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 گفتار پیش

نود میالدی به رهبر    در دهه 1«مرد بیمار اروپا»تحول آلمان از 
 یزیانگ شگفتی تجارت جهانی، پدیده   در زمینه اقتصادی اروپا

آلمان و همچنین  مؤسساتاست. ساختارهای غیرمتمرکز 
کشورهای  که پس از آزادسازی تجارت در  کشور  کار این  بازارهای 

گرفت، شبکه کمونیسم شکل  های  اروپای شرقی و در پی سقوط 
که نشان داده است در برابر رقابت های  تولیدی را به وجود آورد 

 ت.پذیر اس المللی به طرز چشمگیری انعطاف بین

دهد.  آلمان را شرح می زیانگ شگفتکتاب پیشرفت  رو نیازا
کتاب که در روابط  پیرامون تمرکز اصلی نویسندگان  تحوالتی است 

کشور به وجود آمد که از مسائل ه استصنعتی این  . تحوالتی 
کاهش هزینه یزن چانه -برسر دستمزد تمرکززدایی نموده و باعث 

کار و افزایش  مدیریت سلسله مراتب پذیری شد.  رقابتهای 
کیفیت محصوالت  سبب، ها شرکتمتمرکز غیر به  گردید.بهبود 

تواند به  همین دلیل سیاست متعادل نگه داشتن دستمزدها نمی
تنهایی احیای سریع صادرات آلمان پس از بحران جهانی را 

 توضیح دهد.
 المللی های تولیدی بین کتاب همچنین به بررسی نقش شبکه

سازی تجارت در اروپای شرقی(، مقدار ارزش اضافی  از طریق آزاد)
بر سطح  موارد ذکرشدهی   پردازد. همه کنونی و تکنولوژی می

                                                           
1 - the sick man of Europe 
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بوده است. این  رگذاریتأثها کار شرکت یروین یدسترسی و تقاضا
از  که آلمان خیلی بهتر سبب شده استی خود   به نوبه مسئله

پای غربی در بر کشورهای ارو چین دوام جمهوری خلق ابر سایر 
که الگوهای انتخاباتی و  عینبیاورد. در حال، باید اذعان داشت 
گذشته های  سیاست تأثیرتحت  آلمانالمللی  روابط بین تاریخی و 

  .است قرار داشتهکشور  این
کتاب، برخی از پایاندر  سیاست را  یها درس، نویسندگان 

که اقتصادهایی ترسیم می برای ساختارها و نهادها در این  کنند 
بر سر دستمزدها  یزن چانه ی مسئلهروی از تمرکززدایی کشورها 

کتاب کنند.  را محدود می  و یا آن نموده جلوگیری نویسندگان 
کههمچنین به  های آلمان به  دیریت شرکتی م  در شیوه تحوالتی 

که ممکن است به راحتی در د، اشاره نمودهوجود آم اند. تغییراتی 
کشورها شکل نگرفته و پدیدار نشود.  سایر 

از دالیا مارین برای ویرایش  1سیاست اقتصادی مرکز تحقیقات
کتاب و آنیل شامداسانی و سوفی رافتون بی  تولید به سببنقص 

که هیچ کند قدردانی میتشکر و کتاب  . این مرکز تحقیقات، 
نهادی در مورد موضوعات سیاست رسمی و گیری موضع

که میاقتصادی  برای تبادل نظر  را  تواند زمینهندارد، مفتخر است 
 . نماید فراهم در مورد این مسائل

 تسا اوگدن

 یاقتصادمدیر عامل مرکز تحقیقات 
 (8132ل یآور) 

                                                           
1 -Centre for Economic Policy Research(CEPR) 
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 مترجمان ۀمقدم
 یرو آلمان کشور در شگرف یاقتصاد یدگرگون کی ۹۱1۸ ژوئن ماه در

 و ثبات رشد، از یبیترک با یاقتصاد شرفتیپ یبرا آلمان تالش. داد
 سمت به رکود از را کشور نیا اقتصاد توانست یاقتصاد عملکرد

 یاقتصاد توسعه و یاقتصاد عیسر یبازساز. دهد حرکت ییشکوفا
 یاقتصاد معجزه هیشب یزیچ کشور، نیا در دوم یجهان جنگ از بعد

 .گردد یم گزارش
 تیاهم حائز روآن از نیمار ایدال دکتر ارزشمند اثر ترجمه مطالعه

 صورت یها یگذار استیس و تحوالت یبررس تیمحور با که است
 یجهان جنگ از پس آلمان جهش یها مؤلفه آلمان، اقتصاد در گرفته
 مناسب تعامل و اقتصاد در یگذاراستیس تأثیر و گاهیجا نقش، دوم،

هر  یمذهب و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یخیتار یهابافت با آن
 و تأثیر نموده، یبررس را یالملل نیب یهانظام با آن ییهمسو و کشور

