
] 87 [
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فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

استراتژی سیاست های پولی

درس هایی از بحران

ت��ا س��ال 2007 مطالع��ات تئوری��ک و تجربی در 
عرص��ه اقتصادهای پولی، اقتصاددان��ان آکادمیک و 
سیاستگذاران را به این باور رسانده بود که علم شناخته 
ش��ده و مشخصی به نام »سیاست های پولی« وجود 
دارد. باور عمومی در بانک های مرکزی بر این بود که 
عناصر مش��خصی در تدوین استراتژی سیاست های 
پولی وجود دارد. سیاس��ت پولی در کشورهای عضو 
 )OECO(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
با تورم پایین و حتی تغییرات تورمی پایین بسیار موفقیت آمیز شناخته می شد )نوسانات 
خروجی از س��ال 1980 در این کش��ورها پایین بوده و لقب اعت��دال بزرگ را به خود 
گرفته است(. اقتصاددانان پولی و روسای بانک های مرکزی احساس بسیار خوبی به خود 
داشتند. تا اینکه با آغاز آگوست 2007 جهان با آنچه که به قول آلن گرینسپن، وزیر 
خزانه داری سابق آمریکا »سونامی اعتباری قرن« بود برخورد کرد. این سونامی از سال 
2007 تا 2009 بحرانی مالی پدید آورد که نه تنها فعالیت های اقتصادی را پهن تر کرد 
و جدی ترین تناقض اقتصادی جهان را از زمان رکود بزرگ به وجود آورد بلکه اعتماد 
به قابلیت بانک های مرکزی در مدیریت موفقیت آمیز اقتصاد را نیز زیر سوال برد. در این 
مقاله قصد داریم آنچه که از بحران مالی سال های 2007 تا 2009 آموختیم و تغییراتی 
که باید در ذهنیت خود درباره استراتژی سیاست های پولی ایجاد کنیم، بررسی نماییم. 
برای این کار ابتدا علم استراتژی سیاست های پولی و دیدگاه بانک های مرکزی درباره 
استراتژی سیاست های پولی پیش از بحران سال 2007 را بررسی می کنیم و در ادامه 
به چگونگی تغییر ذهنیت کالن اقتصاد دانان و اقتصاد دانان پولی و روس��ای بانک های 
مرکزی درباره استراتژی سیاست های پولی می پردازیم. دست آخر اثراتی را که تغییر در 
تفکر استراتژی سیاست های پولی بر علم استراتژی سیاست های پولی گذاشته بررسی 

می کنیم.
سیاست های پولی قبل از بحران

برای بررس��ی مبانی علمی سیاست های پولی پیش از بحران 9 اصل علمی برآمده 
از تئوری و تجربه را که تفکر بانک های مرکزی برای تدوین سیاست های پولی بر آنها 

استوار بود شرح می دهیم :
1- تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.

2- ثبات قیمت ها مزایای مهمی دارد.
3- هیچ موازنه بلند مدتی بین بیکاری و تورم وجود ندارد.

4- انتظارات نقش بسیار مهمی در تعیین تورم و انتقال سیاست های پولی به اقتصاد 
کالن ایفا می کند.

5- نرخ واقعی بهره باید با باالتر رفتن تورم افزایش یابد. )اصل تیلور(
6- سیاست پولی منوط است به مشکل ناسازگاری زمان.

7- استقالل بانک مرکزی به بهره وری سیاست های پولی کمک می کند.
8- تعهد معقول به یک تکیه گاه اسمی برای تدوین یک سیاست پولی خوب ضروری 

است.
9- اصطکاک های مالی نقش مهمی در چرخه کسب و کار ایفا می کنند.

 8 اصل نخست این فهرست عناصری هستند که لقب سنتز نئوکالسیک جدید گرفته 
و اغلب اقتصاددانان آکادمیک و روسای بانک های مرکزی با آن موافقند اما اصل آخری 
که می گوید: اصطکاک های مالی نقش مهمی در چرخه کسب و کار ایفا می کنند. صراحتاً 
بخشی از مدل مورد استفاده تحلیلگران سیاست های پولی در بانک های مرکزی نیست. 
ولی از س��وی بسیاری از روسای بانک های مرکزی و نه لزوماً همه پذیرفته شده است. 

حال هر یک از این اصول را جداگانه شرح می دهیم.

تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است 1 
در خالل س��ال های 1950 تا 1960 اکثر کالن اقتصاددانان بر این رای اتفاق نظر 
داشتند که فاکتورهای سیاست پولی نقش ناچیزی در نوسانات اقتصاد کالن ایفا می کند. 
این رای بازتابی بود از رکود بزرگ و حاصل آن نظریه عمومی اشتغال، بهره و قیمت های 
کین��ز بود ک��ه بر کمبود در مجموع تقاضا به عنوان منبع اصل��ی رکود بزرگ و نقش 
عوامل مالی به عنوان راه حل ممکن تاکید داشت. در مقابل این نظر تحقیقات میلتون 
فریدمن و دیگرانی قرار دارد که تحت عنوان »پول گرایی« رواج یافته اس��ت و بیش��تر 
بی قراری های ناش��ی از رکود بزرگ را به فقر در تصمیمات سیاس��ت های پولی نسبت 
می دهد و عموماً استدالل می کند که رشد عرضه پول عامل تعیین کننده در مجموع 
فعالیت های اقتصادی به ویژه تورم است. به مرور این تحقیق و پیش بینی های فریدمن 
که سیاست های پولی انبساطی را توصیه می کرد در 1960 به تورم و نرخ بهره باال منجر 
شد و تاثیر زیادی بر اقتصاددانان حرفه ای گذاشت چرا که تقریباً اغلب اقتصاد دانان با 
این ضرب المثل فریدمن که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است موافق بودند، 
البته تا زمانی که تورم به عنوان افزایش پایدار در سطح قیمت ها تعریف شود. موافقت 
با ضرب المثل فریدمن به این معنا نبود که همه اقتصاددانان با این نظر که رشد پول 
مهم ترین قطعه مربوط به پازل تورم است موافقند و برخی به جای آن سیاست های پولی 
انبساطی را منشا تورم می دانند. به هر حال این نیز بخش مهمی از نظر فریدمن است که 

مسئولیت تحت کنترل درآوردن تورم یکی از وظایف بانک مرکزی است.

ثبات قیمت ها مزایای مهمی دارد 2 
ب��ا باال رفتن تورم در س��ال های 1960 تا 1970 بحث درب��اره تورم نقل محافل 
اقتصادی و سیاسی و عموم مردم شد. تورم باال نقش پول را به عنوان واسطه تبادالت 
تضعیف کرد و مهم تر از همه تورم باال موجب سرمایه گذاری بیش از حد در بخش مالی 
شد که به افراد و کسب و کارها امکان می داد از برخی از تبعات تورم فرار کنند. تورم سطح 
کنونی و آینده قیمت ها را غیرمطمئن و غیرواقعی کرد و امر تصمیم گیری صحیح را برای 
افراد حقیقی و حقوقی دشوار ساخت و در نتیجه بهره وری اقتصادی پایین آمد. رابطه 
بین سیستم مالیاتی و تورم اعوجاجاتی ایجاد می کند که در نهایت موجب اختالل در 
فعالیت های اقتصادی می گردد. تورم غیرمنتظره موجب تکثیر ثروت می شود تا حدی که 
تورم باال در نهایت به سمت تورم شناور جهت گیری می کند. این اعوجاجات ممکن است 
هزینه وام گیری را باال ببرد و باالخره اینکه برخی خانوارها نمی توانند جهت گیری کلی 
روند قیمت ها را تشخیص دهند و ممکن است در برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های 
مالی دچار اشکال شوند. اثر کلی این اعوجاجات در دوره تورمی سال1970 بیشتر از هر 
زمان دیگری نمایان شد و شناخت هزینه های زیاد تورم این دیدگاه را به وجود آورد که 

تورم کم و پایدار می تواند سطح منابع مولد در اقتصاد را افزایش دهد.

هیچ موازنه بلند مدتی بین بیکاری و تورم وجود ندارد 3 
در مقاله ای که در س��ال 1960 توسط پل ساموئلسون و رابرت سولو منتشر شد 
استدالل شده بود که کاری که توسط ای دبلیو فیلیپس انجام شده و به منحنی فیلیپس 
مشهور گشته این ایده را مطرح می کند که موازنه بلند مدتی بین بیکاری و تورم وجود 
دارد و از این موازنه باید بهره برداری شود. مطابق این دیدگاه سیاستگذاران باید بین دو 
هدف رقیب یعنی بیکاری و تورم یکی را انتخاب کنند و تصمیم بگیرند که در ازای باال 
رفتن چه میزان از نرخ تورم می خواهند به چه میزانی از نرخ بیکاری پایین دست یابند. 
در واقع ساموئلسون و سولو گفته بودند که انتخاب نرخ 3 درصد برای بیکاری می تواند 
به آنچه که آنان نرخ تورم بسیار باال خواندند مثالً 4 تا 5 درصد در سال منجر شود. این 
تفکر جذاب بود و برای دست اندرکاران عرصه سیاستگذاری پولی و مالی که می خواستند 

 فردریک میشكین  
 ترجمه محمود قنبری
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اشتغالزایی در اقتصاد را باال ببرند قابل درک بود. در واقع رکوردهای اقتصادی از سال 
1960 تا 1970 چندان دلچسب نبود: تورم با نرخی معادل 10 درصد در آمریکا و سایر 
کش��ورهای صنعتی در سال 1970 روندی شتابان گرفت که به آنچه بعدها لقب تورم 
بزرگ گرفت منجر شد. موازنه ای که توسط ساموئلسون و سولو مطرح شده بود به شدت 
از سوی میلتون فریدمن و ادموند فلپس رد شد که مستقالً استدالل کردند هیچ رابطه 
منطقی در بلند مدت بین نرخ طبیعی بیکاری و نرخ تورم وجود ندارد و به جای آن این 
نظر را مطرح کردند که اقتصاد متمایل است به نرخ طبیعی بیکاری در بلند مدت بدون 
توجه به آنکه نرخ تورم چه خواهد بود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپس عمودی عمل 
می کند و پایین نگه داشتن نرخ بیکاری کمتر از نرخ طبیعی منجر به تورم باال می شود. 
فرضیه نرخ طبیعی فریدمن و فلپس خیلی سریع جای خود را باز کرد و در طرح ریزی 
مدل های اقتصادی جایگاه پیدا کرد. با توجه به نقش��ی که منحنی فیلیپس و نظریه 
موازنه در تورم بزرگ داشت روسای بانک های مرکزی نظریه نرخ طبیعی یا موازنه غیر 
بلند م��دت را مد نظر قرار دادند. البته بحث هایی که درخصوص مزایای ثبات قیمت ها 
صورت گرفته موازنه بلند مدت را توصیه می کند ولی نه از نوع منحنی فیلیپس. در عوض 
تورم پایین احتماالً می تواند در بلند مدت به ارتقای بهره وری و اشتغال بیشتر منجر شود. 

انتظارات نقش مهمی در اقتصاد کالن ایفا می کند 4 
یک جنبه کلیدی فرضیه نرخ طبیعی فریدمن و فلپس آن بود که تورم پایدار ممکن 
است در ابتدا شرکت ها و خانوارها را گیج کند ولی در بلند مدت تورم پایدار اشتغال را 
افزایش نمی دهد چون این انتظارات از نرخ تورم پایدار است که افزایش در قیمت ها را 
تنظیم می کند. در سال 1970 انقالب انتظارات منطقی در نوشته های رابرت لوکاس آغاز 
شد. او نشان داد که انتظارات عموم مردم و انتظارات بازار از تدوین سیاست ها آثار مهمی 
در همه بخش های اقتصاد دارد. تئوری انتظارات طبیعی تاکید دارد که دست اندرکاران 
اقتصادی باید با بهینه سازی رفتاری عمل کنند و پیش از برآورده شدن انتظارات شان 
از متغیرهای آینده، پیش بینی درستی داشته باشند )متغیرهای آینده را حدس بزنند( 
و برای این کار از همه اطالعات موجود استفاده کنند. از آنجایی که بهینه سازی رفتاری 
مفروض در نظریه انتظارات منطقی فرض را بر پاسخ فوری انتظارات به اطالعات جدید 
گذاشته این نظریه توصیه می کند که بلند مدت می تواند زمانی بسیار کوتاه باشد. پس 
تحقق نرخ بیکاری پایین تر از حد طبیعی می تواند خیلی سریع به تورم باال منجر شود. 
بینش بنیادین انقالب انتظارات طبیعی آن است که انتظارات از سیاست های پولی آینده 
تاثیر مستقیمی بر تحول فعالیت های اقتصادی دارد. در نتیجه بخش سیستماتیک عمل 
سیاس��تگذاری پولی یعنی بخشی که مربوط به پیش بینی ها می شود نقش مهمی در 
تدوین سیاست های پولی ایفا می کند. در واقع مدیریت انتظارات در سیاستگذاری آینده 
بخش مهمی از تدوین سیاست های پولی را برعهده دارد. این دیدگاه تاکنون کاربردهای 
زیادی پیدا کرده به عنوان مثال در رفتارهای سیستماتیکی که سیاستگذاران در تدوین 

استراتژی های اقتصاد کالن از خود بروز می دهند نمایان شده است.

اصل تیلور در ثبات قیمت ها ضروری است 5 
این واقعیت که تبعات یک اقتصاد بستگی به انتظارات از سیاست های پولی آن 
اقتصاد دارد ایجاب می کند که برنامه های مختلفی که برای یک اقتصاد تدوین می شود 
با مقایسه قواعد مختلف سیاستگذاری پولی صورت گیرد. یکی از قواعدی که در ادبیات 
سیاس��ت های پولی کاربرد زیادی یافته قاعده تیلور اس��ت که می گوید: در واکنش به 
انحراف نرخ تورم از میزان تعیین ش��ده )شکاف تورمی( و انحراف تولید ازتولید بالقوه 
)شکاف تولید( نرخ سود بانکی )به عنوان مثال نرخ فدرال رزرو در ایاالت متحده( یک 
ش��به تغییر داده شود. تیلور در س��ال 1993 تاکید کرد که این قاعده خواص مقبولی 
دارد و به ویژه می تواند در صورت انحراف نرخ تورم از سطح تعیین شده ثبات تورمی را 
بازگرداند و برای توضیح آن به سادگی می توان گفت که بازگرداندن ثبات به سیاست های 
پولی در صورت افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره ممکن است. به عبارت دیگر تورم 
قابل کنترل است اگر در صورتی که تورم باال رفت نرخ بهره نیز افزایش داده شود. اصل 
تیلور بسیار واضح و مبرهن است تا جایی که امروزه از سوی بسیاری از بانک های مرکزی 
به کار برده می ش��ود از جمله خزانه داری فدرال رزرو آمریکا در زمان تورم بزرگ از این 
اصل استفاده کرد. اصل تیلور بر این واقعیت استوار است که هرگاه تورم باال می رود در 

واقع نرخ واقعی بهره پایین می آید.

سیاست های پولی مرتبط است با مشکل ناسازگاری زمان 6 
  پیشرفت مهم دیگری که در دانش سیاست های پولی صورت گرفت و از انتظارات 
منطقی نشات می گرفت کشف اهمیت ناسازگاری زمان در سیاست های پولی بود. مشکل 
ناسازگاری زمان وقتی به وجود می آید که سیاست های مالی بر مبنای تصمیمات روزانه 

پیش برده شود که در این صورت نتایج بلند مدت بدی حاصل خواهد شد به ویژه اینکه 
در این حالت سیاستگذاران وسوسه می شوند که با رسم یک منحنی کوتاه مدت فیلیپس 
بین نرخ تورم و بیکاری موازنه ایجاد کنند اما ناظران آگاه از این وسوسه انتظارات برای 
پیش بینی سیاست های انبساطی را به گونه ای تنظیم می کنند که نتایج حاصل شامل 
تورم باال و افزایش کوتاه مدت اشتغال باشد. به عبارت دیگر بدون یک مکانیسم مشخص 
سیاستگذاران پولی ممکن است خود را قادر به پیگیری یک برنامه مطلوب در خالل 
زمان نبینند. این طرح مطلوب باید دارای ناس��ازگاری زمان باش��د و هرچه زود تر اجرا 
شود. مفهوم ناس��ازگاری زمان دیدگاه های مهمی را درباره رفتارهای بانک مرکزی به 
وجود آورده است مانند دیدگاه اهمیت شهرت )که به عنوان تعادل شهرت جا افتاده( 

و دیدگاه طرح سازمانی.

استقالل بانک مرکزی عملکرد اقتصاد کالن را گسترش می دهد 7 
در واقع مشکالت سیاسی ناشی از ناسازگاری زمان، روسای بانک های مرکزی را 
بر آن داشت که درباره جنبه های سازمانی و مکانیسم مشخصی که در نهایت منجر به 
تدوین سیاست های پولی با تورم پایین شود تحقیق کنند. نتیجه مهم ترین تحقیقی که 
در این زمینه انجام ش��د حاکی از آن بود که اس��تقالل بانک مرکزی حداقل در برخی 
جنبه ها فرایندی است که در نهایت به تورم پایین منجر می شود. این فرایند به بانک های 
مرکزی امکان می دهد که ابزارهای مس��تقلی برای کنترل سیاست های پولی با هدف 
پایین نگه داشتن تورم داشته باشند. این ابزار مستقل به بانک مرکزی امکان می دهد 
منحنی کوتاه مدت فیلیپس را برای موازنه نرخ تورم و بیکاری داش��ته باشد و در عین 
حال از لحاظ ناسازگاری زمان نیز کمک می کند مکانیسم نرخ تورم پایین را اجرا کند. 
این تحقیق روشن می سازد که عملکرد اقتصاد کالن وقتی مطلوب می شود که بانک 
مرکزی استقالل داشته باشد. تجربه نشان داده است که در کشورهای پیشرفته صنعتی 
وقتی بانک مرکزی در حالت حداکثر اس��تقالل قانونی به سر می برد نرخ تورم در این 
کشورها کنترل شده تر از کشورهای صنعتی است که در آنها بانک مرکزی در حداقل 
استقالل قانونی به سر می برد. البته استقالل در ابزار با استقالل در هدف یکی نیست 
استقالل در هدف چیز صحیحی نیست بلکه منظور از استقالل بانک مرکزی آن است 
که این بانک ابزار ویژه ای برای تحقق سیاست های پولی در دست داشته باشد. در یک 
دموکراس��ی خواست عمومی اعمال دولت را کنترل می کند و سیاستگذاران پاسخگو 
هستند و ضروری است که اهداف سیاست های پولی توسط دولت های منتخب تدوین 
شوند. همچنین اصول دموکراتیک حکم می کنند که دولت تعیین کننده سیاست های 
پولی باش��د س��وال اینجاس��ت که آیا دولت باید برای کوتاه مدت یا میان مدت اهداف 
سیاست ها را تعیین کند به عنوان مثال اینکه دولت هر ماه نرخ تورم یا نرخ ارز را اعالم 
کند یا هر س��ه ماه یکبار مسئله ای است که می تواند به مشکل ناسازگاری زمان دامن 
بزند. در عمل گرچه این مشکل چندان جدی نیست به عنوان مثال در کشورهایی که 
نرخ تورم به صورت ساالنه اعالم می شود به ندرت اتفاق می افتد که این نرخ تغییر کند 
و ثبات قیمت ها دچار دگرگونی شود. در تئوری هم وقتی کشورها سیاست های پولی را 
بر مبنای کوتاه مدت قرار می دهند اگر مقررات شفاف باشند با مشکل مواجه نمی شوند. 
با این وجود طول وقفه در سیاست های پولی و نرخ تورم مواردی فنی است که تعیین 
آن از وظایف بانک مرکزی است. بنا بر این مثالً تصمیم در مورد مدت بازگشت تورم در 
بلند مدت نیاز به بررسی دقیق فرایند و طبیعت تورم و فعالیت های واقعی دارد. این امر 
نیاز به قوه قضاوت و تخصصی دارد که استدالل می کند باید برای بانک مرکزی اهداف 
میان مدتی تعیین کرد تا بتوان بسته به سیاست های پولی به آنها تحقق بخشید. حال 
چه بانک مرکزی و چه دولت اهداف میان مدت تورم را تعیین کنند این امر همچنان سر 

جای خود باقی خواهد بود. 

