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چکيده
نزديک به ربع قرن پس از اعالن جنگ با تورم توسط پل ولکر در  6اکتبر سال  ،9151آلن گرينسپن اظهار داشت هدف مورد نظرر
حاصل شده است .براي ترسيم پيشينه تاريخي موضوع ،در اين مقاله به بررسي ديدگاه هاي پل ولکر و آلن گرينسپن در خصرو
برخي از جنبه هاي ناظر بر سياست پولي ،در ميان مباحث و کنکاشهاي مربوط به ويژگيهاي قابل تشخيص تورمزدايي ،پرداختره
شده است.

واژگان کليرردي :ثبات قيمت ها ،نرخ تورم ،پل ولکر و آلن گرينسپن.

طبقهبندي. E52, E58, E61 : JEL

______________________________________________________
 .1اين متن ترجمهای است از:
Orphanides, Athanasios.(2006). The Road to Price Stability. Finance and Economics Discussion Series,
Federal Reserve Board, Washington, D.C.
mohammadnadali@yahoo.com
پژوهشگر بانک مرکزي
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.5مقدمه
-

حدود ربع قرن پس از اعالن جنگ با تورم توسط پل ولکر (در  6اکتبر سال  ،)9191آلن ررننپن

جانشي وي در مقام رئيس فدرال رزرو  -بيان کرد هند منورد ن نر حاشنل اند اسن  .وي اظهنار
داا " :براساس بيشتر تعارنف اظهاراد توسط تحليلرران ،هد ما از ثبات قيم ها تا اواسط سنال
 3002حاشل اد اس  .تالش هاي فراوان و منحصر به فرد انجام اد در دو دهه رذاته سرانجام بنه
نتيجه رسيد اس ".

9

سياس هاي اجرااد از سوي کميته بازار باز فدرال ) 3(FOMCبا رهبري ولکر و ررننپ

ننه

تنها محيط مناسبي از ثبات قيم ها انجاد کرد ،بلکه به دوران خوب ثبات و کاميابي اقتصنادي کمن
کرد اس  .با اجراي مرحله اول سياس تورمزداني سرنع ،تورم تثبي اد -در ابتدا در سطح  4درشد
و در طول حدود  93سال پس از آن در سطح نزدن

به  3درشد (نمودار  9ثبات تورم را که به وسنيله

ااخصهاي تورم پانه  CPIو  PCEانداز ريري اد اس  ،نشان ميدهند) .همچنني  ،در انن مرحلنه
بيثباتي فعالي هاي اقتصادي به طور قابل مالح هاي کاهش نافته و بهر وري در طول دهه رذانته از
اتاب برخوردار اد اس .
نمودار .5نرخ تورم از سال  5353به بعد

______________________________________________________
1. Greenspan, Alan.(2004). P 35.
)2. The Federal Open Market Committee (FOMC
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هنوز بپيار زود اس که نقش سياس پولي را از عوامل دنگر محتمل و مؤثر بر روي پيشنرف
همه جانبه و باورنکردني اقتصاد کالن اناالت متحد آمرنکا در دور ولکر -ررننپ

متمانز کرد؛ اما به

هر شورت سياس هاني که به برقراري ثبات قيم ها در اقتصاد آمرنکا منجر اند ،بندون ان

نقنش

مثب و معناداري در ان دستاورد بزرگ انفا کرد ،نتيجهاي که به همان انداز اهمي دارد که چرخش
از اجراي سياس هاي کالن زنانبار معطو به وضعي به ادت تورمي به سياس هاي کنالن معطنو
به وضعي غيرتورمي ،به دنبال داا .
بررسي و اناساني ونژريهاي سياس هاي استراتژن

دنبال اد از سوي  FOMCبا هدان

و رناس ولکر-ررننپ  ،به ارانه چشماننداز تنارن ي از تجربنه تنورمزدانني از اقتصناد آمرنکنا کمن
ميکند .پيشينه وسيع تارن ي موجود  -اامل شورتجلپات  ،FOMCسن نرانيهنا و رنزارشهناي بنه
کنگر  -تصونر رواني از دندرا هاي ولکر و ررننپن

