
 «نومیکسآبه»نگاهی دوباره به 

 مایکل رابرتز / برگردان: آرام نوبخت

وزیر ژاپن به قدرت رسید، سیاست اقتصادی جدیدی را در دستور کار قرار داد که قرار وقتی نخست 2102سال 

 ظاهراً دائمی خود خارج کند. این سیاست سه رکن داشت: 0بود ژاپن را از رکود ضدّ تورمیِ

است سی»های بهره به صفر و زیر آن به منظور تشویق مخارج مصرفی یا اصطلاحاً کاهش نرخ( چاپ پول و 0

 .«پولی غیرمتعارف

که  یی اقتصاد به همان سبک«راه اندازی پمپ ها»توجه برای ( افزایش مخارج دولتی و کسری بودجۀ قابل2

 مقرر شده است. های کینزیسیاست سنتاً در

 .زدایی از بازار و بازار کار با رویکرد نئولیبرالی، یعنی مقررات«اصلاحات ساختاری»( معرفی 3

این دربارۀ  برای مشاوره« سیاست پولی غیرمتعارف» رن برنانکه، سرپرست سابق بانک مرکزی امریکا و معمابِ

 رکن اول به نشست کابینۀ آبه رفت.

 پایۀ پولی ژاپن

 

                                                           
1 Deflationary Stagnation 



ی برای مشاوره دربارۀ دومین رکن سفر کرد؛ درحال پال کروگمن، مبلغ بزرگ سیاست های تشویقی کینزی نیز

ر اجرا و عیف قوانین کاها و تضبا کاهش تند مالیات شرکت که آبه در تلاش بود سومین رکن سیاست خود را

 تکمیل کند.

 بودجۀ دولت ژاپن

 

رسمی  هایسیاست تقلای آخرین در حکم واقعبه «نومیکسآبه»که  مهای پیشین اشاره کرده بوددر نوشته

. اما این سیاست کارایی دمدت ژاپنبه رکود بلن پایان دادن ظاهراً برایهای آن بود تمامی شاخهی در اقتصاد

 داشت.گذاری خصوصی خیز برمیشد و سرمایهداشت مگر سودآوری سرمایه احیا مینمی

درصد  2در سطح خرده فروشی به سالانه  را تورم قیمتی این بود که« نومیکسآبه»یکی از اهداف کلیدی 

 اندازِ تر و توقف پسبیش نکردهتشویق به هزینراً قرار بود شهروندان ژاپنی را افزایش دهد. این سیاست ظاه

های پول مجموع سیاست که های قبل بود. تصور بر این بودی سالفکند که نتیحۀ تورم من ایبیش از اندازه

 هد رسید.گرایی و کینزینیسم به ثمر خوا

 

 

 

 

 



 تورم ژاپننرخ 

 

الانه های مصرفی سها هستند. قیمتشکست مفتضحانۀ این سیاست ۀهای ژاپن نشان دهندجدیدترین داده

واد م شود، امای )که شامل محصولات نفتی میهای مصرفقیمتشاخص خالص و نه افزایش.  اندبه کاهشرو

واحد درصد کاهش  1.3ا یک سال پیش بدر قیاس  2102گیرد( سال را در نظر نمی تازه و پرنوسان یغذای

 شد.انۀ متوالی محسوب میییافت که دهمین کاهش ماه

 نرخ تورم خالص ژاپن

 



ال رشد ای شکست خورده است. امسنومیکیس به شکل مفتضحانهگردد، آبهتا جایی که به رشد اقتصادی برمی

 تر از سطوح زمانیرقم به مراتب پایین اینکند، درصد تقلا می 0تولید ناخالص داخلی واقعی برای رسیدن به 

 بعد از رکود بزرگ روی کار آمد.« بهبود»است که آبه در میانۀ 

 رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی

 

 ن است.به دلیل تحلیل رفتن جمعیت سالخورۀ ژاپ تر افزایش پیدا کردهکه تولید ناخالص داخلی سرانه بیشاین

 سرانۀ تولید ناخالص داخلی

 



 های کینزی را پنهانتر سیاستاما همین افزایش ناچیز و نحیف تولید ناخالص داخلی هم شکست عمیق

اند. برعکس، خانوارهای ژاپن های مالی و انبساط پولی منجر به افزایش مخارج خانوار نشدهکند. مشوقمی

 کنند.تر هزینه میهمچنان کم

 مخارج خانوار

 

ه است، نومکیس( نهفتسؤال در موفقیت نسبی سومین رکن )محرک واقعی آبه اما به چه دلیل؟ پاسخ به این

ا اری ژاپن. بدیعنی تلاش برای افزاش سودآوری سرمایه و بهره وری کار برای روی پا نگاه داشتن سرمایه

درفاز نزولی  0991راسر دهۀ س رد بازگردانده شده است. سودآوری ژاپنسودآوری  سکنومیهای آبهسیاست

های نئولیرالی سابق نخست وزیر کویزومی و رونق سیاست اعمال تنها با این روند مدت قرار داشت وبلند

درصدی سودآوری بود.  22شاهد سقوط  «رکود بزرگ»معکوس شد. اما  2111دهۀ  در اعتباری جهانی

 وری سرمایه کرد.آنومیکس شروع به بازگرداندن سودآبه

 

 

 

 

 



 

 (5002خالص بازده سرمایه )سال پایه:  شاخص

 

 آبه به دو شکل به این هدف رسید. اول، کاهش تند مالیات بر شرکت ها.

 نرخ مالیات شرکت ها

 

شرکت ها کاسته شد، یک مالیات بر فروش ویژه بر سهم پرداختی کارگران  وقتی از مالیات بر سودِکه و دوم این

 بابت تأمین اجتماعی وضع شد.



 کارکنان بابت تأمین اجتماعیسهم پرداختی 

 

 

ملاحظۀ سهم کارگران از درآمد ملی به نفع سهم سود بود. سرانۀ دستمزدهای واقعی نتیجۀ این امر کاهش قابل

 .ندمخارج خانوار سقوط کرد آن همراهو 

 

چنان آماده نیستند که د سودآوری هموبم بهرغهای ژاپنی علیرسد که شرکتبا این حال به نظر می

هنوز  ودآورس واقعیگذاری سرمایه تشکیل ای بالا ببرند. چرا کهگذاری خود را به مقدار تعیین کنندهسرمایه



رمایه تقریبًا س کند. تشکیلکفایت نمی این معضلها برای خنثی کردن است و کاهش مالیات شرکتضعیف 

 است. 2112و هنوز پایین تر از نقطۀ اوج سال  0991درصد پایین تر از اواخر دهۀ  21

 = سال پایه(6991سرمایه ) ژاپن: تشکیل

 

 نومیکس افزایش نیافته است.وری ژاپن به ازای هر کار به هیچ وجه در دورۀ آبهدر نتیجه بهره

 بری ژاپنبهره

 

شاورین اد متعارف و پرداخت به مهای اقتصکارگیری همۀ سلاحنومیکس و بهبنابراین بعد از چهار سال تجربۀ آبه

 چنان دستخوش رکود است و درآمد واقعی کارگران رو به تنزل.داری ژاپن هماصلی آن برای کمک، سرمایه



 2102ژانویۀ  22