تعهد معقول به یک تکیه گاه اسمی موجب ارتقای ثبات در قیمت ها و 8 
تولید می شود  

ناتوانی سیاست های مالی در افزایش اشتغال در بلند مدت، اهمیت انتظارات، مزایای 
ثبات قیمت ها و مشکل ناسازگاری زمان دالیلی است که تعهد معقول به یک تکیه گاه 
اسمی یعنی همان ایجاد ثبات در متغیرهای اسمی از قبیل نرخ تورم، عرضه پول و نرخ 

ارز را برای موفقیت سیاست های پولی ضروری می سازند.
تعهد س��ازمانی به ثبات قیمت ها از طریق برقراری یک تکیه گاه اسمی، در مشکل 
ناس��ازگاری زمان تعادل ایجاد می کند زیرا روشن می سازد که بانک مرکزی باید روی 
بلند مدت تمرکز کند و بنابراین مقاومتی را در برابر وسوس��ه سیاس��ت های انبساطی 
کوتاه مدت که در تضاد با تکیه گاه اسمی هستند ایجاد می کند. تعهد به یک تکیه گاه 
اسمی می تواند دولت را به داشتن مسئولیت مالی بیشتر که موجب ثبات قیمت ها هم 
می شود، تشویق کند. به عنوان مثال بی تعادلی مداوم مالی در غیاب یک تکیه گاه اسمی 
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قوی و منجر می شود به اینکه برخی دولت ها به ویژه در اقتصادهای کمتر توسعه یافته به 
آنچه که مالیات تورم نامیده می شود که همان چاپ اسکناس برای پرداخت بهای کاالها 
و خدمات است متوسل شوند و در نتیجه به تورم بیشتر دامن زنند یعنی همان چیزی 

که در تضاد با ثبات قیمت هاست.
تعهد به یک تکیه گاه اسمی عمل سیاستگذاری را به مسیری هدایت می کند که به 
آنچه برای ارتقای بهره وری و رشد الزم است یعنی همان ثبات قیمت ها منجر می شود. 
تعهد معقول به یک تکیه گاه اسمی به ثبات انتظارات تورمی که احتمال ترس های تورمی 
را کاهش می دهد، کمک می کند؛ در همین ترس های تورمی است که نرخ بهره و نرخ 
تورم جهش می یابند. ترس های تورمی در گذشته به نتایج اقتصادی بدی منجر شدند 
چون افزایش در انتظارات تورمی نه فقط به باال رفتن نرخ کنونی تورم منجر می شود 
بلکه همچنین برای تحت کنترل مجدد قرار دادن تورم منجر به سیاس��ت های پولی 
س��فت و سخت تری می شود که معموالً نتیجه آنها کاهش زیاد فعالیت های اقتصادی 
است. بنابراین تعهد به یک تکیه گاه اسمی عنصر اساسی در مدیریت موفق انتظارات 
بوده و از ویژگی های برجسته و کلیدی سنتز نئوکالسیک جدید است. امروز مشخص 
شده است که یک تعهد موفق به یک تکیه گاه اسمی نه تنها تورم باثبات تر بلکه شناوری 
کمتر در نوسانات تولید را موجب می شود. تعهد به یک تکیه گاه اسمی همچنین می تواند 
به ثبات بیشتر در تولید و اشتغال کمک کند به ویژه اینکه برای مقابله با شوک تقاضای 
انقباضی مسئولیت مقامات پولی آن است که نرخ اسمی کوتاه مدت بهره را کاهش دهند. 
با این حال تاثیر این عمل پولی ممکن است در صورتی که انتظارات تورمی بلند مدت به 
تکیه گاهی محکم نشده باشند با مانع مواجه شود. به عنوان مثال اگر بخش خصوصی 
نسبت به چش��م انداز بلند مدت تورم اطمینان کمی داشته باشد آنگاه یک افزایش در 
ریسک پریمیوم تورم می تواند نرخ بلند مدت تر بهره را بیشتر از نرخ تورم انتظاری افزایش 
دهد. باال تر رفتن ریسک پریمیوم تورم می تواند فشار را بر هزینه های واقعی تامین مالی 
مسکن و کسب و کارها )که ارزش آنها در دوره های معین اعالم می گردد( باال ببرد و از 
این رو ممکن اس��ت تا حدی محرک های پولی مس��تقیم را جبران کند. بنابراین یک 
تعهد بانک مرکزی که محکم بر انتظارات تورمی بلند مدت تکیه می کند می تواند سهم 
مهمی در تاثیرگذاری اقدامات بانک مرکزی برای ثبات فعالیت های اقتصادی در مقابل 

شوک های تقاضا داشته باشد.

اصطکاک های مالی نقش مهمی در چرخه کسب و کار ایفا می کنند 9 
تحقیقاتی که در گذشته روی این موضوع که چگونه اطالعات نامتقارن بهره وری، 
عملکرد سیستم مالی را مختل می کند، وجود یک ارتباط بین عملکرد نوسانات چرخه 
کسب و کار و اصطکاک های مالی را تایید می کند. هنگامی که شوک های نامتقارنی در 
سیستم مالی اطالعات را باال می برد آنگاه اصطکاک های مالی شدیداً افزایش می یابد و 
نتیجه آن بی ثباتی مالی می ش��ود؛ در این حالت سیستم مالی دیگر به کانالیزه کردن 
س��رمایه ها به سمت فرصت های سرمایه گذاری مولد نخواهد بود. نتیجه این حالت آن 
است که ممکن می شود اقتصاد وارد یک کندی رشد جدی شود. بررسی مجدد مقاله 
ایرینگ فیشر )1933( درباره رکود بزرگ به کشف این واقعیت منجر شد که بی ثباتی 
مالی نقش عمده ای در سقوط فعالیت های اقتصادی در این دوره ایفا می کرد. آن مقاله 
بذر اصطالح نقش اصطکاک های مالی در نوس��انات چرخه کس��ب و کار را وارد ادبیات 
اقتصادی کرد. مش��اهدات تجربی قویاً حاکی از آن بودند که این پیش��نهاد که بیشتر 
رکودها در چرخه کسب و کار همیشه ناشی از بی ثباتی مالی است نه تنها در کشورهای 

توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نوظهور هم درست است.
حتی پیش از بحران هم اغلب بانک های مرکزی دریافته بودند که اختالالت مالی 
می توانستند برای اقتصاد بسیار خسارت بار باشند و این اقدامات فوق العاده ای را که 
بانک های مرکزی در خالل بحران برای تقویت بازارهای مالی انجام می دادند، توجیه 
می کرد. با این حال مدل های اقتصادی کالن که برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل 
سیاس��ت ها به کار می روند چه از نوع تعادل عمومی پویای تصادفی)DSGE( باشد 
و چه از نوع س��نتی تر م��دل اقتصاد کالن مانند آنچه در ف��درال رزرو آمریکا به کار 
گرفته می شود اجازه تاثیر اصطکاک ها و اختالالت مالی را در فعالیت های اقتصادی 

نمی دهند.

تئوری سیاست های پولی بهینه
تئوری سیاست های پولی بهینه با مشخص کردن یک تابع هدف آغاز می شود: این 
تابع، رفاه اقتصادی را که همان خوب بودن وضعیت خانوارها در اقتصاد است نمایندگی 
می کند. پس از تعیین تابع هدف باید آن را با توجه به محدودیت های مدل اقتصادی 
به حداکثر رس��اند. قبل از بحران هم تابع هدف و هم مدل اقتصادی بر مبنای س��نتز 

نئوکالسیک جدید قرار داشتند.

 تابع هدف
توصیف اس��تاندارد تابع هدف در دو جزء بیان ش��ده است. مزایای ثبات قیمت ها 
)اصل2( در جزء نخس��ت که عبارت اس��ت از به حد اقل رس��اندن انحراف تورم از نرخ 
مطلوبش بازتاب یافته اس��ت )بیش��تر بانک های مرکزی سطح حدود 2 درصد را برای 
انحراف تورم در نظر می گیرند(. جزء دوم بازتاب دهنده ارزش منابع تحت اس��تفاده در 
اقتصاد اس��ت و مشتمل است بر به حداقل رساندن انحراف از فعالیت اقتصادی واقعی 
نس��بت به س��طح نرخ طبیعی آن که سطح کارآمدی اس��ت که توسط پتانسیل های 
مولد اقتصاد تعیین می شود. از آنجایی که انتظارات از آینده نقشی محوری در تعیین 
تورم و مکانیس��م انتقال سیاست های پولی ایفا می کند )اصل 4(، ضروری است که در 
سیاست های پولی بهینه طبیعت موقتی رفاه اقتصادی در نظر گرفته شود و ضروری 
است که اهداف هم برای وضعیت کنونی اقتصاد و هم مسیر انتظاری در دوره های آینده 
به حداکثر رس��انده شوند. از آنجایی که تورم یک پدیده پولی است بنابراین به عنوان 
چیزی قابل کنترل توسط سیاست های مالی نگریسته می شود )اصل1(، بانک مرکزی 
ابزارهای سیاست پولی )در زمان های عادی نرخ بهره کوتاه مدت( خود را در جهت به حد 

اکثر رساندن تابع هدف با توجه به محدودیت ها قرار می دهد.
محدودیت ها: 

الف- مدل. محدودیت ها آنچنان که در مدل های اقتصاد کالن مورد استفاده بانک های 
مرکزی در پیش از بحران گنجانده شده نیز بازتابی است از سنتز نئوکالسیک جدید. 
در این مدل ها اصل عدم موازنه بلند مدت بین بیکاری و تورم )اصل3( نمایش داده شده 
است. انتظارات نقش محوری در رفتار خانوارها و کسب و کارها ایفا می کند )اصل4(؛ و 
منجر می شوند به وجود مشکل ناسازگاری زمان )اصل5(. این مدل ها همچنین اهمیت 
تعهدی معقول به یک تکیه گاه اس��می قوی در راستای رسیدن به سیاست های پولی 
خوب )اصل 8( که ضرورت آن استقالل بانک مرکزی )اصل7( است را نشان می دهند. 
از آنجایی که انتقال سیاست های پولی به اقتصاد از راه نرخ واقعی بهره عملی است، نرخ 

واقعی بهره باید در راستای باثبات کردن تورم افزایش داده شود )اصل تیلور 5(
ب- چارچوب درجه دوم. چنان که دیدیم تابع هدف و مدل )محدودیت ها( استفاده 
ش��ده توس��ط بانک های مرکزی پیش از بحران هر 8 اصل سنتز نئوکالسیک جدید 
را بازتاب می دهند. با وجود این، روش تحلیل سیاس��ت های پولی بهینه که از س��وی 
بانک های مرکزی مورد استفاده قرار گرفته شامل یک جنبه مهم دیگر نیز می شود. در 
این جنبه از چارچوب درجه دومی استفاده شده که در آن معادله های توصیف کننده 
رفتار اقتصاد خطی هستند و تابع هدف مشخص کننده اهداف سیاست ها خطی است. 
به عنوان مثال تابع هدفی که دارای خصوصیات تابع ضرر است و متشکل است از مربع 
ارزش شکاف تورم )که همان حداقل کنونی تورم مطلوب است( و مربع ارزش شکاف 

تولید )که همان حداقل تولید کنونی پتانسیل تولید است(.
ج- چارچوب کارگزار- نماین��ده. )representative-agent( مدل ها همچنین 
ش��امل جنبه اضافی دیگری می شوند که اصطالحاً چارچوب کارگزار- نماینده نامیده 
ش��ده اس��ت که در آن همه کارگزاران )بازیگران عرصه مالی( یکسانند به گونه ای که 
اصطکاک مالی رخ نمی دهد چرا که بروز اصطکاک مالی نیاز به بازیگران متفاوت دارد 
ب��ه ویژه به میزان اختالف اطالعات این بازیگران متفاوت نی��از دارد. با از قاعده خارج 
ش��دن اطالعات نامتقارن بخش مال��ی نقش ویژه ای برای ایفا در نوس��انات اقتصادی 
نخواهد داش��ت. بنابراین هر چند که روسای بانک های مرکزی از اصل 9 که می گوید 
اصطکاک های مالی می توانند تاثیر مهمی بر فعالیت های اقتصادی داشته باشند، آگاه 
باشند، آنگاه اصطکاک های مالی عنصر کلیدی در مدل های اقتصاد کالن مورد استفاده 
بانک های مرکزی نمی بودند و عنصری از تئوری سیاست های پولی بهینه پیش از بحران 

به شمار نمی آمدند. 
دانش سیاس��ت های پولی که در باال وصف ش��د مفاهیم چندی نیز در استراتژی 
سیاس��ت های پولی دارد که برخی از آنها عموماً مورد قبول اغلب روس��ای بانک های 
مرکزی اس��ت و برخی نیز از سوی روسای بانک های مرکزی پذیرفته شده است ولی 

اتفاق نظر کامل با آنها وجود ندارد.

هدف گیری تورم انعطاف پذیر 
استراتژی سیاست های پولی که از 8 اصل سنتز نئوکالسیک جدید پیروی می کند در 
ادبیات آکادمیک با عنوان »هدف گیری تورم انعطاف پذیر« شناخته می شود؛ و آن عبارت 
است از التزام محکم بانک مرکزی به ثبات تورم در بلند مدت، اغلب در یک سطح عددی 
صریح، ولی همچنین به بانک مرکزی اجازه می دهد سیاست ها را به منظور ثبات نتایج 

حاصل ازمدیریت شکاف تولید در کوتاه مدت نیز دنبال کند.
عبارت »هدف گیری تورم« برای توصیف این اس��تراتژی سیاست های پولی قدری 
نابجاست. هرچند به نظر من تقریباً همه بانک های مرکزی که داشتن یک سیاست پولی 
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مستقل را در پیش می گیرند از اصول کلی هدف گیری تورم انعطاف پذیر تبعیت می کنند 
اما با وجود این، آنها روش های متفاوتی درخصوص استراتژی ارتباطی پیرامون این اصول 
در پیش می گیرند. برخی بانک های مرکزی هدف تورمی صریحی را اعالم می کنند و 
همان را به عنوان هدف قرار می دهند و این یک هدف گیرنده تورمی تکامل یافته است در 
حالی که برخی دیگر از بانک های مرکزی به صراحت داشتن بی میل اند. به عنوان مثال، 
فدرال رزرو از یک تعهد قوی به ثبات تورم حمایت می کند اما تمایلی به اعالم یک هدف 
صریح تورمی ندارد. به جای آن فدرال رزرو به طور انفرادی به شرکت کنندگان در کمیته 
فدرال رزرو بازار باز طرح تورم در بلند مدت تحت »سیاست های پولی مناسب« را گزارش 
می دهد. در واقع فدرال رزرو هدف تورمی بلند مدت را برای هر یک از شرکت کنندگان 
در کمیت��ه فدرال رزرو بازار باز تهیه می کند و این لزوماً بدان معنا نیس��ت که هریک 
از ش��رکت کنندگان با یک هدف مشترک برای تورم موافق باشند. بنابراین تاکنون در 
فدرال رزرو توافقی درباره هدف تورمی صورت نگرفته، پس بانک مرکزی آمریکا در دسته 
هدف گیرندگان تورمی قرار نمی گیرد. از سوی دیگر پیش بینی تورم بلند مدت از طرف 
ش��رکت کنندگان کمیته فدرال رزرو بازار باز در دامنه بسیار تنگی بین 1/5 و 2درصد 
س��یر می کرد و این چندان از تعهد ویژه به هدف تورمی دور نیست و تغییر زیادی در 
اس��تراتژی ارتباطی شان تا جایی که آنها را در دسته هدف گیرندگان تورمی قرار دهد، 

صورت نمی گیرد.
در موارد دیگر مانند بانک مرکزی اروپا یا بانک ملی سوئیس، بانک های مرکزی مایل 
بودند که یک هدف تورمی عددی صریح را اعالم کنند ولی نمی خواستند با آن به عنوان 
یک هدف رفتار کنند چون معتقد بودند که این کار به آنها انعطاف پذیری کافی نخواهد 
داد. آنها نمی خواس��تند در دسته بندی هدف گیرندگان تورمی قرار گیرند چون بر این 
باور بودند که استفاده از واژه »هدف« ممکن است عموم را بر آن دارد که انتظار داشته 
باشند آنها همان هدف تورمی را دقیقاً تحقق بخشند یا به چشم انداز خیلی ویژه ای از 

آن دست یابند.
علی رغم این اختالف ظاهری در استراتژی ارتباطی، روش بنیانی بانک های مرکزی 
در یک سیاس��ت پولی مستقل قبل از بحران بسیار ش��بیه به هم بود. آنها به 8 اصل 
سنتز نئوکالسیک جدید پایبند بودند و می خواستند سیاست های پولی را تحت یک 
تعهد ق��وی به ثبات تورم در بلند مدت هدایت کنند. یک اقتصاددان )اسونس��ون( در 
سال2002 استدالل کرد که هر بانک مرکزی که بخواهد آن را نشان دهد باید استاندارد 
تابع ابژکتیوی را که به حداقل رساندن شکاف تورمی و شکاف تولید در یک بازه موقت 
را ش��امل می ش��ود در پیش گیرد و در این حالت است که آن بانک مرکزی واقعاً یک 
هدف گیرنده تورمی انعطاف پذیر می شود. پیش از بحران اغلب بانک های مرکزی با یک 

سیاست پولی مستقل در این دسته بندی قرار می گرفتند.

