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فرهنگ

میکند .به طور مثال به این موضوع توجه میکند که میزان
بیکاری بلندمدت زیاد شده اســت .بیکاری بلندمدت سبب
کاهش مهارت نیروی کار می شــود .نکتــهای که کروگمن
میخواهد روی آن تاکیدکند این اســت که «علل بیکاری
بلندمدت به طور واضح تحت تاثیــر وقایع کالن اقتصادی و
شکست سیاستهای اقتصاد کالن است که مسلما از کنترل
افراد عادی خارج اســت( ».ص  )۴۳قاعدتا برحسب دانشی
عمومیای که داریم بیکاری مســئلهای کالن است و واضح
اســت که افراد در اینباره مقصر نیستند .پس چرا کروگمن
درباره آن توضیــح میدهد؟ چون راســتگراها مردم را در
بیکاری خودشان مقصر میدانند .باورتان می شود؟
مسئله دوم و سوم توامان بودند ،رکود عمیق پاسخ مناسب به
آن بود« :رکود جاری  -فرورفتن اقتصاد در رکود بین اواخر
سال  ۲۰۰۷و اواسط  ،۲۰۰۹زمانی که اقتصاد ثبات پیدا کرد-
دارای شیب عمیقتر و شدیدتری بود ،زیرا  GDPحقیقی در
طول هجده ماه  ۵درصد کاهش یافت؛ اما نکته مهمتر اینکه،
هیچ جبرانی در کار نبوده است .نرخ رشد اقتصادی از زمان
پایان رســمی رکود در واقع پایینتر از حد عادی بوده است.
نتیجه اینکه اقتصاد به مراتب کمتر از حدی تولید میکند که
باید تولید کند» (ص .)۴۶
این مســئله آخری بســیار مهم اســت چرا که تداوم رکود
میتواند به بحرانهای سیاسی ناگواری ختم شود .کروگمن
نگاهی اجتماعی و تاریخی دارد .ظهور جنبشهای فاشیستی
در اروپای ابتدای قرن بیستم یکی از همین نتایج ناگوار بود.
این نکته را بایــد توضیح دهم که در جریــان اصلی اقتصاد
دو گرایش عمده وجود دارد .گرایش آب شــور و گرایش آب
شیرین .گرایش آب شور اشاره به گرایش مطالعات اقتصادی
در دانشــگاههایی دارد که اغلب در ســواحل غربی و شرقی
آمریکا قرار دارند ،مانند دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی ،هاروارد،
پرینستون ،کلمبیا و ییل .این گرایش متاثر از نظریههای جان
مینارد کینز است .گرایش آب شیرین اشاره به دانشگاههایی
دارد که در مناطق مرکزی آمریــکا (و در کنار دریاچههای
مرکزی ایــن قاره) قــرار دارند مانند دانشــگاه شــیکاگو،
پیتسبورگ ،روچستر و میناپولیس .این دانشگاهها متاثر از
رویکرد پولگرای میلتون فریدمن و فلسفه اقتصادی هایک
هستند .رویکرد کینزی و هایکی اختالفات زیادی دارند اما
یکی از مهمترین اختالفات آنها بر سر تبیین فاشیسم است
که یکی از بنیانهای نظریاتشان را شکل میدهد .هایکیها
ظهــور هیتلر را به ابرتورم ســال  ۱۹۳۳نســبت میدهند،
کینزیها دلیل ظهور فاشیسم را رکود میدانند .واضح است
که کروگمن هم به عنوان یک نئوکینزینی جانب نظر دوم را
میگیرد«:آنچه در واقع او [هیتلر] را به قدرت رساند ،رکود
اقتصادی آلمان در اوایل دهه  ۱۹۳۰بود؛ رکودی که به دلیل
سیاستهای انقباضی صدراعظم آلمان ،هنریش برونینگ،
به مراتب شدیدتر از دیگرکشورهای اروپایی بود( ».ص .)۵۲
کروگمن به شــدت نگران پیامدهای انســانی ،اجتماعی و
سیاسی رکود است و پیامدهایی مشــابه ظهور فاشیسم در
آمریکا را هم بعید نمیداند« :آمریکا نیز از این پدیده مصون
نیست .آیا کسی میتواند انکار کند که حزب جمهوریخواه
طی چند سال گذشــته خیلی افراطیتر شده است؟» (ص
 .)۵۳این ســطور را کروگمن  ۴ســال قبل از ظهور ترامپ
نوشته است.
