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پيش گفتار

طي دو قرن گذشته رشد اقتصادي شاخص ارزيابي رفاه ملي بوده است و اشتغال 
و سرمايه گذاري در همنوايي با رشد اقتصادي محقق شده است. در طول اين دوران، 
جمعيت جهان از حدود دو ميليارد نفر به بيش از 7 ميليارد نفر در شــرايط حاضر 
افزايش يافته و بنابراين ضرورت رشد اقتصادي را هرچه بيشتر مطرح کرده است. 
بايد پذيرفت كه بدون رشد اقتصادي صد   ها ميليون و شايد ميليارد   ها نفر از جمعيت 
جهان هيچ گاه به شيوه زندگي مصرفي مردمان ملل صنعتي دست نخواهند يافت، 

بلكه اساسا از مواهب رشد برخوردار نخواهند شد. 
جهان طي يك قرن گذشته، شاهد رشد اقتصادي در سطح و شتابي بي سابقه 
در تاريخ بشــر بوده است كه آثار خارجي و منفي آن باعث طرح ديدگاه دوران 

پايان رشد شده است. 
اكنون برخي متفكران با اســتناد به موانع موجود بر ســر راه رشد اقتصادي 
نظريه اقتصاد دانــان جريان غالب را در زمينه رشــد دائمي توليد مورد چالش 
قرار داده اند. اين متفكــران راه و روش متفاوتي را برای تحليل موضوع نيل به 
هدف هاي اقتصادي و اجتماعي و لذا رشد اقتصادي پيشنهاد مي كنند كه آنان را 

در مقابل گروه اول، يعني جريان فكري غالب قرار مي دهد. 
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 ريچارد هاينبرگ1 يكي از متفكراني است كه با طرح مقوله پايان رشد به تبيين 
اين موضوع پرداخته و رشد اقتصادي را به شكل متعارف پايان يافته تلقي مي كند. 

 كتاب پايان رشد2 در سال 2011 انتشار يافت و پس از مدت كوتاهي توسط 
يكي از دوستان براي مطالعه به من توصيه شد. از آنجا كه مطالب كتاب با برخي 
نكاتي كه از قبل در ذهن من بود همخواني داشــت مورد عالقه من قرار گرفت 

و نسبت به ترجمه آن اقدام کردم. 
همزمــان با ترجمه كتــاب تحوالتي در برخي كشــورهاي صنعتي درباره 
رشــد اقتصادي و پس از بحران مالي اخير به وقوع پيوســت كه در تناقض با 
پيش بيني هاي نويسنده به نظر مي رسيد و بنابراين مرا از پيگيري و انتشار كتاب 
باز داشــت. با وجود اين پس از مدتي طي چند مكاتبه با نويســنده و موسسه 
انتشــاراتي او )پســت كربن(3 در مورد بحران اخير و بازگشت رشد اقتصادي 
در بعضي كشــورهاي صنعتي نظر آنان را جويا شدم )ترجمه مكاتبات ضميمه 
اســت(. اگر چه مطالب تكميلي ارائه شده كامال مرا متقاعد نساخت، با توجه به 

مطالب جامع كتاب و توصيه برخي دوستان تصميم به انتشار آن گرفتم.
گر چه ترجمه چنين كتابي با انشای روان و به زبان ساده روزمره كار آساني 
نيست زيرا بخش قابل توجهي از مطالب اين كتاب در خصوص اقتصاد آمريكا 
كه اقتصادي صنعتي و پيشــرفته و داراي ســاختارهاي وسيع بانكي و پولي و 
بازرگاني تكامل يافته است نوشته شده است. به طور كلي نكات مورد توجه من 

در كتاب كه منجر به نشر آن شد به شرح زير است: 
- در عرصه ادبيات اقتصادي داخل كشور كتاب پايان رشد يك آنتي تكست 

بوده و تا جايي كه من مي شناسم جاي آن خالي است. 
- گر چه كتاب ابعاد مختلف اقتصاد جوامع را مورد بررسي قرار مي دهد ولی 
به نظر مي رسد مطالعه و درك مطالب آن براي عموم تقريبا سهل و آسان باشد. 
- كتاب يك بررســي اجمالي تاريخي از مفاهيم مبادله در اقتصاد تا اقتصاد 

