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عمومی اشــتغال ،بهره و پول» مطرح کرده بود( ».ص .)۱۳۵
کروگمن این عبارات را در فصــل «عصر تاریک علم اقتصاد» و
ذیل میانتیتر «کینزهراسی» مینویسد .این ترکیببندی کتاب
ترکیببندی فضا را هم نشان میدهد :آمریکا به لحاظ عینی در
دنیای کینــزی زندگی میکرد اما به لحــاظ ذهنی در دنیایی
ضدکینزی میزیست .مخالفت راستها با کینز بسیار شدید و
سابقهدار بود .اولین کتابی که تحتتاثیر کینز توسط اقتصاددانی
کانادایی به نام لوری تاشیس نوشته شــد «رسما توسط گروه
مخالف جناح راست تحریم شد و حتی یک کمپین سازماندهی
شده توانست این کتاب را از همه دانشگاهها جمعآوری کند»
(ص  .)۱۳۵مشکل راســتگرایان به نظر کروگمن این بود که
میخواســتند پایههای اقتصاد کالن را در اقتصاد خرد پیدا و
توجیه کنند .کاری کــه هیچوقت درســت از آب درنمیآمد.
بهعالوه آنها میخواستند به هر قیمتی شده ثابت کنند مردم
عقالنی رفتار میکنند و بازارها دارای کارکرد کامل هستند که
ی آنها رکود بزرگ
هیچکدام هم درست نبود .در چارچوب نظر 
خاطرهای دور بود .اگر دولت در بازارها مداخله نمیکرد بحرانی
هم پیش نمیآمد .اما بحران  ۲۰۰۸در پدید آمد و در دوران اوج
مقرراتزدایی هم به وجود آمد .فریدمنیها چه راهحلی داشتند؟
هیچ .باید صبر میکردیم تا مسئله خودش در «بلندمدت» حل
شود .خوشــبختانه فدرال رزرو منتظر آنها نشــد و راهحلی
کینزینی را اجرا کرد؛گرچه باز از ترس فریدمنیها و مدافعان
سیاسیشان این راهحل را ناکافی اجرا کرد.
تا اینجای کار میتوان گفت فریدمنیهــا به عنوان مهمترین
گرایش راســت چارچوب نظری درستی نداشــتند و بنابراین
نمیتوانســتند صــدای پای بحــران را بشــنوند .امــا آنها
«نمیخواستند» هم بشنوند؛ چرا که اجرای سیاستهای آنها
با منافع زیادی برای برخیها همراه بود.
در واقع آنها نه تنها بخشی از راهحل نبودند ( یعنی راهحلی
نداشــتند) بلکه بخشــی از مشــکل بودند .بخش مهمی از
بحران به دلیــل بانکداری بیقید و بندی بود که بهواســطه
مقرراتزدایی سه دهه قبل رشد کرده بود .کروگمن میگوید:
«ترکیب مقرراتزدایی و عدم بهروزرسانی مقررات یک عامل
مهم در افزایش شــدید بدهی و بحرانی بود که پس از آن به
وجود آمد» (ص  .)۹۶ماجرا از این قرار است که بعد از رکود
بزرگ مقرراتی وضع شــد که جلوی ریسک زیاد بانکداران را
میگرفت .مشکل مهم بانکها ورشکســتگی است .در واقع
ورشکســتگی در ذات عمل بانکداری وجــود دارد بنابراین
دولتها از مدتها قبل در پی حل ایــن موضوع بودند .مثال
از قرن نوزدهــم در بریتانیا بانک مرکزی مســئول تضمین
ســپردهها در بانکها بود« .اما در دهه  ۱۹۳۰معلوم شد که
این واکنشهای ســنتی چندان کافی نبوده است .بنابراین
کنگره وارد صحنه شد .الیحه گلس استیگال در سال ۱۹۳۳
منجر به شکلگیری سیستمی شد که مانند سدی اقتصاد را
در مقابل سیلهای مالی مقاوم میکرد و برای حدود نیمقرن
این سیستم خیلی خوب کار کرد» (ص  .)۹۹گلس استیگال
از یک طرف شرکت بیمه ســپرده فدرال رابه وجود آورد که
ســپرده ســپردهگذاران را بیمه میکرد .بنابراین اگر بانکی
ورشکسته میشد کسی ســپردهاش را از دست نمیداد .اما
این اقدام یک مکمل مهم داشت .قانون گس استیگال میزان
ریســکپذیری بانکها را هم محدود کــرد .این کار معقول
و اخالقی بود چون اگر فقط قانون اول اجرا میشــد دســت
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بانکداران برای کارهای پرریســک و ســفتهبازی خیلی باز
میشد .چون آنها پیش خودشــان فکر میکردند هر کاری
بکنند دو حالت بیشتر متصور نیست .یا میبرند که فبهالمراد
یا میبازند که در آن صورت نیز سپردهها بیمه است و پولش
را دولت از جیب مالیاتدهندگان میپــردازد( .واقعا ماجرا
برایتان آشنا نیست؟ موسسات مالی؟  ۳۵هزار میلیارد تومانی
که دولت پرداخت کرد؟) بنابراین قرار شد که کار بانکهای
سپردهپذیر و بانکهای سرمایهگذار از هم جدا باشد .اولی که
سپرده میپذیرفت فقط میتوانست وام بدهد و نمیتوانست
سفتهبازی و سرمایهگذاریهای ریسک کند .تا زمانی که این
تمایز وجود داشــت همه چیز خوب بود اما به لطف پیروزی
ریگان و سیطره نئولیبرالیسم این تمایز برداشته شد .به قول
کروگمن یکی از« فجایعی» که در ســال  ۱۹۸۰و در نتیجه
مقرراتزدایی به وقوع پیوســت همیــن مقرراتزدایی بود.
