Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 21, No. 4, Summer 2021, 327-347
Doi: 10.30465/CRTLS.2021.34204.2086

Global Financial Crisis: A Critique on the Book “Freefall;
America, Free Markets and the Sinking of the World Economy”
Seyed Hossein Mirjalili*

Abstract
In this paper, the book entitled “Freefall; America, Free Markets and the Sinking of the
World Economy” is reviewed which is about the causes of the financial crisis of 2007-2009
in the US economy. The author is a world-renowned economist and the book has been
translated into more than 20 languages. In this review, for collecting information, the books
and articles are used as scientific documents, and for analyzing information, the
descriptive-comparative method was applied. The book has a logical consistency. It begins
with the origins of the crisis, and then discusses the consequences, policies, motivations,
and necessary reforms in the economy and the attitude of American society. The
shortcomings of the translated book, in addition to typographical errors and the need to
revise some jargons, are the lack of translation of the footnotes of the chapters, which make
up 73 pages of the translated book. Despite the relative coherence of the work, the
translated book suffers from the exclusion of America from the title of the book, despite the
fact that the whole book is about the American economy. The hopeful statements appeared
at end of the book without providing a solution, and lack of analysis for the effects of
Reagan economics as a background of the financial crisis, and also the neglect of systemic
risk. The book highlights the adverse effects of materialism, extremist individualism, and
market fundamentalism on American society. It also explains the neoclassical foundations
of policies that led to the financial crisis and the battle of ideas in economics.
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چكيده
در این مقاله ،کتاب سقوط آزاد،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [ ]1که در باار علا باووز
بحوان مالی  2009-2007در اقتصاد آمویکا است ،ارزیابی شد است .اهمیت بورسی اثاو از آن
جهت است که نویسند کتاب از اقتصاددانان مشهور جهاانی اسات و ایان کتااب تااکنون باه
بیش از  20زبان توجمه شد است .بوای گودآوری اطالعاا در ایان مقالاه از روش بورسای
اسناد علمی استفاد شد است .شیو پژوهش به صاور توصایفی-تطبیقای اسات .کتااب از
تسلس منطقای بوخاوردار اسات و از شاک گیاوی بحوان،شاوو نماود و ساس پیامادها،
سیاستها ،انگیز ها و اصالحا الزم در اقتصاد و نگوش جامعه آمویکا را مطوح کود اسات.
کاستی های شکلی اثاو عاالو باو اشاتبا هاای حاوو نگااری و نیااز باه باازنگوی بوخای
اصطالحا انگلیسی ،عدم توجمه زیونوی های فصول است که  73صفحه توجماه کتااب را
تشکی می دهد .به رغم انسجام اثو ،مهمتوین نقدهای محتوایی ،حذ آمویکا از عنوان کتااب،
به رغم آنکه تمام اثو در بار اقتصاد آمویکا است ،عدم استفاد از عبار بحوان ماالی در عناوان
کتاب به رغم آنکه محتوای ک کتاب که در بار آنست ،توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگاانی در
شک گیوی بحوان مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک است.
کليدواژهها:بحوان مالی جهانی،اقتصاد جهانی ،بازار آزاد ،مقورا زدایی
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 .1مقدمه
کتاب سقوط آزاد()2010در زمیناه تحلیا بحاوان ماالی جهاانی  2009-2007اسات کاه از
اقتصاد آمویکا آغاز شد و به بقیه دنیا سوایت کود .علت انتخااب اثاو باوای نقاد و تاوور
بورسی کتاب از آن جهت است که ایان اثاو باه بایش از  20زباان دنیاا توجماه شاد و در
سوفص ها و متون درسی اقتصاد کالن مانند اقتصاد کالن پیشاوفته دیویاد روماو و اقتصااد
کالن اولویو بالنچارد و مانند آن ،فصلی در زمینه بحوان مالی جهانی افزود شد است.
مولف کتاب از سوی سازمان مل به ریاسات کمیسایون بورسای علا و را حا هاای
بحوان مالی  2009-2007منصوب شد[ ]2که نتایج آن در گزارش  607صفحه ای کمیسایون
کارشناسان ریی مجمع عمومی در بار اصالحا نظام پولی و مالی بین المللی منتشو شاد
و بااه نااام گاازارش اسااتیگلیتز معااوو اساات ]3[.در ایاان گاازارش اصااالحا الزم در
نهادهای مالی بین المللی و نظام مالی جهانی پیشنهاد شاد اسات تاا از بحاوان ماالی دیگاو
جلوگیوی کند.
خاستگا کتاب ،تحلی زمینه های شک گیوی بحوان ماالی در آمویکاا و ساوایت آن باه
بقیه جهان است .مساله مورد بحث کتاب  ،تحلی زمینه های وقاو بحاوان ماالی در اقتصااد
آمویکا اسات .ریشاه بحاوان از نظاو اساتیگلیتز ایان اسات کاه سیاساتهای آلان گوینساسن
( )Alan Greenspanریی فدرال رزرو وقت آمویکا بوای تداوم رشاد در اواخاو دهاه 1990
باعث شد حباب فناوری در آمویکا توسعه یابد .با توکیدن حباب فناوری ،اقتصااد آمویکاا در
مارس  2001وارد رکود شد .فدرال رزرو آمویکا با کاهش نوخ هاای بهاو  ،سای نقادینگی
وارد بازار کود .ظوفیت مازاد و نوخ های بهو پایین ،حباب مساکن ایجااد کاود .دوساوم تاا
سهچهارم اقتصاد آمویکا با مسکن موتبط شد .وقتی حباب مساکن توکیاد ،قیمتهاای مساکن
سقوط کود و افواد مخارج خود را به شد کاهش دادند .بسیاری شغ و پ انداز خاود را
از دست دادند.اهوم باالی بانکها منجو به افزایش بدهی نسبت به دارایی آنها شاد .عاالو باو
ارزش امالک ،ارزش سهام هم سقوط کود که منجو به فووپاشای تولیاد صانعتی و رکاود در
اقتصادآمویکا شد و به دلی جهانی شدن مالی ،این بحوان به بقیاه دنیاا ساوایت کاود .هاد
مقاله ارزیابی تحلی استیگلیتز از عل بحوان ماالی اسات .بادین منظاور از روش اسانادی و
توصیفی-تطبیق ی استفاد شاد اسات .ناوآوری مقالاه مقایساه رویکاود تحلیلای کتااب باا
رویکودهای بدی در تحلی بحوان مالی است.
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سازماندهی مقاله به شاوح زیاو اسات .پا از مقدماه ،در بخاش دوم ،مولاف ،معوفای
میشود و در بخش سوم ،ساختار کتاب ارایه می گودد .بخش چهارم ،موارد کاساتی شاکلی
اثو ارایه می شود و بخش پنجم به نقد محتوایی کتاب اختصاص دارد .در بخاش ششام نیاز
بورسی تطبیقی ارایه شد است .نتیجه گیوی آخوین بخش مقاله را تشکی می دهد.

