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  يشاکر عباس  دکتر مقدمه

 در تنها و هستند یخاص وضفر و طیشرا تحقق به مشروط و منوط یعلمهاي  گزاره اساساً

 علوم تیماه قه،یدق علوم با سهیمقا در. ابندی می صحت و تیموضوع هاآن تحقق صورت

 ،یخیتار ،یطیمح فروض و طیشرا تحول و رییتغ خاطر هب که است يا گونه به یاجتماع

 ،طیشرا رییتغ با یعنی دارند قرار رییتغ و تطور معرض در شتریب ياقتصاد و یاجتماع

 دانش کی عنوان به اقتصاد. رندیگ می خود به يتر متکامل شکل و شوند می لیتعد اتینظر

 کالن اقتصاد دانش در خاص طور به ها یژگیو نیا. ستین یمستثن قاعده نیا از یاجتماع

 منطق و يرفتارهاي  ومیاکس بر عمدتاً چون خرد اقتصادهاي  هینظر. دارد يشتریب تیموضوع

 و زمان گذر با لذا رندیچشمگ يرهاییتغ تطور معرض در کمتر ندهست یمبتن نهیبه انتخاب

 دایپ يادیز يماهو رییتغ اما شوند می تر گسترده خرد اقتصاد اتینظر جوامع، طیشرا رییتغ

 مکاتب که ندارد وجود يمحور ينظر مجموعه کالن اقتصاد در برخالف آن،. کنند ینم

 طیشرا رییتغ خاطر به اتینظر تطور و لتحو بلکه باشند داشته اختالف آن مورد در کالن

 کالن اقتصاد دانش گرید عبارت به. است کالن اقتصاد دانش متن خود اقتصاد، یاجتماع

 بپردازند مشاجره و اختالف به آن رامونیپ مکاتب که ستین یمشخص یانتزاع مجموعه کی

 اقتصاد کرهیپ ابد،ی می بروز مختلف مکاتب در که راتییتغ و اختالفات نیا مجموعه بلکه

  .دهد می شکل را کالن

 يایـ گو اسـت  یمبتن ينزیک انقالب و ابداع بر که ينزیک ساده مخارج ـ درآمد مدل

 قـرن  يابتـدا  در( یمصرف يکاالها مورد در انبوه دیتول روش رواج دنبال به که بود نیا

 بـود،  شتیمع حداقل تأمین يبرا یطوالن دوره کی یط که جامعه دیخر قدرت ،)ستمیب
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ـ ی. سـت ین یکـاف  شده، دیتول انبوه طور به يکاالها يتقاضا تأمین يبرا  تطـابق  عـدم  یعن

  در عرضـه  مـازاد  موجـب  کاالهـا  تیفیک با و فراوان عرضه با مردم عموم دیخر قدرت

 دیبا دولت نیبنابرا. ستین یشدن رفع متیق لیتعد با و است شده کار و کاال يبازارها

 و بـرده  بـاال  را جامعه دیخر قدرت دستمزد نظام ارتقاء و یالانتق پرداخت مخارج، شیافزا با

ـ  از و داده کـاهش  را تقاضا استعداد و عرضه قدرت انیم شکاف قیطر نیا از  در. ببـرد  نیب

 تنهـا  مـدل  آنهاي  نسخه. هامتیق سطح و تورم نه و دارد تیموضوع بهره نرخ نه مدل نیا

 کـاهش  رکود 1940 دهه در یوقت. داشت قیتطب 1930 دهه هیشب قیعم يرکود طیشرا يبرا

 اقتصاد مدل وارد پول بازار لیتحل و کند می دایپ تیاهم بهره نرخ یده عالمت دوباره ابدی می

  .شود می مخارج ـ درآمد مدل نیگزیجا  IS-LM مدل و شود می کالن

 کننده جادیا عوامل حیتصح و تیتقو و ينزیکهاي  نسخه اعمال دهه سه از بعد

 فراهم اقتصاد پرقدرت عرضه طرف با تقاضا طرف توازن و تعادلهاي  نهیزم ،کل يتقاضا

 ییمبنا طور به اقتصاد يتقاضا طرف و کل عرضه انیم شده جادیا شکاف جهینت در و شد

 اقتصاد لیتحل در کل عرضه طرف لحاظ ضرورت 1960 دهه مهین در. دیگرد برطرف

 يتقاضا و عرضه مدل( ينزیکـ  یکینئوکالس سنتز مدل آن دنبال به و شد مطرح کالن

 کالن،هاي  لیتحل در عطف نقطه کی عنوان به مرحله نیا در. افتی تیموضوع) کل

 تعادل عدم رفع( طیشرا رییتغ خاطر به و شد تیتقو اقتصاد در کینئوکالسهاي  دگاهید

 تقاضا طرف تیریمد عنوان به ينزیک کالن اقتصاد) کل يتقاضا و عرضه انیم قیعم

. گرفت قرار يبعد مکاتب استفاده مورد او کالن لیتحل چارچوب تنها و دیگرد گرن کم

 شتریب که( دیجدهاي  ينزیک و یقیحق يتجارهاي  چرخه د،یجد  کیکالس مکاتب ظهور

 و کل يتقاضا و عرضه مانأتو طرح ضرورت از بعد همه) ينزیک تا هستند یکینئوکالس

 رفع لیدل به گرید که بعد به 1970 سال از. افتی تیموضوع ییعقال انتظارات هیفرض

. شد شروع نزیک به راداتیا نداشت، حاد ضرورت ينزیک اقتصاد ،قیعم يرکود شکاف

 او نظرات و کردند یمعرف ياقتصاد اتینظر یتکامل ریمس در گذار بدعت را يو يا عده

 اتیرنظ يمبنا عنوان به فرد، اصالت ینف خاطر به را کالن منظر از موضوعات طرح در

 يهامدل بعد به دوره نیا از رسد می نظر به که یحال در. کردند قلمداد یرعلمیغ ک،یکالس

 از را خود یقبل تیموضوع) هالیتحل در عرضه طرف دوباره طرح خاطر به( ينزیک لیاص

 و راتییتغ همان واقع در نزیک راثیم. اثبات نه و داشت تأیید به ازین نه و داد دست



  13مقدمه دکتر عباس شاکري 

 دیشد يهاتعادل عدم با مواجهه در یاستیس و ينظر ينوآور و ابداع و ينهاد اصالحات

 با مواجهه در لیتحل خالقانه روش نیا جهینت در. تقاضا طرف کردن برجسته نه و است

  .هست زین همچنان و بود دیمف اریبس يبعد يهاشوك و هابحران

 1970 دهه از ضهعر طرف اقتصاددانان دوباره آمدن کار يرو از بعد که است ذکر قابل

 و تأکید ییزدا مقررات و يآزادساز به پرداختن و اقتصاد در ماتیتنظ و مقررات حذف بر

 تنها دولت مداخالت ،ياثرگذار و اجرا م،یتصم ص،یتشخهاي  وقفه خاطر به که شد گفته

 و کاهش را خود يهادخالت دیبا دولت نیبنابرا ،کند می دیتشد رااي  هاي چرخهعدم تعادل

 بر تأکید ضمنمیلتون فریدمن . دهد احاله بازار گرخوداصالح يروهاین به را رامو

 تأکید يمرکز بانک توسط باثبات یپول قاعده بر یمبتن رشد برمالی هاي  زدایی مقررات

 واوراق بهادار  قدرآن اعتبار، خلق و ندهیفزا بیضر حوزه در که داد نشان تجربه اما کند می

 هیسا يها بانک. کرد دهیچیپ اریبس را یمال و یپول يبازارها انیم ملتعا که شد خلق اعتبار

 يهابخش اقتضائات به توجه یب یمال يبازارها و گرفتند شکل مرسوم يهابانک نیب در

 شکل یمال يبازارها در درآمد دالر هاونیلیتر. شدند دهیچیپ و گسترده اریبس اقتصاد، یقیحق

 جهان GDP به جهان در یمالهاي  یدارائ نسبت 2007 ات  1986 سال از که ينحو به گرفت

 ياقتصادها و شد مواجه بحران با یجهان اقتصاد 2008 سال از بعد. شد برابر 5 باًیتقر

 با هم هنوز بحران آن اثرات که يطور به شدند مواجه دیشد يهاتعادل عدم با شرفتهیپ

  .است نشده مرتفع بعد، يهاسال در تیوضع بهبود وجود

 عمق دیبا که بود نیا داد گذاراناستیس و اقتصاددانان به مذکور بحران که یسدر

 و یمالهاي  یثبات یب بتوانند تا کنند شتریب را ياقتصاد اتینظر اساساً و کالن يهالیتحل

 رشد کالن، يفضا رییتغ با دیبا اقتصاددانان. کنند نییتب و فیتوص را آن از یناش يهابحران

 از و دهند ارتقاء و ندینما لیتعد را خود اتینظر ،یمال يبازارها شدن هدیچیپ و گسترش و

 مواقع در و زندیبپره يگذاراستیس و يپرداز هینظر در کیدئولوژیا شبه يهاانعطاف عدم

. رندیگ بهره هاتعادل عدم و ها بحران رفع يبرا ياقتصاد کالن فعال يهااستیس از ضرورت

 يامر ها، بحران با مواجهه يبرا دولت یعلم پشتوانه با و ندهوشم مداخالت داد نشان تجربه

  . است الزم

 برجسته و بنام اقتصاددانان و نظرانصاحب از خود که کتاب نیا کنندگان نیتدو

 است نیا هاآن تأکید. اند کرده اشاره نکات نیا به یخوب به حاضر کتاب در هستند معاصر
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 را کالن اقتصاد یلیتحل يهامدل و گرفت يجد را یمال بخش يهاشوك دیبا اوالً که

