چون نرخ بهره تقریبا صفر است .پس چه باید کرد؟ «جواب
این است که سرانجام شخصی شــروع به افزایش مخارج کرد که
اقتصاد را مجددا فعال کند .مسلما آن «شخص» دولت بود»( .ص
 .)۷۴ســعی کنید این حرفهای کروگمن را به یک راستگرای
اقتصادی نگویید چون ممکن است پس بیفتد .بله راهحل کروگمن
بسیار فراتر از تحمل راستگرایان ریاضتطلب ،خواهان دخالت
دولت است.
ریاضتطلبهــا میگویند آنچه باعث بحران شــده بدهیهای
زیاد مردم است .در واقع مردم ،زیادی و بیش از درآمدشان خرج
کردهاند .البتــه این را نمیگویند که دلیل ایــن بدهیهای زیاد
حبابهایی بوده که به واســطه لغو مقررات ایجاد شده .اما خب
بله مردم زیاد خرج کردهاند و بدهــی باال آوردهاند .آیا راهش این
است که دیگر خرج نکنند؟ مسئله به کم خرج کردن مردم ختم
نمیشود .بنگاههای اقتصادی هم کمتر خرج میکنند ،بنابراین
یا کارگر اخراج میکنند و یا دستمزدها را پایین میآورند .برای
راستگراها اینها مهم نیســت .آنها میگویند در «بلندمدت»
مسئله حل خواهد شــد .خب کینز جواب این ادعا را خیلی وقت
پیش داده اســت :در بلندمدت همه ما مردهایم! بله ممکن است
مسئله در بلندمدت حل شــود اما تا آن موقع خیلیها زیر چرخ
این رکود له میشــوند .اما جز این ،کروگمــن میگوید راهحل
راســتگراها اصال راهحل نیســت« :این درمان چاره این بحران
نیست .درآمد ما دقیقا به این دلیل پایین است که مخارج ما بسیار
کم است و کاهش بیشــتار مخارج فقط باعث کمتر شدن درآمد
میشود .بدون تردید یکی از مشــکالت ما مازاد بدهی است ،اما
این بدهی را به خارجیها بدهکار نیستیم بلکه پولی است که ما
به یکدیگر بدهکاریم و این دو بسیار متفاوتند ...در مورد کاهش
هزینهها اولین ســئوالی که به ذهن متبادر میشــود این است:
کاهش هزینهها در مقایســه با چه کســی؟ اگر همه تصمیم به
کاهش هزینههایشــان بگیرند اوضاع از آنچه هست بسیار بدتر
خواهد شد( ».ص  .)۸۸راســتگرایان قاعدتا میگویند افزایش

هزینهها باعــث تورم خواهد
شد ،خب بشود .چه بهتر .چون بدهیها هم ارزش خود را از دست
میدهند .وقتی مردم بدهکارند کم شدن بار بدهیها چیز خوبی
است .تازه کروگمن معتقد است آمریکا در این شرایط دچار تورم
نمیشود چون در دام نقدینگی افتاده است .دام نقدینگی شرایطی
است که در آن رکود چنان باالســت که هرگونه سیاست مالی و
پولی منجر به اشتغال کامل نمیشود .کروگمن توضیح میدهد
که حتی پولهایی که فدرال رزرو برای وامدادن به بانکها چاپ
کرد به تورم منجر نشد .با اینحال محافظهکاران در مجلس و سنا
مدام فدرال رزرو را تهدید میکردند که سیاستهایش تورمزاست
و مدام زیمبــاوه را مثال میزدنــد و در گوش مخاطبانشــان
میخواندند آمریکا بزودی زیمباوه میشود.
همین مخالفتها باعث میشــد دولت اوباما با اینکه متوجه بود
با مسئلهای کینزی روبهرو اســت اما اقدامات ناکافی انجام دهد.
چرا؟ چون از محافظهکاران در کنگره و ســنا میترسید .این را
کروگمن میدانست که در ســال  ۲۰۱۱گفت آنچه آمریکا بدان
نیاز دارد حمله فضاییها اســت .کروگمن زیاد فیلم دیده بود؟
شــاید .اما دلیل اینکه چنین حرفی را زد ،خواندن تاریخ بود .در
واقع در دهه  ۱۹۳۰که آمریکا دچار رکود بزرگ شده بود دولت
نتوانست مخارجش را زیاد کند چون محافظهکاران مالی قدرت
زیادی داشتند و جلوی کار دولت را میگرفتند .ماجرا وقتی عوض
شد که «کامی کازه»های ژاپنی به پرل هاربر حمله کردند .آمریکا
وارد جنگ و بنابراین مخارجش زیاد شد و متعاقبا اقتصاد آمریکا
به کار افتاد .کروگمن اینجا به نکته خوبی اشاره میکند :به لحاظ
دولت جنگ
اقتصادی فرقی نمیکند که دلیــل افزایش مخارج ْ
باشد یا غیرجنگ اما به لحاظ سیاسی حتما فرق میکند .چون از
اول هم ماجرا سیاسی بود.
«در سال ۲۰۰۸ناگهان متوجه شدیم
چرا کسی گوش
که در یک دنیای کینــزی زندگی
نکرد؟ یا چرا کسی
میکنیم .یعنی دنیای که بسیاری از
نمیتوانست گوش
ویژگیهایی را داشت که جان مینارد
کند؟
کینز در کتــاب بیبدیلش «نظریه
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

در سال ۲۰۰۸
ناگهان متوجه
شدیم که در یک
دنیای کینزی
زندگی میکنیم.
یعنی دنیای
که بسیاری از
ویژگیهایی را
داشت که جان
مینارد کینز در
کتاب بیبدیلش
«نظریه عمومی
اشتغال ،بهره و
پول» مطرح کرده
بود
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