در خصنوم مباحن و مجنادالت مربنو بنه

سياس پولي ،ارائه ميدهد .محتواي ان اسنناد و انواهد نشنان منيدهند کنه در زميننههناي خنام
استراتژي سياس پولي دندرا ها و رونکردهاي متفاوتي در بي اعضناي کميتنه ( )FOMCبنا رهبنري
ولکر– ررننپ

حاکم بود اس  .برداان کلني آن اسن کنه اعضناي کميتنه  FOMCدنندرا هناي

متفاوتي در زمينه استراتژي سياس پنولي داانتند ،بننابران  ،دنندرا هناي ولکنر-ررننپن

ضنرورتا

منعکسکنند دندرا مورد اجماع اعضاي کميته نبود اس  .با ان وجود و با توجه به ان محندودن ،
بررسي دندرا هاي بياناد از سوي ولکر -ررننپ  ،ونژريها ،آثار و ن رات آنهنا ،منيتوانند بپنيار
آموزند بااد.
 .2اولويت ثبات قيمتها

5

بر اساس قانون فدرال رزرو (اشالح اد در سنال  ،)9199فندرال رزرو وظيفنه دارد سياسن هناني را
طراحي و اجرا کند که معطو به تأمي "حداکثر ااتغال ،قيم هاي با ثبات و نرخهاي بهر بلندمدت
متعادل" بااد .سياستگذاران فدرال رزرو براي چندن دهه به ايو هاي سازرار با مأمورنن ناداند و

______________________________________________________
1.The Primacy of Price Stability
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نننا اهنندا مشننابه عمننل کننرد اننند 9.بننه دليننل رونکننرد و برداانن متفنناوت از مفهننوم تبننادالت

3

کوتا مدت/بلندمدت بي ان اهدا و امکان دستيابي همزمنان بنه اهندا ناداند  ،مفهنوم عمليناتي
اهدا و مأمورن هاي برامرد اد در قانون در طول زمان تغيير کرد اس .
از مهمترن دستاوردهاي سياس پولي از سال  9191به بعد ،تأکيد مجدد بر نقنش منحصنر
به فرد ثبات قيم ها به عنوان هد عملياتي سياس پولي اس  .تأکيد بر اعتقادات پل ولکر و اهمين
آن در درک و اشالح سياس هاي پولي در اکتبر سال  ،9191از سنوي دنونند ليندسني و همکنارانش
مورد بررسي قرار ررفته اس  .آل ررننپ

2

نيز در نواتههاي خود ان دندرا را که ثبنات قيمن هنا

پيشار الزم بهمن ور دستيابي به حداکثر راد اقتصادي با دوام اس  ،بهدفعات بيان کرد و اولونن
ثبات قيم ها به عنوان هد اشلي سياس پولي را مورد تأکيند قنرار داد اسن  .در  91اکتبنر سنال
 -9191زمان استماع کنگر به رزارش راهکار تورم شفر -آل ررننپن

از طنرح ناداند و ضنرورت

افا سازي جزئيات آن در قالب عبارتهاي زنر پشتيباني کرد:
"راهکار تورم شفر نشاندهند تالش سازند براي فراهم سناخت زميننه هندان کنگنر بنر
فدرال رزرو ارزنابي مياود ...زمينه هدان قو مقننه در تبيي اهدا سياس اقتصاد کنالن بنه طنور
کلي و اهدا سياس پولي به طور ونژ  ،پيشتر فراهم اد اس  .متأسنفانه قنواني و مقنررات اهندا
چندرانه اي را در دستور کار سياس پولي قرار داد اس که دس کم در افقهاي زمناني کوتنا مندت،
ان اهدا هموار با نکدنگر سازرار نبود اند .بيانيه و رزارش حاضر از آن جه قابل تحپي اس که
سياس پولي را در جه هدفي واحد ،نعني ثبات قيم ها که سياس پولي به نحو مناسنبي قنادر بنه
تأمي آن اس  ،سوق ميدهد ...".در بلندمدت ،ثبات قيم ها پنيشانر اشنلي چنرخش اقتصناد بنه
سوي عملکرد مطلوب ارزنابي مياود .به همي دليل اس که فدرال رزرو مصمم اس تا ان هند را
تأمي نماند".

