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اروپایی تالش میکنند تا عدالت بیشــتر و تعهد بیشتری به
کاالهای عمومی داشته باشند اما حتی کشورهای اروپایی نیز
جای زیادی برای بهبود دارند .بیعدالتی در اروپا از سال ۱۹۸۰
به طور چشمگیری تشدید شده اســت .این امر از چشمانداز
رشــدزدایی یک فرصت پیش مینهد :هیچ منطق استقرایی
وجود ندارد که نشــان دهد عملکرد اجتماعی اروپا نمیتواند
(بدون هرگونه رشــد اضافی) با بازتوزیــع منصفانهتر درآمد
فعلی و بهکارگیری مالیات پلکانی برای بسط کاالهای عمومی
بهتر شود.
مساله فقط این نیســت که (  )GDPپس از یک مرحله خاص
همبستگی محکمی با توسعه انسانی ندارد بلکه مساله این است
که رشد ( )GDPپس از استانهای خاص میتواند تاثیر منفی
نیز داشته باشد .معیارهای جایگزین برای پیشرفت اقتصادی
از قبیل شــاخص پیشــرفت واقعی )GPI ( 18امکان مشاهده
این اثرات را فراهم میســازند )GPI( .بــا هزینههای مصرف
فردی شــروع میکند (که نقطه آغاز ( )GDPنیز هســت) و با
استفاده از  ۲۴عنصر مختلف از قبیل توزیع درآمد ،هزینههای
محیطزیستی و آلودگی آن را تعدیل میکند و در همین حال
عناصر مثبتی که در ( )GDPبه حســاب نمیآیند از قبیل کار
خانگی را اضافه میکند .کوبیزفســکی 19و همکاران ()۲۰۱۳
دریافتند در بیشتر کشورها ( )GPIتا استانهای خاص همراه
با ( )GDPرشد میکند و پس از آن ( )GDPبه رشد خود ادامه
میدهد در حالیکه (  )GPIثابت میمانــد و در برخی موارد
کاهش مییابد .این پژوهشگران از «مکس-نیف»)۱۹۹۵( 20
الهام گرفتند تا این آستانه را به عنوان مرحلهای تفسیر کنند
که در آن هزینههای محیطزیســتی و اجتماعی رشد ()GDP
به اندازهای زیاد میشوند که منافع مربوط به مصرف را خنثی
میسازند.
البته میتوان استدالل کرد رشــد اقتصادی برای بسیج منابع
درجهــت ســرمایهگذاری در تغییر تکنولوژیکــی الزم برای
جهتدهی جهان به سوی توسعه پایدار ضروری است اما هیچ
شواهدی در تایید این فرض وجود ندارد که رشد انباشتی برای
دستیابی به این امر ضروری است .اگر هدف دستیابی به انواع
خاصی از نوآوری تکنولوژیک باشد ،سرمایهگذاری مستقیم در
این حوزه یا تشویق نوآوری با اقدامهای مربوط به سیاستگذاری
(به عنوان مثال ،اعمال محدودیتهایی در بهرهبرداری از منابع
و کربن) نسبت به رشد کل اقتصاد بدون قائل شدن هیچگونه
تمایز (که رشد صنایع آلوده و آسیبرسان را نیز دربر میگیرد)
و امیدواری کورکورانه برای نتایجی خاص معقولتر خواهد بود.
در حالــیکــه پژوهــش در مورد
رشــدزدایی ،تغییراتــی در
ماشین
سیاســتگذاری را مطرح کرده که
کمیابی
برای دســتیابی به گذاری عادالنه و
ایمن به سوی یک اقتصاد پسارشدی
سازگار با محیطزیست ضروری هستند ،منطق عمیق چنین
اقتصادی هنوز به میزان کافی نظریهپردازی نشــده است .آیا
اصالحاتی که پژوهشگران رشدزدایی پیشنهاد میکنند در خود
و برای خود کافی هســتند تا ضرورت رشد سرمایهداری را رد
کنند؟ در اینجا من میخواهم با پرداختن بیشتر به جزییات این
استدالل که گستردهتر ساختن خدمات و کاالهای عمومی برای
یک سناریوی موفق رشــدزدایی اهمیت اساسی دارد ،به این
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پرسش جواب دهم .این استدالل عمیقتر و ژرفتر از آن چیزی
اســت که در نگاه اول به نظر میرسد و مســیرهای پژوهشی
مفیدی را به روی ما میگشاید.