قطعیت هم ارزی، تدریج گرایی و مدیریت ریسک
تحت پیش فرض های چارچوب درجه دوم خطی سیاست بهینه »قطعیت هم ارز« 
است بدین معنا که این سیاست می تواند با یک ثابت زمانی خطی به هر شوکی پاسخ 
دهد و اندازه این پاس��خ هم به واریانس یا هیچ جنبه دیگری از احتمال توزیع ش��وک 
بستگی ندارد. در چنین فضایی سیاست پولی بهینه بر دنباله ریسک که ممکن است 
به مدیریت ریسک نیاز داشته باشد تمرکز نمی کند. به عالوه وقتی که شرکت کنندگان 
بازار مالی و تعیین کنندگان قیمت و کارمزد نسبتاً جلونگر هستند، سیاست بهینه در 
دس��ت تهیه ویژگی های ایس��تای قابل توجهی پیدا می کند که معموالً از آن با عنوان 

تدریج گرایی یاد می شود.
در واقع ش��اخه کنونی سیاس��ت های پول��ی در ایاالت متحده و بس��یاری دیگر از 
اقتصاده��ای صنعتی پیش از بحران به طور معمول خیلی روان و بدون مش��کل بود. 
به عنوان مثال فدرال رزرو نرخ صندوق های فدرال رزرو در میزان س��ود را بر پایه 25 یا 
50 واحد )معادل 1/4 یا 1/2 درصد( تنظیم می کرد و بازگش��ت س��ریع در مسیر این 
صندوق ه��ا به ندرت صورت می گرفت. مطالعات تجربی متعددی که روی ویژگی های 
سیاست های پولی قبل از بحران که از سبک قواعد تیلور )پاسخ از طریق سیاستگذاری 
نرخ بهره به ش��کاف تورمی و شکاف تولید( استفاده می کردند، صورت گرفته و معلوم 
شده است که عموماً با انجام دادن اقداماتی نظیر پایین نگه داشتن نرخ بهره در راستای 
اجرای دقیق الگوی نوعی. با این وجود در بسیاری موارد بانک های مرکزی سیاست پولی 
را تحت استراتژی قطعیت هم ارز پیش بردند گرچه که روسای بانک های مرکزی کاماًل 
با این روش در سیاست های پولی راحت نبودند. وقتی یک چارچوب خطی درجه دوم 
یک تقریب منطقی درباره اینکه یک سیاست پولی بهینه چگونه تحت شرایط نرمال 
عمل می کند، به دست می دهد، آنگاه کافی به نظر نمی رسد که به این روش در شرایط 
وجود کوچک ترین ریسکی فکر کنیم به ویژه در شرایط عملکرد اقتصادی ضعیف. در 
چنین حالتی رفتار دینامیک اقتصاد ممکن است حداقل در واکنش به برخی شوک ها 

غیرخطی باشد. به عالوه استفاده از یک تابع ابژکتیو درجه دوم این حد را معین نمی کند 
که چه میزانی از افراد دارای تنظیمات الزم برای به حداقل رس��اندن حوادث منجر به 
بدترین سناریوها باشند. بنابراین با توجه به اینکه هدف نهایی بانک مرکزی در به حداکثر 
رساندن رفاه عمومی تحقق یابد باید به این نکته توجه کرد که برای اجتناب از نتایج 
اقتصادی وارونه در سیاست های پولی باید اولویت های عمومی لحاظ شود. راحت نبودن 
با روش قطعیت هم ارز در سیاست های پولی روسای بانک های مرکزی را بر آن داشت 
که در هدایت سیاس��ت های پولی حتی پیش از بحران یک جنبه »مدیریت ریسک« 
را هم در نظر گیرند. آلن گرینسپن این رویکرد درباره تفکر سیاست های پولی را یک 
رویکرد واقعی توصیف کرده است گرچه که او درباره آنچه گفته صراحت ندارد. با وجود 
این واضح اس��ت که روسای بانک های مرکزی حتی پیش از بحران آگاه بودند که باید 
نسبت به خطرات نتایج اقتصادی خیلی بد هشیار باشند. به خصوص آنان آگاه بودند که 
در شرایط شوک اقتصادی، ممکن است شاخص های آماری درهم و پریشانی ظاهر شود 
و حالتی که اصطالحاً به آن »ریس��ک دنباله« می گویند ظاهر شود: حالتی که در آن 
احتمال بروز اختالالت اقتصادی نس��بتاً بزرگ بیشتر از آن چیزی است که در نمودار 

توزیع گاوسی نرمال پیش بینی می شود.

دوگانگی بین سیاست های پولی و سیاست های ثبات مالی
حتی پیش از بحران هم روس��ای بانک های مرکزی آگاه بودند که اختالالت مالی 
می توانند تاثیرات منفی روی اقتصاد داش��ته باش��ند. به همین دلیل است که برخی 
بانک های مرکزی در کنار انتشار گزارش هایی درباره سیاست های پولی برای بحث در 
خصوص تهدیدهای بالقوه سیستم مالی گزارش هایی نیز از ثبات مالی منتشر می کنند. 
تعادل عمومی چارچوب های مدل بندی در بانک های مرکزی اصطکاک های مالی را به 
عنوان منبع اصلی نوسانات چرخه کسب و کار ترکیب نمی کند. طبیعتاً این امر به یک 
دوگانگی بین سیاست های پولی و سیاست های ثبات مالی منجر می شود به گونه ای که 
این پیشبرد این دو نوع سیاست را الزاماً جداگانه می کند. ابزارهای سیاست پولی باید به 
گونه ای باشند که شکاف های تولید و تورم را به حداقل برسانند سپس این ابزار باید برای 
ممانعت از ریسک های بیش از حد تحت نظارت مقررات محتاطانه ای باشند که می توانند 
ثبات مالی را ارتقا دهند. هر چند که به نظر من بیشتر بانک های مرکزی از دوگانگی بین 
سیاست های پولی و سیاست های ثبات مالی حمایت می کنند، باز هم این دیدگاه وجود 
دارد که باید در سیاست های پولی مسئله ثبات مالی نیز لحاظ شود به ویژه با نظر به 
حباب احتمالی قیمت های دارایی )asset prices(که در ادامه درباره آن بحث می شود.

واکنش سیاست پولی به حباب قیمت های دارایی )مناظره »تکیه« مقابل 
»تمیز«(

تمرکز مناظره فعالی که بین بانک های مرکزی پیش از بحران وجود داشت بر این 
بود که این بانک ها چگونه باید به حباب احتمالی در قیمت داریی ها )حباب قیمت سهام 
یا اوراق بهادار( واکنش نش��ان دهند. از آنجایی که قیمت دارایی در مکانیس��م انتقال 
سیاست پولی یک عنصر اساسی است، تئوری سیاست پولی بهینه ایجاب می کند که 
سیاست های پولی برای رسیدن به نتایج خوب از لحاظ تورم و تولید به قیمت دارایی 
واکنش نش��ان دهند. از این رو این مس��ئله که سیاست پولی چگونه ممکن است به 
حرکات قیمت های دارایی پاس��خ دهد، آن اس��ت که اصالً باید واکنش نشان بدهد یا 
اینکه در خالل حباب یا پس از آن با در نظر گرفتن اهداف تورم و بیکاری واکنش نشان 
دهد. راه دیگر توضیح این مس��ئله آن است که آیا سیاست پولی باید سریعاً در مقابل 
ایجاد حباب عکس العمل نشان دهد یا اینکه امکان رشد حباب فراگیر قیمت ها را برای 
به حداقل رساندن خسارت به اقتصاد هنگامی که حباب می ترکند کم کند؟ متناوباً آیا 
مقامات پولی نباید مستقیماً به حباب قیمت ها واکنش نشان دهند اما به جای آن باید 
برای ثبات تورم و تولید در مقابل کاهش قیمت دارایی پس از ترکیدن حباب واکنش 
نشان دهند؟ این دو وضعیت تحت عناوین تکیه به حباب قیمت در مقابل تمیز کردن 
پس از ترکیدن حباب شناخته می شود و این بحث که در مواقع حباب قیمت ها چه باید 

کرد به مناظره »تکیه« در مقابل »تمیز« معروف شده است. 
حتی پیش از بحران نیز هیچ تردیدی وجود نداش��ت که حباب قیمت های دارایی 
تاثی��رات منفی بر اقتص��اد دارد. چنان ک��ه دوپر در س��ال 2005 تاکید کرد حرکت 
قیمت های دارایی از اس��اس می تواند منجر به س��رمایه گذاری های نامناسب شود که 
بهره وری اقتصاد را کاهش می دهد. به عالوه همچنان که در کتاب مشهور کیندلبرگر 
نشان داده شده ترکیدن حباب ها در طول تاریخ کاهش شدید فعالیت های اقتصادی را 

در پی داشته است.
کاهش تمیز خطر حباب قیمت ها برخی اقتصاددانان را پیش از بحران چه داخل و 
چه خارج بانک های مرکزی به این استدالل کشانده بود که بانک های مرکزی باید در 
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زمان اصطالحاً »تکیه بر باد« )زمان آغاز حباب( با باال بردن نرخ بهره حباب را از بزرگ 
و از کنترل خارج شدن باز دارند. آنان استدالل می کردند که باال بردن نرخ بهره برای کم 
کردن رشد حباب نتایج بهتری در بر خواهد داشت چون این کار عالوه بر اینکه رشد 
حباب را کم می کند به ترکیدن مالیم تر حباب با خسارات اقتصادی کمتر نیز می انجامد. 
نظر مخالف دیدگاه »تکیه بر باد« بر آن است که قیمت های دارایی باید نقش ویژه ای 
در پیش��برد سیاس��ت پولی در خالل و پس از اجرای آن با در نظر گرفتن اثرات قابل 
پیش بینی آن بر تورم و بیکاری داشته باشند. این دیدگاه اغلب با عنوان »دکترین سبز« 
شناخته می شود چون در آن قاطعانه استدالل می شود که سیاست پولی نباید به حباب 
قیمت های س��هام تکیه کند و به جای آن فقط بای��د پس از ترکیدن آن را تمیز کند 

)گرینسپن 2002(. عناصر چندگانه ای در این استدالل وجود دارد.
نخس��ت اینکه تشخیص دادن یک حباب سخت است. برای توجیه تکیه کردن به 
یک حباب، یک بانک مرکزی باید فرض کند که قادر است هویت حباب را در فرایند 
تشکیلش تشخیص دهد. این پیش فرض بسیار مشکوک به نظر می رسد زیرا مشکل 
می توان باور کرد که بانک مرکزی چنان مزیت اطالعاتی نسبت به بازارهای خصوصی 
داشته باشد. اگر بانک مرکزی هیچ مزیت اطالعاتی ندارد و اگر می داند که یک حباب 
توسعه یافته است مطمئناً بازار نیز از وجود این حباب باخبر است و باالخره حباب خواهد 
ترکید. بنابراین هر حبابی که از س��وی بانک مرکزی تشخیص داده شود غیرمحتمل 

خواهد بود که پس از آن بیشتر توسعه پیدا کند.
ای��راد دومی ک��ه به دیدگاه تکیه بر حباب گرفته می ش��ود آن اس��ت که افزایش 
نرخ بهره ممکن اس��ت در محدود کردن حباب بی تاثیر باش��د زیرا در این گونه مواقع 
شرکت کنندگان بازار به علت تمایل قیمت ها به باال تمایل به خرید در بازارهای مشتقه 
پیدا می کنند. بنا به تعریف حباب عبارت است از خروج از رفتاری که به طور نرمال در 
مدل گنجانده شده بنابراین در این حالت محتمل نخواهد بود که ابزارهای سیاست پولی 

به طور نرمال در شرایط غیر نرمال کار کنند.
ایراد سوم آن است که انواع گوناگونی از دارایی وجود دارد و در یک زمان ممکن است 
در برخی از این انواع حباب پدید آید. عمل سیاست پولی در این حالت بسیار تندروانه 
است به گونه ای که احتماالً آثار چنین عملی ممکن است به طور کلی بر قیمت دارایی 

به طور کلی تاثیر گذارد به جای آنکه تاثیر آن فقط متوجه بخش حباب زده شود.
چهارم اینکه برخی مدل های تئوریک توصیه می کنند که افزایش نرخ بهره می تواند 
شتاب قیمت های دارایی را کم کند و برخی دیگر می گویند که افزایش نرخ بهره می تواند 
موجب ترکیدن حباب به طور جدی تر شود و بنابراین خسارات بیشتر به اقتصاد را در 
پی خواهد داشت )برنانکی، گرتلر، گیرچلیست 1999 گرینسپن 2002(.این دیدگاه را 
مثال های تاریخی تایید می کنند نظیر سیاست پولی سفت و سختی که در سال های 
1928 و 1929 در ایاالت متحده و در 1989 در ژاپن اتفاق افتاد و توصیه می کرد که 
افزایش نرخ بهره ممکن است موجب ترکیدن جدی تر حباب شود و در نتیجه خسارات 
بیش��تر به اقتصاد را به همراه بیاورد. راه دیگر توضیح این مطلب آن اس��ت که بگوییم 
حباب خروج از رفتار نرمال است پس غیر واقع بینانه خواهد بود که انتظار داشته باشیم 
ابزارهای معمول سیاس��ت پولی در شرایط غیر نرمال کارآمد باشند. بنابراین هرگونه 
تالشی برای سیخ زدن به حباب به نظر می رسد که ممکن است سوگند بقراطی »آسیب 

نرساندن« را نقض کند.
و باالخره اینکه دیدگاهی وجود داشت که می گفت مقامات پولی برای نگه داشتن 
اثرات مضر ناشی از ترکیدن حباب در یک سطح قابل مدیریت تا زمان واکنش مناسب، 
ابزارهایی در دست دارند. این یک واقعیت بود که حتی اگر نرخ بهره پایین افتد و به کمتر 
از مرز صفر برسد آنگاه ابزار معمولی پایین آوردن نرخ بهره دیگر یکی از راه حل ها نیست.

 اقتصاد می تواند به وسیله سه عامل تحریک شود:
الف- با مدیریت انتظارات آن چنان که سیاست نرخ بهره می گوید یعنی پایین نگه 

داشتن آن در یک دوره متمادی، در نتیجه پایین آوردن نرخ بلند مدت بهره. 
ب- ریسک و مدت پریمیوم با خرید دارایی و با تغییر در عرضه نسبی آنها می توانند 

پایین بیایند. 
ج- با دخالت در بازار ارز و پایین آوردن ارزش پول ملی، در نتیجه با افزایش تقاضای 

خارجی برای تولید داخلی. 
یکی از استدالل های مخالف این دیدگاه تجربه مخرب ژاپن پس از ترکیدن حباب 
بازار سهام و امالک بود. گرچه آن چنان که پوسن اشاره می کند مشکل ژاپن چندان 
هم مسئله ترکیدن حباب نبود چون این سیاست ها پس از آن بود. عدم تعادل در بخش 
مالی ژاپن برطرف نشد و به محض ترکیدن حباب شروع به بدتر شدن کرد. در مجموع 
چنانکه برخی اقتصاددانان اشاره کرده اند بانک ژاپن سیاست پولی را به اندازه کافی یا 
به اندازه کافی سریع متعاقب بحران به جریان نینداخت. نکته قابل توجه در این تحلیل 
آن بود که هزینه تکیه بر حباب قیمت ها باال بود در صورتی که هزینه ترکیدن حباب 

می توانس��ت پایین نگه داشته شود. به جای تالش برای تکیه بر حباب، این تحلیل از 
روش��ی که می گفت بانک های مرکزی فقط باید حباب را پس از ترکیدن تمیز کنند، 
حمایت می کرد. این روش کامالً با سیاست تمرکز بر ثبات تورم و بیکاری بدون تمرکز 

بر حباب قیمت ها سازگار بود.
 اس��تدالل دیگری که بر ضد تمرکز بر قیمت س��هام می شود آن است که این کار 
می تواند به س��ردرگمی عمومی نس��بت به اهداف آن کار منجر شود. همچنان که در 
مصاحبه های مختلفی که با بخش های گوناگون آن جامعه سوئد در سال 2006 صورت 
گرفت نش��ان داد که اظهارات رئیس بانک مرکزی سوئد درباره قیمت مسکن موجب 

سردرگمی عمومی شد و به تضعیف اعتماد به بانک مرکزی سوئد منجر گردید.
حال می توان استدالل کرد که دکترین گرینسپن که به شدت مورد حمایت مقامات 
فدرال رزرو آمریکا قرار داشت، تسلط زیادی بر بانکداری مرکزی جهان پیش از بحران 
داش��ت. گرچه که صداهای مخالفی هم بود. به عنوان مثال در جلس��ات اعضای بانک 
مرکزی انگلستان در سال 2004 برای افزایش نرخ های بهره بیش از آنچه می توانست 
اهداف بانک مرکزی انگلس��تان درخصوص تورم، فرا تراز چشم انداز سیاست نرمال را 
تامین کند، استدالل می شد. مطابق این جلسات طرفداران این سیاست معتقد بودند 
که چنین حرکتی ریسک افزایش زیاد قیمت مسکن را کاهش داده و انباشتگی سریع 
بدهی مسکن ممکن است به تعدیل ناگهانی فرایند که به نتایج منفی جدی در اقتصاد 
می انجامد، منجر شود. مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلستان از تفکر تکیه بر باد 
طرفداری نمی کرد اما توصیه می کرد که برای ممانعت از به وجود آمدن بی تعادلی مالی 
بانک مرکزی ممکن اس��ت افقی را که در آن تورم به هدف تعیین شده اش برگردانده 
می شود، گسترش داد. در اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک های مرکزی 
هم توصیه می شد که امکان یک جهش در قیمت ها یا ترکیدن می تواند ملزوم باشد به 
دوره ای طوالنی تر از یک یا دو س��ال معمولی که در ارزیابی تحقق هدف ثبات صرف 

می شد.

