
به نام آن که جان را فکرت آموخت

اقتصاد



1396

دنت،   هری اس. ،   ۱۹۵۰ -   م.   	 سرشناسه:	
.Dent, Harry S., Jr   

فروپاشی بزرگ طال: هشدار اقتصاددانی که از همه بحران های مالی دو دهه   	عنوان	و	نام	پديدآور:	
اخیر خبر داده بود/ هری دنت؛ ترجمه شادی صدری.   

تهران: دنیای اقتصاد   ، ۱۳۹۶. 	مشخصات	نشر:	
	مشخصات	ظاهری:	 ۹۸   ص.: مصور، نمودار )بخشی رنگی(.

 ۹7۸-۶۰۰-۸۵۹۱-77-۱ 	 	شابک:	
فیپا 	وضعیت	فهرست	نويسی:	

  How to Survive (and thrive) during the great. :عنوان اصلی  	 	يادداشت:	
 gold bust ahead , c2016   

هشدار اقتصاددانی که از همه بحران های مالی دو دهه اخیر خبر داده بود. 	 	عنوان	ديگر:	
اقتصاد -- ایاالت متحده -- آینده نگری 	 	موضوع:	

Economic forcasting -- United States 	 	موضوع:	
طال 	 	موضوع:	

Gold 	 	موضوع:	
سرمایه گذاری -- ایاالت متحده 	 	موضوع:	

Investments -- United States 	 	موضوع:	
صدری، شادی،   ۱۳7۳ - ، مترجم 	 	شناسه	افزوده:	

 HC۱۰۶/۸۴ /۱۳۹۶ ۴ف۹د   	کنگره:	بندی	رده	
	رده	بندی	ديويی:	  ۳۳۰/۹7۳ 
	شماره	کتابشناسی	ملی:	 ۴۸۳7۲۶۳ 



چاپ اول

فروپاشی بزرگ طال
هشدار اقتصاددانی که از همه بحران های مالی دو دهه اخیر خرب داده بود

ترجمهء شادی صدری

هری ِدنت



انتشارات دنیای اقتصاد 	 ناشر	:	
فروپاشی بزرگ طال )هشدار اقتصاددانی که از همه بحران های      

مالی دو دهه اخیر خبر داده بود(   
هری ِدنت 		 نويسنده:	

شادی صدری 	 مترجم:		
محمود صدری ويراستار:	  

حسن کریم زاده مدير	هنری:   
انوشه صادقی آزاد مدير	تولید	فنی:	

؟؟؟؟؟؟؟ آماده	سازی	جلد:	
مریم  فتاحی صفحه	آرا:   

علی سجودی ناظر	فنی:	    
۹7۸-۶۰۰-۸۵۹۱-77-۱ شابک:	    

؟؟؟؟؟ نسخه شمارگان:     
اول ۱۳۹۶ نوبت	چاپ:   

نقره آبی لیتوگرافی:   
شاد رنگ  	چاپ	و	صحافی:	

تمام حقوق چاپ و نشر، محفوظ و متعلق به ناشر است   © 

تهران/ خیابان قائم مقام فراهانی/ ضلع شامل غربی میدان شعاع/ پالک 108/ طبقه سوم شاملی/ تلفن: 42710341



توضیح ویراستار 7

مقدمه 9

جنون طال 19

فصل اول/ واقعیت تکان دهنده درباره سقوط طال که در راه است 27

فصل دوم/ واکنش طال به اوضاع غیر تورمی 33

فصل سوم/ تورم منفی چگونه شاخ طال را می شکند؟ 37

فصل چهارم/ چگونگی تاثیر چرخه کاال بر قیمت طال 41

فصل پنجم/ علت کاهش ارزش طال در بحران های اقتصادی 45

فصل ششم/ رسمایه گذاری: دالر بهرت است یا طال 49

فصل هفتم/ نه! دالر محکوم به شکست نیست 57

پیوست ها 69

منودارها 83

فهـرست





تار
اس

یر
ح و

ضی
تو

7

توضیح ویراستار

هری ِدنــت مولف این کتاب، پیروان و مخالفانی جدی دارد. پیروانش او 
را می ستایند و می گویند تنها کسی است که با جسارت تمام و بدون اما و اگر 
کردن، ده ها واقعه اقتصادی- مالی ریز و درشــت را در دو دهه اخیر پیش بینی 
کرده و غالب پیش بینی هایش درست از آب در آمده است. اما منتقدانش، این 
ســبک نگارش و پیش بینی های قطعی را که بیشــتر به پیشگویی می ماند، به 
سخره می گیرند و آن را شگرد ِدنت برای پرفروش کردن کتاب هایش می دانند. 
مولف که بنیانگذار و مدیر موسسه مطالعاتی-مشاوره ای »ِدنت« هم هست 
در ایــن کتاب عالوه بر پیش بینی هایــی هول انگیز درباره آینده اقتصاد جهان، 
خاصه بازارهای مالی و وضع بدهی ها در آمریکا و نهایتا ســقوط قیمت طال 
و قــدرت گرفتن دالر، به پاره ای از منتقدانش هم پاســخ داده اســت. وی با 
طرح این موضوع که اقتصاد جهان به سوی تورم منفی پیش می رود، این گونه 
نتیجه گیری کرده که در پی تورم منفی، قیمت همه کاالها و از جمله طال سقوط 
خواهد کرد. تاکنون که این ترجمه آماده چاپ می شود هنوز نشانه هایی جدی 
در تایید پیش بینی هری دنت دیده نمی شــود و بیشتر موسسه های اقتصادی و 
تحلیل گران، برخالف ِدنت، برای طال آینده بهتری ترسیم می کنند. با این حال، 
به قــول یکی از منتقدان هری دنت )چاک جفــی(، حتی اگر پیش بینی دنت 
محقق نشود، احتیاط ایجاب می کند که سبد دارایی را به طال متکی نکنیم و در 
نظر داشته باشیم که شاید همان شود که دنت می گوید: تکمیل چرخه رونق و 

