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  202 - 169 ، صفحات1392پاييز و زمستان ، 64و  63هاي  سال بيستم، شمارهفصلنامه روند، 

  
 1دانشمند و مهندس مثابهكالن به  اقتصاددانِ

  
  

   يحامد طاهر،  يمحمدباقر اسد :مترجمان

  
  چكيده

 ازاز سير آرا و عقايد مطرح در اقتصاد كالن همراه با يك ارزيابي كيفي  بر اين است تا يك تاريخچه مختصر در اين مقاله سعي
بيانگر اين واقعيت باشد كه دو گونه اقتصاددان كالن و  تواند ميالبته بررسي اين نظرات . شوددرك كنوني مفاهيم كليدي آن ارائه 
را يك حوزه مهندسي در نظر يك گروه كه اقتصاد كالن . دكالن ممكن است وجود داشته باشاد در نتيجه دو روايت متفاوت از اقتص

دانند، حل مسائل  هدف آنها كه اقتصاد كالن را جزء گروه مهندسي مي. دپندار ميد و گروه ديگر كه آن را جزء شاخه علوم گير مي
كنند، شناخت مباني مشكالت اقتصادي  ب علوم تبيين ميپيرامون جامعه است و برعكس هدف آنان كه اقتصاد كالن را در چارچو

در نتيجه تحقيقات اقتصاد كالن در پس اين دو حوزه فكري متفاوت شكل پذيرفته است، در . دنيا و عملكردهاي استوار بر آن است
بزارهاي تحليلي و ارائه هاي پيشين بيشتر در صدد توسعه و ساخت ا توان مشاهده كرد كه اقتصاددانان كالن در دهه اين زمينه مي

حال آنكه گروه ديگر از اقتصاد دانان كالن، تمايل زيادي به حل مسائل واقعي . مباني نظري براي ارتقاء علم اقتصاد كالن بودند
ه ثيرات بسيار كمي در رفع مسائل روزمرن ابزارها و اصول در عرصه اجرا تااما نكته قابل توجه آنكه اي. ها در عمل داشتند انسان

هاي  رسد كه تعامل پويا و سازنده بين اين دو حوزه فكري براي بقاي اقتصاد كالن در مواجهه با اليه لذا به نظر مي. مردم ايفا نمودند
هاي عميق در بين اين دو حوزه روشنفكري  رغم وجود تفاوت اما بديهي است كه علي. گوناگون مصائب جوامع انساني ضروري باشد

بالندگي و پيشرفت مداوم اقتصاد كالن بستگي تام به پذيرش نقش  است،هاي گوناگون  با برداشت ز يك دانشمنشعب اكه در واقع 
 .در عرصه عمل دارد ي،دوگانه آن به عنوان يك علم و يك حوزه مهندس

  
   .علم اقتصاد کالن، مهندس اقتصاد کالن، سياست پولي، سياست مالي، آموزش اقتصاد :واژگان کليــدي

  .JEL  : B22, B41, E12, E13, E42, E50, E58بندي طبقه

______________________________________________________ 
  :است از اي ترجمه .1

Mankiw, N.G. (2006). The Macroeconomist as Scientist and Engineer. Journal of Economic 
Perspectives.;20(4):29-46 
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١٧٠  

  مقدمه  .١

چرا که  ،دانمين مطلب را ميمن ا. نشان دهنددانشمند ک يخود را به صورت ل دارند يتما اقتصاددانان

س يتدر يدوره کارشناسان يدانشجو يکه برا يهنگام. اممشابه آن قرار داشته يتيد در وضعخو

 ييچ دانشجويهبنابراين، کنم، يف ميک علم توصيحوزه اقتصاد را به عنوان  آگاهانه يکنم، به صورت يم

قرار گرفته  رمنعطفيغ کيک تالش آکادميانه يکند که در م يفکر شروع نمتن يدوره اقتصاد را با ا

را  هان موضوع که اقتصاددانان آنينسبت به ا کيزيمان در دانشکده ف همکاران ممکن است. است

 سرعت بهمخاطب خود  به ما يول، ده تمسخر بنگرنديدانند، کامالً با ديمک خود ينزد شاوندانيخو

کنند،  يم يبندو فرمول يسازات مدلياضيها را با استفاده از رهيم که اقتصاددانان نظريکن يگوشزد م

 يهاکين تکنيترن و کامليکرده و از بهتر يآورگرد، يو جمع يرا در مورد رفتار فرد ياديز يها داده

ن فکر ين چنيم که ايل داريا ما تماي( يدئولوژياز تورش و ا يعار يتجرب جِيدن به نتايرس يبرا يآمار

  .کننديم، استفاده )ميکن

کا در يکه اقتصاد امر يدر زمان ،ير در واشنگتن به عنوان مشاور اقتصاديسال اخ دوگذراندن 

ک يخروج از رکود بود، به من خاطر نشان کرد که حوزه اقتصاد کالن نه به عنوان  يحال تالش برا

خداوند اقتصاددانان کالن را نه . ه استدشمتولد  يک نوع دانش مهندسيشتر به عنوان يب ، بلکهعلم

. است خلق کردهدر جهان  يو واقع يحل مشکالت عمل يبا، بلکه برايز يهاهينظرآزمون  ارائه و يبرا

 يمشکلقت يدر حق. ستنديعد و اندازه کوچک نلحاظ ُب  به ،ما قرار داده است يبرا خداوندکه  يالتمشک

 ياسيدر مق ياقتصاد يبحران -۱۹۳۰بحران بزرگ دهه  -دشکه سبب تولد و ظهور اقتصاد کالن 

که بدون اغراق تداوم و بقا  بود يابه گونه يکاريب شيافزا و کاهش درآمدها ،آن يسابقه بود که ط يب

  .گرفتقرار  ديتهدمورد  يجد را به صورت يدارهيستم سرمايس

ن مورد ياز هرآنچه در ا يابيک ارزيهمراه به خچه اقتصاد کالن يان تارين گفتار به بيا

دو دسته از  يهاتالش ريتأث از اقتصاد تحت شاخهن ين است که ايمن ا اعتقاد. پردازديم ،ميا آموخته

 يادانند و دستهيم يمهندس يکه اقتصاد کالن را نوع يادسته –است افتهيتکامل اقتصاددانان کالن 

 يز، به نوعياز هر چ پيشمهندسان  قتيدر حق .کنند يم يابيارزعلم از جنس شتر يگر که آن را بيد

ا به چه شکل کار يابند دنين است که دريعالمان او  ، هدف دانشمندانمقابلدر . ندا حالل مشکالت
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دگاه در نوسان ين دو ديان اياقتصاددانان در طول زمان م انجام شده توسط هاي پژوهششتر يب. کند يم

 يواقع مشکالتبودند که در صدد حل  يه مهندسانيکه اقتصاددانان کالن اول يدر حال. بوده است

 يو اصول نظر يليتحل يبه توسعه ابزارهامند شتر عالقهيبر ياخبودند، اقتصاددانان کالن در چند دهه 

 يمقاصد کاربرد ياند که بتوانند براجاد شدهين هدف اين اصول و ابزارها با اي، احالاما به هر  اند؛بوده

مواقع سازنده و  يبرخ -همزمان با توسعه اقتصاد کالن، کنش و واکنش . رنديمورد استفاده قرار گ

 يگسستگ. بوده است يشگيک رخداد هميان دانشمندان و مهندسان يم -رسازندهيمواقع غ يبرخ

ک ين حوزه به عنوان يافراد فعال در ا يتمام يبرا يستياقتصاد کالن با يان علم و مهندسيم ياساس

  .ت در نظر گرفته شوديقت کم اهميحق

كنم، ميكه نقل  يدر داستان ،براي جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم، ابتدا بايستي عنوان نمايم

 گريکدي به نه دانشمندان و نه مهندسان ادعاي برتر بودن نسبت. شخصيت مثبت و منفي وجود ندارد

اساتيد . ستين ساده فکر کش لولهدر اين داستان يكي متفكر عميق و ديگري يك  ،همچنين. ندارند

. نديستن) يعلم( نظريدر حل مسائل مهندسي بهتر از اساتيد مهندس در حل مسائل  ينوع بهعلمي 

  .هستندل ئترين مشكالت و مسال جديد و نوآورانه سختئل مرز دانش و نيز مسائدر هر دو زمينه، مسا

اقتصاددانان كالني از هر دو  بنابراين،، استمهندسان  هم نيازمند عالمان وهم از آنجا كه جهان 

حوزه آنها  ن باور برسند کهيا بهاقتصاددانان كالن که  يدر صورتاما معتقدم  است؛گروه نيز مورد نياز 

  . بودتر و پرثمرتر خواهد منظم شاخه از اقتصاد،پيشرفت اين  ،داراي يك نقش دوگانه است

  انقالب كينزي .٢

مباحث ، اما دشكادميك آ متونوارد  ۱۹۴۰ين بار در دهه نخستبراي  "قتصاد كالنا" نکه واژهيبا وجود ا

، توجه هاي پولي و ماليسياست و ياقتصادي، سيكل تجارتورم، بيكاري، رشد ر ينظاقتصاد كالن 

 ١به عنوان مثال، ديويد هيوم. طوالني به خود مشغول نموده است يزمان اقتصاددانان را براي مدت

. را ارائه نموده است يمدت تزريق پول، در قرن هجدهم مطالبدر مورد اثرات بلندمدت و كوتاه) ۱۷۲۵(

توان از يك اقتصاددان پولي مدرن يا قابل توجهي شبيه به آن چيزي است كه مي زانيمتحليل او به 

______________________________________________________ 
   1. David Hume 
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در تالش براي تشريح  ١آرتور پيگوز ين ۱۹۲۷ سال در. توقع داشتبانك مركزي  کارشناس يك

ها، اقتصاد كالن به با وجود اين تالش. منتشر نمود ٢صنعتي تعنوان نوسانا باهاي تجاري كتابي  سيكل

در . برخاست ٣زه مشخص و فعال از علم اقتصاد، از ميان سياهي و تاريكي ركود بزرگعنوان يك حو

  .تواند سبب افزايش و تمركز دقت شودهيچ چيز مانند يك بحران نمي واقع،

 سال در. گذاشت يبر جا ،كردندثير عميقي بر افرادي كه در آن دوران زندگي ميأركود بزرگ ت

 ۳۱واقعي  GDP)( توليد ناخالص داخلي درصد رسيد و ۲۵نرخ بيكاري در اياالت متحده به  ۱۹۳۳

در  ديگر در مقايسه با اين سونامي، نوسانات بعديدر واقع، . بود ۱۹۲۹ سال GDPدرصد كمتر از 

وسط هاي نوشته شده تنامهزندگي .توان به امواجي آرام در دريا تشبيه كردمريكا را ميآاقتصاد 

رابرت  ،٦، پل ساموئلسون٥، فرانکو مودگلياني٤نياقتصاددانان برجسته در اين حوزه مانند، الرنس کال

زشي كليدي در كارشان بوده يكند كه ركود بزرگ يك رويداد انگييد ميأت ٨و جيمز توبين ٧سولو

   ٩.است

د ياينكه چگونه بااي در مورد مباحث حرفهان يم در ١١جان ميناردكينز ١٠عمومي هيکتاب نظر

نوبل اين زه يجاتمام اين پنج برنده . ديآ يعطف به حساب مک نقطه يها را درك نمود، اين پيشرفت