1- Richard Heinberg
2- The End of Growth 3- Post Carbon Institute
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تجــارت و اقتصاد نوين انجام مي دهد و تاكيد خود را از انقالب صنعتي به بعد 
با توجه به نقش سوخت فسيلي قرار داده است. در اين پروسه نقش پول به طور 
برجســته اي مطرح می شــود و بحران مالي 2008-2007 را از زاويه ديگري به 
غير از آنچه تا كنون مطرح بوده بررســي می کند و نكات بانك داري سايه  اي1 و  
مشــتقات مالي و تئوري حباب  ها2 را مطرح کــرده و به طور عمده به طرح اين 
مقوله مي پردازد كه تئوري رشــد اقتصادي مد نظر جريان فكري غالب مبتني بر 
شرايط به  وجود آمده بعد از انقالب صنعتي بوده و اقتصاددانان جريان )غالب( 

يك وضعيت نه لزوما عادي را عادي فرض كرده اند. 
- گر چه ســه عامل تهي شدن و تخليه منابع طبيعي، اثرات زيان بار توليد بر 
محيط زيســت و آشفتگي هاي مالي ناشي از عدم توازن سيستم هاي پولي، مالي 
و بانكي برای هماهنگ شــدن با كميابي منابع به عنوان عوامل اصلي روند پايان 
رشد معرفي شده و نقش محوري در اين زمينه دارند، ولي روند تحول تاريخي 
هر ســه عامل به طور جداگانه و تقريبا كامل توضيح داده شده كه ارائه مطالب 
تجربي جالب و گفتني متنوع در چهارچوب يادداشــت   ها در هر فصل به كتاب 

غناي بيشتري بخشيده است. 
- اينكه آيا نو آوري، جايگزيني و كارايي ادامه رشد اقتصادي را براي هميشه 

ميسر مي كند به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. 
- گر چه نويسنده با طرح فصلي به عنوان زندگي بعد از رشد به پيش بيني و 
پيشنهادهای خاص در زمينه زندگي اجتماعي پرداخته است، اما خود اذعان دارد 

كه اين پيش بيني قمار گونه است و آن را با قطعيت بيان نمي كند. 
در ترجمه هيچ بخشي از كتاب حذف نشده و سعي شده كل مطالب انتقال داده 

شود. زيرنويس   ها اگر چه تكراري است خود حاوي مطالب قابل توجه است. 
محمد حسين قادري 
 تهران تيرماه 1395 

1- Shadow Banking System 2- Economic Theory of Bubbles
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مقدمه

استانداردهای جدید

پيشکســوتان فعال علم اقتصاد امروز خود را به صورت يک نوع 
دفتر سياســی برای تفکر صحيح اقتصادی شــکل داده و مطرح 
می کنند. آنــان نه فقط اخيرا بلکه دهه ها برخالف هر مقوله مهم 
سياست گذاری حرکت کرده اند، مصائبی را پيش بينی می کنند که 
اتفاق نمی افتــد، امکان رخ دادن برخی حوادث را انکار می کنند 
کــه بعدا رخ می دهد. آنان به مخالفت با بهترين و شايســته ترين 
اصالحات بر خاســته و به جای آن راه حل های بی اثر را پيشــنهاد 
می کنند. هميشــه از اتفاقات خود ســر )نظير رکود( شگفت زده 
می شوند و نهايتا وقتی احساس می کنند موضع گيری آنان نمی تواند 
پايدار باشد به تجديد نظر در اعتقاد خود نمی پردازند. آنان امکان 
خطا در منطق خود را مورد توجه قرار نمی دهند بلکه به ســادگی 
موضوع را عوض می کنند. در اين کلوپ هر کس هم که مرتکب 
اشتباه شود اعتبار خود را از دست نمی دهد و کماکان برای ارائه 
مقاله در نشســت های ساالنه بعدی از او دعوت می شود و هنوز 
هم از کمتر کسی از خارج از اين کلوپ دعوت به عمل مي آيد. 
 جيمز ک. گالبرايت)اقتصاددان(1

موضوع اصلی اين کتاب هم ساده است و هم تکان دهنده. رشد اقتصادی که 
تاکنون ما می شناختيم پايان يافته است. 