______________________________________________________
1. Orphanides .(2003).
2. Trade off
3. David Lindsey, et al .(2005).
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در ان نقل قول ،آل ررننپ

از دندرا سنتي و کالسي

ن ري در مورد خنثيبودن پنول

در اقتصاد ،که بر اساس آن حداکثر راد اق تصادي پاندار و بادوام نپب به نرخ تورم غيرحپاس اسن ،
فراتر رفته و به ادت از ان ن ر دفاع ميکند .وي ادعا ميکند ثبات قيمن هنا پنيشانر الزم بنراي
دستيابي به حداکثر راد اقتصادي اس  .وي در اظهارات بعدي خود در  34مي سال  3009ان مطلب
را بيشتر توضيح ميدهد و ميروند" :آمادري بان
هد رذاري براي بان

مرکزي براي مقابله با تورم را ميباند بنيش از نن

مرکزي ارزنابي کرد؛ زنرا که تأمي ان هد مأمورن

اشلي منا بنراي ارتقناي

ظرفي هاي راد پاندار تلقي مياود".
 .9تعريف ثبات قيمتها
با وجود آنکه فدرال رزرو در دوران ولکر -ررننپ

هد ثبات قيم ها را بنه عننوان راهنمناي اشنلي

سياس رذاري پولي مدن ر دااته ،اما آنان هيچگا درشدد برنيامدند تا تعرنف کمني روانني از ثبنات
قيم ها ارائه کنند .حتي پيش از آن ،آل ررننپ

هموار تأکيد داا که ااخصهاي موجود بنراي

کمي کردن چني هدفي به انداز کافي دقيق نيپ  .وي ميروند" :با بيان ثبات قيم هنا ،هنيع عندد
خاشي بر اساس روشهاي انداز ريري و هيع ااخص خاشي مورد ن نر من نيپن  .در واقنع ،درک و
تش يص آنکه مفهوم ارانط و کيفي ثبات سطح عمومي قيم ها چيپ  ،بيش از پيش داوار اند
اس  ...هدفگذاري تورم با تمپ
بااد ".وي در مقابل ،ن
وجود ن

به عددي خام ،ممک اس غيرمطلوب و حتي نن

روننه نادرسن

معيار کيفي را پيشنهاد ميکند" :بهترن تعرنف و تعبير براي ثبات قيم هنا

ارانط محيطي اس که در آن تورم به رونه اي پاني و در طول زمان باثبات بااد؛ بهطوري

که اساسا در تصميمات خانوارها و بنگا ها تأثيري برجاي نگذارد".
محدودن هاي انداز ريري ااخص عمومي قيم ها و بيان آن توسط ن

ااخص خنام ،در

اختال اعداد ااخصهاي م تلف در انداز ريري تورم بيشتر نمانان مياود (نمودار  .)3بهوننژ آنکنه،
در ثبات قيم ها  ،اتکا به ااخصي خام براي هدان سياس پولي ميتواند مشکلآفرن انود .اناند
مشکل انت اب تنها ن

معيار ناقص  -از ميان انواع رزننههاي محتمل -بتواند توضنيح دهند کنه چنرا
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کميته  FOMCااخص بهکار برد اد براي ارائه چشم انداز مناسبي از تورم را به طور مرتب جانگزن
و تعونض کرد اس (نمودار .)2
نمودار .2گزينههاي مختلف اندازهگيري تورم

آل ررننپ

با حمان

از تعرنف کيفي در زمينه تورم ،تعلق ذهني خود به دندرا پل ولکر را

نشان داد .پل ولکر پيشتر رفته بود:
"به ن ر م تعرنف عملي معقول از ثبات قيم ها ،عبارت اس از موقعيتي که در آن انت ارات
در مورد افزانش (نا کاهش) سطح عمومي قيم ها در ن

دور زماني بهنپب طوالني ،اثر مپلط 9بنر

رفتار اقتصادي و مالي ندااته بااد .به معني دقيقتر" ،ثبنات" داللن بنر آن دارد کنه تصنميمسنازان
مبناني دااته بااند که بر اساس آن به ان نتيجه برسند که ارزشهاي "اسمي" و "حقيقي" در طول
افق برنامهرنزي نکي اس  -و افق برنامهرنزي نيز بهنپب طوالني بااد ( 39دسامبر سال ".)9192