چگونه بحران تفکر ما را تغییر داد
بحران مالی س��ال های 2007 تا 2009 تنها یک س��ونامی که اقتصاد را در نوردید 
نبود بلکه به اعتقاد برخی مفسران دانش سیاست های پولی را تا حد یک بازنگری تمام 
عیار در این علم درنوردید. با مجهز ش��دن به این درک که دانش سیاس��ت های پولی 
پیش از بحران در چه جایگاهی قرار داشت، می توان پرسید چه جنبه هایی از حوادثی 
ک��ه در خ��الل بحران اتفاق افتاد ما را بر آن داش��ت که تحلیل قبلی خود را دگرگون 
کنیم. بازخوانی من از بحران دربرگیرنده پنج درس بود که باید چگونگی تفکر ما درباره 

سیاست های پولی و استراتژی سیاست های پولی را تغییر دهد.

درس اول: توسعه در بخش مالی تاثیر گسترده تری بر فعالیت های اقتصادی 
فرا تر از آنچه که قبالً تصور می کردیم دارد.  

با وجود اینکه روس��ای بانک های مرکزی اغلب واقف بودند که اصطکاک های مالی 
نقش مهمی در چرخه نوسانات کسب و کار ایفا می کنند، بحران مالی سال های 2007 
تا 2009 روش��ن س��اخت که تاثیرات وارونه اختالالت مالی بر فعالیت های اقتصادی 
اقتصاد های پیشرفته می تواند فرا تر از آن چیزی باشد که در گذشته پیش بینی می شد. 
هنگامی که در آگوس��ت 2007 بحران مالی س��ر باز کرد اقدامات بانک مرکزی برای 
مهار آن به نظر می رسید کارآمد باشد. بسیاری از مقامات در بانک های مرکزی گرچه 
هنوز نس��بت به اختالالت در بازارهای مالی نگران بودند، امید داش��تند که از بدترین 
گذشته باشند و سیستم مالی شروع به ترمیم کرده باشد. بخش وام های بدون پشتوانه 
مسکن آخر همه فقط بخش کوچکی از تمام بازار سرمایه بود و ضررها در بازار وام های 
بدون پشتوانه مسکن، گرچه قابل توجه بود، همچنان قابل مدیریت به نظر می رسید. تا 
تابستان 2008 حتی بانک های مرکزی هم توجه خود را به نرخ باالی تورم در آن زمان 
معط��وف کرده بودند. به عنوان مثال بح��ث در درون فدرال رزرو آن بود که آیا باید فاز 
اجرایی سیاست پولی را برای بازداشتن تورم وارونه کرد؟ اما سپس سلسله شوک هایی 
به سیستم مالی و اقتصاد وارد آمد که آن را در لبه پرتگاه قرار داد: از جمله ورشکستگی 
برادران لیمن در 15 س��پتامبر 2008، س��قوط گروه بین المللی آمریکا )شرکت بیمه 
بین المللی آمریکایی( در 16 سپتامبر، تداوم صندوق ذخیره اولیه در همان روز، و مبارزه 
خزانه داری آمریکا با طرح TARP که طی دو هفته از سوی کنگره به تصویب رسید. 
بحران مالی اکنون دیگر به بحرانی جهانی تبدیل شده بود که فعالیت های اقتصادی را در 
ایاالت متحده به شدت پایین آورده بود )نرخ واقعی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
چهارم 2008 به 3درصد، در س��ه ماهه اول و دوم 2009 به 6/4- کاهش یافت(. نرخ 
بیکاری در ایاالت متحده و بسیاری دیگر از اقتصادهای پیش رفته تا 10درصد جهش 
پیدا کرد. اما نرخ بیکاری حتی پس از آن که اقتصاد جهان ش��روع به بهبود کرد هم 
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سرسختانه باال باقی ماند. رکودی که سراسر جهان را فرا گرفت و نتیجه بحران مالی بود 
می رفت که به جدی ترین تناقض اقتصادی پس از رکود بزرگ سال 1930 تبدیل شود. 
بحران مالی جهانی سال های 2007 تا 2009 بنابراین نشان داد که اصطکاک های مالی 
در امر تحلیل اقتصاد کالن می توانند پیشرو و محور باشند. پس از این دیگر نمی توان آنها 
را در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کالن که بانک های مرکزی برای مدل بندی و پیش بینی 
سیاس��ت ها به کار می برند آن گونه که پیش از بحران رایج بود، نادیده گرفت. پس به 
عنوان یک نتیجه ضرورت ها و فواید زیادی در تعامل بین امور مالی و امور اقتصاد کالن 
وجود دارد. اقتصاددان آنچه در آکادمی ها و چه در بانک های مرکزی اکنون فعاالنه تالش 
می کنند تا اصطکاک های مالی را در مدل های عمومی تعادل خود بسازند و ادبیاتی به 
وجود آمده که در بدو تولدش بر آن اس��ت که کشف کند چگونه اصطکاک های مالی 

نسخه های تجویزی علم سیاست پولی را تغییر می دهد.

درس دوم: اقتصاد کالن به شدت غیرخطی است.
از آنجایی که رکودهای اقتصادی به طور معمول نتیجه بزرگتر فقدان اطمینان به 
ارزش دارایی ها هستند، چنین فقدانی می تواند جزئی از حلقه وارونه چرخه ای باشد که 
موجب ایجاد اختالالت مالی ش��ده و باعث می شود میزان سرمایه گذاری و هزینه های 
مصرف کننده پایین آید که این هم به نوبه خود موجب انقباض فعالیت های اقتصادی 
می ش��ود. سپس این انقباض هم عدم اطمینان به ارزش دارایی ها را افزایش می دهد و 
در نتیجه اختالالت مالی بدتر می شوند. این بدتر شدن هم به نوبه خود موجب می شود 
فعالیت ه��ای اقتصادی در یک چرخه منحرف باز هم منقبض ش��ود. زوال تعادل اجزا 
هنگام یک رکود مشکل انتخاب وارونه و خطر اخالقی را تشدید می کند چون این زوال 
تعادل کانال مهمی را که از طریق آن عدم تقارن اطالعات و اس��تفاده از وثیقه کاهش 
می یابد، حذف می کند. اگر یک وام گیرنده در پرداخت بدهی های وامی که در ازای آن 
وثیقه گرفته کوتاهی کند، اثر مشکل انتخاب وارونه جدی نخواهد بود چون وام دهنده 
می تواند ضرر خود را از محل به اجرا گذاشتن وثیقه جبران کند. در مجموع تهدید از 
دست دادن وثیقه این انگیزه را به وام گیرنده می دهد که ریسک های غیرقابل مدیریتی 
را که ممکن است منجر به قصور در بازپرداخت بدهی شوند نپذیرد و از این رو این امر 
مشکل خطر اخالقی را کاهش می دهد. این مکانیسم فقط تا زمانی که وثیقه در کیفیت 
مناسب قرار دارد کار می کند؛ هنگام رکودهای اقتصاد کالن ارزش وثیقه ممکن است 
پایین آید، مش��کل انتخاب وارونه و خطر اخالقی دوباره مرکزیت یابد و وام دهندگان 
دیگر تمایلی به وام دادن پیدا نکنند. باز هم این حوادث می توانند به یک حلقه بازخورد 

وارونه منجر شوند.
حوادثی که پس از ورشکس��تگی برادران لیمن رخ داد نش��ان دادند که چگونه هم 
سیستم مالی و هم اقتصاد کالن می توانند غیرخطی باشند. متعاقب ورشکستگی برادران 
لیمن سیستم مالی گره پیچ شد و هم اعتبارها )از قبیل اوراق قرضه پربازده خزانه داری( 
و هم نقدینگی )از قبیل TED و LIBOR-OIS( به ش��دت گس��ترش یافت. رکود 
اقتصادی پی آیند که GDP واقعی و تجارت جهان را از سه ماهه چهارم سال 2008 تا 
نیمه نخست سال 2009 سقوط داد. همه اینها نشان داد که اقتصاد کالن هم همزمان 

می تواند غیرخطی باشد.
نقش غیرخطی بودن اقتصاد کالن در هنگام وجود یک اختالل مالی نقص مهمی 
را در تئوری سیاست پولی بهینه که پیش از بحران مورد استفاده بود موجب می شد: 
سیاست پولی بهینه بر این پیش فرض استوار بود که اقتصاد کالن می تواند به وسیله 
معادالت دینامیک خطی توصیف شود. بحران مالی 2007 تا 2009 ثابت کرد با وجود 
اینکه چارچوب درجه دوم خطی ممکن اس��ت یک تقریب منطقی برای نش��ان دادن 
چگونگی عمل سیاست پولی بهینه تحت شرایط نرمال به دست دهد اما این روش برای 
فکر کردن به سیاس��ت پولی هنگامی که اختالالت مالی اقتصاد را می لرزانند مناسب 
نیست. بعالوه استفاده از تابع اوبژکتیو درجه دوم اندازه و حدودی را که اغلب افراد برای 
به حداقل رساندن بدترین سناریوها در اولویت قرار داده اند، بازتاب نمی دهد. بنابراین با 
توجه به اینکه هدف غایی بانک مرکزی به حداکثر رساندن رفاه عمومی است، طراحی 
سیاست پولی باید بازتاب دهنده ترجیحات عمومی بوده، مخصوصاً باید در آن اجتناب از 

نتایج اقتصادی وارونه لحاظ شده باشد.
در بیشتر مطالعات کّمی صورت گرفته روی سیاست پولی بهینه فرض بر این بود 
که ش��وک های تکان دهنده اقتصاد یک تقسیم گوسی ثابتی دارند که همان منحنی 
کالسیک نرمال با دم های متقارن و خوش رفتار است. با وجود این در واقعیت تقسیم 
شوک های تکان دهنده اقتصاد پیچیده تر است. در برخی موارد، بروز عدم اطمینان در 
اقتصاد در یک تقسیم در یک جهت یا جهت دیگر آشکارا مورب است؛ و باز ممکن است 
این حالت در مواقع بروز اختالالت مالی هم ظاهر ش��ود. در مجموع چنانکه در بحران 
اخیر دیدیم شوک های تکان دهنده اقتصاد ممکن است درجه اوج بیش از حدی نمایش 

دهند که همان دم ریسک است، چون احتمال اختالالت منفی نسبتاً بزرگ بیشتر از آن 
چیزی است که ممکن است در منحنی گوس مستتر باشد.

درس سوم: مرز کمتر از صفر بیشتر از آنچه تصور می کردیم مشکل آفرین 
است.

آنچنان که قبالً بحث شد، قبل از بحران، روسای بانک های مرکزی تشخیص می دادند 
که مرز کمتر از صفر برای نرخ های اسمی بهره ممکن است استفاده از سیاست پولی 
غیرمتعارفی را هنگامی که یک شوک متضاد نرخ های بهره را به طرف صفر می کشاند، 
ملزم کند. یک دیدگاه این است که مشکل مرز زیر صفر جدی تر از آن است که از اصل 
اندیشیده می شد زیرا سیاست پولی غیرمتعارف آن تاثیر را در خالل بحران نداشت. من 

شدیداً با این دیدگاه مخالفم. 
شوکی که در نتیجه بحران مالی جهانی بر سیستم مالی وارد آمد در بسیاری جهات 
پیچیده تر از شوکی بود که رکود بزرگ 1930 را موجب شد، و اکنون معلوم شده است 
که انقباض اقتصادی حاصل آن چندان جدی نبود. فاکتور کلیدی که دقیقاً جدی بودن 
رکود اقتصادی اخیر را کاهش داد این بود که سیاست پولی خیلی تهاجمی و موثر بود.

سیاست پولی غیر متعارف چهار شکل دارد: 
1- تامین نقدینگی که در آن بانک مرکزی وام دادن به بانک ها و موسسات مالی را 

گسترش می دهد. 
2- خرید اوراق بهادار بخش دولتی و بخش خصوصی در راستای کم کردن هزینه 

استقراض برای خانوارها 
3- تسهیل کمی که در آن بانک مرکزی به طور گسترده ای ترازنامه اش را منبسط 

می کند؛ و باالخره 
4- مدیریت انتظارات که در آن بانک مرکزی متعهد می ش��ود سیاستش را طوری 
تنظیم کند که نرخ ها برای یک دوره بلند مدت در سطوح بسیار پایینی نگه داشته شوند.

در ارزیابی تامین نقدینگی، در برخی تحقیقات استدالل می شود که تاثیر کمی از 
بابت این نوع مشکل وجود داشت. تیلور و ویلیامز )2009( ، به عنوان مثال به این نتیجه 
نرسیدند که طرح خزانه داری در اعطای وام تحت برنامه موسوم به TAF )که به منظور 
افزایش نقدینگی اجرا شد( هیچ گونه تاثیری در روان کردن بازار اعتبارات نداشته بود. 
تحقیقی دیگر این نتیجه گیری را به چالش می کشد با این استدالل که بازارهای مالی 
ممکن است به اعالم برنامه ها به جای اجرای برنامه واکنش نشان دهند و از متغیرهای 
وابسته برنامه در جهتی استفاده کنند که به جای تغییر سطح اعتبارات به تغییر اسپرد 
اعتبارات بیانجامد. اندروز، س��ارکار و وانگز )2008( دریافتند که اعالم برنامه TAF به 
 TAF طور قابل توجهی اسپرد اعتبارات را پایین آورد و تحقیق دیگری از این نتیجه که
و سایر تسهیالت اعتباری به کمتر شدن نرخ بهره کمک می کنند، حمایت کرد. برخی 
از اقتصاددانان در سال 2010 دریافتند که تسهیالت سواپ )مبادله( دالر کارایی بازار 
سواپ دالر را گسترش می دهد. با استفاده از متدولوژی مطالعاتی مشابهی ایت ساهالیا 
در سال 2010 در می یابد که تامین نقدینگی نه تنها در ایاالت متحده بلکه در بریتانیا و 
ژاپن نیز به کاهش پریمیوم ریسک بین بانکی کمک کرد. این تحقیق توصیه می کند که 

تامین نقدینگی به ثبات بازارهای مالی هنگام بحران کمک می کند.
تحقیق صورت گرفته توسط راگنون، ماسکین، ماچ و ساک )2010( درباره تاثیرات 
تاثیر خرید های در مقیاس بزرگ خزانه داری آمریکا در هنگام بحران مالی نشان می دهد 
که این برنامه ها نرخ اوراق قرضه بلند مدت را نسبت به نرخ های کوتاه مدت در ترتیب پایه 
mortgage backed secur 50 واحد کمتر کرده، و نرخ بهره اوراق بهادار رهنی )-

ties( را با افزایش نقدینگی در این بازار حتی بیشتر پایین می آورد. بنابراین تاثیر قابل 
توجهی بر نرخ مسکن رهنی خواهد داشت.

من تردید دارم که کاهش کّمی، به خودی خود، تفاوت زیادی را در تحریک اقتصاد 
موجب شود. چرا که گسترش پایه  پولی باید به تقاضای متراکم تر در حالی که آن قادر به 
کاهش بیشتر نرخ بهره یا تحریک وام دهی بانکی نیست منجر شود. )به عنوان مثال نگاه 
کنید به مقاالت کوردیا و ودفورد در سال 2009(. در مجموع، شواهدی که از مورد ژاپن 
می آمد نشان نمی داد که گسترش محض ترازنامه بانک مرکزی مخصوصاً بر تحریک 

تقاضای متراکم موثر باشد.
حمایت نیرومندی از مدیریت انتظارات برای تحریک هزینه هنگامی که سیاست نرخ 
به مرز پایین صفر برخورد می کند، وجود دارد زیرا تعهد به پایین نگه داشتن نرخ بهره 
کوتاه مدت برای مدت قابل توجهی از زمان به پایین تر آمدن نرخ بلند مدت بهره کمک 
می کند همچنین انتظ��ارات تورمی را افزایش می دهد، بنابراین نرخ واقعی بهره را نیز 
کاهش می دهد )اگردسون و ودفورد، 2003 و 2004( ، اما شاهد تجربی که نشان دهد 

مدیریت انتظارات تا چه میزان در این مورد موثر بوده است به دست نیامده.
آنچه من از همه این شواهد درمی یابم آن است که سیاست های پولی غیرمتعارف در 
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خالل بحران مالی اخیر موثر بوده اند. همچنین می خواهم استدالل کنم که سیاست های 
پولی غیرمتعارف حتی در شرایط بحران مالی بسیار موثر تر عمل کردند تا در شرایط 
نرمال )میشکین 2009(. برای درک این موضوع می توان به این حقیقت متضاد اندیشید 
که چه اتفاقی ممکن اس��ت برای نرخ بهره در ارتباط با تصمیم به خرج کردن توسط 
خانوارها و کس��ب و کارها افتاده باشد، اگر نرخ صندوق های فدرال رزرو را تا حدود 500 
واحد که از سپتامبر 2007 شروع شد، کاهش نداده بود؟ آشکار است که نرخ بهره در 
اوراق بهادار دیفالت فی خزانه داری باال تر می بود اما همچنین اسپرد اعتبارات نیز ممکن 
بود حتی بیشتر از آنچه که در زمان بحران بود افزایش یابد چون ضعیف تر شدن اقتصاد 
می تواند در بازارهای مالی شرایط مضطرب تری را به وجود آورد. راه دیگر بیان این مطلب 
آن است که هرچه ریسک اقتصاد کالن باال تر باشد اسپرد اعتبارات نیز باالتر خواهد بود و 
در همین راستا نرخ های بهره دیفالت فی )عدم پرداخت ماهیانه بدهی( نیز باال تر خواهند 
بود. آنگاه خروجی چنین وضعیتی مطمئناً آن خواهد بود که خانوارها و ش��رکت ها با 
نرخ های بهره بسیار باالتر مواجه شوند، با این نتیجه که خرج کردن خانوارها و شرکت ها 
کاهش می یابد، احتماالً حتی شدیدتر از آنچه پیرو یک رکود عمیق تر و حتی یک رکود 
دیدیم. مشکل حادثه بحران مالی با سیاست پولی متعارف این نیست که آن سیاست ها 
بی تاثیرند بلکه آن است که شوک انقباضی که از جانب بحران مالی ایجاد می شود چنان 
جدی است که توانایی سیاست های پولی متعارف را برای مقابله با آن مضمحل می کند.

