ایدههای فریدمن اصال به کار میآیند یا نه ،بهویژه در آمریکای
التین و با توجه به تجربه آن خود را نشــان داده است .یک دهه
پیش ،گفتن اینکه موفقیت اقتصاد شیلی یعنی جایی که مشاوران
ت رسیدن
شیکاگودرسخوانده «آگوستو پینوشه» پس از ب ه قدر 
او در سال  ۱۹۷۳به سمت اقتصاد بازار چرخیدند ،سندی است
ن دادن اینکه سیاســتهای الها م گرفته از میلتون
برای نشــا 
فریدمن راه پیشرفت موفقیتآمیز اقتصادی را نشان میدهد .اما
با اینکه دیگر کشورهای آمریکای التین از مکزیک تا آرژانتین راه
شیلی را در خصوصیسازی صنایع و مقرراتزدایی پیش گرفتند،
داستان موفقیت شیلی را تکرار نکردند.
فهم اکثر آمریکای التینیها این بود که سیاستهای «نئولیبرال»
چیزی جز شکست به بار نیاورده است :نهتنها جهش وعدهداده
شده در رشد اقتصادی هرگز محقق نشد ،بلکه نابرابریدرآمدی
بدترهم شد .هرگز قصدم این نیست که هر بالیی را سر آمریکای
التین آمده ،از چشم مکتب شیکاگو ببینم یا آنچه پیش آمد را
آرمانی کنم ،اما تقابلی برجســته میان درکی که فریدمن از آن
دفاع میکرد و نتایــج واقعی در اقتصادی که از سیاســتهای
مداخلهگرانه دهههای آغازین پس از جنگ به سیاســتهای
آزادگذاری اقتصادی پا نهاده بود ،وجود داشت .یکی از موضوعات
مهم و از اهداف کلیدی فریدمن ،چیزی بود که او آن را ماهیت
بیفایده و ضدمولد بیشتر مقررات دولتی میخواند .در یادداشت
یادبودی که برای همکار درگذشتهاش «جرج استیگلر» نوشت،
نقد اســتیگلر به مقررات را ستود و بر اســتداللش که معموال
مقرراتگذاران بیش از آنکه به عموم خدمت و منافع حوزه مورد
نظرشان را لحاظ میکنند ،صحه گذاشــت .اما مقرراتزدایی
چگونه از کار درآمد؟
برای شــروع خوب اســت که با مقرراتزدایــی از ایرالینها و
حمل بار جادهای در اواخر  ۱۹۷۰آغاز کنیــم .در هر دو مورد،
مقرراتزدایی با اینکه همه را خوشحال نکرد اما به رقابت ،قیمت
پایینتر و کارآمدی بیشتر افزود .مقرراتزدایی از گاز طبیعی نیز
موفقیتآمیز بود.
اما موج بعدی مقرراتزدایی در بخش الکتریســیته ،داستانی
متفاوت داشــت .درست همانطوری که کســادی در ژاپن در
دهه  ۹۰نشــان داد که نگرانیهای کینزی درباره اثربخشــی
سیاســتهای پولی بیربط نبــوده ،بحران بــرق کالیفرنیا در
سالهای  ۲۰۰۰و  - ۲۰۰۱که در آن ،شرکتهای تولید برق و
معاملهگران انرژی ،کمبودی مصنوعی ایجاد کردند تا قیمتها را
باال ببرند  -این واقعیت را به ما یادآوری کرد که قضیه چیزی فراتر
از افسانههایی درباره بارونهای دزد و غارتگریشان است .با اینکه
دیگر ایالتها به اندازه کالیفرنیا زجر نکشیدند اما مقرراتزدایی
از برق در سطح ملی نهتنها قیمتها را پایین نیاورد که آنها را
باال برد و سودهای کالن بادآوردهای را به جیب شرکتهای تولید
برق سرازیر کرد.
آن ایالتهایی که به هر دلیل خود را بــه طناب مقرراتزدایی
دهه  ۱۹۹۰نیاویختند حاال احســاس خوشبختی میکردند .و
خوششانسترین آنها شهرهایی بودند که به ایده شرارتهای
حکومــت و فضیلتهای بخــش خصوصی وقعــی ننهادند و
شرکتهای تولید برقشان در مالکیت عمومی بود .همه اینها
نشان داد که این معیار عقالنی اصلی برای مقررات بر الکتریسیته
 نظارت بدون مقررات که شــرکتهای تولید برق را به قدرتیانحصارگرا بدل میکند  -تا امروز همچنان معتبر است.