رکود و فروپاشی اقتصادی بزرگ. 
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ســی سال اســت که پیش بینی اقتصادی می کنم و به همین دلیل، مدام از 
سراسر جهان برای سخنرانی و توضیح دادن مسائل دعوت می شوم. در ایاالت 
متحده و اســترالیا و کــره جنوبی و دبی و هند و کانــادا و بریتانیا و جاهای 
پرشــمار دیگر ســخن گفته ام. هر جا که می روم مردمش می خواهند از وضع 
اقتصادی خود سر در بیاورند و از وضع آینده بازار سهام و مستغالت خبردار 

شوند.
دغدغه ها و مســائل مورد عالقه مردم در سرزمین های مختلف فرق دارند 
اما همه آنها پرسشــی مشــترک دارند: طال. هرجا گذرم می خورد، خواه برای 
ســخن گفتن یا سخن شنیدن رفته باشــم یا برای تعطیالت، ده ها نفر دوره ام 
می کنند و می پرسند: طالهایم را نگه دارم یا بفروشم؟ چه بر سر طال می آید؟ 

اگر طالهایم را حفظ کنم، دارایی ام را در برابر وقایع آینده حفظ می کند؟
مــردم بدان جهت اینها را می پرســند که می خواهند مــن هم مانند »طال  
باوران«1 و »کارشناســان«2 آنان را به این دلخوش کنم که طال کاالی محبوب 
قرن است. به مردم گفته شده است و گفته می شود که به دلیل حجم غیرمنتظره 

1- Gold bug
این اصطالح در بازار سرمایه درباره کسانی به کار می رود که طال را کاالیی ارزشمند و پشتوانه حفظ دارایی 

در برابر شوک های مالی می دانند و بیشتر خریدار طال هستند تا فروشنده آن.
2- Expert

این واژه در اصل یعنی کارشــناس و خبره کاری. اما مولف این کتاب همه جا آن را داخل گیومه می گذارد 
و به استهزا می گیرد. زیرا به اعتقاد او، تحلیل غالب کارشناسان بازار سرمایه درباره طال غلط است و مردم 

را گمراه می کنند. 
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بدهی دولت ها در گوشــه و کنار جهان و چاپ لگام گسیخته پول، قیمت هر 
اونس طال 5000 دالر خواهد شد. هر جا می روند در گوششان می خوانند که 
ابر تورم، دالر را به حاشیه رانده است و حاال وقت تلنبار کردن اقالم اضطراری 

است، پس تا می توانید طال بخرید.
اما اینجا یک جای کار می لنگد: طالباوران و کارشناســان، کامال اشــتباه 
می کنند. طال آن نیروی نجات بخشــی نیست که گمان می کنند. در واقع، درک 
ناقص این کارشناسان و دلبستگی شان به طال لنگری می شود به پای کسی که 
حرفشان را باور کند. البته این حرفشان درست است که بدهی های سرسام آور 
دولت ها در سراســر جهان، برنامه های ناپخته دولت ها برای حل آسان مسائل 
و ضعــف اقتصادی که از چین تا آالســکا را در بر گرفته، وضعی به شــدت 
نگران کننده ایجاد کرده اســت. مردم حق دارند و باید هم از این وضع نگران 
شــوند. اصال باید تا اعماق وجودشان بترسند. اما علت این نگرانی و هراس، 
ابر تورم و زوال اقتصادی آمریکا نیســت، بلکه چیز بدتری در راه است و در 
چنین شرایطی خریدن طال دقیقا همان خطایی است که باید از آن پرهیز کرد. 
اینها را برای ترساندن خوانندگان کتابم نمی گویم. آدم هراس افکن و پیام رساِن 
بدشــگون هم نیستم )و پیشــتر درباره افزایش قیمت ها هم پیش بینی هایی دقیق 
کرده ام(. باور کنید از طرح چنین هشدارهایی لذت نمی برم. قیل و قال راه انداختن 
و مدعی خطاکاری همگان شــدن، کار جالبی نیست و من هم نمی خواهم چنین 
کاری بکنم. زیرا اوال که در این راه تنهایم و هشدارهایم غالبا نشنیده گرفته شده 
است. مثال اواخر 2005 هشدار دادم که حباب مسکن در ایاالت متحده تا آستانه 
ترکیدن بزرگ شــده است، اما کســانی که این هشدار را شنیدند هر ناسزایی که 
خواستند در روز روشن نثارم کردند. آنها مانند بسیاری کسان دیگر، به سخنانم اعتنا 
نکردند. تنها معدودی افراد که پژوهش های مرا رصد کرده بودند توانستند از فاجعه 
]سقوط بازار مسکن آمریکا[ جان سالم به در ببرند. دیگر اینکه، این کاری مشقت بار 
است که آدم مدام ناسزاهایی بشنود که اینجا قابل نوشتن نباشد. اما چیزی بگویم 
که شاید ندانید: من بدان علت در برابر این توهین ها و تهاجم ها تاب می آورم که 
خودم می دانم حق با من است. پژوهش های چند دهه ای من، گواه درستی و دقت 

پیش بینی هایم هستند.


