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جایزه  سارجنت،  توماس  همراه  به  سیمس  آلبرت  کریستوفر  امسال 
ـ  علّی  روابط  روی  بر  تجربی  »تحقیقات  به  خاطر  را  اقتصاد  نوبل 
معلولی در اقتصاد کالن« دریافت کرد. وی هم  اکنون به عنوان صاحب 

کرسی استادی در اقتصاد و بانکداری1 در دانشگاه پرینستون مشغول 
دی سی،  واشنگتن  شهر  در   1942 سال  در  سیمس  است.  فعالیت  به 
رشته  در  را  خود  لیسانس  درجه  شد.  متولد  متحده،  ایاالت  پایتخت 
ریاضی از دانشگاه هاروارد با کسب رتبه ممتاز2 در سال 1963 دریافت 

گلیم ناواهو
به مناسبت اهدای جایزه نوبل اقتصاد درسال 2011 به کریستوفر سیمس

* استاديار دانشگاه صنعتي شريف و مدير گروه مدل سازي، پژوهشكده پولي و بانكي

دکتر سیدمهدي برکچیان* 
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کرد. سپس به تحصیل در مقطع دکتری در همان دانشگاه پرداخت و 
اقتصاد شد.  در رشته  دریافت درجه دکتری  به  در سال 1968 موفق 
به  ییل  و  مینه سوتا  هاروارد،  دانشگاه  های  در  پرینستون  از  پیش  وی 
به  مینه سوتا  در  سیمس  فعالیت  دوره  داشته  است.  اشتغال  تدریس 
این دانشگاه مشهور است. سال  هایی  اقتصاد کالن در  دوران طالیی 
که سیمس در کنار سارجنت، واالس، پرسکات و دیگران مینه  سوتا را 
دانشجویان  برای  اقتصاد کالن  آموزش  از جذاب ترین مراکز  به یکی 
درک  سال  ها  آن  در  که  است  مشهور  کردند.  تبدیل  رشته  این 
بوده  است  واقعاً مشکل  دانشجویان  برای  دکتری سیمس   کالس های 
متوالی شرکت  ترم  چند  در  این کالس  در  آنها  از  برخی  به طوری  که 
می  کرده  اند تا در نهایت دریابند سیمس چه می  گوید. بسیاری از اوقات 
پویایی ذهن سیمس چنان بود که پس از طرح یک ایده  در کالس، 
به فاصله کوتاهی در همان کالس یا در کالس بعد به نقد ایده قبلی 
به  داشت  می  پرداخت. سیمس همچنین شهرت  ایده جدیدی  ارائه  و 
با  را  فاصله  ای  همیشه  و  نمی  گرفت  گرم  چندان  شاگردانش  با  این که 
آنها حفظ می  کرد. از قول الرس پیتر هانسن )استاد دانشگاه شیکاگو 
را،  سیمس  وی  که  می  شود  نقل   )GMM تخمین  روش  مبدع   و 
به عنوان استاد راهنما، تنها دوبار در طول دوره تحصیل مالقات کرد، 
براي  سیمس  توافق  جلب  منظور  به  اولیه  هنگام صحبت  به  یک بار 
اینکه راهنمایي تزش را بر عهده بگیرد، و دیگر به هنگام تحویل تز 

قبل از دفاع نهایي.
واقعیت«3  و  کالن  »اقتصاد  مشهور  مقاله  با  را  سیمس  بسیاري 
می  شناسند. وی با انتشار این مقاله و سپس تعمیق و گسترش ایده  های 
 مندرج در آن از طریق مقاالت و سخنرانی های بعدی، انقالبی در علم 
کالن ـ سنجی4 ایجاد کرد. بر اساس نظریه سیمس، مدل  های سنتی 
حد  بیش  از  محدودیت  های  که  آفت  اند  این  به  مبتال  سنجی  ـ  کالن 
مشخص نامعتبر5 بر آنها تحمیل شده  است. برای رفع این نقص، وی 
را   VAR مدل  های  بر   مبتنی  و  تئوری  به  وابسته  کمتر  رویکردی 
معرفی کرد. این مقاله و این رویکرد از آن زمان نسلی از پژوهشگران 
فعال در حوزه اقتصاد کالن کاربردی را تحت تأثیر قرار داده  است. در 
سال 2005 شاخص  ترین چهره  های کالن ـ سنجی دنیا در همایشی 
با عنوان »اقتصاد کالن و واقعیت، 25 سال بعد«6 در دانشگاه پمپیو 
فابرای اسپانیا گرد هم آمدند تا با بررسی تحوالت پدید آمده در اقتصاد 

کالن کاربردی نقش سیمس را در آن مورد تحلیل قرار دهند.  
VAR مدل  های

این  VAR پیشگام بوده  است.  سیمس در معرفی و ترویج مدل  های 
مدل  ها به  دلیل تولید پیش  بینی  های نسبتًا دقیق از متغیرهای اقتصادی 
محبوبیت فراوانی یافتند. سیمس همچنین مدل  های VAR ساختاری 
را به  منظور تحلیل اثر متغیرهای سیاستگذاری بر اقتصاد کالن ابداع 

کرد.

