
 

٨٩

 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
 89 - 110 صفحات، 1390 ، بهمن11  شماره

  
   ∗اقتصادکالن به عنوان دانشمند و مهندسمتخصص 

  
  گرگوری منکیو

  1ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی: ترجمه
  2مهدی عسگری

  
براسـاس  ( ایـم   آنچه در طول چند دهه گذشته آموختـه       کالن همراه با ارزیابی     مختصری از اقتصاد   مقاله تاریخچه    این

ه را نوعی مهندسی درک کرده      رشت کسانی که این     ،های دو گروه اقتصاددانان کالن     فروضی که در این زمینه با تالش      
 کـالن  اقتـصاد اولیـه  متخصـصین   که     در حالی  .کند  میارائه   ،)عنوان یک علم دریابند    د آن را به   نخواه و آنهایی که می   

و ن بیشتر بر ابزارهای تحلیلی      کال اقتصاد متخصصیناخیراً  ،   داشتند کاربردیسانی بودند که سعی در حل مشکالت        مهند
هـای    راهشان بـه سـوی برنامـه      ل، این ابزارها و اصول برای یافتن      با این حا  . ایجاد مبانی و اصول نظری تمرکز دارند      

 در   گـاهی   موضوع شایعی است کـه      تکامل یافته  رشته یک   عنوان  کالن به صاداقت. اند  به آرامی حرکت کرده    کاربردی
  . و گاهی خیرهمؤثر و سازنده بودتقابل بین دانشمندان و مهندسان 

  
  مقدمه. 1

کـه بـرای دانـشجویان        هنگـامی  ، خـودم  مثـل .  یک دانشمند نشان دهنـد     مثل خود را    عالقه مندند اقتصاددانان  
 علـم بـسیار      رشـته اقتـصاد را بـه عنـوان یـک            و مدهـ   یاغلب این کار را انجام مـ       کنم  کارشناسی تدریس می  

 اینکه باید در پیچ و تاب       تفکردر مورد خواهد این رشته را با        جویی نمی کنم و هیچ دانش     آگاهانه توصیف می  
همکاران ما در بخش فیزیک در سرتاسر دانشگاه ممکن است این         .  کند آغازتالش آکادمیک درگیر باشد،     

 هـر   بـه بینیم، اما ما به سرعت  می خود که ما آنها را به عنوان پسرعموهای نزدیک  ندبیابکننده    مورد را سرگرم  
هـای    کنیم که مجموعـه داده      ، یادآوری می  توجه نماید  با دقت ریاضی     های فرمولی اقتصاد    ی که به نظریه   کس

ری هـای آمـا   کنـیم و از تکنیـک       مـی  آوری   جمـع   را دنـ گذارمـی   عظیمی را که بر رفتار فردی و گروهی اثر        
  .  همراه هستندایدئولوژیبا  که بدون تورش و کرده به قضاوت تجربی استفاده دستیابیتری برای  پیچیده

                                                 
  : استنبعاین متن ترجمه این م ∗

Gregory Mankiw (2006), "The Macroeconomist as Scientist and Engineer", Harvard Institute 
of Economic Research, Discussion Paper No. 2121.  

 abolfazlnjarzadeh@gmail.com                                                              .دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید قم. 1

 mehdi.asgari8@gmail.com                                                                                                  .ارشد اقتصاد شناسکار. 2
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 زمانی کـه اقتـصاد آمریکـا در تـالش          ،پس از گذراندن دو سال در واشنگتن به عنوان مشاور اقتصادی          
ک علـم متولـد نـشده بلکـه      که رشته اقتصاد کالن به عنوان یـ آورد به یاد خواهم بود ، رکود  برای خروج از    

خدا اقتصاد کالن را در زمین نه برای هدف و آزمـون  . بود مهندسی به دنیا آمده  علمبیشتر به عنوان یک نوع   
ر ایـن،   عـالوه بـ   .  برای حل مشکالت عملی بـه وجـود آورده اسـت            آن را  های ظریف قرار داده بلکه      تئوری

 بحـران بـزرگ دهـه      – مشکلی که در رشته ما به دنیا آمـد           . در ابعاد متوسط نبودند    مشکالتی که او به ما داده     
 که باعث شد درآمـدها پـایین آمـده و بیکـاری بـسیار      ، بود سابقه قتصادی در مقیاس بی   یک رکود ا   – 1930

  .داری زیر سؤال رفت  سیستم سرمایهادامه حیاتیم یگسترش یابد که باید بدون اغراق بگو
اعتقـاد  . دهـد   ایم را ارائه می     کالن همراه با ارزیابی آنچه آموخته      مقاله تاریخچه مختصری از اقتصاد     این

 کسانی که این رشته را      –کالن   اقتصاد  متخصصین های دو گروه از    من این است که این رشته از طریق تالش        
 تکامـل  –نوان یک نوع مهندسی درک کردند و آنهایی که دوست دارند بیشتر به عنوان یک علم بـشناسند      ع  به

 هـدف   ،در مقابـل  . ترین کسانی هستند کـه ایـن مـشکالت را حـل کردنـد                و مهم  نخستینمهندسان  . ستایافته  
ن  تأکید تحقیقات اقتصاد کالن در طول زمـان بـی          ؟کند   کار می  چگونه این است که جهان      درکدانشمندان  

د کـه تـالش     اولیـه مهندسـانی بودنـ     کـالن    اقتصاد متخصصینکه    در حالی  این دو انگیزه متفاوت بوده است،     
منـد بـه     از چنـد دهـه گذشـته بیـشتر عالقـه          کالن   اقتصاد متخصصین .کردند مشکالت عملی را حل کنند       می

 یـافتن  ایـن ابزارهـا و اصـول در      ،بـه هـر حـال     . انـد   توسعه ابزارهای تحلیلی و ایجاد مبانی و اصول نظری بوده         
، عنوان یک رشته تکامل یافته  بهصادکالن اقت.اند  به آرامی حرکت کردههای کاربردی اهشان به سوی برنامه  ر

  ایـن گونـه    موضوع شایعی است که در تقابل بین دانشمندان و مهندسان گاهی مؤثر وسازنده بـوده و گـاهی                 
  .نبوده است

مـا   هـای  تمام فعالیت برای تلخ یک حقیقت بایست میقطع ارتباط بین علم و مهندسی در اقتصاد کالن  
 در مـورد یـک انـسان    داسـتان  ،اید بگویم که برای اجتناب از هرگونه سردرگمی  ب در ابتدا  .این رشته باشد  در

 ایـن  ،همچنـین . نه دانشمندان و نـه مهندسـان ادعـای فـضیلت بیـشتری ندارنـد              . خوب یا یک انسان بد نیست     
اساساً اساتید علم در حل مـسائل مهندسـی         . کش ساده فکر نیست     داستان در مورد متفکران عمیق و یک لوله       

اصوالً اساتید علم در حـل مـسائل مهندسـی          (از اساتید مهندسی نیستند که مشکالت علمی را حل کنند           بهتر  
 مسائل سختی بوده و نیـز       ، در هر دو زمینه، مسائل مدرن      .)بهتر از اساتید مهندسی در حل مسائل علمی نیستند        

 و مهندسـان نیـاز دارد،   طور که جهان به هر دوی دانشمندان همان .به عنوان یک چالش فکری مطرح هستند      
 بـه  بایـست  مـی اما من اعتقاد دارم که نظم و انضباط   طرز فکرها احتیاج دارد، ی این اقتصاد کالن نیز به هر دو     

در ذهنـشان ایـن   کالن  اقتصاد متخصصین همیشه  در صورتیکه  صورت هموارتر و سودمندتری پیشرفت کند     
  .ردباشد که این رشته یک نقش دوگانه دا می موضوع مطرح
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  انقالب کینزی. 2
ـئن   بـرای  .  ظـاهر شـد  1940 بار در ادبیات علمی دهـه      نخستین برای   اقتصادکالن واژهرسد    به نظر می   اینکـه مطم

 از  –های پولی و مـالی        و سیاست  یکاری، رشد اقتصادی، ادوار تجاری     تورم، ب  –کالن  شویم موضوعات اقتصاد  
ـثال    ،دنظر اقتصاددانان بـوده اسـت     ها قبل م   مدت  و  مـدت   کوتـاه  خـصوص آثـار     در دیویـد هیـوم    18 قـرن    درم

 کسی اسـت    مانند اورسد    نظر می   به ویهای    بسیاری از تحلیل  در  .  است مطالبی نگاشته  بلندمدت تزریق پولی  
 آرتور پیگـو کتـابی     1927در سال   . بیند   می  مسائل را  که از منظر اقتصاد پولی مدرن و یا رئیس بانک مرکزی          

بـا ایـن    . پـردازد  کرد تا به شـرح ادوار تجـاری ب         تالش چاپ کرد که در آن       "عتینوسانات صن " عنوان   تحت
.  بحران بزرگ است   ازدل پژوهش برخواسته     در عرصه مشخص و فعال    عنوان یک  کالن به حال، رشته اقتصاد  

کـسانی  بحران بزرگ تأثیر بسیار عمیقـی بر . دیگر چنین بحرانی وجود ندارد که بتوان آن را در ذهن گنجاند           
 و سـطح     درصـد رسـید    25خ بیکاری آمریکا بـه       نر 1933در سال   . تکردند داش   در آن زمان زندگی می    که  

GDP   آن در اقتصاد آمریکا امـواج آرامـی در     بعد از  اتتمام نوسان .  بود 1929تر از سال     درصد کم  31واقعی 
وسـط اقتـصاددانان    ت آن زمـان کـه       در شرح مقاالت تاریخی   .  این سونامی مقایسه شده است     با که   ،دریا بوده 

جیمزتوبین نوشـته   لیانی، پل ساموئلسون، رابرت سولو و        الرنس کالین، فرانکومودیگی   مانند مشهور این دوره  
  ).2004ریت و هیرش، ب(وده است  بحرفه آنهاکلید برانگیزنده اتفاقات در ،کنند که بحران  ید میأی ت،شده

 تمـام .  بـود  تحـول ای درک چگونگی این       حرفهحث   عطفی در مبا     عمومی جان میناردکینز نقطه     نظریه
از دانـشگاه هـاروارد واکـنش زیـر     تـوبین   . کننـد   یـد مـی   أی ایـن تجربـه دسـت اول را ت         ، جایزه نوبل  هبرند  پنج

اعضای هیات علمی   ":  بود 1940 و اوایل دهه     1930جایی که او دانشجوی اواخر دهه       کند، در   راگزارش می 
 مقـاطع بـاالتر   و دانـشجویان    اعضای هیات علمی جـوانتر       ...ند بود  تحول  این  مخالف دانشکده عمدتاً با سابقه   

  ". بودند تر کتاب کینز مشتاقیادگیریبرای 

. های جدیـد دارنـد      ها در مورد تأثیر ایده       جوانان دوراندیشی بیشتری نسبت به کهنسال      ، مورد این مشابه
 پـس  و مارشال 1930الت اقتصادی در دهه     کینز همراه با مارشال به عنوان اقتصاددانان نامی ذکر شده در مج           

