مصرف و تورم گفت -عمدا گمراهکننده به نظر میرسد.
برای فهم اینکه پولگرایی کال درباره چیســت ،اول از هر چیز باید
بدانیم که «پول ( »)moneyبه آن معنایی کــه در زبان محاوره
اســتفاده میکنیم ،نیســت .وقتی اقتصاددانهــا درباره عرضه
پول صحبت میکنند ،منظورشــان ثــروت در معنای معمولش
نیســت .منظورشــان صرفا آن شــکلهایی از ثروت اســت که
کموبیش مســتقیما برای خرید چیزها اســتفاده میشوند .پول
رایج ( - )currencyکاغذها یا قطعات فلزی با تصاویری بر آن  -و
ســپردههای بانکی نیز که میتوانید بر اساس آنها چک بکشید،
هستند .اما سهام ،اوراق قرضه و امالک و مستغالت پول نیستند
زیرا پیش ازخرج کردن ،باید به پول نقد یا ســپرده بانکی تبدیل
شوند .اگر عرضه پول منحصرا شامل پول رایج باشد ،تحت کنترل
مستقیم دولت -یا دقیقتر فدرالرزرو ،کارگزاری مالی که مانند
همتایش یعنی «بانک مرکزی» در بسیاری از کشورها ،تا حدودی
نهادی مستقل از دولت است  -خواهد بود .این واقعیت که عرضه
پول ،دربردارنده سپردههای بانکی هم هست ،قضیه را پیچیدهتر
میکند .بانک مرکزی صرفا بر «پایه پولی»  -مجموع پول رایج در
گردش ،پولی که بانکها در حسابها نگه میدارند و سپردههایی
که بانکها در فدرالرزرو [بانک مرکزی بهاصطالح] نگه میدارند
 کنترل مستقیم دارد اما بر سپردههایی که مردم در بانکها نگهمیدارند ،کنترل مستقیم ندارد .در اوضا ع و احوال عادی ،کنترل
مستقیم فدرالرزرو بر پایه پولی آنقدر وجود دارد که کنترلاش را
بر کل عرضه پول ممکن کند.
پیش از کینز ،اقتصاددانــان عرضه پول را ابــزار اصلی مدیریت
اقتصادی میدانستند .اما کینز استدالل کرد تحت شرایط رکود،
آنگاه که نرخ بهره بسیار کم اســت ،تغییرات در عرضه پول ،تاثیر
کمی بر اقتصاد دارد .این منطق به این صورت است :وقتی نرخ بهره
 ۴یا  ۵درصد باشد ،هیچکس نمیخواهد پول نقد بالاستفادهاش
را در بانک بگذارد .اما در وضعیتی مشابه سال  ۱۹۳۵که نرخ بهره
اوراق قرضه سهماهه خزانهداری تنها  ۱۴درصد بود ،انگیزه بسیار
ناچیزی برای پذیرش ریسک بهکار انداختن پول وجود داشت .در
این وضع ممکن است بانک مرکزی بکوشد با انتشار مقادیر قابل
توجهی پول رایج اضافهای را به اقتصاد وارد کند ،اما اگر نرخ بهره
پیش از آن خیلی پایین باشد ،پول اضافی احتماال یا به حسابهای
ن رو بود
بانکی سرازیر میشود یا از جای دیگر سر درمیآورد .از ای 
که کینز استدالل کرد سیاســت پولی یعنی تغییر در عرضه پول
برای مدیریت اقتصاد ،هیچ تاثیری نخواهد داشت و این است دلیل
آنکه چرا کینز و طرفدارانش باور دارند سیاستهای مالی  -بهویژه
افزایش هزینههای دولتی -برای بیرونکشیدن کشورها از رکود
بزرگ ضروری بود.
چرا چنین چیزی مهم اســت؟ سیاســت پولی ،شکل بهشدت
تکنوکراتیک و عموما غیرسیاسی دخالت دولت در اقتصاد است.
اگر فدرالرزرو تصمیم به افزایش عرضه پول بگیرد ،همه آن ،خرج
خرید مقداری اوراق قرضه دولتــی از بانکهای خصوصی ،خرج
اوراق قرضه به اعتبار حسابهای ذخیره بانکها میشود  -نتیجتا
فدرالرزرو مجبور میشود که مقدار بیشتری پول چاپ کند .در
ت مالی ،دولت را عمیقتر در اقتصاد درگیر میکند،
مقابل ،سیاس 
اغلب ب ه شیوهای مملو از ارزش :اگر سیاستمداران تصمیم بگیرند
از کارهای عمومی برای ارتقای اشتغال استفاده کنند ،نیاز دارند
که درباره آنچه قرار است ساخته شود یا اینکه کجا ساخته شود،
تصمیم بگیرند .اما اقتصاددانان مایل به بازار آزاد ،تمایل دارند به
خود بقبوالنند که سیاست پولی تنها چیزی است که همه به آن نیاز

دارند؛ آنهایی که حتیتمایل کمی به حضور فعالتر دولت دارند
عالقه دارند باور کنند که سیاست پولی ،بنیادی و اساسی است.