 .2معرفی مولف
جوز استیگلیتز( ،) -1943استاد اقتصاددانشگا کلمبیا (آمویکا)،بوند جاایز نوبا اقتصااد
( ) 2001در زمینه تحلی اطالعاا نامتقاارن در اقتصااد ،و اقتصااددان ارشاد باناک جهاانی
( )2000-1997اساات .وی از اقتصاااددانان مشااهور دارای دیاادگا هااای انتقااادی در زمینااه
جهانی شدن ،بنیادگوایی بازار ،مقورا زدایی بخش مالی و کارکود صندوق بین المللی پاول
است که در این کتاب منعک شد اسات .در ساال  2009و در اوج بحاوان ماالی جهاانی،
سازمان مل وی را به ریاست کمیسیون سازمان مل بوای اصالحا در نظاام پاولی و ماالی
بین المللی منصوب کود که حاص کار به صور گزارش در این زمینه منتشاو شاد(.)2009
وی همچنین ریی کمیسایون باین المللای باوای سانجش عملکاود اقتصاادی و پیشاوفت
اجتماعی بود که گزارش آن در  2010منتشو گودید .طی سالهای  2011تا  2014نیاز ریای
انجمن اقتصادی بین المللی( )Intenational Economic Associationبود.
گزارش کمیسیون سازمان مل در مورد دالی و را حلهای بحوان مالی  ،مانعک کنناد
نظوا اعضای کمیسیون است ،در حالی که نظوا خاص استیگلیتز در بار بحوان ماالی در
کتاب سقوط آزاد ارایه شد است.
بو اثو فشار ساموز وزیاو خزاناه داری آمویکا(،هیا ،2000،ص 2و ویاد،2001،ص)124
استیگلیتز در ژانویه  2000بدلی انتقااداتی کاه از سیاساتهای اقتصاادی وزار خزاناه داری
آمویکا و صندوق بین المللی پول مطوح می کود ،از سمت اقتصااددان ارشاد باناک جهاانی
استعفا داد(و در واقع بوکنار شد)(.استیونسون،1999،ص )6هو چند بانک جهانی اعاالم کاود
که وی اخواج نشد و دور مسئولیت وی خاتمه یافته است(وید،2008،ص .)3

 332پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

 .3ساختار کتاب
کتاب سقوط آزاد ،بازارهاای آزاد و افاول اقتصااد جهاانی ،اثاو جاوز اساتیگلیتز ،توجماه
محمد ناصو شوافت جهومی و رسام مشوفی و ویواسته معصومه طوفان پور است که توساط
انتشارا دانشگا شهید بهشتی در سال  1391و در  3000نسخه منتشو شد است.
در این کتاب،استیگلیتز بحوان مالی  2009-2007را تحلی می کند .کتاب ساقوط آزاد در
یک مقدماه و  10فصا تنظایم شاد اسات .در فصا اول باا عناوان "شاک گیاوی یاک
بحوان"،شوو آن را از توکیدن حباب سهام فناوری( )dotcom bubbleدر سال  2000میداناد
که حباب بازار سهام به سبب سفته بازی بیش از حد سهام شاوکتهای ماوتبط باا اینتونات در
دهه  1990است که رشد عظیمی در استفاد از اینتونت وجود داشت و باین ساال  1995تاا
اوج آن در مارس  2000در شاخص بازار سهام نزدک( 400 ،)NASDAQدرصد باه صاور
حباب گونه رشد کود و سس سقوط کود و قیمتهاای ساهام آن شاوکتها حادود  78درصاد
کاهش یافت و بسیاری از شوکتهای خوید بوخط ،ورشکست و تعطیا شادند و از آن پا
آمویکا دچار رکود اقتصادی شد .گوینسسن ،رئی وقت فدرال رزرو ،با کاهش ناوخ بهاو و
کاهش مقورا بخش مالی ،باعث افزایش نقدینگی شد و حباب فناوری باا حبااب مساکن
جایگزین گودید و اقتصاد از تعادل خارج شد .زمانی که حبااب مساکن توکیاد ،آمویکاا باا
بحوان مالی روبهرو شدو بحوان به سوعت جهانی شد ،زیوا حدود یک چهاارم اوراق رهنای
ایاال متحد در خارج از کشور بود .بحوان آمویکا از بخش مالی شاوو شاد و ساس باه
بقیه اقتصاد سوایت کود.

فص دوم با عناوان "ساقوط آزاد و پیامادهای آن" باه پیامادهای پا از بحاوان ماالی
میپودازد .ایاال متحد توانسته بود حبابها را بعد از رکود بزرگ بوای د ها ساال از ساو را
خود با وتع مقورا مالی بودارد .اما زمانیکاه مقاورا زدایای از بخاش ماالی اجاوا شاد،
مشکال بووز کود .دولت امیدوار بود در کنار تضمینهای بانکی ،نوخهای بهو پایین باوای
خووج از رکود کفایت کند ،درحالیکه با سیاستهای پولی به تنهایی نمیتاوان اقتصااد را از
چنان بحوانی بیوون کشید .یک راهبود ساه موحلاهای الزم باود :کنتاول سای اوراق رهنای،
فعااالسااازی اقتصاااد و احیااای بانکااداری .جمهااوری خواهااان طوفاادار کاااهش مالیااا و
دموکوا ها طوفدار افزایش مخارج دولت بودند.
در فص سوم با عنوان "یک واکنش اشتبا " ،بونامه محوک اقتصاادی دولات اوباماا نقاد
شد است.از نظو استیگلیتز ،بونامه محوک اقتصادی بایاد هفات اصا را در بوداشاته باشاد:
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به سوعت اجوا شود ،تأثیوگذار باشد ،رفع مشکال بلندمد اقتصاد را در نظو داشته باشاد،
بو سومایهگذاری تموکز کند ،منصفانه باشد،به توورتهای کوتا مد ناشی از بحوان بساودازد،
و حوز هایی را هد قوار دهد .بونامه محوک اقتصادی دولت اوباما تفاو زیادی با اصاول
هفتگانه دارد .این بونامه باید گستود تو و بهتو طواحی میشاد ،درحاالی کاه بوناماه بسایار
محدودی بود و بیشتو بودجه صو تخفیف های مالیاتی شد .در این بونامه،اندکی از بودجاه
صو کمک به ایالتها و دولتهای محلی شد.این بونامه،اشاتغالزایای کاافی نداشات و حتای
درحدی که دولت اوباما ادعای توفیقش را داشت ،باز هم نمایتوانسات حتای اقتصااد را تاا
پایان سال  2011به اشتغال کام نزدیک کند .بسایاری از بیکااران پا از آنکاه شغلشاان را
ازدست دادند ،خانههایشان را نیز از دست دادند .دولت اوباما باید نوعی"بیماه رهنای" ارائاه
میکود که بازپوداخت وامهای رهنی به تعویق بیفتد تا زمانی که صاحبخانه دوبار به سو کاار
بوگودد.
در فص چهارم با عنوان "کالهباوداری رهنای" بیاان مای شاود کاه وامهاای رهنای در
ایاال متحد با کالهبوداری بزرگی قب از بحوان مالی هموا بود .بانکها و شاوکتهای رهنای
آمویکایی به اعطای وامهای ارزان قیمت اقدام کودناد و بسایاری از ماودم وامای را دریافات
کودند که قادر به بازپوداختش نبودند .انتشار اوراق بهادار به پشاتوانه داراییهاا باوای فاووش
وامهای رهنی سمی[ ]4و اوراق بنا شد بوپایه آنها بود .مؤسسا رتباهبنادی کاه مسائولیت
داشتند ریسک محصوال مالی را تشخیص دهند ،بوای رتایت اعطاکنندگان وامهای رهنای
و بانکهای سومایهگذاری و بانکداران ،ریسک را پایین نشان دادناد .حاواج اماالک ،شاام
دو گوو از وامگیوندگان مسکن شد.آنهایی که نمیتوانستند بازپوداخات کنناد و آنهاایی کاه
تصمیم گوفته بودند بازپوداخت نکنند .بونامه کمک به بانکهاا رتاایتبخش نباود ،زیاوا هماه
وامهای مشک دار رهنی ،واجد شوایط کمکهای دولتای نبودناد و هماه آنهاایی کاه شاوایط
دریافت کمک دولت بوای اصالح وتعیت را داشتند نیز از ریساک حاواج مساکن در اماان
نماندند.

