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 11شماره  / 81تابستان / های اقتصادی ایران  فصلنامه پژوهش
 

 قتصاد کالن درجهان و ایرانآموزش و پژوهش در امروری برتحوالت 
 *سعید مشیری

 29/7/81:   تاریخ پذیرش 16/4/81:تاریخ ارسال

 
 **چکيده

های پژوهشـی    ، زمینه این تحوالت . های اخیردچارتحوالت عمیق وگسترده ای شده است       علم اقتصادکالن طی دهه   
موجب افزایش فهم ودرک اقتصاددانان از مسـایل        هم چنین،   نو وجالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده،         

از طرف دیگر، وجودچنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام          . های اقتصاد کالن شده است     ومشکالت و راه حل   
اقتصاددانان کالن برای اینکه از تحوالت     . یند نبوده است  شا، خو پیش برود  با تحوالت جدید     آموزشی که باید مرتباً   

را باسـرعت زیـاد بـه        ، دانش خود  گرفتهها ومسایل جدید قرار     درجریان دیدگاه  اًانجام شده عقب نمانند، باید مرتب     
 . کنندروز 

اقتصـاد   جملـه    های بسیار زیادی از    حوزهطی قرون اخیر، کشورما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در                
ایـن وقفـه، بـه دنبـال     . کالن، به طورطبیعی بایک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بـوده اسـت           

توجـه بـه    مجـامع علمـی مـا وجهـان شـد، وبـا           ارتباط  تحوالت سیاسی واقتصادی دودهه اخیرکه موجب کاهش        
 . پیشرفت سریع مباحث علمی دراقتصاد کالن به مراتب بیشتر شده است

 آثار این تحوالت را     ایم و   بر سیرتحوالت اقتصادکالن ازبدوتولد تاکنون داشته      یمرور مختصر ،  دراین مقاله، ابتدا     
سپس، وضعیت آمـوزش و پـژوهش اقتصـاد کـالن در            .  آموزش و پژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد        نظامدر

 ، مقالـه . هـان تجزیـه وتحلیـل خـواهیم کـرد          ج  سایر کشورهای  های ایران طی دودهه اخیر را درمقایسه با        دانشگاه
   .به پایان خواهد رسید موضوعات باجمع بندی

____________________ 
 com.Saeedmoshiri@hotmail:           Email یئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائ عضو هی*

وردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد درایران که توسط مرکز تحقیقات اقتصاد ایران امایش دست برای ارایه در ه،این مقاله **
گرانقدری که قبل و بعد تادان ازاس.   برگزارشد تهیه شده است1381ی در اردیبهشت  ئدر دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا     

 کمیجانی، دکتر ختایی، دکتر پـروین و داوران محترمـی کـه        از دکتر  ،ازهمایش نکات ارزشمندی را یادآوری فرمودند، همچنین      
هـای درسـی     جمع آوری اطالعات مربـوط بـه کتـاب   .کنم ه دادند صمیمانه تشکر می  یهای مفیدی برای تکمیل مقاله ارا      پیشنهاد
انجـام شـده    ) 1380-1381(دانشجویان درس اقتصادکالن دوره کارشناسی ارشددانشگاه عالمه طباطبـایی          ، به وسیله    ها دانشگاه

 .  شود  وسیله ازآنها سپاسگزاری میه ایناست که ب
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 مقدمه. 1
هـای   خود شاهد تحوالت بسیارعمیق و گسترده درمقایسـه بـا سـایر رشـته             کوتاه  اقتصاد کالن طی عمر     

 بـه  ،های علمی  مانند پیشرفت درسایر رشته،برخی از این تحوالت.  حداقل اقتصاد خرد بوده است ،علوم
اند ولی مهم تر از آنهـا تحـوالت دیگـری            ش مفاهیم قبلی و یافتن کاربردهای جدید بوده       صورت گستر 

ها و روش شناختی حاکم بر این بخش مهم علم اقتصاد را مـورد تهـاجم قـرار      دیدگاهبوده اند که اساساً   
ز تحوالت از نوع دوم که چندین بار درطول عمر اقتصاد کالن بـه وقـوع پیوسـته موجـب بـرو        . داده اند 

تغییرات اساسی در روند آموزش و پژوهش، به خصوص در مقاطع عالی، و کاربردهای این رشته علمی                 
اینکه در کدام دوره فکری حاکم بر رشته و در کدام دانشـگاه و گـروه                بر اساس   دانشجویان  . شده است 

یگـر  فکری مسلط در آن مشغول تحصـیل بـوده انـد، اقتصـاد کـالن را بـه نحـوی کـامالً متفـاوت از د                         
 .های مختلف آموخته اند ناها و مک نادانشجویان این رشته در زم

رفـت کـه کـار بـا        های ابتدایی شکل گیری اقتصاد کالن، از دانشجویان این رشته انتظـار مـی              در دوره    
های دولت و بانک مرکزی بـرای نجـات          های ساده درآمد ملی را به خوبی دانسته و فرایند سیاست           مدل

های بزرگ اقتصـاد کـالن بـرای         در دوره دیگر، کار با مدل     . دکنن و عدم تعادل را تحلیل       اقتصاد از رکود  
های اقتصادی مورد نظر بود و حل دستگاه معـادالت بـزرگ بـه همـراه                 ها وسیاست گزاری   برنامه ریزی 

. هـای اقتصـاد قـرار داشـت        ها در برنامه کار آموزشی و پژوهشی دانشـکده         بررسی شرایط پایداری مدل   
آموزشـی و   مباحث  های پولی در تحوالت اقتصادی کشورها،         با مهم ترشدن نقش پول و سیاست       ،سپس

 1970با وقوع رکود تـورمی درغـرب در دهـه           . محور مسایل پولی و مالی متمرکز شد      پیرامون  پژوهشی  
در و  های جدیـد مطـرح شـد     های بروز دیدگاه   های متداول در توضیح آن، زمینه      میالدی و شکست مدل   

های رایج اقتصادکالن دانان ایجاد       تفکر و دیدگاه   روشدیدگاه انتظارات عقالیی تحول بزرگی در       یت  نها
های مختلف اقتصاد کالن، آموزش و پژوهش را درایـن رشـته             این دیدگاه وکاربردهای آن در زمینه     . کرد

 در همـین  . نفوذ خود داشت و موجب تغییرات اساسی در آنها شـد     به شدت زیر  تاحدود حداقل دودهه    
های زمانی به عنوان یک بخش اصـلی در آمـوزش و             های اقتصاد سنجی و به خصوص سری       دوره، مدل 

وردهای ااز مهم ترین دسـت    . های بزرگ اقتصاد کالن شدند      مطرح و جایگزین مدل    ،پژوهش اقتصاد کالن  
هـای اقتصـاد    ر مـدل های اقتصاد خـرد د  تحوالت اخیرشاید بتوان رویکرد اقتصاددانان به استفاده از بنیان 

ــام بــرد بــه کاربســتن آن در  کــالن ودانان  اقتصــاداز ســویپــذیرش وســیع ایــن نگــرش . کــالن را ن
هـای کـالن     کاربامـدل . هایشان، امکان ارتباط  بیشتر بین صاحب نظران این رشته را فراهم آورد             پژوهش

های  کان جمع کردن دیدگاه   ها که ام    پس از مدت   سرانجام،های خرد شرایطی ایجاد کرد که        متکی بربنیان 
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وجـود  ) هـای کـامالً مسـتقل ومجزاازیکـدیگر       هـاوروش  به لحاظ استفاده از مدل    (مختلف دریک محیط    
 . نداشت، چهارچوب مشترکی برای تجزیه وتحلیل مسایل اقتصاد کالن به وجود آید

قتصاد دانـان از   به طوری که درک ا    استدرحال حاضر، موقعیت اقتصاد کالن به مراتب بهتر ازگذشته             
های مالی وپولی به مقدار قابل تـوجهی افـزایش           مسایل پیچیده اقتصادی و به خصوص از نقش سیاست        

هـای   به عنوان نمونه، اقتصاددانان همواره در باره موضوع تعادل و عدم تعادل جهـت گیـری               . یافته است 
فراگیـری  . صـادی داشـته انـد   هـای اقت  کامالً متفاوتی از لحاظ روش شناختی و تجزیه و تحلیل  سیاست        

 بازار که طی دو دهه اخیر از زوایای گوناگونی مـورد پـژوهش              یهتجزیه و تحلیل خرد از علل عدم تسو       
 -های تعـادل عمـومی بـرای بررسـی مسـایل اقتصـاد کـالن                استفاده از مدل   ،فته اند و هم چنین    گرقرار  

هـای آزاد کمتـری اسـتفاده     از پـارامتر های کـالن    موجب شده اند تا مدل -ازجمله علل بروز عدم تعادل    
       ..  اختالف نظرها در مورد به کارگیری متغیرهای مدل به مراتـب کمتـر از گذشـته باشـد                  ، درنتیجه ،کرده
 تقریباً این موضوع پذیرفته شده است که درمدل سازی، ورود هر متغیر در مدل بایـد بـر اسـاس                     ،اکنون

تـوان متغیرهـای      و یا حتی دولت تعریـف و توجیـه شـود و نمـی              ها، یک مبنای رفتاری خانوارها، بنگاه    
 ،هم اکنـون  . کردسازند وارد مدل     توجیه که نتایج مدل را به واقعیت نزدیک تر می         این   با   فقطدلخواه را     

ها که ممکن است با هردودیدگاه تعادل و عدم تعـادل سـازگاری داشـته                طیف وسیعی از این گونه مدل     
 که امکان تجزیه و تحلیل دقیقتر از علل تغییـرات متغیرهـای اقتصـاد کـالن را                  باشند در دسترس هستند   

 . کنند فراهم می
 در  کننـد،  سریع خود را بهنگـام       های درسی اقتصاد کالن نتوانسته اند با توجه به تحوالت نسبتاً           کتاب    

سـوس بـوده    هـای اخیـر مح     های کلی از این بخش اقتصاد به خصوص در دهه             ضرورت ارزیابی  ،نتیجه
 ،(Gordon,1990)  ، گــوردن(Mankiw,1990)، منکیـو  (Fisher,1988)کارهـایی ماننــد فیشـر   . اسـت 
بـه   ، در واقـع   (Colander,2000)وکوالنـدر    ،(Blanchard,1997)، بالنچـارد    (Baumol,1991)بامول  
هـای جدیـدتر    دلها و مـ  تبیین دیدگاه با ،این مقاله نیز. پاسخ گویی به این ضرورت بوده اند  برای  نوعی  

در بخش اول این مقاله به بررسـی          .   در آموزش اقتصاد کالن ایران دارد      ئیالسعی در پرکردن چنین خ    
 ،مختصری از سیر تحول فکری در اقتصاد کالن با تکیه بر تحوالت چنـد دهـه اخیـر خـواهم پرداخـت                     

. ران خواهم داشت   بر وضعیت آموزشی و پژوهشی این رشته در ای         ی مرور مختصر  ،سپس در بخش دوم   
بنـابراین،  . کنـد  گستردگی بسیار موضوع و محدودیت جا مرا مجبور به اختصار بیش  از حد معمول می               
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توانند راهنمای خوبی برای مطالعه بیشـتر        سعی خواهم کرد که با ارایه منابع مناسب در هر زمینه، که می            
 .کنمباشند، این نقیصه را تا حدی رفع 

 تصاد کالن مروری بر تحوالت اق. 2
  پیدایش و شکل گیری اقتصاد کالن. 2-1

 John)کینـز هـای جـان مینـارد      به عنوان یک موضوع مستقل در علم اقتصـاد بـا نوشـته   ،اقتصاد کالن
Maynard Keynes)  م قـرن بیسـتم   و اقتصاددان انگلیسی در دوران رکود بزرگ غرب در دهـه سـ

 مـیالدی   1936 در سـال     "ومی اشـتغال، بهـره، وپـول       نظریه عم  "کینز با مطالبی که در کتاب       . متولد شد 
های اقتصاد   مبتنی برتجزیه و تحلیلهای رایج کالسیک در زمینه اقتصاد بازار، که نوعاً         دیدگاه ،منتشر کرد 

 خـود بـه خـود       ،خرد بودند، را نقد کرد و مدعی شد که بدون دخالت دولت و بانک مرکزی، نظام بازار                
 و  وخـیم تـر  ،دل نبوده و حتی ممکـن اسـت وضـعیت رکـود اقتصـادی     تعاوضعیت قادر به برگشت به    

 ،هاومباحث جدید در اقتصـاد کـالن داشـت         های زیادی در معرفی دیدگاه     کینز مشارکت . شودتر   طوالنی
 .کردتوان به نظریه عدم تعادل به عنوان مهم ترین ویژگی دیدگاه اواشاره  ولی می

 ،وجود آمده در دوران رکـود بـزرگ       ه  صاد، با توجه به شرایط ب     کینز در تبیین نظریه عدم تعادل دراقت          
. استدالل کرد که ممکن است وضعیت رکودی به علت کاهش تقاضای کل نسبت به عرضـه کـل باشـد                   

 زیـرا،  ، نبایـد دوام زیـادی داشـته باشـد          قاعـدتاً  ،ها این عدم تعادل دراقتصاد طبق دیدگاه رایج کالسیک       
های مناسـب وتعـدیل متغیرهاشـرایط برگشـت بـه         با نشان دادن واکنش    ها به طور طبیعی    مکانیزم قیمت 

 بـه  -هـا  اما به اعتقاد کینز، به علـت وجـود چسـبندگی در قیمـت    . فراهم خواهد کرد تعادل بلندمدت را 
 ممکـن   ، درنتیجـه  ،کننـد  ها با سرعت و روانی مورد انتظار کار نمـی           مکانیزم قیمت  -خصوص دستمزدها 

آید نظریه اویک نظریه عمـومی   همان طور که از نام کتاب کینز برمی   .  ترسازند است عمررکود را طوالنی   
هـای   بـه اعتقـاد کینـز، ویژگـی       .  اسـت  هـا  است به این معنی که  فراگیرتر ودربرگیرنده نظریه کالسـیک          

درنظرگرفته شده برای یک اقتصاد آزاد توسط اقتصاددانان کالسیک، یعنی وجود تعادل یگانـه درشـرایط     
ها، تنها ممکن اسـت در شـرایط بسـیار خاصـی وجودداشـته               کامل وانعطاف پذیری کامل قیمت    رقابتی  
ترکـه دربرگیرنـده سایرشـرایط واقعـی اقتصـاد           بنابراین، اقتصادکالن نیاز به یـک نظریـه عمـومی         . باشند

 بـه   توان د که می  کردر چهارچوب این نظریه، کینز مباحث جدیدی در اقتصاد کالن وارد            .  دارد ،  نیزباشد
های مربوط به سرمایه گذاری، تابع مصرف کـل، ضـریب            مواردی مانند نقش انتظارات در تصمیم گیری      

 . کردفزاینده مخارج دولت و تقاضای سوداگرانه پول به عنوان مهم ترین آنها اشاره 
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نظریه عدم تعادل کینزبا توجه به شرایط اقتصادی زمان به سرعت فراگیرشد وزوایای جدیـدی بـرای                    
این نظریه  یک چهارچوب منظم قابل آموزش و ارایـه در             وزهنولی  . کردپژوهش در اقتصاد کالن ارایه      

 دهـه   اوایـل    در (Hansen) و هانسـن     (Hicks)های درسی را پیدا نکرده بود تااینکه هـیکس           کتاب
. نـد  به صورتی منسـجم ارایـه داد      IS-LMهای    نظریه عمومی کینز را در قالب معادالت و منحنی         1940
 علی رغم اشکاالتی که به آنها وارد شده اند، تاکنون توانسته انـد ابزارهـای بسـیار                  IS-LMهای   منحنی

 یعنی اقتصادی که تکیه بر بعد تقاضای کـل اقتصـاد            -مفیدی برای انتقال مفاهیم موردنظر اقتصاد کینزی      
 و  برقرار شد ه و تقاضا      ارتباط بخش عرض    IS-LMمنحنی فیلیپس به مدل     کردن  با اضافه   .  باشند -دارد

رسـیدکه باتوجـه بـه تلفیـق         بـه نظرمـی   . عرضه کل و تقاضای کل به دست آمـد        شامل  تر یک مدل کامل  
های اقتصادکالن دراین دوره، یک توافق عمـومی نسـبت بـه     هردوبخش تقاضای کل وعرضه کل درمدل    

همچنـین در  .  آمـده بـود  روش مطالعه وتجزیه وتحلیل مسایل اقتصادکالن درمیان اقتصاددانان به وجـود   
های بـزرگ اقتصـاد کـالن بـه کمـک معـادالت جبـری و           این دوران، اقتصاد دانان کالن به طراحی مدل       

های مـالی و پـولی بـه پـیش بینـی اوضـاع        ها پرداختند تا عالوه بر تجزیه و تحلیل آثار سیاست    ماتریس
های ریاضـی یکـی از        این گونه مدل   های ریاضی مربوط به پایداری     تجزیه وتحلیل . اقتصادی نیزبپردازند 

های دوره دکترای اقتصـاد   های دوره مسایل مهم و جالب در دستور کار اقتصاد دانان و موضوع پایان نامه       
 . در آن زمان بود

 
 های کالن تبیین نقش انتظارات و بنیادهای خرد برای مدل. 2-2

تـوان دردوبعـد     ایـن تحـول را مـی      . اقتصاد کالن دردهه شصت دچار تحولی نسبتاً عمیق و گسترده شد          
توان در   های خرد برای تبیین رفتارهای کالن بود که ثمره آن را می            بعد اول، استفاده از بنیان    . بررسی کرد 

