کردن آن بود وگرنه فریدمن میتوانســت به سیاستهای اشتباه
دیگری هم اشاره کند .او در سال  ۱۹۷۲نوشت «یک قاعده پولی،
سیاســت پولی را هم از قدرت مطلق گروه کوچکــی از مردانی
که با هیچ انتخاباتی باال نیامدهاند و هم از فشــارهای کوتاهمدت
سیاستهای حزبی ،حفظ میکند» .پولگرایی برای سه دهه پس
از آنکه فریدمن آن را در کتابش با عنــوان «برنامهای برای ثبات
پولی» مطرح کــرد ،موضعی قدرتمند در بحثهــای اقتصادی
داشت .امروز اما به دو دلیل صرفا سایهای از آن هیبت آغازیناش
باقی مانده است.
نخست ،هنگامی که ایاالت متحده و بریتانیا در پایان دهه ۱۹۷۰
کوشــیدند بر پایه پولگرایی عمــل کنند ،هر دو بــا پیامدهایی
ناخوشایند روبهرو شــدند :در هر دو کشور رشد پایدار عرضه پول
هیچ کمکی به جلوگیری از کسادی شدید نکرد .فدرالرزرو رسما
اهداف پولی فریدمنوار در ســال  ۱۹۷۹را اتخاذ کرد اما در سال
 ۱۹۸۲هنگامی که نرخ بیکاری دو رقمی شد ،آن را کنار گذاشت.
این کنارگذاری در ســال  ۱۹۸۴رسما اعالم شــد و از آن زمان
فدرالرزرو دقیقا دست به همان اقدامات محتاطانهای زده است
که فریدمن تقبیحشان میکرد .برای نمونه فدرالرزرو به کسادی
سال  ۲۰۰۱با کاهش نرخ بهره و اجازه افزایش نرخ عرضه پول حتی
تا نزدیک به  ۱۰درصد در سال واکنش نشان داد .وقتی فدرالرزرو
اطمینان یافت که اوضاع رو به بهبود میرود ،جریان را برگرداند،
نرخ بهره را افزایش داد و نرخ عرضه پول را تا حد صفر پایین آورد.
دوم ،در اوایل دهه  ۱۹۸۰فدرالرزرو و همتایانش در دیگر کشورها
ی به عنوان
با تخریب تصویری که فریدمن از کارکنان بانکمرکز 
یک مشت تازهکار درمانناپذیر درست کرده بود ،کار بزرگی را رقم
زدند .تورم پایین ماند و کسادیها  -جز در ژاپن  -نسبتا مختصر
و سطحی بود .همه اینها بهرغم نوسانها در عرضه پول روی داد
که پولگرایان را ترســانده بود و آنها  -از جمله فریدمن  -را سوق
داد به پیشبینی فجایعی کــه عمال تحقق نیافتند .همانطور که
«دیوید وارش» از گلدنگلوب در سال  ۱۹۹۲اشاره کرد« :فریدمن
با پیشبینی [غلط] تورم در دهه  ۱۹۸۰خود را خفیف کرد ،وقتی
که عمیقا و غالبا اشتباه میکرد».
گزارش اقتصادی به رییسجمهور که در ســال  ۲۰۰۴به دست
اقتصاددانان شــدیدا محافظهکار دمودســتگاه بوش نوشته شد،
میتواند به هر حال ادعانامهای شدیدا ضدپولگرایی شناخته شود
که از منظر آن« ،سیاستهای پولی تهاجمی  -که پایدار ،باثبات
نیستند اما تهاجمیاند  -میتوانند عمق کسادی را کاهش دهند».
حاال جملهای هم درباره ژاپن .در دهه  ۱۹۹۰،ژاپن دورهای کوتاه
از رکود بزرگ را تجربه کرد .از صدقه سر اقدامات عمومی عظیم که
ژاپن انجام داد ،نرخ بیکاری هرگز به مقدار دوره رکود بزرگ نرسید،
با وجود آنکه جمعیتاش نصف آمریکا بود و بهرغم ریزش سالیانه
بیشتر نسبت یه ایاالت متحده .اما همان شرایط نرخ بهره پایین
رکود بزرگ ب ه تمامی تکرار شــد .در سال  ۱۹۹۸نرخ پولخواهی
( ،)call money rateنرخ وامهای ( )overnightبین بانکها عینا
به صفر رسید و تحت این شرایط سیاست پولی ثابت کرد که درست
همانطوری که کینز گفته بود ،در دهه  ۱۹۳۰صرفا سیاستی بدون
اثربخشــی بود .بانک ژاپن ،معادل ژاپنی فدرالرزرو ،میتوانست
پایه پولی را افزایش دهد که بهواقع هم چنین کرد .اما این «ین»
اضافی ذخیره شد نه اینکه خرج شود .برخی اقتصاددانهای ژاپنی
در همان زمان به من گفتند تنها کاالهای بادوامی که خوب فروش
میرفتند ،گاوصندوقها بودند .در واقع بانــک ژاپن در یافت که
حتی ناتوان از عرضه پول تا آن مقداری است که میخواهد .این،

مقادیر هنگفتی از پول نقد را به درون [سپهر] گردش کشاند اما
حدود گستردهتر عرضه پول بسیار کم رشد کرد .بهبود اقتصادی
نهایتا چند سالی بعد آغاز شد ،آن هم با احیای سرمایهگذاری در
کسبوکار با مزیتدادن به فرصتهای تکنولوژیک جدید .با این
وجود سیاست پولی نمیتوانست هیچ تمایلی بر انگیزد.