 اًیثان. کنند منظور را آن مخاطرات و ها یدگیچیپ و یمال يهابخش که داد ارتقاء يطور

 کی هاتعادل عدم با مواجهه در کالن اقتصاد یاطیاحت و یمنطق و مدبرانه يهااستیس

 اقتصاد ثبات يبرا دیبا ابزار کی و هدف کی يجا به يمرکز يهابانک و است ضرورت

 و دهند قرار مدنظر را ابزار چند ـ هدف چند هیرو ،یقیحق بخش در اهداف تحقق و

 ضمناً. باشد توجه مورد دیبا زین يضرور مواقع در یمال حیصح يهااستیس نقش

 و نگاه رییتغ ضرورت بر فوق یاستیس و ينظر دیمف نکات از گذشته مذکور، اقتصاددانان

 هالیتحل قیتعم و یاجتماع و یطیمح و ياقتصاد راتییتغ مقابل در شتریب يریپذ انعطاف

 يدکتر و ارشد انیدانشجو يبرا کتاب نیا رسد می نظر به. دارند تأکید ها يپرداز هینظر و

 احسان دیس يآقا جناب توسط که زین آن ترجمه و است دیمف اریبس کالن اقتصاد درس

 خود يجا در که است درك قابل و وانر نسبتاً شده، انجام یاشرف رضایعل و يخاندوز

  .شود يارزسپاسگ و یقدردان شانیا از دیبا

  يشاکر عباس

  1395 وریشهر

  



  

  

  

  

  

  مقدمه مترجمان

هـاي علمـی، تفسـیري     سال پیش در کتـاب سـاختار انقـالب    64توماس کوهن جناب 

مـی  در علم ارائه داد، تفسیري کـه طبـق آن تغییـر در پـارادایم عل    » بحران«خوشایند از 

فهم  تواند یک مشکل را کامالً مرهون بحران است، یعنی شرایطی که پارادایم غالب نمی

 شـود و اساسـاً   مـی  و رفع نماید. اینجاست که نیاز به دگرگـونی در پـارادایم احسـاس   

  هاي علمی و تطور دانش، مرهون چنین لحظاتی است. انقالب

ي بـر  تـأثیر واقع چنـین  در آمریکا به  1929در خصوص علم اقتصاد، بحران بزرگ 

گـذاري اقتصـادي    اقتصـاد و همچنـین سیاسـت   هـاي   تئـوري  پارادایم گذاشت و اساساً

در آمریکا و اروپـا نیـز    2008ات بحران مالی تأثیرها را وارد دنیاي متفاوتی نمود.  دولت

کننـده و موقـت،    دهنـده، تـرمیم   هاي تسکین قدر گسترده بود که تنها به اتخاذ سیاست آن

اقتصـاد سـرازیر شـد و    ذهنیـات  از جهان عینیت به قلمرو  2008نشود. بحران منحصر 

برخـی  مسـلط را بـه چـالش کشـید. طشـت رسـوایی       هاي  بسیاري از فروض و تئوري

هاي متعارف چنان از بام افتاد که مدافعان متعصـب پـارادایم غالـب     نظریات و سیاست

المللـی پـول بـراي بـازنگري در      ناقتصاد نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند: صندوق بـی 

 2013و  2011هـاي   هاي اقتصادي به صرافت افتاد و دو سمینار علمی در سـال  سیاست

تنهایی) البته  میالدي برگزار کرد. کتاب حاضر ثمره سمینار دوم است. چنین وضعیتی (به

نیسـت،  متـأخر  داري  بست رسیدن علم اقتصاد یا سـقوط نظـام سـرمایه    به معناي به بن

گیـرد و خـود را بـا     مـی  ها پند کند، از عبرت می هایش را ترمیم یستمی که هنوز زخمس

  تواند به ادامه حیاتش امیدوار باشد. می کند، می مختصات نو منطبق
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هایی براي مدیریت اقتصاد کـالن از منظـر تجـارب آزمـوده      این کتاب حاوي آموزه

انتزاعـی. بـه فرمـوده امـام     شده در شرایط بحران است و نه صرفاً یک تئوري محض و 

هـا، دانـش    ها او را اندرز داده باشد... و در تجربه : خردمند کسی است که تجربهعلی

جدید نهفته است (غررالحکم باب تجربه). امید که مباحـث صـیقل یافتـه بـا تجربـه و      

گـذاران اقتصـاد ایـران و عـدم پرداخـت       هاي عملی، موجب پند گرفتن سیاست آزمون

  کرر شود.هاي م هزینه

را چهار تـن از   »هاي اقتصاد کالن در سیاستاندیشی باز«مباحث و مقاالت سمینار 

ترین اساتید اقتصاد معاصر یعنـی آقایـان بلنچـارد، رومـر، آکرلـف و اسـتیگلیتز        برجسته

انـد. مقدمـه کتـاب     بندي آن افزوده ویراستاري کرده و هر یک نیز فصلی براي بیان جمع

هـاي بحـران بـراي     ین درستـر  مهـم اي خواندنی از  حاوي چکیده (به قلم بلنچارد) نیز

اکثر فصول کتاب نیز توسـط اقتصـاددانانی کـه تجربـه مـدیریت      باشد.  می اقتصاد کالن

با توجـه بـه غلبـه مباحـث     اند به نگارش درآمده است.  اقتصاد برخی کشورها را داشته

انشـجویان تحصـیالت   گذاري، شـاید بـیش از اسـتادان اقتصـاد و د     کاربردي و سیاست

عنـوان   گذاران اقتصاد کشـور بیایـد و بتوانـد بـه     تکمیلی، مفاد این کتاب به کار سیاست

به دکتري اقتصاد مطالعه شود. ارشد و منبعی تکمیلی در کنار دروس اقتصاد کالن دوره 

هاي اقتصاد کالن  سیاست«رسد در تحصیالت تکمیلی رشته اقتصاد، جاي درس  نظر می

  شدت خالی است. به» در عمل

 هـاي  ایم: سیاسـت  شویم که عنوان اصلی کتاب حاضر چنین است: آنچه ما آموخته می یادآور

). What have we learned? Macroeconomic policy after the crisisاقتصاد کالن پس از بحران (

نی با توجه به طوالنی بودن این عنوان، ما بر آن شدیم که براي برگـردان فارسـی، عنـوا   

گیریم. در  می را برعهدهکتاب ترجمه هاي  کوتاه اما رسا انتخاب کنیم و مسئولیت کاستی

مـدار اقتصـاد    انـدیش و اخـالق   پایان از لطف آقاي دکتـر عبـاس شـاکري، اسـتاد ژرف    

  گذاریم. می اي بر کتاب را پذیرفتند، سپاس کشورمان که پیشنهاد نگارش مقدمه

  

  یسید احسان خاندوزي، علیرضا اشرف

  1395شهریور 
 
 
 



  

  

  

  

  مقدمه: 

  هاي کالن بازاندیشی در سیاست

  1اولیور بلنچارد، جیوانی دل آریکا، پائولو مائورو

گـذاران را   آمدهایش، سیاست و پی 2008-9هاي  بحران اقتصادي و مالی جهانی در سال

بانـک  در گام نخسـت بحرانـی کـه از    هاي اقتصاد کالن واداشت.  به بازاندیشی سیاست

 تـأمین  خطرات تحمیل شده از سوي نظـام  گر کم برآورديون برادرز شروع شد نشانلم

در مرحلـه دوم   هاي سیاست پولی بـود.  و بیانگر محدودیتگذاران  سیاستمالی توسط 

پـولی  هاي  بودن اتحادیه ها را ناچار به بازنگري در کارآمد بحران منطقه یورو بود که آن

هـاي   گذار مجبور شدند سیاسـت  دو دسته سیاستر کلی ه طور بهو سیاست مالی نمود. 

هاي پولی غیرمتعارف  گیري سیاست اي در پیش بگیرند: از بهره پردازانه اقتضائی و بداهه

 اي استحکام بودجـه ، انتخاب سرعت مالیهاي  تا تدارك ایجاد شرایط اولیه براي محرك

  2و استفاده از ابزارهاي احتیاطی در اقتصاد کالن.

یم، هم در قالـب یـک مقالـه    ه بودنگاهی به این موضوعات انداخت قبل ما چند سال

المللـی پـول    صـندوق بـین   2011) و هم در کنفـرانس سـال   2010(بلنچارد و دیگران، 

س یـک  کنفـران آن کننده در  گذاران شرکت یاست). در میان محققان و س2012(بلنچارد، 

                                                             
1. Oliver Blanchard, Giovanni Dell Ariccia, Paolo Mauro. 

  م.2008-15المللی پول در دوره  صندوق بینم اقتصاددان ارشد در 1948بلنچارد متولد 

  .مIMFو معاون بخش تحقیقات  MITدل آریکا دکتراي اقتصاد از 

  .م IMFسال سابقه پژوهشی در  20مائورو دکتراي اقتصاد از هاروارد و داراي 

  به معناي سیاست کاهش کسري بودجه دولت است.م Fiscal Consolidationاي  . استحکام بودجه2
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بود و اینکه همه ما بـیش  مبارز طلبیدن عصر حس مشترك وجود داشت و آن ورود به 

هـاي احتیـاطی پـولی،     دو سال بعد محیط سیاسـت در کنفرانس ال داشتیم. ؤاز پاسخ، س

و کالن همچنان غیرشفاف بود اما آزمودن و پیشرفت ادامـه داشـت، هـم در بعـد      مالی

این مقدمه که براي دومین کنفرانس به میزبـانی صـندوق    تئوریک و هم در بعد تجربی.