بسیاری از اوقات پویایی ذهن سیمس 
چنان بود که پس از طرح یک ایده  در 
همان  در  کوتاهی  فاصله  به  کالس، 
ایده  نقد  به  بعد  کالس  در  یا  کالس 
قبلی و ارائه ایده جدیدی می  پرداخت
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باورهای  در  به ساختارشکنی  به عنوان کسی که همواره  سیمس 
رایج اقتصادی زمانه می  پرداخته اغلب شخصیتی بحث  انگیز بوده  است. 
مدل  های  بر  اقتصادی شان  تحقیقات  مبنای  که  همکارانش،  برخالف 
تعادل عمومي پویاي تصادفيDSGE( 7( بنا شده )یعنی مدل  هایی 
که براساس تئوری  های اقتصادی ساخته شده  اند(، سیمس معتقد است 
که اقتصاددانان نباید بیش از اندازه بر روابط به  دست آمده از تئوری
چندانی  اعتبار  از  تئوریک  فروض  از  بسیاری  چراکه  باشند  متکی   ها 

برخوردار نیستند.
سیمس تأکید دارد که برای تخمین اثرات سیاست  های اقتصادی 
تعداد  جایی  که  ـ  برویم   DSGE مدل  های  سراغ  به  اینکه  جای  به 
می  شود،  وضع  مدل  بر  تشخیصی8  قوی  محدودیت  های  زیادی 
محدودیت هایی که هیچ  کس باور ندارد دقیقًا برقرار باشند ـ مناسب تر 
آن است که فروض تشخیصی را یک  به  یک آزمون کرده و سپس در 
نتایج  تفسیر  به  آنگاه  کنیم.  تحمیل  مدل  بر  ممکن  میزان  کمترین 
حاصل از مدل برای تحلیل اثرات سیاست  ها بپردازیم؛ این همان روح 

روش VAR ساختاری است. 
سیمس معتقد است که مهم ترین سهم مدل  های VAR ساختاری 

در پیشرفت دانش اقتصاد این بوده که بنیادهای اندیشه اقتصاددانان را 
در این مورد شکل داده که سیاست پولی را )در کشورهای توسعه یافته( 
بر اساس تغییرات در نرخ بهره )و نه متغیرهای پولی هم فزون  شده9( 
به صورت  بهره  نرخ  تغییرات  از  ناشی  پولی  اینکه شوک  و  می  فهمند 
آهسته و هموار بر سطح قیمت  ها تاثیر می  گذارد و اثر بیشینه آن بعد از 
حدود یک تا دو سال بر سطح قیمت  ها مشاهده می  شود و دیگر اینکه 

اثر آن بر تولید سریع تر و در عین حال، درازمدت  تر است.
 VAR بیزین10  مدل  های  توسعه  به  اخیر  سال  های  در  سیمس 
فرانک  و  دل نگرو11  مارکو  تحقیقات  ادامه  در  داشته  است.  اشتغال 
شروفیده12، که به ترکیب VAR و DSGE پرداخته  اند، سیمس نیز 
نمایانگر  به عنوان مدلی که  نه   DSGE از مدل  بوده  که  در پی آن 
مربوط  پیشین13  توزیع  های  که  مدلی  به عنوان  بلکه  داده  هاست  رفتار 
استفاده  می  کند،  فراهم   VAR بیزین  مدل  یک  در  را  پارامترها  به 
نماید. وی معتقد است که تالش برای اصالح مدل  های DSGE به 
منظور اینکه با داده  های واقعی سازگار شوند به لحاظ کردن فروضی 
می انجامد که واقعاً تئوری اقتصادی در مورد آن ها ساکت است.  اما در 
 DSGE از یک سو محقق تا آن اندازه به مدل ،VAR رویکرد بیزین
متکی است که تئوری اقتصادی در مورد آن دارای نظر است )رفتارهای 
بلندمدت( و در عین حال، مدل VAR ساختاری را تا حد امکان آزاد 