بیایید با مثالی شــروع کنیم که به تجربه من نزدیک است .در
لندن قیمت مسکن به طور نجومی باال است؛ به میزانی که یک
آپارتمان معمولی با یک اتاق خواب ممکن است با  2هزار یورو
در ماه اجاره شــود یا به قیمت  ۶۰۰هزار یورو فروخته شود.
این قیمتها خیالی هســتند؛ آنها معیــاری از هزینه واقعی
ســاخت یک خانه یا حتی قیمت واقعی زمین نیســتند بلکه
تا حدود زیادی پیامد خصوصیســازی ســریع سهام مسکن
عمومی در بریتانیا از ســال  ۱۹۸۰و همچنین سوداگریهای
مالی ،سیاست تســهیل کمی و نرخ بهره صفر هستند که در
دوره بحران مالی سال  ۲۰۰۸قیمت داراییها را باال بردهاند و
منافع فوقالعادهای نصیب ثروتمندان کردند .در همین زمان
دستمزدها در لندن با قیمت مســکن رشد نکردهاند .بنابراین
لندنیها برای خرید مسکن یا باید ساعات کاری خود را افزایش
دهند یا وام بگیرند که در عمل مطالبهای برای کار آینده آنان
است .به بیان دیگر ،مردم باید ساعات بیشتری کار کنند تا پول
بیشتری دریافت کنند که صرفا به سرپناهی دست یابند .آنان
قبال میتوانستند با کســری از درآمد خود به چنین مسکنی
دست یابند .بنابراین در این فرایند خدمات و کاالهایی اضافی
تولید میکنند که باید برای آنها بازاری بیابند و بدینوسیله
فشارهای جدیدی برای مصرف ایجاد میشود .این فشارها به
به شــکل برنامههای تبلیغاتی پرتکاپو و موذیانه خود را نشان
میدهند .این قیمتهای خیالی مسکن در لندن در نهایت همه
مردم را مجبور میکند تا در نیروی مخرب در حال رشد تولید و
مصرف (با تمامی پیامدهای محیطزیستی آن) مشارکت کنند.
این مشکلی است که قدمتی به اندازه خود سرمایهداری دارد.
21
این مشکل نامی نیز دارد :ایجاد انحصار« .الن آیکسینز وود»
( )۱۹۹۹اســتدالل میکند ســرمایهداری در جنبش ایجاد
انحصار در انگلســتان ریشــه دارد .در این جنبش ،نخبگان
ثروتمند (با تکیه بر منشــور مرتون )۱۲۳۵ 22دور زمینهای
عمومی نرده کشــیدند و در یک کمپین چند صدساله سلب
مالکیت ،دهقانان را به صورت سیســتماتیک و با خشونت از
زمینها بیرون کردند (جنبش حصارکشــی) .این دوره شاهد
23
لغو «حق دیرینه ســکونت» بود که زمانی در منشور جنگل
درج شده بود .این منشور دسترســی مردم عادی به زمینها،
جنگلها ،شکار ،علوفه ،آبها ،ماهیها و دیگر منابع الزم برای
زندگی را تضمین میکرد .با آغاز جنبش ایجاد انحصار ،مردم
عادی انگلیســی خود را در برابر رژیم جدیــدی یافتند .آنان
باید برای بقا با هم بر ســر اجارهنامههایی برای کشاورزی در
زمینهایی رقابت میکردند که به تازگی خصوصی شده بود.
اجارهنامهها نیز بر اساس بهرهوری تخصیص داده میشد و در
دورههای زمانی مشخصی ارزیابی میشــدند .دهقانان برای
حفظ اجارهنامه خود باید برای بیشــتر کــردن تولید خود در
برابر رقبایشــان (که قبال با آنها روابطی دوســتانه داشتند
و به عنوان خویشاوند یا همســایه با هم همکاری میکردند)
راههایی مییافتند ،حتی اگر این تولید مازاد بر نیازهای حقیقی
یا حتی بهرغم تمایلشان بود .کسانی که در مسابقه تولید جا
میماندند ،ممکن بود دسترسیشان به زمین را از دست دهند
و دچار گرسنگی شوند.
با ایجاد انحصار دو چیــز اتفاق میافتد .اتفاق اول ،انباشــت