  است. روزرسانی نموده آماده شد، ابعاد آن مناقشه را به 2013ول در بهار المللی پ بین

بـر طراحـی سیاسـت     ایـن کتـاب  انداز تحلیل: نکات  مالحظاتی در خصوص چشم

سیاسـتی  هـاي   اقتصاد کالن بعد از خروج اقتصاد جهانی از بحران تمرکز دارد نه گزینـه 

یل مقـداري یـا موافقـان و    هـاي خـروج از تسـه    عنوان مثال طراحی سیاسـت  کنونی، به

شـده از محـل حجـم پـول. آشـکارا ایـن دو دسـته         تـأمین  مـالی هـاي   مخالفان محرك

اند اما هدف ما تحلیل برخی اصول عمومی است که بتواند  موضوعات با یکدیگر مرتبط

هاي اقتصاد کالن در آینده استفاده شود نه اینکه تنها معیارهاي  عنوان راهنماي سیاست به

الیه معینی از سیاست اقتصـاد کـالن را در   اي امروز ارائه نماید. ما همچنین مشخصی بر

مـالی   تـأمین گـذاري   پیش گرفتیم و مباحث مربوط به اصالحات ساختاري و مقـررات 

هاي  مالی و سیاست تأمینگذاري  ایم. گرچه مرز میان مقررات را کنار گذاشته(فاینانس) 

مالی تمرکز  تأمینگذاري  اي مقررات اد چرخهاحتیاطی کالن روشن نیست لکن ما بر ابع

  مالی. تأمین بندي کلی معماري ایم نه صورت کرده

 مـالی این مقدمه در سه بخش اصلی تدوین شده اسـت: سیاسـت پـولی، سیاسـت     

هاي اقتصاد کالن ظـاهر شـود    سوم سیاست ضلععنوان  تواند به می و آنچه 1)اي (بودجه

  هاي احتیاطی کالن. یعنی سیاست

 سیاست پولی .1

این ایده  2011کالن در مارس  هاي پیرامون بازاندیشی سیاست IMFاز کنفرانس نخست 

یک  ـ هاي مرکزي باید از رویکرد مبتنی بر یک هدف بیرون آمد که بانکسیاست پولی 

ابزارهـاي بیشـتر    ـ بیشتر هاي ) به رویکرد هدف2بهرهابزار (به ترتیب: نرخ تورم و نرخ 

، انتخــاب بسـته اهـداف و بسـته ابزارهـا همچنــان     کنفـرانس اخیـر  در چـرخش کننـد.   

  برانگیز باقی مانده بود. مناقشه

                                                             
  قرار داده شده است. Financialمعادل » تأمین مالی«و  Fiscalمعادل » مالی«اسر این کتاب عبارت . در سر1

2. Policy rate 
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  گیري کنند؟ را هدف بخش واقعی تولید هاي مرکزي باید صراحتاً الف. آیا بانک

مالی و پیامدهاي  تأمینگرچه مباحث سیاست پولی، به نحو صحیحی، بر نقش نظام 

هاي بحران و پـس از آن بـه تولـد     صاد کالن طی سالآن متمرکز بوده است، توسعه اقت

نو درباره موضوعات قدیمی انجامیده است: نسبت میـان تـورم و تولیـد و     ییها پرسش

  تبعات مستقیم آن بر سیاست پولی.

» همزمـانی آسـمانی  «هاي مرکزي بر تورم، ایده  یکی از توجیهات براي تمرکز بانک

را تا حد  تولیدتورم، سیاست پولی خواهد توانست بخشی به  بود به این معنا که با ثبات

هـا در اقتصـاد).    اش نزدیک سازد (با فرض ثابت ماندن اصـطکاك  ممکن به میزان بالقوه

 حگذاران درباره حفـظ محصـول در سـط    این مباحث تا آنجا پیش رفت که اگر سیاست

به آن، بـه ثبـات    کز بر تورم و ثبات بخشیوانستند از طریق تمرت می بالقوه نگران بودند،

این  به نحو صددرصد به تولید نیز دست یابند. با این وجود هیچ بانک مرکزي در جهان

خـوب بـراي توجیـه     ، بلکه این ایده یـک تقریـب کـامالً   همزمانی آسمانی باور نداشت

  رفت. می به شمار 1گذاري تورم تمرکز اولیه بر تورم و اقناع هدف

بطه میان تورم و تولید در اقتصادهاي پیشـرفته از  با اینحال وقتی بحران آغاز شد را

آنچه پیش از بحران مشاهده شده بود، تفاوت کرد. با سقوط شدید تولید نسبت به روند 

گونه در بیکاري، بیشتر اقتصاددانان منتظر کاهشی در تورم بودند،  خود و افزایش جهش

اقتصادهاي پیشـرفته (کـه   و شاید حتی در انتظار ظاهر شدن تورم منفی. هنوز در بیشتر 

شامل برخی کشورهایی است که نزول تولیـد را تجربـه کردنـد)، تـورم نزدیـک دامنـه       

  مشاهده شده در پیش از بحران، باقی مانده است.

دهـد محتمـل اسـت: یـا      می از منظر منطق اقتصاد، دو تفسیر در خصوص آنچه رخ

در نتیجه شکاف تولید (تفاضل میان تولید بالقوه نیز به میزان تولید بالفعل کاهش یافته و 

تولید بالقوه و بالفعل) اندك باقی مانده و در نتیجه فشار انـدکی بـر تـورم وارد سـاخته     

صـورت   است یا شکاف تولید قابل توجه است اما نسبت میان تورم و شکاف تولیـد بـه  

  معناداري تغییر یافته است.

القوه را پایین آورده باشـد  تولید ب ،بر اساس تفسیر نخست ممکن است بحران خود

هاي  ، که اگر این تفسیر با حبابباشد یا تولید پیش از بحران از سطوح بالقوه باالتر بوده

                                                             
1. Inflation targeting 
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اکنون توان نتیجه گرفت که  می (مانند بخش مسکن) پشتیبانی شود آنگاهبخشی ناپایدار 

ینحـال بـه   بـا ا  تواند ثبات تورم را توضـیح دهـد.   می شکاف تولید، ناچیز است. این امر

لحاظ تجربی، تبیین اینکه چرا نرخ طبیعی بیکاري نسبت به دوره پیش از بحران افزایش 

وري  نماید یا اینکه چرا بحران منجر بـه کـاهش وسـیعی در بهـره     می یافته است دشوار

زیـادي در خصـوص   هـاي   وردهـا، نااطمینـانی  آهمچنین در کنار تمام بر گردیده است؟

هـاي   ایی مانند بحرانه در زمان خیزش شوك ویژه بهجود دارد (معیارهاي تولید بالقوه و

  اند. مالی) و بیشتر اقتصادهاي پیشرفته از یک شکاف تولید قابل توجه در رنج

کننـده بـه مـا     سازد. در واقع شواهد قـانع  می ناین نکات ما را به تفسیر دوم رهنمو

چـار تغییـر شـده اسـت.     دهند بپذیریم رابطه میان شـکاف تولیـد و تـورم د    می پیشنهاد

توسـط صـندوق    2013انـداز اقتصـاد جهـانی سـال      پژوهش اخیر (مانند گزارش چشم

  : دهند می نسبتدو دسته عوامل به المللی پول) این تغییر را  بین

ثر از اعتماد فزاینده به أحدي مت عامل نخست انتظارات تورمی باثبات است که تا -

تنهایی یک پیشـرفت   یر بوده است. این عامل بهگذار پولی طی دو یا سه دهه اخ سیاست

جـاي کـاهش    دهد که چرا یک شکاف تولید بزرگ اکنـون بـه   می مثبت است و توضیح

  شود. می به تورم کمتر (ولی باثبات) منجر مستمر تورم صرفاً

تر (هم در مقدار و هم در معناداري آمـاري) میـان شـکاف     عامل دوم رابطه ضعیف

کننده  این بخش کمی نگرانیک نرخ تورم انتظاري مشخص است.  ءتولید و تورم به ازا

هاي بزرگ و نامطلوب در شکاف تولیـد   معناست که ممکن است نوسان است زیرا بدین

  باثبات همراه شود. با تورمی نسبتاً

با نگاهی به آینده، پرسش مهم براي سیاست پولی ایـن اسـت کـه آیـا ایـن رابطـه       

ان است و در نتیجه وقتی بحران بـه انتهـا برسـد، رابطـه     تر تنها مولود خود بحر ضعیف

از یک شاهد اولیه حـاکی   کند؟ می تقویت خواهد شد یا یک روند بلندمدت را بازنمایی

 بازتابی از شرایط ویژه بحران است: این واقعیـت کـه   بخشی از آن احتماالًکه  استآن 

شـود.   می به پایین بیشتر دستمزد اسمیهاي  چسبندگی یابد، می وقتی تورم بسیار کاهش

تر همچنان در روندهاي بلندمدت خودنمـایی   رسد بخشی از رابطه ضعیف می اما به نظر

انـداز   چشم رسد این بخش پیش از بحران نیز وجود داشت: می خواهد کرد (در واقع به نظر

اگر رابطه ضعیف باقی بماند  .)2013المللی پول:  اقتصاد جهانی در گزارش صندوق بین
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هاي مرکزي باید بـا   نامناسب تبدیل شود، بانک همزمانی آسمانی به یک تقریب واقعاً و

  صراحت بیشتري نسبت به امروز فعالیت بخش واقعی اقتصاد را هدف بگیرند.

  گیري کنند؟ مالی را هدف تأمینهاي مرکزي باید ثبات  ب. آیا بانک

تضمین کردن پایداري  بحران بر همه آشکار ساخت که ثبات در تورم و تولید براي

ثبات اقتصاد کالن کافی نیست. طی دوره اعتدال بـزرگ (دوره کـاهش تالطـم اقتصـاد     

آغاز شد) در زیر پوست اقتصاد کالن آرام، عدم  1980کالن در آمریکا که از اوایل دهه 

هاي مالی در حال افزایش بود و در نهایت به بحـران منجـر    هاي بخشی و ریسک تعادل

هـاي   انی که در پی این شرایط حادث شد و اثربخشی محـدود سیاسـت  شدت بحرشد. 