  ).1976کوآنت، ( پیشرو هستند  ایده های جدید  در زمینه1940 در دهه از هیکس
) 1966 - 1986(بـرای دوره     نقـل قـول را       14کینز  .  ماندگار شد  یهای زیاد  این تأثیر و نفوذ برای سال     

انقالب کینز ). 1990گارفیلد،  (فوت کرد  دوره آغاز  از پیش دو دهه    ی و اگر چه کند،    بندی و مرتب می     رتبه
کتـاب درسـی    . ادتأثیر قرار د    تنها تحقیقات اقتصادی، بلکه حتی فن تربیت و آموزش کودک را نیز تحت             نه

از آنچه باید بـه خواننـدگان       وی   تفکرات   و    چاپ شد  1948بار در سال      نخستین برای   کالسیک ساموئلسون 
 اقتـصاد درس    یکه ما به تازه کارها    دل کتابهایی    تقاضا که امروزه در      عرضه و . دهد  پیشنهاد شود را نشان می    

ای معرفـی    صـفحه 608تـاب   از ک447تـا صـفحه   عرضه و تقاضا سامئولسون  در کتاب    ، وجود دارد  دهیم  می
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در ساموئلـسون   . کالن اولیه شامل مفاهیم ضریب فزاینده سیاست مالی و تناقض خست بـود            اقتصاد. نشده بود 
ها به خاطر یـک اقتـصاددان انگلیـسی اسـت، جـان               چه بیشتر این تحلیل   اگر":  که وان می کند  عن 253صفحه  

ای توسـط اقتـصاددانان همـه مکاتـب           اما امروزه اصول و بنیادهای گسترده وی به طور فزاینـده          ... مینارد کینز 
  ".فکری پذیرفته شده است

انگیـز و    هیجـان یـک تجربـه  خوانـد    که یک اقتـصاددان مـدرن کتـاب نظریـه عمـومی را مـی               هنگامی
و  هنگفـت کار یک ذهـن بزرگـی اسـت کـه مـشکل اجتمـاعی پـول                  ، کتاب سواز یک   . کننده است   خسته
ای بـه     گـسترده طور  چه کتاب بـه   سوی دیگر، اگر  از  . کار برده است   را ب  ،توان زیر سؤال برد     نمیا که   ر یرایج

در ایـن   بـسیار زیـادی   موضـوعات . رسـد  یخاطر موضوع منطق به نظر ناقص م تحلیل درآمده، اما تا حدی به    
سؤالی که ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که کدام مدل اقتصادی بـه                 . هستندزمینه مطرح   

  ؟پیوند می دهد را به هم موضوعات و شاخه هاطور دقیق این همه 
سخ بـه ایـن سـؤال بـا      یک نسل از اقتصاددانان برای پا     ه عمومی کینز  ریظ از انتشار کتاب ن    پسبالفاصله  

یکـی از اولـین و تأثیرگـذارترین        .  کار کردنـد   تر و با تمرکز بیشتر      یک مدل ساده   دیدگاه وی نسبت به      تغییر
  سـاله 26سـپس فرانکـو مودیگلیـانی    .  ساله پیشنهاد شـد 33بود که توسط جان هیکس   IS-LMها مدل    تالش

به عنوان تفسیر کینـز بـاقی مانـده          ا به امروز  ت IS-LMمدل  . دادصورت کاملتری گسترش و توضیح       مدل را به  
 از منتقـدان  برخـی . شـود  کالن استفاده میمتوسط اقتصاد  های درسی سطح   ای در کتاب    گسترده صورت  که به 
نظـر    از حد ساده به    بیش   شده در نظریه عمومی   دارند که دیدگاه اقتصادی پیشنهاد     کینز شکایت    IS-LMمدل  
کردن یک استداللی بود که در غیر         ساده ،تمام نکته مدل  . صحیح باشد ند  توا  حدی این مورد می    تا رسد و   می

 ،بـودن اغلـب بـه دور از واقعیـت اسـت       سـاده  خیلـی  و ه بـین سـاد    مرز.  بود دشواراینصورت دنبال کردن آن     
سـیاه   های مناسب کینزی برای تخته     حال توسعه مدل   هیکس و مودیگیانی در    مانندردازانی  پ که نظریه  حالیدر

د های پرکاربردتری بودند که بتوان      مدل باحال کار   مانند کالین در   اقتصادسنجی    متخصصین .ا بودند ه کالس
طـول زمـان، بـه امیـد        در. گیـرد سیاسی مـورد اسـتفاده قـرار        های    گرفته و برای تجزیه و تحلیل     ها را بکار    داده

هـای   ، مـدل  1960در دهـه    . نهایت شامل صدها متغیر و معادله شدند      ها بزرگتر شده و در      تر شدن، مدل    واقعی
 مدل وارتون همراه بـا      مانند بودزمان  آن  کینزی   های  ابتی بسیاری به وجود آمدند که هریک براساس داده        رق

اجتمـاعی   شـورای تحقیقـات علـوم     ( MPS و مـدل     اکـشتین مـدل مـرتبط بـا اتو      ) هـا   منـابع داده  ( DRIکالین،  
بینـی و     ای بـرای پـیش      گستردهطور  ها به  این مدل . گلیانیمدل مرتبط با آلبرت آندو و مودی      و  ) MITپنسیلوانیا،  

های زیادی توسـط فـدرال رزرو        برای سال  MPSمدل  . های سیاسی مورد استفاده قرار گرفتند       تجزیه و تحلیل  
  .ودش توسط کارکنان فدرال رزرو استفاده میشدکه هنوز  FRB/US و پیشرو مدل هحفظ شد
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توجـه   هایـشان قابـل     های آنها بیشتر از تفـاوت       شباهت  اما ودند،ها در جزئیات متفاوت ب     چه این مدل  اگر
 همـان   ها  در پشت پرده ذهن هر یک از سازندگان این مدل         . آنها دارای یک ساختار اساساً کینزی بودند      . بود

شـرایط تـأمین مـالی و        ISیک منحنـی    . شود  ای قرار داشت که به دانشجویان امروزی تدریس می          مدل ساده 
نرخ بهره را به عنوان قیمتی کـه عرضـه    LM و یک منحنی دهد ارتباط می GDPهای   به مؤلفهسیاست مالی را  

 و نـوعی از منحنـی فیلیـپس کـه چگـونگی واکـنش       کنـد  دارد، تعیین می تعادل نگه میو تقاضای پول را در   
  .کند  توصیف می در طول زمان  راسطوح قیمت به تغییرات در اقتصاد

نقالبـی کـه بـسیاری از       ا. تـوجهی داشـت      موفقیت قابل  ، از علم  وضوعین م عنوا کتاب نظریه عمومی به   
 جدیـد بـرای فهـم        محـصول آن پیـشنهاد یـک روش        ،وان آن روز را جـذب خـودکرد       های جـ    بهترین ذهن 

پیـشنهاد یـک خالصـه      ) 1988( ایـن حـوادث، ساموئلـسون        دربا تأمل   . دبومدت    اقتصادی کوتاه  های  نوسان
 این احساسی است که توسـط       ." بود 20علم اقتصاد قرن    ترین رویداد در    نزی مهم کی انقالب":  را داد  کوتاهی

توانـد صـرفاً بـه        کینـزی نمـی     انقـالب  ،با این وجود   . گفته شده است   نیز  وی بسیاری از اقتصاددانان نسل خود    
انـداز و بیـنش       کینـزی تـا حـد زیـادی چـشم          کینز و سازندگان مدل   . عنوان یک پیشرفت علمی شناخته شود     

هایـشان را     بار نظریه یککردند و نیز      نیای واقعی انگیزه پیدا می    خاطر مشکالت در د     آنها به  .دسان را داشتند  مهن
 1946تـا زمـان مـرگش در سـال       کینـز   . آورندها را به مرحله عمل در        و مشتاق بودند تا این نظریه      هتوسعه داد 
 های اولیه آمریکا نیز همـین        کینزین فکرات ت ،بنابراین. نمود سیاسی   ه های شدت درگیر ارائه مشاور    خود را به  

 به دور از تحصیالت آکادمیک خود به کار در شـورای            1960توبین، سولر و اکشتین همه در طول دهه         . بود
 و در  بـه تـصویب رسـید   1964انجام در سـال   سرسیاست کاهش مالیات کندی. رداختندمشاوران اقتصادی پ  

مـی  هـایی کـه آن را مجـسم          دهای در حال ظهور کینزی و مـدل       بسیاری از جهات حاصل نتیجه مستقیم پیام      
  .، بودکردند

  

  ی جدیدها کالسیک. 3
سـمت   های کوچک بـه    این شکاف . کینزی شروع به ظاهر شدن کرد       شکاف در اجماع   1960در اواخر دهه    

ریختن اجماع اقتـصاد کالنـی و تـضعیف اعتمـاد در             به فرو منجرنهایت   که در  های بزرگ رشد یافت     شکاف
تـری از اقتـصاد در حـال ظهـور      به جای آن، یـک دیـدگاه کالسـیک      . گردیدهای اصلی اقتصادسنجی     مدل

  .مجدد بود
 میلتـون فریـدمن     هاترین طرفداران آن     و از شاخص   ایان بودند گر  پول ،موج اول اقتصاد کالسیک جدید    

ره پول یا ادوار تجاری نبود،      طور مستقیم دربا    به ، فرضیه درآمد دائمی   درمورد) 1957(کار اولیه فریدمن    . بود
کینزی بـود   مله به تابع مصرفحاین بخشی از یک . های ادوار تجاری داشت هایی برای نظریه   اما قطعاً داللت  
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های سیاسـی   های کینزی و نسخه  که در مرکز نظریه،های سیاست مالی که پایه و اساسی برای ضریب فزاینده    
 رف از درآمد زودگذر کوچکتر باشد طبق نظریه پیشنهادی فریدمن         صاگر میل نهایی به م    . بودند، فراهم کرد  

  . داشته باشدها  سیاست مالی اثر کوچکتری روی درآمد تعادلی نسبت به اعتقاد بسیاری از کینزینبایست می
 به ادوار تجاری پرداخته و یبا تمرکز بیشتر) 1963(لی آمریکا فریدمن و شوارتز در کتاب تاریخچه پو

 نگریستهفرار  موضوع    یک   عنوان ها به اقتصاد به     کینزین اغلب. پردازند  ضعیف اجماع کینزی می   همچنین به ت  
کننـد کـه      فریدمن و شوارتز پیـشنهاد مـی      . پردازند   می داران  سرمایه انیطور مداوم به برخورد با روح حیو       به و
بینـی     پـیش  منطـق  سیاست پولی بی  نسبت به   باید  دنبال کار بازیگران خصوصی بلکه       ثباتی اقتصاد را نباید به     بی
 هیچ آسیبی  نبایدد،باشکند به دنبال قوانین ساده سیاسی می گذاران را راضی هایی که سیاست  داللت اگر.کرد

