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 مقدمه مترجم

ـ       خصـوص سياسـتگذاري   ه استانلي فيشر از اقتصاددانان صاحب نـام در زمينـه اقتصـاد كـالن و ب

اي آكادميـك      حرفـه  هـاي    تركيـب مناسـبي از فعاليـت       ، كاري خود  ةوي در تجرب  . اقتصادي است 

المللـي را    هـاي بـين     ب مديريتي در سـازمان    صهاي تراز اول اقتصاد و منا       دهدر دانشك ) دانشگاهي(

هـاي   پويـايي  مجلـه  2005 كه در شـماره آوريـل        ،وي در مصاحبه حاضر    .كنار هم جمع كرده است    

 زندگي نامه علمي خود را از ابتداي جواني به تفصيل تشريح كـرده و               ،ه به چاپ رسيد   2اقتصاد كالن 

 .دهد المللي پول را توضيح مي بين  ن مسئوليت خود در صندوقهاي دورا  چالشخصوص به

. هاي مطرح اقتصاد كالن در دو دهه اخير است             خود از چهره   ،ر بالنچارد يوي ال ،مصاحبه كننده 

" اقتصاد كـالن درهايي  درس"نام اين دو تن از زمان انتشار كتاب     
آن را  كـه بالنچـارد و فيشـر    3

ا در دروس اقتصاد كالن دوره كارشناسي ارشد و دكتري در سرتاسر            ه م نا ترينشهور از م  ،اند  نوشته

                                                 
١. Russell Sage Foundation, May ٢٠٠� 

∗  هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ها و سياست  محقق اداره بررسي 

٢. Macroeconomic Dynamics, Vol.٩, No.٢ 
٣. Lectures in Macroeconomics, ١٩٨٩,The MIT Press 
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ـ                .دنياست ـ    اً  نكته اينجاست كه با وجود آنكه اقتصاد كالن طي دو دهـه گذشـته تقريب  داز نـو متول

ـ    اين   . كتاب بالنچارد و فيشر هنوز از معتبرترين كتب درسي اقتصاد كالن است            ،شده ه مصـاحبه ب

  بـراي  ،جالب است هاي سياستي و كاربردي اقتصاد كالن         به جنبه دان  من  همان اندازه كه براي عالقه    

 خصـوص  بـه  . خواهـد بـود  جالـب توجـه  نيـز  هاي نظري اين شاخه پرتحول اقتصـاد          شيفتگان جنبه 

 1.توانند نكات زيادي از مطالعه اين مصاحبه بياموزند از هر دو منظر مي اقتصادي و مالي كارشناسان

 گرفتيد وارد حوزه علم اقتصاد شويد؟  چه شد كه تصميم: النچاردب

اي در رودزياي جنوبي بـودم كـه بعـداً رودزيـا و سـپس                 در آن زمان من يك بچه مدرسه      : فيشر

آمـوزان    آموزشي آنجا انگليسي بود و به همين دليل هم دانـش          ) نظام(سيستم  . زيمبابوه نام گرفت  

در ابتدا مـن دروس     . نتخاب كنند  كه رشته تخصصي خود را در دو سال آخر دبيرستان ا           ملزم بودند 

در بعضـي   .  رياضي و شيمي را انتخاب كردم به اميد اينكه مهنـدس يـا رياضـيدان شـوم                 ،فيزيك

 درس خوانـده    LSE 2كـردم كـه در        مان مشورت مـي      من با پسر يكي از دوستان خانوادگي       ،موارد

ين ايـام او مطـالبي از      درهمـ . او به من پيشنهاد كرد كه در رشته اقتصاد ادامه تحصيل بـدهم            . بود

د در سال آخر    شاين امر باعث    . كتاب مقدماتي ساموئلسن را به من ياد داد كه براي من جذاب بود            

 . درس اقتصاد را نيز انتخاب كنم،دبيرستان

 !رسد  كمي عجيب به نظر مي،اما انتخاب درس اقتصاد در دبيرستان: بالنچارد

آمـوزان    شد كه الزم بود دانـش       زشي انگليسي ناشي مي   م آمو نظا اين مسئله بيشتر از      ،خب: فيشر

چـارچوب  "مـا كتـاب     . معلـم اقتصـاد مـا خيلـي خـوب بـود           . يك گرايش خاص را انتخاب كننـد      

"اجتماعي
در فاصـله بـين   . در همين دوران من با عقايـد كينـز آشـنا شـدم          .  را خوانديم  4 هيكس 3

هر چند كه مطمئن    . ينز را بخوانم   ك "عمومي) نظريه(تئوري  "مدرسه و كالج فرصتي پيش آمد تا        

                                                 
هاد نيلي در انجـام     فر دكتر آقاي جناب دقيق اصالحات و ها راهنمايي از كه نددا مي الزم برخود مترجم. 1

 .اين ترجمه تشكر و قدرداني نمايد

٢. London School of Economics 
٣. Social Framework 
�. Hicks 
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. ثير نثر كينز قرارگرفتـه بـودم      أتحت ت اين  نيستم متن كتاب را به خوبي درك كرده باشم با وجود            

 . گرفته بودمLSEدر اين زمان من تصميم خود را براي ورود به 

  را انتخاب كرديد؟ LSE ،مريكااهاي  چرا به جاي دانشگاه: بالنچارد

براي ما انگلسـتان قطـب عـالم محسـوب          . كرديم  مريكا فكر نمي  ا به    ا اصالً در آن زمان م   : فيشر

  را LSEمـن   .   و كمبـريج بايـد يكـي را انتخـاب كـنم            LSEگفتند بـين      معلمان من مي  . شد  مي

 ،از طـرف ديگـر    . انتخاب كردم زيرا كسي كه مرا با اقتصاد آشنا كرده بود به اين دانشگاه رفته بود               

جنوبي   كره  دانيد كه سال دانشگاهي در نيم       مي. ي زود به نتيجه رسيده بودند     آنها در انتخاب من خيل    

 .شود به جاي ژوئن در دسامبر تمام مي

 اين موضوع در مورد اقتصاد چندان مصـداق         ، چپ معروف بود   هاي    به گرايش   LSEهر چند   

رس پايه را به     اولين د  1ريچارد ليپسي . گذرانديم  هاي خيلي متعارف را در آنجا مي       ما درس . نداشت

 يك دوره اقتصاد كـاربردي      2فرانك پايش . داد  كه كارش را  خيلي خوب انجام مي        ما تدريس كرد  

كـه او     هنگـامي  1963مـن بـه خـوبي بـه يـاد دارم كـه در اوايـل سـال                   . را براي ما تدريس كرد    