به نظر من، هر دو سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف در خالل بحران مالی موثر 
بودند و این بدان معنا نیست که مشکل مرز کمتر از صفر از جدیت کمتری برخوردار 
است. در واقع، درسی که من از بحران می گیرم آن است که این مشکل جدی تر از آن 
چیزی است که روسای بانک های مرکزی پیش بینی می کردند. تحقیقات پیش از بحران 
ای��ن دیدگاه را تایید می کردند که تا زمانی که هدف تورمی در حدود 2درصد باش��د، 
مش��کل مرز کمتر از صفر نمی تواند یک مشکل جدی باشد چون ممکن است نادر و 
میرا باشد )ریفچندر، ویلیامز 2000 و کوند، اورفانید، ویلیامز 2004(. این حقیقت که 
خزانه داری فدرال رزرو مجبور بود به سیاست های پولی غیرمتعارف متوسل شود، دو بار 
در س��ال 2000 ، یک بار در 2003 و 2004 هنگامی که متعهد ش��د نرخ های بهره را 
برای دوره قابل توجهی پایین نگه دارد و یک بار هم در 2009-2010 ، نشان داد که 
مشکل مرز کمتر از صفر می تواند شایع تر از آن چیزی باشد که تحقیقات پیشین نشان 
می داد و اصالً هم میرا نیس��تند. نقص این تحقیق این بود که با مدل هایی که اساس��اً 
خطی بودند هدایت می شد و آنچنان که در باال تصریح شد امروزه ما تشخیص داده ایم 
که اقتصاد کالن احتماالً بسیار غیرخطی است. دلیل دومی که نشان می دهد چرا امروز 
مشکل مرز کمتر از صفر جدی تر از آن چیزی است که در گذشته می اندیشیدیم این 
است که می بینیم شوک های انقباضی وارده به اقتصاد بزرگ تر از آن چیزی است که در 
گذشته پیش بینی می کردیم. از دیگر سو این نتیجه ای است از حضور ویژگی غیرخطی 
بودن و ریسک های بزرگ سرمایه گذاری )Large Tail Risks(. شوک های انقباضی 
به اندازه کافی بزرگ می توانند میزان هزینه های گرفتاری مرز کمتر از صفر را بسیار زیاد 
کنند. بنابراین شوک های انقباضی بزرگ می توانند توانایی سیاست پولی متعارف را برای 
برخورد با آنها مضمحل کند؛ و ممکن است دخالت های انبوه در بازار اعتبارات و توسعه 
در ترازنام��ه بانک مرکزی را ضروری کند؛ و چنان که در ادامه بحث خواهد ش��د این 

دخالت انبوه می تواند هزینه بانک های مرکزی را در ادامه مسیر باال ببرد.

درس چهارم: هزینه تمیز کردن پس از باال گرفتن خیلی زیاد بحران مالی
در کنار هزینه هنگفت از دس��ت دادن مجموع تولید به عنوان نتیجه آشکار رکود 
جهانی، در بحران مالی جهانی چنین تلقین شده که احتماالً سه هزینه اضافی دیگر هم 

وجود دارد که ارزش هزینه ها را بسیار باالتر می برد: 
1- بحران مالی معموالً با رشد خیلی آهسته تداوم می یابد. 

2- وضعیت بودجه ای دولت ها به شدت رو به وخامت می رود.
3- اس��تراتژی بانک مرکزی برای دوری از سیاست پولی غیرمتعارف ممکن است 
ع��الوه بر پیچی��ده بودن مانعی ش��ود در مقابل توانایی بانک مرک��زی برای مدیریت 

موفقیت آمیز اقتصاد در آینده.
هنگامی که اقتصادها رکودهای عمیقی را تجربه می کنند، تجربه معمول این است 
که آنها بهبود قدرتمندی خواهند داشت که اغلب با عنوان بهبودهای V شکل از آنها یاد 
می شود. گرچه، چنان که رینهارت در سال 2010 نشان داد، این الگوی V شکل دارای 
ویژگی رکودهایی که به دنبال بحران های مالی می آیند، نیس��ت چون در آن رکودها 
فراین��د بازپرداخت بدهی مدت طوالنی برم��ی دارد که منجر به ایجاد یک باد مخالف 

نیرومند در اقتصاد می شود.
 هنگام تحلیل پانزدهمین بحران مالی جدی پس از جنگ جهانی دوم، از 2008 تا 
2010 ، سردرگمی بزرگ، شوک نفتی 1973 و بحران مالی اخیر اقتصاددانان دریافتند 

که نرخ های واقعی رش��د GDP در دهه دنباله این دوره ها به ش��دت پایین اس��ت )با 
کاهش میانگین رشد تقریباً یک درصد GDP (. به عالوه نرخ بیکاری برای دهه پس 
از بحران مدام باال می ماند )با نرخ بیکاری بیشتر از 5درصد در اقتصادهای پیشرفته(. با 
وجود این قبل از اینکه یک دهه بعد از بحران های اخیر را بررسی کنیم سال های زیادی 
برای تحلیل کردن وجود دارند. اکنون به نظر می رسد که ممکن بود نتایج بدتر از آنچه 
که رینهارت  در مطالعاتش بدان رس��ید وجود داش��ته باشد. وی دریافت که 82درصد 
مش��اهدات س��رانه GDP از سال 2008 تا س��ال 2010 کمتر یا مساوی سطح سال 
2007 باقی ماند در حالی که عدد قابل مقایس��ه با 15 بحران اخیر 60درصد است. ما 
اکنون تشخیص می دهیم که حاصل تراکم خسارات در یک بحران مالی انبوه است و 
به نظر می رسد که بحران اخیر هم مستثنا نباشد. همچنان که رینهارت و روگوف در 
سال 2009 تصریح کردند، تقریباً همیشه متعاقب یک بحران مالی افزایش جهشی در 
بدهکاری دولتی رخ می دهد که دقیقاً می توان همین وضعیت را در تعاقب بحران مالی 
اخیر نیز دید. کمک های مالی موسس��ات مالی، بسته های مشوق مالی و انقباض های 
اقتصادی شدید کم کننده درآمدهای مالیاتی که در خالل بحران در سراسر جهان اتفاق 
افتاد تاثیرات وارونه ای بر وضعیت مالی بس��یاری از اقتصادها داش��ته اند و کسری های 
بودجه باالی 10درصد در کش��ورهای پیش��رفته ای چون ایاالت متحده رواج یافت. به 
عالوه، این افزایش در بدهکاری این پتانسیل را داشت که به یک عدم پرداخت بدهی 
از سوی دولت ها منجر شود، چنان که این اتفاق هم افتاد و پس از بحران عدم پرداخت 
بدهی ها در یونان و مشکالتی که دولت ایرلند به علت هزینه های پیچ در پیچ درخواست 
کمک برای نجات سیستم بانکی اش با آن مواجه شد در اروپا به یک نگرانی جدی بدل 

گردید. 
در سختگیری های مالی الزم است که تعادل مالی در مسیر پایدار قرار گیرد که نه 
تنها انقباضی بوده بلکه تنش اجتماعی را نیز افزایش خواهد داد. در واقع، مشکالت مالی 
که به وسیله بحران رو می شوند می توانند منجر به اخراج کشورها از یورو شوند. اقدامات 
بانک های مرکزی برای احاطه بر بحران مالی جهانی گسترش هنگفت در ترازنامه هایشان 
را نتیجه داد. گسترش ترازنامه هایی که از تامین نقدینگی افزایش می یابند. معموالً وارونه 
شدن ش��ان آسان است چون بیشتر تسهیالت نقدینگی وام هایی با نرخ های بهره ای را 
ارائه می کنند که در زمان نرمال باال تر از نرخ های بازار هستند. از این رو این تسهیالت 
نقدینگی »به آسانی تبدیل به پول شونده« هستند چون هر قدر که بازارهای مالی به 
سمت حالت نرمال پیش روند شرکت کنندگان بازار دیگر تمایلی به وام گرفتن در باالی 
رتبه بازار نخواهند داشت پس استفاده از این تسهیالت تقلیل می یابد. از این رو این منبع 
ترازنامه به طور طبیعی چون سیستم مالی بهبود می یابد خود را وارونه می کند و این 

دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاد.
یک نگرانی خیلی جدی تر ترازنامه هایی اس��ت که از خریدهای بازار دارایی سر باز 
می کنند. گسترش این ترازنامه ها به آسانی تبدیل به پول شونده نیستند و این نگرانی 
وجود دارد که نتیجه گسترش پایه ی پولی در آینده منجر به باال رفتن تورم شود. این 
نگرانی می تواند آزاردهنده تر شود اگر گسترش در پایه  پولی از نزدیک با تورم در ارتباط 
باشد. اما محتمل نیس��ت که در محیط کنونی این مورد صحت داشته باشد. افزایش 
هنگفت در پایه پولی از آگوست 2007 تا پایان 2009 ، به میزان 144/6درصد منجر 
به 16درصد افزایش در میزان عرضه پول شد چون بانک ها از اینکه مقادیر عظیمی از 
مازاد ذخیره را تا زمانی که بابت آنها بهره پرداخت می شود نگه دارند کامالً خرسندند، 
همان موردی که هم اکنون جریان دارد. در واقع چنانکه پیش تر اس��تدالل شد، چون 
غیرمحتمل است که کاهش کّمی تاثیر انبساطی بزرگی هنگام بحران مالی داشته باشد، 

غیرمحتمل خواهد بود که افزایش زیادی در پایه  پولی تورمی ایجاد شود. 
مسئله مشکل زاتر آن است که بیش��تر خریدهای بازار دارایی اغلب در اوراق بهادار 
بلند مدتی باشد که بانک مرکزی را در معرض ریسک های بهره ای )و ریسک های اعتباری 
در صورتی که اوراق بهادار خصوصی نظیر اوراق پشتوانه رهنی( قرار می دهند چون این 
اوراق می توانند نوسانات قابل توجهی داشته باشند. بنابراین زیان های احتمالی در این 
اوراق بهادار می تواند به معنای وجود یک فرسایش سرمایه ای در ترازنامه بانک مرکزی 
باش��د و این می تواند موضوع انتقادهای کنگره ای و پارلمانی از بانک مرکزی بوده و به 
اقداماتی دامن زند که می توانند قابلیت بانک مرکزی را در هدایت یک سیاست پولی 
مس��تقل تحت الش��عاع قرار دهد. در مجموع، اگر بانک مرکزی اوراق بهادار خصوصی 
خریده باش��د آنگاه حضورش در ترازنامه ها بدان معناس��ت که بانک مرکزی به حریم 
سیاستمداران تجاوز کرده چون بانک مرکزی به دخالت در فرمی از سیاست های پولی 
سفارش شده که موقعیت سیاسی اش را در وضعیت متزلزلی قرار می دهد که احتمال از 

دست دادن استقاللش را باال می برد.
حتی خرید اوراق بهادار بلند مدت دولتی هم برای بانک مرکزی خطری را به همراه 
دارد چون این کار ممکن است این اندیشه را به وجود آورد که بانک مرکزی می خواهد 
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با تبدیل کردن بدهی به پول سیاست پولی غیرمسئوالنه ای در پیش گیرد. این اندیشه 
تا امروز نگرانی ویژه ناحیه یورو بوده که در آن بانک مرکزی اروپا اوراق بهادار منتشره از 
سوی دولت ها را خرید و این اوراق نه تنها بی تعادلی زیادی داشتند بلکه در مورد یونان، 
حتی موقعیت مالی را هم نادرست جلوه دادند. این مشکل همچنین یک نگرانی جدی 
در ایاالت متحده اس��ت. جایی که هر دو حزب نس��بت به روندهای بلند مدت در حق 
برداشت سود که می تواند بدهی های دولت را به طور انفجاری باال ببرد، بی اراده هستند. 
خرید بلند مدت داریی های دولت نه تنها می تواند ولخرجی های مالی را تشویق کند، بلکه 
می تواند به یک اختالل در انتظارات تورمی منجر شود که ممکن است کنترل تورم را در 

آینده برای بانک مرکزی دشوار کند.

درس پنجم: ثبات تولید و قیمت ثبات مالی را تامین نمی کند.
قب��ل از بحران مالی اخیر، دیدگاه رایج در هم دانش��گاه ها و هم بانک های مرکزی 
این بود که ثبات تولید و قیمت ثبات مالی را ارتقا می دهد. تحقیقات صورت گرفته در 
سال های 1999 تا 2001 از درستی این دیدگاه حمایت می کرد. این تحقیقات نشان 
داد که سیاس��ت های پولی که معموالً در جهت ثبات تورم و تولید تنظیم می ش��وند 
احتم��االً ثبات در قیم��ت دارایی ها را نیز تضمین کرده و احتمال ایجاد حباب در بازار 
دارایی ها را کم می کنند. در واقع، موفقیت بانک مرکزی در ثبات تورم و کاهش شناوری 
نوسانات چرخه کسب و کار که به اعتدال بزرگ شهرت یافته، سیاستگذاران را نسبت به 

ریسک هایی که از طرف اختالالت مالی می آمدند آسوده خیال کرد.
جو لطیف اقتصادی که به س��ال 2007 منجر شد با وجود بی خطر بودن، مطمئناً 
اقتص��اد را از ی��ک بی ثباتی مالی محافظت نمی کرد. در واقع ممکن بود آن را ارتقا هم 
بدهد. نوسانات کم شناور تورم و تولید ممکن بود شرکت کنندگان بازار را با این فکر که 
ریسک کمی در سیستم اقتصادی وجود دارد نسبت به آنچه در واقعیت هست آرام کند. 
پریمیوم های اعتباری به سطح بسیار نازلی افتاد و استاندارد های در حال نوشتن برای 
وام ها به میزان قابل توجهی پایین آمد. برخی تحقیقات نظری اخیر توصیه می کنند که 
جو اقتصادی لطیف و بی خطر ممکن اس��ت ریسک های بیش از اندازه را افزایش دهد 
و همزمان ممکن اس��ت سیستم مالی را شکننده تر کنند. گرچه ثبات قیمت و تولید 
مطمئناً دارای منفعت اند، بحران اخیر نشان داد که تمرکز صرف سیاست ها تنها بر این 

موضوعات ممکن است برای نیل به نتایج اقتصادی خوب کافی نباشد. 

چه میزان از دانش سیاست های پولی نیاز به تغییر دارد؟
صاحبنظرانی چون پل کروگمن و مجله اکونومیست در سال 2009 استدالل کردند 
که بحران مالی نقص عمیقی را در زمینه سیستم پولی و اقتصادی کالن، گسترش یافته 
طی 40 سال گذشته یا قبل تر آشکار کرده و نشان دادند که این زمینه به بازنگری تمام 
عیار نیاز دارد. کروگمن عنوان مقاله اش را که در سال 2009 در مجله نیویورک تایمز 
به چاپ رسید »اقتصاددانان چگونه می شود خطا کنند؟« نامید. در واقع این بدان معنا 
بود که آیا باید سیاست های پولی را که قبل از بحران می شناختیم، رها کنیم و آیا باید 
سیاس��تگذاران و اقتصاددانان پولی همان چیزی را که کروگمن می خواست بگوید در 

پیش گیرند؟« 
برای پاس��خ به این سوال اجازه دهید عناصری از دانش سیاست  پولی را که توسط 
درس های گرفته شده از بحران منسوخ شدند و ما درباره آنها بحث کردیم بررسی کنیم. 
نخس��ت اجازه دهید نگاهی بیندازیم به اصول بنیانی دانش سیاست های پولی و بعد 

تئوری سیاست های پولی بهینه را بررسی کنیم.

اصول بنیانی دانش سیاست های پولی
درس هایی که می شود از این بحران گرفت یکی آن است که بخش مالی می تواند 
تاثیر بزرگی بر فعالیت های اقتصادی داشته و می تواند اقتصاد را به شدت غیرخطی کند؛ 
و اینکه مشکل مرز کمتر از صفر می تواند خیلی جدی باشد و این فقط یکی از دالیلی 
است که تمیز کردن پس از بحران را خیلی پرهزینه می کند؛ و اینکه ثبات قیمت و تولید 
تضمین کننده ثبات مالی نیست. دلیلی که موجب شد پیش تر در این مقاله وقت زیادی 
برای توضیح عمل تئوری و تجربه که 9 اصل دانش سیاس��ت پولی را تایید می کنند، 
گذاشته شود آن است که ما می توانیم بپرسیم آیا هر یک از این درس های گرفته شده از 
بحران توجیهات آن اصول را رد می کند. اگر به بطن هر یک از دالیل این اصول 9گانه که 
درباره آنها بحث کردیم نگاه کنید پاسخ خیلی واضح خواهد بود: هیچ یک از درس های 
گرفته از بحران مالی به هیچ وجه اصول بنیانی 9 گانه علم سیاس��ت پولی توسعه یافته 

پیش از بحران را تضعیف یا باطل نمی کنند.
هر ی��ک از درس های پنج گانه گرفته از بحران کامالً بر اصول 8گانه ای که س��نتز 
کالسیک جدید را تایید می کنند، قائم اند. درس ها به هیچ وجه هیچیک از این اصول را 

تضعیف نمی کنند. نتیجه گیری فوق نتیجه فوق العاده مهمی است که به ما می گوید نباید 
تمام آنچه را که در طول این 40 سال درباره اقتصاد پولی کالن آموخته ایم نه آنچنان 
که برخی صاحبنظران توصیه می کنند دور بریزیم. بیشتر بنای دانش سیاست های پولی 
امروزه هنوز آن چنان که پیش از بحران بود پابرجا ست. آن چنان که خواهیم دید این 

برای چگونگی دیدگاه ما در مورد استراتژی سیاست های پولی اهمیت دارد. 
این درس که توسعه در بخش مالی می تواند تاثیر بزرگی بر فعالیت های اقتصادی 
داشته باشد نشان می دهد که اصل نهم درباره اصطکاک های مالی البته صحیح است اما 
اکنون اهمیت آن نسبت به آنچه در گذشته روسای بانک های مرکزی تصور می کردند 

افزایش یافته است.

تئوری سیاست پولی بهینه
از س��وی دیگر، درس های گرفته از بح��ران دو عنصر کلیدی تئوری بهینه قبل از 
بحران سیاست های پولی را تحلیل می برند. این درس که اقتصاد کالن ذاتاً غیرخطی 
است چارچوب درجه دومی را که پیش از بحران عنصر کلیدی دیگری بود برای تئوری 
بهینه سیاست  پولی تحلیل می برد و این درس که توسعه در بخش مالی می تواند تاثیر 
بزرگی بر فعالیت های اقتصادی داش��ته باشد چارچوب کارگزار- نماینده را که عنصر 
کلیدی دیگری است در تئوری بهینه قبل از بحران سیاست های پولی تحلیل می برد. 
تردیده��ا درباره چارچوب های خطی درجه دوم و کارگزار- نماینده که به علت بحران 
مالی افزایش یافته است همچنین مفاهیم مهمی نیز برای استراتژی سیاست های پولی 

دربر داشته است.

