بحران مالی افزایش مییابد.
اما رکود قطعا با رشــدزدایی تفاوت دارد .رکود کوچک شدن
اقتصاد فعلی اســت (اقتصادی که به رشــد نیاز دارد تا پایدار
بماند) ،در حالی که رشدزدایی به دنبال تغییر رویکرد به سوی
نوع دیگری از اقتصاد است (اقتصادی که در وهله اول به رشد
نیاز ندارد) .متون در مورد رشدزدایی اســتدالل میکنند ما
میتوانیم فعالیــت اقتصادی انباشــتی در ملتهای با درآمد
باال را کاهش دهیم در حالیکه در همین حال شــاخصهای
رفاه و توسعه را حفظ میکنیم و حتی این شاخصها را بهبود
میدهیم .این کار میتواند با مجموعه منسجمی از اصالحات
در سیاستگذاری به دست آید .به عنوان مثال با تعطیلی صنایع
آلوده و صنایعی که به لحاظ اجتماعی ناالزم هستند و با منقبض
شدن فعالیت اقتصادی انباشتی ،میتوان با کاهش هفته کاری
و بازتوزیع کارگر الزم (در بخشهای پاکتر و بخشهایی که به
لحاظ اجتماعی سودمندتر باشند) همراه با ضمانت اشتغال از
بیکاری جلوگیری کرد .با افزایش دستمزدهای ساعتی همراه
با سیاستگذاری در مورد حداقل دســتمزد میتوان از تلفات
مربوط به دستمزدها به دلیل کاهش در ساعات کاری جلوگیری
کرد .بــرای حفاظت از کســبوکارهای کوچکی که پرداخت
دستمزدهای ساعتی باالتر برایشــان دشوار است ،یک طرح
حقوق پایه همگانی میتواند برقرار شــود و با مالیات بر کربن،
ثروت ،ارزش زمین ،استخراج از منابع و منافع شرکتها تامین
مالی شود .این سیاستها در سناریوهای رشدزدایی که توسط
دی الساندرو و همکاران )۲۰۱۸( 15و «ویکتور»)۲۰۱۹( 16
ارائه شدهاند ،با موفقیت مدلسازی شده است.
ویژگی اصلی اقتصاد رشــدزا این است که این اقتصاد مستلزم
توزیع درآمدهای فعلی است .این امر منطق سیاسی معمول در
مورد رشد را وارونه میســازد .اقتصاددانها و سیاستگذارانی
که به دنبال بهبود رفاه بشر هســتند ،اغلب رشد را جایگزینی
برای برابری میدانند :به لحاظ سیاســی این امر سادهتر است
که درآمد کل را افزایش دهید و انتظار داشته باشید که میزانی
کافی از آن برای بهبود زندگی مردم عــادی به پایین بچکد تا
اینکه درآمدهــای فعلی را به شــکلی منصفانهتر توزیع کنید
زیرا این کار نیازمند تهاجمی به منافع طبقه حاکم اســت .اما
اگر رشد جایگزینی برای برابری باشد ،با همین منطق برابری

میتواند جایگزینی برای رشــد باشــد .با توزیــع منصفانهتر
درآمدهای فعلی میتوانیم رفاه بشــر را بهبــود دهیم و بدون
رشــد (و بنابراین بدون ورودی مواد و انرژی اضافی) به اهداف
اجتماعی دســت یابیم .هفته کاری کوتاهتر همراه با سیاست
حداقل دستمزد و ضمانت اشتغال به شکلی که در باال توصیف
شدند ،مکانیســمهای مهمی برای دســتیابی به این اهداف
هستند .با گسترش دسترســی به خدمات تفریحی و رفاهی،
حملونقل ،مسکن با قیمت مناسب ،آموزش و خدمات درمانی
عمومی باکیفیت و سخاوتمندانه ،امکانپذیر ساختن دسترسی
مردم به کاالهای مورد نیاز آنان برای زندگی خوب بدون نیاز به
سطوح باالی درآمدی ممکن میشود.
شواهد تجربی فعلی نشان میدهند دستیابی به شاخصهای
اجتماعی باال بدون ســطوح باالی ( )GDPسرانه امکانپذیر
اســت و بعد از مرحلهای خاص ،رابطه بین ( )GDPسرانه و
شاخصهای اجتماعی شکسته میشود .به عنوان مثال ،امید
به زندگی را در نظر بگیرید؛ در حالیکه یک همبستگی کلی
بین ( )GDPســرانه و طول عمر وجود دارد (کشــورهای با
( )GDPســرانه باالتر عموما امید به زندگی بیشتری دارند)،
این رابطه به یک منحنی اشباع با بازده بهشدت نزولی منتهی
میشود .طول عمر به متغیرهای مهم دیگری جز ( )GDPاز
جمله سرمایهگذاری در خدمات درمانی همگانی وابسته است.
به عنوان مثال ،نظام خدمات درمانی کاســتاریکا این کشور را
قادر میسازد تا تنها با یکپنجم ( )GDPسرانه ایاالت متحده،
امید به زندگی برابر با این کشور داشته باشد .به طور مشابهی،
رابطه ضعیفی بین ( )GDPسرانه و شــاد بودن یا رفاه وجود
دارد .در انگلســتان و آمریکا بهرغم رشد چشمگیر ()GDP
سرانه ،سطوح شادمانی از اوایل دهه  1970بدون تغییر باقی
مانده است .بر اساس نظرسنجی جهانی «گالوپ» 17کشورهای
زیادی (آلمان ،اتریش ،سوئد ،هلند ،اســترالیا ،فنالند ،کانادا،
دانمارک و بهویژه کاستاریکا) با ( )GDPسرانه کمتر ،سطوح
باالتری از رفاه نسبت به ایاالت متحده دارند.
همین الگو در مورد بســیاری دیگر از شاخصهای اجتماعی
صدق میکنــد )GDP( .ســرانه اروپا  ۴۰درصــد کمتر از
( )GDPسرانه آمریکا اســت و باز هم اروپا تقریبا در تمامی
دستهبندیهای اجتماعی عملکرد بهتری دارد ،زیرا کشورهای
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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