در فص پنجم با عنوان" دستبود بزرگ تاریخی در آمویکا" بیان می شاود کاه در بحاوان
مالی ،دولت بوش نه فقط بانکها ،بلکه بانکداران و سهامداران آنها را نیز تمانت کود .دولات
اوباما همان روش را ادامه داد .در حالی که نظام مالی نیاز باه اصاالحا سااختاری داشات.
درصور ورشکستگی بانک ،دولت باید به تعهدا خود به سسود گذاران عم مای کاود و
مجبور باود باوای پوکاودن کاساتیهاای توازناماه باناک خویاداری شاد  ،از بودجاه خاود
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هزینه کند .بواساس طوح پاولسون وزیو خزانهداری،دولت داراییهای سمی بانکها را بواسااس
بونامه  (TARP) Troubled Asset Relief Programخویداری میکود و به این توتیب هام پاول
به بانکها تزریق میشد و هم توازنامه آنها پاکسازی میشد.در مارس  2009دولات اوباماا75 ،
تا  100میلیارد دالر از بودجه  TARPرا بوای خوید داراییهای مسموم بانکهاا صاو کاود.
دولت تقویبأ  92درصد پول را وارد معامله کود اما فقط نیمی از سود را گوفت و اگاو زیاانی
به بار میآمد ،همه تور را متقب مایشاد .اماا ایان بوناماه نجاا ( ، )Bail-outمحکاوم باه
شکست بود زیوااوأل :وقتی دولتی دارایی سمی میخود ،زیان آن را محاو نمایکناد .زیاان از
توازنامه مؤسسه مالی به توازنامه دولت منتق میشود .ثانیاأ :دولات باه جاای تاالش باوای
نجا بانکهایی که بیلیاقتی خود را نشان داد بودند ،میتوانست به چند بانک ساالم کماک
کند که به خوبی مدیویت شد بودند یا حتی چند بانک جدید تأسی کند.
پول باید به سویی میرفت که بیشتوین تحوک را به اقتصاد بدهاد ،درحاالی کاه دولات،
پولها را به مؤسسا مالی بزرگی اعطاء کود که اشتبا بزرگی موتکب شاد بودناد و بوخای
از آنها تقویبأ هیچ اعتباری بوای آن نسوداختند .طوح تمانت باید به گوناهای مایباود کاه باه
بازسازی ساختار مالی کمک میکود تا این بخش بتواند وظایف خود را بهتو انجام دهد.

در فص ششم با عنوان"غلبه آزمندی بو دور اندیشای" مطاوح شاد کاه منشااء بحاوان
مالی ،انحوا انگیز ها در باازار هاای ماالی ،مانناد اعطاای اوراق اختیاار()Option security
به عنوان پاداش به مدیوان اجوایی است ]5[.در بحوان مالی ،موسسا مالی ،بدون توجاه باه
بازگشاات وام هااایی کااه ماای دادنااد تاجااایی کااه ماای توانسااتند وام دادنااد و بانااک هااای
سومایهگذاری هم تا جایی که ممکن بود محصاوال پیچیاد ای را باو اسااس رهان هاای
سمی تولید کودند ،زیوا بو این اساس ،کار مزد دریافت می کودناد .مادیو عاما هاایی کاه
بواساس اختیار سهام ،حقوق می گوفتند ،هو کار مای توانساتند انجاام مای دادناد تاا قیمات
سهامشان را باالتو ببوند .یکی از را هایی که آنها استفاد می کودند دستکاری توازناماه باود،
به طوری که زیان های بالقو را از توازنامه خارج می کودند و از طاو دیگاو ،کارمزدهاای
سودآور را ثبت می کودند .بانکداران در سود شویک بودند،اما در زیان شویک نمایشادند و
پاداش ،بواساس عملکود کوتا مد پوداخت مای شاد ،ناه عملکاود بلناد ماد  .در واقاع
بخش مالی انگیز های فواوانای باوای ریساک پاذیوی داشات .عی نفعاان باازار ماالی ،باا
ریسک پذیوی چشم گیو ،از پاداش های قاب تاوجهی بهاو مای بودناد ،در حاالی کاه کا
اقتصاد ،دچار ریسک می شد .نظام پوداخت انگیزشی که منجو به انحوا انگیز ها شاد ،ناه
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سودی به سهام داران رساند و نه به اقتصاد دنیا ،فقط باوای مادیوان عاما باناک هاا ،ساود
چشمگیوی داشت .یک اصالح ساد مانند پایه گذاری نظام پوداخت مدیوان بانکها بواسااس
عملکود بلند مد و سهیم شدن آنان در زیان همانند سود ،می تواند تغییوا زیاادی ایجااد
کند .اما بوای اصالح انگیز های نادرست ،نیاز به اصالح سااختار حاکمیات شاوکتی وجاود
دارد .بانک های آمویکایی در عم  ،به اغواگوی مودم مشغول بودناد .آنهاا ریساک هاا را از
توازنامه خارج می کودند.