جايي كه او (ها در هاروارد  توبين واكنش ،به عنوان مثال. كنندييد ميأرا به صورت دست اول ت تجربه

اعضاي ": كندگونه بيان مينيرا ا) را به عنوان دانشجو گذراند ۱۹۴۰و اوايل دهه  ۱۹۳۰اواخر دهه 

تر و دانشجويان تحصيالت تكميلي كه براي  اساتيد جوان. مخالف بودندت علمي قديمي بيشتر أهي

مطابق معمول، در . "زده بودندكردند، در مورد كتاب كينز هيجانتر تدريس ميدانشجويان مقاطع پايين

 يهامجلهدر . هاي جديد، اشتياق داشتنددر مورد اثرات ايده مسن افراد ترها بيشتر از ز جوانيآنجا ن

______________________________________________________ 
   1. Arthur Pigou 
   2. Industrial Fluctuations 
   3. Great Depression 
   4. Lawrence Klein 
   5. Franco Modigliani 
   6. Paul Samuelson 
   7. Robert Solow 
   8. James Tobin 
   9. Breit and Hirsch  
   10. The General Theory 
   11. John Maynard Keynes 
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در . بيش از هر اقتصاددان ديگري مورد ارجاع قرار گرفتند ١مارشالآلفرد كينز و  ۱۹۳۰اقتصادي دهه 

كينز در . ها ادامه يافت ثير سالأاين ت ٣.بيشترين ارجاع را دارا بود ٢نز پس از هيكسيز کين ۱۹۴۰دهه 

او  است که ين امر در حاليا قرار گرفت، چهاردهملحاظ ارجاع در رده  بهز ين ۱۹۸۶ -۱۹۶۶در دوره 

  ٤.از دنيا رفته بوداين دوره از شروع  پيشدو دهه 

. ثير قرار دادأاقتصادي بلكه آموزش اقتصاد را نيز تحت ت هاي پژوهشانقالب كينزي نه تنها 

 .منتشر شد ۱۹۴۸ سال ين بار درنخستبراي  "اقتصاد"ئلسون با عنوان وكالسيك سام يدرسكتاب 

ساختار اين كتاب درك ساموئلسون از آنچه يك متخصص بايستي به يك خواننده غير متخصص عرضه 

 وارد ان تازهيدانشجوموزش اقتصاد به آعرضه و تقاضا كه امروزه در مركزيت مباحث . دهدنشان مي ،كند

در اين كتاب ابتدا . ده بودندشاي معرفي نحهصف ۶۰۸از يك كتاب  ۴۴۷از صفحه  پيشقرار دارد، تا 

. است مورد بحث قرار گرفتهضريب تكاثر سياست مالي و معماي خست  ماننداقتصاد كالن  مباحث

وسط اقتصاددان انگليسي تهرچند اين تحليل "نوشته است كه  کتاب خود ۲۵۳ساموئلسون در صفحه 

اي مورد توافق سترده آن به صورت فزايندهامروزه اصول گ... جان مينارد كينز معرفي شده است 

  ."مكاتب فكري قرار گرفته است تماماقتصاددانان 

و در عين حال  زيجان انگيهاي عمومي تجربه نظريهكتاب مطالعه اقتصاددان مدرن، هر  يبرا

يك مشكل اجتماعي است كه  حلكتاب كار يك ذهن بزرگ براي  نيسوي، ااز يك . نااميدكننده است

 يول بوده،فراگير  جامع و هاي كتاباگرچه تحليل ،از سوي ديگر .جريان آن غيرقابل انكار است شدت و

. اندرها شده پاسخهاي تحليل بدون بسياري از شاخه. رسنديبه نظر نمكامل  چندان منطقي ديداز 

مدل اقتصادي تمام  کدامدقيقاً کند که ين پرسش را مطرح ميا ن کتاب،يپس از مطالعه ا خواننده

  ؟کنديمتصل مهاي كتاب را به هم بخش

براي  را دانان كالن تالش بسياريظريه عمومي كينز، نسلي از اقتصادشار نتپس از ان بالفاصله

آغاز تر، تر و مدوندر يك مدل ساده نزيک يها ديدگاه گنجاندناز طريق ، پرسشاين به  دادن پاسخ

______________________________________________________ 
   1. Alfred Marshall 
   2. Hicks 
   3. Quandt  
   4. Garfield  
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ساله  ۳۳بود كه توسط جان هيكس  IS- LMها، مدل ذارترين تالشثيرگأين و تنخستيكي از . کردند

تر کامل يبه صورتمدل را ن يا) ۱۹۴۴(ساله  ۲۶اني يلمودگ ، فرانکوسپس. دشمعرفي  ۱۹۳۷ سال در

به صورت بسيار  ،به عنوان تفسير مباحث كينز ،IS- LMمدل ز يامروزه ن. ح نموديتوسعه داده و تشر

بسياري از منتقدان كينزي . دشومي ارائههاي درسي اقتصادكالن در سطح متوسط اي در كتابگسترده

  كينز در كتاب نظريه عمومي را بيش از  يهااند كه اين مدل ديدگاهبر اين عقيده IS- LMمدل 

  مدل ياصلهدف  ، امادرست باشد يتا حدود ادعااين  ممكن استهر چند . كندسازي ميحد ساده

 IS-LM، در هر صورت . استمشكل در کتاب  آنها از بحث است كه دنبال كردن ييرهايمس يسازساده

  .روشن نيست چندان ،بيش از حد سازيِسازي و سادهساده انيم مرز طور كلي عنوان کرد که به يستيبا

مناسب  كينزيِ هايِپردازاني مانند هيكس و مودگلياني در حال توسعه مدلدر حالي كه نظريه

ن درحال كار كردن بر يکال مانند اقتصادسنجيمتخصصان هاي درس بودند، كالس براي تخته سياِه

هاي تحليل ت استفاده دريهم قابلها سازگار بوده و با داده هم تري بودند كههاي كاربرديروي مدل

تر ها بزرگ، مدلصورت گرفته يکارها تر شدنگرايانهبا گذشت زمان و واقع. را داشته باشندسياستي 

  هاي رقيب بسياري مدل ۱۹۶۰در دهه . شده و در نهايت شامل صدها متغير و معادله شدند

ها ن مدلياز ا .روز ساخته شده بودند هاي برجستِهات كينزيياساس نظر وجود داشت، كه هر يك بر

مرتبط با  MPS٤و مدل  ٣اكستين مربوط به اتو DRI٢مدل  ،نيمربوط به کال ١نومدل وارت توان بهيم

بيني و تحليل اي براي پيشها به صورت گستردهاين مدل. اشاره نمود و مودگلياني ٥آندوآلبرت 

 سرانجامها توسط فدرال رزرو توسعه داده شد و  براي سال MPSمدل . شدندكار برده مي هها بسياست

استفاده مورد زرو روسط كاركنان فدرال تز ينتبديل شد كه هم اكنون  FRB/USبه شاكله اصلي مدل 

  .رديگ قرار مي

هاي آنها بيشتر از شباهتن وجود يبا ا، بودندها در جزئيات با هم متفاوت اگرچه اين مدل

در پس ذهن هر يك از . بودندكينزي  يهمه آنها اساساً داراي ساختار. بودهايشان نمايان تفاوت

______________________________________________________ 
   1. Wharton 
   2. Data Resource INC 
   3. Otto Eckstein 
   4. MIT Penn-Social Science Research Council 
   5. Albert Ando 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

   دانشمند و مهندس مثابهكالن به  اقتصاددانِ
  

175  

كه امروزه به دانشجويان ليسانس آموزش داده  قرار داشتاي ها، همان مدل سادهمدل نيا هاي سازنده

 LMي نحنيك م؛ كندمرتبط مي GDPكه شرايط و سياست مالي را به اجزاي  ISي نحنيك م: شودمي

ن ييرساند، درنظر گرفته و تع يپول را به تعادل م يکه عرضه و تقاضا يمتيقكه نرخ بهره را به عنوان 

 ها به تغييرات در اقتصادسطح قيمت واکنش يگمنحني فيليپس كه چگونز ا يکند و سرانجام، نوع يم

  .دهددر طول زمان نشان ميرا 

، وجود آورد به کتاب انقالبي كه اين. از ديد علمي كتاب نظريه عمومي يك موفقيت بزرگ بود

را براي آور آنها راهي حيرت ثمرات. خود را جذب نمود زمان جوان ياستعدادهابسياري از بهترين 

يك خالصه ) ۱۹۸۸(تحت تأثير اين وقايع، ساموئلسون . مدت اقتصادي فراهم آورد هدرك نوسانات كوتا

، "ترين رويداد علم اقتصاد در قرن بيستم بودب كينزي اثربخشانقال" نه و با عنوانين زميدر اموجز را 

  .قرار گرفتاو بسياري از اقتصاددانان هم نسل  پذيرشمورد  اظهاراتاين  .منتشر نمود

تر، در مفهوم گسترده. نمودتوان تنها به عنوان يك پيشرفت علمي درك نميرا انقالب كينزي 

آنها تحت تأثير وقايع دنياي واقعي قرار . ديدگاه مهندسي بودندک يسازان كينزي داراي كينز و مدل

بسيار هوشمندانه عمل ز ينكردن آن  ياتدر عملي و هايشان پرداختندبه توسعه نظريه ،گرفته و سپس

بسياري از . به شدت مشغول ارائه پيشنهادات سياستي بود ۱۹۴۶ سال مرگش در زمانكينز تا . نمودند

 ۱۹۶۰توبين، سولو و اكستين در طول دهه . مريكايي نيز مشغول همين كار بودندآهاي كينزين

قانون كاهش . اليت نمايندفع ١مشاوران اقتصادي يشوراكارهاي اكادميك خود را رها كرده تا در 

در حال  تصويب شد، از بسياري جهات نتيجه مستقيم اجماعِ ۱۹۶۴كه سرانجام در  ٢هاي كنديماليات

  .هاي مرتبط با آن بودكينزي و مدل پيدايشِ

  )جديد يهاكالسيك( ٣هانيوكالسيك. ٣

ها به شيارهايي تبديل آن رخنه. كينزي درحال پيدايش بود ي در اجماعِيها، رخنه۱۹۶۰در اواخر دهه 

هاي اقتصادسنجي رايج را از شد كه سرانجام اجماع اقتصاد كالن را درهم ريخت و اطمينان به مدل

  .بود در حال ظهور کالناقتصاد بار ديگر در هاكالسيكتر به  کينزدهاي ديدگاه زماندر اين . بين برد

______________________________________________________ 
   1. Council of Economic Advisers 
   2. The Kennedy Tax Cut 
   3. New Classic 
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و  كه بزرگترين طرفدار شديمربوط م ١انيگرا به پولسيكي جديد، ين موج اقتصاد كالنخست

فرضيه درآمد دائمي، به صورت  خصوصدر ) ۱۹۵۷(فريدمن  لكار او. بود ٢ميلتون فريدمن مبشر آن

هاي هاي تجاري نبود، اما به طور حتم مضاميني در مورد نظريه سيكلمستقيم در مورد پول يا سيكل

تابع مصرف كينزي بود كه  ينظر يواكنش تند به مباناين كار در واقع يك . تجاري در خود داشت

هاي مالي بوده و در مركزيت نظريه كينز و تجويزهاي سياستي مهياكننده اصول ضرايب تكاثر سياست

در  راين،بنابگذرا كوچك است،  درآمدمطابق نظريه فريدمن ميل نهايي به مصرف از . قرار داشتآن 