مفاهیمی برای استراتژی سیاست  پولی
با مجهز ش��دن به این درک که کجا نیاز اس��ت در مورد دانش سیاست های پولی 
بازاندیش��ی کنیم می توانیم دریابیم که چگونه اس��تراتژی سیاست پولی در هر یک از 
مباحث چهارگانه استراتژی سیاست پولی که قبالً درباره آنها بحث کردیم تغییر می کند.

هدف گذاری تورمی انعطاف پذیر 
 استراتژی سیاست پولی که از 8 اصل سنتز کالسیک جدید جاری می شود همان 
چیزی است که درباره آن بحث شده و می خواهم آن را با نام بهتر هدف گذاری تورمی 
انعطاف پذیر معرفی کنم. چون همان گونه که اس��تدالل شد هیچ یک از این اصول به 
وس��یله حوادث بحران مالی اخیر باطل نشد، این روش برای استراتژی سیاست  پولی 
هنوز به همان اندازه صحت دارد. استدالل های تاییدکننده هواداری بانک های مرکزی از 
اصول سنتز کالسیک جدید هنوز به اندازه ای که در پیش از بحران بودند بسیار کوچکند. 
بنابراین هنوز تاییدات تحلیلی قویی برای یک بانک مرکزی در داشتن تعهد معتبر به 
باثبات کردن تورم در بلند مدت به وسیله اعالم یک هدف عددی و صریح تورمی وجود 
دارد ولی همچنین تاییدات قوی نیز برای داشتن انعطاف در تعقیب سیاست ها در جهت 

با ثبات نگه داشتن تولید در اطراف سطح بالقوه در کوتاه مدت وجود دارد.
با ای��ن وجود چارچ��وب هدف گذاری تورم��ی انعطاف پذیر به وس��یله درس های 
گرفته ش��ده از بحران تضعیف نمی شود، گرچه که توصیه می شود جزییات چگونگی 
هدف گذاری تورمی انعطاف پذیر هدایت شده باشد و آنچه که هدف گذاری معنی می دهد 
به بازاندیشی نیاز دارد. ابتدا نگاهی می اندازیم به امکان اصالحات بنیانی در چارچوب 
هدف گذاری تورمی انعطاف پذیر، انتخاب سطح هدف تورمی و اینکه آیا برخی اشکال 

هدف گذاری قیمت ها می توانند به نتایج اقتصادی بهتری منجر شوند.
از آنجایی که بحران مالی نشان داد که مشکل مرز کمتر از صفر می تواند جدی تر 
از آنی باشد که قبالً تصور می کردیم، این سوال مطرح است که آیا سطح مطلوب نرخ 
تورم برای هدف بانک مرکزی باید باال تر از ارزش نوعی س��طح حدود 2درصد باش��د. 
ب��ا یک هدف تورم��ی باالتر، نرخ واقعی بهره می تواند در مواجهه با ش��وک های وارونه 
تقاضای متراکم به س��طوح پایین تری رانده ش��ود. به عنوان مثال چهار اقتصاددان در 
سال 2010 توصیه کردند که شاید بتوان هدف تورمی را از سطح 2درصد به 4درصد 
افزایش داد. با انتظارات تورمی متکی به این هدف و به وس��یله پایین آوردن نرخ بهره 
اسمی تا صفر، نرخ واقعی بهره می توانست به جای اینکه به منفی 2درصد با هدف تورمی 
2درصد برسد، حتی به پایین تر از منفی 4درصد برسد. سیاست پولی متعارف، که شامل 
دستکاری سیاست نرخ اسمی تورم می شود، به روان تر کردن اجرای سیاست پولی بیشتر 
از آنچه که هدف تورمی انتظار داش��ت، قادر اس��ت. راه دیگر بیان این مطلب آن است 
که بگوییم مرز کمتر از صفر در سیاست نرخ می تواند با یک هدف تورمی باالتر کمتر 
الزم االجرا باشد. این استدالل نشان می دهد که اهداف تورمی کمتر از 2درصد ممکن 
است ناخواسته باشند. برخی شرکت کنندگان کمیته فدرال رزرو بازار باز اظهار داشته اند 
که سطح مطلوب آنان برای نرخ تورم بلند مدت در جلسات کمیته که چهار بار در سال 
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برگزار می شود کمتر از دو درصد بوده است اما درس های گرفته از بحران مالی بسیاری 
از شرکت کنندگان این کمیته را بر آن داشته که از هدف تورمی باال تر از 2درصد برای 

بلند مدت حمایت کنند.
اما آیا این اس��تدالل از افزایش هدف تورمی تا 4درصد، همچنان که بالنچارد، دل، 
اریکس��یا و مورو )2010( توصیه می کنند، حمایت می کند؟ منطق پشت این دیدگاه 
که هدف تورمی باال تر نفوذ مرز کمتر از صفر را کاهش می دهد البته درست است. اما 
ما نه تنها باید به مزایای هدف تورمی باال بنگریم بلکه باید نگاهی هم به هزینه های آن 
داش��ته باش��یم. اگر ثابت کردن نرخ تورم در سطح 4درصد چندان مشکل تر از سطح 
2درصد نباش��د آنگاه به نظر من اثبات هدف تورمی در س��طح 4درصد قوی تر خواهد 
بود. با وجود این مرور تاریخ فرایند تورم نش��ان می دهد که این مورد صحیح نیس��ت. 
نرخ های تورمی که با تعریف آلن گرینسپن از ثبات قیمت )این دولت است که در آن 
تغییرات مورد انتظار در سطح قیمت ها موثرا تصمیمات خانوارها و کسب و کارها را عوض 
نمی کند( منطبق باشند، به نظر می رس��د که زیر سطح 3درصد باشد. وقتی تورم در 
حدود این سطح شروع به باال رفتن می کند، عموم باور می کنند که ثبات قیمت دیگر 
یک هدف معتبر بانک مرکزی نیست و این سوال رواج می یابد که اگر سطح 4درصد 

تورم مناسب است چرا سطح 6 یا 8 درصد و بیشتر مناسب نباشد؟
دیده ایم که وقتی تورم تا سطح 3درصد افزایش داده می شود آنگاه این تورم تمایل به 
ادامه افزایش پیدا می کند. این تجربه ای بود که در ایاالت متحده در سال 1960 حاصل 
ش��د و س��رانجام به تورم بزرگ 1970 تا 1980 منجر شد. آنچنان که قبالً بحث شد 
اقتصاد دانانی چون پل ساموئلسون و روبرت سولو استدالل کردند که سیاستگذاران باید 
اراده چشمپوشی از نرخ های تورم باالتر در دامنه 4تا 5درصد را داشته باشند. وقتی این 
سطوح تورمی تحقق یافتند آنگاه نرخ های تورم به باال رفتن خارج از این سطوح ادامه 
دادن��د و دوره تورم ب��زرگ از 1970 تا 1980 را رقم زدند؛ و بازگرداندن تورم دوباره به 
سطح پایین در عصر ولکر بسیار پرهزینه بود؛ و هیچ رئیس بانک مرکزی حاضر نیست 

دوباره در آن چرخه قرار گیرد.
مالحظه دوم آن است که مزایای هدف تورمی باال فقط وقتی افزایش می یابد که مرز 
کمتر از صفر یک گرفتاری عمده شود. با وجودی که این مسئله مطمئناً در فقره اخیر 
مشکل اصلی است باید به یاد داشت که داستان هایی مانند این زیاد اتفاق نمی افتند. 
در واقع ما شوک منفی را در اقتصاد در این حیطه برای مدت 70سال تجربه نکرده ایم. 
اگر ش��وک هایی از این دست نادر باشند بنابراین مزایای یک هدف تورمی باال چندان 
زیاد نخواهند بود چون این مزایا فقط در موارد نه چندان رایج بروز می کنند. از س��وی 
دیگر هزینه های تورم باال در شرایطی اعوجاجاتی بر اقتصاد تحمیل می کند که دائماً 
روبه افزایش می روند. بنابراین با وجود اینکه این اعوجاجات ممکن است در هیچ سالی 
چندان بزرگ نباشند، اما هزینه ها را افزایش می دهند و در حال حاضر از لحاظ ارزش بر 
مزایای متناوب به دست آمده از مرز کمتر از صفر که در داستان هایی مانند این جریان 

دارند بسیار تفوق دارد.
با وجود اینکه برای کشورها تعهد به یک تکیه گاه اسمی محکم برای کشورهایی که 
سیاست پولی مستقل دارند شکل یک هدف برای تورم را گرفته اما یک جایگزین برای 
این روش آن است که یک مسیر سطح-قیمت هدف قرار داده شود. تحقیقات تئوریکی 
که در سال های 1999 و 2000 و 2006 انجام شد ثابت کردند که هدف قیمت-سطح 
نسبت به یک هدف تورمی واریانس خروجی کمتری ایجاد می کند. در واقع چنان که 
وودفورد )2003( گفت هدف قیمت- سطح داستان سیاستگذاری را وابسته می کند و 
این امور نتایج اقتصادی را گسترش می دهند. این گونه اقامه دلیل بی پرده صحیح است. 
یک شوک منفی تقاضا که در یک سطح قیمت پایین بروز می کند، سیاست پولی را ملزم 
می کند تا برای افزایش سطح قیمت در مسیر هدفش تالش کند و این بدان معناست 
که انتظار می رود تورم در کوتاه مدت به باال تر از هدف تورمی بلند مدتی که در مس��یر 
هدف س��طح - قیمت جاسازی شده افزایش یابد. این افزایش در تورم انتظاری سپس 
نرخ واقعی بهره و در نتیجه تحریک تقاضای کل و فعالیت های اقتصادی را پایین خواهد 
آورد. از این رو، یک هدف سطح-قیمت یک باثبات کننده خودکار است: یک شوک منفی 
تقاضا به انتظارات ثبات بخشی منجر می شود که اقتصاد را باثبات می کند. این مکانیسم 
حتی موثر تر خواهد بود هرگاه ش��وک منفی تقاضا چنان بزرگ باشد که مرز کمتر از 
صفر در نرخ های بهره اسمی نافذ تر و الزم االجراتر شود، آنچنان که اگردتسون و وودفورد 

)2003( تصریح می کنند.
با این وجود برخی هزینه های احتمالی هم در مورد اهداف سطح-قیمت وجود دارد. 
یک ایراد تاریخی که جزء به جزء توسط فیشر )1994( تبیین شده می گوید که یک 
هدف سطح-قیمت می تواند نسبت به هدف تورمی تنوع خروجی بیشتری ایجاد کند 
چون شوک های پیش بینی نشده به سطح قیمت همانند گذشته ها رفتار نمی کنند و باید 
خنثی شوند. یک هدف سطح-قیمت ضروری است که به باال یا پایین هدفی که باید 

وارونه شود بپرد و این می تواند به شدت در شناور شدن بیشتر سیاست پولی نقش ایفا 
کند و موجب چسبندگی قیمت ها در اقتصاد واقعی در کوتاه مدت شود. مشکل اضافه 
دیگر با هدف سطح-قیمت آن است که ممکن است برقراری ارتباط با آن سخت باشد 
به ویژه وقتی که هدف سطح-قیمت یک روند رو به باال داشته باشد که در این صورت 
الزم اس��ت که اگر نرخ بلند مدت تورم بهینه به منظور تعریف یک رخداد کمتر رایج 
مثبت است، به منظور کاستن از احتمال بروز یک اتفاق نه چندان رایج و همچنین کمتر 
کردن احتمال الزم االجرا شدن مرز کمتر از صفر محدود شود. در این مورد، یک هدف 
سطح-قیمت هدفی متغیر خواهد بود و شرح آن بسیار دشوار تر از هدف تورمی خواهد 

بود که همیشه در سطح ثابتی نگه داشته می شود.
این درس گرفته ش��ده از بحران مالی که مش��کل مرز کمتر از صفر جدی تر از آن 
چیزی است که در گذشته می اندیشیدیم، سودمند بودن بیشتر هدف سطح-قیمت را با 
وجود سنگینی که بر هزینه ها وارد می کند، تایید می نماید. با وجود این، چالش ارتباط 
برقرار کردن هم امری جدی است. پتانسیل مزایای هدف گذاری سطح-قیمت توصیه 
می کند که بانک های مرکزی باید به چگونگی برقرار کردن یک ارتباط مفید بین هدف 
سطح-قیمت و عموم نگاه کنند. به عنوان مثال، یک بانک مرکزی می تواند نشان دهد 
که وقتی هدف تورمی اش را برای دوره ای از زمان به زیر هدف سطح-قیمت می پراند، 
همچنان که امروزه مس��تمراً در بسیاری از کشورها اتفاق می افتد، آنگاه در کوتاه مدت 
اراده چشمپوشی از یک نرخ تورم باال تر را خواهد داشت به گونه ای که متوسط نرخ تورم 
در یک افق طوالنی تر با هدف مورد نظر انطباق پیدا کند. برای کار کردن این استراتژی، 
گرچه برای بانک مرکزی بسیار مهم است که آن را واضح و آشکار کرده و عموم را به 
اجرای آن متقاعد کند، ممکن است هدف تورمی بلند مدتش را هم افزایش دهد و به 

تبع آن تعهدش به ثبات تورم محکم تر از همیشه خواهد بود. 

مدیریت ریسک و تدریج گرایی
چنان که قبالً بحث شد، یک عنصر کلیدی در تحلیل سیاست پولی بهینه چارچوب 
خطی درجه دوم است که در آن اصطکاک های مالی نقش برجسته ای ایفا نمی کنند. با 
این وجود، چارچوب خطی درجه دوم ممکن است در زمان های نرمال منطقی باشند.

ما آموخته ایم که اختالالت مالی می توانند انحرافات بزرگی را از این پیشفرض ها ایجاد 
کنند که نشان دهنده آن است که چارچوب خطی درجه دوم ممکن است پاسخ های 
گمراه کننده ای به استراتژی سیاست پولی هنگامی که بحران مالی اتفاق می افتد، ارائه 

دهد.
اهمی��ت نقش غیرخطی ب��ودن در اقتصاد که از اخت��الالت مالی برمی آید، ایجاب 
می کند که سیاستگذاران فقط بر نتایج مدل تمرکز نکنند چرا که در آن صورت آنان 
به یقینی می رس��ند که معادل یکی از جنبه های چارچوب خطی درجه دوم است اما 
همچنین توصیه می کند که سیاست هایش��ان را به گون��ه ای به هم بدوزند که با عدم 
اطمینان و احتمال وجود ریس��ک های دنباله که در آنها امکان اندکی از نتایج شدیداً 
وارونه وجود دارد، مقابله کند. من در جای دیگری )میشکین 2010( استدالل کرده ام 
که اصطکاک های مالی و غیرخطی بودن در اقتصاد منطقی را برای شکل ویژه ای از روش 

مدیریت ریسک در سیاست پولی ایجاد می کند.
این روش مدیریت ریسک شبیه چه خواهد بود؟ نخستین عنصر این روش آن است 
که سیاست پولی انحصاراً وقتی کار خواهد کرد که اختالالت مالی اتفاق افتند. به طور 
خاص سیاست پولی بر آنچه که من آن را ریسک اقتصاد کالن نامیده ام تمرکز می کند. 
ریسک اقتصاد کالن می گوید افزایش در احتمال اینکه یک اختالل مالی، زوال شدید 
در اقتصاد واقعی از طریق چرخه بازخوردی وارونه ایجاد کند می تواند در نهایت موجب 
تخریب بیش��تر بازار های اعتباری ش��ده و این چرخه ادامه پیدا کند. هدف بسیاری از 
سیاست ها کاهش ریسک اقتصاد کالن به وسیله کاهش نرخ های بهره در جهت متعادل 
کردن اثر آش��فتگی های مالی بر مجموعه فعالیت های اقتصادی است. با انجام چنین 
هدفی سیاست پولی می تواند احتمال اینکه یک اختالل مالی در مسیر چرخه بازخوردی 
وارونه قرار گیرد را کاهش دهد. نتیجه کاهش در عدم اطمینان هم سپس می تواند به 
آسان تر شدن جمع کردن اطالعات در بازار منجر شود که آن هم کشف قیمت ها را ساده 

می کند. بنابراین باز گشت به حالت نرمال بازار شتاب پیدا می کند.
برای رسیدن موثر تر به حالت نرمال بازار، سیاست پولی باید ویژگی های بجا بودن، 
قاطع بودن و انعطاف پذیر بودن را داشته باشد. نخست بجا بودن که یک رفتار انحصاری 
اس��ت و به طور خاص وقتی یک قسمت از بی ثباتی مالی می رود تا به اندازه کافی برای 
هسته فعالیت های اقتصاد کالن بانک مرکزی تهدیدآمیز شود، ارزش پیدا می کند. در 
چنین ش��رایطی صبر کردن زیاد برای روان ش��دن اقتصاد به زوال بیشتر اقتصاد کالن 
منجر می ش��ود و ممکن اس��ت کل هزینه ای را که احتماالً برای روان شدن اقتصاد به 
سوی بازگشت به سالمت نیاز است، افزایش دهد. هنگامی که بازارهای مالی خوب کار 
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می کنند، سیاست پولی می تواند اصوالً به ورود جریان داده های اقتصادی درباره تولید، 
اشتغال و تورم پاسخ دهد. هنگامی که یک اختالل مالی اتفاق می افتد، سیاست انحصاری 
بر ش��اخص های نقدینگی بازار، اسپرد اعتبارات و سایر شاخص های بازار که می توانند 
اطالعاتی درباره تغییرات ناگهانی در دامنه دنباله ریسک در اقتصاد کالن به دست دهند، 
تمرکز می کند. در واقع، حتی اگر شاخص های اقتصادی با قدرت جریان داشته باشند، 

سیاست پولی باید در جهت ممانعت از تاثیرات منفی اختالل مالی عمل کند.
دوم، سیاستگذاران باید برای اتخاذ تصمیمات مسئوالنه در واکنش به اختالالت مالی 
آماده باش��ند. در چنین شرایطی، محتمل ترین نتیجه )پیش بینی معین( برای اقتصاد 
ممکن اس��ت خیلی مالیم باش��د اما ممکن است ریس��ک جدی در مورد نتایج وارونه 
خطرناک وجود داش��ته باشد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می تواند با بیشتر ساده 
کردن ساخت سیاست نسبت به زمانی که نتایج احتمالی اختالل به عنوان یک نتیجه 
متقارن پیش بینی معین درک می شود سیاست را در برابر اتفاقات بیمه کند. عالوه بر 
این، در چنین شرایطی، مقامات سیاست پولی می توانند استدالل کنند که این اقدامات 
افولی را در برآورد بانک مرکزی در محتمل ترین نتایج برای اقتصاد نمی رساند. بلکه شکل 
صحیحی از مدیریت ریسک را می رساند که ریسک به خصوص نتایج وارونه را کاهش 