آیا باید این چنین برداشت کنیم که مقرراتزدایی همواره یک

ایده بد است؟ نه ،این بستگی به موارد خاص دارد .نتیجهگرفتن
اینکه مقرراتزدایی همواره و همهجا ایدهای بد اســت ،چیزی
نیست جز دچار شدن به همان نوع از مطلقگرایی که بزرگترین
عیب میلتون فریدمن بود.
در سال  ۱۹۶۵اقتصاددان و نوبلیســت برجسته دانشگاه ییل
«جیمز توبین» در مروری که بر کتاب «تاریخچه پول» شوارتز
و فریدمن نوشــت ،با مالیمت نویســندگان را برای افراطگری
سرزنش کرد .او نوشت« :سه گزاره «پول اهمیتی ندارد»« ،پول
اهمیت دارد» و «پول همهچیز است» را در نظر بگیرید .ساده
است که از دومین گزاره به ســومی بلغزیم» .و سپس افزود «به
دلیل شور و زیادهخواهیشان» فریدمن و طرفدارانش اغلب از
دومی به سومی گذر میکنند.
به نظر میرسد که چنین موردی در دفاع فریدمن از آزادگذاری
اقتصادی روی داده است .پس از رکود بزرگ ،خیلیها میگفتند
بازارها نمیتوانند هرگز کار کنند .فریدمن این شجاعت فکری را
داشت که بگوید بازارها میتوانند کار کنند و استعداد نمایشیاش
در ترکیب با تواناییاش در ارائه شواهد ،او را به بهترین سخنگوی
فضیلتهای بازار آزاد از زمان آدام اسمیت تبدیل کرد .اما او خیلی
ساده در دام این دو ادعا افتاد که بازارها همواره کار میکنند و اینکه
تنها بازارها کار میکنند .ب ه سختی میتوان موردی را پیدا کرد که
فریدمن اعتراف کرده باشــد به اینکه بازارها ممکن است اشتباه
کنند یا اینکه دخالت دولت میتواند به قصد مفید یاری برساند.
مطلقگرایی فریدمن درباره آزاگذاری اقتصــادی در به وجود
آوردن حالو هوایی فکری که در آن ،اعتقاد به بازارها و تحقیر
دولت اغلب باعث مخدوششدن شواهد و مدارک میشد سهیم
بود .کشورها به باز کردن بازارهای سرمایهایشان ترغیب شدند
بدون توجه به این هشدارکه چنین کاری ممکن است اقتصادشان
را دچار بحران کند؛ هنگامی که بحرانها یکباره ســر رسیدند،
بســیاری از ناظران ،نه بیثباتی جریانهای بینالمللی سرمایه
بلکه دولتها را ســرزنش کردند .مقرراتزدایی از صنعت برق
بیتوجه به هشدارهای آشکار که قدرت انحصاری میتواند مشکل
ایجاد کند ،پیش گرفته شد .در واقع درباره بحران در صنعت برق
کالیفرنیا هم بسیاری از کارشناســان دستکاری در قیمتها را
به عنوان یک مشــت تئوری توطئه وحشــیانه نادیده گرفتند.
محافظهکاران بهرغم شواهد برعکس ،به پافشاری بر اینکه بازار
آزاد پاسخ درست به بحران سالمت است ادامه میدهند.
میلتون فریدمن اساسا نقشی سیاسی بازی کرده است .او در مقام
اقتصاددانی بزرگ میتواند به ابهام در نظریاتش اعتراف کند که
چنین نیز کرده است .اما میلتون فریدمن در مقام قهرمان بزرگ
بازار آزاد در پی ارائه اعتقادی حقیقی بود نه اینکه به بحثهای
معارض صدایی بدهد و در آخر او نقشی را بازی کرد که پیروانش
آرام آرام به چنان بتی بدل شد
از او انتظار داشتند .به همین دلیل 
که دیگر نمیشد آن را شکست.
مردان بزرگ در بلندمــدت با ضعفها و قوتهــای خود به یاد
میآیند؛ مردی با شجاعت فکری که او را بدل به یکی از بزرگترین
متفکران اقتصادی همه دورانها بدل کرده بود و احتماال بزرگترین
ارتباطدهنده ایدهها به عموم مردم .در آخر موردی خوب وجود
دارد که میتوانیم از طریق آن درباره «فریدمنیسم» هم به عنوان
یک آموزه و هم به عنوان کاربردهایی عملی حرف بزنیم .هنگامی
که فریدمن کارش را شروع کرد ،زمانه آماده بود برای ضداصالحات
علیه کینزگرایی و هر چه به آن تعلق داشت ،اما استداللم این است
که آنچه جهان اکنون به آن نیاز دارد ،یک ضدِ ضداصالحات است.
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