كه بسياري از  بوداثرات سياست مالي بر تعادل درآمد بسيار كمتر از آن چيزي دمن يقالب نظرات فر

  .کردندها تصور ميكينزين

 طوركه به  ٤با عنوان تاريخ پولي اياالت متحده ۱۹۶۳ در سال ٣كار فريدمن و شوارتز

بسياري از . دشاجماع كينزي  ف کامليتضعنيز سبب  ،بود در ارتباطهاي تجاري با سيكل يتر مستقيم

 و خصلِت يق خويهمواره از طردانستند كه مي ثباتيباقتصاد را به صورت ذاتي ناپايدار و  ،هاكينزين

بيان داشتند  شوارتزفريدمن و . گرفتتحريك شده و تحت تأثير قرار مي يگذارسرمايه متغيرِ حيوانيِ

 هاي پوليسياستدر  ديبلکه بابخش خصوصي  يهاتيالرا نه در فع ياقتصاد يثباتيل بيدالكه 

با دنبال كردن قواعد سياستي بتوانند گذاران سياستاگر است كه ن معنين بديا. جستجو کرد نادرست

اگرچه  ٥.کننده باشد قانع ياجهيآنها نت يبرا يستي، خود بانشوند در اقتصاد ساده سبب ايجاد آسيب

قاعده پيشنهادي فريدمن در مورد رشد پايدار حجم پول امروزه، طرفداران كمي دارد، اما اين قاعده 

است كه امروزه توسط بسياري از  يگذاري تورمهاي هدفداراي نقش اساسي و بنيادي در رژيم

  .شودهاي مركزي جهان اجرا مي كبان

______________________________________________________ 
   1. Monetarism 
   2. Milton Friedman 
   3. Schwartz 
   4. Monetary History of the United States 

بلندمـدت بـر متغيرهـاي اقتصـادي     هاي پولي و مبتني بر صالحديد نه تنها در  بر اساس نظريات مكتب پولي، سياست. 5   
بنابراين، اگر بتوان با دنبال كردن يك سري قواعـد سياسـتي   . شوند ثباتي در اقتصاد نيز ميموثر نبوده، بلكه سبب ايجاد بي

 ]مترجم[.ها جلوگيري كرد، خود يك نتيجه قابل قبول خواهد بود هاي پولي از بروز اين آسيب ساده براي سياست
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منتشرشده از  يکار زيو ن ٢مريكاآ يتصادانجمن اقبه  ۱۹۶۸سال در  ١فريدمن يخطابه رياست

را که بستان ميان بيكاري و تورم -بده يعني ترين ارتباط در مدل كينزيضعيف ن سال،يدر هم ٣فلپس

توان گفت كه حداقل پس از مي. داد هدف قرار شده بود، يبند فرمولمنحني فيليپس در قالب 

منحني فيليپس تبديل به بخشي از اجماع كينزي شده بود،  از ييهاشکل) ۱۹۶۰(ساموئلسون و سولو 

سون به صورت نظري ضعف اين لو ساموئ ٤سولو. هرچند كه خود كينز اين ديدگاه را مطرح نكرده بود

بستان  - بود كه چرا اين بده نهين زميادر  ييهشدارها ارتباط را درك كرده بودند و مقاله آنها نيز پر از

به راحتي  پس از آنشكل گرفته  ياقتصاد اما ادبيات ؛تواند متفاوت باشدمدت ميمدت و بلند در كوتاه

منحني فيليپس راهي ساده را براي تكميل مدل . را ناديده گرفتند سولو و ساموئلسون ياخطارها

ها در به تعادل رساندن قيمت شكسِت ييتشريح چرا درهميشه ن مدل يچرا که ا ؛كينزي فراهم آورد

  .، با مشكل مواجه بودزمانها در طول تعديل سطح قيمت يچگونگ زيو نبازارها 

و نيز  دا کردهيمصداق پاصول كالسيكي  در آن كه-كه چرا در بلندمدت  ح کرديتشرفريدمن 

بستان در داده - بدهدر واقع، . بستان ميان تورم و بيكاري وجود نخواهد داشت -بده -پول خنثي است

و تورم غير قابل  استبيني مدت معموالً تورم غير قابل پيش كه در كوتاهدهد مي خها به اين دليل ر

پيشنهاد داد،  نهين زميدر ا خاصي كه فريدمن ريتفس. دشوتواند سبب كاهش بيكاري بيني مي پيش

اين بود كه  ن کاريتر مهم ،از ديد توسعه اقتصاد كالن. كارگران بود ران وين مزدبگيبوجود توهم پولي 

  .فريدمن انتظارات را در مركز توجه قرار داد

انتظارات ا همان انقالب يبراي موج دوم اقتصاد كالسيك جديد  طيشرا کردناين امر سبب مهيا

لوكاس . ثر، مباحث فريدمن را توسعه دادؤدر يك سري از مقاالت بسيار م ٦سارابرت لوك. شد ٥عقاليي

 بيان داشت كه ۱۹۷۶در سال  ٧"يك انتقاد: اقتصادسنجي بر يمبتن ارزيابي سياست"لوكاس در مقاله 

انتظارات را  هان مدلياچرا كه  اند،استفادهسياستي بي يهاجريان اصلي كينزي براي تحليل يها مدل

______________________________________________________ 
   1. Friedman’s Presidential Address 
   2. American Economic Association 
   3. Phelps 
   4. Solow 
   5. Rational Expectations 
   6. Robert Lucas 
   7. Econometric Policy Evaluation: A Critique 
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ها را كه اين مدل ياشدهبرآورد روابط تجربي  جه،يک نتيبه عنوان گيرند؛ به صورت جدي در نظر نمي

همچنين، ) ۱۹۷۳(لوكاس . ارزش خواهند بودبي ،اجراي يك سياست جايگزينسازند در صورت مي

ارائه  ٢انتظارات عقاليي و تسويه بازار ١هاي تجاري را براساس فروض اطالعات ناقص،يك نظريه سيكل

شود كه مردم را تنها زماني سبب افزايش حجم اقتصاد مي ياست پولي، ساين نظريه بر اساس. کرد

براساس شواهد نشان ) ۱۹۷۷( ٣بارو. نمايد سردرگمهاي نسبي آنها را در مورد قيمت غافلگير كرده و

) ۱۹۷۵( ٥و واالس ٤سارجنت. سازگار است آمريکا هاي اقتصاد اياالت متحدهبا داده نظريهداد كه اين 

توان به صورت به دليل اينكه نمي: يك نكته كليدي سياستي را متذكر شدندنه ين زميز در اين

منظم و سيستماتيك با هدف  يپولعقاليي را غافلگير نمود، اجراي سياست  افرادماتيك و منظم سيست

  .ايجاد ثبات در اقتصاد محكوم به شكست است

و  ٦هاي تجاري واقعي از كيدلندهاي سيكلنظريهشامل  سومين موج از اقتصاد كالسيك جديد

هاي فريدمن و لوكاس، اين همانند نظريه. است) ۱۹۸۳( ٩و پلوسر ٨نگال زين و) ۱۹۸۲( ٧پرسكات

تسويه را بازارها  شده وه سرعت تعديل بها كه قيمت اندبنا نهاده شده اساس اين فرض نظريات نيز بر

 شود؛يم كينز نظريهيك تفاوت و اختالف شديد با جاد ين فرض باعث ايکه در نظر گرفتن ا کننديم

هاي تجاري واقعي، هرگونه نقش سياست پولي، هاي سيكل نظريهسيكي، نيوكال پيشينياناما برخالف 

ها  ن نظريهيدر ا. گيردبيني نشده يا به هر شكل ديگر را در توضيح نوسانات اقتصادي ناديده ميپيش

 است زماني ميان مصرف و فراغت يجانشين زين هاي تصادفي در تكنولوژي ونقش شوك برتأكيد اصلي 

  .افتدياتفاق مها شوكگونه اين ق القاي ياز طركه 

شده و به  تيتقواي اقتصاد نيوكالسيكي، اقتصاد كالن به صورت فزاينده موجدر نتيجه سه 

هايي واقعي و پويا از نظريه  هاي تجاري واقعي مثالهاي سيكلمدل. دشخرد مجهز  ابزارهاي اقتصاد

______________________________________________________ 
   1. Imperfect Information 
   2. Market Clearing 
   3. Barro 
   4. Sargent 
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   9. Plosser 
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با گذشت زمان . ستترين تأكيدات آنها اين يكي از مهم واقع،در . ندبود ١دبرو -تعادل عمومي ارو

يند آوجود مي هب يپول يفشارها جهيدر نتتجاري  يهااز اين فرض كه سيكل موجطرفداران اين 

امروزه بسياري از اقتصاددانان . تي اين كار تأكيد كردندخانروش ش ابعادبر  شتريبو کرده  ينينش عقب

چرا  ،ندا هاي چسبنده خوشحالجديد از پذيرش فرض كينزي قيمتكالن برآمده از مكتب كالسيك 

کار گرفته  ، بهندنگراقتصادي آن عقاليي و آينده كه اين فرض در يك مدل قوي و مناسب كه بازيگراِن

مجموعه اين امروزه تكامل يافته و اقتصادکالن شناسي  واژهبه دليل اين تغيير در تأكيد، . شده است

اما من در حال ادامه اين ؛ شودشناخته مي ٢"انظريه تعادل عمومي تصادفي پوي" نوانعاز كار با  ينظر

  .هستمداستان 

، يكي از اهداف آنها است شروع شده ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰جريان نيوكالسيكي دهه  هاز زماني كه س

. بوده استهاي اقتصاد كالن كينزي هم از جنبه علمي و هم از جنبه مهندسي به چالش كشيدن مدل

 دياز د: "كنندچنين بيان مي ۱۹۷۹در سال  ٣"اقتصاد كالن پس از كينز"سارجنت و لوكاس در مقاله 

ه و اساس قابل يپا يد علمياز د هاي سياستي كينزيتوصيه واقعيت اين است كه ،)گذاري(سياست 

." ندارند) ر اقتصاددانانين مورد غيا در اي( ينزير کياقتصاددانان غ ياستيس يهاهياز توص يترقبول

ن يااساس يك علم ناكامل است، اما  كردند كه مهندسي كينزي برهرچند سارجنت و لوكاس فكر مي

  هنوز داراي مدلي نيست كه آماده ورود به  ٤دانستند كه مكتب كالسيك جديدميز ينکته را ن

از ه ياول ييرا به عنوان الگو ط حاضريدر شراموجود  يعموم هاي تعادلما بهترين مدل": واشنگتن باشد

داشته  ياقتصاد يهاسياست يو اجرا بنديدانيم كه اميدواريم استفاده عملي در فرمولي مييها مدل

هايي در ده سال شانس باشيم چنين مدلدارند در صورتي كه خوشبيان مي ،آنها همچنين. "باشند

گردم كه آيا اين امر همچنان كه آنها آرزو برمي پرسشبعداً به اين . آينده در دسترس خواهند بود

  .به وقوع پيوست يا خير ،داشتند

______________________________________________________ 
   1. Arrow-Debreu 
   2. Dynamic Stochastic General Equilibrium Theory 
   3. After Keynesian Macroeconomics 

   4. Circa.(1979). 
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كساني كه خود را متعلق به مكتب كالسيك جديد  ،آيدها برميهمچنان كه از اين نقل قول