های پولی امروزه پیـروان چنـدانی        چه قانون پیشنهادی فریدمن درباره رشد مداوم سیاست       اگر. به اقتصاد بزند  
هـای مرکـزی     در بسیاری از بانـک     باشد که اکنون      دار های تورم هدف    ظامتواند صورت اولیه ن     ندارد، اما می  

  .دنیا وجود داشته و مؤثر است
 در مـدل    ارتبـاط  ضعیفترین،  1968جمن اقتصاد آمریکا در سال      در ان همراه با فلپس      با ریاست فریدمن    

 )1960(و ئلـسون و سـول   سامو. در منحنی فیلیپس را رقـم زد       بستان بین تورم وبیکاری      – و بده     داد رخکینزی  
 دیـدگاهی   چـه  اگـر  کردنـد برخـی از اجمـاع کینـزی معرفـی     عنوان  به را اشکال منحنی فیلیپس برخیحداقل  

 از و مقالـه آنهـا        یافتند  بستان –این بده   درساموئلسون و سولو یک باریکه نظری       . گفته نشده بود  توسط خودکینز 
 اما  ت،شده اس  پر ، متفاوت باشد  دتوان  لندمدت می ت و ب  مد کوتاه  بستان – اینکه چرا بده     خصوصدرهشدارهایی  

ای تکمیـل    روش مناسب بر   منحنی فیلیپس یک  . کند   هشدارها را به آسانی فراموش می      تمامادبیات پس از آن،     
ها برای متعادل کـردن بازارهـا موفـق          که همیشه در مورد توضیح اینکه چرا قیمت        کند  مدل کینزی فراهم می   
  . مشکل دارد،شوند ها در طول زمان تعدیل می متسطح قینشدند و اینکه چطور 

 کـه اصـول کالسـیکی بایـد          بستان بین تورم و بیکـاری در بلندمـدت         –کند که بده      فریدمن بحث می  
مـدت    اینکه در کوتاه   دلیلها به      بستان در داده   –بده  .  حفظ شود  باید ن ، و پول باید خنثی باشد     رفته شود بکارگ

 .تواند بیکاری را کاهش دهـد       بینی می   شود و تورم غیرقابل پیش      بینی است ظاهر می    تورم اغلب غیرقابل پیش   
  بیـشتر بـا توسـعه  . کـار اسـت   بخش نیـروی ، وجود توهم پولی در    کند  م خاصی که فریدمن پیشنهاد می     زمکانی

  .قرار داد تحلیل ها فریدمن انتظارات را در مرکزاقتصاد کالن، 
). انقـالب انتظـارات عقالیـی     ( نمود فراهم   های جدید   کالسیکد  دوم اقتصا  این روش راه را برای موج     

لوکاس در مقالـه خـود      .  گسترش داد   را نفوذ، رابرت لوکاس بحث فریدمن     با   یک سری از مقاالت بسیار    در  
هـای جریـان    کنـد کـه مـدل     بحـث مـی  1976 در سال "ی سیاسی اقتصادسنجینقدی بر ارزیاب" عنوان   تحت
 لحـاظ   طـور جـدی در       اینکـه آنهـا بـه      دلیل به   ،فایده هستند  های سیاسی بی    حلیلکینزی برای تجزیه و ت     اصلی
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انـد    هـا را بـه وجـود آورده        ای که این مـدل       در نتیجه، ارتباط تجربی برآورد شده      .انتظارات شکست خوردند  
کنـد کـه       پیـشنهاد مـی    همچنین )1973(لوکاس   .کار گرفته شود   سیاست دیگری ب   ده و کسته ش بایست ش   می

. اسـت   بنا نهاده شده    انتظارات عقالیی و شفافیت بازار     ادوار تجاری براساس فرضیات اطالعات ناقص،     نظریه  
 خـصوص زده کـرده و آنهـا را    حدی که بتواند مـردم را شـگفت  مسائل سیاست پولی تنها تا به   نظریه،   در این 
هـای سـری      مدل بـا داده   کند که این      پیشنهاد می ) 1977(بارو  . گیج کند، پرداخته شده است     های نسبی   قیمت

 کـه  ،کننـد   کلیدی اشاره مـی     به یک داللت سیاسی   ) 1975(سارجنت و واالس    . زمانی آمریکا سازگار است   
سیاست پولی سیـستماتیک بـا   زده کرد و  ی شگفتنغیرممکن است به طور سیستماتیک مردم را از نظر عقال     

  .هدف تثبیت اقتصاد محکوم به شکست است
و ) 1982(های ادوار تجاری واقعـی کیدلنـد و پرسـکات      نظریههای جدید کالسیکموج سوم اقتصاد   

هـا    براساس فرضیاتی کـه قیمـت      های فریدمن و لوکاس      نظریه مانند ها   این نظریه  .بود) 1983(النگ و پالسر    
پـردازی کینـز     نظریـه با یک تفاوت بنیادی و شوند ساخته شده است فاف تعدیل می  سمت بازارهای ش   فوراً به 
ی حـذف هرگونـه نقـش       های ادوار تجـاری واقعـ       نظریه،های قبلی کالسیک جدید     خالف نظریه  اما بر  ،دارد

روی های تصادفی      به سمت نقش شوک     بیشتر  تأکیدها . را پیشنهاد می کند    بینی نشده   های پولی پیش    سیاست
  .فته استتغییریا ، شوند ها واقع می های زودگذر در مصرف و رفاه که این شوک تکنولوژی و جایگزین

تر شده و   سختروز به روز های جدید  کالسیکقتصادعنوان نتیجه این سه موج ا به رشته اقتصادکالن 
هـای    مثـال  ماننـد ی ادوار تجاری واقعی     ها مدل.  است پیوند خورده کالن   ابزارهای اقتصاد  باای    ر فزاینده به طو 

 آنهـا   تقاضـای ین یکی از نقاط اصلی و مهم        در واقع، ا  . اند  خاص شده  برود –پویایی نظریه تعادل عموی ارو      
به عنوان مخالفان نیروهای پـولی    از فرضیاتی که ادوار تجاری       نظریهدر طول زمان، طرفداران این      . بوده است 

. انـد   کردهبر سهم روش شناختی ایـن کـار       و آنها شروع به تأکید      مشتق شده فاصله گرفته     های واقعی     از مؤلفه 
 از فرضیات کینزی چسبندگی     ،های جدید هستند    انانی که طرفدار سنت کالسیک    امروزه بسیاری از اقتصادد   

 .، خوشحال هستند  نگر هستند    اقتصادی عقالیی و آتی    ها در یک مدل دقیق و مناسب که در آن فعاالن            قیمت
کـار   ب "تعـادل عمـومی تـصادفی پویـا       " عبـارت  ا اغلب بـ   کار این یافته اصالحات تکامل   در تغییرخاطر این    به
  .پردازم می اما من به قبل از این داستان ،رود می

 یکی از .که با آنها برخورد شدوجود داشت  1980و  1970 های  در دهههای جدید کالسیکسه موج 
کینزی بود که بـه عنـوان هـر دو موضـوع علـم و مهندسـی                  های اقتصادسنجی قدیمی   اهداف آنها تعیین مدل   

ای بـر :  نوشـتند  "کالن بعـد از کینـز     اقتصاد"تحت عنوان     ی اله در مق  )1979( سارجنت و لوکاس     .مطرح بود 
چـه   اگر .س ژرفـی ندارنـد    هـای سیاسـتی کینـز هـیچ پایـه و اسـا              که توصیه   این است  واقعیت اصلی سیاست،  

دانـستند     آنها می  . علم ناقص استوار است    پایه یک ینزی بر کردند علم مهندسی ک     سارجنت و لوکاس فکر می    
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ما بهترین  .  که آماده ورود به واشنگتن شود      هنوز مدلی ندارد  ) 1979حدود   (های جدید   کالسیککه مکتب   
هـای آتـی از اسـتفاده         امیـدواریم مـدل     و کنیم  های بهتر بررسی می     های تعادلی موجود را به عنوان نمونه       مدل

ایـست  ب  هایی مـی   کردند که چنین مدل   اشاره می    آنها همچنین    .بات تدوین سیاست برخوردار باشند    اثعملی در   
 کننـد   هـا پیـشنهاد مـی       گونه که این نقـل قـول       همان. ددسترس باش  در شانس باشیم  اگر خوش   آتی در ده سال  

 درگیـر بودنـد نبایـد دربـاره نیـت خـود یـا تواضـع دربـاره                   هـای جدیـد     کالسـیک  اتکسانی که در حرکـ    
ت عنـوان   تحـ ای     در مقالـه   1980 در سـال     شـفاف تـری   لوکاس یک ارزیـابی     . دستاوردشان خجالت بکشند  

 اقتـصاددان پیـدا کنـد    40تواند کمتـر از     کسی نمی " :دهدکه عبارت است از      می  ارائه "کینزیمرگ اقتصاد "
کینـزی  دیـدگاه   در واقع مردم حتی اگر به سمت        . "عنوان کینزی شناسایی کنند    که خودشان یا کارشان را به     

وجـه جـدی    ردازی کینزی را به هـیچ   پ  در سمینارهای تحقیقاتی، مردم نظریه    . شوند  برگردند مرتکب جرم می   
با این حال تنها لوکاس است که آنرا به         . کنند  پچ و خندیدن با یکدیگر می        مخاطبان شروع به پچ     و گیرند  نمی

  .  شناخته است های جدیدعنوان خوشامد گویی به نسل کینزین
  

  ی جدیدها کینزین. 4
د، پیونـد مـی خـور      به هم    ی خرد ها  موضوع بنیان  ا ب ی که ادوار تجاری برای مدت طوالنی      زماناقتصاددانان تا   

االتی بـود کـه از       مقـ  نخستین یکی از    1946 کالین در سال     ۀمقال ،در واقع . شدند   رویکرد کینزینی می   بجذ
تازه سـاخته شـده     های ریاضی    بسیاری از مدل  ": شد   می  آغاز کالن استفاده کرد که با عبارت زیر      واژه اقتصاد 

هـای     ضـعیفی بـا رفتـار خانوارهـا یـا بنگـاه            بـسیار  ارتباط   ،های ادوار تجاری     نظریه ویژه   به در سیستم اقتصادی  
 اقتـصاددانان  تمـام  ".های رفتار اقتصادی باشـند      پایه و اساس تمام نظریه     می بایست حالی که   انفرادی دارند در  
 و  عـادل ی، ت سـاز    بهینـه  خـصوص درهمه مـا بـه دانـشجویانمان        .  هستند گونه  ها این   کالسیک مدرن و تا حدی   