فص هفتم با عنوان"نظم نوین سومایه داری" به این موتو میپودازد که بحاوان ماالی،
آمویکا و سایو کشور های جهاان را از مساائ بلناد ماد خاود یعنای بهداشات ،اناوژی،
محیط زیست ،تغییواقلیم،آموزش ،مواقبت از ساالمندان ،کساوی ماالی و تاواز تجااری ،دور
کود .اقتصاد جهان دست کم با شش چالش اصلی مواجه است .اصلی توین چاالش ،شاکا
بین عوته و تقاتای جهانی است .دوم ،چالش زیست محیطی که از ناحیاه تغییاو اقلایم باه
وجود آمد است .سوم ،نبود توازن جهاانی کاه باعاث ایجااد بای ثبااتی در ناوخ هاای ارز
می شود .مساله نگوان کنند  ،میزان قوتای اسات کاه آمویکاا از بقیاه جهاان گوفتاه اسات.
چهارم،معمای تولید صنعتی است .چالش پنجم موبوط به نابوابوی است .نابوابوی فزایناد در
بسیاری از کشور های جهان وجود دارد وایان موتاو صاوف کا یاک نگوانای بشاو دوساتانه
نیست ،بلکه مساله ای است که نقش مهمی در جویاان رکاود اقتصاادی داشاته اسات ،زیاوا
نابوابوی به مشک کمبود تقاتای جهانی دامن می زند .ششم ،چالش بی ثبااتی ماالی اسات.
نابوابوی در آمویکا در سه ربع قون گذشته بی سابقه باود اسات .دو چاالش دیگاو آمویکاا،
افزایش سالخوردگان و مشکال صنایعی است که رو به افول هستند .بخش اناوژی نیاز باه
دلی مشکال زیست محیطی ناپایدار است .بخش بهداشت و آموزش مادارس آمویکاا نیاز
در مقایسه با سایو کشورهای پیشوفته ناکارامداست.
در فص هشتم باعنوان"از بازیابی تا رونق اقتصادی" بیان میشود که باوای دساتیابی باه
رونق اقتصادی مسیو طوالنی در پیش است.در ماورد مخاارج طاوح تحاوک زای اقتصاادی،
منافعش شام افزایش شغ یا تولید است ،در حالی کاه هزیناه ایان طاوح هاا باه صاور
افزایش بدهی یا کسوی بودجه نمایان میشود .بنابواین بحوان ماالی جهاانی مایتواناد نظام
اقتصادی جهان (شام توازن قدر اقتصادی جهان) را تغییاو دهاد و اصاالحا اقتصاادی
میتواند به رونق اقتصادی آمویکا کمک کند.
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در فص نهم با عنوان"اصالحا در علم اقتصاد" بیان میشود که تنهاا تعاداد انادکی از
اقتصاددانان توانستند بحوان را پیش بینی کنند .بنابواین بایاد از اصاالح علام اقتصااد شاوو
کود.نظویه حاکم پیش از رکود بزرگ دهه 1930ایان باود کاه بازارهاا خاود تنظایم و کاارا
هستند .حتی بعضی در دوران رکود نیز معتقد بودند که الزم نیست کاری انجاام دهیاد .بایاد
منتظو بود تا اقتصاد از رکود بیوون آید .اما از دیدگا کینز ،مخارج بایاد افازایش مای یافات.
رکود بزرگ دهه  1930نشان داد که اقتصاد بازار ،خود اصالح نیست .بحوان مالی نیاز نشاان
داد که نارسایی بازار مالی بدلی بوون زایی و مساله نماینادگی ،نیازمناد مقاورا و مداخلاه
دولت است.

در فص دهم با عنوان "نیاز به جامعه ای نوین" بیان میشود که بحوان ماالی جهاانی ناه
تنها کاستی های اقتصاد آمویکا را آشکار کود ،بلکه کاستی های جامعه آمویکاا را باه نماایش
گذاشت .از جمله آموز های این بحوان این است که نیاز به مداخلاه دولات است.اساتاندارد
زندگی بسیاری از آمویکایی ها کاهش یافته است .ماودم احسااس امنیات کمتاوی در ماورد
شغلشان دارند و می دانند که اگو شغلشاان را از دسات بدهناد ،بیماه درماانی شاان را نیاز
ازدست می دهند و در پوداخت شهویه آموزشی فوزندانشان هم دچار مشک خواهناد شاد.
آمویکا نظام اقتصادی ایجاد کود که رفتار کوتا مد را تشویق می کند ،رفتاری چنان کوتاه
نگوانه که هزینه های از بین رفتن اعتماد را در نظو نگوفته است(.اساتیگلیتز،1391،صاص-1
)349

 .4نقد شكلی
الف) امتیاز شکلی اثو این است که متن نسبتا روان و رساا اسات ،طاوح جلاد،حووفنگاری،
صفحه آرایی و قطع کتاب مناسب است و قواعد ویوایشای نسابتا رعایات شاد اسات .اماا
کیفیت چاپ مناسب نیست و شیواز کتاب زود باز می شود .اغالط چاپی در کتااب وجاود
دارد ،مانند صفحا  17و  51و  59و  87و  104و  155و  162و  .225
ب) از کاسااتی هااای اثااو ایاان اساات کااه از صاافحه  351تااا  423جمعااا  73صاافحه،
زیونوی های توجمه نشد فصول کتاب است .زیونوی هاای هیچیاک از فصاول توجماه
نشد است.
ج)عبارتهای نامفهوم:
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صفحه  11سطو سوم:پول ارزان با یک سیستم بانکاداری کاراماد و قانونمناد ،منجاو باه
جهشی اقتصادی می شود"همان طور که در زمان و جاهای دیگوی این اتفاق افتاد است".