بينـي    را پـيش 1964ها در سـال   پرداخت داد، وقوع يك بحران تراز     اساليدهايش را به ما نشان مي     

كه او تعيين كرده بود به وقوع پيوسـت و مـن خيلـي تحـت تـأثير ايـن                     بحران در زماني  . كرد  مي

 .موضوع قرار گرفتم

ا حس خاصـي    ه  آيا شما نسبت به اين هيجان     .  بود LSEانگيز در     اين يك دوره هيجان   : بالنچارد

 داشتيد؟

اي زنـدگي در يـك دنيـاي        اين  اولين تجربه من بر     .  داشتم LSEمن اوقات خوشي را در      : فيشر

تـا  ايـن   بـا وجـود   ،مند بودم   هر چند كه من از مزاياي زندگي در لندن و قاره اروپا بهره            . بزرگ بود 

زنـدگي دانشـگاهي بـا آن چيـزي كـه در دوران             .  ناآشنا بـودم    ها با زندگي دانشگاهي كامالً     مدت

 – درس خوانـدن     كـردم كـه هـدف اصـلي         من تصـور مـي    . مدرسه تجربه كرده بودم متفاوت بود     

 .  موفقيت در امتحانات است-پنداشتم گونه كه در ايام مدرسه مي آن

                                                 
١. Richard Lipsey 
٢. Frank Paish 
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 درگيـر   LSEآورم كـه در آن زمـان          خاطر مي ه  كنم، ب   وقتي كه خاطرات آن زمان را مرور مي       

 بـود كـه     1بحث مطرح در آن زمان موضوع گزارش كميتـه رادكليـف          . هاي جذاب علمي بود     بحث

هـاي پـولي را       اين گزارش اجراي سياسـت    .  از مدافعان اصلي آن بود      يكي LSE از   2ريچارد سايرز 

. هاي پولي در انگلستان قلمداد گرديـد        توصيه كرده بود كه بعداً به عنوان آغازي بر احياي سياست          

اي در گـزارش      اجراي يك سياست پولي سـه مرحلـه       . گزارش مزبور مملو از توصيف و تعريف بود       

شـد، اميـد     ثر اعمـال مـي    ؤگر اين سياست در هر مرحله به طور مـ         رادكليف پيشنهاد شده بود كه ا     

شـد    آن تصـور مـي     اي بـود كـه در       اين گزارش پايان دوره   . رفت كه هدف نهايي حاصل گردد      مي

هاي پـولي بـه      داد كه در آن سياست      اي را نويد مي     مد نيستند و شروع دوره    اهاي پولي كار    سياست

 .رفت ه شمار ميبعنوان يك سكان اصلي و قوي در اقتصاد 

 در بينش فلسفي دانشكده  فرد شماره يـك بـود و بقيـه افـراد هـم در تجزيـه و                       3كارل پوپر 

 كه منحني فيليـپس را      4فيليپس. كردند  او تبعيت مي  ) شناختي  روش(لوژي  وهاي خود از متد     تحليل

صـاد را در آن    من با او درس نداشتم اما نوع نگاه او به اقت          .  بود LSEابداع كرد هم در آن زمان در        

 .  منحني فيليپس انجام شده بودمورد كارهاي زيادي در LSE در . ديدم زمان مي

در آن موقـع او حـدود چهـل         . شود   مربوط مي  5سولو  خاطره ديگري كه دارم به سخنراني باب      

كـه در مـورد      او خيلي شوخ و بامزه بود حتي زماني       . رسيد  نظر مي ه  تر ب  سال سن داشت ولي جوان    

گـويم ك     وقتي مـي  «گفت    آورم كه مي    خاطر مي ه  من اين گفته او را ب     . كرد  يد صحبت مي  تابع تول 

 ».گيرد  همان چيزي است كه كوزنتس اندازه مي7 است، چون سرمايه6منظور من كوزنتس

هـاي اقتصـاد سـنجي را         آورم كه فردي مدل     من همچنين آن لحظه مهيج را نيز به خاطر مي         

توانستيد از  اطالعات موجود براي برآورد          از اينجا بود كه شما مي      هيجان من . داد  برايم توضيح مي  

                                                 
١. Radcliffe 
٢. Richard Sayers 
٣. Karl Popper 
�. Phillips 
�. Robert Solow 
�. Kuznets 
٧. Capital  
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گذاشـتيد،    حال اگر همه روابط را كنار همديگر مـي        . پارامترهاي يك رابطه اقتصادي استفاده كنيد     

اين موضوع كه ابزاري بـراي      . داد  داشتيد كه عملكرد اقتصاد را توضيح مي      را  اي از روابط      مجموعه

 . گذاشت خيلي مهم و جذاب بود تيار ما ميكنترل اقتصاد در اخ

امتحـان كتبـي    ) يعني همان سال پاياني   (  دانشجويان فقط در انتهاي سال اول و سوم        LSEدر  

دانستم كه در اين دوره چگونه  به همين دليل من واقعاً نمي. كردند اي دريافت نمي دادند ولي نمره مي

.  تاريخ اقتصادي و چند جايزه ديگر دريافت كرده بودمالبته در پايان سال اول جايزه. دانشجويي بودم

 پـس از    بنـابراين، . نظر خاصي در مورد موقعيت تحصيلي خودم در كـالس نداشـتم           اين  اما با وجود    

 .التحصيلي براي كار در يك بانك آماده شدم فارغ

 ...افتاد  اتفاق سرانجاماما درخشش شما در اقتصاد هرچند با تأخير اما  )با خنده: (بالنچارد

 مشخص شد كه دانشجوي     ، را نوشتم  كارشناسينامه دوره     پس از اينكه پايان   .  است درست: فيشر

 رفتـه بـودم كـه تلگرافـي         1در اين ايام براي كار تابستاني به فلسطين اشغالي        . ام  خيلي خوبي بوده  

زم بـود    به همـين دليـل ال      .دريافت داشتم مبني بر اينكه به من بورس تحصيلي پيشنهاد شده بود           

دانسـتم كـه       نمي كارشناسيبنابراين تا پايان دوره     . كه براي ادامه تحصيالت به انگلستان برگردم      

 .در آينده يك فرد دانشگاهي خواهم شد

 بنابراين تا آن زمان هنوز شور و شوق الزم وجود نداشت ؟: بالنچارد

 تـا   ،مند بودم   ع واقعاً عالقه  هرچند به موضو  .  تا آن زمان انگيزه و هيجان خاصي نداشتم        ،نه: فيشر

.   تغيير كرد   MITولي اين وضع در ادامه تحصيالتم در        . آن موقع تحقيق ركن اصلي كار من نبود       