 کـه یکـی از      –چگونه باید به آشتی دادن این دو دیدگاه اقتصادی پرداخـت            . کنیم  کارایی بازار تدریس می   
 و دیگـری از تجزیـه و        و تقاضای آلفرد مارشال ساخته شـده      های عرضه     دست نامرئی آدام اسمیت و منحنی     

 کـه ایـن یـک سـؤال     –ده کل ناکافی ساخته شـ   اقتصادی ناشی از تقاضای ضعفهای کینزی از یک       تحلیل
  . بوده استلییعنوان یک رشته مجزای تحص  بهیادی و آزاردهنده از شروع اقتصادکالنبن

  بودنـد  یه ایـن دیـدگا    در فکـر آشـتی دادن      ساموئلسون، مودیگلیـانی و تـوبین        مانندهای اولیه    کینزین
صاددانان معتقد بودنـد کـه      این اقت . معروف بود  " کینزی – های جدید   کالسیکسنتز  "گاهی اوقات به نام      که

مـدت   تواند در کوتـاه  دست نامرئی می  باشد، اما      می صحیحنظریه کالسیکی اسمیت و مارشال در بلندمدت        
 ویـژه    به –ها   برخی قیمت  دلیلافق زمانی به    . طور که توسط کینز توضیح داده شده است        از کار بیفتد همان   

های اولیه اعتقاد داشتند     کینزین. مطرح شد  ،شود  میکندی در طول زمان تعدیل        که به  –کار   قیمت نیروی 
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 های کینزی  اما مدل،دهند یافته توضیح می سوی اقتصاد تکامل تدریج تعادل را به های کالسیکی به که مدل
ها به طور منطقی از قبـل   که قیمت کنند که توصیف بهتری از اقتصاد در هر لحظه از زمان هنگامی             پیشنهاد می 
  . وجود داردشوند، تعیین می

کـه   در حالی . می باشد  منسجم بوده اما تا حدی مبهم و ناقص نیز         های جدید   کالسیک –سنتز کینزینی   
دهنـد، اقتـصاددانان      شروع یک تز تازه پاسـخ مـی        با این سنتز و      ،ها به این نقص    جدید   کالسیک  اقتصاددان

دف آنها اسـتفاده از ابزارهـای اقتـصاد         ه. کنند که باید قویاً این نظریه را حفظ کرد           فکر می  ین جدید کینز
. دست یافته بودندهای اولیه به آن  خردی با صرف دقت بیشتر در سازش و توافق مشکلی است که کینزین

هـای    کالسـیک .  اسـت  1940 مانند یک خانه سـاخته شـده در دهـه            های جدید   کالسیک –سنتز کینزینی   
کـه   ریـزد، در حـالی      یجه گرفتند که این خانه فرو می       و نت  نگرند  میهای منسوخ شده به آن        با سیستم  جدید
را به عنوان فرصتی برای یک بازتوانی عمده  کرده و آن  تحسین  دنیای قدیم صنعتگری را    ی جدید ها کینزین
  .پذیرفتند

کـار    عـدم تعـادل عمـومی       روی بـر توان به درستی نئوکینزینی دانـست کـه            موج تحقیق را می    نخستین
ها به استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تعـادل            این نظریه ). 1977 مالینواد،    و 1971،  بارو و گراسمن  (کند    می

دسـتمزدها و   .  درک شـود   ،ستندهـ  بازارهـا    عـدم شـفافیت    کردند تا تخصیص منابع که نتیجه      عمومی کمک 
 و  عرضـه آثـار   اینکـه  تااست چگونگی شکست یک بازار  بر تمرکز    و شوند  ها ثابت در نظر گرفته می       قیمت

  را در یکی از چند نظام      تواند خود   ها، اقتصاد می    ن نظریه  ای اساسبر. دسازتقاضا در بازارهای مرتبط را روشن       
 –جـالبترین نظـام     . حال تجربه عرضه و تقاضای اضـافی اسـت         در ، که بسته به نوع بازارها      کند  پیدا گفته شده 

ه  نظام کینزی نامیـد    –کنیم    اقتصادی مشاهده می   از آنچه ما در طول دوره رکود         متناظر با بهترین منطق و معنا     
 که  در نظام کینزی، بیکاری. دهند ی عرضه اضافی را نشان م،کار  کاال و نیرویشود که در آن هر دو بازار      می
کار در دستمزدهای رایج برای حصول اطمینـان بـه اشـتغال کامـل بـه وجـود                    افزایش تقاضای نیروی   دلیلبه  
های رایج همه آنچه      توانند در قیمت    ها نمی   اینکه بنگاه  دلیلقاضا برای نیروی کار به       ت .آید بسیار کم است     می

 و تقاضا برای محـصول بنگـاه بـه خـاطر اینکـه مـشتریان زیـادی بیکـار                     کم است  خواهند بفروشند   را که می  
ک  و یـ   شـوند   اطل تقاضای ناکـافی نتیجـه مـی       رکودهای عمده و جزئی از یک دور ب       . اند، کافی نیست    شده

  . ضریب فزاینده داشته باشدآثارتواند  محرک برای تقاضا می
 به کشف مفهوم انتظارات عقالیی کمـک کـرد و توانـست در         های جدید  کینزین دومین موج تحقیق  

هـای   گیـری  پاسخی به نتیجـه تا حدودی   کار   این. های بدون فرض شفافیت بازار مورد استفاده قرار گیرد         مدل
داد چطـور سیاسـت پـولی سیـستماتیک           بودن سیاست پولی بـود کـه نـشان مـی           خنثیسارجنت و واالس از     

 برای پیدا کردن یک مدل       و انگیزه ) 1977فیشر،  (علیرغم انتظارات عقالیی     ، طور بالقوه اقتصاد را    تواند به   می
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از پاشـنه آشـیل ایـن کـار فرضـی بـود کـه        ). 1980تیلـور،  (تثبیت کندهای تورم،  تجربی واقع بینانه از پویایی 
 امـا در    باشـد توجیـه     که شاید در زمینـه تجربـی قابـل         شد، در حالی    کار حاصل می   تشکیل قراردادهای نیروی  

  .رسید میدان اصول اقتصاد خرد مشکل به نظر می
ها در بازارهـای شـفاف     اینکه بیشتر سنت کینزی بر این فرض استوار بود که دستمزدها و قیمتدلیلبه  

 ، اینکـه چـرا ایـن مـورد وجـود دارد          توضـیح  به کینزین های جدید     یقاتخورند، موج سوم تحق     شکست می 
 هـستند   مواجـه هـای فهرسـتی       هـا بـا هزینـه        اینکه شـرکت   ،های مختلفی کشف شدند     فرضیه. کند  کمک می 

شان دستمزدهای باالتر از سطح     ها به کارگران   کنند؛ اینکه بنگاه    هایشان را انتخاب می     هنگامی که تغییر قیمت   
کننـدگان قیمـت و دسـتمزد از           و اینکـه وضـع     وری نیروی کـار افـزایش یابـد          بهره پردازند تا    می شفاف بازار 

  . شوند عقالنیت کامل منحرف می
هـای     تفـاوت  هـا قـدرت بـازاری دارنـد         که بنگاه  اشاره دارند هنگامی  ) 1985( و آکرلوف و پلن      منکیو

طـور    ها وجود دارد، همـان      تعدیل قیمت  فایده اجتماعی و خصوصی نسبت به        – بین محاسبات هزینه     بسیاری
خـصوصی شـود در     ) یـا نزدیـک بـه عقالیـی       (تواند بـه صـورت عقالیـی           یک تعادل قیمت چسبنده می     که

  . که به صورت اجتماعی بسیار پرهزینه است حالی
هـای خـصوصی و    که بخـشی از ایـن واگرایـی بـین محـرک     نشان دادند ) 1987(ارد و کیوتاکی    بالنچ

 دهـد   های خود را کاهش مـی       اهی قیمت که یک بنگ   هنگامی. گرایی تقاضای کل است     وناجتماعی نتیجه بر  
 )1990(بال و رومـر     . یابد  ها افزایش می    بنگاه تمامتوازن پول واقعی آن افزایش یافته و بنابراین تقاضا برای محصوالت            

رای ای بـ    هـر انگیـزه    ،بنـابراین . های اسمی و واقعی یک مکمل قوی وجـود دارد          دریافتند که بین چسبندگی   
  .کند های اسمی را تشدید می  کندی قیمت،اجتناب از تغییرات قیمت نسبی

 یکـدیگر  بسیار مـرتبط بـوده و مکمـل     های جدیدو کمک کینزین  این چند مورد،گذشته با نگاهی به 
ق کننـد موافـ   رسد در هر زمان حتـی افـرادی کـه روی آن کـار مـی           و به نظر می   ) سه موج گفته شده   (هستند  
انگیـز   عنوان یک پایان مرده وسوسـه  عدم تعادل عمومی بهروی  برکارهای اولیه  بررسی ،  عنوان مثال   به .باشند
 و ایـن    های از قبل تعیـین شـده، گذاشـتند          ت برنامه تحقیقاتی که بذر افول خود را با فرضیات قیم          مانند ،است

کـسی  هر نیـز، ایـن   وجـود   بـا   . یـدا کـرد   هـای امـروزی پ      کار در واقع به ندرت روشی را برای خواندن لیست         
ها بالفاصـله حرکتـی بـرای     تواند پیشرفت عقاید مرتبط درباره چگونگی کار اقتصاد را هنگامی که قیمت        می

  . ببیند،دهند تعادل عرضه و تقاضا انجام می
.  وجـود دارد    هـای جدیـد    های اول و سـوم اقتـصاد کینـزین         ، یک ارتباط جالب بین موج     عنوان مثال   به

.  ببینـد  ظام کینـزی برجـسته شـده در مـوج اول          عنوان ایجاد مرکزیت ن    کسی بتواند موج سوم را به     ویژه اگر  به
کننـد، بنـابراین آنهـا     های نهایی وضـع مـی   ها را باالتر از هزینه ها قدرت بازاری دارند، قیمت که بنگاه  هنگامی
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هـا    بنگـاه تمـام ک مفهوم خاص، اگر در ی. های رایج داشته باشند  خواهند فروش بیشتری در قیمت      همیشه می 
ایـن  . گیرنـد   مازاد قـرار مـی    درجاتی از قدرت بازار داشته باشند، بازارهای کاالها نوعاً در یک حالت عرضه              

در هـم   ،  مانند مـدل دسـتمزد کـارا       ،ادلی باالتر کار با دستمزد تع     بازار کاالها اغلب با نظریه بازار نیروی        نظریه
 یک پیامد ممکن برای اقتصاد نیست       تنهایافته   رد، نظام کینزی عرضه اضافی تعمیم     در این مو  . شود  آمیخته می 

  .بلکه یک پدیده معمول است
 بـه یـک نظریـه اقتـصاد خـرد منـسجم بـرای               کینزین های جدیـد   به عقیده من، این سه موج تحقیقات        

