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يادداشت :پل کراگمن پرفسور دانشگاه اقتصاد پرينستون و نويسنده کتاب "اقتصاد بين الملل :نظريه و سياست" يکي از
مشهورترين کتب موجود در زمينه اقتصاد بين الملل بدون توسل به محاسبات رياضي است .او در سال  1991جايزه جان
بتيس کلرک را از سوي انجمن اقتصادي امريکا دريافت کرد .فلسفه اقتصادي کراگمن مي تواند در مکتب نئوکينزي قرار
گيرد .وي همچنين يکي از منتقدين سياستهاي داخلي و خارجي جورج بوش است .نوشته زير که حدود يک ماه پيش
توسط کراگمن منتشر شده است ضمن تجليل از فريدمن و بيان توانايي هاي علمي و اقتصادي او به انتقاد از برخي
نظرات وي پرداخته و معتقد است همانطور که فريدمن عليه کينز قيام کرد و دست به انجام اصلحات زد درحال حاضر
نيز علم اقتصاد نيازمند يک اصلح طلب ديگر است.
تاريخ تفکر اقتصادي قرن بيستم بي شباهت به تاريخ مسيحيت قرن شانزدهم نيست .پيش از انتشار کتاب تئوري عمومي
اشتغال ،بهره و پول توسط جان مينارد کينز در سال  ،1936مذهب رسمي علم اقتصاد – به خصوص در زبان انگليسي-
تفکر بازار آزاد بود .اگر چه گهگاه ارتدادهايي در اين مذهب صورت مي گرفت اما اين موارد هميشه ناکام مانده و متوقف
مي شد .کينز در سالل  1936لنوشت که اقتصاد کلسيک " -همچنانکه تفتيش عقايد مقدس ،اسپانيا را تحت سلطه
خويش درآورده -انگلستان را تسخير کرده است"  .ادعاي اصلي اقتصاد کلسيک اين بودکه تقريبا پاسخ همه مسائل و
مشکلت بايد به نيروهاي عرضه و تقاضا واگذار شود.
اما در زمان وقوع رکود بزرگ ،اقتصاد کلسيک هيچگونه تفسير و راه حلي براي گذار از رکود ارائه نکرد .در اواسط دهه
 1930چالشهاي پيش روي مذهب مرسوم اقتصاد تاحدي زياد بود و نمي توانست بيش از اين به درازا بکشد .در اين
هنگام کينز نقش مارتين لوتر را ايفا نمود و با نگاه تيز بينانه خود ارتداد قابل احترامي را از مذهب رايج علم اقتصاد انجام
داد .اگر چه کينز به معناي واقعي يک چپ گرا نبودامابراي نجات سرمايه داري قيام کرد ،نه براي تسخير آن بلکه نظريه
او بيان مي کرد بازارهاي آزاد متضمن دسترسي به اشتغال کامل نيستند و بدين ترتيب منطق دخالت گسترده دولت در
اقتصاد را فراهم نمود.
کينزينيسم يک اصلح بزرگ در تفکر اقتصادي بود و به طور غير قابل اجتنابي توسط يک ضد انقلب بنيان گذاري شد.
اما در اين ميان تعداد زيادي از اقتصاددانان در فاصله سالهاي  1950تا  2000تلشهاي زيادي براي احيا ،بقا و زنده نگه
داشتن اقتصاد کلسيک ايفا نمودند ،اما هيچيک از آنها به اندازه ميلتون فريدمن تاثيرگذار نبودند .اگر کينز مارتين لوتر
بود ،فريدمن هم ايگناتيوس لويول ،موسس يسوعيون بود .همانند يسوعيون ،پيروان فريدمن نيز همانند يک ارتش وفادار
بله آرمانهلاي او عملل کردنلد و بهلتر بگلوييم  -بله طلور نلاقص -در برابر ارتلداد کينزينيسلم جنگيدنلد .بلا پايلان قلرن بيسلتم
اقتصاد کلسيک دوباره بسياري از نواحي تحت قلمرو سلطنتي خود را باز پس گرفت و براستي بخش اعظم اين اعتبار را
مديون ميلتون فريدمن بود.
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غايت آرزوي اقتصاد اين است که علم باشد نه الهيات؛ چرا که اقتصاد مربوط به زمين است نه آسمان .نظريه کينز در ابتدا
به طور گسترده اي انتشار يافت چرا که بهتر از اقتصاد کلسيک به شناسايي جهان اطراف ما پرداخت و در اين راه نيز
موفق بود .انتقاد فريدمن از کينز نيز کامل موثر واقع شد بدليل اينکه به درستي نقاط ضعف کينزينيسم را شناسايي نمود.
در اين نوشته به برخي از اشتباهات فريدمن نيز اشاره خواهيم کرد  .براي مثال در مواردي چنين به نظر مي رسد که
فريدمن با خوانندگان خود رو راست نبوده است .اما من او را همانند يک اقتصاددان بزرگ مي ستايم.
ميلتون فريدمن سه نقش عمده را در انديشه اقتصادي قرن بيستم ايفا نمود .فريدمن اقتصاددان اقتصاددان بود ،مطالب
خود را به صورت تکنيکي مي نوشت و تحليل هاي وي در خصوص رفتار مصرف کننده و تورم کمتر سياسي بود .فريدمن
کارآفرين سياستي بود و حاصل چند دهه تلش او اکنون به نام )مانيتاريسم( پول گرايي شناخته مي شود که سرانجام
فدرال رزرو و بانک مرکزي انگلستان در اواخر دهه  1970اين رويکرد را در اجراي سياست پولي خود پذيرفتند و البته
چند سال بعد نيز آن را کنار گذاشتند .فريدمن يک ايدئولوگ هم بود ،مروج بزرگ دکترين بازار آزاد.
فريدمن تمامي اين نقشها را با ايمان به واقعيتهاي کلسيک اقتصاد بازار ايفا نمود .تاثير گذاري فريدمن به عنوان يک
مروج و مبلغ بازار آزاد تا حدي به دليل شهرت او به عنوان يک نظريه پرداز اقتصادي با بينشي عميق و دقيق بود .اما
تفاوتهاي عمده اي ميان دقت کارهاي او به عنوان يک اقتصاددان حرفه اي و دمدمي مزاج وجود دارد و همين امر گاهي
اوقات منطق نوشته هاي او را در جايگاه يک متفکر عمومي با سوال روبرو مي سازد .در حاليکه کارهاي نظري فريدمن
توسط اقتصاددانان جهان مورد ستايش واقع شده است اما يک دوسويه گرايي در نظرات سياستي و بويژه ترويجي او در
خصوص بازار آزاد وجود دارد.