 ، چرخه زندگی مودیگلیانی(Milton Friedman, 1957)های درآمد دایمی میلیتون فریدمن  مدل
(Modigliani, 1966)   و تابع سرمایه گـذاری تـوبین (Tobin, 1969) هـا،   ایـن مـدل  .  دانسـت

برخالف معمول آن زمان سعی داشتند علل رفتارهای متغیرهای اقتصاد کالن مانند مصرف کل و سرمایه                
به عنوان نمونه،   . ها ریشه یابی کنند    های خرد رفتار خانوارها و بنگاه      گذاری کل را از راه تجزیه و تحلیل       

 مـدل  -نکه مصرف کـل تـابعی از درآمـد کـل معرفـی شـود        برای تجزیه وتحلیل مصرف کل به جای ای       
 از مدلی که در آن یک خانوار مطلوبیت دوران زندگی خود را با توجه به محدودیت بودجه ای                   -کینزی
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همین طور برای اسـتخراج     . رساند، استفاده شد   که درطول زندگی با آن مواجه خواهد بود به حداکثر می          
. داکثرکردن سود یک بنگاه باتوجه به قید تـابع تولیـد اسـتفاده شـد              تابع سرمایه گذاری، از مدل خرد ح      

ها، باتوجه به اینکه کلیه واحدهای خانوارهـا         ها از سطح خرد به کالن در این مدل         تعمیم تجزیه و تحلیل   
 . شوند امر پیچیده ای نبود ها یکسان فرض می و بنگاه

هـای اقتصـاد     نکته اول اینکه، مـدل    . هم اشاره کرد  توان به سه نکته م     دررابطه با تحوالت این دوره، می        
های خرد در این دوره نتایجی متفاوت با آنچه  اقتصاد کینزی لقب گرفته بـود ارایـه                   کالن متکی بر بنیان   

به عنوان نمونه، تابع مصرف کل در هرزمان نه براساس درآمد جاری همان زمان، بلکه باتوجه بـه                  . دادند
نکتـه دوم اینکـه، روش شـناختی مطالعـه          . شـد  ن زندگی وثروت تعیین مـی     متغیرهای درآمدی کل دورا   

هـای خـرد در      از دستاوردهای مهم روش شـناختی اسـتفاده از  پایـه           .  مسایل اقتصاد کالن دگرگون شد    
های اختالف نظربین اقتصاددانان باتوجـه بـه اینکـه مبـانی             های کالن در این دوره این بود که زمینه         مدل

هـای   اغلب آنان بود کمترشد و بلکه مهمتر ازآن، تصـویر روشـنتری از نتـایج و داللـت         خرد مورد قبول    
 . ها به دست آمد سیاستی مدل

هـای جدیـد اقتصـاد کـالن در ایـن دوره، درونـزا کـردن انتظـارات            سومین نکته قابل توجه در مـدل         
ایجـاد تغییـرات اقتصـادی      کینزهرچند به انتظارات به عنوان یک عامل مهـم در           . های اقتصادی بود   واحد

 در سرمایه گذاران معرفی وآن را به        1"روحیه حیوانی " این انتظارات را با تعبیر       ،اشاره کرده بود، اما وی    
هـای اقتصـادی انتظـارات خـود را از           فریدمن و فلیپس بافرض اینکـه واحـد       . صورت برونزا فرض کرد   

کننـد، انتظـارات را بـه عنـوان         ریج تعدیل می   اقتصادی با توجه به اشتباهات گذشته شان به تد         یمتغیرها
 ورود این متغیرجدید بـه فریـدمن اجـازه داد تـا بتوانـد               ،درحقیقت.  یک متغیر درونزا وارد مدل کردند     

هـای پـولی رااز هـم تفکیـک         های مربوط به کوتاه مدت و بلند مدت خوداز آثارسیاست          تحلیل تجزیه و 
ای اقتصادی انتظارات خودرا در کوتـاه مـدت  بـه صـورت              ه طبق بحث فریدمن، از آنجا که واحد      . کند

هـای پـولی در اقتصـاد در کوتـاه مـدت           کننـد، امکـان اثرگـذاری سیاسـت        جزیی و نه کامل تعدیل مـی      
بحـث انتظـارات تعـدیلی      . تواند ادامه داشته باشـد     اما، چنین وضعیتی در بلندمدت قطعاً نمی      . وجوددارد

نی فیلیپیس که به علـت نشـان دادن رابطـه تجربـی میـان تـورم و                  منح. دامن گیر منحنی فیلیپیس نیزشد    
ها قرارگرفته بود، با ورود بحث انتظارات تعـدیلی اهمیـت قبلـی              بیکاری مورد حمایت و استناد کینزین     

توانست در کوتاه مدت معنی دار باشـد         خودراازدست داد، زیرا این رابطه، طبق نظریه فریدمن، صرفاً می         

                                            
1.  Animal Spirit 
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درحقیقت، این پیش بینی فریدمن از منحنی فیلیپس کـه          . داد داری خودرا ازدست می   و در بلند مدت پای    
  . براساس مدل نظری خود بااستفاده از انتظارات تعدیلی صورت گرفته بود، پس از چندی درست درآمد               

یـه  دردهه هفتاد، اقتصاددانان نتوانستند با استفاده از اطالعات جدیدتر منحنی فیلیپس همانند منحنـی اول              
 -  دو متغیر پولی وحقیقی اقتصـاد       -به عبارت دیگر، تعامل بلندمدتی بین تورم و بیکاری          . مشاهده کنند 
 . وجودنداشت

هـای   مجموعه این مباحث در این دوران، بیانگر این بودنـد کـه اقتصـاددانان کـالن بایـد در توصـیه                        
  . ا دربلندمدت بیش از پیش توجه کنند      محتاط تر عمل کرده به آثار وعواقب زیانبارآنه        سیاستی خود کمی  

 باتوجه  ١"اقتصاددانان پولی "درواقع دراین دوره، گروه جدیدی ازاقتصاددانان به رهبری فریدمن وبه نام            
های مالی که موردتوجه     های پولی بیشتر ازسیاست    های  خود به اهمیت سیاست      به شواهد تاریخی ومدل   

احثی که در این دوره بین اقتصاددانان کالن وجودداشت ایـن بـود             یکی از مب  . ها بود تأکید کردند    کینزین
که، چه نوع سیاست پولی برای جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی مناسب است؟ اقتصـاددانان پـولی    

 . کردنـد   حمایـت مـی    (Discretion) درمقابل تشخیص یا مصلحت گرایی       (Rule)از سیاست قانون    
موردی بانک مرکزی، که به تناسب شـرایط اقتصـادی ومعمـوالً بانیـت              های   آنها معتقد بودند که دخالت    

گیرد، نـه تنهـا سـبب ازبـین رفـتن نوسـانات اقتصـادی در تولیـد ملـی                     خیر کاهش بیکاری صورت می    
سیاسـت  بهینـه پـولی بـه اعتقـاد آنهـا سیاسـت               . شوند، بلکه ممکن است آنها را وخیمتر نیز کننـد          نمی

توانسـت بـا     ها، مـی   ل بود که باتوجه به شکل گیری انتظارات مردم وبنگاه         تغییرمالیم ولی دایم عرضه پو    
 . نوسانات در تولید مقابله کند

 
 ها انتظارات عقالیی؛ تحولی دیگر در دیدگاه. 2-3

دراین دوران نیزوضـعیت جدیـد اقتصـادی    . ، اقتصادکالن شاهد تحول اساسی دیگری شد1970در دهه   
های سنتی  از آنجا که مدل. رمی، زمینه ساز بروز این تحول فکری شد پیش آمده در غرب، یعنی رکود تو      

نبودنـد، خللـی در بنیادهـای ایـن          ومتداول اقتصادکالن در آن زمان قادر به تبیین وضـعیت رکودتـورمی           
توانستند رکود یا تورم را بـه صـورت مجـزا ازهـم تجزیـه و                 های کینزی فقط می    مدل. ها وارد آمد   مدل

البته، بعدها اقتصاددانان توانستند بـا      . ان تبیین رکودو تورم در یک زمان وجود نداشت        تحلیل کنند و امک   
                                            

1. Monetarists  
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 همراه بـامنحنی فیلیـپس،      IS-LM عرضه کل، یعنی مدل      –استفاده از همان مدل استاندارد تقاضای کل        
عامل این انتقـال معکـوس      . وضعیت رکود تورمی را با انتقال منحنی عرضه به سمت چپ توضیح دهند            

 .  قلمداد شد1973های تولید ناشی از شوک نفتی  منحنی عرضه نیز، افزایش ناگهانی هزینهدر 
، مسئله مهمتری که در این دوره متحول ظهور کرد زیرسؤال بردن روش شناختی مرسوم اقتصاد کالن                  

ــد لوکــاس    ، ســارجنت (Lucas)یعنــی روش شــناختی اقتصــاد کینــزی از ســوی اقتصــاددانانی مانن
(Sargent)  و برو ،(Barro) هـای   کالسـیک "نکته اصلی در بحث این اقتصاددانان، که با عنوان          .  بود

 معروف شدند، ایـن بـود کـه باتوجـه بـه عقالیـی بـودن مـردم در شـکل گیـری انتظاراتشـان،                          "جدید
انتظـارات عقالیـی    . های مالی وپولی، در صورتی که از قبل پیش بینی شده باشند، خنثی هستند              سیاست
هـای   ها از کلیه اطالعات مورد نیاز و مربـوط بـه تصـمیم گیـری               ین معنی است که مردم و بنگاه      نیز به ا  

کنند و همچنین، قدرت تجزیه و تحلیل مناسـب    اقتصادیشان درزمان شکل گیری انتظاراتشان استفاده می      
سارجنت و  . ددانن های اقتصادی را می    به عبارت دیگر،فرایند اثرگذاری سیاست    . از این اطالعات را دارند    

 در مقاله معروف خود با استفاده از این فرضیه نشـان دادنـد   (Sargent & Walls, 1975)واالس 
تواننـد هـیچ اثـری بـر         های مالی و پولی نه تنها دربلندمدت، بلکه درکوتاه مـدت نیـز، نمـی               که سیاست 

کامالً بـرخالف آن چیـزی      این نتیجه گیری،    . متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید و اشتغال داشته باشند        
اران  گز بود که اکثراقتصاددانان قبلی اعتقاد داشتند و آن را به دانشجویان خود آموزش داده یا به سیاست                

امافرضیه انتظارات عقالیی، آن گونه که تعریف شد، فرضیه ای بسـیار قـوی وتقریبـاً                .  کردند توصیه می 
قالیی برآنهـا متکـی اسـت  فـرض اسـتفاده از کلیـه               از دوفرضی که فرضیه انتظارات ع     .غیر قابل رد بود   

فرض آگـاهی از    . اطالعات مربوط در شکل گیری انتظارات، یک فرض کامالً منطقی و قابل قبول است             
های اقتصادی، با توجه به این کـه همـه،           فرایند اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، یا دانستن مدل        

باشند، به کلیـات علـم اقتصـاد ازجملـه تجزیـه وتحلیـل آثـارکلی                حتی آنهایی که علم اقتصاد نخوانده       
های دولـت وبانـک مرکـزی ازطریـق وسـایل ارتبـاط جمعـی دسترسـی دارنـد و یـا ازطریـق                         سیاست
های شغلی ازاقتصاددانان برای چانه زنی با کارفرماها و  تنظیم قراردادهایشـان              هایشان در اتحادیه   نماینده

  ١. خیلی دور از واقعیت نباشدکنند، ممکن است استفاده می

                                            
 انتظارات عقالیی رامتضمن فرض های ضمنی شفافیت دایمی (Blaug)البته برخی از اقتصاددان مانند بالگ . ١

 . تواند باشد ها موردقبول اقتصاددانان کینزی نمی بدیهی است که این فرضیه. دانند بازارها و اطالعات کامل می

Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 

                  19                                                     فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
 
 

  

های جدید با استفاده از فرضیه انتظارات عقالیـی بـه       نتایج عجیب و متضاد با نتایج گذشته که از مدل            
معرفی انتظارات عقالیی در ادبیات اقتصادی . دست آمدند، اقتصاد کالن را دچار آشفتگی شدیدی کردند      

وکاس انجام گرفت، و از آن به عنوان یک انقـالب            و سپس، ل   (Muth,1961)که ابتدا، از سوی موت      
 . شود، تغییرات اساسی زیر را باخود به ارمغان آورد نام برده می

های پولی و مالی پیش بینی شده کامالً خنثی هستند، یعنی نه در کوتـاه مـدت و نـه در                      سیاست .الف   
های غیرقابل   تنها سیاست . ی ندارند بلند مدت هیچ اثری برمتغیرهای حقیقی اقتصادی مثل تولید و بیکار          

ز دسـت    ا به این ترتیب، منحنی فیلیپس معنی ومفهـوم خودراکـامال ً          . توانند اثرگذار باشند   پیش بینی می  
هـا، اگرقابـل     بافرض شکل گیری انتظارات بـه صـورت عقالیـی، هرگونـه تغییـری در قیمـت                . دهد می

ها مواجه شده، دستمزدهای واقعی ودرنتیجه، تولیـد        بینی باشد، بالفاصله با واکنش تغییر در دستمزد        پیش
بنابراین، اگربانک مرکزی با هدف کاهش بیکاری سیاست افـزایش عرضـه            . و اشتغال ثابت خواهند ماند    

ها ودرنتیجه کاهش دستمزدهای حقیقی خواهد شد، اتخاذ و اعالم کند،            پول را که منجربه افزایش قیمت     
 اعالم شده بانک مرکزی و همچنین، آگاهی از رابطه بین عرضه پـول              مردم بااستفاده از اطالعات موجود    

   . ها و درنتیجـه، کـاهش دسـتمزدهای حقیقـی را خواهنـد داشـت               ها، انتظارافزایش قیمت   و سطح قیمت  
این واکنش مردم که با توجه      . بنابراین، برای حمایت خود درصدد افزایش دستمزدهایشان برخواهند آمد        

ت عقالیی کامالً طبیعی خواهد بود، منجربه خنثی سازی اثـر سیاسـت پـولی بانـک                 های انتظارا  به فرض 
ها، اقتصاد دانان    چنین نتیجه گیری عجیب و افراطی درموردخنثی بودن کلیه سیاست         . مرکزی خواهد شد  

ها به وضـوح کـامالً خنثـی         از یک طرف، سیاست   . های متداول کرد   را وادار به تفکر بیشتر در مورد مدل       
همـان گونـه کـه    . د و از طرف دیگر، فرضیه انتظارات عقالیی به راحتـی قابـل کنارگذاشـتن نبـود      نبودن

هـایی طراحـی کننـد کـه         های بعدی خواهد آمد، اقتصاددانان کالن به تدریج موفق شدند مـدل            دربخش
 .کردند هارا نیز تأیید می درعین استفاده از انتظارات عقالیی، اثرگذاری سیاست

، با استفاده از فرضـیه انتظـارات عقالیـی نشـان داد کـه               (Lucas,1976)لوکاس  . سنقد لوکا . ب   
هـای اقتصـاد سـنجی رایـج روشـی           های دولت و همچنین، پیش بینی آنها با مدل         روش ارزیابی سیاست  

استدالل لوکاس براین پایه بود که ضرایب به دست آمده درمعادالت رگرسیونی برپایـه و            . صحیح نیست 
ای پولی و مالی اعمال شـده در گذشـته شـکل گرفتـه انـد، بـه عبـارت دیگـر، تحـت                        ه اساس سیاست 

تـوان از ایـن ضـرایب بـرای ارزیـابی             نمـی  ،درنتیجـه . های گذشته بوده اند    تأثیرواکنش مردم به سیاست   
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 واکـنش مـردم در آینـده        ،های احتمالی در آینده و واکنش مردم در مقابل آنها استفاده کرد، زیرا             سیاست
نقد لوکاس در زبان اقتصاد سنجی به این معناست که          . های اعمال شده در آینده خواهد بود       یاستتابع س 

ضرایب برآورده شده مدل ثابت نبوده، بلکه، خود تابعی ازپارامترهای سیاستی هستند ودرنتیجه، با تغییر               
 .  ها درآینده تغییر خواهند کرد سیاست

. فی برای برآورد ضرایب متغیر در اقتصادسنجی ارایه شـدند         های مختل  در پاسخ به نقد لوکاس، روش         
هـای گذشـته صـورت       های بسیاری برای ارزیابی صحت نقد لوکاس با اسـتفاده از داده            همچنین، آزمون 

جمع بندی مباحث مربوط به نقد لوکاس این بود که علی رغم وارد بودن نقد از لحـاظ نظـری،                    . گرفتند
بدین ترتیـب، نقـد لوکـاس بـا وجـود قـدرت             .  در تأیید آن پیدا کرد     توان مشاهدات تجربی زیادی نمی   

های اقتصاد کالن انداخته بود به تدریج اهمیت خود را در ادبیات             ها سایه بر پژوهش     که تا مدت   یشنظر
 . از دست داد

های سنتی منجربـه بروزنتـایج متفـاوت وجدیـدی در            استفاده از فرضیه انتظارات عقالیی در مدل      . ج   
تـوان از نظریـه درآمـد دایمـی مصـرف بـا اسـتفاده از                 به عنوان نمونه، می   .  های اقتصاد کالن شد    یهنظر

 طی مقاله ای نشـان داد  1978 در سال (Robert Hall, 1978)هال  رابرت. انتظارات عقالیی نام برد
 اسـتفاده   که اگر ازفرض انتظارات عقالیی در مدل درآمد دایمی فریدمن برای استخراج تابع مصرف کل              

