«نه»به
ریاضتکشان
پل کروگمن در کتاب «نبرد با رکود» چگونه رابطه اقتصاد
و قدرت را نشان میدهد؟

پل کروگمن آدم رادیکالی نیســت .برنده جایزه نوبل است.
در نیویورکتایمز ،ستوننویس ثابت است .حتی در انتخاب
میان کلینتون و ســندرز جانب اولی را گرفــت که انتخاب
محافظهکارانهای بود .اما با ایــن حال ،کتاب «نبرد با رکود»
( عنوان اصلی کتاب این است« :رکود را پایان دهید! همین
حاال») کتاب رادیکالی است .چرا؟
قرار بود کروگمن در این کتاب راهکارش در برابر بحران مالی
 ۲۰۰۸را ارائه کند و راهکار او هم چیزی نیســت جز همانی
که کینز در قبال بحران بزرگ دهه  ۱۹۳۰ارائه کرد :تحریک
تقاضای عمومی .این ایده را توضیح خواهم داد .اما کروگمن
که بسیار نسبت به راهحلش اعتماد بهنفس دارد به این موضوع
میپردازد که چرا این راهحل مورد توجه قرار نگرفت؟ از اینجا
است که کروگمن وضعیت موجود را توضیح میدهد و همین
کتاب را رادیکال میکنــد .این وضعیت تقریبا برای هر کس
دیگری که میخواهد با عقل سلیم وضعیت موجود را توصیف
کند خواهینخواهی پیش میآید .شما اگر عقل سلیم یا نفس
سلیمی داشته باشید به همین جایی میرسید که کروگمن
رسید .اما کروگمن از کجا شروع میکند و به کجا میرسد؟
موضوع ،بحران مالی اســت که از
 ۲۰۰۸دامــن آمریــکا و اقتصاد
موضوع چیست
جهانی را گرفــت .کروگمن وقتی
و راهحل کدام
این کتاب را نوشت  -سال -۲۰۱۲
است؟
نشانههای بهبود پدیدار شده بود اما
مشکل اصلی این بود که روند بهبود
به کندی طی میشــد .کروگمن معتقد اســت شهروندان
آمریکایــی هنــوز در ضایعات ناشــی از بحــران مالی درد
میکشند ،اما این درد چیســت؟ کروگمن جواب میدهد:
بیکاری .مســئله برای او به عنوان یک نئوکینزین اشــتغال
است« :مسلما آنچه ما تحت عنوان بیکاری از آن یاد میکنیم،
بیکاری غیــرارادی اســت( ».ص  .)۳۸منظــور از بیکاری
غیرارادی موقعیتی است که در آن افراد به دنبال شغل هستند
اما شغلی به دســت نمیآورند .راســتها و محافظهکاران
اعتقادی به شــغل غیرارادی ندارند چون فکر میکنند اگر
کسی دنبال شغل باشد حتما آن را گیر میآورد .اما کروگمن
نشان میدهد که شرایط بیکاری غیرارادی وجود دارد .او در
فصل اول کتابش به خوبی وجوه مختلف بیکاری را بررســی
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