراس یا وحشت مالی )Financial Panic( به وضعیتی اطالق می شود که سپرده گذاران خواهان بیرون 
کشیدن پول های خود از بانک ها می شوند، سهامداران در پی فروش سهام خود و بطور کلی همه خواهان 
تبدیل دارایی های خود به نقدینگی هستند. هنگامی که سپرده گذاران یک بانک بخاطر سلب اعتماد از آن، 
برای بیرون کشــیدن پول های خود به بانک هجوم می آورند با وضعیت هجوم بانکی )Bank Run( روبرو 
می شویم و در صورت سرایت این بی اعتمادی به دیگر بانک ها و بازارهای مالی با وضعیت هراس مالی مواجه 

می شویم. م


