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پیش گفتار مرتجامن

بدون تردید آخرین کتاب کروگمــن، همان گونه که انتظار می رود کتاب 
کم نظیری اســت کــه به رغم اشــکاالت وارده، ارزش ایــن را دارد که همه 
دانشگاهیان، سیاستمداران و هر کسی که نگران اقتصاد بین المللی است، آن را 

نه یک  بار که چند بار بخواند.
پل کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل است که بسیاری از خوانندگان 
متون اقتصادی او را می شناســند، اگرچه ممکن اســت عده اندکی با آخرین 
کتابش آشنا باشند. کروگمن از مدت ها قبل از انتشار آخرین کتابش، به عنوان 
یک مفســر و دانشمند اقتصادی در خارج کشور از شهرت بسیاری برخوردار 
بوده اســت. در این کتاب او افکار خود را در مورد اینکه چه اشتباهاتی منجر 
به بروز بحران مالی سال 2008 شد مطرح می کند و توضیح می دهد حاال باید 
چه کار کرد که رشــد اقتصادی افزایــش و بیکاری کاهش یابد. تمرکز اصلی 
این کتاب بر روی اقتصاد ایاالت متحده آمریکا اســت اما تحلیل او از کارکرد 
اقتصادهای مدرن قابل تعمیم به سایر کشورهای توسعه یافته است. او همچنین 
برای راضی نگه داشتن خوانندگان غیرآمریکایی، به کرات به تجارب بریتانیا و 

اروپا اشاره کرده است.
کروگمن در این کتاب قصد دارد مخاطبان غیرفنی را جذب کند. هدف او 
از این کار توسل به نخبگانی است که در سیاست گذاری اقتصادی نقش دارند 
کــه بدین ترتیب بتواند ایده های خــود را به گروه های مختلف منتقل کرده و 
آنها را تبدیل به بحث مورد عالقه مردم کوچه و بازار کند. شیوه نگارش او در 
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این کتاب بســیار عامه پسند، سلیس و روان است و حتی در بسیاری از مواقع 
به شــوخی و مزاح نیز می پردازد. این کتاب با بیش از 200 صفحه آنقدر شما 
را جذب خودش می کند که حاضر نیســتید خواندن ادامه آن را به بعد موکول 
کنید. کروگمن در این کتاب به تعداد بسیار زیادی منبع غیردانشگاهی ارجاع 
داده است، اما این بدان معنی نیست که مطلب او ارزش و بار علمی ندارد. او 
به طرح عقاید و گفته های بســیاری از اقتصاددانان مطرح می پردازد. گاهی از 

عقاید آنها جانبداری می کند و گاه بی محابا به آنها می تازد.
نگاه غالب در سرتاسر کتاب، اساسا نگاه کینزی کروگمن درباره عملکرد 
اقتصاد اســت. به عقیده او بحران مالی که آمریکا و کشــورهای اروپایی در 
سال 2008 با آن مواجه شــدند، بحرانی بود که به لحاظ ویژگی های اساسی 
بی شــباهت به بحران بزرگ دهه 1930 نبود، اما خوشبختانه به آن اندازه هم 
سخت و طاقت فرسا نبوده است. مشکل اساسی از نظر او این است که تقاضای 
کافــی برای کاالها و خدمات وجود ندارد، و بالطبع تقاضایی هم برای نیروی 
کار تولیدکننده آنها نیست. آنچه نیاز است تحریک تقاضا است، اما از آنجایی 
که سیاســت پولی، به دلیل صفر بودن نرخ های بهره، راه به جایی نبرده است؛ 
تنها راه پیش رو برای حل بحران، سیاست مالی انبساطی است -یعنی افزایش 

مخارج عمومی.
کروگمن خیلی شــفاف و گویا توضیح می دهد که چرا مخارج یک فرد، 
درآمد دیگری اســت، و چگونه پویایی های اقتصادها، به عنوان یک کل، شبیه 
پویایی های خانوارها نیست. اگر مخارج بیشتری به اقتصاد تزریق کنید، درآمد 
و در نتیجــه درآمد مالیاتی افزایش خواهــد یافت. راه حلی که کروگمن برای 
جبران کسری بودجه ارائه می دهد، افزایش رشد اقتصادی و اندکی تورم است.
مطمئنا اقتصاددانــان آنتی کینزی از این نوع تحلیل هــا متنفرند. در واقع، 
آنهــا حتی حاضر نخواهند بــود به این حرف ها گوش دهند، چه برســد به 
اینکــه بخواهند اجرا کنند. البته کروگمن درســت می گوید که اقتصاددانان و 
سیاست مدارانی که به ماهیت خود-قانون مدار بازارهای آزاد اعتقاد دارند، غالبا 
وقتی با شــواهد تاریخی یا منطقی مواجه می شوند، مانند یک باور مذهبی بر 
اعتقــادات خود تعصب می ورزند. به عقیده کروگمن، هر کســی که در طول 