هـال بـا درنظـر    . آیـد  تفاوتی نسبت به آنچه که تاآن زمان وجودداشت به دسـت مـی        مشود، نتیجه کامال ً   
له حداکثرکردن مطلوبیت   أ که از شرط الزم مس     ١گرفتن تابع مطلوبیت لگاریتمی و بااستفاده از معادله اولر        

ض انتظارات عقالیی مصرف کل     با محدودیت بودجه درطی زمان به دست آورده بود، نشان داد که با فر             
 تغییرات مصرف کل غیرقابل پیش بینی هستند، یا   ،به عبارت دیگر  . کند  پیروی می  ٢از قاعده گام تصادفی   

ایـن نتیجـه    . هیچ متغیری به جز وقفه خود مصرف در یک دوره قبل قادر به توضیح  مصرف کل نیست                 
تی و درآمد دایمی که مصـرف کـل را تـابعی از             های سن  به وضوع مغایر با نتایج به دست آمده از دیدگاه         

این مقاله، باتوجه به نتیجه جـالبی کـه ارایـه داد،            .  بود ،دانستند درآمد جاری و درآمد دایمی و ثروت می       
هـای بسـیاری    اقتصاددانان آزمون. های بسیاری در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد کالن شد        منشأ پژوهش 

دالیـل  .  از این مدل انجام دادند که نتیجه اکثر آنها رد نظریه هـال بـود         برای ارزیابی نتیجه به دست آمده     
 ,Flavin)متعددی برای توجیه رد نظریه هال مطـرح شـدند کـه یکـی از آنهـا مربـوط بـه  فالویـن         

در .  مصرف به صورت تابعی از درآمد جاری و مصـرف دوره قبـل معرفـی شـد                 ،بود که در آن   (1981

                                            
1. Euler Equation 
2. Random Walk 
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کردنـد و بخشـی دیگـر در         مدل در چهارچوب مـدل کینـزی عمـل مـی          حقیقت، بخشی ازمردم در این      
 در ادبیـات  انتظار مـی رفـت  متأسفانه بحث مربوط به مصرف آن چنان که . های تصادفی چهارچوب گام 

های خوب در این زمینه دراواسط دهه        توان گفت عمر مقاله    اقتصاد کالن ادامه پیدا نکرد به طوری که می        
 . خاتمه یافته است1990

  در زمینـه بازارهـای مـالی و          (Fama)مشابه پژوهش هال درمورد مصرف کل، کاری بود که فاما                 
کرد، نشان داد که در صـورت        این پژوهش نیز،که از فرضیه انتظارات عقالیی استفاده می        . پولی انجام داد  

یـرات قیمـت در     بینـی تغی   عقالیی بودن انتظارات، بازار از کارایی کامـل برخـوردار بـوده، امکـان پـیش               
ایـن  . کنـد  به عبارت دیگر، قیمت سهام از قاعده گام تصـادفی پیـروی مـی             . بازارهای سهام وجود ندارد   

های گسترده ای در ادبیات اقتصاد کالن و اقتصاد پولی و مالی             پژوهش بحث برانگیز نیز، شروع پژوهش     
 . شد که دربرخی از ابعاد آن هنوز نیز ادامه دارد

که از فرضیه انتظارات عقالیی استفاده کرد تا یکی از تغییـرات حسـاس بازارهـای               مدل معروف دیگری    
در .  بود (Dornbusch, 1976) دورنبوش ١ارز مالی را توضیح دهد مدل تغییرات بیش از حد نرخ

ای  بـه واکـنش    های قبلی نرخ ارز، تغییـرات شـدید نـرخ ارز در بازارهـای بـین المللـی بـه گونـه            مدل
دورنبوش در ایـن مـدل نشـان        . شد حساساتی سرمایه گذاران و بورس بازان ربط داده می        غیرعقالیی و ا  

های  داد که این گونه تغییرات شدید در حقیقت چیزی جز واکنش عقالیی معامله گران در برابر سیاست                
بانک مرکزی سیاست خود مبنی بر      ،  اگر. تواند باشد  اران پولی نمی   گز اعالم شده بانک مرکزی و سیاست     

تورم و نـرخ بهـره      . رود تورم و درنتیجه، نرخ بهره نیز تغییر کند         تغییر عرضه پول را اعالم کند، انتظارمی      
   . در دوجهت مخالف بر نرخ ارز تأثیر دارند ولی، اثر تورم بر نرخ ارز بیشتر از اثر نرخ بهره بر آن اسـت                      

در نتیجـه، معاملـه     .  به تغییر ارز شـود    رود که سیاست اعالم شده بانک مرکزی منجر          بنابراین، انتظار می  
. های سوداگرانه خواهنـد کـرد   گران در بازارهای بورس که انتظار تغییر نرخ ارز را دارند، اقدام به معامله      

 .این اقدام معامله گران، سبب تغییر شدید نرخ ارز در شرایط کنونی خواهد شد
 تحـت عنـوان     1980اه دیگـری دردهـه      دیـد زمینـه سـاز ظهوردیـدگ       ی  هـا  های کالسـیک   دیدگاه. د    

های جدید در مدل سازی، یعنی       این دیدگاه که از همان روش کالسیک      .  شد ٢های تجاری حقیقی   چرخه

                                            
1.Overshooting of Exchange Rate  
2. Real Business Cycle Theory  
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کرد، نظریه جدیدی را در مورد علت بروز نوسانات تجاری           های خرد، استفاده می    های کالن با بنیان    مدل
، یعنـی رونـق و رکـود، در رونـد تولیـد واقعـی               این دیدگاه، وقـوع نوسـانات تجـاری       مطابق  . ارایه داد 

این نوسـانات، واکـنش طبیعـی و        . اقتصادهای متکی به بازاربه هیچ وجه بیانگر وجود عدم تعادل نیست          
ها  ترین شوک  مهم. شوند های گوناگونی هستند که به اقتصادوارد می       ها به شوک   عقالیی خانوارها و بنگاه   

بنـابراین، ازنظـر ایـن    . های مربوط به تغییرات تکنولـوژی هسـتند   وکنیز ازنظر طرفداران این دیدگاه، ش    
نظریـه  . دیدگاه، اصولًا عدم تعادلی در بازار وجود ندارد که نیاز به نظریه پردازی مسـتقلی داشـته باشـد                  

هـای متـداول اقتصـاد       هایشان بـه جـای اسـتفاده از روش         پردازان این دیدگاه برای آزمون تجربی نظریه      
دراین روش، مقادیر پارامترها ازمطالعات قبلـی    . جه بندی و کالیبریشن را پیشنهاد دادند      سنجی، روش در  

متأسـفانه  ایـن روش، کـه    . شـوند  های زمانی براساس آنهـا ایجـاد مـی    و شواهد موجود اخذ شده سری  
ها ست،  امکان محک زدن تجربـی نظریـه ادوار تجـاری حقیقـی را                 فرینی واقعیت آدرحقیقت نوعی باز  

های این دیدگاه مبنی بر تعادلی بودن ادوار تجاری حقیقـی،            توان داللت  اما، به هرحال، می   . کند یسلب م 
های  از طرف دیگر، شوک   . ها را باشواهد موجود درتناقض یافت      و خنثی و نامطلوب بودن کامل سیاست      

ن، توجیـه دوران    همچنـی . ها را تبیین کنند    انعرضه تکنولوژی از لحاظ تعداد آن قدر نیستندکه کلیه نوس         
درمجموع،  باتوجـه بـه ایـن        . های تکنولوژی بسیار سخت تر ازآن برای دوران رونق است          رکود باشوک 

های تجاری حقیقی بیشتر توانست به عنوان یـک روش مـدل سـازی منسـجم                 مشکالت، دیدگاه چرخه  
 مشـکالت   محض و ریاضی در ادبیات اقتصاد کالن مطرح باشد تا یک مـدل مبتنـی برتجزیـه وتحلیـل                  

 . واقعی اقتصادی وارایه راه حل برای آنها
 
 ها و ابزارهای جدید بازگشت به مفاهیم گذشته با فرض.  2-4

هـای آن در ایـن دوران، وضـعیت آمـوزش و             تحوالت ناشی از ارایه فرضیه انتظـارات عقالیـی وپیامـد          
 رشـته اقتصـاد کـالن بـه         درعین حال کـه   . ها تحت تأثیر خود قرارداد     پژوهش دراقتصاد کالن را تامدت    

در چنـین  . سرعت در حال پیشرفت به جلو بود، دانشجویان این رشته دچاریک سردرگمی شـده بودنـد         
 لـزوم دخالـت   ،هایی در نظام بازار ودرنتیجه شرایطی، گروهی از اقتصاددانان که اعتقاد به وجود نارسایی    

 انتظـارات   هـای  ضـیه انسـتند منکـر فر    تو دولت و بانک مرکزی در اقتصاد داشتند و از طرف دیگر، نمـی            
هـای   هایی را ارایه دادند که ضمن برخـورداری از بنیـان           عقالیی، حداقل در بعد ضعیف آن، شوند، مدل       

خرد و استفاده از انتظارات عقالیی، وجـود عـدم تعـادل دراقتصـادکالن و درنتیجـه، ضـرورت اعمـال                     
هایشـان بـه    گروه از اقتصاددانان را، که پژوهشاین  .کردند های مالی وپولی مناسب را توجیه می سیاست
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تـوان در    های متنوع در طول دودهه اخیرمنتشر شده اسـت، اکنـون مـی             صورت بسیار پراکنده و درزمینه    
 . تشخیص داد"٢های جدید کینزین" و  "١ها پسا کینزین"دوگروه  

 
 ها پسا کینزین . 2-4-1

های کینز   کالسیک، درصدد ارایه تفاسیر بنیادی از دیدگاه      های   ها ضمن انتقاد شدید از دیدگاه       پساکینزین
هـای   با وجود تنوع زیاد مسایل مطرح شده درمیان این گروه از اقتصاد دانان، شاید بتوان محور                . برآمدند

 ). 1994اسنودن و دیگران، (اصلی مورد اتفاق آنان را به صورت زیر خالصه کرد 
هـای اقتصـادی بـه ویـژه          اطمینان و آثار آن بر تصمیم گیری واحد        کید بسیار بر عدم   أها ت  پسا کینزین     
ها که براساس فرضیه انتظـارات عقالیـی،         ها، برخالف دیدگاه جاری کالسیک     پسا کینزین . ها دارند  بنگاه

شته دارند، معتقدنـد کـه  تصـمیم گیـری سـرمایه             گذها تصویری از آینده بر اساس        کنند بنگاه  فرض می 
شرایط کامالً نامطمئن که در آن هیج تصویر روشنی از آینده در دست نیست، صورت               ها در  گذاری بنگاه 

همـراه بـا خطـا       ها در چنین شرایط کامالً نامعلومی      گیری رود تصمیم  بدیهی است که انتظار می    . پذیرد می
شـود واحـدهای     چنین وضعیتی درکنار وجود پول، به عنوان یک دارایی کامالً نقد، بـا عـث مـی                . باشند

قتصادی، به خصوص سرمایه گذاران، در شرایط ناآرام اقتصـادی خریـدهای ویـژه شـان را بـه تعویـق                     ا
توان به تغییرات انتظـارات بلنـد        بنابراین، ریشه نوسانات اقتصادی در نظام سرمایه گذاری را می         . اندازند

 .  نسبت دادمدت سرمایه گذاران، که تابع روحیه حیوانی آنها است  وشرایط مالی حاکم در بازار
بـه عبـارت دیگـر، آنهـا        . کننـد  های خرد به صورت انتخابی برخورد مـی        ه بنیان لها با مسئ   پساکینزین    

ها قابلیت تطبیق زیادی با      آورند که آن بنیان    های خرد در تحلیل مسایل کالن روی می        درمواردی به بنیان  
هـا بـین بازارهـای بـا         پساکینزین. دکرر اشاره   توان به موارد زی     می ،به عنوان نمونه  . واقعیات داشته باشند  

کاالهـای  (هـای ثابـت      و بازارهـای بـا قیمـت      ) کاالهای کشاورزی و مواداولیـه    (های انعطاف پذیر   قیمت
های ثابت، این مقدار است کـه خـود را بـا شـرایط          در بازارهای با قیمت   . شوند ل می یتفاوت قا ) صنعتی

هـای متکـی بـر       ها بین قیمـت     برخی پسا کینزین   ،همچنین. یمتکند نه ق   مازاد عرضه یا تقاضا تعدیل می     
تولید کنندگان کاالهای صنعتی کـه از درجـاتی    . ل شده اند  یهای متکی بر تقاضا تفاوت قا      هزینه و قیمت  

                                            
1. Post-Keynesians  
2 .New-Keynesians 

Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 

 
 
  ...ژوهشمروری بر تحوالت آموزش و پ                                              24 

  

کنند و  درشـرایط مـازاد    های خود را براساس درصدی از هزینه تعیین می     قیمت ،از انحصار برخوردارند  
 .   هستندروبروباکشش ظرفیت با منحنی عرضه 

در حقیقت، جهت رابطه بین پول و تـورم         . نگرند ها به پول به عنوان یک پدیده درونزا می         پساکینزین    
آنها، رشد پول را پاسخی به تورم و نه علت آن           . هاست ها برعکس نظریه کالسیک    در دیدگاه پسا کینزین   

 فعالیت های تجاری تطبیق داده حجم پـول را  خود را با شرایط رو به گسترش سسات پولیؤم. دانند می
برای مبارزه با تورم، نباید حجم پول را کاسـت کـه در              این دیدگاه،  بر اساس بنابراین،    . دهند افزایش می 

راه مبارزه با تـورم،  . تر خواهد شد این صورت با افزایش بیکاری و کاهش درآمدها وضعیت رکود وخیم      
 .  افزایش درآمد است نه کاهش آن

 به صورت یک گروه اقلیت غیر منظم در جریان تحوالت فکری اقتصاد             ،ها در حال حاضر    پساکینزین    
 . کنند هایشان را در نشریه ای به همین نام منتشر می کالن وجود دارندو دیدگاه

 
 های جدید  کینزین.2-4-2

مسائل مطرح شـده  . جدید استهای  کینزین مربوط به ،های کینز های مبتنی بر نظریه گروه دوم از دیدگاه  
از جانب کینزین های جدید بسیار متنوع هستند ولی می توان گفت که آنها به طور کلی در صدد تبیـین                     

در حقیقـت، دیـدگاه کینـزین هـای جدیـد           .  عدم تعادل حتی با وجود فرض انتظارات عقالیی هسـتند         
هـادر شـرایطی کـه مـردم از          تهای جدید بود که مدعی خنثی بـودن سیاسـ          پاسخی به دیدگاه کالسیک   

هـای   مـدل  هاکه از  طبق  این دیدگاه، نتیجه خنثی بودن سیاست       . کنند بودند  انتظارات عقالیی استفاده می   
آمد نه به علت استفاده از فرض انتظارات عقالیی، بلکه بـه علـت اعمـال                 های جدید بیرون می    کالسیک

 رقابتی بودن بازارها، اطالعات کامل و متقـارن،      نظیر،  مربوط به ساختار بازاربودند     ها که غالباً   سایر فرض 
ها نقض   های جدید، اگریکی از این فرض      بنابردیدگاه کینزین . یگانه بودن تعادل و خطی بودن روابط بود       

هـای فعـال     شوند، حتی درصورت قبول انتظارات عقالیی، نتیجـه قبلـی عـدم تعـادل و لـزوم سیاسـت                  
 . دست آورده توان ب اقتصادی را می

های مهم که موجب پیشرفت بیشتر اقتصاد کالن         در اینجا به طور فهرست واربه برخی از این پژوهش            
هـا   نقاط مشـترک ایـن پـژوهش   . کنم و زمینه ساز وحدت رویه پژوهشی در این رشته بوده اند اشاره می            

 :کردتوان به صورت زیر دسته بندی  رامی
 ادل بازار هستندمتکی بر یک بنیاد خرد برای تحلیل عدم تع .1
 کنند  از فرض انتظارات عقالیی استفاده می .2
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هـای جدیـد مربـوط بـه         های کالسیک و کالسـیک      اولیه مدل  یها  به گونه ای یکی از فرض      .3
 .کنند ساختار بازارکاال، کار، یا پول واعتبارات  را نقض می

 است (Taylor, 1980) و تیلور (Fischer, 1977)اولین پژوهش در این زمینه مربوط به فیشر   
نکته اصـلی در ایـن   . که به طور مجزا ولی درارتباط با یک موضوع وبایک دیدگاه مشابه انجام گرفته اند         

بازار ممکن است درچسبندگی سطح دستمزدهای اسـمی ناشـی از        ناکارایی   این است که علت      ،پژوهش
دریک زمان واحـد شـروع وخـتم        که همه قراردادهای بلندمدت      از آنجا . پراکندگی زمان قراردادها باشد   

هایـا   شوند، امکان واکنش مناسب  و همه جانبه کارکنان در سطح کل اقتصاد برای مقابله با سیاسـت                  نمی
به عبارت دیگر، درصورت بروز یک شـوک        . شوند وجود ندارد   ها می  هایی که منجربه تغییر قیمت     شوک

کارکنان در اقتصاد قادر بـه واکـنش یکبـاره          ها، هرچند پیش بینی شده باشد، همه         اقتصادی وتغییرقیمت 
 زمان شروع و خاتمه قراردادهـا بـرای افـراد متفـاوت             زیرا ،برای تعدیل در دستمزدهایشان نخواهند بود     