صفحه :20آن چنان که مدیوان بانک ها اجاز یافتند"از پااداش هاای هنگفات باه علات
رکورد زنی در تور دادن لذ ببوند".
) چند توجمه بوای اصاطالح  securitizationباه کاار باود شاد اسات .مانناد :انتشاار
اوراق بهادار بو اساس دارایای (صافحه  ،)16اوراق بهاادار کاودن دارایای هاا (صافحه ،)17
اوراق بهادارسازی (صفحه  89و  92و  341و )342

 .5ارزیابی محتوایی

1.5ارزیابیعنوانومتناثر 
اول،عنوان کتاب"سقوط آزاد" بوای این کتاب مناسب باه نظاو نمای رساد .زیاوااین کتااب
دربار عل و پیامدهای بحوان مالی  2009-2007آمویکااست و در آن به نقد مقورا زدایای
در بخش مالی و بنیادگوایی بازار می پودازد .موتاو محاوری کتااب  ،اخاتالل در انگیاز
فعالیتهای بخش مالی است که باعث بحوان مالی شد است .بو این اساس در صاورتی کاه
در عنوان کتاب از عبار "بحوان مالی آمویکا یا جهان" اساتفاد شاد باود ،بیشاتو گویاای
محتوای کتاب بود.
دوم ،در فیزیک نیوتنی ،سقوط آزاد ،حوکت جسمی است که جاعبه ،تنهاا نیاووی ماوثو
بو آن باشد ،مانند سقوط آزاد سیب .با سقوط آزاد ،جسم ،دیگو به حالت قب باز نمی گاودد.
در حالی که در بحوان مالی آمویکا ،بسیاری از متغیوها به حالت قب بازگشت .عاالو باو آن
اگو سقوط آزاد اتفاق افتاد بود ،منجو به فووپاشی اقتصاد آمویکا مای شاد کاه عماال اتفااق
نیفتاد .بنابواین به نظو می رسد مولف از به کارگیوی این واژ در عناوان اصالی کتااب باوای
بحوان مالی آمویکا ،از نوعی مبالغه استفاد کود است .عالو بو آن،استیگلیتز اععان مای کناد
که این کتاب را در میانه را بحوان نوشته است و احسااس ساقوط آزاد ،پایاان یافتاه اسات.
(استیگلیتز،1391 ،ص )346
سوم ،کتاب سقوط آزاد ،ما را به ایجاد نظام اقتصادی جدیدی فوامای خواناد کاه پایادار
باشد و بوابوی درآمدی بیشتوی ایجاد کند و به افواد ،امنیت ،حقوق ،فواغات و کاار شایساته
بدهد ،اما نویسند نمی گوید چگونه این کار صاور گیاودد در آخاوین پااراگوا کتااب،
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استیگلیتز مطوح کود که نیاز به توازن میان باازار و دولات ،فودگوایای و اجتماا  ،انساان و
طبیعت ،ابزارهاا و اهادا داریم(اساتیگلیتز،2010،ص  .)296اماا را حلای باوای آن ارایاه
نمیکند .آخوین پاراگوا کتاب سقوط آزاد این است ":آیا فوصت خاواهیم داشات تعاادلی
بین بازار و دولت ،فود و جامعه ،انسان و طبیعات ،هادفها و امکاناا ایجااد کنایمد اکناون
فوصت داریم نظام مالی جدید جدیدی بسازیم .اقتصاد جدیدی بسازیم که مشاغ باا ارزش
و کار شوافتمندانه بوای همه کسانی که آنوا می خواهند ایجاد کند .شغ هاایی کاه اخاتال
بین ثووتمندان و فقیوان را کم کند و افزایش ندهد(اساتیگلیتز،1391 ،صاص  .)349-348اماا
نمی گوید چگونه این کار صور گیودد
چهارم ،از نقاط قو کتاب این است که استیگلیتز پیوند متقاب میان اقتصاد و جامعاه را
در تحلی های خود در نظو می گیود .استیگلیتز می پوسد که آیا بازار ،ارزشاهای ماارا تغییاو
شک داد استد آیا ما نبایاد در باار کساوی اخالقای ماان ()moral deficitدغدغاه داشاته
باشیمد در فص دهم(به سوی جامعه ای نوین) استیگلیتز می نویساد":ماا جامعاه ای ایجااد
کود ایم که مادی گوایی بو تعهدا اخالقی مسلط شد است .رشد سویعی که به آن دسات
یافته ایم هم از نظو زیست محیطی و هم از نظاو اجتمااعی ،ناپایادار اسات .ماا باا یکادیگو
همچون جامعه ای انسانی در جهت رسیدن به نیازهاای مشاتوکمان رفتاار نکاود ایام .ایان
مشک ناشی از آن بود که فودگوایی خشان و بنیاادگوایی باازار هوگوناه درکای از جامعاه
انسانی را تبا کود و منجو به بهاو باوداری ظالماناه از افاوادی ناآگاا و بای دفاا شاد و
درنهایت به افزایش شکا های اجتماعی منتهی شد است( اساتیگلیتز،1391 ،ص  .)324ماا
به بازارها اجاز دادیم کورکورانه اقتصادمان را شک دهند .آیا روشی که بازارها ماا را شاک
داد اند ،همان بود که ما می خواساتیمد (اساتیگلیتز،1391 ،ص )324فودگوایای افواطای باا
بنیادگوایی باازار و ماادی گوایای بای حاد و ماوز توکیاب شاد اسات( اساتیگلیتز،1391 ،
ص .)340
پنجم،از جهت نقد درون ساختاری ،ک اثو دارای انسجام و نظم منطقی است و تسلسا
عناوین از شک گیوی بحوان آغاز شد و باا بیاان ویژگیهاای ساقوط آزاد اقتصااد آمویکاا،
واکنش اشتبا سیاستی دولت آمویکا و بیان ریشه های نظوی و عملیاتی بحوان به جمعبنادی
و ارایه اصالحا الزم در اقتصاد و دیدگا های اجتمااعی آمویکاا مای پاودازد .هاو یاک از
فصول نیز دارای انسجام است و عنوان فص را تبیین می کند .کتاب فاقاد مناابع اسات .اماا
پانوشت های مفصلی دارد که توجمه نشد و یکجا در  72صفحه به زبان انگلیسای در پایاان
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کتاب جمع آوری شد است.البته ماخذ مورد استناد در پانوشت ها معتبو است .اثو از جهات
توانایی بورسی مساله بحوان مالی جهانی در سطح باالیی قوار دارد و کیفیت تحلیلها مناساب
است .به ویژ آنکه نویسند کتاب مسئول کمیسیون سازمان مل بوای بورسی آن بود اسات
و از نظوا صاحبنظوان جهانی استفاد کود است .البته مولف با توجه به جایگا علمای کاه
در سطح جهان دارد بحوان مالی آمویکا را دیدگا خود به طور مستدل و مستند مطوح کاود
است .نوآوری اثو در ارایاه ریشاه بحاوان در سیاساتهای مبتنای باو دیادگا نئوکالسایک و
سیاستهای نادرست فدرال رزرو آمویکا است .از جها روزآمدی اثو ،در زماان تاالیف آن
روزآمد تهیه شد و آمارها و اطالعا ارایه شد به روزاست و مشاکال سیاساتگذاری در
اقتصاد آمویکا که منجو به این بحوان شد است را گوشزد می کند.
ششم،از جهت نقد بوون ساختاری ،با توجه به اععان نویسند کتاب مبنی بو همفکوی باا
رویکود کینزی ،این اثو با اصول و تحلیلهای کینزی سازگار است .این اثو نقدهای زیاادی باه
اقتصاد و جامعه آمویکا وارد می کند و دورشدن از اخالق را مورد شاماتت قاوار مای دهاد.
محتوای اثو با عناوان و فهوسات آن انطبااق داردو در تاک نگااری بحاوان ماالی آمویکاا از
جامعیت نسبی بوخوردار است .هو چند اثو بوای اهدا آموزشی تدوین نشد است.
هفتم ،از نظو استیگلیتز ،رویکود اقتصادی کاه باعاث بحاوان ماالی شاد ،باو پایاه مادل
نئوکالسیک است (.استیگلیتز،1391 ،ص  )303بحوان ماالی آمویکاا نتیجاه اجتنااب ناپاذیو
سیاستهای باود کاه در ساالهای قبا دنباال شاد بودند(اساتیگلیتز1391 ،ص سای) .وی
می افزاید که تحقیقا سه دهه گذشاته نیاز نشاان داد کاه مادل نئوکالسایک بنیاان چنادان
محکمی ندارد (استیگلیتز،1391 ،ص  .)305به همین جهت ،بخشی از مباحث کتاب به ویاژ
فص نهم ،نقد رویکود نئوکالسیک(به ویژ بازارهای کارامد و خاودتنظیم کنناد ) اسات کاه
ازنظو استیگلیتز مبنای سیاستهای منجو به بحوان ماالی باود اسات .از نظاو وی اگاو فوتایه
بازارهای کارا درست بود ،حباب وجود نداشات (.اساتیگلیتز،1391 ،ص  )316اساتیگلیتز در
فص نهم بیاان مای کناد کاه علام اقتصااد از یاک نظاام علمای باه بزرگتاوین شایسورچی
سومایهداری بازار آزاد تغییو جهت داد است(استیگلیتز،1391 ،ص .)282اساتیگلیتز شکسات
الگوی نئوکالسیک را در موارد زیاو مای داناد .اول ،در مادل نئوکالسایک ،هاو انحوافای از
تعادل ،کوتا مد و موقتی است و بنابواین الزم نیست منابع دولت بوای انجاام دادن کااری
(بااوای رساایدن بااه تعااادل بااازار کااار) صااو شااود( .اسااتیگلیتز،1391 ،ص  )289دوم،
نئوکالسیکها وجود سهمیه بندی اعتبارا را نمی پذیوند .به این معنا که هو فود هاو مقادار
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که بخواهد می تواند در نوخ بهاو موجاود وام بگیاود .ایان دیادگا نمای تواناد فووپاشای
اعتبارا ( )credit crunchرا توتیح دهد(استیگلیتز،1391 ،ص  .)290ساوم ،سااختار تاامین
مالی شوکتها نیز از دیدگا نئوکالسیکها با واقعیت فاصله دارد .زیوا مای گویناد مهام نیسات
تامین مالی شوکتی با بدهی باشد یا سهم(استیگلیتز،1391 ،ص  .)290چهارم که بحاوان ماالی
جهانی ،نادرستی آنوا نشان داد تفسیو نئوکالسیکها در بار عوام تعیاین کنناد درآماد هاا و
نابوابوی ها است .نئوکالسیکها درآمد عواما تولیاد را باو حساب منفعات نهاایی توتایح
میدهند ،درحالیکه حقوق مدیوان اجوایی که از  40بوابو متوساط حقاوق کاارگوان باه صاد
یا هزار بوابو افزایش یافته است را نمی توان با این نظویه توتیح داد ،یا اینکه چوا حقوق هاا
در آمویکا بسیار بیشتو از دیگو نقاط جهان است .پنجم ،در دیدگا نئوکالسیک ،مساله ای باه
نام تبعیض وجود ندارد .زیوا اگو تبعیض وجود داشته باشد ،بنگا ها ،افواد با دساتمزد پاایین
را استخدام می کنند و دستمزدها باال مای رود و تبعایض رفاع مای شود(اساتیگلیتز،1391 ،
ص .)291
استیگلیتز در مقاله خود در بار بحوان ماالی جهاانی اظهاار مای دارد کاه"باه نظاو مان
مهمتوین درس بحوان مالی جهانی این است که مدل تعادل رقابتی بای اعتباار شاد اسات و
نیاز مبوم به ایجاد مدلها و سیاستهای مبتنی باو تحلیلهاای واقعای تاو از اقتصااد وجاود دارد.
(استیگلیتز،2018،ص )2