ان
جم

تر
ر م

فتا
ش گ

پی

11

سی سال گذشته پویایی های واقعی اقتصاد را از نزدیک مورد مطالعه قرار داده 
باشــد، یا هر کســی که بحران دهه 1930 را به خوبی بشناسد، نیازی نیست 
که بخواهیم در مورد صحــت نظریه کینزی ها متقاعدش کنیم. او بر این باور 
اســت که ارتباطات ایدئولوژیک و سازمانی بین سطوح باالی بازارهای مالی، 
دانشگاهیان و دولت حقیقت را کتمان می کنند. ما همین حاال هم می دانیم که 
چگونه می توانیم از طوالنی شــدن بحران اقتصادی جلوگیری کنیم. فقط الزم 

است اراده الزم را برای انجام کار داشته باشیم.
تحلیل و تفسیر کروگمن خالی از اشتباه نیست. شاید واضح ترین اشتباه او 
در ریشه یابی بحران مالی سال 2008 باشد. تحلیل او از دالیل این اتفاق کامال 
ســنتی است: مازاد وام در بازار مسکن آمریکا باعث ایجاد یک حباِب ناپایداِر 
قیمتِی مســکن و نهایتا بحران بدهی بخش خصوصی شد. این امر نیز به نوبه 
خود باعث شد با ترکیدن حباب مسکن، نظام بانکی آمریکا به نقطه اضمحالل 
برسد، که نتیجه اش کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
شد، و ثمره محتوم آن کسری بودجه بخش عمومی بود، زیرا درآمدها کاهش 

یافته و اقتصاد منقبض شده بود.
شــاید تا االن وضعیت خیلی هم خوب باشــد، امــا کروگمن هرگز این 
سوال را مطرح نمی کند که چرا اقتصاد آمریکا )یا اقتصاد بریتانیا( در سال های 
منتهی به بحران مالی تا این اندازه وابســته بدهی شده بود. واقعیت این است 
که اقتصادهای آمریکا و بریتانیا به شــدت وابسته بدهی شده بودند که بتوانند 
مخارج بخش خصوصی و رشــد اقتصادی را تامین مالی کنند، زیرا کســری 
تجاری هر دوی این اقتصادها به شدت افزایش یافته بود. این بدان معناست که 
هر دوی این کشورها بیش از آنچه تولید می کردند، مصرف می کردند. واردات 
کاالها و خدمات این شکاف را پر می کرد و مخارج همچنان افزایش می یافت 
-بسیار بیشــتر از میزان درآمدها- پس راهی وجود نداشت جز اینکه مخارج 
مــورد نیاز از طریق بدهی تامین مالی شــوند. آنچه در ســال 2008 )یا کمی 
پیش تــر از آن( در آمریکا اتفاق افتاد این بود که توانایی مصرف کنندگان برای 

ادامه این مسیر و افزایش بدهی از حداکثر خود عبور کرده بود.
بنابراین راه حل کروگمن برای تحریک رشــد اقتصادی در این اقتصادها 
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از طریق افزایش مخارج، فقط بخشــی از این مشکل را حل می کرد. افزایش 
مخارج و درآمدها، اشتغال و درآمد مالیاتی را افزایش خواهد داد -اما اینها در 
مجموع راه به هیچستان بودند. زیرا در اقتصادی که به شدت با دیگران تجارت 
می کنــد، هرگونه افزایش مخارج به شــکل اجتناب ناپذیری منجر به افزایش 
واردات می شود. در صورت فقدان سیاست مالی انبساطی در سایر کشورهای 
جهان که بتوانــد معادل این میزان واردات، صادرات خــود را افزایش دهد، 
نتیجه این اقدام افزایش بیشتر کسری تجاری خواهد بود؛ که به معنی افزایش 
بدهی به منظور تامین مالی این کسری است. کروگمن معتقد است که در حال 
حاضر موانع عملی اندکی بر سر راه افزایش ظرفیت بدهی دولت های آمریکا 
و بریتانیا وجود دارد. البته شواهد موجود -به ویژه نرخ های بهره اوراق قرضه 
دولتی- حاکی از این هســتند که او صحیح می گوید. او همچنین بر این باور 
است که مقایسه کشورهای بحران زده منطقه یورو با کشورهایی مانند آمریکا و 
بریتانیا که پول مســتقل خودشان را دارند، کامال اشتباه است. در این مورد هم 
حق با اوست. با وجود این، بد نیست از کروگمن بپرسیم بهبود رشد اقتصادی 
و اشــتغالی که از سوی بخش عمومی هدایت شده، در شرایطی که هنوز عدم 
توازن تجاری بنیادی در اقتصاد جهانی رفع و رجوع نشده است، چقدر پایدار 
خواهــد بود؟ یا به عبارت دیگر، تا کی چین حاضر خواهد بود به آمریکا وام 