 قادر به تعدیل دستمزدهای اسمیشان درمواجهـه بـا تغییـرات             ای جا که همواره عده    بنابراین، ازآن . است
بـه عبـارت دیگـر،      . درنتیجه تولید واشـتغال تغییـر خواهـد کـرد         اقتصادی نیستند، دستمزدهای واقعی و    

هـایی در رونـد تولیـد واشـتغال          تواننـد بـا ایجـاد چنـین شـوک          های پولی و مالی همچنان مـی       سیاست
 بیـرون   ،هایی با نگرش جدید و درنتیجه       هرچند که شروع یک سلسله پژوهش      ،این نظریه . اثرگذارباشند

 ،بـه عنـوان نمونـه     . های مهمـی بـود     رات عقالیی بود، اما دارای کاستی     آمدن از سردرگمی ناشی از انتظا     
توان به این مورد اشاره کرد که اگر وجود چنین قراردادهایی مانع ایجاد تعادل در بازارودرنتیجه زیان                  می

دهنـد؟ یـا  اینکـه در         شود، چرا افراد عاقل تن به امضای چنـین قراردادهـایی مـی             برخی افراد شاغل می   
 دارد،  ١ذیرش این دیدگاه، باید پذیرفت که دستمزدواقعی حرکتـی بـرخالف چرخـه اقتصـادی              صورت پ 

هایی است که     این مشکل گریبانگیر کلیه مدل     ،البته. کند یید نمی أدرصورتی که واقعیت چنین چیزی را  ت       
 . متکی برفرض چسبندگی دستمزدهای اسمی ویاتوجیه آنها هستند

  ایـن مـدل کـه منکیـو       . هاسـت  هـا در بـازار کـاال       وط به چسبندگی قیمت   مدل دوم در این زمینه، مرب         
(Mankiw,1995)      هـای   کنند و قیمت   هایی است که بهینه یابی می      شامل بنگاه ،  ه است داد  آن را ارایه

کننـد    فعالیت می  ٢هاکه در یک بازار رقابت ناقص      در این مدل، بنگاه   . بازارنیز حاصل رفتار بهینه آنهاست    

                                            
1.Counter Cyclical  
2.Monopolistic Competition  
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های  کنند، بلکه هزینه   ها نمی  های اقتصادی بالفاصله اقدام به تغییر قیمت       اجه شدن با شوک   در صورت مو  
 را با فایده ناشی از تغییر آنها مقایسـه          ١ها وبروشورها  های تغییر آگهی   ها، مانند هزینه   مرتبط باتغییر قیمت  

های  ست آمده بیشتر از هزینه    ده  ها خواهند کرد که فایده ب      کنند و تنها درصورتی اقدام به تغییر قیمت        می
هـای   بـازار کـاال و وجـود هزینـه         منکیو در این مقاله نشان داد که نقض رقابـت کامـل در            . مربوط باشد 

ها ممکن است آثاربسیاربزرگ رفاهی      ها برای بنگاه   بسیارکوچک و ناچیز مربوط به تغییر برچسب قیمت       
 تولید، که ناشی ازبرخورداری آنها از قـدرت تعیـین           ها با کنترل میزان    به عبارت دیگر، بنگاه   . داشته باشد 

از آنجـا   . توانند تعادل اقتصاد را در سطحی پایین تر از سطح بهینه اجتماعی نگاه دارنـد               قیمت است، می  
هـایی کـه عامـل آن هسـتند، انگیـزه ای       که زیان این عدم تعادل بیشتر متوجه جامعه خواهد بود تا بنگاه       

هـای پـولی     بنابراین، اهمیـت وضـرورت سیاسـت      . ها وجود ندارد   ل در بنگاه  برای برگشت به تعادل کام    
 .  شود های تقاضا و برای رساندن اقتصاد به نرخ طبیعی اشتغال آشکار می ومالی در مواجهه با شوک

های خرد برای توجیه چسـبندگی دسـتمزدهای واقعـی           مدل سوم، مدلی است که سعی در ارایه بنیان            
 منطبـق بـا   ، ارایـه شـد  (Yellen,1984) یلن   به وسیله    و   ٢یی دستمزدها اکه بانام  کار    ،این مدل . دارد

هایی که عدم تعـادل را باچسـبندگی    و اشکاالت مربوط به مدل ایده اصلی کینز در مورد عدم تعادل بود
 چسبندگی دسـتمزدهای حقیقـی حاصـل یـک          ،در این مدل  .  نداشت ،دادند اسمی دستمزدها توضیح می   

ها به منظور ایجاد روحیه وفاداری و وظیفه         به این ترتیب که بنگاه    . ها و کارکنان است    الیی بنگاه رفتار عق 
 در کارکنان خود حاضر به پرداخت دستمزدواقعی باالتر از دسـتمزد بـازار              ٣شناسی و پرهیز از کم کاری     

ن اسـت   هـا در شـرایطی کـه شـوک منفـی بـه اقتصـاد وارد شـود، ممکـ                    هگـا طبق این بحث، بن   . هستند
کـاری    کم ودستمزدهاراپایین نیاورند، زیرا کاهش دستمزد سبب کاهش روحیه وفاداری در کارکنان شده 

های ناشی از این کم کاری بیشتر از هزینه عدم کاهش دستمزدها باشد،              هزینه،  اگر. را افزایش خواهدداد  
 -سطح دسـتمزدهای بازاراسـت     که اکنون باالتر از      -دهد که دستمزدها را در سطح قبلی       بنگاه ترجیح می  

، در (Shapiro & Stiglitz, 1984) براین، طبق مدل کم کاری شاپیرو و استیگلیتزافزون . نگهدارد
 زیـرا کـه   ،ارکنان بسیار ماهر وارزنده خود را از دست خواهد داد     ک صورت کاهش دستمزدها، بنگاه ابتدا    

. نسـبت بـه سـایرکارکنان عـادی را دارد         بازارهمواره آمادگی جذب بیشتری بـرای ایـن نـوع کارکنـان               
 باتعدیل دستمزدها در سطح دستمزدهای تعادلی بازار، بنگاه فقط کارکنـان عـادی خـود را کـه                   ،درنتیجه

                                            
3.Menu Cost 
4.Efficiency Wages 
 
1. Shirking   
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 خواهـد بـود اگـر دسـتمزدهای           به نفع بنگـاه    ،بنابراین. دکر کم کار نیزخواهند بود حفظ خواهد        الًاحتما
ها چنین رفتاری داشته باشند، از آنجاکه سـطح دسـتمزدهای             همه بنگاه  ،اگر. پرداختی خودراتعدیل نکند  

پرداختی باالتر از دستمزدهای بازاراست، مشکل بیکاری به وجود آمده و تا زمـانی کـه چنـین رفتـاری                    
 & Ball)، بـال و رومـر   رابطـه درهمـین  . ادامه داشته باشد، بیکاری و عدم تعادل بـاقی خواهـد مانـد   

Romer, 1990)های اسمی و دستمزدهای حقیقی را باهم  دومدل باچسبندگی قیمت ، در مقاله خود
آنهـا ایـن بحـث را مطـرح کردنـد کـه       . مفهـوم عـدم تعـادل گرفتنـد     ییدتأترکیب کرده نتیجه جالبی در  

برد، خودموجب ایجاد عـدم انگیـزه    های بنگاه را باال می  چسبندگی دستمزدهای حقیقی از آنجا که هزینه      
 چسبندگی دستمزدهای حقیقی موجب تقویت      ،به این ترتیب  .  خواهد بود  های اسمی  برای کاهش قیمت  

این دو چسبندگی قادرند که توضـیح مناسـبی از مفهـوم عـدم              . شود های اسمی نیز می    چسبندگی قیمت 
 . تعادل کینزی ارایه دهند

های دیگری در توضیح چسبندگی دستمزدهای حقیقی ماننـد مـدل قراردادهـای نیـروی کـار بیلـی                    مدل
(Baily, 1974) ، ــاس ــولو     ، (AzardiasK,1975)آزاردی ــد و س ــک دونال ــه م ــدل اتحادی  م

(McDonald & Solow, 1981)ــودی   و ــودی و غیرخ ــدل خ ــامرز  ١ م ــارد وس   بالنچ
(Blanchard& Summers,1986) درمـدل قراردادهـا، قـراردادی کـه دسـتمزد      .  ارایه شده انـد

ز ادر این مدل،  بنگاه بی تفاوت به ریسـک   . ینه است حقیقی در آن ثابت تعیین شده باشد یک قرارداد به         
  خـود   یک جریان مصرف  همواری را برای کارکنان ریسک گریـز           ،طریق پرداخت دستمزد حقیقی ثابت    

هـای کارکنـان هسـتند کـه در          در مـدل اتحادیـه و خـودی و غیرخـودی، ایـن اتحادیـه              . آورد فراهم می 
عی در جلوگیری از کاهش دسـتمزدهای حقیقـی         س) خودی(چهارچوب حداکثرکردن سود اعضای خود      

بنگـاه بیکـاران   ،  در صورت کاهش دستمزدهای حقیقی، درآمـد اعضـای آنهـا کـاهش یافتـه              زیرا،  . دارند
 . را نیز استخدام خواهد کرد) ها غیرخودی(

دل رسد که م   نظرمیه   با چسبندگی دستمزدها ارایه شده اند، ب       رابطه  هایی که تاکنون در    ازمجموع مدل     
دهـد ودرعـین حـال زمینـه      دستمزدکارآیی به علت اینکه چسبندگی دستمزدهای حقیقی را توضـیح مـی      

 . کند، ازمقبولیت بیشتری برخوردار بوده است چسبندگی قیمت کاالها رانیز تقویت می

                                            
2.Insider-Outsider  
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کـه توسـط   ،  در این مدل  . شود های پولی مربوط می     به بازار اعتبارات واثرگذاری سیاست     ،مدل چهارم     
هـا در    درتوضیح علل بروز رکود بزرگ غرب ارایه شد، مشکل بانـک (Bernanke, 1983) رنانکهب
به عنوان یک مشکل بزرگ که ممکن است موجب ایجاد رکود           ،  های کوچک  مین اعتبار مورد نیاز بنگاه    أت

، زیـرا  .هـای کوچـک هسـتند      مین کننده اعتبار بنگـاه    أ منبع اصلی ت    غالباً ،ها بانک. شده است ، مطرح   شود
هابه علت ناشناخته بودن آنها کـم        مین اعتبار موردنیازازطریق فروش اوراق قرضه برای این بنگاه        أامکان ت 
 پرهزینه بودن کنترل وام     ،هابنا به دالیلی مانند عدم اطمینان کافی نسبت به وام گیرندگان            بانک ،اگر. است

هـا کـه    قتصاد در آینده بـه ایـن بنگـاه   گیرندگان و یا داشتن اطالعات خصوصی درمورد وضعیت آینده  ا          
ـ                 هـا   مین اعتبـار ازسـایر محـل      أحاضرند در نرخ بهره جاری وام دریافت کنند وام ندهند، آنها قـادر بـه ت

 برنامه تولید رالغوخواهند    ،ها ناچار به انصراف از سرمایه گذاریشان شده         این بنگاه  ،درنتیجه. نخواهند بود 
که این شـرایط      کاهش تولید کل و افزایش بیکاری شود و مادامی         این وضعیت ممکن است منجر به     . کرد

 . وجود داشته باشد وضعیت عدم تعادل پایدار خواهدماند
. شـود  های چندگانه مربـوط مـی      های جدید، به موضوع تعادل     های کینزین  نمونه پنجم از سری مدل          
ی اقض اصـل تعـادل یگانـه وکـار    های چندگانه از این نظراهمیت دارند که درصـورت وجـود، نـا             تعادل

 ، زیـرا  .هـا تطـابق دارد     هـای چندگانـه بـا دیـدگاه کینـزین          وجود تعـادل  . والراسی دراقتصاد خواهند بود   
 و یکی رابه دیگری      کرد توان بین نقاط مختلف تعادل رتبه بندی       درصورت وجود بیش از یک تعادل، می      

هـای   لوبی قرارداشته باشد، تنها با اعمال سیاست      به این ترتیب، اگراقتصاد در یک تعادل نامط       . ترجیح داد 
 مـدل جسـتجوی دایمونـد   .  ردکـ پولی ومالی مناسب است که می توان آن را به یک تعادل بهتـر منتقـل           

(Diamond, 1982) ، هایی است که نتیجه آن به دسـت آمـدن بـیش از یـک تعـادل در       یکی ازمدل
تواند نقش هماهنـگ کننـدگی خـود در           اما بازار نمی   ها انعطاف پذیرند    قیمت ،در این مدل  . اقتصاد است 

 تعـادل پایداریگانـه ممکـن       ، درنتیجه کندمعامالت بین تعداد بسیارزیادی از معامله گران را به خوبی ایفا            
ایده کلی مدل این است که عملکرد خوب بازار، یعنی فراهم آوردن امکان فعالیـت               . است به دست نیاید   

. ی بستگی به این داردکه تعـداد بسـیاری از افـراد در ایـن بـازار فعـال باشـند                    بیشتر برای فعاالن اقتصاد   
افـرادی در یـک جزیـره       . دهـد  دایموند مدل خود را درقالب یک داستان ساده به شرح زیر توضـیح مـی              

تواننـد   این افراد بنابه دلیلی نمـی     .  چیدن نارگیل ازدرختان هستند     راه دورافتاده به دنبال کسب معیشت از     
هـا   تعـداد نارگیـل   . هایی راکه خودچیده اند بخورند و به ناچار باید با دیگران وارد معامله شـوند               لنارگی

افـراد  . روی درختانی که نارگیل دارند یکسان است ولی ارتفاع این درختان بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت                  
تصـمیم  . بروند یاخیر جزیره وقتی که درخت نارگیل داری را یافتند باید تصمیم بگیرند که آیا از آن باال                 

Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 

                  29                                                     فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
 
 

  

هایشـان را    این افراد بستگی به این خواهد داشت که آیا خواهند توانست کسانی را پیدا کنندکـه نارگیـل                 
 وارد معاملـه  اواگر تعداد افراد زیاد باشد، امکان یافتن فردی که بتوان به سـادگی بـا                  . باآنها معامله کنند  

 بستگی به پـیش     - باال رفتن از درختان    –برای میزان فعالیت    بنابراین، تصمیم افراد     . شد بسیار زیاد است   
ندارد تا تضـمین کنـد کـه پـیش           وجودسازوکاری  ی هیچ   فاز طر . درجه سهولت معامله دارد    از بینی آنها 

ایـن اشـتباهات درارزیـابی وضـعیت        . بینی کلیه افراد از زمانی که باید صرف معامله بکنند صحیح باشـد            
خواهـد   درپشت این داستان، دایموند مـی     .  یک مسیر تعادل ناپایدار خواهند بود      بازاربه احتمال زیاد روی   

. له شکست هماهنگی در معامله بازار را درشرایطی که عوامل خارجی مثبتی وجود دارد نشـان دهـد                 ئمس
 شـده سهولت درمعامله ناشی از وجودتعداد افراد بسیار معامله گر در بازار یک عامل خارجی مثبت تلقی   

در تعـادل والراسـی،   . شودهای ممکن برای تولید وکسب سود استفاده ن شود ازهمه فرصت میجب موکه  
تخصـیص  . کند که هماهنگ کننده بین خریداران و فروشندگان است         بازار نقش یک حراج گر را ایفا می       

ه امکانـات  منابع و تعادل ایجاد شده در این بازار کارآ است، به این معنی که درتعادل به دست آمده ازهم             
معامله سودآور بهره برداری شده، هیچ فرصت معامله سودآوردیگری برای دوطرف خریدار یا فروشـنده               

در یک بازار پیچیده با حضور تعداد بسیار زیـادی از فروشـندگان و خریـداران، اگـر عامـل         . وجودندارد
. یار ضـعیف اسـت    خارجی مثبت وجود داشته باشد، امکان به دست آمـدن تعـادل یگانـه والراسـی بسـ                 

توانند اقتصاد را بـه حالـت تعـادل پایـدار            های پولی و مالی مناسب می       سیاست درچنین وضعیتی، مسلماً  
 . کامل برسانند

توان بـه مـدل      های چندگانه را مطرح کرده اند که ازجمله مهمترین آنها می           های دیگری نیز تعادل    مدل   
هـای   در مدل.  کرد اشاره   ٢های خودتحقق یافته وییهای تداخلی، و مدل پیش گ ، مدل نسل١بی نظمی 

بی نظمی، اگر روابط بین متغیرها به صورت معادالت تفاضلی ناخطی با ضرایب خاص باشند امکان این                 
. وجود دارد که در نهایت به جای رسیدن به یک تعادل یگانه، بـه مجموعـه ای از نقـاط تعـادلی رسـید                       

 بـدون اتکابـه     –های تجاری     برای تجزیه وتحلیل چرخه    ،نظم همچنین های اقتصادکالن با روابط نام     مدل
 ,Rosser, 1991)  های پولی نیـز مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه انـد       و آثار سیاست-های برونزا شوک

Mullineux and Peng, 1993).  