می دهد.
سوم، انعطاف پذیری سیاست به ویژه در خالل تحول اختالالت مالی ارزشمند است. 
در هنگام تاخت و تاز حوادث، این انعطاف پذیری در ساده کردن سیاست ممکن است از 
لحاظ پیش دستی کردن برای ممانعت از تاثیرات متناقض اختالل و بیمه کردن در مقابل 
ریسک های نزولی اقتصاد کالن بدهی باشد. با وجود این، مهم است تشخیص دهیم که 
در برخی مواقع بازار های مالی می توانند با سرعت به صورت کاهش سنگینی بر اقتصاد و 
کاهش درجه دوم ریسک واکنش نشان دهند. بنابراین بانک مرکزی باید اسپرد اعتبارات 
و سایر داده های ورودی را برای یافتن عالئم بهبود در بازار مالی به دقت زیر نظر گیرد و در 
صورت ضرورت برخی ضمانت ها را پس بگیرد. بنابراین، در هر مرحله از حوادث، سیاست 

پولی صحیح ممکن است نسبت به موارد معمولی شفافیت کمتری به نمایش گذارد. 
رویکرد مدیریت ریس��کی که در اینجا بدان تاکید می شود یکی از مشتقات نسخه 
چارچوب خطی درجه دوم اس��ت که می گوید سیاس��ت پولی بهینه مشتمل است بر 
تغییرات تدریجی در سیاس��ت پولی. در عوض اقدامات تهاجمی از سوی بانک مرکزی 
برای به حداقل رساندن ریسک اقتصاد کالن ممکن است به تغییرات بزرگ و انحصاری 
در سیاست پولی منجر شود. این جنبه مهمی از رفتار فدرال رزرو درخصوص سیاست 

پولی در خالل بحران بود.
 در س��پتامبر 2007، کمی پس از بروز اختالل اولیه در بازار های مالی در آگوس��ت، 
فدرال رزرو نرخ صندوق های فدرال رزرو را تا 50 واحد )0/5 درصد واحد( پایین آورد در 
عین حال اقتصاد ش��تاب حرکت مثبت قابل توجهی را در رابطه با رش��د قوی و سریع 
GDP در س��ه ماهه س��وم نش��ان می داد. فدرال رزرو به طور آشکار به شرایط موجود 
واکنش نش��ان نمی داد، بلکه به ریس��ک های نزولی که از جانب اختالل مالی اقتصاد را 
تهدید می کرد واکنش نش��ان می داد. متعاقباً به س��رعت نرخ صندوق های فدرال را از 
سطح 5درصد پیش از بحران از سپتامبر 2007 تا آوریل 2008 به سطح 2درصد آورد. 
آنگاه پس از فروپاشی برادران لیمن در سپتامبر 2008، فدرال رزرو دور دیگری از کاهش 
سریع نرخ های بهره را آغاز کرد و در سپتامبر 2008 نرخ هدف صندوق های فدرال رزرو 
را تا 75 واحد پایین آورد و آن را به مرز زیر صفر رساند. فدرال رزرو به طور آشکار تدریج 

گرایی را کنار گذاشت. 
خطری که از اقدامات تهاجمی و انحصاری که به خاطر رویکرد مدیریت ریسک اتخاذ 
می ش��وند، برمی خیزد آن اس��ت که این اقدامات ممکن است به تقویت این فکر دامن 
بزند که مقامات سیاس��ت پولی خیلی بیشتر بر باثبات کردن فعالیت اقتصادی تمرکز 
کرده ان��د و ب��ه اندازه کافی به ثبات قیمت ها توجه ندارند. اگر این اتفاق بیفتد، اقدامات 
انحصاری ممکن است به افزایش در انتظارات تورمی منجر شود. انعطاف پذیری در عمل 
ک��ردن انحصاری در مقاب��ل اختالل مالی این فرض را به وجود م��ی آورد که انتظارات 
تورم��ی تکیه گاه محکمی دارد و غیرمحتمل خواه��د بود که در خالل یک دوره موقت 
ساده کردن پولی افزایش یابد. مدیریت ریسکی که در اینجا توضیح داده شد تعهدی به 
تکیه گاه اسمی محکم خواهد داشت.  بنابراین یک شیوه مدیریت ریسک منطق اضافه ای 
را برای چارچوب هدف گذاری تورمی انعطاف پذیر به دس��ت می دهد و همچنان که در 
جای دیگر اس��تدالل کردم )میشکین 2008( یک تکیه گاه اسمی محکم به خصوص 
می تواند در دوره های اضطراب بازارهای مالی هنگامی که اقدام به سیاستگذاری مسئوالنه 
و ارتقادهنده به عنوان بخش��ی از رویکرد مدیریت ریسک برای دوری از حلقه بازخورد 

وارونه ضرورت پیدا می کند، ارزشمند باشد. 

مناظره تکیه کردن در برابر تمیز کردن

تمرکز اولیه مناظره تکیه کردن در برابر تمیز کردن آن است که آیا سیاست پولی باید 
به حباب احتمالی در قیمت دارایی واکنش نشان دهد. در اندیشیدن به این مناظره بهتر 
است بین دو نوع مختلف حباب در قیمت دارایی تمایز بگذاریم. آنگاه محتوای مناظره 
تکیه در برابر تمیز را می بینیم و سپس مورد را در سیاست های مختلف برای پاسخ به 

حباب های احتمالی بررسی می کنیم. 
همچنان که قبالً گفته شده )میشکین 2010( همه حباب های قیمت-دارایی شبیه 
به هم نیس��تند. تاریخ مالی و بحران مالی 2007 تا 2009 نشان می دهند که یک نوع 
حباب که به درستی حباب محور-اعتبار نامیده شده، می تواند به شدت خطرناک باشد. 
با این نوع حباب زنجیره پیوسته ای از حوادث زیر وجود دارد: به دلیل انتظارات فراوان از 
چشم انداز های اقتصادی یا تغییرات ساختاری در بازار های مالی، یک انفجار اعتباری آغاز 
می شود، افزایش تقاضا برای برخی دارایی ها و در نتیجه افزایش قیمت هایشان. افزایش 
در ارزش دارایی ها و به نوبه خود، بیش��تر شدن وام دهی به این دارایی ها. افزایش تقاضا 
و بنابراین، باال تر رفتن قیمت هایش��ان. این چرخه بازخورد می تواند موجب حباب شود 
و حباب می تواند باعث کاهش اس��تاندارد های اعتباری شود چون وام دهندگان نگرانی 
کمتری نس��بت به وام گیرندگان درخصوص باز پرداخت وام هایشان پیدا می کنند و به 
جای آن بر افزایش بیشتر قیمت دارایی در راستای محافظت خود از ضرر تکیه می کنند. 
در برخی نقاط، با وجود این حباب می ترکد. فروپاشی در قیمت دارایی ها آنگاه منجر به 
یک وارونگی در حلقه بازخوردی ش��ده که در آن وام ها بی ارزش ش��ده، وام دهندگان از 
عرضه اعتبار دست می کشند، تقاضا برای دارایی ها بیشتر تنزل می یابد و قیمت ها حتی 
بیشتر پایین می آیند. نتیجه این حالت آن است که وام ها باز نمی گردند و کاهش قیمت ها 
ترازنامه  موسسات مالی را می فرسایند، اعتبار و سرمایه گذاری در دامنه وسیعی از دارایی ها 
کاهش پیدا می کنند. کاهش وام دهی در کسب و کار های بی رونق و مخارج خانوارها که 
فعالیت اقتصادی را تضعیف می کند و ریسک اقتصاد کالن را در بازارهای اعتباری افزایش 
می دهد. در شدیدترین حالت، فعل و انفعاالت بین قیمت دارایی ها و سالمت موسسات 
مالی که پیرو یک فروپاش��ی در حباب قیمت دارایی ها ایجاد می شود می تواند عملکرد 

تمامیت سیستم مالی را تهدید کند.
با این حال، نوع دومی از حباب وجود دارد که بسیار کمتر خطرناک است و می توان 
آن را حباب فراوانی غیرمنطقی نامید. این حباب انحصاراً به وسیله انتظارات بیش از حد 
خوشبینانه مش��تق می شود و نسبت به حباب های مشتقه اعتباری ریسک کمتری را 
برای سیستم مالی دربر دارد. به عنوان مثال، حباب در سهام تکنولوژی در سال 1990 
به وسیله چرخه بازخوردی بین وام دهندگان بانکی و افزایش ارزش دارایی خالص تغذیه 
نمی شد. پس ترکیدن حباب س��هام تکنولوژی با یک زوال بازار در سطح ترازنامه های 
بانکی همراهی نش��د. ترکیدن حباب سهام تکنولوژی بنابراین تاثیری جدی بر اقتصاد 

نداشت و رکود پیرو آن هم بسیار زودگذر بود.
ما در بحران اخیر آموختیم که ترکیدن حباب های مش��تقه اعتباری نه تنها خیلی 
پرهزینه است، بلکه تمیز کردن پس از آن هم بسیار دشوار است. به عالوه حباب هایی از 
این دست می توانند حتی در صورت برقراری ثبات قیمت و تولید در دوره منتهی به آنها 
هم اتفاق بیافتند. در واقع در این موقع ثبات قیمت و تولید می توانند حباب های مشتقه 
اعتباری را تشویق کنند چون شرکت کنندگان در بازار را به ناچیز شمردن میزان ریسک 
در اقتصاد رهبری می کند. بنابراین تکیه کردن بر حباب های احتمالی به جای تمیز کردن 

پس از ترکیدن آنها سنگین تر می شود.
با وجود این تمایز بین دو نوع حباب، به خصوص نوع مشتقه اعتباری نسبت به سایر 
حباب ها ارزشمند تر است، تصور کنید همچنان که وایت در سال 2009 نشان می دهد 
مناظره تکیه مقابل تمیز نابجا می بود. به جای تکیه بر حباب قیمت دارایی، که شامل هر 
دو نوع حباب مشتقه اعتباری و فراوانی غیرمنطقی می شود، مورد قوی تری برای تکیه بر 
حباب های مشتقه اعتباری وجود دارد که مشتمل است بر تکیه بر حباب مشتقه اعتباری 
ولی نه تکیه بر حباب فراوانی غیرمنطقی. چنانکه وایت )2009( و میش��کین )2010( 
تصریح کردند، تشخیص حباب های اعتباری بسیار آسان تر از تشخیص حباب های قیمت 
دارایی ها است. رگوالتورهای مالی و بانک های مرکزی اغلب اطالع دارند که وام دهندگان 
استانداردها و شرایط وام دهی خود را تضعیف می کنند که این عمل ریسک پریمیوم را 
بیش از حد پایین جلوه می دهد و یا اینکه انبساط اعتبار به طور غیرمعمول در نرخ های 
باال افزایش می یابد. بنابراین این استدالل که تشخیص یک حباب قیمت دارایی سخت 

است در مقابل تکیه کردن بر حباب دارایی استدالل صحیحی نیست.
گرچه که موارد قویی برای تکیه بر حباب های اعتباری وجود دارد اما چه سیاست هایی 
بیش��ترین تاثیر را خواهند داشت؟ قبل از هر چیز مهم است تشخیص دهیم که اصل 
کلیدی برای طراحی سیاست های مناسب تکیه کردن بر حباب اعتباری آن است که آیا 
این سیاست ها نواقص بازار را رفع می کنند. انبساط اعتباری الزاماً شامل پذیرفتن ریسک 
می شود. این انبساط فقط زمانی است که این پذیرفتن ریسک به علت نواقص بازار که 
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حباب اعتباری را احتماالً رو به گسترش می کند، بیش از اندازه باشد. مشکل، تشخیص 
آن نواقص بازار است در حالی که در نگاه کردن به اقدامات احتیاطی برای متوقف کردن 

حباب های اعتباری طبیعی است.
برخ��ی از این اقدامات تنظیمی دقیق��اً همان عناصر معمولی یک عمل رگوالتوری 
محتاطانه و سیستم نظارتی هستند. این عناصر مشتمل اند بر افشاگری کافی و الزامات 
س��رمایه، الزامات نقدینگی، کنش فوری صحیح، رصد دقیق فرایند مدیریت ریس��ک 
موسس��ه، نظارت دقیق بر موسسات مالی برای تقویت وجوب مقررات و منابع کافی و 
ذی حس��ابی برای ناظران. اقدامات اس��تانداردی که در اینجا ذکر شد متمرکز است بر 
ارتقای ایمنی و صحت ش��رکت های فردو قرار گرفتن در ش��مار آنچه که با نام نظارت 
احتیاطی ش��ناخته می شود. گرچه حتی اگر شرکت های فردی محتاطانه عمل کنند، 
همچنان خطر ریسک پذیری مفرط به علت تعامل بین شرکت های مالی که اثرات جانبی 
را ارتقا می دهند، وجود خواهد داشت. یک روش رگوالتوری جایگزین که با این تعامالت 
سازگاری دارد و بر آنچه در مجموعه بازار مالی اتفاق می افتد، تمرکز دارد با نام نظام و 

نظارت احتیاطی شناخته می شود.
مقررات احتیاطی کالن می تواند برای تعدیل تعامل بین حباب قیمت دارایی و تهیه 
اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده اند که افزایش ارزش 
دارایی که نتایج جهش��ی در باال رفتن حفاظ سرمایه در موسسات مالی را دربر دارد، از 
وام دهی بیشتر در زمینه پایه ای ثابت برای کفایت سرمایه )نسبت بین سرمایه و دارایی 
بانک ها( حمایت می کند. در بطن این فرایند، ارزش سرمایه می تواند با شتاب پایین افتد 
و حتی ممکن است یک وقفه در وام دهی ضروری گردد. برای این تحقیق تداوم آنالیز 
نقش الزامات س��رمایه ای بانک در ارتقای ثبات مالی شامل اینکه آیا الزامات سرمایه ای 
باید در خالل چرخه کسب و کار تنظیم شود، اهمیت دارد. سایر سیاست های احتیاطی 
کالن برای متوقف کردن حباب های اعتباری مش��تمل اند بر ذخیره سازی دینامیک از 
سوی بانک ها، پایین آوردن سقف وام نسبت به ثابت ارزش یا کوتاه تر کردن الزامات برای 
اعطای وام در خالل گسترش اعتبار و انواع مالیات ها در تعهدات معین به موسسات مالی. 
برخی سیاست هایی که در جهت حفاظت از ثبات مالی در برابر ریسک های حباب های 
قیمت دارایی اتخاذ می شوند می توانند بخش استانداردی از سیستم رگوالتوری را شکل 
دهند و قادرند در هر زمانی به جریان انداخته شوند- چه حباب در جریان باشد و چه 
نباشد. گرچه به دلیل وجود انواع جدید و خاص نواقص بازار که ممکن است یک حباب 
اعتباری به خصوص را مشتق کند اما باز هم برای محدود کردن نواقص بازار در چنین 
مواردی جایی برای سیاست های احتیاطی وجود دارد. برای مثال، در خالل برخی دوره ها 
ریسک ها در میان موسسات ممکن است بسیار درهم تنیده باشند و سیاست احتیاطی 
برای واکنش به این فضای بسیار مضطرب می تواند به کاهش ریسک سیستماتیک کمک 

کند.
این حقیقت که سیاس��ت نرخ بهره کمتر فدرال رزرو از سال 2002 تا 2005 منجر 
به ریسک های بیش از اندازه شد بسیاری را بر آن داشت که فکر کنند ساده بودن بیش 
از حد سیاست های پولی ممکن است به بی ثباتی مالی دامن بزند. با استفاده از مجموع 
داده ها تیلور )2007( استدالل کرد که سیاست نرخ بهره بیش از حد پایین به حباب در 
بازار مسکن منجر می شود، در حالی که برنانکی )2010( بین، پوستیان، پنالور و پوستور 
)2010( ، ترنر )2010 ( و پوس��ن )2009( طور دیگری اس��تدالل کردند. با وجود این، 
دور از واقعیت است که خزانه داری فدرال رزرو را در حباب مسکن مقصر بدانیم. انتشار 
تحقیقات تئوریک و تجربی، اقتصاد کالن،  نشان می دهند که موردی برای سیاست پولی 
در ایفای نقش در ایجاد حباب های اعتباری وجود دارد. بوریو و ژو )2008( این مکانیسم 
را »ریسک پذیری کانال سیاست پولی« نامیدند. این ادبیات دو دلیل عمده ای را که چرا 
نرخ بهره پایین ممکن است به ریسک پذیری بیش از حد دامن بزند به دست می دهد. 
نخست اینکه چنانکه راجان )2005،2006( تصریح می کند نرخ های بهره پایین می توانند 
موجب افزایش انگیزه مدیران دارایی در موسسات مالی شوند تا به دنبال بازدهی بیشتر 
روند و در نتیجه ریسک پذیری را افزایش دهند. این انگیزه ها می توانند برآمده از ترتیبات 
قراردادی باش��ند که مدیران دارایی را از بازگش��ت به باالی سطح حداقلی، اغلب صفر، 
بازدارد و با نرخ بهره اس��می پایین فقط س��رمایه گذاری های ریسک باال به غرامت های 
باال منتهی می ش��وند. این انگیزه ها همچنین می توانن��د از تعهدات نرخ ثابت، از قبیل 
آنچه توسط شرکت های بیمه ارائه می شوند، ناشی گردند و شرکت ها را بر آن می دارد تا 
در جست وجوی سرمایه گذاری های ریسک پذیر تر تسلیم گردند. یا ممکن است آنها در 
اثر مالحظات رفتاری از قبیل توهمات پولی که در آن مدیران معتقد می شوند که نرخ 
بهره اسمی پایین نش��ان می دهد که بازگشت واقعی کم است برانگیخته شوند که در 
این صورت آنها جرات پیدا می کنند دارایی های ریسک دارتری را برای به دست آوردن 

بازدهی باال تر بخرند.
مکانیسم دومی که چگونه نرخ بهره پایین می تواند تاثیرات عملکرد ریسک پذیری را 

در درآمد و ارزشیابی ارتقا دهد. نرخ بهره پایین میزان سود خالص بهره را افزایش می دهد 
و ارزش شرکت مالی را زیاد می کند، ظرفیتش را برای زیاد کردن نسبت بدهی به دارایی 
خالص افزایش می دهد و ریسک را حذف می کند. در مجموع نرخ بهره پایین می تواند 
ارزش وثیقه را باال ببرد و مجدداً افزایش وام دهی را ممکن سازد. این مکانیسم به شدت 
به شتاب دهنده برنانکی و گرتلر )1999( وابسته است به استثنای اینکه از اصطکاک های 