بدهد تا بتواند از پس مخارج مصرفی خود برآید؟
بنابرایــن یکی از نکات مهمی که کروگمن از آن غافل شــده، عدم توجه 
به توازن تجاری کشورهاســت. کشــورهای اعتباردهنده دنیا -چین در صدر 
فهرســت و پــس از آن آلمان و برخی از کشــورهای صادرکننده نفت- نیاز 
به گســترش مصرف داخلی و واردات خود دارنــد. افزایش صادرات به این 
کشورها از سوی آمریکا و بریتانیا باعث می شود که افزایش رشد اقتصادی و 
اشــتغال به جای افزایش بدهی از محل رشد درآمدها تامین مالی شوند. نرخ 
مبادله چین، که به احمقانه ترین شکل ممکن، بسیار پایین است، باعث سقوط 
صنایع در سایر کشورهای غربی شده و انعطاف ناپذیری منطقه یورو که همین 
حاال هم رقابت پذیری آلمان را نابود کرده، به اندازه گســتاخی نظام بانکی در 

ایجاد بحران مالی مقصر هستند.
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با این تفاســیر بسیار عجیب و شوک آور است که کروگمن توجه چندانی 
به چنین مسائل مهم و بنیادی نکرده است. نام چین در کل کتاب فقط سه بار 
آورده شــده و عدم توازن تجــاری آمریکا-چین فقط یک بار، آن هم به طور 

گذرا در فصل دوم تا دوازدهم، مورد اشاره قرار گرفته است.
سوال اساسی دیگری که کروگمن باید به آن پاسخ دهد این است که اگر 
قــرار بود بحران مالی آمریکا، خیلی ســریع! و فقط از طریق افزایش مخارج 
مصرفی حل شود، چرا افزایش شدید مخارج عمومی در دولت   اوباما نتوانست 

از پس بحران برآید؟ مطلبی که خود می تواند موضوع کتابی دیگر باشد.
پس همان قدر که پیشــنهاد می کنیم این کتاب را، نه یک  بار که چند بار، 
بخوانید و از نوشته   های دلنشین کروگمن در مورد اقتصاد لذت ببرید؛ همان قدر 
هم تاکید می کنیم که حواستان باشد راهی که کروگمن پیشنهاد کرده به بیراهه 

می رود. پس با احتیاط بخوانید.
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سپاس گزاری 

نوشــته های کروگمن، به عنوان یکی از برنــدگان جایزه نوبل اقتصاد، در 
مورد مســائل اقتصــادی ارزش چندین بار خواندن بــه زبان های مختلف را 
دارد. از این رو و در جهت دســتیابی هم وطنانمان به یکی از معتبرترین متون 
اقتصادی در مورد رکود اقتصادی ســال 2008، بــه ترجمه این کتاب اهتمام 
ورزیدیم. خدای را شــاکریم که همچون همیشه در این مسیر به یاریمان آمده 

تا بتوانیم به شکلی درخور از عهده این مسئولیت برآییم.
بدون شک زمانی که صرف این مهم شده است، متعلق به خانواده هایمان 
بوده که صبورانه همراهی و شکیبایی کرده  اند تا این نهال به ثمر بنشیند. سپاس 
بیکران خود را نثار این عزیزان می کنیم و در مقابل بردباری شــان ســر تعظیم 

فرو می آوریم.
از خانم سمیرا مردانه که مسئوالنه و با حوصله و دقت در تایپ این کتاب 
کمک کرده و ســاعت های متمادی از زمان گران بهــای خود را صرف به بار 

نشستن این تالش کرده قدردانی و تشکر می کنیم.
و در پایــان از جناب آقای محمود صدری مدیر محترم انتشــارات دنیای 
اقتصاد و همکاران محترمشان که با رویی گشاده و سعه صدر از هیچ کوششی 

در انتشار هرچه بهتر این کتاب دریغ نکرده اند، کمال تشکر را داریم.
فریدون تفضلی- سمیه مردانه
اسفند 1395