مـدت   ن کوتـاه کالبـرای یـک پدیـده اقتـصاد    ارزنده ن کاری شود تا به عنوا  شکست دست نامرئی اضافه می    
ی نقـش   و وجـود دارنـد   ها    تکه چسبندگی قیم    که چگونه تعامل بازار هنگامی     همچنین، دریافتیم . انجام شود 

 . با آن روبرو هستند، ایجاد مـی شـود         کنندگان قیمت  ای که وضع     انگیزه  و  کند ایفاد  نتوان  که انتظارات می  
 امـا   ،کار یـک کـار انقالبـی نبـود        . داشتوجود   به عنوان موضوعی از علم       موفقیت زیادی در این تحقیق    

   و هـدف آن دفـاع از جـوهره         انقالبـی بـود     ضـد   یـک کـار    ،در واقـع  .  باشـد  گونـه    ایـن  که نـشد  سعی هم 
  .بود های جدید کالسیکاز  های جدید  کالسیک–کینزینی سنتز

گذاران کمـک کـرد تـا    بـود؟ آیـا بـه سیاسـت    آیا این کار به عنوان یک موضـوع مهندسـی هـم موفـق        
 ،پیشنهادات سیاسی بهتری برای مقابله بـا ادوار تجـاری بدهنـد؟ قـضاوت در اینجـا بایـد کمتـر مثبـت باشـد                        

  .موضوعی که من به زودی به سوی آن بازخواهم گشت
 تمایـل اقتصادکالن   شدن با برانگیختگی بیشتری به مهندسی       ی جدید ها  اما قابل توجه است که کینزین     

تـا آنجـا کـه    (هـیچ یـک    های جدید  کالسیکدر بین رهبران مکتب های جدید   کالسیک نتدر س . داشتند
مثـل   کینزین های جدید  حرکت  در  در مقابل،   .  انجام نداده اند   توجهی در سیاست عمومی    کار قابل ) دانم  می

زمینـه  هـا در ایـن         مثال .کردند   پایتخت کشورتجارت می   نسل قبلی کینزی پر بود از افرادی که چند سالی در          
 استانلی فیشر، لری سامرز، جوزف استیگلیتز، جانت یلن، جان تیلور، ریچارد کالریدا، بن برنانک               عبارتند از 

هـای   چهـارنفر آخـری در طـول سـال      و کلینتونهای ریاست در طول سالچهار نفر اول از این گروه   . و بنده 
طـور    بـه  ی جدیـد  ها   و کینزین  ی جدید ها  کالسیک تقسیم اقتصاددانان بین     .به واشنگتن آمدند  ریاست بوش   

 شکاف بین دانشمندان ناب و مهندسـان        تا حد زیادی   ،سی و چپ سیاسی نیست    راست سیا حزب  بنیادی بین   
  .اقتصادی است
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  انحراف و تندی. 5
ارزش اشاره دارد که ایـن    اما به این کار با  ،نظریه و تجارب رشد اقتصادی بلندمدت فراتر از حوزه مقاله بوده          

ایـن  .  را به خود معطوف داشته اسـت       1990 توجهات بسیاری از اقتصاددانان کالن در طول دهه          ،عاتموضو
  .جلب کردمدت   کوتاههای  به دور از نوسان راکار توجهات

 یـک  نخـست اینکـه   .دالیل متعددی برای ظهور رشد به عنوان حوزه وسیعی برای تحقیق وجـود دارد             
و دیگران پیشنهاد مجموعه جدیدی از نظریات و ابزارها برای          ) 1986(سری از مقاالت مؤثر توسط پل رومر        

کـه شـکاف    - ارائه کرد  را   ترین موضوعات در اقتصاد است      نندهک  تجزیه و تحلیل آنچه که قطعاً یکی از قانع        
های جدید متقاطع کشوری در اختیار قرار گرفتند که            داده دوم اینکه . ی ثروتمند و فقیر بود    ها عمیق بین ملت  

 اقتـصاد    سوم اینکـه   ،)1991سامرز و هستون،     (دادندهای جایگزین را      ازه آزمون سیستماتیک اعتبار نظریه    اج
های اولیه بـه     که کینزین  طور همان. ترین انبساط در تاریخ خود را داشت         تجربه طوالنی  1990آمریکا در دهه    

 پیشنهاد کرد که نسلی     1990ه   اقتصاد ده  ،به سالمت کشور جذب این رشته شدند       وابستگی فوری خود     دلیل
 بـه  ، وجـود دارد نیـز یک دلیـل چهـارم    .بدهندتر  ادوار تجاری طوالنی   به اهمیت عملی زیادی  از دانشجویان   

العه رشد بلندمدت نسبت     مط ، بود 1990کالن دهه     راه شکوفایی اقتصاددانان  سر  ی که در    دلیل گرفتاری زیاد  
 کینزین های جدیـد    و های جدید   کالسیکبینی    جهان میاننش   ت  و مدت ترجیح داده شد     کوتاه های  به نوسان 

پـردازی   کنـد کـه مـردم نظریـه      اعالم می   جدید  کالسیک لوکاس اقتصاددان اصلی     که در حالی . بوجود آمد 
های اصلی و پیشرو به همان اندازه همکـاران    کینزین، اماگیرند نظر نمیطور جدی در وجه به کینزی را به هیچ  

کـه  ) AEA )1980ریاسـت جمهـوری     مراسـم   سولو در سـخنرانی     . کنند   را تشویق می    خود  جدید  کالسیک
امکـان اینکـه بازارهـا    هـا و دسـتمزدها و     فرضیه وجـود چـسبندگی قیمـت   می نامد را محدودکننده ابلهانه   آن

 که من به یـاد دارم کـه یکبـار           می گوید  وی. کند  رد می   جدید  کالسیکبرای اقتصاددانان   را   شفاف نیستند 
 مـدیریت و    بدن خود طالعه کردم که هنوز معلوم نیست که چطور زرافه عرضه خون کافی را در تمام مسیر                 م

  .گیری کند که زرافه گردن بلندی ندارد کسی  نتیجه، اما مشکل است که فرض کنیم که کند پمپاژ می
، کـنم  مـن فکـر نمـی   ": ر داشـت  لوکاس اظهـا ،)1984(ه با آرجو کالمر    حب یک مصا  چند سال بعد در   

  در مصاحبه خـود سولو ". جکگفتن بجز برای ،ه باشدداشت مقابله با هریک از این موارد      در سعی االن سولو
. دهـد    توضـیح مـی     اینچنـین  کالسـیک جدیـد    عدم تمـایلش را بـرای تعامـل بـا اقتـصاددانان              مجلهدر همان   

کنـد کـه او نـاپلئون         م مـی  اید و به من اعـال       کسی درست در جایی نشسته باشد که شما نشسته         کنیدکه فرض"
هـای    درگیر شدن در یک بحث فنی تاکتیـک ،خواهم با وی انجام بدهم     که می  کاریآخرین  .بناپارت است 

شوم که   کشیده می  ایرا انجام دهم به طور ضمنی به بازیکار اگر این   . ز است تیلرسواره نظام در جنگ آست    
  ". ناپلئون بناپارت استوی
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 اهداف این رشته    خصوص در   نامدارهای متفاوت سرد   کننده دیدگاه  عکساین اختالف تا حدودی من    
 کـه در این گیری تحلیلـی بیـشتری      د کـه سـولو سـخت      رسد لوکاس از ایـن قـضیه شـاکی باشـ            به نظر می  . است

رسـد از     سولو به نظر می   . گیرد  بکار نمی  ،دهند توانستند پیشنهاد     می  جدید   کالسیک کالن  اقتصاد متخصصین
 شفافیت بازار خود را درک نکـرده        های  هتراع در فرضی  د که لوکاس نبود واقعیت حق ثبت اخ       این شاکی باش  

 هـای جدیـد     کالسـیک گیری بیشتری که     سخت منظر عل   از نقطه . توجهی دارند  کدام نکات قابل  آنها هر . است
رسد   به نظر می  گیری اضافه شده     هزینه این سخت   ،نظر مهندسی    اما از نقطه   ،هایی دارد   کنند جذابیت   پیشنهاد می 
  .ارزش باشد ناچیز و بی

کننـده تـنش  بـین دانـشمندان و           خاطر اینکه مـنعکس     به تنهاها متوقف شدم نه       من در ماهیت این بحث    
نسل بعدی اقتصاددانان کمـک     های ایجاد شده توسط        بلکه به خاطر اینکه به توضیح انتخاب       ،مهندسان است 

 بـرای رشـته اقتـصاد        سـخنان  ما این ، ا نماید  ی جالب توجه می   های فکر    چنین سخنان تندی میان غول     .کند  می
 بـسیاری از اقتـصاددانان جـوان تـصمیم بـه اجتنـاب از                که جای تعجب نیست  . واند سودمند باشد  ت  کالن نمی 

های اقتـصادی و رفـتن بـه سـوی موضـوعات              با تغییر دادن توجه خود از نوسان       ،گرفتن جانب در این مباحثه    
 .گیرند میدیگر 

  
   سنتز جدید یا یک آتش بسیک. 6

 امـروزه بـا   . های علمی در مراسم تدفین به خاک سـپرده شـد            که پیشرفت  اعتقاد دارد یک مثل قدیمی    
 بگـوئیم کـه   ) اگـر کمتـر واضـح باشـد       ( بـسیار دقیقتـر      بایـست  مـی  تر   امید به زندگی طوالنی    منافع حاصل از  

 مدارانگونـه کـه نـسل قبلـی سـرد       همانن در اقتصادکال . باشد گیبازنشستدر شرف   های علمی باید      پیشرفت
کـالن کـه فرهنـگ تربیـت      اقتصادمتخصصین  نسل جدید ، با دند یا نزدیک به بازنشستگی هستند     بازنشسته ش 

دربـاره بهتـرین روش    جدیـدی  اجمـاع در همـین زمـان، یـک        . نداند، جایگزین شده ا     بزرگتر را اتخاذ کرده   
نظر اجماع را    این نقطه ) 1997(وین گودفرند و رابرت کینگ      مار.  اقتصادی به وجود آمد    های  فهمیدن نوسان 

تحقیقـات  ای در  گـسترده  ایـن مـدل سـنتزی بـه طور    ." هـای جدیـد    کالسـیک   سنتز ":نندکمی   چنین تفسیر 
). 1999 و مـک کـالرم و نلـسون          1999کالریـدا، گـالی و گرتلـر        (اسـت   کـار گرفتـه شـده       سیاست پـولی ب   

  .باشد می) 2003(رساله به یادماندنی مایکل وودفورد ترین درمان این سنتز جدید  گسترده
هـای سـنتز جدیـد بـرای ادغـام            تـالش  ،یـک نـسل قبـل      هـای جدیـد      کالسـیک  – سنتز کینزین    مانند

ابزارهـای نظریـه تعـادل عمـومی         .، قـوت گرفـت    وجـود نداشـت   های رویکرد رقابتی که در گذشته        قدرت
 ،سـازی  و بهینـه هـا   ترجیحـات، محـدودیت  . شده استگرفته  های جدید  کالسیکهای   از مدل  تصادفی پویا 