1- James K. Galbraith (Economist)
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رشدي كه از آن سخن مي گوييم شامل توسعه و گسترش حجم كل اقتصاد 
)كه در آن پول بيشــتري رد و بدل شده و افراد بيشتري برخوردار مي شوند( و 

ميزان انرژي بيشتري مصرف و كاالهاي بيشتري توليد مي شود مي باشد. 
بحران اقتصادی که در دورة 2008-2007 آغاز شــد هم قابل پيش بينی بود 
و هم غير قابل اجتناب، و يک گسســت بنيادی و دائمی با دهه های قبل، يعني 
دوره ای خواهد بود که اکثر اقتصاددانان اين نظريه غير واقعی را که رشد دائمی 

الزم و دست يافتنی است پذيرفته بودند.
اکنون موانع اساســی و بنيادی در مقابل توســعه اقتصادی در حال جريان 

وجود دارد و جهان ناگزيز از برخورد با آن موانع است. 
اين به آن معنی نيست که آمريکا يا کل جهان هيچ گاه شاهد رشد يک فصل 
يا يک ســال نسبت به فصل يا سال قبل نخواهد بود. لکن هر گاه جمع تکانه   ها 
را در نظر بگيريم روند کلی اقتصاد )در رابطه با توليد و مصرف کاالها( از اين 

به بعد هموار يا رو به پايين خواهد بود. 
همچنين اين به آن معنی نيســت که هيچ ناحيه ای يا کشــوری يا کسب و 
کاری برای يک مدتی شاهد رشد نخواهد بود؛ البته خواهد بود! لکن در تحليل 
نهايی اين رشد به قيمت از دست رفتن رشد در ناحيه ای يا کشوری يا کسب و 
کار ديگری دست يافتنی خواهد بود. از اين به بعد رشد نسبی امکان پذير است 
و اقتصاد جهانی درگير يک بازی با حاصل جمع صفر خواهد بود که موجودی 

کاهش يابنده دائمی بين برندگان بازی تقسيم خواهد شد.
 

چرا رشد پایان می یابد؟ 

بسياری ازآگاهان امور مالی به ذکر مشکالت اساسی اقتصاد آمريکا از جمله سطح 
باالی بدهی بخش های عمومی و خصوصی و همچنين ترکيدن حباب مستغالت 
که تهديد فوری برای رشد اقتصادی است پرداخته اند. به طور کلی، فرض آنان اين 
اســت که نهايتا زمانی که مشکالت بر طرف شود رشد مجددا به طور نرمال از سر 
گرفته خواهد شد. ولی اين آگاهان، عوامل خارجی موثر در سيستم مالی را که تقريبا 
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سبب عدم امکان از سر  گيری رشد به طور معمول می شود ناديده می گيرند. اين يک 
وضعيت موقت نيست بلکه ضرورتا هميشگی است. 

به طور کلی همان طور که در فصل های بعدی خواهد آمد، ســه عامل اصلی 
وجود دارد که مانع سر راه رشد اقتصادی هستند. 

• تهی شدن منابع مهم از جمله سوخت های فسيلی و مواد معدنی؛ 
• گسترش و اشاعه اثرات زيان های وارده به محيط زيست ناشی از استخراج و 
مصرف منابع )از جمله مصرف سوخت های  فسيلی( که منجر به افزايش سرسام آور 

هزينه های ناشی از آن اثرات و هزينه های تالش برای رفع آن اثرات می شود؛ 
• آشــفتگی های مالــی ناشــی از عدم توان سيســتم های پولــی، بانکی و 
ســرمايه گذاری موجود به منظور هماهنگ شــدن با کميابی منابع و هزينه های 
فزاينده محيط زيست و عدم توان )در چهارچوب اقتصاد در حال کوچک شدن( 
ارائه خدمات الزم در رابطه با حجم باالی بدهی های دولتی و خصوصی که در 