در واقع ژاپن در دهه نود ،فرصتی طالیی را برای آزمون نگرشهای
فریدمن و کینز درباره اثربخشی سیاســت پولی در شرایط رکود
عرضه کرد و نتیجه آشکارا نشان از درستی بدبینی کینز داشت نه
خوشبینی فریدمن.
در ســال  ۱۹۴۶فریدمن کارش را به
عنوان مبلغ علم اقتصاد بــازار آزاد با
جزوهای با عنوان «بامها یا ســقفها:
مساله جاری مسکن» به همراه «جرج
ج .اســتیگلر» که بعدها در دانشگاه
شیکاگو به او پیوســت ،آغاز کرد .این
جزوه که حملهای به کنترل اجاره بود که از پس از جنگ جهانی دوم
ب و غریب
همه کشورها انجامش میدادند ،در اوضاعو احوالی عجی 
منتشر شد :این جزوه در بنیاد آموزش اقتصادی که به قول «ریک
پرلشــتاین» در کتاب «پیش از توفــان ( ،)۲۰۰۱کتابش درباره
خاستگاههای جنبش محافظهکاری مدرن« ،انجیلی لیبرتارینی را
تبلیغ میکرد که از انعطافناپذیری به آنارشیســم پهلو میزد».
«رابرت ولــش» بنیانگذار جامعه «جان بیــرچ» ،یکی از اعضای
هیاتمدیره این بنیاد بود .این نخســتین مخاطره در راه تبلیغ و
عمومیکردن بازار آزاد به دو شیوه کل مسیر شغلی آینده فریدمن
را به عنوان روشنفکری عمومی در شش دهه بعدی نشانداد.
نخست اینکه این جزوه بیمیلی خاص فریدمن را به اینکه ایدههای
بازار آزاد را تا ســرحدات منطقیشــان پیش ببرد ،نشان میداد.
نه این ایده که بازارها شــیوههایی موثر برای تخصیص کاالهای
کمیاب هستند و نه این گزاره که کنترل قیمتها ،کسری (کمبود)
و بیکفایتی بــه وجود مــیآورد ،جدید نبودند .اما بســیاری از
اقتصاددانان با ترس نسبت به واکنشی شدید علیه افزایشی یکباره
در اجارهها (که فریدمن و استیگلر آن برای کل کشور در حدود ۳۰
درصد پیشبینی میکردند) انواعی از تحوالت تدریجیتر را برای
برداشتن کنترل [از اجاره مسکن] پیشنهاد میکردند .فریدمن و
استیگلر تمام چنین مالحظاتی را نادیده گرفتند.
در سالهای پس از آن ،این ثبات قدم [متعصبانه] بدل به مشخصه
فریدمن شــد .بارها و بارها برای حل مســائلی  -مانند آموزش،
ســامت ،تجارت غیرقانونی موادمخدر -بــه راهحلهای بازاری
متوسل شــد که هر کس دیگری فکر میکرد [برای حلشان] به
دخالت گسترده دولت نیاز اســت .برخی از ایدههای او ب ه صورت
گسترده پذیرشــی 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 پشــتیبانی میکند اما برد سیاسی
پیدا نکردند و برخی از پیشــنهادهایش ماننــد حذف رویههای
صدور مجوز برای پزشــکان و حذف مدیریت بر غذا و دارو حتی
برای محافظهکاران هم عجیبو غریب و بیمعنا به نظر میرسند.
دوم اینکه این جزوه نشان داد که چگونه فریدمن صرفا یک مبلغ
است .او به زیبایی و با مهارت مینوشت و از کلمات عجیبو غریب
استفاده نمیکرد ،اشــاراتش را با مثالهایی هوشمندانه از جهان
واقعی همراه میکرد ،از بازســازی ســریع سانفرانسیسکو بعد از
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برخی حرفهای
فریدمن درباره
«پول» و سیاست
پولی -جز آنچه
درباره مصرف و
تورم گفت -عمدا
گمراهکننده به
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