 -1ابتلدا بله بررسلي نظريله هلاي اقتصلادي فريلدمن ملي پردازيلم .در طلي دو قلرن گذشلته تفکلر عللم اقتصلاد هملواره تحلت
سيطره مفهوم انسان اقتصادي ) ( Homo economicusبوده است .انسان اقتصادي فرضي ،مي داند که چه مي
خواهد و ترجيحات او مي تواند در قالب تابع مطلوبيت و به شکل رياضي بيان مي شود و انتخابهاي او در نتيجه محاسبات
عقليي ناشي از حداکثر ساختن تابع مطلوبيت بدست مي آيد .مصرف کننده تصميم مي گيرد که کدام کال را مصرف
نمايد ،سرمايه گذاران تصميم مي گيرند که پول خود را در کجا سرمايه گذاري نمايند :به بازار سهام بروند يا اوراق قرضه
دولتي بخرند .بنابراين تصميمات همه آنها بر پايه اين فرض اتخاذ مي شود که آنها به مقايسه مطلوبيت نهايي گزينه هاي
مختلف در دسترس خود مي پردازند.
"به راحتي مي توان به اين قصه خنديد" .هيچکس و نه حتي برندگان نوبل اقتصاد واقعا تصميمات خود را بر مبناي اين
روش اتخاذ نخواهند کرد .اما بيشتر اقتصاددانان  ،و حتي خود من ،معتقدند که فرضيه انسان اقتصادي بسيار مفيد است،
چرا که انسان اقتصادي مورد نظر اقتصاددانان ،شکل ايده آل آن چيزي است که به آن فکر مي کنند .افراد ترجيحاتي
دارند ،حتي اگر ترجيحات آنها واقعا به طور دقيق توسط تابع مطلوبيت بيان نشودو حتي اگر آنها مطلوبيت خود را نيز
حلداکثر نکننلد بااينحلال معملول تصلميمات معقلولي اتخلاذ ملي کننلد .البتله ممکلن اسلت ايلن سلوال پيلش آيلد کله چلرا
اقتصاددانان انسان را آنگونه که هست مطالعه نمي کنند؟ پاسخ اين است که انتزاع و ساده سازي استراتژيک تنها روشي
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است که اقتصاددانان مي توانند برخي نظم هاي فکري را بر پيچيدگي زندگي اقتصادي واقعي تحميل نمايند و در اين راه
فرضيه رفتار عقليي يک ساده سازي کامل پر ثمر است.
اما سوال اين است که چگونه بايد اين فرضيه را به کار گرفت .کينز به طور همه جانبه انسان اقتصادي را مورد حمله قرار
نداد و به جاي اينکه نظريه پردازي خود را برمبناي تحليل دقيق آنچه يک تصميم گير عقليي انجام مي دهد ،بنا نهد
نظريله خلود را بر اسلاس فلروض روانشناسلانه معقلولي بنلا کلرد .از ديلدگاه کينلز تصلميمات تجلاري از روحيلات حيلواني )
 ( animal spiritsناشي مي شدند از جمله اينکه تصميمات مصرف کننده بر اساس يک مبناي روانشناسانه اتخاذ
مي شود و مصرف کننده تنها بخشي از افزايش درآمد و نه همه آن را به مصرف اختصاص مي دهد.
اما آيا واقعا ايده کينز براي کاهش نقش انسان اقتصادي مفيد بود؟ پاسخ فريدمن اين بود که خير ،در مقاله  1953خود با
نام "روش شناسي اقتصاد اثباتي" بحث کرد که "نظريه هاي اقتصادي بايد مورد قضاوت قرار گيرند اما نه با واقع گرايي
روانشناسلانه بلکله بلا توانلايي آنهلا براي پيلش بينلي رفتلار عواملل اقتصلادي .دو ملورد از بزرگلترين پيلروزي هلاي فريلدمن بله
عنوان يک نظريه پرداز اقتصادي از کاربرد فرضيه رفتار عقليي و مباحثه با اقتصادداناني که در ماوراي اين فرضيه مي
انديشيدند بدست آمده است.
فريدمن در کتاب  1957خود به نام "نظريه تابع مصرف" بحث مي کند که بهترين روش براي پس انداز و مصرف ،روش
کينز يعني توسل به نظريه پردازي روانشناسانه نيست بلکه بهترين روش اين است که افراد را به گونه اي در نظر بگيريم
که ببينيم آنها ثروت خود را در طول زندگي چگونه هزينه مي کنند و در اين مسير تصميمات عقليي اتخاذ مي کنند.
اين ايده لزوما ضد کينزي نبود – در واقع بزرگترين اقتصاددان کينزي يعني فرانکو موديگيلياني به همراه آلبرت آندو
همزمان و مستقل از فريدمن ايده مشابهي را ارائه کرد که حتي در مورد رفتار عقليي محتاط تر از نظريه فريدمن بود.
"فرضيه درآمد دائمي " فريدمن و "الگوي سيکل زندگي " موديگيلياني چندين پارادوکس آشکار در مورد رابطه ميان
درآمد و مخارج را حل نمودند و در واقع به عنوان بنيان و پايه تفکر اقتصاددانان در خصوص مسائل مربوط به مصرف،
مخارج و پس انداز تا به امروز باقي مانده اند.