می  گذارد تا بتواند دینامیک  های مربوط به داده  ها را بازنمایی کند.
در  »نواندیشی  مؤسسه  تأسیس  مناسبت  به  که  همایشي  در 
اقتصاد«14 در کینگز کالج دانشگاه کمبریج برگزار شد تعداد زیادی از 
برجسته  ترین اقتصاددانان جهان، از جمله برندگان جایزه نوبل، به نقد 
دانش اقتصاد کالن متداول پرداختند و اینکه چرا این دانش موفق به 
 DSGE  پیش  بینی بحران جهانی سال 2008 نشد. طبیعتاً مدل های
در معرض بیشترین انتقادات قرار داشتند و از جمله، جوزف استیگلیتز 
یکی از تندترین انتقادات را نسبت به این مدل  ها مطرح کرد. اما در این 
میان، سخنرانی سیمس از جنس دیگری بود. در حالی که در محافل 
اقتصاد کالن، سیمس همواره به عنوان یکی از منتقدان جدی مدل  های 
DSGE شهرت دارد ولی در این همایش، وی ضمن اشاره  ای کوتاه 
به ضعف  های این مدل  ها تأکید کرد »در حالی  که من در همایش  ها به 
انتقاد از مدل  های DSGE می  پردازم اما در این همایش، احساس من 
این است که انتقاد از DSGE صرفًا یک کار سخیف برای خشنود 
کردن مستمعان است؛ لذا روحیه سرکش من، مرا وادار می  کند که نقشی 
 DSGE مخالف بازی کنم«. سیمس سپس تأکید کرد که مدل  های

در شرایطی که سیاست مالی، که به طور طبیعی 
اختیار  در  و  مرکزی  بانک  نفوذ  حیطه  از  خارج 
باشد،  لجام  گسیخته  و   بی  ضابطه  است،  دولت 
بانک مرکزی امکان اعمال کنترل بر روی سطح 

قیمت  ها را ندارد 
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بانک  های  در  سنتی  به طور  که  اقتصادکالنی  مدل  های  با  مقایسه  در 
مزیت  این  از  می  شده  استفاده  اقتصاد  شرایط  تحلیل  برای  مرکزی 
برخوردارند که موضوع انتظارات و همچنین محدودیت  های بودجه ای 
بین  دوره  ای را به صورت سازگاری در داخل مدل لحاظ می کنند. ضمنًا 
VAR ساختاری، به مدل کردن توزیع  VAR و  با مدل  های  مشابه 
تصادفی مشترک مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها می  پردازند در عین 
فراهم  مدل  پویایي هاي  از  کامل  تری  رفتاری  تفسیرهای  که  حال 
نااطمینانی در مورد تخمین  ها و پیش بینی  های  می کنند. لذا می  توانند 
مدل را به صورت قابل اعتمادتری )در مقایسه با مدل های بزرگ مرسوم 
 DSGE در بانک  های مرکزی( مشخص کنند. از این نظر، مدل  های
مدل های  ویژگی  های  این  اینکه  مشخص  به طور  و  ندارند؛  رقیبی 

DSGE هم سبب ایجاد بحران جهانی نشده  است!   
سیاست پولی

طی یک سلسله از پژوهش  ها سیمس نشان می  دهد که سیاست پولی 
نقش پررنگی در ایجاد چرخه  های تجاری در اقتصاد آمریکا نداشته است. 
این برخالف نظریه طرفداران مکتب پولیون از جمله میلتون فریدمن 

است که باور داشتند بخش مهمی از نوسانات چرخه های تجاری آمریکا 
رزرو  فدرال  نامنظم15  و  بی قاعده  پولی  سیاست  از  ناشی  و  گریزپذیر 
آنکه  به دلیل  اخیر  دهه  های  در  که  دارد  تأکید  به ویژه  وی  بوده  است. 
سیستماتیک  پاسخ  های  به  مربوط  عمده  به طور  پولی  سیاست های 
نوسانات  سهم  عماًل  رو  این  از  بود  اقتصاد  وضعیت  به  رزرو  فدرال 
سیاست پولی بی  قاعده که منجر به نوسانات چرخه  های تجاری شود 
یافته  که  دارد  تأکید  در عین حال سیمس  است.  یافته  بسیار کاهش 
فوق، مربوط به مطالعات تجربی اقتصاد آمریکاست که فاقد نوسانات 
بی  قاعده شدید در سیاست پولی بوده  است؛ و اگر روزی چنین نوسانات 
بی  قاعده و غیرقابل پیش  بینی در سیاست پولی رخ دهد می  تواند اثرات 
در  دوران  ها  برخی  در  داشته   باشد چنانکه  اقتصاد  بر  و مخربی  جدی 