مسیری که در دوره دموکراتهای میانه هم ادامه پیدا کرد.
در سال  ۱۹۹۸شرکت سیتی  -شرکت مادر سیتی بنک  -با گروه
تراولرز ادغام شد« :این توافق یک دستاورد بزرگ برای سندی
ویل بود که به عنوان مدیرعامل این غول مالی جدید منصوب
شد؛ اما یک مشکل وجود داشت :این ادغام غیرقانونی بود .تراولرز
یک شرکت بیمه بود که دو بانک سرمایهگذاری  -اسمیت بارنی
و شیرسون لیمن -تابع آن بودند تحت قانون گلس استیگال،
بانکهای تجاری مانند ســیتی بنک نمیتوانستند در بیمه یا
بانکداری سرمایهای فعالیت داشته باشند .سندی ویل به کمک
ســناتور «فیل گرام» از تگزاس این قانون را لغــو کرد تا ادغام
سیتی تراولرز قانونی شود .کروگمن اینجا عبارات بسیار ظریف
و طنازانهای دارد« :چرا گرام در این زمینه با او [ســندی ویل]
همکاری کرد؟ بدون تردید او صادقانه به مزایای مقرراتزدایی
اعتقاد داشت؛ اما انگیزه بســیار هم در عملی کردن اعتقادش
داشــت .در حالی که هنوز در دفتر سناتوری خود کار میکرد،
مبالغ کالنی را برای خرج در کازار انتخاباتی از صنعت مالی که
بزرگترین حامی مالیاش بود دریافت میکرد؛ و زمانی که سنا
را ترک کرد ،عضو هیات مدیره یو.بی.اس  -یک غول مالی دیگر-
شد ...او به تمامی مشاغلی که پذیرفته صادقانه اعتقاد داشته و
ن پیشــنهادها در زمان حضور او در
دارد .با اینحال پذیرفتن آ 
مجلس سنا و پروپیمانشدن صندوق او برای کارزار انتخاباتی و
ب بانکی شخصیاش پس از خروج از سنا سبب
فربهشدن حسا 
میشد که او خیلی راحتتر بتواند از اعتقادات سیاسیاش دفاع
کند» (ص  .)۱۲۸-۱۲۷ماجرا همانطور که کروگمن میگوید
صرفا حزبی نبود .در این کار رابرت روبین دموکرات هم به فیل
گرا ِم جمهوریخواه کمک کرده بود.
روند مقرراتزدایی بخشی از پروژه بزرگتری به نام نئولیبرالیسم
بود که به عدم تعادل و نابرابری بسیار زیاد انجامید .کروگمن در
این کتاب از شعار جنبش اشغال والاستریت که یکدرصدیها
را نشــانه گرفته بود جلوتر میافتد و از صــدک و هزارک اول
درآمــدی ســخن میگوید که تاثیــری زیادی بر سیاســت
میگذارند .در این وضعیت اســت که تاریخ تحریف میشود و
مشکالت درست تبیین نمیشوند و راهحلی ارائه نمیشود و از
ارائه راهحل جلوگیری میشود .این وضعیت مطمئنا به بحران
سیاسی بدل میشود .این جمله کروگمن واقعا حکمتی طالیی
در دوران ما است« :افراطیگری در محیطی رونق میگیرد که
در آن نظریهپردازان معتدل هیچ راهحلی برای کاهش رنج مردم
ارائه نمیدهند( ».ص .)۵۳