تلش فريلدمن در ملورد رفتلار مصلرفي فلرد عقليلي بله خلودي خلود بلاعث شلهرت آکادميک وي شلد .بلا ايلن حلال پيلروزي
بزرگتر او از کاربرد فرضيه انسان اقتصادي در خصوص نظريه پردازي در مورد تورم بدست آمد .در سال  1958فيليپس
اقتصاددان متولد نيوزلند اشاره کرد که يک همبستگي تاريخي ميان بيکاري و تورم وجود دارد به گونه اي که تورم بالتر
با بيکاري کمتر همراه بوده و هست .مدتي اقتصاددانان اين رابطه را به عنوان يک رابطه باثبات و قابل اعتماد پذيرفتند .بر
اساس مباحث اصلي مطرح در مورد منحني فيليپس دولت ناگزير از يک انتخاب سياستي بود .براي مثال دولت بايد تورم
بالتر را در ازاي دستيابي به بيکاري کمتر بپذيرد؟
در سال  1967فريدمن در يکي از جلسات انجمن اقتصادي امريکا عنوان کرد "حتي اگر طبق داده هاي اقتصادي ،وجود
رابطه ميان تورم و بيکاري تائيد شود ،در بلند مدت چنين رابطه اي وجود ندارد .او گفت "همواره يک مبادله موقت ميان
تورم و بيکاري وجود دارد اما اين يک مبادله هميشگي و دائمي نيست" .به عبارت ديگر اگر سياستگذار بخواهد از طريق
سياستي که تورم بالتري ايجاد مي کند بيکاري کمتري بدست بياورد تنها در کوتاه مدت و به طور موقت موفق به انجام
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اين کار خواهد بود .بر اساس نظرات فريدمن بيکاري دوباره افزايش خواهد يافت حتي اگر تورم همچنان در سطح باليي
بلاقي بمانلد .بله عبلارت ديگلر اقتصلاد چنلانکه بعلدها ساموئلسلن آن را نلام گلذاري کلرد در شلرايط رکلود تلورمي قلرار )
 ( stagflationدارد.
فريدمن چگونه به اين نتيجه رسيد؟ )البته ادموند فلپس که جايزه نوبل اقتصاد را در سال  2006برد همزمان و به طور
مستقل از فريدمن به همين نتيجه دست يافته بود( .در مورد نظريه مصرف ،فريدمن فرضيه رفتار عقليي را به خدمت
گرفت .او معتقد بود که بعد از يک دوره تورم دائمي ،افراد انتظارات تورمي خود را در تصميمات آينده خود دخيل نموده
و تمامي اثرات مثبت تورم بر اشتغال را خنثي مي کنند .براي مثال ،يکي از دليلي که تورم ممکن است منجر به اشتغال
بيشلتر شلود ايلن اسلت کله زملانيکه قيمتهلا سلريعتر از دسلتمزدها افزايلش ملي يابنلد اسلتخدام بيشلتر کلارگران سلودمندتر
خواهد بود .اما کارگران مي دانند که قدرت خريد دستمزدهاي حقيقي آنها با توجه به وجود تورم کاهش خواهد يافت،
بنلابراين آنهلا دسلتمزدهاي بلالتر و متناسلب بلا رشلد قيمتهلا را مطلالبه ملي کننلد .در نلتيجه بعلد از افزايلش تلورم ،اشلتغال
افزايش نخواهد يافت.
در زمانيکه فريدمن و فلپس ايده هاي خود را مطرح نمودند ،امريکا تا حدي تورم دائمي را تجربه مي کرد .تورم پايدار
دهله  ، 1970آزملوني را براي فرضليه فريلدمن -فلپلس فراهلم نملود .بلا اطمينلان کاملل همبسلتگي تلاريخي ميلان تلورم و
بيکاري براساس پيش بيني فريدمن – فلپس نقض شد :در دهه  1970در حاليکه بر خلف ثبات قيمتي دهه  1950و
 1960نرخ تورم دوبرابر شد ،نرخ بيکاري بال و بالتر رفت .اما تورم بعد از يک دوره بيکاري شديد يعني رکود بزرگ ،تنها
در دهه  1980تقريبا تحت کنترل بود.
فريدمن و فلپس با پيش بيني پديده رکود تورمي يکي از بزرگترين موفقيت هاي اقتصاد بعد از جنگ را بدست آوردند.
اين موفقيت و پيروزي بيش از هر چيز وضعيت ميلتون فريدمن را به عنوان يک اقتصاددان بزرگ تثبيت کرد.
نکته جالب توجه اينکه اگرچه فريدمن با بکارگيري فرضيه عقلنيت فردي گامهاي بزرگي در اقتصاد کلن برداشت اما او
مي دانست که در کجا توقف نمايد .در دهه  1970برخي اقتصاددانان تحليل فريدمن را جلوتر بردند و چنين بحث کردند
که حتي در کوتاه مدت نيز رابطه اي ميان تورم و بيکاري وجود ندارد بدليل اينکه عاملن اقتصادي ،رفتار دولت را پيش
بينلي ملي کننلد و انتظلارات خلود را بر مبنلاي آن شلکل ملي دهنلد .ايلن دکلترين اکنلون بلا نلام انتظلارات عقليلي )از سلوي
مکتلب کلسليک جديلد( شلناخته ملي شلود .املا فريلدمن هرگلز بله سلوي ايلن گلروه نرفلت .احسلاس واقعلي او ايلن بلود کله
دکترين انتظارات عقليي ايده انسان اقتصادي را در حالت حدي آن به کار گرفته است .فريدمن در سال  1967آزمون
زمان را متوقف نمود در حاليکه بينشهاي وسيعتري در دهه هاي  1970و  1980توسط نظريه پردازان انتظارات عقليي
مطرح شد.
در طلي چنلدين دهله تصلوير و شلهرت ميلتلون فريلدمن تحلت تلاثير بيانلات او در زمينله سياسلت پلولي و دکلترين او يعنلي
پولگرايي )مانيتاريسم( بود .البته اکنون تا حدي عجيب مي نمايد که مانيتاريسم و همينطور برخي از نکاتي که فريدمن
در ملورد پلول و سياسلت مطلرح مي کرد ،اکنلون بله عنلوان يک شکسلت ملورد تلوجه ملي باشلد .بر خلف آنچله او در مورد
مصرف يا تورم گفته بود ،آشکار است که پول گرايي گمراه کننده بوده و شايد هم اين امر عمدي بوده است.

4

 -2براي درک اينکله بلدانيم مانيتاريسلم چله بلود در ابتلدا لزم اسلت بلدانيم کله تعريلف پلول در اقتصلاد چيسلت؟ زملانيکه
اقتصاددانان در مورد عرضه پول صحبت مي کنند منظور آنها ثروت افراد نيست .منظور آنها تنها بخشي از ثروت است که
به طور مستقيم مي تواند براي خريد کال و خدمات مورد استفاده قرار گيرد .پول رايج در گردش – کاغذهاي سبزي که
عکس فرد محبوب در هر کشور يا رئيس جمهور متوفي بر روي آن حکاکي شده است -پول است و همچنين سپرده هاي
بانکي که شما مي توانيد با چک آنها را سريعا مورد استفاده قرار دهيد .اما سهام ،اوراق قرضه و دارايي هاي واقعي پول
نيستند چرا که آنها قبل از اينکه بخواهند براي خريد مورد استفاده قرار گيرند بايد به يکي از دو مورد قبل تبديل شوند.