. اند بودهبسيار فروتن  زيکار خود ن ييحد غامورد  و درشان شرمنده نبوده فدر مورد اهدا دانند مي

: ارائه كرد ۱۹۸۰سال در  "مرگ اقتصاد كينزي"تري را در مقاله كنظر بسيار ُرلوكاس حتي اظهار

در واقع، . ها بدانندشان را در زمره كينزي اقتصاددانان زير چهل سال دوست ندارند خودشان يا كارهاي"

، پژوهشيدر سمينارهاي . گيرندحتي از اين كه كينزي خوانده شوند حالت دفاعي به خود مي افراد

پچ هنگام مخاطبان به پچ نيادر  ؛شودپردازي در حوزه اقتصاد كينزي جدي گرفته نمي نظريهگر دي

نوشتن م و يتکردر حال  يبا خوشحالان با اينكه لوكاس مهمزاما . "پردازندكردن و تمسخر كردن مي

از اقتصاددانان  يا تازه مد گويي به نسلآعلم اقتصاد در حال خوش ،براي اقتصاد كينزي بود يادبودي

  .كينزي جديد بود

  هاي جديدكينزين .٤

، براي مدت طوالني با دنديپسنديمهاي تجاري براي توضيح سيكل را كينزي کرديرواقتصادداناني كه 

ين كارهايي كه نخستن به عنوان يكي از يکال ۱۹۴۶مقاله  واقع،در . خرد مشكل داشتنداقتصاد اصول 

بسياري از ان يارتباِط موجود م": شودبه اين صورت شروع مي ،استفاده كرده استاز واژه اقتصاد كالن 

ها يا تجاري، با رفتار بنگاه يهاهاي سيكلنظريه ويژه ه، باز رفتارِ کالِن اقتصادرياضي  هاي جديِدمدل

 بسياري از ".است فيضعرا شكل دهد، بسيار  کالنهاي  ن نظريهياخانوارهايي كه بايستي اساس 

سازي، تعادل و مان در مورد بهينههمه ما به دانشجويان. ندهستاقتصاددانان مدرن تا حدودي كالسيك 

ه دشجديد از اقتصاد معرفي  يااز زماني كه اقتصاد كالن به عنوان شاخه .دهيمكارايي بازار آموزش مي

و  ١ميتسا آداماساس دست نامرئي  يكي بر(توان دو ديدگاه اقتصادي چگونه مي ن مطلب کهيا است،

بودن  اساس تحليل كينز از اقتصادي كه از پايين و ديگري بر ٢هاي عرضه و تقاضاي مارشالمنحني

  . عميق و آزاردهنده شده است پرسش، تبديل به يك گر وفق داديکديرا با  )بردتقاضاي كل رنج مي

______________________________________________________ 
   1. Adam Smith 
   2. Alfred Marshall 
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را در  هااين ديدگاهکردند که  يتصور م ١اني و توبينيگلها اوليه، مانند ساموئلسون، مودكينزي

اين اقتصاددانان  .انددادهشود، با هم آشتي ناميده مي» كينزي -نئوكالسيكي زسنت«اً بعضچيزي كه 

مطابق با نظر ام اسميت و مارشال در بلندمدت صادق بوده، اما دند كه نظريه كالسيك آبود معتقد

كه  کند يمافق زماني از اين نظر اهميت پيدا . مدت صادق نخواهد بود دست نامرئي در كوتاهنز، يک

هاي اوليه كينزي. شونديمتعديل  رتريان ددرطول زم) قيمت نيروي كار ويژه به(ها قيمتاز برخي 

 ، اي كه اقتصاد به آن سمت در حركت استتعادل را به سمت نقطه ،هاي كالسيكمعتقد بودند كه مدل

ها به صورت معقوالنه از پيش كينزي، در هر لحظه از زمان كه قيمت يهامدلاما كنند، توصيف مي

  .دهنديارائه م را اقتصاد توصيف بهتري از ،اندتعيين شده

است، اما اين سنتز نيز مبهم و  يارتباطات منطق يداراكينزي  -نئوكالسيكي زسنتهر چند 

، و صحبت از يك شروع دوباره کردهكالسيك اين سنتز را رد ويندر حالي كه اقتصاددانان . ناكامل است

زيادي وجود دارد كه  يدستاوردهااقتصاددانان كنيزي بر اين عقيده بودند كه در اين سنتز  ،كردندمي

 ش دقت در اجماعِ شکنندهيافزا ياقتصاد خرد برا يهدف آنها استفاده از ابزارها. بايستي حفظ شود

كينزي مانند يك ساختمان كهنه متعلق  -سنتز نئوكالسيكي .ه بودياول ياهينزيحاصل شده توسط ک

 هكردند كم خارج از رده به آن نگاه ميتهاي جديد به عنوان يك سيسكالسيك کهبود  ۱۹۴۰به دهه 

هاي جديد اين آثار باستاني را ستايش كرده و آن را به كه كينزين بايست فرو ريخته شود، در حالييم

  .دانستنديمرصت براي تجديد قوا عنوان يك ف

در مورد  ييهاكار ،كه بتوان به درستي آن را كينزي جديد ناميد پژوهشين موجي از نخست

ها در صدد استفاده  اين نظريه). ۱۹۷۷ ٤، مالين وود۱۹۷۱ ٣نمبارو و گروس(است  ٢عمومي عدم تعادل

عدم تسويه بازارها ط يدر شرا تخصيص منابع يچگونگ از ابزارهاي تحليل تعادل عمومي براي درك

تمركز بر روي اين قضيه بود كه . نداهشد فرض داده شدهها دستمزدها و قيمتها ن مدليدر ا .بودند

اساس اين نظريه،  بر. سازدثر ميأبازار چگونه عرضه و تقاضا را در بازارهاي مرتبط متک يتسويه  عدم

______________________________________________________ 
   1. Tobin 
   2. General Disequilibrium 
   3. Grossman 
   4. Malinvaud 
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، ندهستي اضافه عرضه و كدام يك داراي اضافه تقاضا يك اقتصاد چه بازارهايي دارادر بسته به اينكه 

 ط رکوديشرابهترين مدلي كه در (ترين رژيم جذاب. حاکم باشد توانديكي از چند رژيم مختلف مي

شود كه در آن هم بازار كاالها و هم بازار ، رژيم كينزي خوانده مي)توان مشاهده كرداقتصادي مي

 نيروي يتقاضا کهشود زياد مي لين دليبه ا در رژيم كينزي، بيكاري .ندا نيروي كار داراي اضافه عرضه

تقاضاي نيروي كار نيز  ن حالتي؛ در ااشتغال كامل است سطح هاي موجود بسيار كمتر ازكار در قيمت

هاي موجود به فروش در قيمت ،خواهندهر چه را كه مي توانندها نميبنگاه کهپايين است ل ين دليبه ا

ها ناكافي تقاضا براي توليدات بنگاه ،به دليل بيكاربودن بسياري از مشتريان گر،يد ياز سو .برسانند

در  ، بنابراين،آيدوجود مي هبه دليل وجود سيكل معيوب تقاضا، ركود و كسادي ب طيشرادر اين . است

  .تواند اثرات تكاثري به دنبال داشته باشديك تحرك در تقاضا مين حالت يا

انتظارات عقاليي  يريکارگ به يبرا يداکردن راهيپ ،از اقتصاددانان كينزي جديد هدف موج دوم

 با در نظرگرفتن ينکه حتيبا نشان دادن ا موج،اين  .بود هافرض تسويه بازار بدونهايي در مدل

از  ،تواند به صورت بالقوه اقتصاد را به تعادل برساندسياست پولي سيستماتيك مي زين انتظارات عقاليي

ارايي سياست کسارجنت و واالس در مورد عدم ارائه شده توسط  جينتاجهاتي در حال پاسخگويي به 

بينانه و ا خواست و آرزوي يافتن يك مدل واقعشاخه از کار باين  در واقع، ).۱۹۷۷فيشر (پولي بود 

 فروض گرفتنن کار در مياآشيل  ، ولي پاشنه)۱۹۸۰تيلور (شد هاي تورم پشتياني ميعملي از پويايي

به ، اما ديرسيبه نظر مپذير نوعي از قراردادهاي نيروي كار بود كه هرچند در محيط واقعي توجيه

  .داشت يهمخواناصول اقتصاد خرد با  يدشوار

ه يدگاه تسويداست كه استوار كينزي براساس اين فرض  اتيادب اصليقسمت  با توجه به آنکه

موج سوم از بنابراين، ، شده استدستمزدها با شكست مواجه  ها وقيمتل يق تعديبازارها از طر

. ديل و مشخص نمايه بازارها را تحليعدم تسو ييمعطوف بدان بود که چراكينزي جديد  هاي پژوهش

ها را تغيير كه قيمت يها در زماناينكه بنگاه: مطرح شده استهاي مختلفي فرضيهن راستا يدر ا

 يدر سطح ٢ها به كارگران خود دستمزدهاي كاراند؛ اينكه بنگاههسترو  هروب ١دهند با هزينه منو مي

______________________________________________________ 
   1. Menu Cost 
   2. Efficiency Wages 
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كنند تا كارايي كارگران را افزايش دهند؛ و اينكه پرداخت ميکار سطح تسويه بازار  تر ازباال

 و ٢و اكرلوف) ۱۹۸۵( ١ويمنك. ندهستدور ه كنندگان قيمت و دستمزد از حالت عقاليي كامل ب تعيين

ها داراي قدرت بازار باشند، تفاوت بسياري ميان كه بنگاه ييهازمانيداشتند در  انيب  )۱۹۸۵( ٣يلن

يك  هفايده خصوصي و اجتماعي مرتبط با تعديل قيمت وجود دارد، به نحوي ك -محاسبات هزينه

كه از  در حالي ،باشد) يا نزديك به عقاليي(تواند از ديد خصوصي عقاليي تعادل قيمت چسبنده مي

نشان دادند كه بخشي از ) ۱۹۸۷( ٥و كيوتاكي ٤بالنچارد. شوديم يتلقر هزينه ي بسيار ُپديد اجتماع

زماني كه : هاي خصوصي و اجتماعي به دليل اثرات خارجي تقاضاي كل استاين اختالف ميان انگيزه

تقاضا براي  ،واقعي پول را افزايش داده و در نتيجه حجمدهد، اين امر قيمتش را كاهش مي يبنگاه

نشان دادند كه رابطه تكاملي قوي ) ۱۹۹۰( ٧و رومر ٦بال. کنديدا ميپافزايش  ي ديگرهاتوليدات بنگاه

براي اجتناب از  يشيگراهرگونه  ب کهين ترتي، به ااسمي و واقعي وجود دارد چسبنده يهاميان قيمت

  .نمود خواهد هاي اسمي را تشديدعدم تحرك قيمت ،هاي نسبيتغييرات قيمت

هاي مختلف كينزي حتي براي كساني كه بر روي ديدگاه که توان ديدبه گذشته مي يبا نگاه

رسيد با هم مرتبط و آنچه در گذشته به نظر مي از ها بسيار بيشديدگاهن يا زين كردندجديد كار مي

تعادل عمومي به  عدم يهاهينظر اكنون به كارهاي اوليه در مورد هم ،به عنوان مثال .بودندمكمل 

هاي فرض وجود قيمتپژوهش با  ن شاخه ازيرا که اي، زشودنگاه مي جه و ناتمامينت بيعنوان يك كار 

فهرست متون در كار به ندرت  شاخه از اين واقع،در . کاشتخود را  مرگشده، نهال  نييتع پيشاز 