مالی برای وام دهندگان مشتق شده نه وام گیرندگان.
سیاست پولی همچنین می تواند ریسک پذیری را در دو روش دیگر تشویق کند. با 
وجود این از نقطه نظر با ثبات کردن اعتبار و یک تکیه گاه اسمی قوی نیز مطلوب است 
همچنین سیاس��ت پولی قابل پیش بینی تر می تواند ابهام��ات را کاهش داده و مدیران 
دارایی را به دستکم گرفتن ریسک تشویق کند )گامباکوتا 2009(. سیاست پولی که پس 
از اختالالت مالی به وس��یله کم کردن نرخ بهره تمیز می شود و از آنجایی که در زمان 
ریاست آلن گرنسپن بر سیاست رایج بود به »قرار گرینسپن« معروف شده، می تواند به 
شکلی از خطر اخالقی منجر شود که در آن موسسات مالی انتظار دارند سیاست پولی 
برای پرهیز از ورطه سرمایه گذاری های بد به آنها کمک کند. قرار گرینسپن همچنین 
می تواند ریسک های سیستماتیک را افزایش دهد چون آن فقط در زمانی استعمال شده 
که بسیاری از شرکت های مالی همزمان در خطر به سر می برند که در این صورت ممکن 
اس��ت استراتژی های سرمایه گذاری مشابهی را در پیش گیرند و در نتیجه همبستگی 

عملکردها افزایش یابد.
تحلیل های خرد تجربی تا اندازه کافی از کانال ریس��ک پذیری سیاس��ت های پولی 
حمایت می کنند. بررس��ی برخی اقتصاددانان روی داده های ثبت ش��ده اقتصاد اسپانیا 
نشان داد که نرخ های بهره اسمی پایین با وجود اینکه احتمال عدم پرداخت بدهی را در 
کوتاه مدت کاهش می دهد اما ریسک وام دهی را افزایش داده و در میان مدت به بیشتر 
شدن عدم پرداخت بدهی منجر می شود. اقتصاد دانان دیگری نیز در سال 2009 تجربه 
کنترل شده مشابهی را در بولیوی مشاهده کردند و دریافتند که نرخ پایین صندوق های 
فدرال رزرو آمریکا وام دهی به وام گیرندگان بی کیفیت را که میزان عدم پرداخت بدهی 
را با اسپرد نرخ بهره کمتر باال می برد. اقتصاد دانان با استفاده از داده های بانک های ناحیه 
یورو دریافتند که یک ارتباط منفی بین سطح نرخ های بهره و مخاطره آمیز بودن وام دهی 

بانکی وجود دارد. 
آدریان و شین )2010( با استفاده از داده های متمرکز تر این بحث را مطرح کردند و 
شواهدی برای کانال ریسک پذیری سیاست پولی ارائه دادند. آنان دریافتند که کاهش 
در نرخ صندوق های فدرال رزرو، دوره اس��پرد ها را افزایش داده و در نتیجه میزان س��ود 
خالص بهره برای واسطه های مالی نیز افزایش می یابد. سود خالص باال تر بهره که منافع 
واس��طه های مالی را افزایش می دهد با رشد بیشتر دارایی جمع می شود و رشد بیشتر 
دارایی هم که به یک تغییر در عرضه اعتبار تعبیر می شود، رشد بیشتر GDP واقعی را 

پیش بینی می کند.    
با توجه به حمایت هایی که از کانال ریسک پذیری صورت می گیرد، این بدان معناست 
که سیاست پولی باید برای تکیه بر حباب های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد؟ چندین 
ایراد به چنین کاری وارد است. نخست اینکه اگر سیاست پولی برای تکیه در برابر حباب 
اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد، این عمل نقض اصل تین برگن )1939( است چون 
یک ابزار برای انجام دو کار خواس��ته ش��ده: 1- با ثبات کردن بخش مالی و 2- باثبات 
ک��ردن اقتص��اد. از آنجایی که ابزار دیگری برای با ثبات ک��ردن بخش مالی وجود دارد 
یعنی همان نظارت احتیاطی کالن، برای تعامل با ثبات مالی استفاده از نظارت احتیاطی 
کالن بهتر نخواهد بود و آیا بهتر اس��ت سیاس��ت پولی را رها کنیم تا بر ثبات قیمت و 

تولید تمرکز کند؟
این اس��تدالل واقعاً بجا می بود، اگر سیاس��ت های احتیاطی کالن قادر به انجام این 
کار بودن��د. گرچه که تردیدهایی در این خصوص وجود دارد. نظارت محتاطانه بیش��تر 
موضوع فشار های سیاسی بوده تا سیاست پولی چون بر خطوط پایینی موسسات مالی 
بیشتر مستقیماً تاثیر می گذارد. بنابراین آنها انگیزه های بیشتری به البی سیاستمداران 
می دهند تا سیاس��ت های احتیاطی کالن را که عنان حباب های اعتباری را در دس��ت 
دارند سس��ت کنند. پس از همه اینها، در خالل یک حباب اعتباری است که موسسات 
اعتباری پول بیشتری به دست می آورند و بنابراین انگیزه و منابع بیشتری برای البی کردن 
سیاستمداران برای ممانعت از سیاست های احتیاطی کالن محدود کننده خواهند داشت. 
ی��ک نمون��ه در این مورد پیمان اخیر بازل 3 بود ک��ه گزارش های مطبوعات حاکی 
از آن بود که اس��تانداردهای س��رمایه در پیمان به خاطر ش��کایت های صورت گرفته از 
سوی بوندس��بانکن آلمان اساس��اً ضعیف بود. به عالوه، اجرای پیمان برای 10سال کنار 
گذاشته شده بود و آن پیمان فاقد پیش بینی هایی برای لحاظ ریسک های سیستماتیک 
از قبیل داشتن الزامات سرمایه ای بیشتر برای موسسات مالی مهم تر از نظر سیستماتیک 
بود. داستان بازل 3 می گوید که مالحظات سیاسی ممکن است داشتن نظارت احتیاطی 
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کالن موثر را بسیار مشکل کند. این احتمال که سیاست های ماکروپرودنشیل ممکن است 
برای محدود کردن حباب های اعتباری به اندازه کافی خوب اجرا نشوند، ایجاب می کند 
که به جای آن سیاست های پولی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. اما این ایراد دیگری 
را در اس��تفاده از سیاست پولی تکیه کردن در برابر حباب های اعتباری برمی انگیزد: که 

ممکن است کار نکند. 
من این دیدگاه را که اخیراً مطرح شده و می گوید که سیاست پولی سفت و سخت تر 
ممک��ن اس��ت در محدود کردن حباب دارایی خاصی بی تاثیر باش��د قب��ول دارم چون 
ش��رکت کنندگان بازار در این موارد انتظار نرخ های برگش��تی باالیی از خرید در حباب 
مشتقه دارایی دارند. از سوی دیگر، شواهد در کانال ریسک پذیری سیاست پولی نشان 
می دهند که بینه های نیرومندی وجود دارند که افزایش نرخ های بهره می توانند به محدود 
کردن رش��د وام دهی و ریسک پذیری بیش از حد کمک کنند. به عالوه، آنالیز تئوریکی 
باال نشان می دهد که اگر اعتقاد یک بانک مرکزی وقتی که به نظر می رسد یک حباب 
اعتباری در حال شکل گیری است، تعهد به افزایش نرخ های بهره باشد، آنگاه انتظارات در 
بازارهای اعتباری به گونه ای خواهد بود که این سیاست را موثر تر کند. این انتظار که با باال 
رفتن ریسک پذیری نرخ ها باال خواهند رفت این نوع از عملکرد را کم منفعت تر می کند و 
بنابراین احتمال وقوع آن را نیز کمتر خواهد کرد. به عالوه، این انتظار که نرخ ها با افزایش 
ریسک پذیری باال تر می روند بدان معناست که نرخ های بهره باید به اندازه ای افزایش داده 

شوند که تاثیرات موردنظرشان را داشته باشند.
با این حال، استفاده از سیاست پولی برای تکیه بر حباب های اعتباری یک استراتژی 
روان برای در پیش گرفتن سیاست پولی نمی تواند باشد. انجام چنین کاری نسبت به آنچه 
که مقامات پولی می خواهند یا همان تورم خیلی کم می تواند منجر به اقتصادی ضعیف تر 
ش��ود. این نشان می دهد که یک موازنه سیاست پولی بین تعقیب ثبات مالی و تعقیب 
ثبات قیمت و تولید وجود دارد. همچنین چنان که پیش تر ذکر شد، دادن هدف دیگری 
به سیاست پولی ممکن است به یک اغتشاش در تعهد بانک مرکزی به ثبات قیمت منجر 

شده، تکیه گاه اسمی را تضعیف کند و پتانسیل نتایج اقتصادی را وارونه سازد.
خطر دیگر در برداشتن سیاس��ت پولی به عنوان ابزاری در ارتقای ثبات مالی این 
است که امکان دارد به تصمیم هایی در جهت سخت تر کردن سیاست پولی در مواقعی 
که ضرورتی ب��رای محدود کردن حباب های اعتباری وجود ندارد، منجر ش��ود. یک 
وضعیت نرخ بهره پایین ضرورتاً نش��ان گر آن نیست که سیاست پولی ریسک پذیری 
بیش از حد را ارتقای داده اس��ت. درس��ی که از این آنالیز می توان گرفت آن است که 
سیاستگذاران پولی ابزارهایی را برای ارزیابی این که آیا حباب اعتباری گسترش پیدا 
کرده یا خیر طلب خواهند کرد. تحقیقاتی در حال حاضر برای یافتن فاکتورهایی که 
نشانه هایی از آن باشند که آیا یک حباب اعتباری شکل گرفته یا نه در جریان است. 
رشد اعتباری باال، افزایش نسبت بدهی به دارایی خالص، اسپرد ریسک پایین و برآورد 
و ارزیابی اینکه آیا استاندارد اعتباری در حال نوشته شدن جاری شده است، گوشه هایی 
از داده هایی هستند که می توانند بانک های مرکزی را درخصوص تصمیم درباره اینکه 
خطر حباب اعتباری قریب الوقوع وجود دارد یا نه یاری کنند. در آینده بازبینی شرایط 
بازارهای اعتباری یکی از فعالیت های محوری بانک های مرکزی خواهد شد و تحقیق 
روی بهترین روش های انجام این بازبینی یکی از اولویت ها در آینده خواهد ش��د. این 
خطر اندیشیدن به استفاده از سیاست پولی برای ارتقای ثبات مالی امروزه بسیار مناسب 

است.
 برخی اقتصاد دانان به عنوان مثال هوینگ و راجان )2010( فدرال رزرو را به افزایش 
نرخ های بهره فراخواندند چون آنان استدالل می کردند که نرخ های پایین کنونی پذیرفتن 
ریس��ک بیش از حد را تش��جیع می کند. با وجود این اقتصاد آمریکا در حال حاضر در 
وضعیت رش��د اعتباری سریع، پریمیوم ریسک پایین و افزایش نسبت بدهی به دارایی 
خالص نیس��ت. در واقع، به نظر می رسد که هنوز اقتصاد در یک چرخه کاهش نسبت 
بدهی به دارایی خالص فرو رفته و فشارهای نزولی جدی را برای اقتصاد ایجاد می کند. 
این بدان معنا نیس��ت که این وضعیت نمی تواند تغییر کند. با وجود این، در موقعیت 
بحرانی کنونی، نرخ های پایین بهره به نظر نمی رسد که حباب اعتباری دیگری در ایاالت 
متحده ایجاد کنند و توجیهات برای افزایش آنها در راستای کم کردن پذیرش ریسک 

بسیار ضعیف است.
از سوی دیگر، اقتصاد بسیاری از بازارهای در حال توسعه نوظهور و برخی اقتصاد های 
پیش��رفته در حال حاضر در فضا های بس��یار متفاوتی هستند چون آنها به چرخه کم 
ش��دن نس��بت بدهی به دارایی خالص چنان که در اروپا و ایاالت متحده جریان دارد، 
وارد نش��ده اند. بنابراین آنها احتمال خطری احتمالی برای توسعه یک حباب اعتباری 
را دارا می باشند و نرخ های پایین بهره در ایاالت متحده خطری احتمالی هستند چون 
آنها می توانند ریسک پذیری بیش از حد را باال ببرند. در این کشورها با وجود این، گزینه 
سیاست پولی سفت و سخت برای محدود کردن ریسک پذیری ممکن است در دسترس 

نباشد چون افزایش نرخ های بهره فقط ورود جریان سرمایه را تشویق می کند که قادر 
خواهد بود یک جهش اعتباری را ارتقا دهد. برای این کشورها تنها گزینه ممکن است 

تعقیب سیاست های احتیاطی کالن برای محدود کردن رشد اعتبار باشد.

دوگانگی بین سیاست پولی و سیاست ثبات مالی
درس دیگری که از بحران مالی و مباحث فوق گرفته می ش��ود آن است که سیاست 
پولی و سیاس��ت ثبات مالی فی نفسه به هم پیوسته هستند پس دوگانگی بین سیاست 
پولی و ثبات مالی چیز نادرستی است. چنانکه دیدیم، سیاست پولی می تواند بر ثبات مالی 
تاثیرگذار باشد، حال آنکه سیاست های احتیاطی کالن هم برای ارتقای ثبات مالی تاثیری 
بر سیاست پولی خواهند داشت. اگر سیاست های احتیاطی کالن برای محدود کردن یک 
حباب اعتباری به کار گرفته شوند، آنها رشد اعتبار و رشد تقاضای کل را نیز کند خواهند 
کرد. در چنین مواردی، ممکن است الزم باشد سیاست پولی برای منحرف کردن ضعف 
تقاضای کل ساده تر شود. متناوباً، اگر سیاست نرخ ها به منظور تحریک اقتصاد پایین نگه 
داش��ته ش��ود، چنانکه در حال حاضر هم صدق می کند، ریسک بزرگتری وجود خواهد 
داشت که یک حباب اعتباری ایجاد شود. ممکن است برای اطمینان از اینکه یک حباب 
اعتباری شروع نشده نیاز به سیاست های احتیاطی کالن سخت تری داشته باشد. هماهنگی 
سیاست های پولی و احتیاطی کالن موقعی ارزش بزرگتری پیدا می کند که هر سه هدف 

ثبات قیمت، ثبات تولید و ثبات مالی دنبال شوند.
من در جای دیگر درباره اینکه چگونه بحران مالی اخیر منطق نوینی را برای بانک های 
مرکزی در راستای عمل به عنوان یک رگالتور سیستماتیک موجود آورده بحث کرده ام 
)میشکین 2009(. مزایای هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست احتیاطی کالن دلیل 
دیگری را برای بانک های مرکزی در به عهده گرفتن نقش یک رگالتور سیستمیک ایجاب 
می کند. هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست احتیاطی کالن تنها زمانی می تواند موثر 
باشد که یک نهاد دولتی مامور هر دو باشد. چنانکه هر کس که بخت تجربه سیر در حریم 
نهادهای مختلف دولتی را داشته است می داند، هماهنگی بین سیاست ها بسیار مشکل 

خواهد بود هرگاه کنترل سیاست ها درحریم نهاد های مختلف قرار گیرد.

مالحظات پایانی
خب��ر بد اینکه ما در میان س��ونامی اعتباری قرار گرفتیم که فق��ط یک بار در هر 
100س��ال وقوع می کند و تاثیرات مخربی بر اقتصاد باقی می گذارد که برای سال های 
آینده هم تداوم خواهد داشت. خبر خوب این که اقتصاد دانان پولی و روسای بانک های 
مرکزی دیگر مجبور نیس��تند پشت میز طراحی بنشینند و هر آنچه در طول 40سال 
گذشته آموخته اند بیرون بریزند. بیشتر دانش سیاست پولی دست نخورده باقی مانده. 
مورد مربوط به اس��تراتژی سیاس��ت های پولی را که به منظور وجه تسمیه بهتر آن را 
هدف گی��ری تورمی انعطاف پذیر نامیدم هنوز هم به قوت خود باقی اس��ت و در برخی 

موارد بیشتر از گذشته.
بحران مالی اخیر، گرچه، برخی بازاندیشی های اساسی درباره جزییات این چارچوب 
بنیانی مربوط به استراتژی سیاست پولی را ضروری کرده اما اکنون ما تشخیص داده ایم 
که بخش مالی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کالن بازی می کند و آن را در زمان هایی 
به شدت غیرخطی می کند. این ما را وادار می کند که چارچوب خطی درجه دوم را برای 
اندیش��یدن به چگونگی هدایت سیاست پولی در هنگامی که یک اختالل مالی وجود 
دارد، رها کنیم. اکنون مورد قوی تری برای چارچوب مدیریت ریسک که به دنباله های 
ریسک تقسیم شده و می تواند نتایج خیلی وارونه ای را برای اقتصاد در پی داشته باشد. 
درس دیگر این است که مورد قویی برای سیاست پولی در تکیه بر حباب اعتباری وجود 
دارد )ولی نه فی نفس��ه تکیه بر حباب های قیمت دارایی( ، به جای این فقط باید بعد 
از ترکیدن حباب آن را تمیز کرد. اس��تفاده از سیاست پولی برای تعقیب اهداف ثبات 
مالی، گرچه کار آس��انی نیست و تحقیق درباره چگونگی نظارت بر شرایط اعتباری به 
گونه ای که تصمیمات برای استفاده از سیاست پولی در راستای مهار ریسک های بیش از 
اندازه، متکی بر اطالعات صحیح باشد یکی از اولویت های تحقیقات در آینده خواهد بود. 
سرانجام، بحران مالی روشن ساخت که تعامل بین بخش مالی و مجموع اقتصاد حاکی از 

آن است که سیاست پولی و سیاست ثبات مالی به شدت درهم تنیده هستند.
خبر خوب دیگری هم هست که از این بحران می آید. حوزه کالن اقتصاد دانان پولی 
به تنوری بس��یار افروخته تر و مهیج تر تبدیل شده است. اکنون ما با دستور کار جدید 
تمام عیاری برای تحقیق مواجه شده ایم که می تواند افراد را برای مدت های مدیدی به 
خود مشغول کند. این کار روسای بانک های مرکزی را نیز بسیار مهیج کرده است. آنان 
اکنون باید به گس��تره وس��یع تری از اصول و فروع سیاستگذاری که قبالً کمتر بودند 
بیندیشند. این مطمئناً خسته کننده خواهد بود اما حرفه بانکداری مرکزی بسیار مهیج تر 

خواهد شد.   