______________________________________________________
1. Pervasive Influence

549

مسير ثبات قيمتها

نمودار .9پيشبينيهاي  FOMCو نتايج حاصله
الف) پيشبيني روند ميانه نرخ تورم و نتايج حاصله

ب) پيشبيني روند ميانه نرخ بيکاري و نتايج حاصله

 .4اجراي سياست
پل ولکر و آل ررننپ

انت ارات تورمي و ثبات آن را ،نه فقط براي تعرنف ثبات قيم ها ،بلکه بهطور

کلي به عنوان داد اشلي براي هدان سياس پولي و سنجش و رشد ميزان موفقين آن منورد تأکيند
قرار دادند .پانش تحوالت انت ارات تورمي جنبه حپاس سياسن پنولي در طنول تمنام دوران ولکنر -
ررننپ

بود اس  .در توضيح اشالحات سياستي سال  ،9191پل ولکر بهتنازري هزنننههناي بپنيار
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باالي قصور و اکپ در مهار انت ارات تورمي را تکرار کرد اس  .وي ميروند":ن

مطلب در ذهننم

وجود دارد و آن اننکه هررز اجاز ندهيد که تورم در اذهان رنشه بدواند .ارر ان اتفاق بيافتند ،متوقنف
"9

کردن اتاب آن بپيار عذاب آور خواهد بود.

همچني  ،هر دو رئيس فدرال رزرو آمرنکا بر ضرورت اناساني از قبل عوامل و نيروهاي بر هنم
زنند ثبات بازار تا حد امکان تأکيد دااتند .با ان حال ،آنها اعتبار پيشبينيهاي به عمل آمند بنراي
اجراي سياس هاي از پيش تعيي اد را مورد سنؤال قنرار دادنند و در منورد مفيند بنودن مندلهناي
و تردند ابراز کردند.

اقتصادسنجي براي توشيههاي سياستي ا

اررچه در دور مورد ااار  ،مفاهيم ن ري فرآنند سياس رذاري پولي بهونژ مفاهيم ننرخهناي
طبيعي و اکا نرخ ها به عنوان راهنماي سياستي در عرشه ن ري حاکم بود (مبناحثي ماننند انکا
توليد ،اکا بيکاري ،اکا نرخ بهر ) ،اما آل ررننپ
ان مفاهيم نداا  .ررننپ

ن ر مپاعدي نپب به سنودمندي عمليناتي

در  33ژوئ سال  9114در پاسخ به پرسشي درخصوم اشطالح "ننرخ

طبيعي بيکاري" ،خاطر نشان کرد "اررچه اند سطح آستانه ملني 3،بنه مفهنوم سنطحي از ننرخ تنورم
کوتا مدت اس که از ن ر آماري افزانش نا کاهش مينابد ،اما در عمل ،دستيابي به برآوردهاي مناسب
براي اناساني ان نرخ طبيعي بپيار داوار اس  ".وي نتيجه ميريرد ":در چني ارانط ننامطمنني،
فکر نميکنم که هيعرونه برآوردي از نرخ طبيعي براي طراحي و اجراي سياس پولي مناسب بااد".
به همي ترتيب ،وي در پاسخ به پرسشي در مورد نرخ بهنر طبيعني خناطر نشنان منيسنازد:
"اررچه مفهوم نرخ بهر طبيعي ،به لحاظ ن ري معنادار اس  ،امنا مشنکالت اسنتفاد از آن در عمنل،
سبب محدود ادن فواند آن به عنوان چارچوبي براي سياس رذاري پولي اس  .از ن

سوي ،تعنارنف

م تلفي از نرخ بهر طبيعي واقعي خنثي قابل ارائه اس ؛ از سوي دنگر ،برآوردهاي کمي بنراي چنني
"2

نرخي با نااطمينانيهاي فراواني همرا اس .