تفکر اقتصادی پس از پیروزی انقالب کینزی  -همانطور که در
نسخههای اولیه درسنامه کالسیک پل ساموئلسن بازتاب یافته
است  -اولویت را به سیاســت مالی میداد ،در حالیکه سیاست
پولی در حاشیه قرار داشــت .همانطور که فریدمن در سخنرانی
سال  ۱۹۶۷خود در انجمن اقتصادی آمریکایی گفت:
«پذیرش گسترده دیدگاههای کینزی در علم اقتصاد به این معنا
بود که برای حدود دو دهه ،همه ،جز عدهای اشــباح مرتجع ،باور
داشتند که این دانش منسوخ یعنی سیاست پولی باید تسلیم دانش
اقتصادی تازه شود .پول اهمیتی نداشت».
اگرچه این حرف اغراق بود اما سیاست پولی در دهههای  ۱۹۴۰و
 ۱۹۵۰توجهی نسبتا ناچیز بر میانگیخت .بههر حال مجاهدت
فریدمن برای نشاندادن درســتی این گزاره که پول خیلی مهم
است ،با انتشار کتابی در سال  ۱۹۶۳با عنوان «تاریخ پولی ایاالت
متحده ۱۸۶۷ :تا  »۱۹۶۰به همراه «آنا شوارتز» به اوج رسید.
اگرچه «تاریخ پولی» کار دانشــگاهی فوقالعاده گستردهای بود
ش دادن یک ســده تحوالت پولی و هم به خاطر
هم به دلیل پوش 
بحثهای اثرگــذار و توجهبرانگیزش درباره رکــود بزرگ [دهه
 .]۱۹۳۰اما فریدمن و شــوارتز ادعا میکردند که بر بدبینی کینز
نسبت به اثرگذاری سیاستهای پولی در شرایط بحران خط بطالن
کشــیدهاند .آنها اظهار کردند «انقباض اقتصاد در واقع شاهدی
تراژیک بر اهمیت نیروهای پولی است».
اما اینکه آنها میگفتند چه معنایی داشــت؟ از همان آغاز ،موضع
فریدمن  -شوارتز مقداری بیثبات داشــت و در طی زمان ،تقریر
فریدمن از این داســتان نهتنها ظریفانهتر نشــد که زمختتر و
ناپختهتر شد و سرانجام به نظر آمد  -جور دیگری نمیشود بیانش
کرد  -که از نظر فکری متقلبانه است.
برای توصیف ریشــههای رکود ،تمایز گذاشــتن میان پایه پولی
(پول رایج به عالوه ذخیرههای بانکی) که فدرالرزرو بر آن نظارت
مستقیم دارد و عرضه پول (پول رایج ب ه عالوه حسابهای ذخیره
بانکها) بسیار مهم است .پایه پولی در سالهای اولیه رکود بزرگ
افزایش یافت؛ افزایشــی از میانگین ۶/۰۵میلیارد دالر در ســال
 ۱۹۲۹به میانگین  ۷/۰۲میلیارد دالر در ســال  .۱۹۳۳اما عرضه
پول با شــتاب بیشــتری کاهش یافت ،از  ۶/۲۶میلیارد دالر به
 ۹/۱۹میلیارد دالر .این واگرایی ب ه طور عمده در موج ورشکستگی
بانکها در ( )۱۹۳۰-۱۹۳۱بازتاب یافت .عموم مردم اعتمادشان
را به بانکها از دست دادند و به جای آنکه داراییشان را در بانکها
بگذارند به حفظ پولهایشان به صورت نقدی گرایش پیدا کردند و
بانکهایی که جان سالم به در بردند ،ترجیحشان این بود که به جای
وا م دادن ،مقادیر زیادی پول نقد را در صندوقهایشان نگه دارند تا
از خطر فرار سپردهها از بانک جلوگیری کنند .در نتیجه ،اعطای وام
کمتر صورت گرفت و به همین ترتیب هزینهکرد ( )spendingنیز
کمتر نسبت به آن زمانی بود که عموم ،پولهای نقدشان را در بانک
میگذاشتند و بانکها هم آن ســپردهها را برای کسبوکارها وام
میدادند .از آنجایی که سقوط هزینهکرد ،علت تقریبی رکود بود،
میل ناگهانی هم افراد و هم بانکها به نگهداشتن پول نقد بیشتر،
بیکموکاست رکود را وخیمتر کرد.
فریدمن و شوارتز ادعا کردند اینکه ســقوط در عرضه پول آنچه
را که میتوانست کسادیای معمولی باشــد به رکودی فاجعهبار
تبدیل کرد ،خود موضوعی مناقشهبرانگیز است .اما حتی اگر در
چارچوب بحث چنین چیزی را تصدیق کنیم ،میتوان پرســید
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«برای میلتون
همهچیز عرضه
پول است .بسیار
خوب ،برای من
همهچیز تفریح
است اما این را
بیرون از کار علمی
قرار میدهم»؛
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