17

ده
سن

نوی
ار 

گفت
ش 

پی

پیش گفتار نویسنده

کتاب نبرد با رکود1 برای آخرین بار در ماه فوریه ســال 2012 یعنی همان 
موقعی که نااطمینانی های بســیاری در مورد رویدادهای آینده وجود داشت، 
منتشر شد. چه کســی در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در نوامبر 
2012 پیروز خواهد شــد؟ آیا بحران مالی اروپا را درهم خواهد شکست؟ و 

چگونه پیام اصلی با رخدادهای آتی حفظ خواهد شد؟
اکنون بسیاری از آن نااطمینانی ها دیگر وجود ندارد. در آمریکا دموکرات ها 
به یک پیروزی بزرگ اما نه کامل انتخاباتی دســت یافته اند: آنها باراک اوباما 
را به کاخ ســفید بازگرداندند و اکثریت مجلس ســنا را از آن خود کردند، اما 
نتوانستند اکثریت جمهوری خواهان را در مجلس نمایندگان معکوس کنند. در 
اروپا، بازارهای مالی به لطف بانک مرکزی اروپا تا اندازه ای آرام شــده اند، اما 
وضعیت اقتصادی در اکثر کشــورهای قاره اروپا رو به وخامت گذاشته است. 
به طور خاص، وضعیت بسیار بد گذشــته در جنوب اروپا حادتر شده است: 
نرخ بیکاری در یونان و اســپانیا حتی باالتــر از نرخ بیکاری در ایاالت متحده 
در سال های اوج بحران بزرگ دهه 1930 است؛ و طی سال 2012 کل منطقه 

یورو دچار رکود شد.

1- End This Depression Now
ترجمه لفظی عنوان این کتاب چنین است: »رکود را پایان دهید، همین حاال!« اما از آنجا که محور اصلی 
کتاب، پیشــنهادهایی برای غلبه بر رکود است و سیاست گذاران را به نبرد با رکود از طریق افزایش هزینه 
دولت )تئوری کینز( ترغیب می کند، عنوان ترجمه فارسی کتاب شده است: نبرد با رکود: توصیه های »کینز 

جدید« برای ایجاد رونق اقتصادی. ناشر. 
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آیا این وقایع باعث تغییر پیام اصلی این کتاب شــده اند؟ متاسفانه جواب 
این ســوال منفی اســت؛ برعکس، پیام این کتاب -که ما با یک فاجعه بزرگ 
و قابل اجتناب روبه رو هســتیم- بیش از هر زمان دیگــر کاربرد دارد. جهان 
توسعه یافته با بحران اقتصادی دست وپنجه نرم می کند، ده ها میلیون نفر مرد و 
زن بیکار و متخصص در جستجوی کار هستند اما قادر به یافتن شغل نیستند 
و تریلیون ها دالر ارزش بالقوه اقتصادی در حال تلف شــدن هستند. با وجود 
این، شواهد و مستندات به خوبی گواه این هستند که این بحران اجتناب ناپذیر 
بوده اســت - یعنی هیچ دلیلی برای رکود وجــود ندارد جز تقاضای ناکافی. 
اگر دولت ها چرخش مصیبت بار خود را به ســوی ریاضت اقتصادی معکوس 
می کردند و به جای آن به دنبال محرک های مالی جدید می رفتند، می توانستیم 

شاهد یک بهبود اقتصادی سریع باشیم.
حال که انتخابات سرنوشت ساز آمریکا را پشت سر گذاشته ایم، بهتر است 
مروری داشته باشــیم بر وضعیت جاری اقتصاد آمریکا و مخصوصا اقداماتی 

که باید صورت گیرند.

فاجعه ریاضت اقتصادی در اروپا

نمودار شــماره 1 وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا را به خوبی نشان می دهد. این 
نمودار نرخ بیکاری را در ایاالت  متحده و در منطقه یورو نشان می دهد، گروه 
کشــورهای اروپایی ثروتمندی که »یورو« را به عنوان پول مشترکشان انتخاب 
کرده انــد. نمودار 1 دو نکته کلیدی را نشــان می دهد: هر دوی این مناطق در 
شــکل گیری بحران سال های 2007 تا 2010 ســهیم بوده اند، اما از آن به بعد 

وضعیت آنها دستخوش تغییرات بسیاری بوده است.
در فاز اول، از اواخر ســال 2007 تا اوایل ســال 2010 اروپا و آمریکا هر 
دو گرفتار رکودی عمیق شــدند و همین امر نرخ بیکاری را در این کشورها 
به سرعت افزایش داد. سرعت افزایش نرخ بیکاری در ایاالت متحده بیشتر بود، 
زیرا اخراج کارکنان در ایاالت متحده بسیار آسان تر از اکثر کشورهای اروپایی 
است، اما به هر حال اقتصاد ملی اطلس شمالی پس از بحران بزرگ دهه 1930 