كـردم كـه      طور فكر مي    هم گرفته بودم، تا آن زمان اين       كارشناسي ارشد  LSEهر چند كه من از      

 يك دانشجوي اقتصاد فقـط      گويند و وظيفه    اقتصاد تنها آن چيزي است كه اقتصاددانان بزرگ مي        

 .استمطالعه مطالب آنان 

 يك انتخاب عقاليي بود ؟ بهتر نبود كه دانشگاه شيكاگو را            MITآيا ادامه تحصيل در     : بالنچارد

 كرديد؟ انتخاب مي

                                                 
� . ���� ���	
� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��Israel ��� ���� )�.( 
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در آن زمان همه بـه مـن        .  يك انتخاب كامالً منطقي بود     MITبراي من انتخاب دانشگاه     : فيشر

دادم بـه خـاطر ساموئلسـون و      بروي؟ و من بالفاصله جواب مي MITبه  خواهي    گفتند چرا مي    مي

 هـم دانشـگاه شـيكاگو را توصـيه          - بودم   LSEكه هنوز در      زماني - 1حتي هاري جانسون  . سولو

 من از تجديدنظر فريدمن در مورد رابطه مقداري پول مطلع بـودم ولـي معتقـد                 ، به عالوه  .كرد  مي

 . به همين دليل هم براي ادامه تحصيل به آنجا رفتم بهترين انتخاب است وMITبودم كه 

  چگونه بود؟MIT: بالنچارد

 پـس از اتمـام      ،كـردم    به تحصيالت عاليه فكـر نمـي       دورة كارشناسي چون تا قبل از اتمام      : فيشر

كه بـه    بنابراين وقتي .  گذراندم LSE را در    كارشناسي ارشد  يك دوره يك ساله      كارشناسيدروس  

MIT اما اين برتري خيلـي زود از بـين          ،بيشتري نسبت به ساير دانشجويان داشتم      آمادگي   ، رفتم 

يكي از اعضاي دانشكده كه من برحسب اتفاق خيلـي بـه او نزديـك بـودم فـردي بـه نـام            . رفت

التحصيل شده بود و در همـان         او آرژانتيني بود كه تازه از شيكاگو فارغ       .   بود  2ميگوئل سيدروسكي 

اتفاقاًً هـر دوي    . شده بود   به عنوان استاديار دانشگاه مشغول به كار       ،م شد MITسالي كه من وارد     

 .ما در يك آپارتمان در كمبريج ساكن شديم و رابطه بسيار خوبي با همديگر داشتيم

 رابطـه بسـيار     ،ميگوئل يك مربي جدي بود ولي چون از نظر سني به يكديگر نزديك بـوديم              

 در 3 دستيار كارهاي زيـادي بـا ميگوئـل و دانكـن فـولي     من به عنوان . گرديد خوبي بين ما برقرار   

متأسفانه ميگوئـل در پايـان سـال دوم    . اولين تعطيالت تابستاني خودم در اين دانشگاه انجام دادم        

بـه طـور     هم كار كردم كـه در آن زمـان           4من با دان پاتنكين   . كاري خود بر اثر سرطان درگذشت     

در اين زمان مـن واقعـاً درگيـر    . ك قهرمان را داشت    آمده بود و براي من حكم ي        MIT به    موقت

 .مباحث اقتصادي شده بودم

                                                 
١. Harry Johnson  
٢. Miguel Sidrauski 

٣. Duncan Foley 
�. Don Patenkin 
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هم استادان خيلـي بزرگـي در آنجـا         . دهنده بودند    واقعاً اصولي و شكل    MITتجربيات من در    

كيـد داشـت و غالـب       أدانشكده بـر آمـوزش خـوب ت       . شد بودند و هم دروس خيلي خوبي ارائه مي       

خواسـتند بـه راحتـي بـا آنهـا صـحبت              د و اگـر دانشـجويان مـي        همواره در دسترس بودن    داناتاس

 هر ترم به اندازه كافي مقاالت تحقيقاتي داشتيم كه ما را وادار به تحقيق               ،عالوه بر اين  . كردند  مي

سيدروسـكي يـك معلـم      . كـرد   ساموئلسون معموالً مطالب جالبي در كالس مطـرح مـي         . كرد  مي

. داد     درك بهتري به دانشـجويان مـي       1ز طريق نمودارهاي فاز   العاده بود كه با تدريس اقتصاد ا          فوق

كـرد بـر دانشـجويان تـأثير           كه اقتصادسنجي تدريس مي    2فرانك فيشر . طور باب سولو هم همين   

 .دادند عالوه بر اينها كسان ديگري بودند كه دانشجويان را تحت تأثير قرار مي. زيادي داشت

 خصـوص   بـه . اخصي از دانشجويان هـم دوره بـودم       مسئله مهم ديگر آنكه در آنجا با گروه ش        

 ،4 بيل نـورد هـاوس     ،3هال  باب. شناسيد   كه شما آنها را به خوبي مي       بودند افرادي   ،دوره قبل از من   

 و ديگراني كـه بعـداً       9 جو استيگليتز  ،8 مايك رودچيلد  ،7ري فاير  ،6 باب گوردون  ،5آويناش ديكسيت   

بـاب  .  ثانيه حل كنـد    10 معماي زماني را  در       هاي  لتوانست جدو   ديكسيت مي . خود را نشان دادند   

 . يك سال بعد از من وارد شد و ما به مدت يك سال هم اتاق شديم10مرتون

 نامه شما اقتصاد كالن بود؟ چرا موضوع پايان: بالنچارد

 بر اقتصـاد كـالن      ، بودم LSEكه در     من به عنوان يك دانشجوي دوره دكتري مانند وقتي        : فيشر

هاي بـزرگ     پرسشكنم دليل عالقه من به اقتصاد كالن اين بود كه به               من فكر مي   .متمركز شدم 

امكان دارد كه دليل انتخـاب مـن        . البته ممكن است اين يك توجيه پسيني باشد       . مند بودم   عالقه

                                                 
١. Phase Diagrams 
٢. Frank Fisher 
٣. Robert Hall 
�. William Nordhaus 
�. Avinash Dixit 
�. Robert Gordon 

٧. Raymond Fair 
٨. Michael Rodschild 
٩. John Stiglitz 
١٠. Robert Merton 
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مورد جهان نظير وضعيتي بـود       تصور من در  .  عمومي كينز نيز بوده باشد     نظريهتحت تأثير مطالعه    