                                            
1. Chaos  
2.Self-fulfilling Prophesies  
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هـای   ادلداللت برتعـ    های خود تحقق یافته نیز غالباً      های تداخلی و پیش گویی     های بافرض نسل   مدل    
 نقطه تعادل به دست آمده بستگی به شرایط ومقادیر اولیه متغیرها دارد و              ،  ها در این مدل  . چندگانه دارند 

در . (Diamond, 1965)هـای برونـزا دچارنوسـانات شـود     تواند حتـی در غیـاب شـوک    اقتصاد می
طی که بـیش از یـک       شود که چگونه در شرای     های خود تحقق یافته نیزنشان داده می       های پیش گویی   مدل

 أتوانند منش  ، می ١های خورشید  تعادل وجوددارد، متغیرهایی که مبنای فیزیکی وخارجی ندارند، مانند لکه         
 .  (Azardias, 1981)اثر واقعی شده یعنی متغیرهای واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قراردهند

 
 سایر تحوالت. 2-5
 های رشد مدل. 2-5-1

 وارد مرحله جدیدی شـدنداز دهـه پنجـاه    (Solow, 1956) روف سولوهای رشد که با مقاله مع مدل
هرچنـد  . های اقتصاد کالن مطرح بوده انـد       هایی در کنار سایر مدل     نشیب و میالدی تاکنون همراه با فراز    

های رشد به دنبال پاسخ به آنها بوده وهنوز نیز هستند نسبت بـه سـایر مسـایل                   االت اساسی که مدل   ؤس
ها نیز تحـت      این مدل  ،های استاندارد اقتصاد کالن کمی متفاوت بودند، اما در نهایت           در مدل   شده مطرح

شاید به این علت که ماهیت بحث رشـد بـه           . های متفاوت حاکم بر این رشته قرارداشته اند        تأثیر دیدگاه 
ی هـا  های مدیدی در انحصار دیدگاه     های رشد تا مدت    شود، مدل  علل رشد پایدار وبلندمدت مربوط می     

 :های رشد به شرح زیر بوده اند االت اساسی مطرح در مدلؤ برخی از س٢.کالسیک جدید بودند
 ؟ چرابرخی کشورهاثروتمند وبرخی فقیرند)الف    
مریکا طی یکصـد سـال اخیـر چـه          ا علت رشد پایدار وتقریباً ثابت برخی اقتصادها مانند اقتصاد           )ب    

 بوده است؟
 مندتر وبرخی فقیرتر شده اند؟ چرا برخی کشورها ثروت)ج    
  علت رشد بسیارزیاد برخی کشورهای فقیر چه بوده است؟)د    

                                            
1.Sunspots  

 
در . ها متفاوت است ها یا کالسیک های استاندارد کالن اعم از کینزین آن در سایر مدل مفهوم های رشد با بلندمدت در مدلدوره م البته مفهو.  2

 انگیزه ای برای تغییر وضعیت در  وشود که اقتصاد در حالت اشتغال کامل بود الق میطبلندمدت به وضعیتی ادوره های متداول کالن  مدل
های رشد، بلند مدت به وضعیتی  درمدل. شود تغییرات اطراف این وضعیت نیز به تحوالت کوتاه مدت تعبیر می. ه باشداقتصادوجود نداشت

 .   اشتغال کامل دارای رشد ثابت وپایداری باشدلتشود که تولیدملی در حا اتالق می
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 موجب   و  آیا عوامل رشد وتوسعه در کشورهای پیشرفته به سایرکشورهای عقب افتاده منتقل شده             )    ه
 رشد وتوسعه آنها خواهد شد؟ 

 عواملی  ،در این مدل  . ای اول ودوم بود   ه مدل ساده ولی بسیار قوی سولو درحقیقت پاسخی به سؤال             
 عامـل   ،همچنـین . نرخ رشد نیروی کار تعیین کننده سطح ثروت کشـورها بودنـد            و مانند نرخ پس انداز   

هـای دیگـری    مدل. مریکا معرفی شدابرونزای تکنولوژی به عنوان محرک رشد وتوسعه پایدار دراقتصاد       
 مدل سولو تغییر یافته بود، اما       یها  آنها بخشی از فرضیه    با رشد ارایه شدند که در هریک از       رابطه  نیز در   

هـای کـس     تـوان بـه مـدل      هـا مـی    از جمله این مـدل    . ها نتایجی تقریباً شبیه مدل سولو داشتند       این مدل 
(Cass, 1965)و کوپمن (Koopman, 1965)  د که در آنها نـرخ پـس انـداز درونـزا     کر اشاره

هـا بنـا نهـاده بودنـد، از           را برپایه رفتاربهینـه خانوارهـاو بنگـاه        ها که اقتصاد   این مدل . فرض شده بودند  
 بـرای اسـتخراج رفتـار مصـرفی         2 و حساب تغییـرات    ١های بهینه یابی پویا مانند برنامه ریزی پویا        روش

ـ    ایـن روش  . خانوار و تولیدی بنگاه در طی زمان استفاده کردند         تـدریج در ادبیـات رشـد وسـایر         ه  هـا ب
 اقتصـاد مطـرح      در برنامه درسی دوره های تحصیالت تکمیلی رشته        ن متداول شده  های اقتصاد کال   مدل
 . شدند
هــای رشــد، مــدل ســرمایه انســانی  هــای مربــوط بــه مــدل هــا رکــود در پــژوهش  پــس از مــدت      

 گامی مهم برای تکمیل مدل سـولو و پاسـخ بـه سـایر سـؤاالت      ،در حقیقت (Lucas,1988)لوکاس
در این مدل، عامل سرمایه انسـانی درکنـار سـرمایه           .  بین کشورهای جهان بود    مانند دالیل اختالف رشد   

 نرخ سرمایه گذاری در آن مانند نـرخ         ،فیزیکی به عنوان یکی از عوامل تولید در تابع تولید وارد درنتیجه           
 همچنـان   ،امـا . سرمایه گذاری فیزیکی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ثروت جوامـع معرفـی شـد                

 بـا   1990هـای رشـد در دهـه         مـدل .  علت اختالف رشد بین کشـورها بـدون پاسـخ بـاقی مانـد              لهئمس
 Grossman and) ودیگـران ماننـد گروسـمن وهلـپمن     (Romer, 1990)های رومـر  پژوهش

Helpman, 1991) های جدید با ایـن زمینـه کـار     پژوهش. شدند وارد مرحله جدید وجالبی دوباره
د سرمایه نشانگر مشارکت آن در تولید است و سهم سرمایه در درآمـد              خود را شروع کردند که اگردرآم     

تواند سهم زیادی درتوضیح رشد بلند مدت یـک    انباشت سرمایه نمی ،کل نیز بسیار زیاد نیست، بنابراین     

                                            
1.Dynamic Programming  
 2.Calculus of Variation  
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عامل تکنولوژی یا کیفیت نیروی کار نیز . اقتصاد ویا اختالف زیاد رشد بین کشورهای جهان داشته باشد         
 یک عامل مبهم وتعریف نشده ای اسـت کـه رفتـارش             ،کشد ه توضیح رشد را به دوش می      که سهم عمد  

های جدید برروی شکافتن هرچه بیشتر مفهوم کیفیت نیـروی            پژوهش ،بنابراین. برونزا فرض شده است   
 سـعی در  ،هـا  این مدل. های رشد درونزا نام گرفتند   مدل به همین دلیل  کار یا تکنولوژی متمرکز شدند و       

ن پاسخ به سؤاالتی از قبیل اینکه تکنولوژی چیست،چگونه به وجودآمده، رشد و گسترش می یابـد                 یافت
دامنـه ایـن    . ملل فقیر از این عامـل رشـد را توضـیح دهنـد            نکردن  برآمدند تا شاید بتوانند علل استفاده       

  . نده شد ها کشا  های ساختاری و اجتماعی اقتصاد وبه خصوص نقش دولت         تدریج به حوزه  ه  ها ب  پژوهش
نوآوری وایجاد فکر وایده جدید که زیربناهای پیشرفت تکنولوژی هستندبه عنـوان کاالهـای اقتصـادی                

 باتوجه به اینکه    ،همچنین. مطرح شدندکه تولید کننده پس از پدیدآوردن آنهاهیچ کنترلی روی آنها ندارد           
هـای    امکان رسـیدن بـه تعـادل       ،دباشفزاینده  تواند   بازدهی نسبت به مقیاس در تولید کاالهای فکری می        

های رشد نئوکالسـیک کـه نقشـی بـرای دولـت در              برخالف مدل . ها مطرح شدند   چندگانه در این مدل   
های رشد درونزا حاکی از ضرورت دخالت        شدند، مجموعه مباحث مربوط به مدل      فرایند رشد قایل نمی   

ای کارآی دولت و حاکمیت هستند کـه        ه ها، سیاست  برطبق این مدل  .  بودند اهای کار  ثر دولت ؤمفید و م  
توانند باایجاد ساختارهای قانونی ونهادهای اجتماعی مناسـب، انگیـزه کـافی بـرای نـوآوری وخلـق                   می

هـای   ها، دخالت  رخی از همین مدل   با توجه به ب    ،البته. ها به وجود آورند    کاالهای جدید در مردم و بنگاه     
ه و غیرضروری به عنوان عواملی ضدرشد قلمـداد شـده           های پیچید  ها ووجود بوروکراسی   نابجای دولت 

هـال   ، (Morphy et al, 1991)، مورفی ودیگران (Baumol,1990) بامول ،به عنوان نمونه. اند
های اجتمـاعی ونقـش    شواهد تجربی دال براهمیت زیرساخت(Hall and Jones, 1999) وجونز

 . مؤثر یا مخرب دولت در رشد را بررسی کرده اند
 ایده بسـیار  (Lucas, 2000) لوکاس ها، اخیراً می فراتر از محدوده زمانی مفروض در این مدلک    

 بامقایسـه وضـعیت     ،لوکـاس . هـای قبلـی ارایـه داده اسـت         بلندمدت تری را درهمان چهارچوب مـدل      
اقتصادی کشورهای جهان قبل از انقالب صنعتی و وضعیت کنونی به تحلیلی ساده ولی عمیق از فراینـد        

وی با توجه به این که واحـدهای اقتصـادی          . کند  وضعیت آینده را پیش بینی می      ،د کشورها پرداخته  رش
تـوان رشـدهای     های تعادل عمومی معموال یکسان فرض می شوند نتیجـه مـی گیـرد کـه نمـی                  در مدل 

هـای اقتصـادی یکسـان بایـد رفتـار           واحـد .  نتیجـه گرفـت    راها   متفاوت دایمی به عنوان پاسخ این مدل      
تعمیم این مشاهده در سطح اقتصاد جهان ودربستر زمـانی          . لندمدت یکسانی ازخود به نمایش بگذارند     ب

هـای بسـیار     کند که همـان طـور کـه درگذشـته          طوالنی مدت، لوکاس را به این نتیجه گیری هدایت می         
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ثـروت آنهـا   دوراقتصادکشورهای دنیا تقریباً شبیه به هم بودند، در آینده نیز اختالفات کنـونی در سـطح         
علـت  در حقیقـت ،   .  خواهنـد رسـید    - البتـه بسـیار بـاالتر وبهترازگذشـته        -رفع شده همه به یک سطح     

اختالفات کنونی، وقوع انقالب صنعتی در غرب بود که منجربـه رشـدهای متفـاوت دربـین کشـورهای             
سیک های نیوکال  پیش بینی مدل لوکاس، که درحقیقت براساس همان اصل همگنی سایر مدل           . جهان شد 

است، این است که در بلند مدت، همه کشورها به این انقالب پیوسته و شرایط همگنی دراقتصاد جهانی            
 . به وجود خواهد آمد

مطرح شد داده انـد،   باال های رشد پیشرفت زیادی درزمینه یافتن پاسخ به سؤاالت اساسی که در  مدل    
این بخش . تالف رشد بین کشورها داده نشده استه علل وجوداخئلای به مس هنوز پاسخ قانع کننده، اما

 .های پژوهشی فعال در مراکزپژوهشی اقتصادی قراردارد فهرست زمینهء از اقتصاد کالن هنوز جز
 
 ها  نظریه  بازی.2-5-2

ها راه خود را دراقتصاد با تجزیه و تحلیل بازاررقابت چندگانه وبابـه دسـت آوردن بهتـرین                   نظریه بازی 
پـس از ارایـه     . هادر اقتصـاد خردگسـترش یافـت       ها بازکردو به تدریج به سایر زمینه        بنگاه ١توابع واکنش 

درحقیقـت، نظریـه    . ها به اقتصـادکالن نیـزراه یافـت        ، نظریه بازی  1970نظریه انتظارت عقالیی در دهه      
 ، را بـه   ٢ها، روش برخورد متـداول بامسـایل اقتصـادکالن در آن زمـان، یعنـی روش کنتـرل بهینـه                    بازی

شـود کـه      پویا و پیچیده ای فرض مـی       نظام اقتصادی یک    نظامهای باکنترل بهینه،     در مدل . زیرسؤال برد 
. رود   پـیش مـی  ،لحظه به لحظه باتوجه به شرایط داده شده رفتار خود را به طور بهینه برنامه ریزی کرده 

 اعـم از  ،های اقتصـادی آینـد، واحـد   هایی بیرون می های اقتصادی نیز که از چنین مدل      دربررسی سیاست 
، امـا . شوند های گوناگون فرض می    ها و سیاست    واحدهایی منفعل درمواجهه با شوک     ،ها خانوارها وبنگاه 

اران زها، مشابه سیاست گـ     های اقتصادی، یعنی مصرف کنندگان وبنگاه      ها، واحد  های بانظریه بازی   درمدل
 درشـرایطی کـه     ،بنـابراین . کننـد ها ایفـا     تدریک طرف بازی قرارداشته و نقش فعالی در پاسخ به سیاس          
دهند و براساس آنها تصـمیم گرفتـه، عمـل           واحدهای اقتصادی انتظاراتشان را به طور عقالیی شکل می        

 .هابه مراتب بهتر از کنترل بهینه خواهد بود ، استفاده از نظریه بازیکنند

                                            
1.Best Response Function 
2.Optimal Control  
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اولین استفاده از نظریـه  .  خود گرفته استها ابعادبسیارگوناگونی در اقتصادکالن به  کاربرد نظریه بازی    
 برای تجزیـه  (Kydland & Prescott, 1977) توسط کیدلند و پرسکات ،ها در اقتصادکالن بازی

شوند که   در این مدل، بانک مرکزی و مردم دوبازیکن قلمداد می         . و تحلیل سیاست پولی صورت گرفت     
 سیاست تورم صفررا که برایش      ،زی بانیت خیر  بانک مرک . هریک به دنبال حداکثرکردن سود خود هستند      

درجهـت تغییـر      اقـدامی  ،اگر مردم ایـن سیاسـت را باورکننـد        . کند یک سیاست بهینه ای است اعالم می      
 شده تورم صفر دسـت برداشـته    مدر چنین حالتی، اگربانک از سیاست اعال . دستمزدهایشان نخواهندکرد 

درحقیقـت،  . هش دستمزدواقعی بیکاری راکـاهش دهـد       خواهد توانست باکا   ،عرضه پول راافزایش دهد   
سیاست اولیه اعالم شده بانک که درزمان خود یک سیاست بهینه ای بود، درشرایط بعـدی دیگـر بهینـه                    

 انتظـار تغییـر سیاسـت       ،اما مردم که انتظارات عقالیی دارند، چنین وضعیتی را درک کـرده           . نخواهد بود 
اشت ودرنتیجه، درحال حاضر نسبت به آن واکـنش نشـان داده،            بانک مرکزی درمرحله بعد را خواهند د      

دهد کـه چگونـه نیـت خیـر       به وضوح نشان می ،این مدل . یعنی به دنبال افزایش دستمزدها خواهند بود      
.  شـود - درمثال بـاال تـورم  -اران اقتصادی ممکن است منجربه ایجاد یک وضعیت نامطلوب   گزسیاست  
 کاربردهای فراوانی در سـایر      ، معروف شد  ١های بهینه   زمانی سیاست   که به مدل عدم سازگاری     ،این مدل 

 اعالم سیاست معافیت مالیاتی برروی سرمایه که باهدف ایجـادانگیزه بـرای     ،به عنوان نمونه  . هادارد زمینه
 ، درنتیجـه ،گیرد، ممکن است با واکنش عقالیی پس اندازکنندگان مواجه شده     پس انداز بیشترصورت می   

پس اندازکنندگان به خوبی تشخیص خواهند داد که سیاست بهینه دولت           .  نظر خود نرسد   به هدف مورد  
 و انـدازها  پس از رسیدن به هدف اولیه، یعنی پس انداز بیشترمردم، درواقع دریافت مالیات بیشتر از پس               

ن پـس   د برای گریزاز مالیات تاحد امکا     کر آنها سعی خواهند     ،درنتیجه. سودهای مربوط به آن خواهدبود    
تحلیل آثار سیاست حمایـت از صـادرکنندگان         توان در  له را می  ئمشابه این مس  . داشته باشند کمتری   انداز

صادر کنندگان به درستی انتظاردارنـد    . دکر مشاهده   ،گیرد که باهدف ورود ارز بیشتر به کشورصورت می       
رکنندگان را منبـع بسـیار   که دولت پس از رسیدن به هدف اولیه، یعنی صدورکاالو ورود ارزبیشتر، صـاد  

.  را به صورت مالیات بـازپس گیـرد  ها درآمدهای احتمالی آن،مناسبی برای دریافت مالیات تشخیص داده   
ــ   ــه مخترع ــاز انحصــاری ب ــر، سیاســت دادن امتی ــال دیگ ــفامث ــتفاده از  ان وکاش ــرای اس ــوآوران ب ن ون

ه  انگیزه کافی دردولت، پس از       کنند ک   که دراین مورد هم مردم به خوبی درک می         ،وردهایشان است ادست
 . رسیدن به هدف، برای تغییر سیاست اولیه خود به سیاست دریافت مالیات از انحصارگران وجوددارد