هشتم ،نویسند اساس کتاب را تقاب اید ها می داند و از نقاط قو کتااب ایان اسات
که نشان می دهاد کاه چگوناه در عوصاه عما منجاو باه بحاوان شاد اسات .اساتیگلیتز
به صواحت بیان می کند که ایان کتااب در باار نباود ایاد هاا اسات .ایاد هاایی کاه باه
سیاستهای ناموفقی منجو شد اند و در شک گیوی بحاوان نقاش داشاته اناد( .اساتیگلیتز،
،1391ص بیست) .این کتاب به بورسی این موتو می پودازد که چگونه نگوشای معیاوب
به این بحوان منتهی شد است (.استیگلیتز،1391 ،ص بیست و یک) نباود ایاد هاا در علام
اقتصاد در مورد کارایی بازارها در حال وقو است .مطمئنا سومایه داری به سابک آمویکاایی
نشان داد است که می تواند با مشکال زیادی روباوو شاود (.اساتیگلیتز،1391 ،ص )250
جای تعجب ندارد که نظویه های اقتصادی نادرست باه سیاساتهای نادرسات منتهای شاوند.
سیاستهای نادرست نه تنها بحوان دهه قب آسیای شاوقی را موجاب شادند بلکاه عماق و
استموار آن را نیز سوعت بخشایدند و میاواا اقتصااد تاعیف و کاوهی از بادهی بوجاای
گذاشتند( .استیگلیتز ،1391 ،ص بیست و چهار) این بحوان اشکال های اساسای موجاود در
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نظام سومایه داری یا دست کم نسخه ویژ ای از سومایه داری را که در نیمه دوم قون بیساتم
در ایاال متحد پدیدار شاد آشاکار کاود (.اساتیگلیتز،1391 ،ص سای و یاک)وی اظهاار
امیدواری می کند که این بحوان به تغییواتی در حیطه سیاست ها و در قلموو اید هاا منتهای
شود (استیگلیتز،1391 ،ص بیست و یک).