 . ها نجات دادند  را اين آدم1930ستانه فروپاشي در دهه كه جهان در آ

در آن زمان ما خيلـي درگيـر مبـاني          .  بود 1نامه من در مورد انتخاب پرتفوي دوره زندگي        پايان

 مبـاني خـرد انتخـاب       بـارة نامه مـن هـم در       خرد در مباحث كالن اقتصادي بوديم و موضوع پايان        

 من به اين دليل موضوع فوق را انتخاب كـردم           .مر بود  ع  انداز در صورت وجود بيمه      پرتفوي و پس  

 انتخـاب پرتفـوي دوره زنـدگي كـار          ة زماني در زمين   ةكه پل ساموئلسون و باب مترون در آن بره        

 .كردند مي

 سپس شما به شيكاگو منتقل شديد؟: بالنچارد

مريكـاي  ا كارگاه آموزشي " بيشتر از طريق     يدكتر  رفتن من به دانشگاه شيكاگو براي فوق      : فيشر

"التين آل هاربرگر  
 چنين پيشـنهادي     به من  شيكاگو بهترين دانشگاهي بود كه    .   تأمين مالي شد    2

، كارگاه تجـارت،    امريكاي التين هاربرگر   كارگاه پول، كارگاه     ،يدكتر  در اولين سال دوره فوق    . ددا

مان سالي بود كـه   اين ه . ترديد بسياري از دروس ديگر را گذراندم        دوره پولي ميلتون فريدمن و بي     

 5اي همچون مايـك موسـي        و ساير دانشجويان برجسته    4، جاكوب فرانكل  3من با رودي دورنبوش   

 و  MITهـاي تحليلـي     دانشگاه شيكاگو مرا قادر ساخت كه بـه تركيـب خـوبي از روش             . آشنا شدم 

 .كرد دست پيدا كنم ابزارهاي سياستي كه ميلتون فريدمن مطرح مي

 كرد؟  كار مينظريه بيشتر در حوزه MITآيا دانشگاه : بالنچارد

هـاي دانشـجويي     آرامي  آورم كه در زمان نا      به ياد مي  . چنين بود  عقيده من در آن زمان اين     : فيشر

مـا  «ن دانشكده داشـتم بـه آنهـا گفـتم كـه             گويي كه با مسئوال   و   در هاروارد در گفت    1968سال  

در چنـين   . »دانيم   اقتصاد چيز زيادي نمي    دانيم اما در مورد    چيزهاي زيادي در مورد اقتصاديات مي     

                                                 
١. Lifetime Portfolio Choice 
٢. Al Harberger's Latin America Workshop 
٣. Rudi Dornbusch 

�. Jacob Frankel 
�. Mike Mussa 
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در عـين حـال ايـن دانشـگاه گـروه      . فضايي دانشگاه شيكاگو پادزهر خوبي براي اين ذهنيت بـود         

 درس به طور مشـترك ابتدا من و هاربرگر  در. اي از دانشجويان را در خود جاي داده بود العاده  فوق

 .دادم درس گفتيم و پس از آن اقتصاد كالن  مي اقتصاد خرد را 

 MITال شما گفتم، من فهميدم كه بهتر است دربـاره آنچـه در              ؤاما همچنان كه در پاسخ س     

بـا  .  چه اتفاقي در آنجا روي داده اسـت        1960انجام دادم فكر كنم تا در مورد اينكه در اواخر دهه            

دل  و دانشـجويانش بـر روي مـ        1 آن دوره مصادف با زماني بود كـه فرانكـو مودگليـاني            ،اين همه 

هـاي   طرفدار استفاده از مدل    تشدبه  كردند و باب سولو        كار مي  FRB-MIT-Penاقتصاد كالن   

 .براي درك ماهيت مسئله بود 2تحليلي و كوچك قابل رديابي

 ها محوريت داشت؟ چقدر نقش ميلتون فريدمن در اين بحث: بالنچارد

اه آموزشي پـول در واقـع همـان         كارگ. همه كاره بود  اً  در حوزه اقتصاد كالن فريدمن تقريب     : فيشر

در آن ايـام، بـه اسـتثناي        . اشـت كارگاه اقتصاد كالن بود كه فريدمن مسـئوليت آن را برعهـده د            

كسي ديگر از ساير مكاتب اقتصادي در دانشگاه شـيكاگو  ) باب گوردون خصوص به(تايي از ما    چند

 ،ه رسيدم كـه اگـر شـيكاگو       به اين نتيج  اً  بعد. حضور نداشت و من از اين بابت خيلي متأسف بودم         

آنها فقط يك خط فكـري خـاص را         . تواند چنين نقشي را ايفا كند        كجا مي  ،بخواهد شيكاگو نباشد  

 گاهي تحمل ايـن     ،هرچند كه به عنوان استاديار مطالب زيادي را در آنجا آموختم          . كردند  دنبال مي 

 .اوضاع براي من خيلي مشكل بود

 طـرز تفكـر شـما و انتخـاب مباحـث            ،ش شما به اقتصاد كالن    آيا اين فضا در نوع نگر     : بالنچارد

 تغييري ايجاد كرد؟

پـس از آن بـه همـراه يكـي از           . ايـن يـك تـأثير بسـيار بلندمـدت را بـه همـراه داشـت                : فيشر

كه استاديار مدرسه بازرگاني شيكاگو بود، كار بـر         3 به نام فيل كوپر    MITهاي سابقم در      همكالسي

                                                 
١. Franco Modigliani 
٢. Small Tractable Analytic Models 
٣. Philip Cooper 



 مصاحبه اليوير بالنچارد با استانلي فيشر 92

هاي زيادي داشتم و در كميتـه         رنبوش بحث و من همچنين با رودي د     .قواعد پولي را شروع كرديم    

 .اش شركت داشتم و به همراه جاكوب فرانكل چند مقاله نوشتم نامه پايان

  برگشتيد؟MIT به 1973شما در سال : بالنچارد

 فرصـت  1كه من در دانشگاه شيكاگو بودم يك دوره شش ماهه در دانشـگاه عبـري          زماني: فيشر

وقتـي كـه در پـاييز       . كردم  طور جدي به زندگي در فلسطين اشغالي فكر مي        ه  شتم و ب  مطالعاتي دا 

رسيد كه شايد يك اقامت دوسـاله در فلسـطين            نظرم مي ه   برگشتم، ب  MITبه  اً   مجدد 1973سال  

 .اشغالي و تدريس در دانشگاه عبري خيلي جذاب باشد

ه پل ساموئلسـون تـدريس       به همرا  MITاقتصاد پول اولين درسي بود كه پس از برگشت به           

از . كـرد   گرفت و مطالب را بهتر از من تـدريس مـي            او عادت داشت كه گچ را در دست مي        . كردم