کینزین های   از مدل . شوند  های اقتصاد خردی ساخته می      ها از این بنیان      و تجزیه و تحلیل    باشند  نقاط شروع می  
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آثــار واقعــی هــای اســمی و اســتفاده از آنهــا بــرای توضــیح اینکــه چــرا سیاســت پــولی   ، چــسبندگیجدیــد
هـای رقـابتی بـه طـور        نیم بنگـاه  کترین رویکرد این است که فرض       رایج. دشو  مدت دارد، گرفته می     کوتاهدر

هـای قیمتـی اسـت کـه          پویـایی این   نتیجه    و دهند،   انجام می  نظمم به صورت نا   تنهاها را     انحصاری تغییر قیمت  
قلب این سنتز این دیدگاه اقتصادی است که یک سیـستم           . شود  نامیده می کینزین های جدید    منحنی فیلیپس   

و شـاید نـوعی از      (هـای چـسبنده منحـرف شـده اسـت             قیمت دلیلل عمومی پویا از نظریه بهینه پارتو به         تعاد
  .)نواقص دیگر بازار

امـا همچنـین یـک       ،انگیز اسـت    پیشرفت بزرگ وسوسه   به عنوان یک     اجماع توضیح قطعی بودن این     
شاید آنچه رخ . ست جاری اازی یک نوع حالت از بیز وجود دارد که این دیدگاه فعلیتری ن رنگ خون کم 

انـداز    نشینی به حالت پس     به دنبال یک عقب    بس موقت     که به عنوان یک آتش      نباشد  یک سنتزی  مانندداده  
 تواننـد   مـی ی جدیدها  و کینزین  های جدید   کالسیکهر دوی   . بین رزمندگان فکری باشد    دیدگاهدر هر دو    

گـرفتن آن   کـه نادیـده   ی را داشـته باشـند، در حـالی      ای از پیـروز     دعـای درجـه    و ا  نگریستهبه این سنتز جدید     
 یک سیستم تعادلی عمومی پویـا  – قلب این سنتز جدید . آن نهفته استپستری است که در       شکست عمیق 
  . شود های اولیه کینزی پیدا می  با دقت تمام همانی است که در مدل–های اسمی  با چسبندگی

 قرار دادن عقاید کینزی برای تنظـیم        برای در تالش    ، مثال به عنوان داد،  پیشنهاد   را   IS-LMهیکس مدل   
خـاطر    شد کـه مـشترکاً بـا کنـث آرو بـه            1972به خاطر آورید که هیکس برنده جایزه نوبل         (تعادل عمومی   

 کالین و مودیگلیانی و دیگر سازندگان مدل تالش داشتند          .)مشارکتشان برای گسترش نظریه تعادل عمومی     
 کـه در    سنتز جدید تحقیقات زیادی   .  با پیشنهاد سیاست بهتر بیاورند     یها   داده رایرا ب تا سیستم تعادل عمومی     

  .کند فراهم می  رارها شده است 1970در دهه  های جدید کالسیک در زمان رشتهاین 
  نظریـات .دهند اند را می     پیشنهاد بیشتر از آنچه وعده داده      کالسیک جدید واضح است که اقتصاددانان     

توانـد بـه     کـه مـی  ،کنـد میهای شفافیت بازار جایگزین  دازی کینزی را رد کرده و آن را با مدل  پر  آنها نظریه 
 برای تجزیه و تحلیـل سیاسـی مـورد اسـتفاده قـرار               را آنها ها را وارد کرده و سپس       ای داده   طور متقاعدکننده 

ی تجزیه و تحلیـل کـه       ، آنها به توسعه ابزارها    مقابلدر. خورد   معیار، حرکت شکست می     سبک و  با این . دهد
کند  میکمک  ،ها چسبنده هستند کنند قیمت ها که فرض می  برای توسعه نسل دیگری از مدل      درحال حاضر 

 ترتیـب    خـود   بر علیه مخالفان   های جدید   کالسیکهایی است که      شبیه مدل  جهات در بسیاری از     همچنینو  
  .داده بودند

سـنتزهای  . ینجـا داشـته باشـند     گنـاهی را در ا      بات بـی  ای از اث    جهتوانند ادعای در     می ی جدید ها کینزین
 و تحقیقـات کینـزین      ،را محدودکننده ابلهانه نامید را کنار گذاشته        جدید فرض شفافیت بازاری که سولو آن      

 ی جدیـد  هـا  هنوز کینزین . کند  های چسبنده به تحلیل موردنظر کمک می        قیمت خصوصدر  نیز  های جدید   
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 برنامه تحقیقاتی که معلوم شد انتزاعـی         داشتن و در نتیجه   های جدید    کالسیک ه داشتن طعم  دلیلتوانند به     می
  .مورد انتقاد قرار گیرند ،طور ناکارایی عملی هستند و به

یـک  ":دده  پیشنهاد می  چنین کینزین های جدید    تحقیقاتی یابی برنامه  ارز  درباره )2000(پل کروگمن   
امـا پیـشنهادات مفیـد دربـاره      .ح دهـد را توضی ی قیمت چسندگندگونگی رخ دا چ نفر االن چطور می تواند    

  در موجـود  هـای   از فهرسـت هزینـه    هـایی کـه       یا مـدل   ،افتد   که اتفاق نمی   افتد و هنگامی    موقعی که اتفاق می   
 ایـن   عنـوان یـک طرفـدار       بـه  ".دنینده باش آرسد که قابل اجرا در        به نظر نمی   ،شوند  ساخته می منحنی فیلیپس   

  . برخی از حقایق در این ارزیابی وجود داردتنهاکه هرچند قبول دارم  رایهنظر
  

  دیدگاهی از بانکداری مرکزی. 7
پیتـر   رای حل مـشکالت عملـی قـرار داده اسـت، بنـابراین             اقتصاد کالن را روی زمین ب       متخصصین اگر خدا 

 در  حـول  ت  اجازه دهید بپرسـیم آیـا      بنابراین،. مقدس درنهایت مشارکت ما را در اقتصاد قضاوت خواهد کرد         
 پیشنهاد سیاست اقتصادی بدهد؟ یا برای       توانند  ه و می  یافتنظریه ادوار تجاری نسبت به چند دهه گذشته بهبود          

 اینکـه چطـور سیاسـت        یـا   و دهنـد    تغییر می   را کالن علم اقتصاد   در ها  تر، آیا پیشرفت    ف متواضعانه اهداتعیین  
   ؟دنشو میو بحث  تجزیه و تحلیل  سیاست هستندای که درگیر فرایند در بین اقتصاددانان حرفه اقتصادی

یـک تـرم در      ،ها خاطرات جذاب لورنس میـر        به این سؤال   پاسخ شواهدی برای    یافتن برای   جابهترین  
خود را به عنوان یک استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن رها کرده و به عنوان                شغل    که باشد   می ،فدرال رزرو 

.  فـدرال رزرو انتخـاب شـد       ئـیس خدمت به مدت شش سال بـه عنـوان ر         یک مشاور اقتصادی برجسته برای      
گذاری پولی شغل خـود     نان در باالترین دسترسی به سیاست     ای به سوی اینکه چطور اقتصاددا       کتاب وی پنجره  

  .کند کنند، فراهم می نگرند و رویکردی که آنها اقتصاد را تجزیه و تحلیل می را می
های اخیر در نظریـه ادوار   ه توسع  که کند   تصور روشن روبرو می     این کتاب خواننده را با یک      صفحات

 نزدیـک بـه     ی تأثیر ،ی جدید ها  کینزین و های جدید   کالسیک بنابر اظهارات نمایندگان هر دو طرف        تجاری
 اقتصادی و سیاست پولی هوشمندانه      های  تجزیه و تحلیل میر از نوسان     . اند  صفر در سیاستگذاری عملی داشته    

رسد تقریباً به طور کامل       به نظر می  . دهد   نشان نمی  از نظریه مدرن اقتصاد کالن    ما هیچ اثری    و ظریف است، ا   
 1970 سال   حدودتحصیل کرده باشد که      های جدید    کالسیک –شبیه کسی است که در سنتزهای کینزینی        

 موردیک  عنوان ان بینی میر به   کنار گذاشتن جه  . رایج بوده و از آن زمان ادبیات علمی را نادیده گرفته است           
 بـه   بـستگی ایـن   .  اینطور نیست   در واقعیت امر    آسان است، اما   منسوخ شده اگر آن یک خصیصه فردی باشد       

  .اند دست یافتههای مرکزی جهان   که به موقعیت باال در بانکدارداقتصاددانانی 
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وانین ادبیـات   در بین دانشگاهیان مرسوم است که اعتقاد دارند بانکداری مرکزی به شدت تحت تأثیر ق              
 آغـاز ) 1977(کار بر روی ناسازگاری زمان که توسط کیدلند و پرسکات            ویژه قرار دارد، به     VS –اختیاری  

هـای   استقالل افزایش یافته بانک   . های دانشگاهی در ارتباط هستند     ادی اغلب با این مشارکت    ینبدو تغییر   . شد
عنـوان یـک نظـام سیاسـتی در بـسیاری از             بـه  نیوزلنـد و اتخـاذ هـدف تـورمی           ماننـد مرکزی در کشورهایی    

بـا  . شوند ، سپس با بهبود در سیاست پولی مرتبط می     یادینب  در عوض این تغییرات    .های مرکزی در دنیا    بانک
ین کـه بـسیاری از کـشورها در        ی از کیدلند و پرسکات برای تورم ثابـت و پـا           بایست  می استداللتوجه به این    

  .اند، تشکر کنیم ت بردهطول این دو دهه گذشته از آن لذ
کنـیم در بهتـرین       کـه مـشاهده مـی     ادی  ینب  اینکه تغییرات  نخست .این دیدگاه با دو مشکل مواجه است      

 یک بانک مرکزی مستقل     .دارد) تئوریکی(حالت ارتباط بسیار کمی با موارد افزایش یافته در ادبیات نظری            
  رااالیی از اسـتقالل ها درجـه بـ   رو آمریکا مدت  فدرال رز . باشد   یک بانک مرکزی محدود به قانون نمی       مثل

 هدف حتی هدفگذاری تورمی نزدیک به حالت        ، داشته است  بدون اینکه خود را درگیر قوانین سیاستی کند       
آن ) 2003(بـن برنانـک   . بوده و روشی برای برقراری ارتباط با عموم مردم و تعهد برای قوانین سیاستی است      

 ادییـ نب که ایـن تغییـرات       وجود دارد دوم اینکه، مشکل آشکارتری     . شده نامید را به عنوان اختیارات محدود      
الرنـس بـال و نیـامح شـریدان         . کنـیم، مـرتبط نیـست       لزوماً با بهبودهایی که ما در سیاست پولی مشاهده مـی          