برخی کشورها داشته  است.
زمانی موجه  تنها  تورم«16  نظام »هدف گذاری  اعتقاد سیمس  به 
است که بانک مرکزی توانایی کنترل سطح قیمت  ها را دارد. در شرایطی 
که سیاست مالی،17 که به طور طبیعی خارج از حیطه نفوذ بانک مرکزی 
و در اختیار دولت است، بی  ضابطه و لجام  گسیخته باشد، بانک مرکزی 
امکان اعمال کنترل بر روی سطح قیمت ها را ندارد. در چنین شرایطی 
اعالم یک هدف مشخص برای تورم ممکن است حتی عوارض منفی 
رسمی  اعالم  به  مرکزی  بانک  اگر  چراکه  در بر داشته   باشد  بیشتری 
این  کند  پیدا  آن دست  به  نمی  تواند  کند که  اقدام  تورم  برای  هدفی 
سیمس  حال  عین  در  می  انجامد.  آن  اعتبار  تضعیف  به  فقط  موضوع 
معتقد است که رژیم »هدف گذاری تورم« مستلزم شفافیت بیشتر در 
سیاستگذاری پولی است و این شفافیت به طور ذاتي امری مطلوب و 

شفافیت  مستلزم  تورم«  »هدف گذاری  رژیم 
بیشتر در سیاستگذاری پولی است و این شفافیت 
قابل توصیه است  و  امری مطلوب  به طور ذاتي 
اعالم رسمی یک هدف مشخص  به  که  هرچند 

برای تورم نیانجامد 
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آنها  درون  از  می  نگرد؛  داده  ها  به  سیمس 
به  اول  نگاه  در  که  می  کند  استخراج  الگوهایی 
چشم نمی آیند، و سپس با تفسیر اقتصادی و در 
واقع معنادادن به آنها گویی الگوها را رنگ  آمیزی 

می  کند

مشخص  هدف  یک  رسمی  اعالم  به  که  هرچند  است  توصیه  قابل 
برای تورم نیانجامد. به عنوان مثال، در یک رژیم »هدف گذاری تورم« 
بانک مرکزی ناچار است تا به طور مرتب به پیش  بینی تورم بپردازد و 
هنگامی که تورم واقعی از مقدار پیش  بینی شده آن فاصله پیدا کند بانک 
مرکزی باید توضیح دهد که این تفاوت در اثر چه عواملی رخ داده و 
همچنین بانک مرکزی چه اقداماتی را در دستور کار دارد تا تورم را در 

حیطه کنترل خود نگهدارد.
سیمس از جمله کسانی است که سال  ها پیش، بحران امروز اروپا 
را پیش  بینی کرده بود. وی در مقاالتی که در آستانه آغاز به  کار اتحادیه 
پولی اروپا )یورو( به رشته تحریر درآورد بنیادهای مالی18 اتحادیه اروپا 
را پرمخاطره خواند و گوشزد کرد که بحران مالی در یکی از کشورهای 

عضو اتحادیه می  تواند به سرعت به سایر کشورها سرایت کند.  
 و سخن آخر اینکه، در صفحه کریستوفر سیمس در وب  سایت 
تحت  درآمده  نمایش  به  نقاشی  تابلوی  یک  پرینستون19  دانشگاه 
عنوان »تغییر رژیم«20.  اگر نشانگر21 را روی نقاشی نگه  دارید پنجره 
رژیم(  تغییر  »)نمودار  شده  نوشته  آن  در  که  می شود  ظاهر  کوچکی 
ناواهو22  تا شبیه یک گلیم  رنگ  آمیزی شده و به پهلو چرخانده شده 
به  نظر آید«. ناواهو در منطقه چهار گوشه23 آمریکا واقع است. »چهار 
کلرادو،  در گوشه جنوب  غربی  گفته می شود که  منطقه ای  به  گوشه« 
گوشه  و  آریزونا  شمال  شرقی  گوشه  نیومکزیکو،  شمال غربی  گوشه 
از لحاظ طرح و رنگ  ناواهو  قرار گرفته  است. گلیم  یوتا  جنوب شرقی 

شباهت قابل  توجهی به گلیم  های مربوط به مناطق ایالتی ایران دارد.
پژوهش  هایش  انجام  در  سیمس  اسلوب  حکایتگر  نقاشی،  این 
استخراج  الگوهایی  آنها  درون  از  می  نگرد؛  داده  ها  به  وی  می باشد؛ 
می کند که در نگاه اول به چشم نمی  آیند و سپس با تفسیر اقتصادی 
را رنگ  آمیزی می  کند.  الگوها  آنها گویی  به  معنادادن  واقع  در  و  آ نها 
محصول این اسلوب پژوهش، همانند گلیم ناواهو مسحورکننده  است.24
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