اگر عرضه پول صرفا از پول نقد در گردش تشکيل شده باشد در اين صورت عرضه پول تحت کنترل دولت ،يا به عبارتي
همان بانک مرکزي قرار دارد .واقعيت اين است که عرضه پول شامل سپرده هاي بانکي نيز مي شود و همين امر موضوع
را پيچيده تر مي سازد .بانک مرکزي پايه پولي  -مجموعه پول در گردش ،پول موجود در بانکها و سپرده هاي بانکها در
بانک مرکزي -را تحت کنترل دارد که البته شامل سپرده هاي بانکي افراد نمي شود .در شرايط عادي کنترل مستقيم
بانک مرکزي بر پايه پولي به منظور کنترل عرضه پول ،کافي است.
پيش از کينز اقتصاددانان عرضه پول را به عنوان ابزار مديريت اقتصادي بررسي مي کردند .اما کينز معتقد بود که در
شلرايط رکلود زملانيکه نلرخ هلاي بهلره خيللي پلايين هسلتند تغييلر در عرضله پلول اثلر نلاچيزي بر اقتصلاد دارد .منطلق کينلز
چيزي شبيه اين بود :اگر نرخ هاي بهره  4يا  5درصد باشد هيچکس پول نقد بل استفاده نمي خواهد .اما در شرايطي
شبيه به سال  1935که نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داري امريکا تنها  14/0درصد بود انگيزه براي بکارگيري پول در هيچ
کاري وجود ندارد .بانک مرکزي سعي مي کند تا با چاپ گسترده پول اقتصاد را نجات دهد.
سياست پولي کامل فن شناختي است و تا حد زيادي شکل غير سياسي دخالت دولت در اقتصاد است .اگر بانک مرکزي
تصميم به افزايش عرضه پول بگيرد به ازاي آن اوراق قرضه دولتي از بانکهاي خصوصي خريداري مي کند و در مقابل آن
اعتباري در اختيار بانکها قرار مي دهد و از اين طريق پايه پولي افزايش مي يابد و در مقابل ،سياست مالي باعث دخالت
بيشتر دولت در اقتصاد مي شود .اگر سياستمداران تصميم بگيرند که فعاليتهاي عمومي را براي گسترش اشتغال مورد
استفاده قرار دهند آنگاه بايد تصميم گيري کنند که اين کار را کجا و چگونه انجام دهند .اقتصاددانان متمايل به بازار آزاد
اعتقاد دارند که همواره سياست پولي مورد نياز است و آنهايي که دوستدار نقش بيشتر دولت هستند معتقد به اجراي
سياست مالي هستند.
تفکر اقتصادي بعد از پيروزي انقلب کينزي اولويت را به سياست مالي داد در حاليکه سياست پولي به کناري رانده شده
بود .همچنانکه فريدمن در سال  1967در انجمن اقتصادي امريکا بيان کرد:
"پذيرش بينشهاي کينزي در اقتصاد بدين معني بود که سياست پولي به کنار گذاشته شد و گويا پول مهم نبود .اگر چه
اين رويکرد تاحدي مبالغه آميز بود ،سياست پولي در طي دو دهه  1940و  1950بسيار کم مورد توجه قرار گرفت" .با
اين حال فريدمن براي احياي اهميت پول قيام کرد و تلش او با انتشار مقاله تاريخ پولي ايالت متحده  1867-1960با
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همکاري آنا شوارتز به اوج رسيد .اگرچه کار تاريخ پولي فريدمن فوق العاده بود و يک قرن از توسعه پولي امريکا را در بر
مي گرفت در عين حال بيشترين بحث و جدل را در مورد رکود بزرگ ايجاد کرد.
بر اساس اين تحقيق تغييرات در حجم پول نقش مستقلي در نوسانات ادواري ايفا مي کرد .در اين مطالعه آنها نشان
دادند که هر چند حجم پول چه در دوره هاي انبساطي و چه در دوره هاي انقباظي رو به افزايش بوده است اما نرخ رشد
عرضه پول در طي انقباض سطح فعاليتهاي اقتصادي کندتر از انبساطها بوده است .فريدمن و شوارتز معتقدند که عواملي
که انقباض پولي را در رکودهاي عمده امريکا بوجود آوردند عمدتا مستقل از تغييرات همزمان يا قبلي در درآمد پولي و
قيمتها بوده است .در تحليل فريدمن و شوارتز رکود بزرگ فقط به خاطر ناتواني فدرال رزرو در جلوگيري از کاهش شديد
حجم پول عميق تر شد که در فاصله بين اکتبر  1929تا ژوئن  1933حجم پول حدود يک سوم کاهش پيدا کرد .آنها
مي گويند که سيستم فدرال رزرو مي توانست با اتخاذ سياستهاي ديگري از فرو ريختن بانکداري و به دنبال آن از کاهش
حجم پول و رکود شديد اقتصاد جلوگيري کند.
اما منظور آنها از اين کار چه بود؟ از همان آغاز مقاله موقعيت فريدمن –شوارتز کمي بي ثبات است و در گذر زمان ارائه
مساله خام تر مي شود نه ماهرانه و تقريبا چنين به نظر مي رسد که يک بي صداقتي روشنفکرانه در کار آنها ديده مي
شود.
در اينجا ممکن است يک قياس مفيد باشد .فرض کنيد که نوعي آنفولنزا شيوع مي يابد و پس از آن با ارائه تحليل و از
طريق فعاليتهاي مناسب مراکز کنترل بيماري ،اپيديمي مي توانست کنترل شود .در اين جا رفتار عادلنه اين است که
مقاملات دوللتي را براي شکسلت در انجلام فعلاليت مناسلب مقصلر بلدانيم؟ املا ايلن تنهلا کلش دادن مسلاله اسلت کله بگلوييم
دولت در شيوع بيماري مقصر بوده است و شکست مراکز کنترل بيماري نشاندهنده اولويت بازارهاي آزاد بر دولت بزرگ
است.
هنوز بسياري از اقتصاددانان و خوانندگان غير متخصص با استفاده از ايده فريدمن و شوارتز بانک مرکزي امريکا را عامل
رکلود بلزرگ ملي داننلد -و بله عبلارت ديگلر معتقدنلد کله رکلود بلزرگ نشلانگر دخلالت گسلترده دوللت در اقتصلاد اسلت و در
سالهاي بعد من گفته ام که ادعاي فريدمن به طور خام رد مي شود و اين شکل تحليل رکود بزرگ سوء تعبير و عدم
درک درست مطلب را تغذيه مي کند.