تـر    من كارهـا را سـاده      ،طور كه شما در جريان هستيد        بعد همان . اين بابت تجربه وحشتناكي بود    

 طور نيست؟  اين، آمديدMIT به 1973شما در سال . گرفتم

 .طور است مينبله، ه: بالنچارد

كـردم و در طـي        اقتصاد كالن مقـدماتي را تـدريس مـي        . به تدريج يك استاد متبحر شدم     : فيشر

از آنجا كه من از دانشگاه شيكاگو آمـده بـودم و در             .  دانشجويان زيادي داشتم    در اين درس،   زمان

 MITدادنـد، كارگـاه آموزشـي پـول را در             هاي محـوري را تشـكيل مـي         آنجا مباحث پولي بحث   

مـن بـه مشـاوره دادن در        . كـرد   اندازي كردم كه فرانكـو مودگليـاني آن را خيلـي جـذاب مـي               راه

 .مند بودم ها خيلي عالقه نامه پايان

او .  بياورنـد  MITرنبـوش را بـه      و من همكارانم را متقاعد كـردم كـه رودي د          1975در سال   

او شخصيتي  . اگو برگشته بود   تدريس كرده و از آنجا به دانشگاه شيك        2مدتي را در دانشگاه راچستر    

بسيار تحليلي داشت و به مسائل دنياي واقعـي عالقـه چنـداني نداشـت و بسـيار تجريـدي فكـر                      

.  نوشـت  MIT چند ماه پس از آمدن به        overshootingعنوان  را با   او مقاله معروف خود     . كرد  مي

                                                 
١. Hebrew University 
٢. Rochester 
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وه بـر همكـاران     عـال . كـرد   چيز را عوض مـي    همه  شد و اين      تدريج بيشتر مي  ه  هاي ما ب    همكاري

كـنم     كـه فكـر مـي      من همكاري خوبي داشت   تر و دانشجويان عالي، رودي نيز با          برجسته و مسن  

 .آل بود يك موقعيت ايده

 آيا فكر رفتن به فلسطين اشغالي را فراموش كرديد؟: بالنچارد

س طـور پـاره وقـت در آنجـا تـدري          ه  ما ارتباطمان را با آنجا حفظ كرديم و چندين مرتبه ب          : فيشر

 مسـئله   ،مريكا تثبيـت شـد    ا عقيده ما مبني بر ادامه  زندگي در          1975اما وقتي كه در سال      . كردم

 نيـز بـار    اي يك   هفته  حداقل دو   بعداً هم   . به طور كلي فراموش شد    ) بازگشت به فلسطين اشغالي   (

 مـا  چون. مان را عوض كنيم به اين موضوع فكر كرديم اما هرگز به اين نتيجه نرسيديم كه عقيده       

هاي ما هـم      به عالوه بچه  .  مكان خوبي براي كار و زندگي بود       MITبوستون را دوست داشتيم و      

 .شدند در همانجا بزرگ مي

 تر روي آورديد؟ چه موقع شما به موارد كاربردي: بالنچارد

مند شدم ايـن بـود كـه          شدم كه يكي از داليلي كه من به اقتصاد عالقه           من بايد يادآور مي   : فيشر

گذراندم، اين بزرگ مرد      وقتي كه من دوران دبيرستان را مي      .  يك اقتصاد دان بود    1امرشولدداگ ه 

دانستم كه او كارهـاي خـوبي را          من مي . او در كنگوي بلژيك نزديك ما كشته شد       . هنوز زنده بود  

ام معتقد بـودم كـه بايـد كارهـاي            و من هم براساس تربيت خانوادگي     است  در اين دنيا انجام داده      

كنـد كـه بهتـر عمـل          من دريافته بودم كه علم اقتصاد به ما كمك مـي          . ي در دنيا انجام دهم    خوب

به همين دليـل بـه      . ام به فعليت برسانم     بنابراين هميشه دوست داشتم چيزهايي كه آموخته      . كنيم

 . مرور زمان به سمت موارد كاربردي سوق پيدا كردم

براي بررسي وضعيت بانك فلسـطين      1979اولين تجربه كار عملي من وقتي بود كه در سال           

هـاي    پرسـش بردنـد و      آنها از تورم فزاينده رنج مـي      . اشغالي به مدت يك ماه در آنجا اقامت كردم        

 1983اما اولين فرصـت واقعـي مـن در سـال            .  با من مطرح كردند    بارهكاربردي زيادي را در اين      

                                                 
١. Dag Hammarskjold 
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 كـه او در مـورد اقتصـاد فلسـطين           اي   از من خواست تا در گروه مشاوره       1پيش آمد كه جرج شولتز    

 اقتصـاد   درمريكايي  اتدريج به عنوان يك متخصص      ه  من ب . اشغالي تشكيل داده بود، شركت كنم     

 .شدم فلسطين اشغالي شناخته مي

اين خيلي غيرعـادي بـود      . هاي سياسي شدم كه شروع خوبي بود       در آن زمان من درگير بازي     

چنين .  و دست او را باز بگذارد      ندان مشاور منصوب ك   كه وزير خارجه يك جوان ناشناس را به عنو        

 اقتصـاد   موردن جرج شولتز در   ا به عنوان مشاور   2من و هرب استين   . چيزي تا آن زمان مرسوم نبود     

هاي جرج شولتز را بـا        ما حمايت .  و به فلسطين اشغالي سفر كرديم      يمفلسطين اشغالي انتخاب شد   

البتـه  . مريكا منتصب كنيم ايد خود را به وزارت امور خارجه        توانستيم با اقتدار عقا     خود داشتيم و مي   

ولي وقتي كـه شـما از       . داد  ثير قرار نمي  أبه عنوان يك استاد دانشگاه اين اقتدار چندان مرا تحت ت          

مريكـا  اهم خطاب به كشوري مثل فلسطين اشغالي كـه بـه              آن -مريكا  اقول وزارت امور خارجه     

 .كنند  آنها فقط به اقتصاد گوش نمي،گوييد خيلي وابسته است ـ سخن مي

 اتفـاق افتـاد؟     1980تـر در حـال و هـواي دهـه              آيا تمايل به سمت مطالعات كاربردي     : بالنچارد

 رنبوش هم در آن زمان به چنين سمتي متمايل شد؟ورودريگرز د

خب در آن زمان نرخ تورم در خيلي جاها باال بود  و ما در ايـن خصـوص درس خوانـده و                       : فيشر

شـد و    هاي ضـد تـورمي برگـزار مـي         شماري در مورد سياست     هاي بي   كنفرانس. رس داده بوديم  د