دهند کـه اتخـاذ هدفگـذاری تـورمی بـه شـرح                و نشان می   هبه نمونه بزرگتری از کشورها نگاه کرد      ) 2005(
هـایی کـه     سیاسـت پـولی هـم در آن ایالـت         . کنـد   ین و ثابـت کمـک نمـی       یاخیر به سـوی تـورم پـا       حرکت  

ایـن بهبـود    . انـد بهبـود یافتـه اسـت         آنهـایی کـه اتخـاذ نکـرده       در  اند و هم      هدفگذاری تورمی را اتخاذ کرده    
کـار   و هـای عرضـه سـر        که بـا شـوک      باشد  اقتصاد جهانی  دلیلتواند به     پیامدهای تورم در سرتاسر جهان می     

 مرکزی اسـت کـه از   های بانکدلیل یا به ، وجود داشت1970ندارد و مخالف آن تجاربی است که در دهه    
 ،ای اجتنـاب شـود       با هوشیاری و دقت قابل مالحظه      بایست  می یاد گرفتند که از تورم باال        1970تجارب دهه   

  .ش نیاز نیستدهد که هدفگذاری تورمی برای سیاست پولی خوب یک پی اما شواهد نشان می
، )2005( نظر آلن بلیندر و ریکـاردو ریـس          براساس. ای از این مورد است      بانک فدرال گرینسپن نمونه   

 وجـود   هـا  آلن گرینسپن یک ادعای به حق دارد که بزرگترین منبع مالی بانک مرکزی که در بیشتر حـساب                 
هنـوز هـم   . بی کار کرده استای تحت رهبری وی به خو     به طور برجسته    است که   سیاست پولی   همان ،دارد
 خودش در فدرال رزرو، گرینـسپن از اعـالم هـر قـانون سیاسـتی اجتنـاب کـرده و بـه                        ریاست  زمان تمامدر  

 :در اینجا چگونگی دفاع گرینسپن از انتخابش وجود دارد        . دگرن   ارزش می  ،پذیر بودن نسبت به تعهد      انعطاف
 ظاهراً اختیاری    و بسیار نامنظم ز سیاست یک قضاوت     کنند که چنین رویکردی ا      برخی از منتقدان بحث می    "

کنـد تـا در   هـا تـالش    گیـری   برای بعضی از نتیجـه    بایست  میفدرال رزرو   . و مشکل برای توضیح دادن است     
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 هر رویکردی   ،ای از یک قانون سیاستی رسمی است         نسخه تنها بسته به اقداماتی که      .تر باشد   اقداماتش رسمی 
قوانین توسـط  . رسد ال مشکوک به نظر می   شود، با این ح     ودی در عملکرد اقتصاد می     منجربه بهب  زمینهدر این   

 آنهـا   تغییـر در محـیط اقتـصادی وجـود دارد         کـه اهمیـت و عـدم قطعیـت            و هنگـامی   ماهیتشان ساده هـستند   
 ".تر است گذاری مناسبن شوند که به مراتب برای سیاستتوانند برای الگوهای مدیریت ریسک جایگزی نمی

رغم نفرت گرینسپن از قواعد سیاستی، تورم در طول زمان تصدی وی به عنوان رئیس فدرال                ین حال، علی  با ا 
هـای    در ایـن اسـت کـه بانـک         کند تنـاقض کیدلنـد و پرسـکات         گرینسپن ثابت می  . یین بود رزرو ثابت و پا   

جهی در تـشخیص  که دارای حق اعمال قدرت قابـل تـو       توانند نتایج مطلوبی تولید کنند در حالی        مرکزی می 
  .هستند

  

   از سیاست مالییدیدگاه. 8
.  تجزیه و تحلیل سیاست مالی اسـت نگریست، به تأثیر عملکرد نظریه اقتصاد کالن        توان  که می جای دیگری   

 توسط بوش پیشنهاد یک مطالعه موردی خوبی اسـت، در بخـشی از              2003 و   2001های   کاهش مالیات سال  
د و در بخـش دیگـر،   پرداخته شده تا با رکـود مبـارزه شـو    عمده مالی   های های اخیر در محرک    آن به تالش  

هـای   ا بـسیاری از تجزیـه و تحلیـل    آشـنا بـ   کـه کند   می اشاره ،رئیس شورای مشاوران اقتصادی برای دو سال      
های زیـادی      انگیزه ،برای اینکه مطمئن شویم   .  شده است  انتخابست که پایه و اساس این سیاست        اقتصادی  ا

گسترش اعتبار برای دوران کودکی، بـه     به عنوان مثال    . سیاست مالیاتی بوش وجود داشته است     برای طراحی   
و  CEA اما اقتصاددانان در     ،ها و فلسفه اجتماعی ریشه داشته که در اقتصاد بوده است            همان اندازه در سیاست   

کـار  ابزارهـایی کـه ب  ه آنهـا بـه روشـنی     کـ طور   همـان  ،توجهی به توسعه سیاسی داشتند      قابل دداری ورو   خزانه
  .کنند د را بررسی میان برده

های اقتصادی از طرح مالیات بوش با یک نگاه به رشد بلندمدت و یک نگـاه بـه ادوار                     تجزیه و تحلیل  
. بایست برای دانشجویان مالیه عمومی آشـنا باشـد          انداز بلندمدت می    چشم. شود   انجام می  مدت  تجاری کوتاه 
 تـوجهی پیـشنهاد حـذف مالیـات مـضاعف از درآمـد حاصـل از سـرمایه             به طـور قابـل     2003بوش در سال    

  .نسخه نهایی الیحه که توسط کنگره تصویب شد به طور کامل به این هدف نرسید. ها را داد شرکت
رسید، اما کاهش قابل توجهی در نرخ مالیات بـر سـود سـهام بـه        کامل به این هدف نمی    کنگره به طور  

 ایجـاد سـرمایه بـا       ش کاهش تورش سود انباشته نسبت بـه سـود سـهام، تـور             ،سمت خنثی بودن مالیات بیشتر    
کد مالیاتی بیـشتر بـه      ،همچنین. صورت گرفت  ،رش عدم مشارکت در سرمایه یک شرکت      فروش سهام، تو  

 شده در مالیه عمـومی      مطرحاین هدف آخری با ادبیات      . سمت مصرف مالیات به جای درآمد حرکت کرد       
 و1978، فلداشـتین    1976، اتکینـسون و اسـتیگلیتز       1971ل، دایمونـد و میـرلیس        مثـا  به عنـوان  (سازگار است   
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 و حتـی    این سه دهـه گذشـته     .  اقتصادی نیست   نظریه  در ی موضوع جدید  خصوص اینکه به  و  ) 1986چاملی  
 یک فرض متعارف به نفع مالیـات بـر مـصرف نـسبت بـه                 که لیتز اشاره کردند  پس از آن آتکینسون و استیگ     

  .مد وجود داردمالیات بر درآ
طور که   همان. مدت سیاست مالیاتی است    تجزیه و تحلیل کوتاه   بیشتر به   این مقاله   ، وابستگی   به هر حال  

 احراز مقام گرفت، اقتصاد به سمت یک رکود بعد از ترکیدن            2001جمهور جرج دابلیوبوش در سال       رئیس
 تحریک رونق اقتصادی و ،ش مالیاتف کاهاهدی از ایک. حرکت کرد،  1990حباب بازار سهام اواخر دهه 

 2003 اشـتغال را در سـال        هنگامی که رئیس جمهور بوش قانون آشتی امداد مالیـات بـر رشـد و              . اشتغال بود 
 را  توانند آن    آنها می  شتری دارند هنگامی که مردم پول بی    :  را به شرح زیر توضیح داد      ش وی سیاست  امضا کرد 

 کاال یا خـدمات اضـافی را        قاضای یک تعه ما، هنگامی که آنها       و در جام   روی کاالها و خدمات خرج کنند     
دمت را   کاال یا یک خدمت را تولید خواهد کرد و زمانی که هر کسی آن کاال یا یک خـ                   شخصی کنند  می

این منطق اصـل کینـزی   .  است که به احتمال زیاد قادر به پیدا کردن یک شغل است          کند به این معنا     تولید می 
  .است

ما . گذارد  اشتغال تأثیر میبرکه را دارد ن اقتصادی درخواست تعیین بخشودگی مالیاتی  شورای مشاورا 
مـا از مـدل خاصـی اسـتفاده کـردیم در            . دهـیم   به این سؤال با استفاده از یک مدل اقتـصادسنجی پاسـخ مـی             

 از  پـیش میر  ای ایجاد شده توسط لورنس        بنگاه مشاوره . که من یکی از مشاوران اقتصادی ابقا شده بودم         حالی
 .شـد   استفاده مـی   CEAها قبل توسط کارکنان      این مدل مدت  . شد می اداره   ، فدرال رزرو شود   ئیساینکه او ر  

خـواه و     ب جمهـوری  حـز  از اینکه به ریاست برسم و در حقیقت برای تقریباً دو دهه تحت نظـر هـر دو                    پیش
حـال  یار مهـم و حیـاتی اسـت، بـه هر          اص بس انتخاب این مدل خ   . ها مورد استفاده قرار گرفته است       دموکرات

ذکر  FRB/US مدل   مانند کالن سنجی های بزرگ اقتصاد    برای مدل مشاوران اقتصاد کالن شبیه به دیگر مدل        
 از  الهـام گرفتـه   هـا     ایـن مـدل     تـاریخ روشـنفکری    نظـر دیـدگاه    از نقطـه  . باشـد  ، مـی  شده توسط فدرال رزرو   

و  هـای جدیـد    کالسـیک تحقیقـات توسـط  . کشتین هستندا ین، مودیگلیانی وهای مدلسازی اولیه کال  تالش
  .ها داشته است تأثیرات کمتری در ساخت و ساز این مدلهای جدید  کینزین

تواند برای آن دسته از ما که بسیاری از مشاغل را در محیط               کالن می دنیای واقعی سیاستگذاری اقتصاد   
کالن از سه دهه    ز این است که تحقیقات اقتصاد     انگی حقیقت غم . کنیم دلسردکننده باشد    ها سپری می   دانشگاه
تفسیر این نیست کـه     . ستعملی سیاست پولی یا مالی داشته ا      های     اثر ناچیزی در تجزیه و تحلیل      تنهاگذشته  

 کارکنان فـدرال    . است  کامالً برعکس  ، بلکه خبر هستند   های اخیر بی     از توسعه  اقتصاددانان در عرصه سیاست   
ب دمـوکرات و    زصادی تحـت هـر دو حـ       تـ ن جوانان دکترا و شورای مـشاوران اق       رزرو شامل برخی از بهتری    