در سال  1976لفريدمن در گفتگو با مجله نيوزويک گفت" :حقيقت اين است که رکود بزرگ در نتيجه سوء مديريت
دولت بوجود آمده است" .اين گفته باعث شد تا خوانندگان سريعا نتيجه گيري کنند که اگر دولت وارد عمل نشده بود
رکود اتفاق نمي افتاد .اما درحقيقت آنچه فريدمن و شوارتز ادعا کردند اين بود که دولت بايد بيش از پيش در اقتصاد
دخالت کند.
چرا اهميت مباحث مربوط به نقش سياست پولي در دهه  1930بيش از  1960بود؟ اين موضوع تا حدي بدين دليل بود
که آنها برنامه ضد دولتي گسترده فريدمن را پذيرفتند .در حاليکه مهمترين دليل اين موضوع طرفداري فريدمن از پول
گرايي بود .بر اساس اين دکترين ،دولت بايد رشد عرضه پول را به طور يکنواخت ادامه دهد و نبايد هيچگونه انحرافي در
آن صورت پذيرد حال آنکه مهم نيست که در اقتصاد چه اتفاقاتي رخ مي دهد؟ مکتب پول گرايي سياست پولي را در
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جايگاه خلبان اتوماتيک اقتصاد قرار مي دهد .به عبارت ديگر هر گونه تشخيص در بخش دولتي را از چرخه سياستگذاري
حذف مي نمايد.
ايده فريدمن در مورد سياست پولي در مکتب پول گرايي هم اقتصادي بود و هم سياسي .او معتقد بود که رشد يکنواخت
عرضه پول منجر به ثبات اقتصادي قابل قبولي خواهد شد و هرگز ادعا نکرد که پيروي از اين قاعده منجر به حذف همه
رکودها خواهد شد ،بنابراين نشان داد که اگر فدرال رزرو از قاعده پول گرايان استفاده مي کرد هرگز رکود بزرگ اتفاق
نمي افتاد .اين نمايش براي بي اعتبار ساختن فدرال رزرو در شروع رکود بزرگ ترتيب داده شد ،در حاليکه فريدمن مي
توانست به بسياري از مثالهاي سياستي اشتباه ديگر اشاره کند .او در سال  1972نوشت " قاعده پولي ،سياست پولي را
هم از قدرت دلبخواهي گروه کوچکي از مردان خارج مي کند و هم از فشار کوتاه مدت سياست چريکي و پارتيزاني.
در طي سه دهه بعد پول گرايي به مبحثي جدي در حوزه اقتصاد تبديل شد و اين فريدمن بود که براي اولين بار اين
دکترين را در کتاب سال  1959خود براي ثبات پولي به کار گرفت .با اين حال امروز به دو دليل مهم تنها سايه اي از آن
باقي مانده است.
اول ،بعد از اينکه ايالت متحده و انگلستان سعي نمودند تا قاعده پول گرايي را در پايان دهه  1970عملي نمايند ،هر دو
کشور تجربه نتايج نا اميد کننده اي داشتند :در هر دو کشور رشد يکنواخت عرضه پول براي جلوگيري از رکودهاي شديد
با شکست مواجه شد .فدرال رزرو به طور رسمي اهداف پولي فريدمني را در سال  1979پذيرفت ،اما در سال 1982
يعني زمانيکه نرخ بيکاري دو برابر شد به طور کامل آن را کنار گذاشت .اين رهايي قاعده پول گرايي به طور رسمي در
 1984اجرايي شد و از آن زمان به بعد فدرال رزرو به طور دقيق همان مجموعه سياستي را به کار گرفت که فريدمن آن
را رسوا و بدنام کرده بود .براي مثال ،فدرال رزرو در رکود  2001با کاهش نرخ هاي بهره ،اجازه داد عرضه پول رشد کند
آنهم با نرخهايي که گاهي اوقات از  10درصد در سال بيشتر مي شدند .يکبار فدرال رزرو راضي بود که بهبود شرايط
اقتصادي به خوبي صورت گرفته بود ،آن مسير معکوس شده بود ،نرخهاي بهره را افزايش داد و اجازه داد تا رشد عرضه
پول به زير صفر برسد.
دوم ،از اوايل دهه  1980فدرال رزرو و ساير همتايانش در کشورهاي جهان يک کار خوب انجام داده اند و آن عبارت است
از تضعيف و تخريب تصويري که ميلتون فريدمن از بانکداران مرکزي به عنوان افرادي ناشي و اصلح ناپذير ترسيم کرده
بود .تورم در سطح پايين باقي مانده است و رکودها  -به استثناي ژاپن -نسبتا مختصر و کم عمق بوده اند و همه اين
موارد علي رغم نوسانات گسترده اي در عرضه پول اتفاق افتاده است که پولگرايان –شامل فريدمن -را ترسانده بود و آنها
را مجبلور بله پيلش بينلي فجلايعي کلرد کله هرگلز در عملل اتفلاق نيافتادنلد .هملانطور کله ديويلد وارش از کللوپ بوسلتون در
 1992اشاره کرد "فريدمن "نيزه پيش بيني تورم خود را در دهه  1980يعني زمانيکه عميقا و به کرات در اشتباه بود،
کند کرد" )شکست خورد(.
چند کلمه اي هم در مورد ژاپن .در دهه  1990ژاپن به نوعي شکل خفيفي از رکود بزرگ را تجربه کرد .نرخ بيکاري در
اين کشور به مدد مخارج گسترده فعاليتهاي عمومي هرگز به ميزان نرخ بيکاري در رکود )بزرگ( کاهش پيدا نکرد .اما
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نرخهاي بهره در ژاپن دقيقا شرايطي همانند رکود بزرگ را پديد آوردند .در سال  1998نرخ بهره پول -نرخ وامهاي يک
شبه ميان بانکها -تقريبا صفر بود.