 كشـورهايي بـود كـه مـا بـا آنهـا كـار               بيشـتر رسيد كه تورم مشكل عمـومي        طور به نظر مي    اين

 بـه همـراه بـن       1981مـن در سـال      . در همين دوره سفرهاي خارجي زيـادي داشـتم        .  كرديم  مي

 از دانشـگاه    5وگـل   بنياد عذرا  از طرف اين مسافرت   .  ژاپن سفر كردم     به  4 و جف ساكس   3فريدمن

اقتصاد ژاپن به طـور     . من تا آن زمان به شرق مسافرت نكرده بودم        . هاروارد تدارك ديده شده بود    

                                                 
١. George Shultz 
٢. Herbert Stein 
٣. Benjamin Friedman 
�. Jeffrey Sachs 
�. Ezra Vogel 
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به سمت مطالعات   را  يند انتقالم   آتوانم فر   من نمي . عجيب و باورنكردني به سرعت در حال رشد بود        

شـدند   هاي جذاب به تدريج فراهم مي       فرصت جز اينكه اين     ،يق توضيح دهم  تر به طور دق     كاربردي

 ميـل بـه     ،يند تركيبي از عالقه به دنيـاي واقعـي        آبه نظر من اين فر    . رفتم و من به سمت آنها مي     

 .شدند  مسائل جذابي بود كه هرازگاهي مطرح ميسرانجام توانايي سفر و ،مفيد واقع شدن

 .اي رفتن به مرحله بعد يعني بانك جهاني بوداي بر اينها مقدمه: بالنچارد

بانك جهاني فرصت ديگري براي حضور در دنياي سياست بـود و مـن از دريافـت چنـين                   : فيشر

 .پيشنهادي خيلي خوشحال شدم

 در آن زمان دانش شما در مورد توسعه در چه حدي بود؟: بالنچارد

هـاي مـورد       را به عنوان يكي از حوزه      من در مورد توسعه مطالعاتي داشتم و اقتصاد توسعه        : فيشر

از منظر اقتصاد كالن  نيز با كشورهاي در حال توسـعه آشـنايي              .   برگزيده بودم  MITام در     عالقه

هـاي   عالوه بر اين مشكل اصلي كشورهاي در حال توسعه در آن زمـان اجـراي سياسـت                . داشتم

 . ها داشتم ين زمينهها  بود كه من اطالعات خوبي در ا تثبيت و مديريت بحران بدهي

در ايـن  . هاي تعديل ساختاري و مباحث مربوط بـه آن شـدم    من در بانك جهاني درگير بحث     

يد كـه در    كشـ اقامت من در چين ده روز طول        . دوره براي نخستين بار از چين و هند ديدن كردم         

ه قبـل از  اين مالقات تقريباً شـش مـا  .   نخست وزير چين مالقات داشتم1زيانگ اين مدت با ژائو   

من از اطالعات وسيع او در مورد اقتصاد غـرب تعجـب            . واقعه ميدان تيان آن من صورت پذيرفت      

 صحبت كرده و  بـر       2هاي من با ميلتون فريدمن و الرنس كالين        او در مورد تفاوت ديدگاه    . كردم

 .خالف انتظار من تمامي اين مطالب را مطالعه كرده بود

تر اينكه من با موضوع توسعه عجـين شـده           از همه مهم  . بودبازديد از هند هم تجربه عجيبي       

من به مدت سيزده سال در رودزياي شـمالي و در  . بودم و اين مسئله هيچ وقت مرا رها نكرده بود       

. فريقاييان زندگي كرده بودم و  به همين دليل هم موضوع توسعه هميشه با من بوده اسـت                 اميان  

                                                 
١. Zhou Ziang 
٢. Lowrence Klein 
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به عنوان يك سازمان پيچيده و نيز مسائلي        را  نك جهاني   من همچنين بررسي در مورد عملكرد با      

 آغاز كرده بودم و شناخت بيشتري در مورد ميـزان اهميـت مسـائل و                ،رو بود  هكه جهان با آن روب    

 . پيدا كردم،آنچه بايد انجام گيرد

 حضور شما در بانك جهاني دو سال به طول انجاميد؟: بالنچارد

من در مورد ادامه    .  در حدود دو سال و نيم به طول انجاميد         اين دوره دو ساله بود اما در عمل       

اما چون براي اين تصـميم آمـادگي الزم را          .   ترديد داشتم   MITكار در بانك جهاني و انفصال از        

بـه دليـل    .  برگـردم  MIT تصميم گرفتم كـه دوبـاره بـه          ،نداشتم و نيز به دليل مسائل خانوادگي      

 . شـديد نيـاز داشـت      ي بازگشت مجدد مـن بـه تعـديل        ،انيهاي ماهوي دانشگاه و بانك جه       تفاوت

كنـد    گفتم واقعاً چه تفاوتي مي      آورم كه هنگام حضور در سمينارهاي نظري با خود مي           به خاطر مي  

قـدر دقيـق      اين ها  نظريه؟ چه لزومي دارد كه افراد در مورد         اشتباهكه اين مطالب درست باشند يا       

هـاي    واضـح اسـت كـه مـن بـه جنبـه           . م را تعديل كنم   باشند؟ اما پس از آن سعي كردم كه خود        

ام را با فلسطين اشـغالي قطـع          به همين دليل هم رابطه    . مند بودم   سياستي موضوعات خيلي عالقه   

هاي   براي روزنامه هم  گاهي   .را شروع كردم  نوشتن   در يك روزنامه ايتاليايي      ،عالوه بر اين  . نكردم

اما  ،مند بودم   مريكا عالقه االملل و هم به مسائل         بين من هم به مسائل   . نوشتم  مريكايي مطلب مي  ا

 .شناختند الملل مي من را بيشتر به عنوان يك متخصص اقتصاد بيناين با وجود 

كردند كه من اقتصـاد توسـعه را در           گونه تصور مي   هنگامي كه به دانشگاه برگشتم، همه اين      

MIT   تر كه به مدت كمي پس از من         انشايد نسل جو  . اما من چنين نكردم   .  دگرگون خواهم كرد

 .  اين كار را انجام دادند1 آمدند از جمله آبهيجيت بنرجيMITبه 

آيا به نظر شما در حال حاضر ابزارهاي كافي اقتصاد كالن براي شناخت مسائل جهان را در                 : بالنچارد

 اختيار داريم؟

اي   محدوديت بـين دوره   .  مقداري پول مسيري طوالني را براي تبيين تورم طي كرد          نظريه: فيشر