دو دهه گذشته به وجود آمده است. 
علی رغم تمايل مفســرين مالی به ناديده گرفتن اثرات محيط زيست بر رشد 
اقتصادی اين امکان وجود دارد که به هزاران حادثه در سال های اخير اشاره کرد 
که نشــان می دهد چگونه ســه عامل فوق متاثر از يکديگر بوده و جامعه را به 

مخاطره می اندازد. 
فقط بــه يک مورد توجه کنيد: فاجعه ديپ واتر1 در ســال2010 در خليج 

مکزيک در اياالت متحده. 
ايــن موضوع کهBP2 در امر حفاری در عمق دريا در خليج مکزيک فعاليت 
می کرد مبين يک روند در سطح جهان است. در حالی که دنيا به زودی در خطر 
مواجهه با پايان يافتن منابع نفتی قرار ندارد لکن منابع نفتی بسيار کمی در روی 
زمين يافت می شود که حفاری آن ارزان باشد. آن منابع نفتی قبال کشف و ذخاير 
هيدروکربن آن استخراج و تخليه شده است. بر اساس آژانس بين المللی انرژی 

1- Deep Water 2- BP (British Petroleum) Oil Spill
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در ســال 2020 تقريبا 40 درصد توليد نفت جهان از منابع داخل دريا  ها خواهد 
بــود. بنابر اين، گر چــه راه اندازی يک دکل حفاری در يــک يا دو مايلی داخل 
اقيانوس ســخت و خطرناک و پر هزينه خواهد بود با وجود اين، صنعت نفت 
اگر قصد عرضه نفت را دارد ناچار است که اين کار را انجام دهد و اين به معنی 

نفت گران تر خواهد بود.
بديهی اســت هزينه وارده به محيط زيست در اثر انفجار ديپ واتر و اشاعه 
نفت به داخل دريا ويرانگر بود. نه صنعت نفت و نه اياالت متحده ديگر توان و 
استطاعت تحمل حادثه ای در اين حجم را نخواهند داشت. به اين لحاظ بود که 
در سال 2010 دولت اوباما نسبت به استمهال در خصوص حفاری در ديپ واتر 
در خليج مکزيک و همچنين فراهم کردن مقررات جديدی در رابطه با حفاری 
اقدام کرد. کشــور های ديگر نيز شروع به تجديد نظر در آيين نامه   ها و مقررات 
کشف نفت در عمق دريا  ها کردند. بدون شک اين اقدامات احتمال انفجارهای 
مصيبت بار را کاهش خواهد داد ولی هزينة کسب و کار در اين رشته را باال برده 

و به قيمت نفت خواهد افزود. 
حادثه ديپ واتر هوريزن1 اثرات اســتخراج و خسارت های محيط زيست بر 
موسسات مالی را نيز تا حدودی خاطرنشان می کند. شرکت های بيمه مجبور به 
افزايش حق بيمه عمليات حفاری در عمق دريا  ها شــده و اثرات آن بر صنعت 
ماهی گيری محلی و اقتصاد ساحل خليج مکزيک سخت و زيان آور بوده است. 
در حالی که بخشــی از زيان اقتصادی وارده به منطقه خليج توسط BP پرداخت 
شده اين موضوع سبب بازنگری کمپانی مذکور در تشکيالت خود و لذا منجر 
به کاهش ارزش ســهام و درآمد سرمايه گذاران شــده است. آشفتگی مالی نيز 
به نوبه خود اثرات خود را بر صندوق بازنشســتگی بريتانيا که در آن شــرکت 

سرمايه گذاری کرده بود گذارده است. 
ديــپ واتر يک حادثه جالب قابل بحث اســت. اگر ايــن فقط يک حادثه 

1- Deep Water Horizen
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استثنايی بود اقتصاد می توانست وضعيت خود را بازيابد و به حرکت خود ادامه 
دهد. با وجود اين، ما با يک رشته از مصائب محيط زيستی و اقتصادی غير مرتبط 
با يکديگر روبه رو بوده و خواهيم بود که مانع رشــد اقتصادی به طرق مختلف 
خواهند شــد. اين رشته مصائب را می توان به شکل های زير شرح داد که لزوما 

در اين حد هم محدود نمی شود. 
• تغييرات آب و هوا که منجر به خشکســالی در برخی مناطق، سيل و حتی 

قحطی می شود؛
• کمبود انرژی، آب و مواد معدنی؛ 

• ناکامی بانک ها، ورشکستگی شرکت   ها و فورکلوژر1 خانه هايي که اقساط 
وام را پرداخت نکرده اند.