                                            
1.Time Inconsistency of Optimal Policy 
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درشـرایطی  .  تخصیص بازارنیز به کارگرفته شده اسـت       ناکارایی نظام ها درتجزیه وتحلیل     نظریه بازی     
در .  نخواهد بـود   اعادل به دست آمده یک تعادل کار      دارد، ت  که عدم تقارن اطالعات بین بازیگران وجود      

 ویا آسیب اخالقی به وجودآمده مـانع از برقـراری           ١ ممکن است حالت انتخاب معکوس     ،چنین شرایطی 
ها  های مربوط به این مدل     مثال. برآورده شده باشد گردد    معامالت به صورتی که سودآوری طرفین کامالً      

 یا استخدام نیروی کار ، وام بانکی و های دست دوم، بیمه های ماشینتوان در اقتصادخرد ودربازار را می
در هر یک از این بازارها، یک طرف معامله اطالعات بیشتری درمـورد کـاال یاخـدمت                 . باکیفیت دانست 

طـرف بااطالعـات   . داشت خواهد را بیشتر  امکان سود، درنتیجه،موردمعامله نسبت به طرف دیگر داشته     
 مانند بازار ماشـین     -اال یاخدمت خود را بیش از آنچه ارزش دارد به فروش برساند           ممکن است ک   بیشتر

کاالی استفاده شده خود اطالعات دقیقتـری نسـبت بـه    در مورد یا کامپیوتردست دوم که درآن فروشنده  
ن  ماننـد بـازار بیمـه کـه درآ         - ویا پس از معامله با تغییررفتار خودبه فروشند زیان برساند          -خریداردارد  

 بـه  بیمه شونده پس از انعقاد بیمه ممکن است نسبت به محافظت کاالی بیمه شده تعلل ورزد و یاعمـداً   
طرف به چنـین وضـعیتی آگـاهی کامـل دارنـد، در ایـن گونـه             دو که هر  ازآنجا.  کندآن خسارت وارد    

ا اطالعات کم بـه     ندی برای انتقال اطالعات الزم به طرف ب       ایها شرکت نخواهند کرد، مگراینکه فر      معامله
ها همگـی در محـدوده بازارهـای خاصـی کـاربرد              این مدل  ،شود همان گونه که مالحظه می    . وجود آید 
توانند آثارو نتایج کلی درسطح اقتصاد داشته باشند، درمحدوده اقتصادکالن نیـز             آنجا که می    از ،دارند، اما 

 . کاربرد دارند
 
 های تعادل عمومی دلم. 2-5-3

هـایی جدیـدتر،     بادیـدگاه  ،های اقتصادکالن با بنیادهـای خـرد، البتـه         ایی درچهارچوب مدل  ه  مدل ،اخیراً
یک چهارچوب مشترک برای تجزیه وتحلیل مسایل        توانند در پیشبرد هدف ایجاد     مطرح شده اند که می    

تصـاد  دراق  را کـه غالبـاً      الگوی رفاه و تعادل عمومی     ،هادرحقیقت این مدل . اقتصادکالن بسیار مفید باشند   
هـای   مینه مناسبی بـرای بررسـی مسـایل اقتصـاد کـالن ونقـش سیاسـت              ز به عنوان    ،شود بحث می  خرد

 به عنوان یک نمونه اشـاره  (Farmer, 1993)من به مدل فارمر ، دراینجا. اقتصادی انتخاب کرده اند

                                            
1. Adverse Selection 
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مربـوط بـه   در این مدل که متکی بر دستگاه معادالت تفاضلی پویا است، کلیه فرض های اصلی              . کنم می
ی و ازهمـه    یها، انتظارات عقال   یعنی رقابت کامل در بازارها، انعطاف پذیری قیمت       ،  ها های کالسیک  مدل

هـای اقتصـادی     همچنان امکان ایفای نقش بـرای سیاسـت       ،  مانند، اما  مهمتر تسویه بازارها پابرجاباقی می    
هـای   عکس العمل نسبت بـه مـدل      ها را نوعی     های مربوط به عدم تعادل کینزین      فارمر بحث . وجود دارد 

تـوان در    دهدکـه چگونـه مـی       نشـان مـی    ،وی. دانـد  بیش ازحدساده شده متکی بر انتظارات عقالیی می       
 باکلیـه  (Arrow & Debreu, 1954)ازنـوع ارو و  دبـرو    چهارچوب یک اقتصـاد تعـادل عمـومی   

.  نباشـد ا کـار  کـه تعـادل بـه دسـت آمـده ازآن لزومـاً      ، سـاخت نهای کالسیکش،  یک مدل کـال      فرض
هـا رواج    ها وکالسـیک   درحقیقت در این مدل، بحث تاریخی تعادل درمقابل عدم تعادل، که بین کینزین            

یی تعـادل بـه دسـت       ایی یا عدم کار   ا جای خودرا به بحث کار      و ازدست داده  دارد، اهمیت خودرا کامالً   
ی فارمربه تخصـیص بهینـه      شود تااقتصادمفروض در مدل تعادل عموم      چیزی که باعث می    .دهد آمده می 

.  نیـز بـه آن اشـاره شـد          کـه قـبالً    ،های خود تحقق یافته اسـت      له پیشگویی ئ منتهی نشود، همان مس    اکار
درواقع، وجود چنین باورهایی درمیان واحدهای اقتصادی، که فارمر، آن را به عنوان یک بنیاد درکنار دو                 

شود کـه امکـان رسـیدن بـه چنـد            سبب می کند،   بنیادترجیحات مصرف کنندگان و تکنولوژی مطرح می      
 نیزبحث شد، تعادل    درچنین شرایطی، همان گونه که قبالً     . تعادل، به جای یک تعادل یگانه، به وجودآید       

 .های پولی ومالی قادر به اثرگذاری خواهندبود  سیاست،درنتیجه  نبودها کاربه دست آمده لزوماً
محل مناسبی بـرای تلفیـق اقتصـاد خـرد وکـالن             ل عمومی رسد باتوجه به اینکه بحث تعاد      به نظر می      

است، استفاده ازآن زمینه خوبی برای ایجادبستر واحـدی کـه بتـوان در آن بـه تجزیـه وتحلیـل مسـایل                       
 هنـوز ادامـه دارد و امیداسـت بتـوان           ،کاربیشـتر درایـن زمینـه     . اقتصادکالن پرداخت فراهم آورده است    

 .   وردپاسخ داده نشده اقتصادکالن به دست آ ابعاد شنتری از سایررو و ازطریق آن درآینده نتایج بهتر
 
 های آماری و محاسباتی مدل .2-5-4

 نتوانسـتند نتـایج خـوبی بـه     1970 و 1960هـای   به کار گرفته شده در دهـه های کالن    که مدل آنپس از   
هـای    روش(Sims, 1980)خصوص درزمینه پیش بینی ارایه دهند، برخی اقتصـاددانان ماننـد سـیمز   

 بودند، از این لحـاظ      ١ غیرنظری ها نوعاً  این روش . نوین دیگری برای مدل سازی اقتصادکالن ارایه دادند       
شـناخته شـده اقتصـادی اسـتفاده        هـای    هکه برخالف استاندارد معمول، از روابط ساختاری متکی برنظری        

                                            
1.Atheoric Models  
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ها اهمیت بیشتری نسبت بـه       شف روابط اقتصادی از طریق جستجو در داده       کدر این دیدگاه،    . کردند نمی
 .های اقتصادی داشت بررسی روابط شناخته شده براساس نظریه

های زمانی که تغییرات متغیرها را ازطریق کشف خواص آماری آنها            های آماری سری   استفاده از مدل      
 اهمیت زیادی در اقتصـاد  (Nelson & Plosser, 1982)دهند، با مقاله نلسون و پالسر توضیح می

هـای   دربررسی رفتار متغیرهای کالن، در ایـن دیـدگاه، دیگرلزومـی بـه طراحـی مـدل                . الن پیداکردند ک
توان باتوجه به روند گذشـته        رفتارهرمتغیر را می   ، بلکه .های اقتصادی نیست   ساختاری بااستفاده از نظریه   

ررسـی خصوصـیات   بنـابراین، ب . دکـر خود آن توضیح داده  رفتار آینده اش را نیز به خوبی پـیش بینـی     
 درزمینـه کـاری پژوهشـگران و        ،آماری متغیرهای کالن، مانند مانا یـا غیرمانـا بـودن آنهـا، از ایـن پـس                 

تـوان   دارای ریشه واحـد باشـد، نمـی         یک متغیر  ،طبق قواعد آماری، اگر   . دانشجویان اقتصاد قرار گرفت   
د که اکثرمتغیرهای اقتصادی دارای     کینگ و پالسر در مقاله خود نشان دادن       . دکرتغییرات آن را پیش بینی      

 ایـن ادعـا   ،البتـه . دکـر توان برای توضیح آنها از سـایرمتغیرها اسـتفاده          نمی ، بنابراین .ریشه واحد هستند  
هـا    باتوجه به درنظرگرفتن شکست ساختاری در روند تـاریخی داده          (Perron,1889)پرون  ازسوی  

 .  تاحدود زیادی تعدیل شد
هـای چنـد متغیـره،  مـدل بردارهـای خـود         های زمـانی از نـوع مـدل        های سری  نوع متکامل تر مدل       

یکدیگر تعامـل    به طوری که با،ها، کلیه متغیرها درونزا فرض شده   دراین مدل .  است   VAR١رگرسیون  
دهـد کـه کلیـه تعـامالت بـین متغیرهـا درطـول زمـان                 ها اجازه می   ساختار پویای این مدل   . کامل دارند 

 ،هـا  کاربرد اصلی ایـن مـدل     . قدرت پیش بینی مناسبی از وضعیت آینده آنها ارایه شود         درنظرگرفته شده   
هـای گونـاگون بـر متغیرهـای          تجزیه وتحلیل آثار شوک    ،همچنین پیش بینی متغیرهای کالن اقتصادی و     

هـا ایـن    اشکال مهم ایـن مـدل  . است ٢ها  به دست آوردن توابع واکنش به شوک    راه مدل درطول زمان از   
غیرقابـل   و از لحـاظ درجـه آزادی         ه در صورت اضافه کردن یک متغیر، ابعاد آنها بسـیار بـزرگ            است ک 

 ،هـای اقتصـادی نیسـتند      هـا متکـی بـه نظریـه        ایـن مـدل      با توجه به اینکه     ،همچنین. شوند مدیریت می 
 این  ،لبته ا .ها مورد استفاده قرار گیرند     های ساختاری در تجزیه و تحلیل سیاست       به خوبی مدل  توانند   نمی

 ٣(SVAR)هـای خودرگرسـیون بـرداری سـاختاری        هایی ماننـد مـدل     اشکال نظری، بعدها توسط مدل    
                                            

1.Vector Auto-Regressive Models 
2. Impulse Response Functions  
3.Structural Vector Atuo-Regression 
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)  (Blanchard & Quah,1994ها، که اولـین آنهـارا بالنچـارد و کـوا     در این مدل. حدودحل شد
صـادی  های اقت های ساختاری متکی برنظریه ضرایب ساختاری بااستفاده از اعمال محدودیت رایه دادند،ا

برای استفاده بهتر از کلیه اطالعات، و       . شوند های خالصه شده دستگاه معادالت برآورد می       وازطریق فرم 
 توسـط لیتـرمن     ١(BVAR)های خودرگرسیون بـرداری بیـزین        صرفه جویی در درجه آزادی نیز، مدل      

(Litterman, 1986)درمورد ارتباط ها، با استفاده از اطالعات مدل پرداز  در این مدل. طرح شدند م
. شـوند  اعمال می  های آنها  وقفه های خاصی درمورد ضرایب متغیرها و      های متغیرها، محدودیت   بین وقفه 

های دقیقتری نیز خواهـد شـد        رود، استفاده ازاطالعات اضافی منجربه پیش بینی       همان گونه که انتظارمی   
 . که در اکثرموارد نیز همین طور بوده است

ماننـد فیزیـک بـا توجـه بـه           های علمی  های محاسباتی دیگری که درسایر رشته      مدل یک سری    ،اخیراً    
 در ،های کامپیوتری توسعه یافتـه انـد نیـز    پیشرفت سریع ابزارهای محاسباتی الکترونیکی وبرنامه نویسی      

 ها که دراقتصـاد کـالن راه خـود را          برخی از این مدل   . های گوناگون اقتصادی به کارگرفته شده اند       زمینه
، بـی   3، منطـق فـازی    ٢های عصـبی مصـنوعی     های شبکه  مدل: توان به شرح زیر نام برد      بازکرده اند را می   

هـای بـا معـادالت پیچیـده         توانسته اند مشکل حـل مـدل       ،ها درحقیقت  این مدل . 5 و چندسطحی  4نظمی
هـای    مـدل باوجود اینکه کـاربرد ایـن گونـه   . کنندهای محاسباتی برطرف  ناخطی را با استفاده از تکنیک  

گیرد، برخی از اقتصاددانان هنوز نسـبت بـه اسـتفاده از            محاسباتی به تدریج ابعاد گسترده ای به خود می        
هـا،   علـت ایـن نگرانـی     . نگرنـد  ها در تجزیه وتحلیل مسایل اقتصادی با دیده شک وتردید مـی            این مدل 

 عدم امکان ارزیابی آماری     های جدیدتر، ممکن است ریشه در      صرفنظر ازمقاومت طبیعی درمقابل دیدگاه    
درحال حاضر، ودرپاسـخ بـه ایـن        . های محاسباتی داشته باشد    نسبت به نتایج به دست آمده از این مدل        

های محاسباتی مطرح شده انـد      های آماری درچهارچوب مدل    هایی در زمینه استنباط و آزمون      نیاز، روش 
هـای رایـج در اقتصـاد سـنجی        و مـدل  هـا    وسعی بسیاری شده تا ارتباط منطقـی بـین ایـن گونـه مـدل              

 .  نیاز به پژوهش بیشتری دارد واکنون نیزدرجریان استاین بحث طبیعتاً.برقرارشود
 

                                            
4. Bayesian Vector Auto-Regression 
1. Artificial Neural Networks  
2. Fuzzy Logic  
3. Chaos  
4. Multi-level  
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 اقتصادکالن، تحوالت در پیش رو. 3
توان با اطمینان بسیار نسبت به وضعیت         هرچند نمی  ،اقتصادکالن همچنان یک علم در حال تحول است       

توان نسبت به آینده این تحوالت اظهـار نظـر    جه به شواهد موجود میآتی این علم سخن گفت، اما باتو     
 .کردخالصه توان  میاین تحوالت را در چهار جنبه . کرد
تـوان کلیـه مباحـث و مسـایل       دامنه علم اقتصاد کالن تاحد زیادی وسیع شده و به سختی مـی              .3-1   

رسـد در آینـده      به نظر مـی   .  قرارداد در آن را درحوزه یک رشته یا گرایش مورد بررسی دقیق          طرح شده   
های پـولی    های مالی، پول و سیاست     هایی از اقتصاد کالن، مانند اقتصاد رشد، دولت و سیاست          زیربخش

 اقتصـاد مطـرح شـوند      و اقتصاد بین الملـل هـر یـک بـه تنهـایی بـه عنـوان یـک رشـته تخصصـی در                       
(Colander, 2000). 