اقتصـاد سياسـي خيلـي      ايـن    اما با وجـود      ، نيز ما را به جلوتر بردند      3هاي  بدهي     و  پويايي   2بودجه

                                                 
١. Abhijit Banerjee 
٢. Intertemporal Budget Constraint 
٣. Equation for Debt Dynamics 
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ال ايـن اسـت كـه       ؤها را اجرا كنند ولي س      كنند كه سياست     سياستگذاران سعي مي   .تر است   پيچيده

 قبل از اينكـه بـه بانـك         ،1985اي در سال     چگونه آنها را به سرانجام برسانيم؟ نظير چنين تجربه        

تنظـيم آن   . هاي تثبيت در فلسطين اشغالي براي من پيش آمد          هنگام اجراي سياست   ،جهاني بروم 

هاي زيادي در مورد چگـونگي        در آن زمان بحث   . و همكارانش بود   1سياست بر عهده مايكل برونو    

امـا آنچـه از     . وختم زيادي از اين مباحث آم     مطالبهاي تثبيت وجود داشت كه من         اجراي سياست 

 .بوداز آن  بسيار بيشتر ،ها آموختم هاي سياسي و اداري هنگام اجراي اين سياست جدال

 تـا چـه     ،گونه موارد داشتن افرادي كه از فهم روشني نسبت به قضيه برخوردار باشند             در اين : بالنچارد

 حد اهميت دارد؟ 

رغـم ميـل     بـه انست كه چگونه كارها را      د  مي  تيم برونو كامالً  . اين مسئله خيلي مهم است    : فيشر

دانستند كه در مورد چه چيزي مجادله كنند و در مـورد چـه                اين افراد مي  . سياستمداران پيش ببرد  

سياسـتمداران بـه اجـراي مجـدد        . بعضي از اين منازعـات خيلـي شـديد بـود          . چيزي كوتاه بيايند  

جـراي سياسـت تثبيـت رياسـت بانـك      اگر برونو پـس از ا    . هاي پيشين تمايل شديد دارند     سياست

ثر ؤهـاي او مـ     گرفت، اين امكان وجود داشت كه سياست        مركزي فلسطين اشغالي را به عهده نمي      

 خيلـي مهـم اسـت       ،بنـابراين . توانستند به اين خوبي جواب بدهنـد         نمي دست كم واقع نشوند و يا     

 . داشته باشندكنند درك روشني همكاراني داشته باشيد كه از محيطي كه در آن كار مي

پست . المللي پول بپردازيم   كنم وقت آن است كه به حضور شما در صندوق بين            فكر مي : بالنچارد

  براي شما كافي نبود كه به صندوق رفتيد؟MITرياست دانشكده 

 از نقش مـدير     2توصيف آلفرد كان  اً  شما حتم .  چندان جذاب نبود   MITرياست دانشكده در    : فيشر

رئيس براي دانشكده مانند شير آتش نشاني است بـراي          «: ايد  هي را شنيده  سسه دانشگا ؤدر يك م  

بـا  .  وجوه تشابه فراواني دارند    ،هرچند كه اين دو مضمون به يكديگر شباهت زيادي ندارند         . »سگ

يند صـلح خاورميانـه در      آمن در دانشگاه و خارج آن در ابتكارات زيادي براي پيشبرد فر           اين  وجود  

                                                 
١. Michael Bruno 
٢. Alfred Kahn 



 مصاحبه اليوير بالنچارد با استانلي فيشر 98

 درگير بودم و از جنبه اقتصادي آن كارهاي زيادي در اين زمينـه انجـام                1993 تا   1990هاي   سال

كـنم در عمـل حاصـل چنـداني         امـا فكـر مـي     .  دادم كه تا همين اواخر خيلي اميدوار كننده بودند        

 .اند نداشته

. صندوق براي من مثل آب براي اردك بود       . المللي پول پيوستم    پس از آن من به صندوق بين      

ام در بانك جهاني شـناخت خـوبي          با توجه به سابقه   . در آن آمادگي كامل داشتم    من  براي حضور     

حتي با عنايت به اينكه مطالعات من بيشتر در زمينه اقتصاد كـالن             .  چنين مؤسساتي داشتم   بارةدر

المللي پول در مقايسه        تري براي حضور در صندوق بين        مناسب ةبود، شايد بتوان گفت كه از پيشين      

در اين ميان مساعدت تعداد زيادي از دانشجويانم را هم به همـراه             . ني برخوردار بودم  با بانك جها  

تر الري سامرز    از همه مهم  . هاي كشورهاي عضو حضور داشتند     داشتم كه در صندوق و نيز دولت      

به طور  . ما با هم دوست بوديم    .  به من خيلي كمك كرد     ،داري را بر عهده داشت      كه معاونت خزانه  

 .المللي پول جايگاه بسيار مناسبي براي كاركردن بود بين  كلي صندوق

. گونـه نبـود    كرد هرچند كه در ابتـدا ايـن          از من خيلي حمايت مي     1رئيس من ميشل كامدسو   

 كـنم كـه در ابتـدا او مـرا بيشـتر             فكر مـي  . مدتي طول كشيد تا حمايت او نسبت به من جلب شد          

بل از ورودم به آنجـا عملكـرد صـندوق را نقـد              چرا كه ق   ،شناخت  به عنوان يك منتقد صندوق مي     

هنوز چند ماهي از ورود من      .  ما خيلي خوب شد    ةاما پس از گذشت يكي دو سال رابط       . كرده بودم 

 آموزشي خـوبي بـراي   بةبه صندوق نگذشته بود كه بحران مالي مكزيك به وقوع پيوست كه تجر       

 .مريكا بوداداري  همه ازجمله خزانه

ـ  : بالنچارد   بـه خـاطر تفـاوت در مكـانيزم         ، آموزشـي جديـد كـه بـه آن اشـاره كرديـد             ةآيا تجرب

 هاي بروز بحران بود؟ )سازوكار(

هاي قبلي فرق داشـت و از طرفـي اولـين بحـران اقتصـادي در             خب، اين بحران با بحران    : فيشر

خواسـت كـه بـه تنهـايي بحـران را             اياالت متحده در ابتـدا مـي      . آمد  دولت كلينتون به حساب مي    

                                                 
١. Michel Camadessus 
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بـراي يـك    . ريت كند ولي پس از آن دريافت كه به تنهايي قادر به انجام چنين كاري نيسـت                مدي

تر است كه يكسري شروط را بر كشور ديگـري تحميـل كنـد تـا اينكـه يـك                      كشور خيلي سخت  

مريكـا  ادر نهايـت مقامـات      . المللي يكي از اعضايش را وادار به اجراي آن شرايط كند            سازمان بين 