برای برگشــت به وضعيت عادی با هرکدام از مصائب بايد برخورد خاص 
خود را داشــت. با وجود اين، در تحليل نهايی آنها همه به هم مربوطند، به  اين 
معنــی که همه از پيامدهای افزايش جمعيتی اســت که در پی افزايش مصرف 
ســرانه خود از منابع محدود )از جمله منابع تجديد ناپذير، سوخت های فسيلی 
آلوده کننده هوا( هســتند و همه در سياره ای است که دارای وضعيت محدود و 

ناپايدار است. 
در ضمن تراکم بدهی در دهه های متمادی شــرايطی را ايجاد کرده که يک 
ســقوط و ورشکستگی مالی در هر قرن ما را در بر می گيرد به طوری که دارای 

توان بالقوه ايجاد ناآرامی سياسی و مصائب انسانی است.
نتيجه اينکه ما شاهد تجميع کامل توفانی از بحران   ها خواهيم بود که بيانگر 
لحظه تغيير و تقسيم در تاريخ بشر است. ما هم شاهد و هم بازيگر در اين گذار 

از دهه   ها رشد اقتصادی به دهه   ها انقباض اقتصادی خواهيم بود. 

1- Forclosure:
توقیف فرآیندی قانونی است که در آن یک وام دهنده مدعی در اختیار گرفتن اموال متعلق به یک وام گیرنده 

می شود که بازپرداخت را متوقف کرده است.



شد
ن ر

ایا
پ

20

پایان رشد شگفت انگیز نخواهد بود 

اين اعتقاد که رشــد در يک مقطعی در اين قرن متوقف می شود چندان جديد 
نيســت. در ســال 1972  کتابی به نام »محدوديت رشد«1 در تيتر و سر مقاله   ها 
قــرار گرفت و می رفت که بهتريــن و پر فروش ترين کتاب کل دوران در زمينه 

محيط زيست قرار گيرد. 
اين کتاب که اولين تالش در خصوص استفاده از کامپيوتر در زمينه ساخت 
مدل درباره احتمال تاثير متقابــل روند تغييرات منابع، مصرف و جمعيت بود، 
همچنين اولين مطالعه علمی بود که فرضيه ادامه رشد اقتصادی را به طور پيوسته 

در آينده قابل پيش بينی زير سوال می برد. 
اين اعتقاد در آن زمان يک بدعت به  حساب می آمد و هنوز هم چنين است. 
اين موضوع که رشــد از يک مقطع به بعد نخواهد توانســت که ادامه يابد، در 
برخی محافل گران آمد و به زودی کتاب »محدوديت رشــد« توســط اصحاب 
ذي نفع کسب و کار طرفدار ادامه رشد از اذهان پاک شد. در واقع زدودن اذهان 
صرفا با استناد به تعدادی ارقام مندرج در کتاب به صورت خارج از چهارچوب 
و پيش بينی قلمداد کردن )که به طور واضح چنين نبود( آنها و سپس با اين ادعا 
که اين پيش بينی   ها به وقوع نپيوســته انجام گرفت. اين حيله و نيرنگ ســريعا 
افشا شد. لکن از آنجا که رد و تکذيب و واکنش به يک حيله معموال به  اندازه 
اتهــام وارده بين افکار عمومی مقبوليت پيدا نمی کند لذا تاکنون ميليون   ها مردم 
به اشــتباه بر اين اعتقادند که اين کتاب ديرزمانی است اعتبار خود را از دست 
داده است. در واقع، اصل سناريوهای محدوديت رشد کماکان ادامه داشته است. 
يک مطالعه اخير توســط سازمان استراليايی تحقيقات علمی و صنعتی مشترک 
المنافع2 به اين نتيجه دست يافته است که »تحليل داده های سي ساله به صورت 
کامال قابل قبول با طرح و نکات مطروحه موضوع کتاب محدوديت رشد قابل 

مقايسه است«. 

1- Limits to growth
2- Common Wealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)