ین حقیقت که تحقیقات    ا. کشند  های کشور استعدادها را بیرون می       از تحقیقات برتر دانشگاه    ،خواه جمهوری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            18 / 22

https://ejip.ir/article-1-183-fa.html


107 د و مهندسمتخصص اقتصاد کالن به عنوان دانشمن

شود در نگاه اول گواه بر این است  گذاری کاربردی استفاده نمی   طور گسترده در سیاست     کالن به مدرن اقتصاد 
عنـوان موضـوعی از علـم موفـق بـوده       تحقیقات ممکن است به. شود این منظور از آن می  استفاده کمی بر   که

  .کالن کمک نکرده استطور قابل توجهی به مهندسی اقتصاد باشند، اما به
  

  کالس درس اخل د. 9
کنـد اجنـاس     مکان دیگری وجود دارد که حرفه اقتصاد سعی میهای جهان  قدرت در پایتخت   مسیرز  فراتر ا 

طور مرتـب بـه دانـشجویان درس         کسانی که به  .  بفروشد – دانشجویان کالس    –خود را به مخاطبان گسترده      
عنوان تولید شهروندانی است که درباره اصـول سیاسـت خـوب کـامالً مطلـع       بینند که شغل ما به     دهند می   می
 ،بینـیم   دهندگان به درک و فهم مـی       أی با آنچه که ما برای نسل بعدی از ر         ضوعاتانتخاب ما از مو   . باشند  می

  .شود هدایت می
در .  دارنـد  نظریـه  نظریه بـه خـاطر خـود         بهگذاران نوعاً عالقه کمی     مانند سیاست دانشجویان کارشناسی   

توانـد    کنـد و چطـور سیاسـت عمـومی مـی             اینکه چطور دنیای واقعی کار می      درکمند به     عوض آنها عالقه  
به استثنای تعداد اندکی از دانشجویان که مقطع تحصیالت تکمیلی و           . ستندعملکرد اقتصاد را بهبود بخشد، ه     

گیرنـد، دانـشجویان کارشناسـی دیـدگاه یـک            یک شغل را به عنوان یک اقتصاددان دانشگاهی در نظر مـی           
 توجـه بـه ایـن نکتـه مفیـد اسـت کـه چـرا مـا تـدریس بـه                       ،بنـابراین . مهندس را بیشتر از یک دانشمند دارند      

ای مـورد   طـور گـسترده    و نسبت به محتوای متون کارشناسی که بهکنیم ارشناسی را انتخاب می   ویان ک دانشج
  .دهیم  تدریس را ترجیح میاستفاده است

د سـطح متوسـط مـور     در   یـک نـسل پـیش       در کالنهایی که برای تدریس اقتصاد       مثال کتاب  عنوان  به
گوردون، رابرت هـال و      این رشته توسط رابرت   ، سه متن اصلی برای      را در نظر بگیرید    گیرند  استفاده قرار می  

امروزه سه کتاب پرفروش آنهـایی هـستند کـه    . وجود داشتندجان تیلور، رودریگو دورنبوش و استانلی فیشر    
یـک از   ج این اسـت کـه هر      موضوع رای . اند  توسط اولیور بالنچارد، اندرو ابل و بن برنانک و بنده نوشته شده           

 کـه یـک   اند نوشته شده است التحصیل شده غفار MIT  قتصاددان که ازب توسط حداقل یک اکتا این شش
  .باشد  مکتب ساموئلسون و سولو میده و در آن سنت اقتصاد کالن غالب مهندسی برجسته بودانشگاه

 و  ای از عرضه   د نسخه وش ای که به دانشجویان کارشناسی تدریس می       ها، تئوری پایه    این کتاب  تمامدر  
هـایی کـه بـرای اقتـصاد       توانـد بـا بررسـی دقیـق کتـاب          همین درس می  . باشد  می IS-LMکل و مدل     تقاضای

ــه  ــشجویان ســال اول ب ــور گــسترده دان ــی  ط ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــرد ای م ــانات .آوری شــود  جمــعگی  نوس
 کینزینـی بـه بهتـرین وجـه     – های جدید کالسیکهای سنتز  مدت با استفاده از برخی از نسخه    کوتاه اقتصادی
  .شوند درک می
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ی هـای درسـ    کتـاب  بلکـه  نیـست ،ای کـه مـورد اسـتنتاج اسـت     رشته منظور من پیشنهاد تعلیم و تربیت   
تظـارات نـسبت بـه     و نقـش ان های رشد بلندمدت کالسیکی مدل  پولی تأکید بیشتر بر نظریه   است که   امروزی  

شتر روی قواعـد سیاسـتی       اعتماد کمتر به سیاست و تأکید بیـ         و ،ندر دا  را اند نی که از سی سال پیش بوده      کسا
 امـا   ،)رغم فقدان اعتماد به اهمیت کاربردی قواعد سیاسـی        علی(است  ی و مالی اختیاری     نسبت به اقدامات پول   

بایـست   سـازد مـی    چارچوب اساسی که یادگیری دانشجویان امروزی را از ماهیت ادوار تجاری ممکـن مـی              
  .ها باشد مربوط به یک نسل جلوتر از کینزین

بار در  برای اولین  کند قواعد همان متون میانی نوشته شده توسط رابرت بارو است            ثابت می  استثنایی که 
 های جدیـد    کالسیکویکرد  کتاب بارو یک مقدمه روشن و قابل دسترس نسبت به ر          .  چاپ شد  1984سال  

رفـی  های کینزینی مع   مدل. کند تا به دانشجویان کارشناسی کمک کند       کالن فراهم می   اقتصادمتخصصین  به  
 هنگامی که کتاب بیرون آمد توجـه و تحـسین           . می شوند   داده پوششبا تأکید کمتر     دیر و    کتابدر اما   هدش

 کتـاب بـارو را      کـالن   اقتصادمتخصصین  که بسیاری از     حال در حالی   به هر  .همگان را به خود معطوف داشت     
 وجـود داشـته      آنها ممکن اسـت    کمی برای دانشجویان  های بسیار    انتخاب ،ندپذیر  تأثیر می  از آن خوانند و    می
در فن تعلیم و تربیتی که بارو به عنوان منبع الهام امیدوار بود هرگز از بین                 های جدید    کالسیک  انقالب .باشد

  .ارائه نمی کرد های درسی غالب زمان خود نرفت و متون بارو پیشنهاد رقابت آشکاری نسبت به کتاب
آنچـه نـیم قـرن پـیش رخ داده          تصادکالن در تضاد کامل بـا       قالب در فن تعلیم و تربیت اق      این فقدان ان  

 بـا هـدف کمـک بـه معرفـی           1948 بـار در سـال       نخـستین که متـون ساموئلـسون بـرای         هنگامی. وجود دارد 
کینزی به دانشجویان کارشناسی چاپ شد معلمان دنیا با سرعت و از صمیم قلب رویکرد جدیـدی را       انقالب

در طور اساسی   بهوکینزین های جدید  های جدید    کالسیک های  ایده ،بلدر مقا . گرفتنددر پیش   در آموزش   
  .افته استتغییر نیچگونگی تدریس اقتصادکالن به دانشجویان کارشناسی 

  
   یک دندانپزشکگاهنه به عنوان دید. 10

ند تتوانـس  کند که اگـر اقتـصاددانان مـی        ای عقیده خود را بیان می       ماهرانه صورتبه  ) 1931(جان مینارد کینز    
 افـراد شایـسته در سـطح دندانپزشـکان          ، را در نهایت فروتنی به دست بیاورنـد        مدیریت کنند تا استدالل خود    

 یک نـوع    تواند به  کالن می دکند که علم اقتصا    وی ابراز امیدواری می   . بایست عالی و پرزرق و برق باشند       می
بایـست    اجتناب از رکود اقتصادی مـی      ی برا شهر آینده صورت   در این    .ارتقا یابد مفید و معمولی از مهندسی      

  .ها باشد کردن حفرهعنوان یک جاده سر راست برای پر به
تحقیقـات  . کالن چند دهه گذشته شباهت کمی به دندانپزشکی داشته است         تحوالت پیشرو در اقتصاد   

 کالن کـاربردی داشـته کـه بـا کـار شـلوغ             اثر ناچیزی بر اقتـصاد     کینزین های جدید   و   های جدید   کالسیک
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109 د و مهندسمتخصص اقتصاد کالن به عنوان دانشمن

دهنـدگان     آنچه کـه معلمـان بـه رأی        برکمی  همچنین اثر . ت سیاست پولی و مالی واقعی تغییریافته است       هدای
از .  داشـته اسـت    ،شـوند  کارشناسـی مـی    دوره   که آنهـا وارد کـالس        در زمانی کالن   به سیاست اقتصاد   یندهآ

  .باشدآور تأسف  ،باهرسد شبیه یک دور اشت گذشته به نظر می کالن چند دهه اقتصاد،نظر مهندسی نقطه
   کالسـیک  اقتـصاددانان .  شـود  دیـده تـری    طور مثبت  هتواند ب  کالن می تر علم اقتصاد    اما از منظر انتزاعی   

 یهـای سیاسـت    کـالن کینزینـی و نـسخه       های بـزرگ اقتـصادسنجی      های مدل  دادن محدودیت  در نشان  جدید
ی بـرای قواعـد سیاسـتی       گزینـه ا  تظـارات و    را بـه اهمیـت ان     خود  آنها توجه   . ها موفق بودند   براساس این مدل  

هـا در   های بهتری برای توضیح اینکه چرا دستمزدها و قیمت          مدل ن جدید اقتصاددانان کینزی . معطوف داشتند 
 بـازار نیـاز     چه نوعی از نـواقص    به اینکه   تر   طورکلی اند و به    عرضه کرده  ،خورند بازارهای شفاف شکست می   

که  نقش بین این دو دیدگاه در حالی. ، پرداخته اندمدت ایجاد شود  کوتاه  اقتصادی های  است تا مفهوم نوسان   
از نتایج بـازار    همیشه درونی نیست ممکن است سودبخش واقع شود برای اینکه رقابت برای پیشرفت فکری               

  .تر است مهم
حـال توسـعه    به یک سنتز جدیدی است که درحـال حاضـر در          حال وارد شدن    دست آمده در    بینش به 

بـرای آن  . کـالن خواهـد شـد    های اقتـصادسنجی   در نهایت تبدیل به پایه اساسی برای نسل بعدی مدل       بوده و 
عنوان یـک   را به توانیم آن  مییم،عنوان هر دوی علم و مهندسی هست     کالن به دسته از ما که عالقمند به اقتصاد      

شتری در هـر دو جبهـه       ای بیـ  هـ  عنوان یک نشانه امیدواری که پیـشرفت        یک سنتز جدید و به      و العاده امر فوق 
هـایی بـه سـوی اینکـه         عنوان ایـده    در راه پیش رو عقاید افراد متواضع و شایسته به          .نظر بگیریم ساخته شود در  

  .ماند باقی می ،توانند با آن باالتر روند میمتخصصین اقتصاد کالن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            21 / 22

https://ejip.ir/article-1-183-fa.html


 11   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی         

 

110

  
  
  
  
  
  
  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://ejip.ir/article-1-183-fa.html
http://www.tcpdf.org