در اين شرايط سياست پولي همچنانکه کينز در دهه  1930بيان کرد کارآمد نبود .بانک مرکزي ژاپن پايه پولي را افزايش
داد اما مازاد ين )واحد پول ژاپن( موجود خرج نمي شد بلکه به صورت راکد باقي مي ماند .در واقع بانک مرکزي ژاپن
حتي با اينکه عرضه پول را افزايش داد خود را ناتوان مي ديد .اين بانک مقادير زيادي پول نقد به اقتصاد تزريق کرد ،اما
معيارهلاي گسلترده تلر عرضه پول به ميزان خيلي ناچيزي رشلد کردنلد .سلرانجام بهبلود اقتصادي تنهلا در نتيجه سرمايه
گذاري تجاري و بهره برداري از رشد فرصتهاي تکنولوژيک صورت پذيرفت .اما سياست پولي هرگز نتوانست کاري از پيش
ببرد.
در واقع ژاپن در دهه  1990فرصت مناسبي براي آزمون بينش هاي کينز و فريدمن در مورد اثرگذاري سياست پولي در
وضعيت رکود اقتصادي بوجود آورد .نتايج آنهم به روشني از بدبيني کينز نسبت به تاثير گذاري سياست پولي در شرايط
رکود حمايت مي کرد نه از خوشبيني فريدمن.
ميلتون فريدمن در سال  1946نخستين کار خود را با همکاري جورج استيگلر -که بعدا در دانشگاه شيکاگو با هم همکار
شدند را در مقام طرفدار اقتصاد بازار آزاد -با عنوان "مسکن ها يا سقف ها :مشکل فعلي خانه سازي" منتشر نمود .اين
رساله حمله اي به کنترل هاي اجاره مسکن بود که هنوز بعد از جنگ جهاني دوم به صورت کلي بود و تحت شرايط
نسلبتا خاصلي آزاد شلده بلود :ايلن رسلاله از انتشلارات بنيلاد آملوزش اقتصلاد ) Foundation for Economic
 (Educationبود ) .در اصل مقاله چند خطي هم در مورد اين بنياد آمده بود که حذف شده است(.
رساله فريدمن تمايل خاص او به استفاده از ايده هاي بازار آزاد را با توجه به محدوديتهاي منطقي آنها نشان مي داد .نه
اين ايده جديد بود که بازارها روشهاي کاراي تخصيص کالهاي کمياب هستند و نه اين پيشنهاد که کنترلهاي قيمت
منجلر بله ايجلاد کمبلود هلا و ناکلارايي هلايي خواهنلد شلد .در حلاليکه بسلياري از اقتصلاددانان از واکنلش در مقابلل افزايلش
ناگهاني در اجاره ها مي هراسند با اين حال ممکن است برخي از روشهاي گذار تدريجي و حذف کنترل هاي قيمت اجاره
را پيشنهاد دهند .اما فريدمن و استيگلر همه اين نگراني ها را به يکباره کنار گذاشتند ) و پيشنهاد آزادسازي قيمت را
دادند(
در دهه هاي بعد ،اين ذهنيت و تفکر به علمت مشخصه و شناسايي فريدمن تبديل شد .بارها بارها او براي حل مشکلت
مختلفي مانند آموزش ،مراقبت هاي بهداشتي و سلمت و تجارت غير قانوني مواد مخدر که همگان معتقد بودند دولت
بايد در تسهيل انجام آنها دخالت کند راه حلهاي بازار را مورد استفاده قرار مي داد .برخي از اين ايده ها به طور گسترده
مورد پذيرش قرار گرفتند -مانند قواعد انعطاف پذير در مورد آلودگي با سيستم ارائه مجوزهاي آلودگي که شرکتها براي
خريد و فروش آنها آزاد هستند .برخي از آنها هم خريداري پيدا نکرد هر چند هنوز هم توسط برخي از افراد مورد بحث و
بررسي قرار مي گيرند.
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رساله فريدمن نشان داد که فريدمن يک مروج خوب بازار آزاد بود .اين رساله با زيبايي و زيرکي خاصي نوشته شده بود،
هيچ گفتار نامفهومي در اين کتاب وجود نداشت ،نکات آن با دقت و ظرافت خاص و با توجه به مثالهايي از دنياي واقعي
تهيه شده بود و دامنه اي از مسائل مختلف مانند بهبود سريع وضعيت مردم پس از زلزله سانفرانسيسکو در  1906تا
مخمصه  1947وتران را در بر مي گرفت .همان سبک نيز در برنامه هاي تلويزيوني فريدمن با نام آزادي انتخاب مجددا به
نمايش گذاشته شد.
نکتله عجيلب ايلن اسلت کله سياسلتهاي اقتصلادي در سلطح جهلان نيلز در اوايلل دهله  1970بله طلور گسلترده بله سلوي
سياستهاي بازار آزاد تغيير جهت داد و حتي بدون وجود ميلتون فريدمن نيز اين اتفاق مي افتاد .اما خستگي ناپذيري و
هوشياري فريدمن با مبارزه موثر در دفاع از بازارهاي آزاد مطمئنا اين فرايند را هم در ايالت متحده و هم در ساير نقاط
جهلان تسلريع کلرد .بلا هلر معيلاري – حملايت گرايلي در برابر تجلارت آزاد ،مقلررات در برابر مقلررات زدايلي ،مجملوعه
دستمزدها با چانه زني و حداقل هاي دستمزد دولتي در برابر دستمزدهايي که توسط بازار تعيين مي شوند -که در نظر
بگيريم جهان در مسيري همانند مسير فريدمن حرکت مي کرد که اين تغيير حتي برجسته تر از دستاورد او بر حسب
تغييرات سياست واقعي براي استفاده از روش تفکر فريدمن بود که او به خوبي آنها را ترويج مي کرد تا به سادگي به
عنوان تغيير در سياستهاي اقتصادي پذيرفته شوند .حال بايد ببينيم آيا شواهد تجربي از ايده هاي فريدمن حمايت مي
کند؟
در پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي عملکرد اقتصادکلن امريکا مي پردازيم .ما داده هايي در مورد درآمد واقعي  -که
درآمد با تورم تعديل شده است -خانواده هاي امريکايي از سال  1947تا  2005را در اختيار داريم .در طي دوره اول
يعنلي  1947تلا  1976ميلتلون فريلدمن تنهلا صلدايي بلود کله در بيابلان فريلاد ميلزد و ايلده هلاي او چنلدان ملورد تلوجه
سياستمداران قرار نمي گرفت .اما اقتصاد با همه ناکارايي هايي که او رسوايشان کرده بود ،پيشرفتهاي چشمگيري را در
اسلتاندارد زنلدگي بيشلتر ملردم امريکلا بوجلود آورد :ميلانگين درآملد واقعلي بيلش از دو برابر شلد .در مقابلل در دوره بعلد از
 1976ايده هاي فريدمن به شدت مورد توجه سياستمدارن قرار گرفت ،و همانگونه که وي همواره در مورد دخالت دولت
در اقتصاد شاکي بود خواسته اش برآورده شد و سياستهاي بازار آزاد روز به روز با اقبال گسترده تر روبرو شد .اما منافع
سياستهاي بازار آزاد براي استانداردهاي زندگي مردم امريکا به شدت کمتر از دوره  1947تا  1976بود .به عبارت ديگر
اين سياستها در افزايش استاندارد زندگي مردم امريکا چندان موفق نبودند.