 دوره زمـانی    هـا یعنـی      ای بسیاری درمورد دامنه زمانی مـدل      ه درتاریخ علم اقتصاد کالن بحث    . 3-2   
توان گفت که دودیدگاه اصلی وسنتی حـاکم در    میاصوالً. کوتاه مدت و بلند مدت صورت گرفته است   

بـه  . زمانی بلندمدت وکوتاه مدت شکل گرفته انـد   دورهها، برمبنای    ها و کینزین   این علم، یعنی کالسیک   
تواننـد بـه طورکامـل مسـایل واقعـی          هیچ یک از این دوبعد زمانی نمی       ،اضررسد که در حال ح     نظر می 

هـای بلنـد     مدل. کنند مؤثری را توصیه     واقعاً های روشن و   سیاستکرده،  اقتصاد کالن را تجزیه وتحلیل      
 اما تطابق آنها با واقعیات زندگی       ،مدت هرچند که دارای سازگاری درونی وپایه خرد مستحکمی هستند         

 . تواند خالی از خطر باشد  شان نمییهای سیاست درنتیجه به کارگیری توصیه   ،  دان ساده نیست  روزمره چن 
های کلی حاکم براقتصاد غافـل       های کوتاه مدت، از روند     های متکی برتجزیه وتحلیل    ازطرف دیگر، مدل  

ی شـدید تـر     هـا  ها وبی ثباتی   نا ممکن است منجر به بروز بحر      های سیاستی آنها،   توصیه ، درنتیجه ،مانده
گیری و وحدت نظری درحال شـکل گیـری اسـت کـه               یک جهت  ،رسد درحال حاضر   به نظرمی . دشو

. (Solow, 2000)هـای میـان مـدت طراحـی شـوند       های اقتصاد کـالن بـرای دوره   برمبنای آن مدل
 بیشـتر  بلند مدت بـه دوره ده سـال و         دوره    کوتاه مدت به دوره یک الی دو سال و         ازنظرزمانی، معموالً 

هـای بـاافق     مـدل . توان یک دوره سه تا پنج سال درنظرگرفـت          میان مدت را می    ، بنابراین ،اطالق میشود 
هـای   مدهای سیاسـت  امیان مدت قادر خواهند بود درعین تطبیق با واقعیات زندگی، تصویرروشنی از پی            

 .    توصیه شده نیزبه دست دهند
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روش  الن و پیش بینـی متغیرهـا را بتـوان بـه دو            های اقتصاد ک   اگر روش تجزیه وتحلیل مدل    .  3-3    
توان گفت درآینده بایـد شـاهد    ، می کردمحاسباتی یا غیرنظری تقسیم     -ساختاری یانظری و روش آماری    

در این صورت، اقتصاددانان برای درک      . های تلفیقی متکی برهردوروش قبلی بیش از پیش باشیم           روش
 ،درحال حاضر نیز  . دکننرا به هر دوروش مجهز       دیگر باید خود  جدید و مبادله افکارشان با یک     های   مقاله

های آماری و محاسـباتی      روشدوبعد نظری و     هر هستند که در  کسانی  واقع  در   خوب   دانان کالن اقتصاد
ــا وســعت بیشــتری ادامــه خواهــد   بــه نظــر مــی. صــاحب نظــر وقــوی هســتند رســدکه ایــن رونــد ب

 .  (Collander, 2000)یافت
های خود را به مسایل اجتماعی درحـوزه         ، اقتصاد کالن دامنه مباحث وتجزیه وتحلیل      جامسران . 3-4    

البتـه،  . شناسـی گسـترش خواهـد داد       علم جامعه شناسی و همچنین مسایل رفتاری درحوزه علـم روان          
. های اقتصاد کالن در دهه اخیر وجـود دارد         های خوب ومؤثری از ورود این گونه مباحث در مدل          مونهن

های جدید درمورد تبیین مسایل کالن براساس تجزیـه          توان از برخی مطالعات کینزین      می ،نوان مثال به ع 
های رشـد جدیـد کـه     های قبلی به آنها اشاره شد و همچنین مدل های رفتاری افراد که در بخش   وتحلیل

. اشاره کرد  ،های اجتماعی آنها دارند    های متفاوت کشورها باتوجه به زیرساخت      سعی در تبیین علل رشد    
هـای اقتصـاد کـالن       با توجه به این که دخالت عوامل روانی، اجتماعی و سیاسی در مدل            رسد   به نظر می  

همـان  . ها در آینده گسترده تر شـود       دامنه استفاده از این مدل    ،  کند قدرت تجزیه وتحلیل آنهارا بیشتر می     
ل عمده این است که بنـا بـه   کمش تصریح می کند  (Baumol,1991).کند  تصریح میطور که بامول

های ریاضـی بسـیار مشـکل     ماهیت برخی مسایل اجتماعی وروانی، فرموله کردن دقیق آنها درقالب مدل      
 که اهمیـت  کسانیهای ریاضی و   باید درنقطه ای سازش بین اقتصاددانان متکی به روش  سرانجام،. است

 صـورت گیـرد   ،دهند سایل اقتصادی میتاریخی درتجزیه وتحلیل م    فرهنگی و ،  بیشتری به مسایل نهادی   
 .های اقتصادی ازهردوجنبه از غنای  کافی برخوردار شوند تا مدل

 
 آموزش وپژوهش اقتصادکالن درایران. 4

  ١.ها نقد خواهم کرد  آموزش وپژوهش اقتصادکالن درایران را ازدوبعد مفاهیم و روشنظام ،دراین بخش

                                            
 آموزشی و نظام که این بخش با یک دید منتقدانه  نسبت به کنمکید أدانم بر این نکته ت  در اینجا الزم می .1

 گرانقدری که طی سال های استادانپژوهشی کشور نوشته شده است و به هیچ وجه قصد نادیده گرفتن زحمات 
. نیستکردند، ه یادگیری تشویق دانشجویان را با وجود مشقات زیاد مادی و اجتماعی ب سخت دهه های اخیر
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 مفاهیم. 4-1

 بـه   ، امـا  .مطـرح شـده انـد      نیـز  ما هایی درکشور  نشیب و قتصادکالن بافراز مباحث و مفاهیم مطرح در ا     
 کمیت و کیفیت، طـی دودهـه اخیـر نسـبت بـه               جنبه هردو رسد که شکاف علمی ماودیگران، از      نظرمی
جهان، از این  کشورهای    بخشی از این شکاف علمی بین ما و سایر         ،البته. های قبل بیشتر شده است     دوره

اقتصاد کالن نبوده ونیستیم، همیشه به طور طبیعی وجودداشـته          ه های   کننده فکر و نظری   نظر که ما تولید     
  . به مراتب گسترده تر ازحد معمول وسنتی آن شـده اسـت           ،   ابعاد این شکاف درحال حاضر     ، ولی . است

همان گونه که در بخش قبلی مطرح شد، تحـوالت علمـی بـه خصـوص در زمینـه اقتصـاد کـالن طـی                 
هـای کـالن آموزشـی وپژوهشـی          بـه علـت سیاسـت      ، امـا  . بسیار زیاد وگسترده بوده انـد      های اخیر  دهه

هـای سـنتی، یعنـی از        کشورامکان ایجاد ارتباط سازنده وفعال بااین گونه تحوالت، حتی در حد ارتبـاط            
 وقفـه بیشـتری نسـبت بـه مباحـث           ، درنتیجه ،های پیشرفته وجودنداشته   طریق اعزام دانشجو به دانشگاه    

 . م جاری اقتصادکالن در سطح بین المللی ایجادشده استومفاهی
 آموزش وپژوهش ما ودیگران را می توان در حد دو تاسه سال،             نظاموقفه سنتی بین مفاهیم رایج در           

. یعنی فاصله زمانی بین دوران آموزشی دانشجویان دوره دکتری و زمان فـارغ التحصـیلی آنهـا دانسـت                  
  بـا  ابتـدایی به کشوربازگشتند، به طور بسیار       دردوران قبل از انقالب اسالمی    آخرین فارغ التحصیالنی که     

 فـارغ التحصـیالن زیـادی بـه         ، از آن پس نیز    آشنا شدند شان  یمباحث انتظارات عقالیی در دوران آموزش     
سایر . کشور بازنگشته، نیروهای جدیدی نیز برای مدت بیش از یک دهه به خارج از کشور اعزام نشدند            

های بین المللی نیز در ایـن دوران بسـیار           مانند شرکت در سمینارها وکنفرانس     ای ارتباطات علمی  ه زمینه
 بیسـت    با یک وقفه حـدوداً     1370 و   1360های   درنتیجه، دانشجویان دهه  . ستمحدود و غیرفعال بوده ا    

ادی از  البتـه، برگشـت تعـد     .  بوده انـد   روبه رو ساله نسبت به مباحث جاری مطرح در سطح بین المللی           
های اطـالع رسـانی       گسترش شبکه  ،همچنین های خارج ازکشوردر این دوره و      فارغ التحصیالن دانشگاه  

                                                                                                       
عزیزی است که افتخار دانشجویی تادان درواقع، اگر نکته مثبتی نیز در این نوشته وجود دارد متعلق به همان اس

 .  را داشته امآنها 
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 تعداد فارغ التحصیالن جدید برگشتی بسیارمحدود       ،اما. واینترنت، تاحدی ازوخامت اوضاع کاسته است     
هـای اطـالع رسـانی در        کهعمراستفاده ازشب . داشته باشند  توانستند  اثرگذاری چندانی نمی   ،نامنظم بوده  و

.  آموزشی وپژوهشی ما نشده اند     نظام جذب   ابه طورکامل وکار  ،  بسیار کم بوده، هنوز    نیز های ما  دانشگاه
بنابراین، شایدبتوان گفت اکثرفارغ التحصیالن رشته اقتصاد در طی دودهه گذشته بامباحـث و مفـاهیمی                

ات به عنـوان یـک متغیـر درونـزا بـه خصـوص در               های خرد، اهمیت انتظار    های کالن با بنیاد    مانند مدل 
هـای رشـد درونـزا، واحـدهای         اری اقتصـادی، رشدپایداراقتصـادی ومـدل       گز ارتباط با مسایل سیاست   

هـای غیرخطـی     ها و اطالعات و مدل     ها براساس نظریه بازی    اقتصادی ناهمگن، تجزیه و تحلیل سیاست     
 . پویا و محاسباتی کمترآشنایی پیداکرده اند

های ایـران در   های اصلی تدریس شده در اکثر دانشگاه اهد این مدعا این است که متداولترین کتاب    ش    
ـ    های اولیه کتاب   این دوران بیست ساله در سطح کارشناسی  ترجمه چاپ          لیف أهایی مانند اقتصاد کالن ت

، و در دوره کارشناســی ارشــد کتــاب (Dornbush & Fischer, 1989)دورنبــوش و فیشــر  
ها، بـا وجـود اینکـه بسـیارخوب و      این کتاب). 2و1جداول ( بوده اند (Branson, 1987)سون بران

نسـبت بـه مباحـث ومفـاهیم        ) های اولیه شان   به خصوص چاپ  (نسبتاً جامع تهیه شده اند، از نظرزمانی        
ـ     دوره کـه اصـوالً   نهای دکتری، به دلیل ای      دردوره ،البته. ترهستند جاری اقتصاد کالن عقب    دی هـای جدی

مطرح شده اند، وضـعیت کمـی متفـاوت          تر درآنها  درنظام آموزشی ما هستند ومباحث جدیدتر و عمیق       
 بـرای اکثـر     مباحث مطرح شـده در منـابع جدیـدتر         ،ها این است که    اما مشکل عمده دراین دوره    . است

هـا،   دورهدانشـجویان ایـن     . دانشجویانی که محصول نظام آموزشی دودهه قبل هستند، کامالً تازگی دارد          
کنند کـه وارد رشـته       هایشان،  گاهی اوقات تصور می      مباحث مطرح شده در دوره    تفاوت زیاد   باتوجه به   

هـا بامطالـب آمـوزش     توانند یک ارتباط منطقی بین مطالب ارایه شده دراین دوره  جدیدی شده اندو نمی   
عت تحـوالت انجـام شـده در     با توجه به شـدت وسـر      ،البته.  کنند برقرار های پایین تر   داده شده دردوره  

 هیچ گـاه وسـعت      ، اما .های خوب دنیا نیز حاکم بوده است        چنین وضعیتی در سایر دانشگاه     ،اقتصادکالن
 . این فاصله به اندازه ای که درنظام آموزشی ما وجوددارد نبوده است

 
 ها   روش.4-2

 ارایه شـده در اقتصـادکالن        جهان از نظر مفاهیم و مباحث       سایر کشورهای  باوجوداینکه شکاف بین ما و    
ها، نه تنها در آموزش وپژوهش اقتصاد        با روش  رابطه    در ،در حال حاضر تاحدودی کمتر شده است، اما       

های سنتی مبتنی بـر اصـالت کمیـت، فـرم ومحفوظـات              های علمی، هنوز روش    کالن بلکه درکلیه زمینه   
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ب استاندارد تهیه شده از قبل باید بـدون         در این نظام آموزشی، مطال    . برنظام آموزشی ایران حاکم هستند    
غالـب  ،  در پژوهش نیز  . منتقل شوند  دانشجو و  معلم و استاد به دانش آموز      به وسیله  کم و کاست و عیناً    

. انتقال مباحث تکراری ازطریق ترجمه، گردآوری ودرحد عالی ارایه کاربردهـا دارنـد             ها تکیه بر   فعالیت
له بسـیار ضـعیف     ئو قـدرت حـل مسـ       ش وتقویت نوآوری، ابتکار    امکان پرور  ،درحقیقت، در این نظام   

 . ١است
 استادی است که یـک کتـاب        های ما، یک استاد خوب معموالً      درروش معمول نظام آموزشی دانشگاه        

مهم تر ازآن، سـؤاالت     .  مطابق آن پیش رود    درسی ویا جزوه مشخصی را برای درس معرفی کند و دقیقاً          
قابل پاسخ دادن با عبـارات آورده شـده          عیناً   ب درس داده شده استخراج شوند، و      از مطال کامالً  امتحانی  

برنامـه  ادان   اسـت  های پیشرفته جهان، معموالً    های متداول دانشگاه   در روش . در متن کتاب یا کالس باشند     
درسی خود شامل اطالعات اولیه مربوط به درس، شـرح درس، پـیش نیازهـا، عنـاوین مطالـب، منـابع                     

دسترسی به استادورفع اشکاالت خارج ازکالس،      چگونگی  ورد نیاز، روش ارزیابی دانشجویان،      ومĤخذ م 
 انتظاراتی که دانشجویان باید از درس داشته باشند، را درهمان ابتـدای تـرم بـه دانشـجویان ارایـه                     و کالً 
بع اصلی معرفی    بیش از یک منبع در کنار من       د  شو  سعی می  خذ نیز معموالً  Ĥم درانتخاب منابع و  . دهند می
های پیشرفته وجوددارد، کارمستمرو زیادی اسـت کـه          ری که درروش آموزش دانشگاه    تله مهم ئمس. دشو

این کارهای انفرادی   .  انجام دهد  ها شخصاً  ها و مقاله    برخواندن مطالب درسی ازکتاب    افزوندانشجو باید   

                                            
. لیل قراردادها ردتجزیه وتح توان به عنوان خصوصیات یک تعادل دریک نظام آموزشی درچهارچوب مدل بازی وجودچنین وضعیتی را می.1

های مبتنی برایجاد  پرداختن به روش.است که صرفا به کمیت و محفوظات تکیه نماینددر این دراین بازی، نفع کوتاه مدت معلم وشاگرد 
خصوصا کسی که خود با یک روش مبتنی برکمیت ومحفوظات تربیت شده -خالقیت ونوآوری، برای معلم زیان آوراست زیراکه یک معلم

برای دانش آموزان نیزحفظ کردن مطالب ازقبل تهیه شده به . ت و کاربیشتری برای پیاده کردن چنین روشی اختصاص دهد بایدوق-است
البته این تعادل کارآ نیست زیرا باتغییر روش در ابتدای کار، به شرط . مراتب راحت تروسریع ترازیادگیری براساس پژوهش و نوآوری است

زه کافی برای تطبیق با روش مبتنی برپژوهش وپرورش نوآوری داشته باشند، دانش آموزان نفع خودرا در هایی که توان وانگی وجود معلم
توان بادخالت دادن شرایط حاکم بربازارکارازنظرمیزان ارزش گذاری به  البته این مدل ساده را می. یادگیری براساس روش دوم خواهند دید
به کمیت یا کیفیت آموزش در بازارکار، درانتخاب روش بهینه تحصیل ن ارت دیگر، ارزش دادبه عب. کمیت یا کیفیت آموزش نیز توسعه داد

ها ی بیش از حد مجاز، و  فراوانی رفتارهای خالف مانند تقلب کردن در سرامتحانات، غیبت. توسط دانش آموزتأثیرمستقیم خواهد داشت
توانند درقالب چنین مدلی  هاپس ازامتحانات درنظام آموزشی ما همه می های دانشجویان برای کاهش حجم درس و تعدیل نمره یاچانه زنی

.واردشدن در جزییات چنین مدلی نیاز به پژوهش ومقاله ای مستقل دارد. توضیح داده شوند  
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 ،شـوند  ل مسایل جدید انجـام مـی      های بسیارکه به صورت ح     ها ویا تمرین    در چهارچوب پروژه   که غالباً 
 کتاب   از  باید مطالب استادرادرکالس ویافقط به صورت افرادی که –دانشجویان را ازحالت انفعالی 

کند که به صورت فعال به دنبال یادگیری مطالب وبه            تبدیل به پژوهشگرانی می    ، خارج ساخته  -فراگیرند
 . کاربستن آنها درشرایط گوناگون  هستند

های نوین آموزشـی و پژوهشـی تربیـت شـده            ظام آموزشی ما، یک استاد، حتی اگرخود با روش        درن    
 روه  روبهایی دریک کالس دانشگاهی      با پیاده کردن چنین روش    رابطه  باشد، با دومحدودیت اساسی در      

دانشجویانی کـه   .  دانشجویان است  محدودیت اول، فقدان تقاضا ازجانب نظام آموزشی وخصوصاً       . است
 ازطی دوران آموزشی طوالنی خود، هنوزانجام یک تحقیـق سـاده را بسـیار سـخت وطاقـت فرسـا               پس  
های شخصی را ندارنـد، درمقابـل ارایـه چنـین       روحیه فراگیری ازطریق پژوهش ویافته دانند، واصوالً  می

 چنـین رفتـاری     أمنشـ .  سعی در تغییر آن به سبک سـنتی خـود دارنـد            ،کرده  مقاومت هایی معموالً  روش
یک دانشجو، یا بـه     .  شود های موجود دربازار کار وآموزش عالی مربوط می        ردانشجویان نیز به واقعیت   د

دنبال کسب مدرکی است که براساس آن بتواند کارمناسبی در بازارکاربیابد ویابه دنبال ادامه تحصـیل در                 
 نداشــته باشــد، اگربازارکــار، توجــه چنــدانی بــه کیفیــت آنچــه کــه فــرد فراگرفتــه. مقــاطع باالتراســت

وازنظرآموزشی ارایه مدرک برای دستیبابی احتمالی به کار کفایت کنـد، انتخـاب بهینـه دانشـجو تـالش           
درصورت تصمیم به ادامه تحصیل نیز، دانشجو بـه  . برای اخذمدرک بدون توجه به کیفیت آن خواهدبود  

 نیاز زیادی   ، که معموالً  دنبال روش آموزشی است که وی را برای موفقیت درامتحانات سراسری ورودی           
است بـه    محدودیت دوم، محدودیت درآمدی استاد    . له ندارند، آماده کند   ئبه تفکرعمیق وقدرت حل مس    

، برای یک استاد نیزانگیزه صـرف وقـت بیشـتر           استادان های   دریافتتوجه پایین بودن      با ،این ترتیب که  
تـوان تصـورکردکه نظـام آموزشـی       اقع، می درو.  وجودندارد ،هایی است  که الزمه پیاده کردن چنین روش     