 تیمحور با یدیکل یهایریگمیتصم و یسازمیتصم تیاهم
 یاقتصاد مختلف یساختارها بر مدران استیس توسط اقتصاد
 .سازد یم انینما را کشورها

 آلمان، اقتصاد ضعف نقاط یابی عارضه و یشناس بیآس کردیرو
 یچگونگ بر تمرکز و مختلف یها بخش در یساختار اصالحات

 کی ییشکوفا جهت الزم یبسترها یریگ شکل در ها دولت نقش
. باشد یم کتاب نیا یاصل یها یژگیو از یرقابت بازار قالب در اقتصاد

 به بتوانند یاقتصاد نیفعال آن در که ییسازوکارها و قواعد میتنظ
 همزمان کارکرد و نموده دنبال را یاقتصاد یها تیفعال یراحت
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 نهیزم بتواند گرید یسو از مهارت و دانش و یاقتصاد منابع صیتخص
 . سازد فراهم را الملل نیب اقتصاد به یاقتصاد هر اتصال

 یها ضرورت و یاسیس قدرت نیب رابطه به که یموضوعات نییبت
 و استیس حوزه انیم ارتباط نحوه و پرداخته جامعه کی در یاقتصاد

 از یخیتار و یاسیس ،یاجتماع یها لیتحل به توجه با اقتصاد حوزه
 گاهیجا. است برخوردار یادیز تیاهم از یاقتصاد یندهایفرا

 در یاقتصاد یها دهیپد یریگ در شکل آن نقش و یاسیس اقتصاد
 تجارت، شدن یجهان یراستا در کشورها اقدامات مختلف، جوامع

 یگذار هیسرما رشد ،یفناور شدن یجهان د،یتول شدن یجهان
کنار یخارج  یگذار استیس از ییزدا استیس گاهیجا و نقش در 

 ینکات از اقتصاد آلمان در شگرف رییتغ و رشد به رو روند در یاقتصاد
 ییها مؤلفه و شده اشاره آن به کتاب مختلف یها بخش در که است

 .است شده یطراح کی هر یبرا زین
 روابط یریگشکل یاصل بخش 1در یک مقدمه و  کتاب نیا

 خیتار نقش و یجار حساب مازاد ،یتکنولوژ و شدن یجهان ،یصنعت
 نیتر بزرگ به «اروپا ماریب مرد» از آلمان اقتصاد بازگشت نییتب به

 یها بخش در یساختار اصالحات به و داده شرح را اروپا اقتصاد
 .پردازد یم آلمان اقتصاد مختلف

ت جه در یگام بتواند اثر نیا ترجمه دوارندیام کتاب نیمترجم
اعتبار اقتصاد ایران، تقویت  و قوتبهتر نقاط ضعف  ییشناسا
، جزئیات گذاران هیسرمابازی هموار برای در جهت ایجاد زمین دولت

سازان و توسط تصمیم یاسیاقتصاد سگذاری اقتصادی در سیاست
گیران، مناسبات بهینه بخش عمومی و خصوصی، توجه به تصمیم

گذاری برای تضمین عملکرد مناسب  نقش دولت و نهادهای مقررات
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برای بازسازی و  یاعتبار دولتهای مختلف اقتصادی، ایجاد بخش
کار به عنوان  بهبود فعالیت بخش خصوصی، توجه به بازار نیروی 

 گذاران استیساشتغال، تعامل و توانایی  -بخش اصلی معادله رشد
اساسی و زیرساختی در حوزه اقتصاد و تعامل آن به انجام اصالحات 

دهی گذاری در شکلسیاست یها جنبهوجه به ، تبا حوزه سیاست
ناپذیر، منعطف اران، ایجاد ساختار اقتصادی آسیبگذیهرفتار سرما

بردارد. موفقیت هر سیاست به چند جزء محدود  وابسته ریغو 
تر از طریق ، عادالنهتر بینی پیش قابل موثرتر، اقتصادی متکی بر اجرای

 باشد.تعامل نهادهای دولتی با بخش خصوصی می

ان و یاستادان، دانشجون اثر مورد توجه و استفاده ید است ایام
گ ن ید، مترجمان از نقد ترجمه ایترد یرد. بیدانش پژوهان قرار 

ن مباحث در چارچوب یشتر ایب یتواند در غنا یکه م -کتاب
استقبال و از نظرات سازنده، در  -نجامدیب یاسیمباحث اقتصاد س

کرد. یا یش بعدیرایو  ن اثر، استفاده خواهند 
که ایان، الزم است از مدیدر پا شان به ین اثر با همت ایر نشر آماره 

کمال تشکر و قدردانیز  د.یبه عمل آ یور طبع آراسته شد 
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