دليلل ايلن موضلوع کله وضلعيت نسلل دوم بعلد از جنلگ جهلاني بله خلوبي نسلل اول نبلود تلا حلدي نيلز بله نلرخ آراملتر رشلد
اقتصادي در اين دوره مربوط مي شود– در مخالفت با آنهايي که تصور مي کنند حرکت به سوي بازارهاي آزاد ،منافع
اقتصادي بسياري را به بار خواهد آورد .اما دليل مهم ديگر براي وجود فاصله ميان استانداردهاي زندگي بيشتر خانواده ها،
افزايش غير عادي نابرابري اقتصادي بود؛ در دوران نسل اول پس از جنگ ،رشد درآمد به طور گسترده در ميان جمعيت
توزيع مي شد اما در اواخر دهه  ،1970درآمد يک خانوار معمولي تنها حدود يک سوم درآمد متوسط رشد نمود که اين
موضوع به معناي رشد درآمدهاي بلند پروازانه اقليت کوچکي در سطوح بالي جامعه بود.
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اين موضوع يک نکته جالب توجه را نشان مي دهد .ميلتون فريدمن اغلب به شنوندگان اطمينان مي داد که هيچ نهاد
خاصي مانند حداقل دستمزد يا اتحاديه ها ،براي تضمين اينکه کارگران در منافع رشد اقتصادي سهيم هستند مورد نياز
نيست .در  1976او به خوانندگان نيوزويک گفت که "داستانهاي شرارت بارونهاي دزد )دولتها( تنها افسانه بوده اند.
احتملال در هيلچ دوره تلاريخي در امريکلا يلا هيلچ کشلور ديگلري ،انسلان افزايشلي در اسلتاندارد زنلدگي را هماننلد دوره حلد
فاصل جنگ داخلي و جنگ جهاني اول -يعني زمانيکه فرد گرايي به شدت محدود شده بود -تجربه نکرده است.
البته بدون شک عوامل بسياري بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد تاثير گذار هستند و ما نمي توانيم سياستهاي فريدمني را
مقصر تمام اين شکستها بدانيم .هنوز هم اين ايده که حرکت به سوي سياستهاي بازار آزاد منافع زيادي را براي اقتصاد
امريکا و استاندارد زندگي آمريکاييها به بار آورده است چندان با داده هاي اقتصادي مورد تائيد قرار نمي گيرد :چنانکه
ميانگين درآمد واقعي در سال  2005تنها حدود  23درصد بالتر از  1976است.
سوالت مشابهي در خصوص اين موضوع مطرح مي شود که آيا شواهد عيني در عمل از ايده هاي فريدمن حمايت مي
کنند ،براي مثال امريکاي لتين جايي براي آزمون ايده هاي فريدمن است؟ يک دهه پيش به موفقيتهاي اقتصاد شيلي
اشاره مي شد ،که مشاوران فارغ التحصيل شيکاگويي آگوستو پينوشه بعد از سال تصرف قدرت توسط وي در سال 1973
سياستهاي بازار آزاد را به کار گرفتند ،درست همانطور که سياستهاي مورد علقه فريدمن مسير توسعه موفق اقتصادي را
نشان داد .اما با اين حال ساير کشورهاي امريکاي لتين از مکزيک گرفته تا آرژانتين از روش شيلي در آزادسازي تجاري،
خصوصي سازي صنايع و مقررات زدايي پيروي کردند اما داستان شيلي هرگز در اين کشورها تکرار نشد.
بر عکلس املروزه برداشلت بيشلتر کشلورهاي امريکلاي لتيلن ايلن اسلت کله سياسلتهاي نئوليلبرال نله تنهلا در عملل شکسلت
خورده اند بلکه خيز اقتصادي که وعده داده شده هرگز اتفاق نيافتاده حتي وضعيت نابرابري درآمدي آنها نيز بدتر شده
اسلت .قصلد ملن ايلن نيسلت تلا مکتلب شليکاگو را براي هلر آنچله کله در امريکلاي لتيلن اتفلاق افتلاده اسلت مقصلر بلدانم يلا
وضعيت امريکاي لتين را پيش از اعمال سياستهاي مورد علقه مکتب شيکاگو به صورت ايده آل نشان دهم ،اما ميان
مفهومي که فريدمن از آن دفاع مي کرد و نتايج واقعي در اقتصادهايي که از سياستهاي مداخله جويانه دهه اول بعد از
جنگ به سمت اقتصاد آزاد تغيير مسير دادند تقابل و تفاوت قابل توجهي وجود دارد.
فريدمن همواره بر غير مفيد بودن ماهيت ضد توليدي بيشتر مقررات دولتي تاکيد داشت .در آگهي در گذشت همکارش
جورج استيگلر ،فريدمن با تحسين به انتقاد استيگلر از مقررات برق اشاره کرد و بحث او اين بود که تنظيم کنندگان
مقررات معمول منافع قوانين را براي خود مي خواهند نه عموم مردم .بنابراين مقررات زدايي وارد عمل شد؟
اين موضوع با مقررات زدايي از خطوط هواپيمايي و کاميونداري در اواخر دههل  1970لشروع شد .در هر دو مورد در
حاليکه مقررات زدايي هيچکس را خوشحال نکرد منجر به افزايش رقابت -معمول با قيمتهاي پايين تر و کارايي بيشتر-
شد .مقررات زدايي در حوزه گاز طبيعي نيز موفقيت آميز بود.