GDP
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کروگمــن تکنیکی را در
ابتدای هر فصــل به کار
ماجرا به زبان
میبرد به این شــکل که
ساده
متنی از نویسندهای بدون
ذکر تاریخ آورده میشود.
برخی از این نقل قولها در
واقع در دهه  ۱۹۳۰نوشته شدهاند .واقعیت این است که
رکود بزرگ که در دهه  ۱۹۳۰روی داد و آمریکا را دچار
محنتی بــزرگ کرد ،جلوی چشــم کروگمن اســت.
کروگمن معتقد است آنچه در ســال  ۲۰۰۸اتفاق افتاد
تکرار اتفاقی است که در دهه  ۱۹۳۰در مقیاسی بزرگتر
روی داد .او میگوید در زمان رکود بزرگ دانش اقتصادی
وجود نداشت که بگوید چه اتفاقی افتاده و چه باید کرد؟
اما در سال  ۲۰۰۸هم میدانستیم چه اتفاقی می افتد و هم
میدانستیم باید چه کنیم .اما چرا اصال این اتفاق افتاد؟ چرا
کسی کاری نکرد؟ و چرا وقتی کاری کردند کافی نبود؟
این سئواالت بسیار مهم هســتند و کروگمن ه موغماش را
صرف توضیح اینها میکند .ماجرا سیاسی است و با اینکه
کروگمن میخواهد پرســتیژ علمی کارش را حفظ کند اما
چارهای ندارد که به این موضوعات هم اشاره کند .چون همین
فشارهای غیرعلمی او را مجبور میکنند که موضوعاتی بدیهی
را به سادهترین بیان بارها تکرار کند.
خب برگردیم به اینکه از  ۲۰۰۸به بعد مشکل چه بوده .جواب
کروگمن همانطور که قبال آوردیم این است که نرخ بیکاری
باال است و میزان تولید اقتصادی پایین .اما چرا؟ «زیرا ما  -منظور
از ما ،مصرفکنندگان ،بازرگانان و دولتمردان اســت -به اندازه
کافی مصرف نمیکنیم .میزان اندکی خرجکرد روی ساختوساز
مسکن و همچنین کاالهای مصرفی باعث شد دو حباب متوالی
در بازار مسکن آمریکا و اروپا به وجود بیاید .میزان سرمایهگذاری
تجاری نیز بهسرعت از همین رویه پیروی کرد زیرا زمانی که میزان
فروش به صورت مداوم در حال کاهش باشد دلیلی برای افزایش
ظرفیت وجود ندارد( ».ص  .)۵۹جان کالم کروگمن این اســت
که کاهش مخارج به معنای کاهش اشتغال است ،زیر بنگاههای
اقتصادی بــه دلیل کاهش فروش تولید نخواهنــد کرد و در این
صورت آنها نیاز به استخدام نیروی کار جدید هم نخواهند داشت،
زیرا تولیدی صورت نمیگیرد .در واقع ما شاید از کمبود تقاضا به
صورت عمومی متضرر میشویم (همان) .بنابراین تقاضا کم شده
است -یک ایده کامال کینزی .اما همه این را قبول ندارند چرا؟ دو
خط بعد کروگمن با ادبیاتی محافظهکارانه مینویســد« :در یک
زمین سیاسی بازیگرانی وجود دارند -بازیگرانی بسیار مهم با تاثیر
واقعی -کســانی که معتقدند به هیچ عنوان امکان ندارد اقتصاد
بهصورت کلی از کمبود تقاضا رنج ببرد( ».ص .)۶۰
راستگرایان طرفدار ریاضت اقتصادی معتقدند که مردم ولخرجی
کردهاند و حاال باید ریاضت بکشند .دولت هم نباید دخالت کند.
همانطور که کروگمن در فصلهای بعد توضیح میدهد در واقع
خط قرم ْز دخالت دولت اســت .راســتگرایان قبول نمیکنند
تقاضای کل پایین آمده چون اگر قبول کنند قدم بعدی این است
که قبول کنند دولت به روشهای مختلف باید تقاضا را تحریک
کند که این برایشــان میتواند به نوعی مســئلهای ناموسی به
حساب آید .دخالت دولت؟ هرگز!
بدتر اینکه روشهای دخالت دولت در این زمینه محدود اســت.
مثال نمیتواند نرخ بهره را پایین بیاورد که تقاضا را تحریک کند