عملکرد  يچگونگدر مورد  را مشابههاي توان تكامل ايدهنيز ميهم اکنون . شود يمشاهده مامروزي 

 ،كنندها براي متعادل كردن عرضه و تقاضا با سرعت تغيير نميي كه قيمتيهازمان دراقتصاد 

  .مشاهده كرد

______________________________________________________ 
   1. Mankiw 
   2. Akerlof 
   3. Yellen 
   4. Blanchard 
   5. Kiyotaki 
   6. Ball 
   7. Romer 
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 کهرابطه جالب ميان اولين و سومين موج اقتصاد كينزي جديد وجود دارد ک يبه عنوان مثال، 

را به عنوان  ينزيوکياقتصاد ن وان سومين موجتيم، به طور خاص. است به ندرت مورد توجه قرار گرفته

ها هنگامي كه بنگاه. ، در نظر گرفتد قرار داده شديمورد تأکمركزيت رژيم كينزي كه در موج اول 

هميشه تمايل  ، بنابراين،كنندشان را در باالي هزينه نهايي تعيين مي هايقدرت بازار دارند، قيمت

، هنگامي كه همه به عبارت بهتر. هاي موجود به فروش برساننددارند كه مقادير بيشتري را در قيمت

اين . شکل خواهد گرفتتمام بازارهاي كاال اضافه عرضه  دراز قدرت بازار را دارند،  يدرجاتها هبنگا

مدل دستمزد كارا  باالتر از تعادل مانندنظريه از بازارهاي كاال اغلب با نظريه بازار كار با دستمزدهاي 

م داده يبه کل اقتصاد تعم اضافه عرضه که در آنرژيم كينزي ک يت، يوضعدر اين . شودتركيب مي

  .است حالت نيتر معمولبراي اقتصاد نيست، بلكه  "خروجي ممكن"ک ي فقط، شده است

منسجم  گيري يك نظريهكينزي جديد سبب شكل هاي پژوهشموج از سه به عقيده من، اين 

هاي اقتصاد كالن نامرئي در پديده دستشكست براي نشان دادن  ،اقتصاد خرد ميبر مفاه يمبتن

ها قيمت يچسبندگكه بازارها در زمان  کردتوان درك مين کارها يجه ايدر نت. ستا مدت شده كوتاه

در كنندگان قيمت  هاي تعيينكنند چيست و انگيزهكنند، نقشي كه انتظارات بازي ميچگونه عمل مي

 شاخه از پژوهشهاي بسياري در اين از ديد علمي موفقيت. کدام است هامتير قييا عدم تغير ييتغ

قضاوت كامالً  نياتوانم ادعا نمايم كه نميان ين جرياز ا عضوالبته به عنوان يك ( دست آمده است به

در . ه استهدف آن نيز انقالب نبودنمود و  ياقتصاد تلقدر انقالبي توان يرا نماين كار  ).طرفانه است بي

دفاع از ماهيت و جوهر  يان علمين جرياهدف . نمود يابيارزضد انقالبي  يتوان آن را اقدام يم عوض

  .ه استي جديد بودهاو انتقادات كالسيك اتكينزي در مقابل تهاجم –سنتز نئوكالسيكي 

؟ آيا اين كار در تجهيز ه استمهندسي هم موفق بوداز ديد  ها شاخه از پژوهشاما آيا اين 

 يابيز ارزيت آميموفقهاي تجاري ابزارهاي سياستي بهتر براي غلبه بر سيكل بهگذاران سياست

ن يبه ا يبعد يهادر بخش(كمتر مثبت است  ن پرسشيا داشت که پاسخاظهار  يستيبا؟ شود يم

  ).خواهم داشت يموضوع اشاره محدود

بيشتر تمايل داشتند كه  يبه طور ذات ديجداقتصاددانان كينزي که  در نظر داشت يستيبااما 

در ميان رهبران مكتب . مطابق با سنت كالسيك جديد كار كنندنکه يامهندسان اقتصاد كالن باشند تا 
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هم م ک سمتياشتغال در دانشگاه را به منظور ) اطالع دارمكه  آنجاالبته تا (كالسيك جديد هيچ كس 

 اقتصاددانان پيشين يهاهمانند نسلد يجد جنبش كينزي ،در عوض. عمومي ترك نكرده است بخشدر 

در پايتخت كشور مبادله  اشتغال و کاردانشگاه را با  برجِ عاجِدر  استقراراست كه  يکسانكينزي، سرشار از 

نت يلن، جان تيلور، ز، جاتتوان به استنلي فيشر، لري سامرز، جوزف استيگليدر اين مورد مي. اندكرده

دوره بيل كلينتون  درار نفر اول از اين اقتصاددانان هچ. من اشاره نمود ريچارد كالريدا، بن برنانكي و خود

مرزبندي ميان اقتصاددانان كالسيك است که  گفتني. و چهار نفر بعدي در دوره بوش به واشنگتن آمدند

يك ، ين مرزبنديدر واقع، ا. ستينراست سياسي ميان چپ و  يک مرزبنديجديد و كينزي جديد اساساً 

  .استمرزبندي ميان دانشمندان محض و اقتصاددانان مهندس 

  ز يجنگ و گر .٥

اين مقاله است، اما خالي از  فراتر از دامنهرشد اقتصادي بلندمدت  اتينظريه و تجرب يهرچند بررس

به  ۱۹۹۰دهه  درتوجه اقتصاددانان كالن را  اصليلطف نيست كه اشاره شود كه اين موضوعات بخش 

كه اقتصاد كالن را از  ينوسانات( مدت كوتاه تبه نوسانارا  يچندان اين شاخه توجه. خود مشغول نمود

  .نکرده است معطوف) تحت سيطره خود درآورده است پيشقرن  زمان تولد خود در نيم

. وجود دارداقتصاد کالن  اخه مهم ازرشد به عنوان يك ش يها هينظرداليل بسياري براي ظهور 

ها و ابزارهاي جديدي را و ديگران، ايده) ۱۹۸۶(اول اينكه يك سري از مقاالت تأثيرگذار از پل رومر 

ترين موضوعات  اختالف شديد ميان كشورهاي غني و فقير كه مطمئناً يكي از مهمل يدالبراي تحليل 

، امكان مختلف يهاكشور يبراهاي جديد داده شدن مفراهنکه پس از يا دوم. فراهم آورد ،اقتصاد است

سوم اينكه ). ۱۹۹۱سامرز و هستون ( شدفراهم  زين آزمون سيستماتيك معتبر بودن نظريات جايگزين

هاي گونه كه كينزيهمان. تجربه نمودرا رشد خود در تاريخ  نيتريطوالن ۱۹۹۰اقتصاد امريكا در دهه 

 ياقتصادت يوضع، ه بودندكشور به اين رشته جذب شد اقتصاد سالمت ضوعبا مواوليه به دليل ارتباط 

هاي تجاري ديگر يك مشكل نسل از دانشجويان اقتصاد نشان داد كه سيكل نيابه ز ين ۱۹۹۰دهه 

  . شودينم ياصلي در اقتصاد تلقعملي 

در بلندمدت م يمفاهبه مطالعه  ۱۹۹۰اقتصاد كالن دهه  ان غالبيجر ليتما ييدر مورد چرا

تنش ميان  و آن وجود داردز ين يترآزاردهندهيك دليل چهارم و البته  ،مدتكوتاهم يسه با مفاهيمقا
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در حالي كه لوكاس به عنوان رهبر . بوده است هاي جديدهاي جديد و كينزينبيني كالسيكجهان

، "گيرندديگر جدي نميپردازي كينزي را مردم نظريه"كرد كه اقتصاددانان كالسيك جديد اعالن مي

سولو در خطابه . در حال پاسخگويي به همكاران كالسيك جديد خود بودند همزمان رهبران كينزي نيز

 يرش فروض چسبندگيعدم پذ يبرا" احمقانه يها تيمحدود"ز عبارت ا ۱۹۸۰خود در نيوكالسيكي 

. کرد ستفادهد ايک جدياقتصاددانان کالسه بازارها، توسط يز امکان عدم تسويو ن ١ها و دستمزدهامتيق

نشده است كه زرافه چگونه خون كافي را به  مشخصبه ياد دارم در جايي خواندم كه هنوز « :او گفت

 يگيري كند كه زرافه داراكند؛ اما سخت است كه بتوان تصور كرد كه كسي نتيجهمغز خود پمپ مي

  .»گردن دراز نيست کي

كنم كه بيان داشت، تصور نمي) ۱۹۸۴(مر مصاحبه با آرجو كالچند سال بعد لوكاس در يك 

ه با هر يك از اين مسائل درگير شد ي، به صورت جدك گفتنوسولو، هرگز تالش كرده باشد كه غير ج

با  اشتغال و مباحثهسولو نيز در مصاحبه خود در همان شماره در مورد عدم تمايل خود به . باشد

كند  مي ادعاجاي شما نشسته و  فرض كنيد كه كسي در": دارد كهن ميبياد يجداقتصاددانان كالسيك 

 يفن خصوص مباحثخواهم انجام دهم اين است كه در آخرين چيزي كه مي. ناپلئون بناپارت است هك

 طورچرا كه اگر آن كار را انجام دهم به  ؛اي سواره نظام در جنگ آسترليز شركت نمايمهتاكتيكو 

  ."ام كه او ناپلئون بناپارت استشركت كرده بازين ياضمني در 

هاي متفاوت رهبران در مورد اهداف رشته توان گفت كه اين جدل بيانگر ديدگاهتا حدودي مي

 ديجد اقتصاد كالن كالسيك بيشترِ تحليليِ رسد كه لوكاس از اينكه سولو دقِتبه نظر مي. اقتصاد است

 خودفروض تسويه بازارهاي  بودن ير واقعيغ اينكه لوكاس سولو نيز از .ستين يراض ،كندرا درك نمي

از ديدگاه علمي، دقت بيشتري كه . ندداراي از آنها نكته يكهر . شكايت دارد ،كندرا درك نمي

رسد اما از ديدگاه مهندسي، به نظر مي ؛جذابيت بيشتري دارد ،دهندهاي كالسيك جديد ارائه مي مدل

  .بسيار زياد استكه هزينه اين دقت اضافه 

كه اين كار تنش است  اين دليلنه تنها به  ،كنماين جدل بحث مي تيماهمن در مورد نکه يا

اينكه اين كار به تشريح  دليلكند، بلكه همچنين به ميان دانشمندان و مهندسان را منعكس مي

______________________________________________________ 
   1. Rigidities 
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ميان  يتندسخنان چنين . كندشده توسط نسل بعدي از اقتصاددانان كمك مي هاي انجامانتخاب

به همان صورتي كه مشتريان يك بار حول يك (كند توجهات را به خود جلب مي فيدو طنخبگان 

اما اين كار به صالح  .)كنندبندي مياندازي جمع شده و بر روي هر كدام از طرفين شرطمسابقه مچ

ک از ياز هر  يضمن عدم طرفدار مطابق انتظار، اقتصاددانان جوان. بوده استشاخه اقتصاد كالن ن

 موضوعاتده و تمرکز خود را به يگز يهاي خود دور در پژوهشنوسانات اقتصادي از توجه به  ن،يطرف

  .اندديگر معطوف کرده

    ؟بس موقتآتش سنتز جديد يا .٦

. كنددارد كه علم از يك تشييع جنازه به تشييع جنازه بعدي پيشرفت مييك حكايت قديمي بيان مي