اما موج بزرگ بعدي مقررات زدايي در بخش برق داستان ديگري داشت .همانطور که ژاپني ها در دهه  1990نشان دادند
که نگراني هاي کينزين ها در مورد اثر گذاري سياست پولي افسانه نبود ،بحران برقي کاليفرنيا  – 2001-2000که در آن
شرکتها و تاجرين قدرتمند انرژي براي تحريک قيمتها کمبود ساختگي را بوجود آوردند -به ما يادآوري مي کند که
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واقعيتي که در ماوراي داستان بارونهاي دزد و ترکتازي آنها قرار دارد افسانه و داستانسرايي نيست .اگرچه ساير موارد
همانند کاليفرنيا از مقررات زدايي رنج نمي بردند اما در اين ميان مقررات ملي بخش برق منجر به قيمتهاي بالتر و
سودهاي بادآورده براي شرکتهاي قدرتمند شد.
بنابراين دولتهايي که به هر دليلي به سوي مقررات زدايي حرکت نکردند اکنون خود را خوش شانس تلقي مي کنند و
خوش لشانسترين لآنها لکشورهايي لهستند لکه ليادداشتهاي لنوشته لشده پيرامون لشرارتهاي لدولت لو لفضيلتهاي لبخش
خصوصي را مورد توجه قرار ندادند و در اين کشورها هنوز هم قدرت در اختيار شرکتهاي دولتي است .همه اين موارد
حاکي از آن است که منطق اصلي براي مقررات زدايي الکتريسيته -شواهد نشان مي دهد که بدون مقررات توانايي
شرکتها قدرت انحصاري آنها را افزايش مي دهد -هنوز هم ارزشمند است .آيا ما بايد نتيجه گيري کنيم که مقررات زدايي
هميشه نتايج نامطلوبي به بار مي آورد؟ خير -مقررات به ويژگيهاي آن کال و بازار آن بستگي دارد.
جيمز توبين برنده جايزه نوبل اقتصاد در بررسي کار فريدمن و شوارتز در مورد تاريخ پولي ايالت متحده آنها را با مليمت
سلرزنش ملي کنلد .تلوبين ملي نويسلد" :سله پيشلنهاد زيلر را بررسلي کنيلد .پلول مهلم نيسلت .پلول خيللي مهلم اسلت .پلول
مهمترين چيز و همه چيز است .به آساني مي توان از پيشنهاد دوم به سوي پيشنهاد سوم گذر کرد ".توبين مطلب خود
را چنين ادامه مي دهد که "در شور و شوق آنها" فريدمن و پيروانش تنها همين گذار را انجام داده اند.
به نظر مي رسد گذاري مشابه بال در طرفداري فريدمن از بازار آزاد اتفاق افتاده است .بعد از رکود بزرگ بسياري از افراد
معتقد بودند که بازارها هرگز نمي توانند کار کنند .فريدمن با شجاعت روشنفکرانه خود گفت که بازارها مي توانند کار
کنند و استعداد نمايشگري او با توانايي هايش ترکيب شد و او را به بهترين سخنگوي فضايل بازار آزاد بعد از آدام اسميت
تبديل کرد .اما او به سادگي به سوي اين ادعا گذر کرد که نه تنها بازارها هميشه کار مي کنند بلکه تنها اين بازارها
هستند که کار مي کنند .به سختي مي توان موردي را يافت که فريدمن گفته باشد که ممکن است بازارها اشتباه کنند يا
اينکه دخالت دولت مي تواند مفيد باشد.
مطلق گرايي بازار آزاد فريدمن متعلق به يک فضاي فکري است که در آن اعتقاد به بازار و اهانت به دولت اغلب به راحتي
به گوش مي رسد .کشورهاي در حال توسعه علي رغم اينکه ممکن است دچار بحران مالي شوند براي آزادسازي بازار
سرمايه خود تحريک مي شوند و بعدا وقتيکه رکود ايجاد شد دولتها را مقصر مي دانند نه ثبات جريانهاي سرمايه بين
المللي را .حتي امروزه هم محافظه کاران بر اين عقيده خود اصرار دارند که تنها راه حل بحران مراقبت هاي بهداشتي و
سلمت بازار آزاد است.
براستي چه چيزي در مورد مطلق گرايي فريدمن در دفاع از فضايل بازار آزاد و رذايل دولت که در کار او به عنوان يک
اقتصاددان جالب است اين است که او الگوي توقف بود .همانطور که پيشتر نيز گفتم اگرچه فريدمن با تاکيد بر عقلنيت
فردي مشارکتهاي گسترده اي در نظريه پردازي علم اقتصاد داشته است اما بر خلف برخي از همکارانش مي دانست که
کجا توقف نمايد ) او هرگز به طرفداران مکتب انتظارات عقليي نپيوست( .چرا فريدمن همان توقف را در نقش خود به
عنوان يک روشنفکر عمومي به نمايش نگذاشت؟
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هر چند من از پاسخ به اين سوال رنج مي برم اما پاسخ من اين است که فريدمن درگير يک نقش سياسي اساسي شده
بود .ميلتون فريدمن ،اقتصاددان بزرگ مي توانست و ابهام را تصديق کرد .اما انتظار مي رفت ميلتون فريدمن قهرمان
بلزرگ بازارهلاي آزاد ،آييلن درسلت را ملوعظه کنلد نه تنهلا در جهلت ايجلاد شلک فريلاد بزنلد .او نقلش خلود را هملانگونه کله
پيروانش انتظار داشتند به پايان رساند .در نتيجه در گذر زمان شکستن بتي که او با مسير اوليه خود به جا گذاشته است
و حرکت به سوي يک دفاع انعطاف ناپذير از آنچه به مذهب جديد تبديل شده دشوار است.
مردان بزرگ در گذر زمان تنها به دليل توانايي هايشان در خاطر مردم مي مانند نه نقاط ضعفشان و ميلتون فريدمن در
واقلع انسلان بزرگلي بلود -انسلاني بلا شلجاعت روشلنفکرانه کله يکلي از بزرگلترين متفکريلن اقتصلادي در طلول تاريلخ بلود و
احتمال بزرگترين پيوند دهنده ايده هاي اقتصادي با مسائل عمومي بوده است .اما در پايان بايد بگويم که به هر حال
فريدمنيسم هم در جنبه نظري و هم از نظر کاربردي موضوع جالب توجهي براي بحث و بررسي است .زمانيکه فريدمن
کار خود به عنوان اصلح طلب عليه کينزينيسم آغاز کرد گويا زمان آن فرا رسيده بود اما من معتقدم که امروز نيز جهان
علم اقتصاد به يک اصلح طلب ديگر نياز دارد.

12