ها بـه چـالش کشـیده     نسبت به حباب» خیم فراموشی خوش«رویکرد  ،منجر شد  متخذه

یا سیاست پولی بایـد ثبـات   آشعله این موضوع زبانه کشید که  ترتیب مجدداً بدین شود.

هـاي دارائـی)    اعتباري یا قیمتي ها مالی را (با معیارهایی مانند نسبت اهرمی، کل تأمین

 در میان اهداف خود جاي دهد یا نه؟

آل بـراي مواجهـه بـا انـواع عـدم       سیاستی ابزار ایدهبهره به وضوح باید گفت نرخ 

شود نیست. استطاعت این ابزار به میزان اثربخشی بـر   می هایی که منجر به بحران تعادل

بایـد ابزارهـاي   طبـق آن،  ي است کـه  گیر در حال شکل یاجماع ،در مقابل .هزینه است

  گیري شود. احتیاطی کالن بیشتري براي این منظور هدف

کنند. ابزارهاي احتیاطی کـالن   می با اینحال مخالفان این ایده نیز هشدارهاي مهمی طرح

ها در معرض  آن دانیم. ها چیزهاي زیادي نمی نوظهور هستند و درباره چگونگی اثربخشی آن

توضـیحات بیشـتر در ادامـه    (  هاي اقتصـاد سیاسـی هسـتند    به محدودیت دستی و مقید پیش

هـاي مرکـزي بایـد از نـرخ      با فرض وجود این قیدها، این موضوع که آیا بانک .)خواهد آمد

 مباحثات تواند مجدد به صحنه می ها استفاده کنند یا نه، سیاستی براي نحیف کردن حباببهره 

  ).2012 و کینگ، 2011و برنانکی،  2010شکین، و می 2009بازگردد (ر.ك: اسونسون، 

ها شوند  هاي مرکزي باید دست به کار الغر کردن حباب در پاسخ به اینکه آیا بانک

هـاي   و هـم در بحـران   2008-9یا نه، یک مشاهده موضوعی قدیمی که هم در بحـران  

عـی  هـا را در زمـان واق   تـوان حبـاب   می یت شده این است که به ندرتؤمالی پیشین ر

هـاي   شـود کـه بانـک    مـی  قطع شناسایی کرد. این عدم قطعیت موجـب  طور بهخودش 

ها واکـنش نشـان دهنـد امـا      مرکزي گاه بخواهند به نوسانات وسیع قیمت برخی دارائی
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اند.  دهند یا بیانگر حباب می هاي بازار را بازتاب ندانند این نوسانات تغییر در بنیان دقیقاً

 هـاي مرکـزي   تعلـل بانـک  هـاي   باب هزینـه  رفتن آنچه ما دربه بیان دیگر با مفروض گ

دانیم، به خوبی توجیه دارد که خطاي نوع اول (با فرض حباب بودن شرایط واکنش  می

) بیشـتر باشـد و در   هاي بازارند افزایش، بازتاب تغییر بنیان که واقعاً حالی نشان دهیم در

حبـابی   که واقعاً حالی بازار بدانیم درهاي  افزایش را بازتاب بنیانمقابل خطاي نوع دوم (

مناسـب در  هـاي   نیست اما وضع آسـتانه  گریزي  که از این مسیر حالی در کمتر.) بیش نیست

(بـراي  . یـک راه محتمـل   دشواري استآن، کار ورود لزوم ورود بانک مرکزي یا عدم 

 ورطـ  بـه بر افزایش قیمت انواع خاصی از دارائـی اسـت کـه     شناسایی وضعیت) تمرکز

هـایی کـه از طریـق اعتبـار بـانکی       ها اثبات شده است مانند دارائی خطرناك بودن آن خاص

  شوند. می تأمین

  هاي مرکزي باید نگران نرخ ارز باشند؟ ج. آیا بانک

توانند بسیار مـتالطم   می المللی سرمایه هاي بین بار دیگر نشان داد جریان بحران یک

شـود   ی براي اقتصادهاي پیشرفته محسوب نمـی عمومی مشکل طور بهباشند. این تالطم 

کـاهش نقدشـوندگی دالر در   منطقـه یـورو و    در جریان سرمایهمعکوس شدن (هرچند 

بـا ایـن   پذیري بود).  اي بر وجود آسیب نظام بانکی اروپا طی مراحل اولیه بحران، نشانه

 أبامنشهاي  ئیوجود بازارهاي مالی کم عمق، درجه بازبودگی باالي اقتصاد، اتکاء به دارا

هـاي   خارجی و بخش واقعی غیرمتنوع موجب شده بازارهاي نوظهور در برابـر جریـان  

  سرمایه بسیار شکننده باشند.

ات منفی بر ثبات اقتصاد کالن بگـذارد، هـم   تأثیرتواند  می پرنوسانی جریان سرمایه

ستقیم (از مستقیم (از طریق اثر بر تراز جاري و تقاضاي کل) و هم به شکل غیرم طور به

مـالی). وقتـی پـس از     تـأمین داخلی و در نتیجه ثبات هاي  گذاري بر ترازنامهتأثیرمسیر 

شود، بخش کاالهاي قابل مبادله توان  می جریان قوي سرمایه به داخل، نرخ بهره تقویت

دهند، این وضع پتانسیل تغییر تخصیص سرمایه و نیروي کار  می رقابت خود را از دست

سـرمایه و نـرخ ارز) پرهزینـه     یانی که بازگشت آن (حتی با تغییر جررا دارد، تخصیص

هـا منجـر    تواند به سـاختارهایی از ترازنامـه   می هاي سرمایه همچنین جریانخواهد بود. 

شود که نسبت به معکوس شدن جریان سرمایه شکننده باشند زیرا ورود سرمایه موجب 

ردیده و استفاده از تعهدات متعلـق بـه   ها) گ رونق اعتباري (و در نتیجه اهرم ساختن آن
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در اروپاي شرقی در اوایـل   (شواهد کثیري وجود دارد مثالً  دهد می خارجیان را افزایش

رونق اعتباري و اتکاء گسترده به استقراض ارزهاي خارجی با جریان قـوي   2000دهه 

  .) 2012ورود سرمایه مرتبط بود: دل آریکا، 

ه یک بازنگري در نقش بالقوه کنترل سرمایه منجر مشکالت نوسان جریان سرمایه ب

خاص در موضوع  طور بهنامد) اما  می 1آن را ابزارهاي مدیریت جریان سرمایه IMFشد (

نکند به خوبی عمل هاي سرمایه  مالی، شاید کنترل تأمین ابزارهاي احتیاطی کالن و ثبات

ف اضافی را لحاظ نماید یک هد له را مطرح کنند که الزم است سیاست پولی ئو این مس

  ).2012یا خیر (استري، گاش و چامون، 

هاي مرکزي دو هدف دارند: نرخ تورم و نرخ ارز و دو ابزار:  توان گفت بانک می آیا

هـا تـا    اند کـه آن  گذار تورم بحث داشته هاي هدف نرخ سیاستی و مداخله ارزي؟ (بانک

رد اما جا دارد بپرسیم آیـا ایـن بایـد    جایی دغدغه نرخ ارز را دارند که بر تورم اثر بگذا

اضـافه کـردن نـرخ ارز بـه     هـا نگـرانش هسـتند؟).     ي از نرخ ارز باشد کـه آن تأثیرتنها 

  پذیري و هم مطلوبیت قابل بحث است. مجموعه اهداف، هم به جهت امکان

پذیري، شاید براي اقتصادهایی با بازارهاي مالی بسـیار ادغـام    امکان سؤالپاسخ به 

باز و پیشرفته ماننـد   براي اقتصادهاي کوچک و کامالً ان مطرح نباشد (و قطعاًشده چند

سـازانه احتمـال اثربخشـی نـدارد زیـرا       تحت شرایط مـذکور، مداخلـه عقـیم   نیوزیلند). 

تـوان   مـی  لکندهند.  می هاي بهره واکنش فوري نشان هاي سرمایه به تفاضل نرخ جریان

هـاي مـالی    اسخ براي اقتصادهایی بـا اصـطکاك  گویند) پ می گفت (بر پایه آنچه شواهد

تـوان یـک    مـی  هـایی  تر بازار مثبت اسـت. تحـت چنـین موقعیـت     بیشتر و اندازه بزرگ

گذاري تورم تعریف کرد که شامل نرخ سیاسـتی بـراي تـورم و     چارچوب موسع هدف

  مداخله بازار ارز با هدف نرخ ارز باشد.

شــده روي اســتفاده و خصــوص مطلــوب بــودن چطــور؟ اجمــاع حاصــل  امــا در

بــه بحــث مــا مــرتبط اســت، مشــکالت و  هــاي کنتــرل ســرمایه مســتقیماً محــدودیت

در زمانی که هدفش مقاومت در برابر  ها نیز بسیار مشابه است. مداخله نوعاً گیري نتیجه

، بـرخالف   مطلوب نیسـت هاي مستمر سرمایه باشد  افزایش ارزش ناشی از جریان روند

هاي موقت است (یعنی هنگامی کـه تغییـر نـرخ     ناشی از نوسان مواقعی که تغییر ارزش

                                                             
1. capital flow management tools 
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هـاي موقـت).    هاي بازار است، برخالف شـرایط ریسـک   ارز بازتاب دگرگونی در بنیان

توان موضوعات را از یک منظر چندجانبه مورد بررسـی قـرار داد (ر.ك:    می ترتیب بدین

  ).2012استري، گش و کورینیک، 

  اوراق صفر مواجه شوند؟شرایط زي با هاي مرک د. چگونه باید بانک

هـاي مرکـزي    ترین نکته درخصوص بحران مالی مسیري بود که بانک شاید برجسته

گرفته تا تسـهیل   1هاي غیرمتعارف تجربه کردند، از تسهیل مقداري درخصوص سیاست

، تا انواع جدیدي از فراهم کردن نقدینگی. آیا این ابزارها بـه جزئـی از جعبـه    2مندهدف

ند؟ نما می د شد یا تنها مختص دوره بحران باقینار استاندارد اقتصاددانان تبدیل خواهابز

  براي پاسخ به این پرسش الزم است میان دو ویژگی بحران تمایز قائل شویم.