______________________________________________________
1. Letter to William Poole .(May 26, 2006).
2. National Threshold.
3. Letter to Rep. Jim Saxton .(November 28, 2005).
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از آنجا که طراحي و اجراي مباح مربو به سياس پولي بهنوعي با احتراز از نااطمينانيهناي
مربو به کاربرد مفاهيم مجرد ممک اس  ،بنابران  ،جاي تعجب نيپ که در زمان ولکر -ررننپن
سياس هاي پولي بر مبناي مدلهاي ساد پولي به مرحله اجرا رذااته نمياند .بنراي مثنال ،اجنراي
سياس کنترل بهينه پولي بر اساس روشهاي متکي بر مدلهاي ساد  ،ممک اسن نشناندهنند آن
بااد که تصميمهاي سياستي بانپتي برمبناي ترکيب و تعادل اکا توليند و انکا تنورم از طرننق
قاعد تيلور در پاسخ به اکا هاي ناداد  -در طول افق زمان منورد پنيشبينني -هندان انوند؛ امنا
استفاد از ان روش ها به دليل ناسازراري با چارچوب ظرنف و دقيقي که در ان زمينه الزم اسن  ،بنا
محدودن هاني مواجه اس  .در نتيجه ،نميتوانپ به عنوان ن

روش تقرنبي منورد تأنيند دو رئنيس

فدرال رزرو ناداد بااد .در واقع ،توجه به پيامدهاي اجراي ان سياس ها در دهه  9190نشاندهند
همان ناسازراريها و رنپ هاي مترتب بر اجراي سياس هاي پولي بود اس .
جنبه غيرمتعار تورمزداني دور  3002-9191سرا پرنوسان آن بود اس ؛ در حنالي کنه
فشارهاي تورمي وارد به اقتصاد در دور ناداد  ،با مقاوم روبهرو مياد ،در عي حال ،با تثبي ننرخ
تورم در حوالي  4درشد ساالنه ،از ضعف اقتصادي نااني از اجنرا و پيگينري سياسن هناي ضندتورمي
پرهيز مياد .حرک پراتابتر و سرنعتر به سم هد تثبي قيم ها با رونکنرد دقينق اناسناني
فرش هاي مناسب براي اجرا و پيگيري سياس هاي ضد تورمي با هزننه پاني مقدور و ممک اسن .

9

پيشرف هاي اقتصادي بهدس آمد در زمينه تثبي تورم را ميتوان نااي از راد اتابان و غيرمنت ر
بهر وري در دهه  9110و نيز رکود اقتصادي سالهاي  9110و  3009ارزنابي کرد که به تثبي تنورم
و نرخ بيکاري در دامنه پاني پيشبينيهاي  FOMCبه شورت ن اممند در انن سنالهنا منجنر اند
اس .

______________________________________________________
1. Orphandies and Wilcox. (2003).
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 .7نتيجهگيري
تجربه و دستاوردهاي مربو به سياس هاي پولي معطو به تثبي قيمن هنا در ربنع قنرن رذانته،
توشيف و اجراي مدلهاي ساد پولي را که در زمينههاي ن ري طراحي اد اس  ،انکار ميکنند .انن
دستاوردها عالنم و اواهدي ارائه مي دهد دال بنر اننکنه حجنم قابنل تنوجهي از ن نرات استصنوابي و
شالحدندي در زمينههاي تصنميمرينري و سياسن رنذاري پنولي منؤثر بنود اسن  .بنا انن وجنود،
سياس هاي پولي  FOMCبا هدان ولکر -ررننپ  ،ناهنجاريها و بيثباتيهاي سياس رذاري پنولي
ميراث دور تورم باال را مرتفع ساخ و از تکرار ااتباهات و خطاهاي سياستي منجر به انن وضنعي ،
پرهيز نمود .در مجموع ،مي توان رف که سياس پولي دوران ولکر -ررننپ

بنه شنورتي ن ناممنند

اجراني اد و در تمرکز بر"حداکثرسازي احتمال دستيابي توأمان به اهدا ثبات قيمن هنا و حنداکثر
راد اقتصادي پاندار و با دوام" ،موفق عمل کرد اس .

9

______________________________________________________
1. Greenspan .(2004).
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