میالدی )1933-1929( هیچ گاه شاهد چنین فاجعه ای نبوده است.
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نمودار۱:نرخبیکاریدرایاالتمتحدهومنطقهیورو)200۷-20۱۳(

با شروع ســال 2010، وضعیت اقتصادی در دو ســوی اقیانوس اطلس 
شــمالی فاصله معنی داری پیدا کرد. از یک طرف، آمریکا شــروع به افزایش 
تولید مشــاغل جدید کرد، هرچند که کاهش اولیه در بیکاری تا اندازه ای یک 
توهــم آماری )همان طور که در ادامه توضیح داده شــده اســت( بود، اما در 
دوره 12-2011 می شــد روند شفافی از بهبودی اقتصادی را مشاهده کرد. در 
مقایسه، وضعیت بد اقتصاد اروپا بدتر شد؛ و در سال 2012 قاره اروپا مجددا 

به  صورت رسمی وارد دوره رکود شد.
چه عاملی موجب این واگرایی شد؟ این موضوع در فصل 11 تبیین شده 
اســت. در این فصل توضیح داده شده که چگونه در سال 2010 شاهد ظهور 
ناگهانی »ریاضت طلبان«1 بوده ایم، ریاضت طلبانی که معتقد بودند دولت ها حتی 
در دورانــی که نرخ باالی بیکاری بیداد می کند، باید مخارج خود را کاهش و 
مالیات هــا را افزایش دهند. در ایاالت متحده، دکترین ریاضت طلبی طرفداران 
زیادی نداشت؛ با وجود این، ریاضت اقتصادی اجتناب ناپذیر بود. اما در اروپا 

1- Austerians
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»ریاضت طلبان« به شــدت بر بحث های سیاست گذاری تاثیر گذاشته بودند و 
به همین دلیل ریاضت شــدید اقتصادی، شــرط اساسی کمک به کشورهای 
بدهکار بــود. به منظور درک این موضوع، فرض کنید کــه آمریکا مجبور به 
کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات در مقیاس یونان شــود، هزینه ساالنه 
چنین تغییراتی حدود 2/5 تریلیون دالر آمریکا خواهد بود. کشــورهایی مانند 
آلمان و هلند که بدهــکار نبودند نیز خود را مجبور به تحمل ریاضت مالیم 
اقتصــادی کردند؛ بنابراین، نتیجه محتوم این تغییرات برای اروپا انقباض مالی 

شدید بود.
طبــق دکترین ریاضت طلبی هرگونه تاثیرات منفی ناشــی از انقباض باید 
از طریق بهبود اطمینان مصرف کننده و اطمینان تجاری خنثی شــود -من این 
مفهوم را »جادوی اطمینان«1 می نامم، جادویی که قرار است نجات دهد؛ اما در 
عالم حقیقت هیچ گاه جادویی صورت نگرفت. نتیجه این شد که در حالی که 
عالئم بهبود در اوضاع اقتصادی آمریکا قابل مشــاهده اســت، از سال 2010 

تاکنون رکود عمیق تر و از سال 2012 شیب آن نیز تندتر شده است.
توجه داشته باشــید که باید بریتانیا را از این داستان جدا کنیم، زیرا جزو 
منطقه یورو نیســت و در نتیجه استقالل سیاستی بســیار زیادی دارد. بریتانیا 
می توانســت از استقالل خود بهره های وافری ببرد -یکی از مزیت های اصلی 
این کشور هزینه بسیار اندک استقراض است- که از غوطه ورشدن در منجالبی 
که کشــورهای اروپایی در آن فرورفته بودند، اجتناب کند. متاســفانه، دولت 
کامرون2 که در ســال 2010 به قدرت رسید، بیش از هر رژیمی در کشورهای 
پیشــرفته دکترین ریاضت طلبی را به کار گرفت. در حالی که در مورد اهمیت 
نســبی ریاضت اقتصادی در مقابل عوامل دیگر در فروبردن اقتصاد بریتانیا در 
رکود بحث های بســیاری وجود دارد، تاثیر یک عامل را نمی توان انکار کرد: 
اقتصاد انگلیس فوق العاده بد عمل کرده است، کاهش تولید ناخالص داخلی3 
این کشور از زمان شروع بحران به قدری زیاد بود که نه تنها آمریکا بلکه منطقه 

یورو و حتی ژاپن را نیز پشت سر گذاشت.

1- Confidence fairy 2- Cameron 3- Gross Doestic Product (GDP)