سـازد   می سیاستی را محدودبهره هاي  نخست دام نقدینگی است که استفاده از نرخ

گرچه ایـن دو  مالی است.  تأمینیا نهادهاي  و دوم تکه تکه شدن برخی بازارهاي مالی

کننـد امـا بـه لحـاظ مفهـومی قابـل        مـی  مشخصه نقش محوري در تعیین سیاست بازي

توان به موقعیتی فکر کرد که یک تکانه معکـوس، هرچنـد غیرمـالی، رخ     می اند. تفکیک

به دلیل  هاي مرکزي مایل باشند نرخ سیاستی را بیشتر کاهش دهند اما به بانک مثالً .دهد

بـه مـوقعیتی    تـوان  مـی  اوراق قرضه، محدود شـوند. همچنـین  صفر (کف) رسیدن نرخ 

کـه   حـالی  دهد در می اندیشید که یک تکانه مالی در جهت تحریک برخی بازارهاي مالی رخ

  کنیم. می نرخ سیاستی همچنان مثبت است. در ادامه ما پیامدهاي هر یک را بررسی

تر از آنچه توقع دارند ممکن است به نـرخ صـفر در   زود بحران نشان داد اقتصادها

هاي بهره اسمی برخورد کنند و در نتیجه توانایی خـود را بـراي بـه     اوراق قرضه یا نرخ

کند.  می خودنمایی سؤالدر اینجا دو  کاربستن ابزار اولیه (نرخ سیاستی) از دست دهند.

نقدینگی در آینده، اکنون  پرسش نخست اینکه براي کمینه ساختن احتمال افتادن در دام

توان برداشت؟ گرچه ما بنا نداریم به طرح بحثی که بلنچارد، دل آریکا  می هایی چه گام

) درباره سطح بهینه تورم مطرح سـاختند وارد شـویم امـا آن بحـث و     2010و مائورو (

ــت    ــگاهی و سیاس ــل دانش ــان در محاف ــدهایش همچن ــاظره  نق ــذاري، ارزش من اي  گ

  ).2013ا دارد (ر.ك به بال، غیرایدئولوژیک ر

 پرسش دوم این است که در شرایط دام نقـدینگی چـه کنـیم؟ وقتـی بحـران واقـع      
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برند. در موارد  می هاي بهره هجوم هاي مرکزي به سمت کاهش نرخ شود بیشتر بانک می

هـاي   کننـد. آنگـاه بانـک    مـی  سرعت به سد نرخ صفر برخورد هاي بهره به متعددي نرخ

هایی که انواع متنـوعی دارد.   روند، سیاست می هاي غیرمتعارف سیاستمرکزي به سراغ 

تري براي تسهیل اعتبـاري)   توان بین ابزارهاي تسهیل هدفمند (نام دقیق می در این میان

انجامـد و   مـی  مالی مشـخص بـدون تغییـر در عرضـه پـول     هاي  که به خریداري دارائی

و بالطبع منجر بـه افـزایش عرضـه    سازي است  ابزارهاي تسهیل مقداري که بدون عقیم

  شود، تمایز قائل شد. می پول

 تأثیرهاي تسهیل هدفمند  در دسترس حاکی است که برخی سیاست شواهد تجربی

اند. البتـه بـه    به تملک درآمده بانک مرکزي برجاي گذاشتههاي  اساسی بر قیمت دارائی

هـاي مـالی در بحـران اخیـر     از ناحیه تجزیه غیرعادي بازار تأثیررسد بیشتر این  می نظر

 2009 و 2008هاي  ناشی شده باشد، همانند بازارهاي اوراق رهنی ایاالت متحده در سال

بـا مشخصـات ریسـک متفـاوت، همـواره      هاي  . گرچه دارائی)2011(ر.ك به گانگنون، 

ها مهم است، توانایی بانک  جانشین ناقص یکدیگر هستند و در نتیجه تقاضاي نسبی آن

  نسبی در شرایط عادي بیش از دوره بحران است.هاي  ي اثرگذاري بر بازدهمرکزي برا

عنوان تجمیـع میـان تسـهیل هدفمنـد (خریـد برخـی        توان به می تسهیل مقداري را

مدت) و انبساط  کوتاههاي  ها مانند اوراق خزانه بلندمدت، از طریق فروش دارائی دارائی

. حـال  دانسـت  انتشار پول بانک مرکزي) مدت با کوتاههاي  پولی متعارف (خرید دارائی

پرسش آن است که در شرایط نرخ صفر اوراق، آیا اجزاء انبساط پولی اثرگـذار اسـت؟   

موضوع در خصوص اقتصاد ژاپن روشن است، زیرا بانک مرکـزي تمایـل خـود را بـه     

اعالم کرد. اگر ایـن سیاسـت اثـربخش باشـد، از طریـق       دوبرابر کردن پایه پولی رسماً

تر یا انتظار تورم باالتر در آینـده   هاي اسمی پایین ارات خواهد بود: خواه انتظار نرخانتظ

 (همانند آلیس در سرزمین عجایب، در جهان دام نقدینگی، تورم انتظاري باالتر پذیرفتـه 

شود). اما شواهد  می هاي واقعی انتظاري محسوب شود زیرا تنها راه براي کاهش نرخ می

تر نیـز وجـود دارد کـه بـه نفـع ابـزار        ی نیست. شواهد کمی قويتجربی به این یکدست

رسـد   مـی  باشد، ابـزاري بـا تمایـل مشـابه. بـه نظـر       می 1نگر دیگري به نام هدایت پیش

(مانند اظهار تمایل یا تعهد بـه پـایین نگـه    نگر  پیشهاي رسمی سازگار با هدایت  اعالم

                                                             
1. Forward guidance 
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قل تـا زمـانی کـه از برخـی     اي مشخص یـا حـدا   مدت براي دوره هاي کوتاه داشتن نرخ

هاي بلندمدت  اي بر نرخ معنادار و به صرفه تأثیرهاي اقتصادي پیشگیري نماید)  موقعیت

هـاي مشـابه اثرگـذاري کمـی در      در کانادا و ایاالت متحده داشته است. با اینحال اعالم

حاظ کردن ). در ارتباط با سیاست پولی آینده، بدون ل2012اند (وودفورد،  تجربه سوئد داشته

  عنوان یک گزینه باقی بماند. تواند به می نگر پیششرایط اوراق با نرخ صفر، هدایت 

قدیمی منجر شـد،  هاي  همچنین بحران اخیر به مباحث جدیدي پیرامون برخی ایده

گیـري   هـا یـا هـدف    گیري سطحی از قیمت توان به چرخش به سمت هدف می از جمله

GDP طلبانه باشد: یک  گونه قواعد تاحدي فرصت ز ایناسمی اشاره کرد. شاید حمایت ا

جاي نرخ تورم، سـطح   ویژگی مشترك رویکردهاي مبتنی بر سطح (مانند قواعدي که به

گیـرد) آن   می جاي نرخ رشد درآمد اسمی، درآمد اسمی مشخصی را هدف ها و به قیمت

ـ  مـی  هاي تورم باالتر را صادر ها مجوز نرخ است که در این تقابل، آن د بـدون آنکـه   کنن

اعتبار بانک مرکزي در بلندمدت را لحاظ نمایند. در شرایط بحران همواره یک نگرانـی  

ها بـوده اسـت، شـاهد آن، بـازنگري در      هاي مرکزي کاهش بالقوه اعتبار آن اصلی بانک

هـاي غیرمتعـارف، بـا     هاي مرکزي در هر مرحلـه از سیاسـت   اعالم تعهدها توسط بانک

هـاي   رابر تورم است. لکن این قواعد مبتنی بـر سـطح، کاسـتی   در ب 1هدف حفظ اعتماد

هاي قیمتـی موقـت بـه ماننـد      ینشان، آن است که با شوكتر مهمدیگري نیز دارند که از 

هـا،   ها از طریق تورم یا گاه کـاهش سـطح قیمـت    شود و این شوك ها رفتار نمی گذشته

  شوند.  می جذب

  قدینگی فراهم کنند؟  هاي مرکزي باید براي چه کسانی ن . بانک ه

باشـند (حـوزه تـرجیح قـوي      گـرا  گذاران بیش از حد تخصص وقتی برخی سرمایه

رونـی  یداشته باشند) و به دالیلی تقاضاي خود را کاهش دهند، ممکن است بـازیگران ب 

دانش تخصصی کافی براي ارزیابی نداشته باشند که این کاهش تقاضا از ناحیه ریسـک  

م خریـد برخـی خریـداران متعـارف. در نتیجـه ممکـن اسـت        عـد  باالتر است یا صرفاً

ها نیز تصمیم به خروج از بازار بگیرند. با چنـین رخـدادي، یـا احتمـال سـقوط       بیرونی

کننـدگان وجـود دارد. از دسـت     مالی براي استقراض تأمینها و یا احتمال نیافتن  قیمت

تـوانیم   می ینجاست کهتواند منجر به احتمال ورشکستگی شود. ا می رفتن قدرت نقدینه

                                                             
1. vigilant 
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هاي بهره  چند تعادل داشته باشیم، در نهایت ممکن است انتظار ورشکستگی نیز به نرخ

  باالتر و تداوم چرخه بحران منجر شود.