2.5ارزیابیترجمهاثر 
اول ،عنوان کام کتاب"،سقوط آزاد:آمویکا ،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی" اسات کاه
در سال  2010توسط انتشارا نورتون در نیویورک منتشو شاد اسات .کلماه "آمویکاا" از
عنوان توجمه کتاب حذ شد است .روشن نیست که چوا آمویکا در توجمه عناوان کتااب
حذ شد است ،در حالی که کتاب در بار اقتصااد آمویکاا اسات .در ایان کتااب بورسای
ماایشااود کااه چگونااه بزرگتااوین اقتصاااد جهااان سااقوط کااودد (اسااتیگلیتز،1391 ،
ص بیستوهفت) این بحوان ساخت آمویکا است( اساتیگلیتز،1391 ،ص .)253آخاوین باار
که ایاال متحد بحوان اقتصادی جدی به جهان صادر کود ،در رکود بزرگ دهاه  1930باود
( استیگلیتز،1391 ،ص .)2
دوم ،معادل سازی تعدادی از اصطالحا انگلیسی نیاز به باازنگوی دارد کاه در جادول
شمار ()1ارایه شد است.
معادلسازیاصطالحاتانگليسیکتاب 
جدول .1
اصطالحانگليسی 

معادلسازیفارسیکتاب  معادلفارسیپيشنهادی 

صفحه 

sub-prime mortgage

وام مسکن با نوخ بهو
ثانویه

وام مسکن کم اعتبار

بیست و هفت

Collateralized debt
instrument

ابزار های وثیقه ای بدهی

اوراق متکی به وثیقه

بیست و هفت و 17

credit default swap

بیمه نکول اعتبار

سواپ نکول اعتبار

بیست و هشت

Financial Services
Authority

ادار خدما مالی بویتانیا

مقام خدما مالی

سی و نه

hedge Fund

صندوق های تامین

صندوق پوشش ریسک

14

new deal

مقورا مالی جدید

توافق(معامله) جدید

29

تی بی

اوراق خزانه

32

deleveraging

اهوم زدایی

اهوم کاهی

39

beggar the neighbor

گداکودن همسایه

 thyصحیح است نه the

 65و 427

T-bill
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اصطالحانگليسی 

معادلسازیفارسیکتاب  معادلفارسیپيشنهادی 

صفحه 

temporary investment
tax credit

اعتبار موقت مالیا بو
سومایه گذاری

اعتبار مالیاتی موقت بوای
سومایه گذاری

80

Intellectual incoherence

هوش ناسازگار

عدم انسجام فکوی

133و 205

Venture capital firms

بنگا های سومایه گذاری

شوکتهای سومایه گذاری
مخاطو پذیو

134

stagnation

ایستایی اقتصادی

رکود

62

credibility

قابلیت اتکا

معتبوبودن

169

Trade-off

مصالحه اقتصادی

بد -بستان

169

Federal deposit
insurance corporation

شوکت تضمین سسود
فدرال

شوکت بیمه سسود فدرال

 172و 427

Securities and exchange
commission

کمیسیون اوراق بهادار و
معامال

کمیسیون اوراق بهادار و
بورس

194

Credit default swap

بیمه نکول اعتبار

سواپ نکول اعتبار

207

Predatory lending

اعتباردهی غارتگوانه

وام دهی غارتگوانه

209

Pay check

ارزش چک شان

مقدار حقوق

212

Financial stability forum

انجمن ثبا مالی

مجمع ثبا مالی

259

Exchange rates

نوخ های مبادله

نوخ های ارز

 269و 270

Crowding out

تاثیو ازدحام

بوون رانی

426

boom

جهش اقتصادی

اوج رونق

427

Special Purpose Vehicle

ساختارهای مالی خاص

depreciation

کسادی

427
کاهش ارزش پول

428

 .6بررسی تطبيقی
بحوان مالی از نظو تعویف ،یک اختالل بزرگ در بازارهای مالی است کاه دارای دو ویژگای
اصلی :کاهش شدید قیمت دارایی ها و ورشکستگی بسیاری از موسساا ماالی و غیوماالی
است (میشکین،2007،ص  .)205بحوان مالی جهاانی از اواساط او ساال  2007باا انتشاار
گزارش هایی مبنی بو وجود مشکالتی در بوخی موسسا اعتباری فعاال در بخاش مساکن
آمویکا آغاز شد و به دنبال آن به دلی جهانی شدن و ادغام بخش مالی کشورها ،باه ساوعت
به نهادهای مالی کشورهای اروپاایی و آسایایی ساوایت کاود .در اداماه باه مقایساه تحلیا
استیگلیتز از بحوان مالی آمویکا با تحلیلهای بدی پوداخته می شود.
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اول،از مهمتوین ریشه های نظوی بحوان مالی در آمویکا،اقتصاد طو عوته و یا اقتصااد
ریگااانی اساات (میوجلیلاای،1387a ،ص )13کااه در کتاااب تحلیا نشااد اساات .در اوایا
دهه  1980با انتخاب ریگان به ریاست جمهوری امویکا ،دیدگا های عوته گاوا و مباحاث
منحنی الفو مبنای عم قوار گوفت و نوخ مالیا کاهش یافات تاا رشاد اقتصاادی افازایش
یابد .اما در عم به دلی کاهش درامد دولت و کاهش نیاافتن هزیناه هاا ،منجاو باه کساوی
بودجه دولت ریگان در دهاه  1980گودیاد.افزایش ناوخ هاای مالیاا در دولات کلینتاون
(دهه ،)1990کسوی بودجه بزرگی به هموا داشت که اقتصاد آمویکاا را دچاار عادم تعاادل
کود و زمین ه های بووز بحوان ماالی را فاواهم کود.اقتصااددانان طوفادار عوتاه پایش بینای
می کودند که اصالح نوخ های مالیا باعاث ایجااد روناق اقتصاادی شاد و باا درآمادهای
به دست آمد ناشی از افزایش رشد اقتصادی ،هزینه آن تامین می گودد .اما ایان پایش بینای
تحقق نیافت(.رابوتز،1383،ص )85
دوم،از جمله دالی عملیاتی وقو بحوان مالی آمویکا کاه در کتااب ساقوط آزاد تحلیا
نشد است ،ریسک سیستماتیک در نظاام ماالی آمویکاا قبا از وقاو بحاوان ماالی اسات.
همچنین این دلی مهم که با دستوسی روزافزون به داد های آماری و فناوری ها و مدلهاای
محاسبه سودآوری پاووژ هاای ساو مایه گاذاری ،ایان بااور عمومیات یافتاه باود کاه هام
وام گیوندگان و هم موسسا مالی اعطاکنند تسهیال  ،از هوشمندی الزم باوای احتاواز از
ریسک های باال بوخوردار هستند و قادرند ریسک هو پووژ مشخصی را باوآورد کنناد و باا
روش هااای پیشااوفته بیمااه هااای اعتباااری ،پوشااش دهنااد .بااه ایاان توتیااب ریسااک ایاان