كه علم از ) اگرچه با وضوح کمتر(تر است بگوييم مزاياي افزايش اميد به زندگي، درستامروزه به دليل 

تر رهبران اقتصاد كالن نسل مسنکه  يدر حال. كنديك بازنشستگي به بازنشستگي ديگر پيشرفت مي

جايگزين  ،تر از اقتصاددانان كالنمتمدن و ترجوان ينسلبا  ،بودندشده يا نزديك بازنشستگي  هبازنشست

. همزمان، يك اجماع جديد در مورد بهترين راه براي درك نوسانات اقتصادي ظهور كرده است. ندشد

مورد مدل . ناميدند ٢اين اجماع را سنتز نئوكالسيكي جديد) ۱۹۹۷( ١ماروين گودفرند و رابرت كينگ

ي به كار گرفته گذاري پولسياست هاي مرتبط با پژوهشاي در اين سنتز به صورت گستردهبحث در 

در ) ۲۰۰۳( ٤مايكل وودفورد برجسته و ماندگاربزرگترين تلقي از اين سنتز جديد، مقاله  ٣.شده است

  .استنه ين زميا

جديد نيز در تالش است تا نقاط قوت  ، سنتزپيشيننسل  كينزيِ -يهمانند سنتز نئوكالسيك

كالسيك جديد، ابزارهاي نظريه تعادل  هاياين سنتز از مدل. رويكردهاي رقيب را با هم تركيب نمايد

سازي، نقطه ها و بهينهترجيحات، محدوديت. استمورد استفاده قرار داده عمومي تصادفي پويا را 

 خرد اقتصاد اصول يها بر مبنان مدليارائه شده در ا يهاو تحليل ها بودهن مدليبحث در ا آغازين

دستمزدهاي اسمي به عاريه گرفته  يچسبندگهاي كينزي جديد نيز از مدل. است شده يگذارهيپا

______________________________________________________ 
   1. Marvin Goodfriend & Robert King 
   2. The New Neoclassical Synthesis 

   3. Clarida, Gali, & Gertler, McCallum & Nelson  
   4. Michael Woodford 
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 .شودمدت استفاده  هاي پولي در كوتاهشده، تا از آن براي توضيح چرايي وجود اثرات واقعي سياست

و  کننديم ها در يك محيط رقابت انحصاري كاراست كه بنگاه ها آنن مدليدر اترين رويكرد معمول

كه  شوديدر مدل ظاهر مها به صورت پويا قيمت بنابراين،دهند، ناوب تغيير ميها را به طور متقيمت

اين ديدگاه است كه اقتصاد ان يباين سنتز  هيمابن .نامندآن را منحني فيليپس كينزي جديد مي يگاه

و شايد بسياري ديگر از (هاي چسبنده يك سيستم تعادل عمومي پوياست كه به دليل وجود قيمت

  .رتو به دور استابهينه پت يوضعاز ) زارنقايص با

به عنوان يك پيشرفت بزرگ را ظهور اين اجماع  دارند تاتالش ن مدل ياز طرفداران ا ياريبس

محسوب ها يك پيشرفت بزرگ از برخي جنبهن اجماع يا اگرچه. ندينماتوصيف در عرصه اقتصاد 

 نتوان آنچه را که تاکنون رخ داده است کامالً شايد. ز کمتر موفق بوده استيناما از جهاتي  شود، يم

دو طرف هر از سوي  موقتنشيني عقبک ي بانخبگان بس ميان آتش چرا که د،يک سنتز کامل نامي

ده يبا ناد توانندهاي جديد ميهاي جديد و هم كينزيهم كالسيكط ين شرايدر ا. همراه بوده است

اين سنتز  دراي از پيروزي را ادعاي درجه ست،يمشاهده نظاهر قابل مبارزه عميقي كه در گرفتن 

  .جديد داشته باشند

ها و يك سيستم تعادل عمومي ديناميك با قيمت(مركزيت و قلب اين سنتز جديد 

هاي كينزي اوليه آن را در مدلتوان  يمچيزي است كه همان  به يقين) چسبنده دستمزدهاي اسميِ

هاي كينز در قالب كردن ايده را به منظور پياده IS- LMس مدل هيك ،به عنوان مثال. جستجو نمود

را  ۱۹۷۲، جايزه نوبل ١ه كنت آروراشود كه هيكس به هميادآوري مي(تعادل عمومي پيشنهاد داد 

ديگر، در تالش  يسازهان، مودگلياني و مدليکال). براي معرفي نظريه تعادل عمومي دريافت نمود

تا بتوانند ند ينما يبندفرمول ياقتصاد يهاسيستم تعادل عمومي را با داده کهبودند 

، سنتز جديد گفت که يستيبا به عنوان يك دستاورد،. کنندهاي بهتري را ارائه  گذاري سياست

رها كرده  ۱۹۷۰هاي جديد در دهه را كه علم اقتصاد كالن همراه با ظهور كالسيك يدستورکارِ پژوهش

  .ه استاحيا نمود ربار ديگبود، 

______________________________________________________ 
   1. Kenneth Arrow 
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اند عرضه كنند، روشن است كه اقتصاددانان كالسيك جديد بيش از آنچه توانستهان ين ميدر ا

و جايگزين كردن آن با  يپردازي كينزو حذف نظريه از ابتدا رهاکردنآنها  حيصرهدف . اندوعده داده

ها مورد و براي تحليل سياست شدهها سازگار است كه به راحتي با داده بوده هاي تسويه بازاريمدل

 ،در عوض. با شكست مواجه شده است ديک جديجنبش کالس، منظراز اين . دنرياستفاده قرار گ

اكنون براي توسعه نسل  هم اند كهبه توسعه ابزارهاي تحليلي كرده ياديزكمك  ديجد يهاکيکالس

 يچسبندگ(که  ياهيد، فرضرويکار م به هاي چسبندهقيمت هيفرض بر يمبتنهاي ديگري از مدل

  .بودندهاي جديد با آن مخالف كه كالسيكاست  هاييمدلهمان  ه بهيشباز جهات بسياري  )هامتيق

سنتز جديد، فرض . نمايند تيثياعاده حتوانند تا حدي ادعاي هاي جديد مياكنون كينزي

كينزي جديد در مورد  هاي پژوهشو  ه استناميد» محدوديت احمقانه«را كه سولو آن را  هاتسويه بازار

هاي جديد توان كينزيمين، يهمچن. كنار گذاشت ،آن بودند فيتضعدرصدد ز ينهاي چسبنده قيمت

بسيار  يهاپژوهش سمتدر دام طعمه كالسيكي جديد قرار گرفته و به چرا را مورد انتقاد قرار داد كه 

را ي كينزي جديد پژوهش يهابرنامه ،)۲۰۰۰( ١روگمنکپل . اندمحض و نه به اندازه كافي عملي رفته

اما به  ؛دهندهاي چسبنده چگونه رخ ميكه قيمتح داد يتوضتوان اكنون مي": کنديمارزيابي  نيچن

هايي كه ، يا ارائه مدلدر مورد زمان وقوع و عدم وقوع مفيد ييهابينيپيش به يابيدست رسد كهنظر مي

. "رسد، چندان نزديك به نظر نميبر داشته باشديليپس واقعي را در هاي منو تا يك منحني فاز هزينه

بندي تا بايستي اذعان كنم كه اين جمعز ين )يکار( يفکر انيجرحتي به عنوان يكي از اعضاي اين 

  .استحدودي درست 

  ديدگاه بانكداري مركزياز  .٧

  ت يدر نها باشد، كرده خلقاگر خداوند اقتصاددانان كالن را براي حل مشكالت عملي در زمين 

بنابراين، . دادخواهد قرار داوري مورد مان براي مهندسي اقتصاد يهاما را براساس ميزان نوآور ،پيترسن

  گذاري اقتصادي هاي تجاري در چند دهه گذشته سياستآيا توسعه نظريه سيكل کهبايستي پرسيد 

  مباحثه  ياقتصاد کالن، چگونگ يهاآيا پيشرفت د کهيتوان پرسيحداقل مرا بهبود بخشيده است؟ يا 

______________________________________________________ 
   1. Paul Krugman 
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گذاري تغيير فرآيند سياستدر  فعال ايِحرفه اقتصادداناِن نيرا در ب ياقتصاد يهااستيل سيو تحل

  ؟داده است

 با عنوان ١العاده لورنس مييرفوقکتاب  ها را در پرسشپاسخگويي به اين  از يتوان شواهد يم

استادي دانشگاه در دانشگاه واشنگتن و نيز  ۱۹۹۶ميير در سال . دا نموديپ ٢"در فدرال رزرو يادوره"

. فدرال رزرو رها كرد استير به دليل خدمت در مقامعالي اقتصادي را به مدت شش سال  همشاور

نسبت گذاري باالترين سطح از سياست فعال دراقتصاددانان  نگرش يگچگون مشاهدهامكان ر ييم كتاب

  .آوردي، فراهم مگزينندكه براي تحليل اقتصاد برميرا هايي روش نسبت بهز ين به شغل خود و

اقتصاددانان كالسيك بنابر اذعان كند كه اين كتاب در نهايت اين نكته را به خواننده القا مي

بر  يزيار ناچير بسيتأثهاي تجاري، هاي اخير در نظريه سيكلپيشرفت ،جديد و كينزي جديد

گذاري پولي، دقيق و تحليل ميير از نوسانات اقتصادي و سياست .داشته استگذاري عملي  سياست

ه به يار شبيدگاه بسين ديا. ن را در خود نداردراز اقتصاد كالن مد يانشانههوشمندانه است، اما هيچ 

تحصيل كرده و  ۱۹۷۰كينزي در دهه  –سنتز نئوكالسيكي تيحاکمدوران  است که در يدگاه کسانيد

 توانستبيني ميير فقط مختص به او بود، مياگر جهان. اندرا ناديده گرفته پس از آندميك ادبيات آكا

 ،بينياين جهان. ه گرفته شود، اما اين طور نيستدبه سادگي نادي دگاه منسوخيک ديبه عنوان 

  .اندهاي مركزي دنيا داشته ي در بانكيهاي باالبيني مرسوم در بين اقتصادداناني است كه پست جهان

ن قاعده و يز بيتما يپول بانكداري مركزي به شدت تحت تأثير ادبيات نکهياعتقاد به ا امروزه،

كارهايي در مورد ناسازگاري زماني كه توسط كيدلند و  به طور خاص(قرار گرفته است  ٣اختيار

عموالً دو م .شود ياز به روز بودن محسوب م يانشانه در ميان دانشگاهيان) دششروع ) ۱۹۷۷(پرسكات 

هاي مركزي در كشورهاي افزايش استقالل بانك شود؛يارتباط داده متغيير نهادي با اين نوآوري علمي 

هاي بانك از در بسياري ٤گذاري تورمي رژيم سياستي هدفركارگي هبز ينمختلف مانند زالندنو و 

مرتبط  يپول يگذاراستيس هايخود با پيشرفت ،اين تغييرات نهادي. گوشه و كنار دنيا در مركزي
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اري از يبه خاطر تورم پايين و پايدار در بسدلند و پرسکات ياز ک يستين استدالل، بايبر اساس ا. هستند