بحران از مراحل نخست خویش نشان داد چارچوب کالسیک تعادل چندگانـه کـه   

 دارد(بانـک مرکـزي)،    دهنـده نهـایی   دسترسی به وامبا هاي با بیمه سپرده و  براي بانک

. پـس از آن وضـعیت   رود مـی  کـار  بـه مـالی   تـأمین غیربـانکی و  هاي  براي تمام واسطه

توانـد   مـی  اقتصادي اروپا نیز نشان داد که حتی در اقتصادهاي پیشرفته همین چارچوب

مالی هاي  ها بیش از واسطه هاي مستقل نیز قابل استفاده باشد. در واقع دولت براي دولت

درآمـدهاي مالیـاتی آینـده     ها را عمـدتاً  آنهاي  کل نقدینگی شدند زیرا دارائیدچار مش

داد که بـه دشـواري قابـل وثیقـه سـپردن اسـت. انتظـار اینکـه شـاید دیگـر            می تشکیل

گذاران کنونی را  خود را در آینده ادا نکنند ممکن است سرمایههاي  گذاران بدهی سرمایه

  به بحران نقدینگی منجر شود. قرار دهد و در نتیجه تأثیرنیز تحت 

هـا بلکـه بـه     تنها بـه بانـک   هاي مرکزي نیز عرضه نقدینگی را نه در این برهه بانک

ها قطع کردند. از منظر  مستقیم و غیرمستقیم) به دولت طور بهپذیر و ( نهادهاي غیرسپرده

سسـات  ؤمحـدودیت بـه م  دادن همان بود. با این وجـود توسـعه    تئوریک، منطق تقریباً

  غیربانکی مناقشات متعددي برانگیخت:

له تمایز میان فقدان نقدینگی و ورشکست شـدن  ئها، مس نخست همانند مورد بانک

سسـات بـالقوه   ؤسسات غیربانکی، این مشکل در بسـتر م ؤکند اما براي م می خودنمایی

هـا   هاي مرکزي اطالعـات محـدودي از آن   دهد که بانک می اي رخ گذاري نشده مقررات

هـا، مخـاطرات اخالقـی اسـت. انتظـار       باز مشابه مورد بانکمسئله  کنند. دومین می اخذ

 عرضه نقدینگی توسط بانک مرکزي موجب ترغیب به انباشت سـبدهاي دارائـی کمتـر   

). 2012شود (فارهی و تیـرول،   می رفتن خطر وقوع بحران نقدینگی نقد و در نتیجه باال

ریق خریدهاي اوراق دولتی در بـازار)  هاي غیرمستقیم (از ط له در خصوص حمایتئمس

 هـا، امکـان اعمـال مجـازات تقریبـاً      تر بود زیرا برخالف حمایت مستقیم از بانک  وخیم

ها (براي خرید مستقیم)  ها (براي دسترسی به پنجره تنزیل) و شرط غیرممکن است. نرخ

عرضـه  « ایـده . کننـد  مرتفع نمی ها را کاهش دهند اما کامالً توانند این نگرانی می تاحدي

تنها پس از رفع مخـاطره بحـران احتمـالی     »خواهد بشود می نقدینگی نامحدود، هر چه

هـا بـه    . در طول یک بحران سیسـتماتیک، ایـن دغدغـه   قابل بررسی و اجرا خواهد بود
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رسـد   مـی  شوند امـا بـه نظـر    می نسبت نیاز به تثبیت اقتصاد، نقصان درجه دو محسوب

  هاي آرامش است. سی دشوارتر از زمانله مداخله در اقتصاد بئمس

 مالیسیاست . 2

که سیاست پولی بـا دام نقـدینگی مواجـه شـده بـود و       حالی در مقاطع اولیه بحران و در

هـا بـه اسـتفاده از     مالی همچنان در شرایط برزخی قرار داشتند، دولت تأمینهاي  واسطه

ند و از گرفتارشدن در یـک  هاي بودجه اي مایل شدند تا تقاضا را پایدار نگه دار محرك

با این وجود وقتـی کـه بـه نظـر رسـید شـدت خطـر         .فاصله بگیرندرکود بزرگ دیگر 

فروکش کرده است، دولتها مبتال به سطوح بسیار باالتري از بدهی عمومی شـده بودنـد   

هـاي مـالی بلکـه محصـول کـاهش شـدید        (بیشتر این بدهی نه ناشی از هزینه محـرك 

بـر  مـالی  پس از این مرحله تمرکز مناقشات سیاسـت  دي بود). درآمدها در شرایط رکو

  قرار گرفت. 1اي استحکام بودجه

گیري اصلی هم نظر شدیم: اول آنچـه   در کنفرانس پیشین ما در خصوص دو نتیجه

تحت عنوان سطوح مطمئن بدهی عمومی در دوره قبل از بحـران اهمیـت دارد و دوم،   

اجماع پیش از بحران درباره محدود بـودن   ظهور یک مصداق روشن براي بازنگري در

  .مالیاي سیاست  اثر چرخه

  الف. خطرات باالبودن بدهی عمومی چیست؟

 60در اقتصادهاي پیشرفته در حـدود   GDPدر آغاز بحران، متوسط نسبت بدهی به 

آمیـز بـراي اقتصـادهاي پیشـرفته بـود،        درصد بود. این نسبت در راستاي سطح احتیـاط 

آمـده بـود (ایـن نسـبت بـه نحـو        2در پیمان رشد و ثبـات اتحادیـه اروپـا    چنانکه مثالً

درصـد لحـاظ شـده     40تر از این یعنی حـدود   آمیزي براي بازارهاي نوظهور پایین کنایه

درصد بود که براي این کشـورها امکـان    40بود. متوسط این نسبت در واقعیت کمتر از 

  کرد). می فراهمرا ن اي به نسبت پیش از بحرا اي ضدچرخه سیاست بودجه

در اقتصادهاي پیشرفته نزدیک به  GDPمتوسط نسبت بدهی به  2012در پایان سال 

خـود   تـأثیر درصد و همچنان در حال افزایش بود. بخش اعظـم ایـن افـزایش در     100

بحران بر کاهش شدید درآمدها ریشه داشت. براي تعداد کمتـري از کشـورها افـزایش    
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2. European Union's Stability and Growth Pact 
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اتخاذ شده در مراحل اولیه بحـران نسـبت    مالی هاي ه محركتوان ب می بدهی عمومی را

محتمـل بـود   هـاي   داد و براي تعدادي دیگر از کشورها، مشکل ناشی از تحقـق بـدهی  

عنوان مثال در ایرلنـد و ایسـلند نیـاز بـراي      به  را ببینید). a 2012در  IMFسند  2(جعبه 

 25عمومی به ترتیب معـادل  نجات نظام بانکی منجر به افزایش غیرمترقبه نسبت بدهی 

عنوان یک نمونه کمتر شناخته شده، همزمـان بـا گسـترش     واحد درصد گردید. به 43و 

ده شدند و تحت قواعد منطقه یورو، به بدهی  هاي دولتی زیان بحران در پرتغال، شرکت

دولت مرکزي اضافه شد که در نتیجه موجب افزایش کسري بودجـه و بـدهی گردیـد.    

خصوصی (که در پرتغال بیش  ـهاي مشارکت عمومی   مربوط به طرحهاي  تضمینهمچنین 

از سایر کشورها بود) نیز بر دوش دولت مرکزي افتاد. ایـن مسـائل و مـداخالت دولـت در     

  درصدي نسبت بدهی عمومی در پرتغال گردید. 15بخش مالی در مجموع منجر به افزایش 

ي اقتصـاد کـالن و کسـري    هـا  واضـح اسـت. شـوك    گیریم کامالً می هایی که درس

هـاي پـیش از    تر از حد تصور، در سـال  اي بزرگ تواند اندازه می ناشی از آنهاي  بودجه

توانـد   مـی  GDPعالوه، نسبت بـدهی رسـمی دولـت مرکـزي بـه       هبحران، داشته باشد. ب

گـذاران بلکـه    تنها براي سرمایه محتمل اما مهمی را پنهان دارد، مواردي که نههاي  بدهی

بـه دو امـر    مـا را  ). واقعیـات فـوق   2012ها نیز مخفی است (ایـروین،   راي دولتگاه ب

دوم معیارهاي بدهی عمومی و  دربارهه رویکردي جامع نگرتر سازند: اول ب می رهنمون

هایی کـه   سفانه با لحاظ افزایشأ. متGDPآمیز بدهی به  مقادیر کمتري براي نسبت احتیاط

هـاي   اند، زمان زیادي بـراي بازگشـت بـه نسـبت     دههاي فوق در واقعیت پیدا کر نسبت

  آمیز زمان الزم است. احتیاط

هـاي   ها پیش شناسایی شده است: از نرخ عمومی باال از مدتهاي  بدهیهاي  هزینه

ها.  بدهی تأمینهاي بیشتر جهت  هاي مرتبط با مالیات بهره تعادلی باالتر گرفته تا اختالل

ر را نیز آشکار ساخت: مخاطره تعادل چندگانه مـرتبط  بحران اخیر یک هزینه بالقوه دیگ

گذاران درخصوص ریسک باالتر نکول نگـران باشـند،    با سطح باالي بدهی. اگر سرمایه

 تـأمین له ئهاي بهره باالتري طلب خواهنـد کـرد، ایـن مسـ     ریسک پرمیوم و به تبع نرخ

یابـد و   مـی  زایشکند و به تبع ریسـک نکـول افـ    می ها دشوارتر ها را براي دولت بدهی