سومایهگذاری عمال ناچیز بوآورد می شد .همچنین در میان فعاالن بازارهای مالی و اعتبااری
این باور به وجود آماد باود کاه ریساک موجاود باه گساتود تاوین شاک ممکان میاان
سومایهگذاران در سطح جهانی توزیع شد اسات و حتای در صاور وقاو اشاتباهاتی در
تجزیااه و تحلی ا هااای مااالی و اعطااای اعتبااار ،توزیااع ریسااک میااان تعااداد بساایار زیاااد
سومایهگذاران و عدم تموکز ریسک ،می تواند مانع حادشدن مسااله شاود .اماا بحاوان ماالی
روشن کود که این باورها درست نبود است( .میوجلیلی،1387b ،ص )18
ســوم ،از نظااو کالساانز و همکاااران( )2010بحااوان مااالی دارای ویژگیهااای مشااتوک و
همچنین متمایز با بحوان های قبلی است .چهار ویژگی مشتوک با سایو بحوان ها عبارتناد از:
.1افزایش قیمت دارایی ها که ناپایدار است(.حباب قیمات دارایای) .2اوج روناق اعتباار کاه
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منجو به بار بدهی بیش از حد شد است .3.ایجاد وام های حاشیه ای(بانکداری ساایه ای) و
ریسک سیستماتیک  .4شکست مقورا و نظار بوای پیش گیوی از بحوان.
چهار جنبه متمایز و جدید بحوان مالی جهانی عبارتند از )1 :استفاد گستود از ابزارهاای
مالی پیچید و غیوشفا ؛  ) 2افزایش ارتبااط میاان بازارهاای ماالی ملای و باین المللای باا
ایاال متحد ؛  )3درجاه بااالی اهاوم موسساا ماالی و  )4نقاش کاانونی بادهی هاا و
معضال خانوارها(.کالسنز و همکاران ،2010،صص  )7-4چهارمین جنبه ،در کتاب ساقوط
بزرگ تحلی نشد است.
مسای خانوارها نقش بوجسته ای در بحوان مالی جهانی نسابت باه بحاوان هاای قبلای
داشته است .در بیشتو بحوان های قبلای ،پویشاانی ماالی()financial distressناشای از مساای
بخش رسمی (مانند آمویکای التین) یا بخش شوکتی (مانند بحوان آسایا) باود .ریشاه هاای
بحوان مالی جهانی ارتباط زیادی باا خانوارهاای بایش از مقاووه شاد ،به ویاژ از طویاق
وامهای رهنی غیو سنتی در ایاال متحد دارد .خانوار در چگونگی انتقاال بحاوان از بخاش
مالی به بخش واقعی نقش زیادی دارد .گستوش بیش از حد دارایی های ریساکی خانوارهاا
که ارزش آنها به طور مستقیم یا غیو مستقیم متکای باه افازایش قیمات مساکن باود ،نقاش
زیادی در بووز بحوان داشت .وقتی آشفتگی مالی رخ داد ،خانوارها نمای توانساتند از عهاد
خسار بوآیند .در نتیجه به شد الگوی مصو خود را تعدی کودند .در ایااال متحاد ،
چوخااه معیااوب افاازایش ساالب مالکیاات وافاات ارزش خانااه ،بااه سااوعت توسااعه یافاات.
خانوارهای آسیب پذیو وام گیوند با افزایش نوخ بهو و افات ارزش خاناه مواجاه شادند و
نمی توانستند وام های مسکن خود را مجددا تامین مالی کنند که منجاو باه پوداخات ماهاناه
بیشتو و افزایش معوقا شد .افازایش سالب مالکیات()Foreclousureباعاث کااهش بیشاتو
قیمت مسکن شد .با کااهش قیمات خاناه هاا در ایااال متحاد  ،بسایاری از خانوارهاای
وام گیوند با بدهی سنگین خانه مواجه شدند و انگیز رها کودن خانه پیدا کودند .مشاکال
دریافت وام جدید و اعتبار مصو کنند  ،منجو به کاهش شدید مخارج مصاو کنناد شاد
و شوایط دشواری در بخش واقعی ایجاد کود .با توجه به اینکه پ اناداز و دارایای خاالص
خانوارها در پایین توین سطح قوار دارد ،محدودیت های مالی تحمی شد توسط موسساا
مالی ،منجو به کاهش مخارج مصوفی خانوارهاا ،کااهش ساودآوری شاوکت هاا ،اخاواج و
افزایش بیکاری  ،کسادی اقتصاد و سلب مالکیت بیشتو گودید.
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آسیب پذیوی خانوارهابه صور نسبت بدهی به درآمد خانوار به شد افازایش یافات.
تعداد زیاد افواد درگیو  ،اطالعا محدود موجود و سایو پیامدهای اجتماعی موتبط باا تغییاو
ساااختار باادهی خااانوار ،سیاساات مناسااب را پیچیااد کااود( .کالساانز و همکاااران،2010،
صص )11-10
چهارم ،گلدشتاین و همکاران ( )2013نشان دادند که با سه رویکاود تحلیلای مای تاوان
بحوان مالی جهانی را توتایح داد .نخساتین رویکاود ،بحاوان باانکی را ناشای از شکسات
هماهنگی میان اعتباردهندگان بانکی می داند .رویکود دوم ،اصطکاک در اعتباار و باازار باین
بانکی را ناشی از مسای مخاطو اخالقی و انتخاب بد می داند .سومین رویکاود ،موباوط باه
بحوان پولی است .بو این اساس بحوان ماالی جهاانی  2009-2007را باا ایان ساه رویکاود
توتیح داد اند.

 .7نتيجهگيری
ارزیابی کتاب سقوط بزرگ نشان می دهد کاه بحاوان ماالی آمویکاا کاه در کتااب ناشای از
مقورا زدایی بخش مالی ،رشد وام های رهنی کم اعتبار و انحوا انگیز هاا در بازارهاای
مالی دانسته شد است که منجو به سقوط اقتصااد آمویکاا گودیاد ،فاقاد جامعیات اسات و
تحلی های بدی  ،عالو بو آن ،اقتصاد ریگانی ،ریسک سیساتماتیک در نظاام ماالی آمویکاا،
بدهی خانوارهای آمویکایی و شکست در هماهنگی اعتباردهندگان باانکی را منشااء بحاوان
می دانند.
اثو از نظو شکلی عالو بو مشکال حووفنگاری ،نیاز به باازنگوی بوخای اصاطالحا
انگلیسی دارد .زیونوی های هیچیک از فصول نیز توجمه نشد است.
به رغم انسجام اثو ،مهمتوین نقدهای محتوایی کتاب ،حذ آمویکا از عناوان کتااب ،باه
رغم آنکه تمام کتاب در بار اقتصاد آمویکا اسات ،عادم اساتفاد از بحاوان ماالی در عناوان
کتاب به رغم آنکه محتوای ک کتاب که در بار آنست ،عدم تحلی تاثیو اقتصااد ریگاانی در
شک گیوی بحوان مالی است.
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