  .ميکناند، تشكر منتفع شده آندو دهه اخير از  دركشورهايي كه 

است كه تغييرات نهادي  آنين مورد نخست. با دو مشکل مواجه استاين ديدگاه خودستايانه 

يك بانك . دارندنظري  متون مطرح شده دربا موضوعات  ين حالت ارتباط اندکيدر بهتر شدهشاهده م

فدرال رزرو . ستيقابل انطباق ن ١يقاعده پوليك بانك مركزي با محدوديت با  قاًيدقمركزي مستقل 

براي مدت طوالني داراي درجه بااليي از  ،بدون وجود حتي يك الزام سياستي در آن ،ايالت متحده

گذاري تورم بيشتر يك سياست مستقل از سوي خود فدرال رزرو و يك حتي هدف. استقالل بوده است

 اختيار اين امر را) ۲۰۰۳( ٢برنانكي. از سوي يك قانون سياستي يعموم است تا الزام راه براي ارتباط با

  .کنديم يتلق ٣همحدود شد

هاي صورت است كه اين تغييرات نهادي لزوماً مرتبط با پيشرفت آنتر  مهملبته امسأله دوم و 

بزرگ از  يابا در نظر گرفتن نمونه) ۲۰۰۵( ٤بال و شريدان. ستينسياست پولي ات يادبگرفته در 

حركت اخير به سوي تورم پايين و  ،گذاري تورمهدفاست يسكارگيري  هاند كه بكشورها نشان داده

است يسهاي پولي هم در كشورهايي كه از سياستپذيرفت که  يستيبا. دهديح نميتوضرا پايدار 

اين پيشرفت جهاني . ، پيشرفت كرده استي ديگراند و هم در كشورهاگذاري تورم استفاده كردههدف

عرضه مانند آنچه در  مخربهاي تواند به اين دليل باشد كه اقتصاد جهاني با شوكتورم ميکاهش در 

رو نبوده و يا به دليل اين بوده است كه بانكداران مركزي از تجربه تورم باال در  هروب ،رخ داد ۱۹۷۰دهه 

شواهد به هر حال . تورم باال اجتناب شود يهانرخدقت تمام از با كه بايستي  اندآموخته ۱۹۷۰دهه 

  .شودينم يتلقگذاري پولي مناسب براي سياست ک شرط الزميگذاري تورم دهد كه هدفنشان مي

اساس مقاله باليندر  بر. استنه ين زميدر ايك نمونه مناسب  ٥ينسپنرآلن گفدرالِ رزروِ زماِن 

بزرگترين بانكدار مركزي كه تاكنون "در مورد را  يبه حقادعاي  توانديم، گرينسپن )۲۰۰۵( ٦و ريس
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به طرز قابل  مختلف و جهاتسياست پولي تحت رياست او از  واقع،در . ، داشته باشد"وجود داشته است

 قاعدهن از صدور هرگونه پدر طول دوران رياست او بر فدرال رزرو، گرينس. كردتوجهي خوب كار مي

از انتخاب ) ۲۰۰۳(ن نسپيگر .دانستتر از الزام ميپذيري را با ارزشاجتناب كرده و انعطاف ١سياستي

و  كه اين روش سياستي بسيار غيرمنظمند نكمطرح مي نبرخي منتقدي": كندمي دفاعخود چنين 

با د يبا يمدارند كه فدرال رزرو برخي بيان مي. مشكل است زيآن ن وضيح دادنتو محتاطانه بوده 

عمل تر  سياستي رسمي، در عمليات خود رسمي قاعدهمحدود كردن اقدامات خود به تجويزهاي يك 

 رالزاماً به بهبود عملكرد اقتصاد منجدر جهت اين خطوط سياستي  يكه هر اقدامموضوع  اين. کند

هاي ند، و زماني كه عدم اطمينانا قوانين در ذات خود ساده .شود، بسيار غير قابل اعتماد است مي

توان آنها را با الگوهاي مديريت ريسك كه براي مشخص و متغيري در محيط اقتصادي وجود دارد، نمي

سياستي، در  قواعد بان پرغم ناسازگاري گرينس به" .جايگزين كرد است،تر ذاري بسيار مناسبگ  سياست

ن پگرينس ،و پرسكات لندكيد اتينظر برخالف. دوره تصدي او بر فدرال رزرو، تورم پايين و با ثبات بود

توانند به نتايج ميز يتوجه نقدرت صالحديد قابل  بودن دارابا  يحتهاي مركزي نشان داد كه بانك

  .ابندينه کنترل تورم دست يدر زم يمطلوب

  از ديدگاه سياست مالي .٨

ن كاهش يانوق. است مناسب اثرات عملي نظريه اقتصاد كالن يبررسبراي ز ينتحليل سياست مالي 

آورد، فراهم مينه ين زميدر ايك مطالعه موردي مناسب را  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۱ يهاسال ماليات بوش در

هاي براي ايجاد محركتالش  نيدترين و جديي آخريك سوچرا كه اين دو قانون كاهش ماليات از 

س يکه به مدت دو سال رئ يگر به عنوان کسيد يمبارزه با رکود بوده و از سو منظور قابل توجه به يمال

 ،دندهيل ميرا تشک هااستين سيا يربنايزکه  ياقتصاد يهاليام، با تحلبوده يت مشاوران اقتصادأيه

به . بوش وجود داشت ياتياست ماليس يدر ورا ياديز يهازهيگفت که انگ يستيبا. کامل دارم ييآشنا

 يهاشهيبه همان اندازه که ر ٢تخفيف مالياتي تعلق گرفته به خانوارهاي داراي کودک ،عنوان مثال

اقتصاددانان در  از آنجا که. ز بودين ياسيس و يدر فلسفه اجتماع ييهاشهير يدارا ،داشت ياقتصاد
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ند، اهاست در نظر گرفتين سيم ايتنظ يرا برا ياديز يهاريمتغ، يدار و خزانه يمشاوران اقتصادأت يه

  .ار روشنگر باشديتواند بس ين کار مورد استفاده قرار دادند ميا يکه آنها برا ييمالحظه کردن ابزارها

 يتجار يها کليبوش با نگاه همزمان به رشد بلندمدت و س ياتيطرح مال يصادتل اقيتحل

طرح در . آشنا باشد يه عموميان ماليدانشجو يبرا يستينگاه بلندمدت با. مدت انجام گرفته استکوتاه

ها  ته شرکيبر درآمد حاصل از سرما مضاعف يريگاتيشنهاد شده بود که ماليپ ۲۰۰۳ ياتيقانون مال

منظور  ، اما بهبرآورده نشدبه صورت کامل ن هدف يکنگره امصوب  ييحه نهايدر الهر چند . حذف شود

ن يا. افتيکاهش  يازان قابل مالحظهيبه م هاشرکتع شده يات بر سود توزي، مالياتيش عدالت ماليافزا

سود سهام، کاهش تورش ات يمالنسبت به  هاشرکت ع نشدهيتوز سوِد اِتيامر سبب کاهش تورش مال

نسبت  يرکتشر يات غيو کاهش تورش مال هيسرما ين ماليتأم اتيمال به تنسبها شرکت يات بدهيمال

ات بر درآمد به ياز مال ياتيمال يريگ شتر جهتير بيين سبب تغين قانون همچنيا. شد يشرکتات يمالبه 

اموند يبه عنوان مثال، د( يه عموميدر مال ياات جا افتادهير با ادبيهدف اخ. دشات بر مصرف يسمت مال

ار سازگار يبس) ۱۹۸۶ ٤يو چمل ۱۹۷۸ ٣ني، فلدست۱۹۷۶ ٢تزيگلينسون و استي، اتک۱۹۷۱ ١زيرليو م

نسون و يش اتکيسه دهه پ. شوديمحسوب نم ياقتصاد يها هيد در حوزه نظريک موضوع جديبوده و 

ات بر مصرف نسبت به يمال يو مرسوم در خصوص برتر يفرض سنت"ک يان داشتند که يتز بيگلياست

  .داردوجود " ات بر درآمديمال

همزمان . است ياتياست ماليمدت سل کوتاهيتحل ،ن مقاله مرتبط استيشتر با ايکه ب يزياما چ

و پس از تركيدن حباب بازار بورس  ۲۰۰۱ سال با ورود رئيس جمهور جرج دبليو بوش به كاخ سفيد در

يكي از اهداف سياست ط، ين شرايدر ا .بود يركودفاز در حال ورود به  کايمرآ اقتصاد ،۱۹۹۰دهه 

اصالح  هنگامي كه جرج بوش قانون. بهبود و اشتغال بيشتر بود برايتحريك اقتصاد  ،مالياتكاهش 

زماني كه ": را امضا كرد، سياست اتخاذ شده را به صورت زير تشريح كرد ٥ات بر رشد و مشاغليمال

و  و خدمات نمايند، هاكاال ديخر توانند آن را صرفمردم پول بيشتري در اختيار داشته باشند، مي
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اين كاال و يا  يگريشخص دو خدمات بيشتري را در جامعه تقاضا نمايند،  هاهنگامي كه آنها كاال

يا خدمات را توليد نمايد، برخي ديگر  هاخدمات اضافي را توليد خواهد كرد و زماني كه كسي آن كاال

  .استكينزي ق منطاين منطق ذاتاً يك  ".از افراد شانس بيشتري براي پيدا كردن شغل خواهند داشت

ي نشان ّمبه صورت كتا  شددرخواست  ١(CEA)هيأت مشاوران اقتصادي ط از ين شرايدر ا

ما اين درخواست را با . بيكاري را تحت تأثير قرار خواهد داد زانيمكه كاهش ماليات به چه  دهند

مدل خاصي كه مورد استفاده قرار داديم، مدلي . داديم پاسخاقتصاد كالن رايج مدل استفاده از يك 

از رياست او بر  پيشاين شركت توسط لورنس ميير ( ٢نالاست كه توسط شركت مشاوران اقتصاد ك

اين مدل براي مدتي طوالني . گرفتطراحي و مورد استفاده قرار مي) شدو تأسيس و اداره ميرفدرال رز

اين مدل به  واقع،گرفت و در مورد استفاده قرار مي CEAان از رياست من، توسط كاركن پيشحتي 

ها مورد استفاده قرار گرفته دموكرات هم خواهان وجمهوريهم تحت حاكميت  مدت تقريباً دو دهه

چرا كه مدل شركت مشاوران اقتصاد كالن  ؛انتخاب اين مدل خاص چندان انتخاب سختي نبود. بود

طراحي و مورد  رزرواست كه توسط فدرال  FRB/USن مانند مدل هاي ديگر اقتصاد كالشبيه به مدل

كه توسط  هستند ياهاي اوليهها نوادگان مستقيم مدلاين مدل ،از ديد تاريخي. گيرداستفاده قرار مي

هاي انجام شده توسط كالسيك هاي پژوهش. اندن، مودگلياني و اكستين مورد استفاده قرار گرفتهيکال

  .است گذاشتهها بر ساختار اين مدل ر رايتأثهاي جديد كمترين جديد و كينزي

خود را در  يا حرفه يزندگكه بيشتر  يکسانتواند براي مي ،اقتصاد كالن گذاريِسياست واقعيِت

هاي سه دهه اخير تنها اثرات واقعيت تلخ آن است كه پژوهش. سردكننده باشدند، دلادانشگاه گذرانده

نيست كه اقتصاددانان  آندليل اين امر . هاي پولي و مالي داشته استبر تحليل عملي سياست ناچيزي

كاركنان فدرال رزرو شامل  ،برعكس. گيرندهاي اخير را ناديده ميحاضر در عرضه سياست پيشرفت