  ها تحقق خواهد یافت. نگرانی بالقوه آن

اي حتـی در سـطوح پـایین بـدهی نیـز       هاي تعادل چندگانه در اصل چنین موقعیت
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امکان وقوع دارد. نرخ بهره خیلی باال این توان را دارد که حتی سـطح پـایین بـدهی را    

دل چندگانـه در شـرایط   ناپایدار سازد و در نتیجه بحران را تداوم دهد. اما احتمـال تعـا  

توانـد   می تر است، در این شرایط حتی یک افزایش اندك در نرخ بهره بدهی باال محتمل

دولت را به آستانه ورشکستگی برساند. همچنین احتمال مذکور در حالتی که سررسـید  

: اگـر  خواهـد بـود  نیاز است، بیشـتر   تجدید قراردادبدهی ها در کوتاه مدت است و به 

درباره تمدیدهاي آتی  گذاران کنونی احتماالً ها به زودي تمدید شود، سرمایه بیشتر بدهی

  تمایل خواهند شد. نگران خواهند شد و در نتیجه نسبت به تمدید امروز نیز بی

توانند از طریق فراهم آوردن (یا تعهد به فراهم کردن)  می هاي مرکزي همچنان بانک

ادل بد شـوند. البتـه فـراهم کـردن نقـدینگی      نقدینگی به دولت در صورت نیاز، مانع تع

سیاست سرراستی نیست. ممکن است مداخله مورد نیاز بسیار وسیع باشد. همچنین در 

معمول در تفکیک میان فقدان نقدینگی با ورشکستگی و این واقعیت هاي  پرتو دشواري

زي در هـاي بانـک مرکـ    ها، توان وثیقه سپاري ندارند، ریسـک  که دولت، متمایز از بانک

  تقدیم نقدینگی قابل توجه خواهد بود.

مـل اسـت. سـیر    أتجربه بحران اخیر نشان داد که موضوع تعـادل چندگانـه قابـل ت   

توان در این چارچوب فهم کرد، با  می تکاملی بازده اوراق دولتی اسپانیایی و ایتالیایی را

مخـاطره وقـوع   هاي مرکزي اروپایی به مداخله در بازارهـاي اوراق دولتـی،    تعهد بانک

منطقـه یـورو، ماننـد بلژیـک، از مزیـت       ءتعادل بد کاهش یافت. برخی دیگر از اعضـا 

هـاي   هاي پایین بهره برخوردار بودند، هرچند با مشکل سطح باالي بدهی و چالش نرخ

توان  می ایتالیا را سیاسی مواجه بودند. اینکه چه میزان از تفاوت بین امثال بلژیک و مثالً

بنیادین توضیح داد و چقدر را با تعادل چندگانه، یک پرسش مفتوح است.  با متغیرهاي

هـایی در جهـت    عنـوان مثـال   خیم بحران در ایاالت متحده و ژاپن بـه  خوش درك نسبتاً

در ژاپـن، هـر دو کشـور     ویـژه  بـه رغم سطوح باالي بدهی  مخالف مطرح ساخت. علی

وجود بار ناشـی از خـدمات    حتی با و اند امن شناخته شدههاي  عنوان پناهگاه به کنون تا

است که موقعیـت   آنله ئ، مسحالبا این هستند. هاي بسیار پایین برخوردار از نرخ بدهی،

یا ممکن است به سرعت شرایط تغییر کند و ایـن  آپناهگاه امن چقدر مستحکم است و 

  دادهاي تعادل بد مبتال شوند؟ دو کشور به برون
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  مواجه شویم؟ 1مالی ب. چگونه با ریسک سلطه

در پرتو میزان وجوه مورد نیـاز در بسـیاري از اقتصـادهاي پیشـرفته بـراي تثبیـت       

ها را از طریق بازسازي  مطرح است که چگونه ارزش واقعی بدهی سؤالاي، این  بودجه

  بدهی یا تورم کاهش دهیم.

درباره بازسازي بدهی ما باید خود را بر دو نکته محدود کنیم. نخست، حـداقل در  

پرهزینه و پرزحمت خواهـد   فرآیندالملل، بازسازي بدهی یک  معماري کنونی مالیه بین

 (چگونگی بهبود شرایط کنونی یک موضوع مهم بـراي تحقیـق و تحلیـل سیاسـتی      بود

باشد). دوم، برخالف تجربیات گذشته در بازارهاي نوظهور، سـهم قابـل تـوجهی از     می

درصـد در   90بیش از  شهروندان داخلی (مثالًبدهی در اکثر اقتصادهاي پیشرفته توسط 

 مرتبط (از طریق نظـام  مالی یا شهروندان کشورهاي همسایه یا کامالًهاي  ژاپن)، واسطه

انداز بازسازي مالی بسیار محدود اسـت و   شود. بنابراین چشم می مالی) نگهداري تأمین

زاي ثـروت میـان    سـازي امکـان بـازتوزیع اخـتالل     مستلزم مراقبت شدید درباره حداقل

پردازان است و به تبع مراقب اثرات معکوس آن بر نظام  صاحبان اوراق داخلی و مالیات

  مالی است. تأمین

سخت نیازمندنـد شـاید   مالی هاي  هایی که به تعدیل برخالف این پس زمینه، دولت

اسـتقراض را محـدود کننـد،    هاي  هاي مرکزي وارد سازند تا هزینه فشار زیادي بر بانک

تواند از طرق  می نماید. در اساس، سیاست پولی می را پدیدار مالیله سلطه ئمري که مسا

توانند سـرعت   می هاي مرکزي مختلف به کاهش فشار بدهی عمومی کمک نماید. بانک

تـر   هاي تسهیل مقـداري را بکاهنـد و دوره اوراق دولتـی را طـوالنی     خروج از سیاست

هاي بهره اسمی ناشی از شرایط اقتصـاد   فزایش نرختوانند ا می هاي مرکزي سازند. بانک

خیر اندازند و اجازه دهند تورم افزایش یابد، که منجر به کاهش نـرخ بهـره   تأ بهکالن را 

  شود. می اي طوالنی تر از شرایط بهینه واقعی براي دوره

هـاي   صورت تاریخی، بدهی توسط شتاب تورم کاهش یافته است، نمونه در واقع به

هـاي جهـانی اسـت     هاي شناخته شده ابرتورم پس از جنـگ  امر شامل دوران شدید این

ایـاالت   ویـژه  بـه مورد توجه قرار گرفتـه،   (آلمان و ژاپن). مصادیق کمتر شدید که اخیراً

، زمانی که تورم منجر به نرخ بهره واقعی منفی و در طول 1940متحده در نیمه دوم دهه 

                                                             
1. Fiscal dominance 
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، کـه پیشـنهاد   2011نید به: رینهارت و برانیکا، هاي بدهی شد (نگاه ک زمان، کاهش نرخ

  دادند بازگشت بحران مالی یک نگرانی بالقوه است).

کند؟ پاسخ تاحـد زیـادي بـه ایـن      می هاي پولی چقدر تفاوت ایجاد چنین سیاست

هاي بهره واقعـی پـایین یـا     توانند نرخ می چه زمان هاي مرکزي تا بستگی دارد که بانک

هاي تورم را  هاي بهره اسمی افزایش هند. تحت این فرض که نرخحتی منفی را تداوم د

صـورت   ماند (اثر فیشر به می هاي بهره واقعی ثابت باقی دهند، و نرخ می در خود بازتاب

شـود)،   مـی  کامل و فوري براي تمام اوراق بدهی تازه منتشر شده یا خاتمه یافته محقـق 

معوق شده بسـتگی دارد و انـدك    کاهش به توانائی مستهلک کردن ارزش بدهی اسمی

کنـد اگـر    مـی  بینـی  پیش 7Gبراي اقتصادهاي  IMFسازي کارکنان  شبیهمدل خواهد بود. 

درصـد   6درصد است به حدود  2گذاري شده کنونی که کمتر از  تورم از متوسط هدف

 GDPدرصد  10متوسط به میزان  طور بهافزایش یابد، نرخ بدهی خالص بعد از پنج سال 

هاي مرکزي  واهد یافت (آکیتوبی، کوماتسوزاکی و بیندر). در صورتی که بانککاهش خ

تـر خواهـد    تر نگه دارند، این اثر بـزرگ  هاي بهره واقعی را براي مدتی پایین بتوانند نرخ

ها  مالی است یعنی توان اجبار بانک سرکوبشود که این روند مستلزم  می (گاه گفته  بود

رسد: چنانکـه شـواهد کنـونی     می این تلقی درست به نظر براي نگهداري اوراق دولتی،

هاي بهره واقعـی را منفـی    توانند براي مدتی نرخ می هاي مرکزي بانککه ید آن است ؤم

کردن اقتصاد کالن و تورم منجر خواهد شـد.   تر به داغ ها احتماالً نگاه دارند اما این نرخ

خارجی تمایل هاي  ه به سمت دارائیکند ک می گذاران را ترغیب همچنین این امر سرمایه

هـاي   یابند که کاهش ارزش پول و تورم بیشتر را به دنبال دارد. با این وجود اگر بانـک 

هاي بهـره واقعـی را بـراي مـدتی      توانند نرخ می مرکزي پیامدهاي این تورم را بپذیرند،

  مالی در پی داشته باشد). سرکوبپایین نگه دارند بدون آنکه 

مـدهاي بـاالتر یـا    آمتعـارف از طریـق در  اي  استحکام بودجهنکه اگر کوتاه سخن آ

هاي بهره واقعی پـایین یـا منفـی، بـا      کاهش مخارج دولت، غیرقابل دسترس باشد، نرخ

حـال چنـین   ها کمک نماید. بـا این  هایی این توان را دارد که به پایداري بدهی محدودیت

باشـد: در واقـع افـزایش در تـورم و      معتنابهی همراه داشـته هاي  تواند هزینه می مسیري

کننده و یک ویـرایش کمتـر شـناخته شـده از      هاي بهره واقعی یک تثبیت کاهش در نرخ

شود، روشی که بار تعدیل سیاست را از مودیان مالیـاتی   می ها محسوب بازسازي بدهی
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عی و کند و در نتیجه مسائل مهمی را در ابعاد توزیعی، اجتما می به صاحبان اوراق منتقل

  سیاسی به دنبال دارد.

