قلمرورفاه

فرهنگ

ایدههای فریدمن

برخی از ایدههای او ب ه صورت
گسترده پذیرشی تام پیدا
کرد مانند ایده جایگزینی
نظامی از مجوزهای آالیندگی
به جای قواعد سفتو سخت
درباره آلودگی .اما برخی
ایدههای دیگر مانند پرداخت
هزینه مدارس را به صورت
گسترده جنبش محافظهکار
پشتیبانی میکند اما برد
سیاسی پیدا نکردند و برخی
از پیشنهادهایش مانند حذف
رویههای صدور مجوز برای
پزشکان و حذف مدیریت بر غذا
و دارو حتی برای محافظهکاران
هم عجیبو غریب و بیمعنا به
نظر میرسند.
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که آیا فدرالرزرو به دلیل اینکه پایه پولی را افزایش داده ،موجب
ســقوط عرضه عمومی پول شده است؟ دســتکم از همان آغاز
فریدمن و شــوارتز چنین چیزی نگفتند .آنچه آنها گفتند این
بود که فدرالرزرو نمیتوانسته جلوی سقوط عرضه پول را بگیرد،
بهویژه با کمک به رهایی بانکها از ورشکستگی در دوران بحران
( .)۱۹۳۰-۱۹۳۱اگر فدرالرزرو در شــرایط سخت بیدرنگ به
بانکها وام دهد ،ممکن اســت جلوی موج ورشکستگی بانکها
گرفته شود و به دنبال آن ،عموم به جای ذخیرهسازی پول نقد به
سپردهگذاری رو بیاورند و بانکها فکر انبار کردن سپردههایشان
را از سر بیرون کنند و به وا م دادن عالقه نشان دهند تا شاید بتوانند
کمی از خسران گسترده رکود بزرگ بکاهند.
در اینجا شاید مقایسهای راهگشا باشــد .فرض کنید آنفوالنزایی
شیوعیابد .تجزیه و تحلیل بعدی نشان میدهد که اقدام مناسب از
سوی «مرکز کنترل بیماریها» میتوانست جلوی شیوع را بگیرد.
منصفانه خواهد بود که ادارات دولتی را به دلیل شکست در اخذ
کنش مناسب سرزنش کرد ،اما با کمی بسط میشود گفت که دولت
علت همهگیری بوده یا ناکامی مرکز کنترل بیماریها را نشانهای
از تفوق بازارهای آزاد بر عملکرد دولت دانست.
با این وجود بیشتر اقتصاددانها و حتی خوانندگان غیرمتخصص،
شرح فریدمن و شوارتز را اینطور برداشت کردند که فدرالرزرو
عمال و بهواقع علتالعلل رکود بزرگ است .به عبارت دیگر ،رکود
بزرگ بهمعنای نشانهای بوده از شــرارتهای دولتی بیشازحد
مداخلهگر و در ســالهای بعد ،همانطور که گفتــم ،ادعاهای
فریدمن صرفا برای خوراکرســاندن به این برداشــت نادرست،
زمختتر و ناپذیرفتنیتر شدند .در سخنرانی ریاست ،سال ،۱۹۶۷
فریدمن گفت «مقامات پولی ایاالت متحده ،سیاستهای بهشدت
تورمزایی را دنبال کردند» و عرضه پول کم شد «به این دلیل که
نظام فدرالرزرو کاهشی شدید را در پایه پولی اجبار کرد یا مجازش
دانست ،چراکه در اجرای درســت مسئولیتهایی که به او واگذار
شده بود ،ناکام ماند»  -این ادعایی عجیب بود؛ چراکه همانطور
که مشاهدهکردیم ،پایه پولی افزایشیافت و عرضه پولی در حال
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کاهش بود (فریدمن شاید داشــت به دو ماجرای جداگانه اشاره
میکرد که در آن ،پایه پولی بهشــکلی آرام برای یک دوره کوتاه
کاهش مییابد اما حتی چنین ادعایی در بهترین حالت شــدیدا
گمراهکننده بود).
فریدمن در سال  ۱۹۶۷به خوانندگان نیوزویک گفت «سادهترین
حقیقت این است که رکود بزرگ را سوءمدیریت دولت ایجاد کرد».
گزارهای که بدون شک خوانندگان اینطور برداشت میکردند که
رکود بزرگ روی نمیداد اگر دولت صرفا هیچ دخالتی نمیکرد .در
حالیکه آنچه فریدمن و شوارتز ادعا کرده بودند این بود که دولت
باید فعالتر عمل میکرد نه اینکه هیچ دخالتی نکند.
چرا اختالف نظرهای تاریخی در دهه  ۱۹۳۰درباره نقش سیاست
پولی تا این اندازه در دهه  ۱۹۶۰اهمیت داشــت؟ تا حدی به این
دلیل که آنها آتش دستور کار گســترده ضددولتی فریدمن را
شعلهورتر میکردند ،حتی بیشــتر از آنچه پیشتر بود .اما کارکرد
سرراســتتر آنها این بود که توجیهی برای پولگرایی فریدمن
فراهم میکردند .بنا بــر آموزه پولگرایی ،فــدرالرزرو باید بدون
توجه به پیامدهای آن برای اقتصــاد ،افزایش عرضه پول را با نرخ
پایین  -همان  ۳درصد در سال -متداوما ادامه میداد و از آن کوتاه
نمیآمد .این ایده با حذف هر شکلی از دخالت هر بخشی از دستگاه
دولتی ،هواپیمای سیاست پولی را روی خلبان خودکار قرار میداد.
رویکرد فریدمن بــه پولگرایی هم جنبه اقتصادی داشــت و هم
جنبه سیاسی .او استدالل میکرد که عرضه ثابت و متداوم پول به
اقتصاد منطقا پایدار منجر میشود .او هرگز ادعا نکرد که تبعیت از
چنین قاعدهای همه بحرانها را از میان بر میدارد بلکه استدالل
کرد که این تکانهها در مســیر رشد اقتصاد آنقدر کوچک هستند
که تحملپذیر باشــند .آن ادعا که رکود بزرگ روی نمیداد اگر
فــدرالرزرو از قاعده پولگرایانه تبعیت میکــرد ،نیز از همینجا
برمیخاست .اعتقاد مشــروط به ثبات اقتصاد تحت تسلط قاعده
پولی همراه بود با تحقیر نامشروط فریدمن درباره توانایی دستگاه
فدرالرزرو به اینکه با انجام اصالحاتی بتواند کارش را بهتر انجام
دهد .اشاره به نقش فدرالرزرو در رکود بزرگ بیشتر برای بیاعتبار