هم تحت رهبري ز، ين (CEA)اي جوان بوده و هيأت مشاوران اقتصادي ه  .Ph.Dبرخي از بهترين

 هاي كشورها را از بهترين دانشگاهاستعداد ها، بهترينخواهان و هم تحت رهبري دموكراتجمهوري

اي در مدرن اقتصاد كالن به صورت گسترده هاي پژوهشاين واقعيت كه . جذب كرده است
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شواهدي  يبررس بهشتر يب ها پژوهشبه اين دليل است كه اين  ،دنروكار نمي هگذاري عملي ب سياست

ممكن است  پژوهشيك در واقع، . نديستگذاري چندان مفيد نپردازد كه براي سياستهي ميبدي

اما نوآوري قابل توجهي در مهندسي اقتصاد كالن  ،بسيار موفق باشد يعلمک پژوهش يعنوان  به

  .نداشته باشد

  در كالس درس .٩

كوشد تا اقتصاد ميهاي جهان، جاي ديگري كه حرفه راهروهاي قدرت در پايتخت يدر آن سو

. هاي درس دوره كارشناسي استهمان كالس بفروشد،تري گسترده انيدات خود را به مشتريتول

توليدكردن را ما  حرفهكنند، كارشناسي تدريس ميدوره براي دانشجويان عمدتاً اساتيدي كه 

هايي سرفصل. ندستهآگاه  ياندازه کافخوب به  گذاريِدانند كه در مورد اصول سياستشهرونداني مي

دهندگان الزم  يأكنيم نسل بعدي رشود، همان چيزي است كه فكر ميكه توسط اساتيد انتخاب مي

  .است بدانند

هاي اقتصادي به نظريه ناچيزي عالقهگذاران، عموماً نيز همانند سياست يکارشناسدانشجويان 

كه جهان واقعي  ن مطلب هستنديدانستن ابه مند عالقهشتر يب ،در عوض. ها دارندخود نظريه دليلبه 

. تواند عملكرد اقتصادي را بهبود بخشدكند و چگونه يك سياست عمومي ميكار مي به چه شکل

با عنوان  يانتخاب شغل تحصيالت تكميلي و يدر سودابرخالف تعداد معدودي از دانشجويان كه 

داراي ديدگاه يك  دانشمند،ديدگاه يك  ازشتر يب يکارشناسدانشجويان  اغلب، اند اقتصاددان دانشگاهي

 م،يکنيس ميتدر يدوره کارشناسدانشجويان  يبراكه  يتوجه به مطالب ،بنابراين. هستندمهندس 

هاي رايج دوره بهتر از كتاب زينهيچ جايي توان گفت که  يعتاً ميطب .باشدمفيد نه ين زميتواند در ا يم

  .ميکنيس ميان تدرين دانشجويا يبرارا  يمطالبكه چه  ميمشاهده کنتوانيم نمي يکارشناس

هاي مورد استفاده براي تدريس اقتصاد كالن ميانه را مورد توجه قرار كتاب ،به عنوان مثال

 و ٢، روبرت هال١هاي روبرت گوردنكتاباقتصاد کالن، اصلي  ، سه كتابپيشيك نسل  يبرا. دهيد
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   2. Robert Hall 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

   1392پاييز و زمستان ، 64و  63هاي  سال بيستم، شمارهفصلنامه روند ،     
  

١٩٦  

 يها کتابدر حال حاضر سه كتاب پر فروش . بود ٣فيشر ياستنلو  ٢نبوشردوز کتاب ينو  ١جان تيلور

 هان کتابيموضوع مشترک در مورد ا. ندهستو يمنكکتاب و بن برنانكي و  ٥آندرو آبل ،٤اليور بالنچارد

اند كه حداقل يكي از آنها تحصيالت اين است كه هر شش كتاب توسط اقتصادداناني نوشته شده

كه سنت اقتصاد كالن غالب  مدرسه اقتصادي برجستهک يبه عنوان  MITدانشگاه خود را در تكميلي 

ها به كه در تمام اين كتاب يه اساسينظر. است، گذرانده در آن همان سنت ساموئلسون و سولو است

 يتقاضاي كله ينظر ،از عرضه و تقاضاي كل است ياشود، نسخهموزش داده ميآدانشجويان ليسانس 

گيري را از دنبال كردن توان همان نتيجهمي. است IS-LMمدل همان ز يشود ن يس ميکه تدر

مدت را  نوسانات اقتصادي كوتاه ؛دانجام دا زين اقتصاد تازه واردرايج براي دانشجويان  يهاي درس كتاب

  .كينزي درك نمود -هاي سنتز نئوكالسيكياز طريق برخي نسخهن شکل يبه بهترتوان مي

ان با توسعه در اين رشته مموزش اقتصاد كالن، همزآكنم كه  عنوانخواهم نمين مقاله يدر ا

تأكيد بيشتري بر نظريه  پيشهاي سي سال هاي درسي امروز نسبت به كتابكتاب. رشد نكرده است

اطمينان كمتري در حال حاضر . ندارهاي رشد و نقش انتظارات دهاي پولي كالسيك، مدلسياست

مالي و  يصيتشخ يهااستيس قواعد سياستي نسبت به و وجود دارد هاسياست يج اجراينتانسبت به 

مبني بر اهميت عملي قواعد  يد کافشواه نبودبا وجود (دارد  د قراريش از گذشته مورد تأکيبپولي 

هاي تا در مورد سيكل شود، يآموزش داده مدانشجويان مدرن  به كه ياصلاما چارچوب ) سياستي

  .هاي كينزي استبسيار شبيه به نسل اوليه مدلگاهي كسب كنند، آتجاري 

ين ويرايش نخستته شده توسط روبرت بارو است كه وشكتاب ميانه ن ،يك استثنا در اين مورد

از رويكرد نيوكالسيكي به اقتصاد كالن ساده كتاب بارو يك مقدمه روشن و . دشمنتشر  ۱۹۸۴آن در 

شده  مشاهدههاي كينزي نيز در اين كتاب مدلد هرچن. آوردرا براي دانشجويان ليسانس فراهم مي

هنگامي كه . اندير در كتاب ارائه شدهدمختصر، با تأكيد كم و بسيار  يها به صورتمدل نيولي ا ،است

وجود اينكه بسياري از با اما  ؛تحسين و توجه زيادي را به خود جلب نمود ،اين كتاب منتشر شد

______________________________________________________ 
   1. John Taylor 
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   4. Olivier Blanchard 
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تحت تأثير آن قرار گرفتند، تعداد بسيار كمتري آن را براي اقتصاددانان كالن كتاب را خوانده و 

انقالب كالسيكي جديدي كه بارو انتظار داشت در در واقع، . انتخاب نمودند خود تدريس به دانشجويان

هاي درسي كتاب جدي با ينتوانست رقابت اوبه وقوع نپيوست و كتاب  ،موزش اقتصاد كالن رخ دهدآ

  .درايج زمان خود داشته باش

 پيشآن چيزي است كه نيم قرن  برعکسدر آموزش اقتصاد كالن درست  تحولعدم وقوع 

دانشجويان  بهويرايش اول كتاب ساموئلسون با هدف معرفي انقالب كينزي در آن زمان . اتفاق افتاد

د و اساتيد دانشگاه به سرعت و با عشق و عالقه رويكرد جديد را شچاپ  ۱۹۴۸كارشناسي در سال 

موزش دانشجويان آنحوه  اندنتوانسته هاي كالسيك جديد و كينزي جديدايده در عوض،. پذيرفتند

  .دهندكارشناسي را به صورت اساسي تغيير 

   يزان تشابه با دانش دندانپزشکيم .١٠

 حرفه اگر اقتصاددانان بتوانند"داشت كه  انيکامالً مشهور ب ينظر اظهار در )۱۹۳۱(جان مينارد كينز 

  ، بسيار باشكوه خواهد کنند تصور هادر سطح داندانپزشكسته يشافروتن و  يخود را همانند قشر

ل يتبد يمهندساز و معمول  دينوع مف کيکرد که علم اقتصاد کالن به  يدوارياو ابراز امدر واقع، . "بود

ركردن يك دندان مانند ُپ دردسر يبراحت و  يشهر، اجتناب از ركود اقتصادي كاررمانآدر اين . شود

  .خواهد بود

به دندانپزشكي  يبسيار كم شباهت چند دهه اخير درهاي مهم در اقتصاد كالن پيشرفت

بر اقتصاددانان كالن عملي  ناچيزير يتأث زين كالسيك جديد و كينزي جديد هاي پژوهش. است داشته

. اعمال سياست مالي و پولي واقعي را بر عهده دارند، گذاشته است ُپر دردسركه وظيفه سخت و 

دهندگان آينده  يأبه ررا اقتصاد كالن  يهاكمي بر اساتيدي داشته است كه سياست ريتأث ،همچنين

هاي  پژوهشمهندسي اقتصاد كالن،  از ديد .دهندموزش ميآكارشناسي  دوره هنگام ورود به تحصيالت

  .و اشتباه بوده استفرجام چند دهه گذشته مانند يك تغيير مسير بي صورت گرفته در

تري به صورت مثبت ها پژوهشاين  به توان تر به علم اقتصاد كالن، مييانتزاعاز يك ديد  يول

هاي بزرگ اقتصاد كالن هاي مدلاقتصاددانان كالسيك جديد در نشان دادن محدوديت. نگاه كرد

توجهات توانستند  ن اقتصاددانانيا. ها موفق بودندتجويزهاي سياستي مبتني بر اين مدلز ينكينزي و 
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بهتري را  يهااقتصاددانان كينزي جديد، مدل. کنند ظارات و قواعد سياستي جلبترا به اهميت انالزم 

صورت  هو ببا شکست مواجه شده بازارها  دنکر ها در تسويهستمزدها و قيمتنکه چرا ديا براي توضيح

مدت ضروري است، ارائه  اينكه كدام نوع از نقايص بازار براي درك نوسانات اقتصادي در كوتاه ،ترعمومي

به بيان  سازنده بوده است، ديشا يول ،متمدنانه نبودهشه يهمتنش ميان اين دو ديدگاه، هر چند . دادند

  .ثر استؤبر پيشرفت علم نيز م ،ثر استؤخروجي بازار مگونه كه رقابت بر  همان ديگر،

اكنون در حال پيشرفت  كه هم يگيري سنتز جديددر شكلها،  ن پژوهشياز ا حاصلنش يب

. است ثر بودهؤم ،هاي اقتصاد كالن خواهد شدبوده و در نهايت تبديل به زير بناي نسل بعدي مدل

توان ند، ميهستمند به اقتصاد كالن ديد علمي عالقهبراي كساني كه هم از ديد مهندسي و هم از 

همچنان . تلقي كرد ،در هر دو حوزهنده يآهاي پيشرفت ازمثبت  يظهور سنتز جديد را به عنوان عالمت

 کالن هايي خواهند بود كه اقتصاددانانآلهمچنان ايده يستگيشاني و تكنيم، فروكه به آينده نظر مي

  .دانش اقتصاد کالن را ارتقا دهند با اتکا به آنتوانند مي

 ٦لوريت يموتي، ت٥فريش ي، آندر٤د رومريوي، د٣، دونالد مارون٢نسيمز هاي، ج١ون براونياز است ،

 .کنم يسازنده تشکر م يبه خاطر اظهار نظرها ٨اچمنيو نوام  ٧کل والدمني، ما٦لوريت
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