در پرتو چنین مالحظاتی ضروري اسـت کـه تصـمیمات سیاسـت پـولی همچنـان       

صورت ناب، تحت نظر بانک مرکزي بماند و از مداخالت سیاسی مصـون باشـد. در    به

شرایط بدهی و تعدیل بودجه بر  تأثیرمقابل بانک مرکزي نیز باید تصمیم خود را بر پایه 

ت مالی استوار سازد. در واقع خرید اوراق دولتی طـی بحـران توسـط    تورم، تولید و ثبا

عنوان جزئی  بانک مرکزي برخالف پیشینه شکاف شدید تولید صورت گرفت و اغلب به

شود.  می ها یا استمرار بحران بدهی تلقی هاي الزم براي پرهیز از کاهش قیمت از تالش

هاي چنین سیاسـتی کـه    ه ریسکتوان گفت بانک مرکزي باید نسبت ب می صورت عام به

بـا لحـاظ اینکـه     ویـژه  بـه خوابیده است، ملتفـت و حسـاس باشـد،     مالیدر دل سلطه 

ات ایـن  تـأثیر هاي مختلفی براي سنجش بدهی عمومی وجـود دارد، ارزیـابی    استراتژي

در منطقه  مالیرسد ریسک سلطه  می کار دشواري خواهد بود. به نظر ،سیاست بر تولید

تواند بانک مرکزي اروپا را مجبور  تنهایی نمی محدود باشد زیرا هیچ دولتی به یورو نسبتاً

هـاي   به تغییر سیاست پولی نماید اما در سایر مناطق این معضل وجود دارد و تـا سـال  

  پیش رو نیز باقی خواهد ماند.

  ؟کاهش یابدج. بدهی عمومی با چه نرخی باید 

ی بـر  منازعات سیاسـت مـال   GDPه نیاز به کاهش نسبت بدهی عمومی ب پذیرشبا 

متمرکز شده است. بسیاري از اي  استحکام بودجهروي سرعت بهینه و شروط الزم براي 

تر بـراي   تنها براي اکنون بلکه به نحو عمومی نهاي  استحکام بودجه موضوعات مرتبط با

  آینده قابل طرح است.مالی سیاست 

دشوار است. در اینجا به مشکالت  ی بر تولیدمالات پویاي سیاست تأثیرنشان دادن 

بستگی دارد به: موقعیت کل اقتصـاد، ترکیـب    تأثیرمیزان  هستیم و احتماالً مبتال تصریح

  اي، ماهیت موقتی یا دائم معیارها و واکنش سیاست پولی. تعدیل بودجه

در مـالی  هایی، برآوردهاي تجربی از ضریب فزاینده  در نتیجه چنین دشواري عموماً

رجـوع کنیـد بـه اسـپلیمبرگو، سیمانسـکی و      ش از بحران بسیار متفاوت بـود ( دوره پی

گذاران بر این باور بودند کـه   استدر اوائل بحران، برخی محققان و سی ).2009کیندلر، 
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تواند بر اثرات منفی مکانیکی ناشی از کاهش مخارج یـا افـزایش    می مثبت 1اثر اطمینان

بودنـد در   دیگـر معتقـد   انبساطی منجر شود.اي  هاستحکام بودجدرآمدها غلبه کند و به 

انـد و در نتیجـه قیـود اسـتقراض بـراي       مالی مختل شـده  تأمینهاي  شرایطی که واسطه

ها و خانوارها تشدید شده و از سوي دیگر سیاست پولی نیز با دام نقدینگی مواجه  بنگاه

  ترند. بزرگهاي عادي  رسد ضرایب فزاینده نسبت به دوران می شده است، به نظر

 گیري شکل ها موجب به بحران و پیامدهاي آنمالی  هاي سیاست طیف وسیع واکنش

نگـاه   2مجلـه اقتصـاد آمریکـا    2012سـال   2به مقاالت شماره  هاي جدید شد ( پژوهش

دهـد ضـرایب فزاینـده     مـی  کنید). با اینکه هنوز موضوع بحث است امـا شـواهد نشـان   

) 2013در مقطع آغاز بحران (بلنچـارد و لیـگ،    ویژه هباند  تر از شرایط عادي بوده بزرگ

). در وراي ایــن 2011اطمینــان وجــود دارد (پروتــی،  تــأثیرامـا شــواهد انــدکی بــراي  

، در تفـاوت ات تـأثیر  ویـژه  بـه پاسخی وجـود دارد،   هاي بی بندي، همچنان پرسش جمع

  دها.بر پایه کاهش مخارج باشد نه افزایش درآماي  استحکام بودجهصورتی که 

اسـتحکام  از سـرعت بهینـه    سـؤال در مرتبه بعد نسبت به بحث ضـریب فزاینـده،   

بیشتر  مالیهاي  جدي براي محرك طور بهوجود دارد (برخی در ایاالت متحده اي  بودجه

صـورت جـدي از بحـران     کنند). در واقعیت براي بسیاري از کشورهایی که به می بحث

 ضوعی براي انتخاب آزادانه نبود، بلکه عمدتاًمواي  استحکام بودجهثر شدند، سرعت أمت

هـاي بـین کشـوري در     ها تحمیل گردید. در حقیقت تفاوت توسط فشارهاي بازار بر آن

  سرعت تعدیل تاحد خوبی بوسیله تفاوت در بازده اوراق دولتی قابل توضیح است.

 له چگـونگی ئداشتند، به لحاظ مفهومی مسمالی براي کشورهایی که تاحدي آزادي 

بـر   مـدت  منفی کوتـاه ات تأثیربستان میان لحظه اول با لحظه دوم است یعنی چگونه  بده

معاوضـه  هاي ناشی از سطوح پایین بدهی در طول زمان  رشد را با کاهش آینده ریسک

توانند بیش از هزینه، منفعـت داشـته و در    می مالی هاي کنیم (بحث بر سر اینکه محرك

رسد کـه ادعـاي پیشـین     می قدر ضعیف به نظر هماننتیجه سطح بدهی را کاهش دهند 

مدت). با این وجود به دلیل  بر افزایش محصول در کوتاهاي  استحکام بودجهمبنی بر اثر 

گذاران در چنین مـوقعیتی،   ارتباط میان تعادل چندگانه و درك ناقص ما از رفتار سرمایه
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ت. پـس وقتـی نیازمنـد    اي از دقت، کـار سـختی اسـ    ها با هر درجه ارزیابی این ریسک

هستیم، سرعت اجراي آن همچنان موضوعی مناقشـه برانگیـز بـاقی    اي  استحکام بودجه

  خواهد ماند.

المللی پول اشـاره   در این موقعیت، چنانکه ما در منشورات متعددي از صندوق بین

گرفتـه شـود (کوتـارلی و     کار کردیم، تعداد انگشت شماري اصل وجود دارد که باید به

هاي مختلف گزارش  ، ویرایش2011، مائورو، 2010، بلنچارد و کوتارلی، 2009س، وینال

پیش زمانی مورد نیاز ). با توجه به فاصله 2مالی و رصد 1انداز اقتصاد جهانی ساالنه چشم

ایجـاد اطمینـان    فرصت مورد نیـاز جهـت  آمیز برسد و  از اینکه بدهی به سطوح احتیاط

باید اي  استحکام بودجهم درباره پایداري مالیه عمومی، گذاران و عمو مجدد براي سرمایه

این برنامه بایـد شـامل مقـدمات اولیـه      طی یک برنامه میان مدت معتبر به نهایت برسد.

افزایش در سن بازنشسـتگی کـه فشـارهاي اصـلی از      براي برخی اصالحات باشد مثالً

ضـاي کـل را نیـز در    دارد و همزمـان تقا  مـی  این بخش را معلـق نگـه  هاي  ناحیه هزینه

  دهد. مدت کاهش نمی کوتاه

به خود جلب کرده مالی توجهات را در قواعد  همچنین نیاز به کنترل بدهی، مجدداً

مدتی  اي میان تعدیل بودجههاي  در منطقه یورو، برنامه ویژه بهاست. بسیاري از کشورها، 

آلمـان،   نوان مثـال اخیـراً  ع اند. به تقویت نموده مالیآغاز کرده و تعهد خود را به قواعد 

انـد کـه طـی آن تعهـد بـه       ایتالیا و اسپانیا اصالحاتی در قانون اساسی خود اعمال کرده

ساختاري در حد صفر یا نزدیک صفر تا زمـان مشـخص، ضـروري    هاي  کاهش کسري

چه در اقتصادهاي پیشرفته و چـه اقتصـاد بازارهـاي     ،صورت عام بهشمرده شده است. 

مـورد پـذیرش قـرار     جدیـد مالی بسیاري از قواعد به بحران اخیر،  در واکنشنوظهور، 

اي  تعدیل بودجههاي  شواهد مبتنی بر برنامه). 2012گرفته یا تقویت شده است (شاختر، 

درخصوص رشـد اقتصـادي)    ویژه بهها ( دهد طیف وسیعی از شوك می مدت نشان میان

، مـائورو و  2011خارج کنند (مائورو،  این توان بالقوه را دارند که برنامه را از ریل اجرا

  ).  2013ویالفورت، 

هـا را   چنین احتمالی اهمیت سـازوکارهاي صـریح بـراي مواجهـه بـا ایـن شـوك       

صـورت   حال بـه در عین دهد و  می پذیري سازد و در نتیجه اجازه انعطاف می تر برجسته
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