 .  ومطلوب نیستایند محصول کارآوپژوهشی ما دارای یک تعادلی است که ازنظر اجتماعی و بر
هـای علمـی کشور،نامناسـب       پژوهش دراقتصادکالن، هرچند مشابه وضعیت کلی پژوهش درسایررشـته        

کمیت طی دهه اخیربه وجودآمـده      توان گفت تحول مثبتی به خصوص از نظر          خوشبختانه می ،  است، اما 
  عدد بوده است 293 علمی منتشرشده درزمینه اقتصاد کالن های  لهطی چهل سال اخیر، کل مقا. است
منتشرشـده  هـای    لـه از کـل مقا   . گیـرد   اقتصادی منتشر شده را دربرمـی      های   له درصد از کل مقا    5/16که  

 انـد   در دهـه هفتـاد منتشـر شـده         فقـط  ) درصـد  87حـدود   ( عـدد آن     258درزمینه اقتصاد کالن تعـداد      
هـای    سه موضوع ارز، نقش بانک مرکزی وسیاست       ،با موضوعات پژوهش شده نیز     رابطه   در). 3جدول(

وبازارهـای   و رشد وبیکاری به ترتیب بیشترین و سه موضوع اقتصـادکالن سـنجی، ادوارتجـاری،              ی  پول
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م عمـده مباحـث مربـوط بـه ارزدر          سـه . هـای انجـام شـده را داشـته انـد           مالی کمترین سهم ازپژوهش   
 و  هـا  نهای اقتصادی دودهه اخیر باتوجه بـه وابسـتگی زیادکشـوربه درآمـدهای نفتـی و نوسـا                  پژوهش

 . تواند تفسیرشود  می،تأثیرگذاری زیاد آن
های  کیفیت کارهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه      . وضعیت کیفی پژوهش نیز مشابه آموزش است          

 کمبـود پژوهشگران اقتصادی از طرفی بـا       .  است درمقایسه با سایر جهان بسیار پایین        ما درحوزه اقتصاد  
از طـرف دیگـر، هزینـه فرصـت انجـام پـژوهش         .  هستند روه  روبهای باکیفیت باال     تقاضا برای پژوهش  

 ان در بازار پـژوهش، انجـام      گربنابراین، تصمیم بهینه پژوهش   . بااستاندارد جهانی برای آنها بسیار باالست     
 دیگران، درداخل و    به وسیله  به صورت گردآوری کارهای انجام شده        های ساده، نوعاً   یک سری پژوهش  
 پژوهشی، که حاصل پژوهش    های   لههای آموزشی ومقا   شاید وجود بسیاراندک کتاب   . خارج، خواهد بود  

در همـین  های بین المللی باشـد، در جامعـه علمـی مـا ریشـه       لف و درحد استانداردؤهای خود م   ویافته
 .  ها داشته باشد محدودیت

 از وضعیت نامناسب آمـوزش و پـژوهش حـداقل دررشـته اقتصـاد، شـاید مـوارد                   تنرون رف یبرای ب     
 . پیشنهادی زیر بتواند مؤثر باشد

هـای مقـدماتی    دردوره. توانـد متفـاوت باشـد    هـای مختلـف مـی     هر درس در دوره     روش تدریس  .1   
با تجربه تر   ادان  استبه وسیله   لیات علم اقتصاد ویا دروس نظری مقدماتی        کارشناسی، اگردروسی مانند ک   

کید شود، أو عالقه مند تر تدریس شوند وبه مسایل کاربردی، البته در چهارچوب تحلیلی، درآنها بیشتر ت        
 و ورود   لدانشجویان عالقه مندی بیشتری به رشته اقتصاد پیدا خواهند کردو درهردوزمینه ادامـه تحصـی              

های مربوط به نظریه مطلوبیت و استخراج        توان بحث  به عنوان مثال، می   . تر خواهند بود   ازارکار موفق به ب 
های بی تفاوتی را به مراحل بعد و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل جـدی دررشـته اقتصـاد را       منحنی

تدریج بـر  ه توان ب های آخر کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، می  های سال  دردوره. دارند منتقل کرد  
تـوان از    هـای دکتـری، مـی      ها، به خصوص دوره    در تدریس این دوره   . وزن مسایل نظری ومحض افزود    

 .  با مباحث جدیدتر درادبیات آشنایی دارند کمک گرفتکه معموالًتادانی اس
. در تدریس دروس اقتصادی، به کارگیری پژوهش به عنوان بخشی از آموزش، بسیار مفید اسـت               . 2    

هـای کوتـاه شـروع کـرد و متناسـب بـا دوره و نـوع درس آن را                     تـوان از پـژوهش     برای این کـار، مـی     
پژوهش فردی دانشجویان، عالوه بر فراگیری نحوه تنظیم یک گزارش          . تعمیم داد  های کامل تر   تاپژوهش
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نوآوری آشنا  له و   ئ، آنها را با فرایند حل مس      بداندپژوهشی، که یک کارشناس اقتصادی باید آن را خوب          
 . سازد می

های تجربی بـرا ی آمـوزش    توان از روش در ارایه برخی دروس، به خصوص دروس مقدماتی، می   . 3   
 در فراینـد تصـمیم گیـری        های تجربی، دانشجو شخصاً    در روش . وانتقال مفاهیم اقتصادی کمک گرفت    

اگیـری علـم اقتصـاد را بـرای         هـا، فر   اجرای ایـن روش   . کند  مالحظه می  شرکت کرده و آثار آن را عمالً      
 . کند تر می بخش تر و لذت دانشجویان، حداقل آن دسته که قدرت تجرید ضعیف تری دارند، ساده

درارایه دروس اقتصادی نظری، همراه کردن کاربردها، به خصوص کاربردهای ملمـوس ومتناسـب     . 4   
. تواننـد بسـیار مفیـد باشـند      مـی بازندگی بومی دانشجویان، درافزایش عالقه مندی و قدرت فهم مطالب    

به ارایـه کاربردهـا     را  های درسی جدید اقتصاد خرد و کالن مقدماتی و میانه وزن بیشتری              امروزه، کتاب 
هـم چنـین، دربرخـی کشـورها ماننـد          . اند دادهاختصاص  های مشخص وواضح از زندگی روزمره        ومثال

شود، توجه ویژه ای به بومی کـردن    ایی استفاده می  های درسی استاندارد آمریک     از کتاب  کانادا، که معموالً  
هـا، آنهـارا بـا       رسد اگر ماهم بتوانیم به جای ترجمه صـرف کتـاب           به نظر می  . ها معمول داشته اند    کتاب

تر باتوجه به اقتصاد بومی و یا بین الملی، ایرانی بکنیم، نتیجه             های ملموس  اضافه کردن توضیحات ومثال   
 .الب و یادگیری دانشجویان به دست خواهیم آوردبهتری ازلحاظ جذابیت مط

 چاره ای جز برقراری ارتبـاط فعـال و مـنظم بـا جامعـه            خود در حوزه علمی،   برای به روز کردن     . 5    
هـای مشـترک بـین       تـوان از برگـزاری دوره      رای برقراری چنین ارتباطی، مـی     ب. داریمعلمی بین المللی ن   

 ایرانـی مقـیم خـارج ویـا خارجیـان           ادان  کشور ودعـوت ازاسـت    های اقتصاد داخل و خارج از        دانشکده
با ایجـاد تسـهیالت واقعـی بـرای شـرکت            در ادامه،    و های گوناگون شروع کرد    نظر درتخصص  صاحب

هـای بـین المللـی،       های دکتـری در سـمینارها وکنفـرانس        دانشجویان دوره  وادان  است) حتی بدون مقاله  (
هـای پایـان      خارجی در کمیتـه    ادانمشارکت است  صی درداخل و  های بین المللی تخص    برگزاری کنفرانس 

های بـین المللـی کـه         بدون حضور فعال در کنفرانس     ،مسلماً. ادامه داد  کار را    های تکمیلی  های دوره  نامه
 . توان سهمی درپیشرفت جریان علمی داشت محل ارایه وبرخورد نظرات و افکار گوناگون است نمی

هـای بـاالتر،    ها و ورودی دوره  ارزیابی دانشجویان دوره نظامارد، تجدید نظر در    الزمه تحقق این مو    ،البته
است که آن هم، به صـورت عـام،   ادان  صرف وقت باکمیت وکیفیت بیشتر از جانب است      ،و مهم تر از آن    

ه طوری که یک استاد بتواند تمـام وقـت   دارد، ب بستگی به تحقق شرایط زندگی مناسب برای آنها   مسلماً
درمـورد ارتباطـات    . اختصـاص دهـد    دارد،   عالقـه   بـه آن    ا به امری که درآن تخصـص یافتـه و           ر خود
سفانه هنوز ضرورت آن برای تصمیم گیرندگان اقتصـادی وسیاسـی   أرسد که مت  به نظر می  ،المللی نیز  بین
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ـ .  دانشگاهی کامالً روشن نیستو حتی بعضاً   دی بنابراین، قدم اول باید تالش درجهت توجیه چنین رون
 . ولین باشدئبرای مس

 
 جمع بندی. 5

ایـن تحـوالت،    . دچـارتحوالت عمیـق وگسـترده ای شـده اسـت          ،  های اخیـر   علم اقتصادکالن طی دهه   
های پژوهشـی نـو وجـالبی بـرای پژوهشـگران ایـن رشـته فـراهم آورده، موجـب افـزایش درک                        زمینه

افـزون بـراین، وجـودچنین      . تهای اقتصاد کـالن شـده اسـ        اقتصاددانان از مسایل ومشکالت و راه حل      
با تحوالت جدید تطبیق داده، بسـیار        را  خود وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتباً         

  خودرا به هرحال، اقتصاددانان کالن برای اینکه از تحوالت عقب نمانند، باید مرتباً           . ند نبوده است  ایخوش
 . کنندنش خودرابه روز ها ومسایل جدید قرارداده، دا درجریان دیدگاه

 اقتصادها ازجمله    طی قرون اخیر کشورما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در بسیاری زمینه                 
این وقفه، به   .  بوده است  روبه رو کالن، به طورطبیعی بایک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری            

ار زیاد ارتباطات علمی بـین مجـامع        دنبال تحوالت سیاسی واقتصادی دودهه اخیرکه موجب کاهش بسی        
. ما وجهان شد، وباتوجه به پیشرفت سریع مباحث علمی دراقتصاد کالن بـه مراتـب بیشـتر شـده اسـت           

های اخیر   اینترنت در سال   های اطالع رسانی و    و گسترش شبکه    حضور برخی اقتصاددانان جدیدتر    ،البته
مشکل وقفه زمانی را  . های موجود کاسته شود    شرایطی را فراهم آورده است که تاحدی از گسترش وقفه         

های آموزشـی    تر، ادامه روش   له مهم ئامامس. کردتوان با ایجاد ارتباطات تاحد زیادی مرتفع         به هرحال می  
 در نظام آموزشی مااز دوران ابتدایی تامراحل بسیارعالی است که، بایـک قضـاوت خـوش بینانـه،                   اناکار

، نیسـت باوجودچنین وضعیتی که به راحتی نیز قابـل تغییـر           . دهد یامکان رشد استعدادهای خوب را نم     
بـه  . وردهای آن برای حل مسایل کشور بـود       تاتوان شاهد شکوفایی علم اقتصاد واستفاده از کلیه دس         نمی

پرداختن به مسایل تخصصی وعلمی جامعه، مانند آمـوزش وپـرورش، ازدیـدگاه تخصصـی             رسد نظرمی
 مرتبـاً .  اقتصاد باشـد   های علوم وخصوصاً   ج ازبن بست برای کلیه رشته     وعلمی راهکار اصلی ومهم خرو    

های اقتصادی به غیراقتصـاددانان کـه درکشـورما معمـول      وتصمیم گیری  شود که سپردن کارها    شنیده می 
هـای مـا اسـت کـه         نظام آموزشی وپژوهشی درعلم اقتصاد در دانشگاه      ناکارایی  است،تاحدودی به دلیل    

هـای مناسـب     انی پرورش دهد که قادر به تجزیه وتحلیل عمیق مسایل و ارایه راه حل             نتوانسته اقتصاددان 
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تـوان گفـت کـه عملکـرد        هـای اخیـر، مـی      البته، باتوجه به وضعیت اقتصـادی کشـور طـی دهـه           . باشند
 بهتر از عملکرد احتمالی اقتصاد دانان ضعیف محصول نظـام  قطعاً های اقتصادی غیراقتصاددانان درصحنه

 .ا نبوده استآموزشی م
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های جهان  های ایران وبرخی از دانشگاه  منابع مورد استفاده برای درس اقتصاد کالن در دانشگاه.1-جدول 
 دردوره کارشناسی طی ده سال اخیر

 نام دانشگاه  منابع مورد استفاده

 های ایران دانشگاه
 آزاد اسالمی دورنبوش، فرجی، همتی، دهقان

 صفهان ا دورنبوش، تفضلی، اخوی 

 الزهرا دورنبوش، تفضلی، روزبهان
 ارومیه دورنبوش، همتی

 )ع(امام صادق دورنبوش

 بوعلی طبیبیان، تفضلی، رحمانی، کردبچه، اخوی، گلیهی، برانسون

 تبریز دورنبوش، تفضلی،اخوی، رحمانی، روزبهان، برانسون

 تهران دورنبوش، تفضلی، رحمانی

 انسیستان وبلوچست دورنبوش، تفضلی

 شهیدبهشتی تفضلی، برانسون

 شیراز تفضلی، روزبهان، دورنبوش

 عالمه تیلور، تفضلی، منکیو، برانسون، گوردون-دورنبوش، طبیبیان، هال

 مازندران های کالسی دورنبوش، منکیو، جزوه
 های خارج دانشگاه

 استانفورد تیلور، جونز-هال

 )انگلستان(ای -اس-ال منکیو، بلنچارد، بارو
 تورنتو نکیو واسکارث، رومرم

 پنسیلوانیا تیلور، جونز_هال

ــا منکیو، فارمر ــوس -کالیفرنیـــــــ  لـــــــ
 (UCLA)آنجلس

 هاروارد منکیو، کروگمن، بارو
 اینترنت، صفحات الکترونیکی: های خارج مراجعه وپرسش حضوری، دانشگاه: های ایران دانشگاه: منبع
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های جهان  های ایران وبرخی از دانشگاه قتصاد کالن در دانشگاه منابع مورد استفاده برای درس ا. 2- جدول
 های کارشناسی ارشد ودکتری طی ده سال اخیر دردوره

   
 نام دانشگاه منابع مورد استفاده

 های ایران دانشگاه

 آزاد اسالمی برانسون، اسنودن، مجموعه مقاالت 
 اصفهان  تفضلی، لفت لی، برانسون

 الزهرا برانسون
 )ع(امام صادق سون، رومربران

 بوعلی برانسون

 تبریز برانسون

 تهران  برانسون 

  دکتری–تهران  های ول، اوت اوت، پاتین کین، هلدن، مجموعه مقاالت برانسون،
 شهیدبهشتی برانسون 

  دکتری-شهیدبهشتی میلر، بلنچارد وفیشر، مجموعه مقاالت 
 شیراز برانسون، بلنچارد و فیشر

 رومر،اسکارث،بلنچارد وفیشر، ترجمه چندمقاله پایه ای در اقتصادکالن         برانسون،
 )دوجلد(

 عالمه

 دکتری-عالمه بلنچارد وفیشر، رومر

 مازندران برانسون
 مشهد تفضلی، برانسون

موسســه عــالی پــژوهش    منکیو ورومر، رومر، برانسون
 درتوسعه وبرنامه ریزی

 های خارج دانشگاه
 استانفورد سارجنت، گزیده مقاالت-آزاردیاس، سارجنت، هنسنلیونگ ویست وسارجنت، 
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لیونگ ویست وسارجنت، رومـر، بلنچاردوفیشـر، سـارجنت، برانسـون، گزیـده              
 مقاالت

 )انگلستان(ای -اس-ال

پرسکات، گزیده  -لوکاس-لیونگ ویست وسارجنت، رومر، بلنچاردوفیشر،استاکی    
 مقاالت

 تورنتو
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 . 2ادامه جدول 
 پنسیلوانیا پرسکات، گزیده مقاالت-لوکاس-ارجنت، استاکیلیونگ ویست وس

 لــــــوس -کالیفرنیــــــا پرسکات، گزیده مقاالت-لوکاس-لیونگ ویست وسارجنت، آزاردیاس، استاکی
 (UCLA)آنجلس

 )کانادا(کویینز رومر، بلنچارد وفیشر، گزیده مقاالت
 هاروارد پرسکات، جاد، دیتون، گزیده مقاالت-لوکاس-سارجنت، استاکی

 )انگلستان(وارویک  بلنچاردوفیشر، گزیده مقاالت

 اینترنت، صفحات الکترونیکی: های خارج مراجعه وپرسش حضوری، دانشگاه: های ایران دانشگاه: منبع
 
 
 
 

 
 

   تعداد کل مقاالت درموضوعات اقتصاد کالن منتشرشده درمجالت علمی پژوهشی کشور. 3-جدول 
)1380-1341( 

 1341-1357 1358-1370 1371-1380 کل

درصد از کل   تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

*5/16 100 293 37/87 258 48/6 19 46/5 16 

 .1381بانک اطالعات مقاالت اقتصادی ایران، مرکزتحقیقات اقتصاد ایران، : منبع
  در صد از کل مقاله های اقتصادی*
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