تري براي كمـك بـه كشـورهاي درگيـر             هاي مناسب   للي پول از روش   الم  ق بين دريافتند كه صندو  

 .استبحران برخوردار 

 بـه دليـل     - نامگـذاري شـد      21كه به عنوان اولين بحران مالي قرن        -بحران مالي مكزيك    

من چيزهاي زيادي از ايـن بحـران و نيـز از ميشـل              .  به وقوع پيوست    جريان  شديد ورود سرمايه    

كرد و بر خالف مـن    تر عمل مي    تر و معقول    او در برخورد با اين بحران خيلي آرام       . مكامدسو آموخت 

 شـرايط را خيلـي بهتـر درك         ،كردم تمدن غرب در نتيجه اين بحران رو به زوال است            كه فكر مي  

 .كرده بود

ر خاطر اينكه ابزارهاي الزم براي مواجهه بـا بحـران را در اختيـار نداشـتيد، فكـ                 ه  آيا ب : بالنچارد

 كرديد بحران خيلي پيچيده است؟ مي

 چيزهـايي در مـورد اوراق قرضـه         حـين در همـين    . دهند  بله، وقايع پشت سر هم روي مي      : فيشر

هـا بـا درك        شـناخت پديـده    ،دانستيم چنين چيزهايي وجود دارند       ما مي  گرچه.  كشف كرديم  1تسو

ن زمينـه شناسـايي شـد، امـا          عامل در اي   47. اينكه بر چه چيزي داللت دارند كامالً متفاوت است        

 . شناسايي عوامل مهم است،هميشه راه حل اساسي در مديريت يك بحران

كنند كه قبالً به عنـوان منشـأ بـروز بحـران بـه حسـاب                  در هر بحراني عواملي نمود پيدا مي      

دانسـتم كـه      من به خوبي مـي    . ها درك كرد     بازي نظريهتوان اين وقايع را در قالب         مي. آمدند  نمي

 اين عمل به منزلـه ارسـال عالمتـي بـود كـه كـاهش                . آنها اوراق قرضه تسو را منتشر كردند       چرا

كند كه كـاهش ارزش       ارزش پول ملي براي مكزيك پرهزينه خواهد بود و از اين رو چنين القا مي              

اما اينكـه كـاهش ارزش پـول را         .  اين مسئله كامالً درست بود    . پول ملي بسيار غيرمحتمل است    

                                                 
١. Tessobond 
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هـاي    اين اشتباه هزينه  .  جلوگيري از وقوع آن نيست     ة به هيچ وجه به منزل     ،لوه دهيم غيرمحتمل ج 

 . زيادي به همراه داشت

خوشبختانه غلبه بر بحران مالي مكزيك خيلي زود انجام پذيرفت و مكزيك پـس از گذشـت        

 مجـدداً يـك وضـعيت       1995هرچند كـه در نـوامبر سـال         . ماه به حالت عادي خود برگشت       شش

به مدت چند روز هرج و مـرج        اين  با وجود   . دشخيلي زود مهار    اما اين وضع     ،ه وجود آمد  متشنج ب 

كـردم بحـران رو بـه         در مكزيك در نتيجه بروز بحران مالي باال گرفت و بعضي مواقع تصور مـي              

را  بازارهاي آسـيا     ، بحران مكزيك  1995 كه در ماه ژانويه      هنگاميبه عنوان مثال    . رود  وخامت مي 

زيـرا گمـان    . تـرين اتفاقـات ممكـن اسـت        كردم اين يكي از نامعقول       من تصور مي   گرفت، نيز فرا 

 . كردم بازارهاي آسيا در وضعيت خوبي قرار دارند مي

شناسـيد؟ بـه عنـوان مثـال در           آيا شما اين احساس را داشتيد كه حداقل اصول را مـي           : بالنچارد

 بحران آسيا، روسيه يا مكزيك؟

كـنم كـه       گمان مـي   ،دانستم كه بخش مالي تا چه ميزان آسيب ديده          نميهر چند در ابتدا     : فيشر

رسيد كه بحران آسيا يك بحران معمـولي          در ابتداي كار در تايلند به نظر مي       . شناختم  اصول را مي  

ها درگير مشكالت زيادي هستند و دولت قصـد دارد           دانستيم كه بانك    ما مي . ها است  تراز پرداخت 

كـنم در بحـران آسـيا از ابتـدا درك درسـتي از                اما گمان نمي  . ا حل كند  به طريقي مشكل  آنها ر     

هـاي دهـه      عامل اصلي تمامي بحران   تقريباً   مالي،   نظامضعف  . ها داشتم   باالي نجات بانك   ةهزين

 . به استثناي بحران برزيل بود1990

ايـن  . يدمانديش ن به مخاطرات اخالقي نمي   اها، من بر خالف بيشتر منتقد       در مواجهه با بحران   

اما مهم آن بود كه به مكزيك كمك شود تا هر چـه  . وضعيت در مورد بحران مكزيك پررنگ بود  

 كسـاني كـه در      ةبه استثناي دارندگان اوراق قرضه تسو هم      . زودتر به حيات اقتصادي خود برگردد     

ايت و با توجـه بـه سـر   اين با وجود .  به شدت ضرر كرده بودند   ، بودند گذاري كرده   مكزيك سرمايه 

گذاران بايد    گونه بينديشند كه سرمايه    دانم چرا بايد مردم اين      اين بحران به ساير كشورها من نمي      

توانسـتم بفهمـم چـرا افـراد مختلـف             مـن نمـي    ،بنابراين. هاي آتي تضمين شوند     در مقابل بحران  
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ت گـذاري در بازارهـاي نوظهـور عبـر           سـرمايه  ياهـ گذاران از خطر    كردند كه سرمايه    استدالل مي 

 .من هنوز هم بر باور آن روز خود هستم. اند نگرفته

 شما از بحران مكزيك چه چيز ديگري آموختيد؟: بالنچارد

تر است داشـتن يـك دولـت يـك دسـت و نيـز            در مديريت بحران چيزي كه از همه مهم       : فيشر

ا هـا ر    مكزيك برخالف خيلي از كشورها اين ويژگـي       . هاي خيلي خوب است     )ساالر  فن (تكنوكرات

مريكا كه  اهاي زياد اياالت متحده       و تيم همراه او و نيز حمايت       1ثبات رئيس جمهور زديلو   . دارا بود 

من اهميت اين مسـئله را در طـول زمـان درك            . به اين ثبات كمك كرد نيز اهميت زيادي داشت        

گونـه   اينكردم نيز      فلسطين اشغالي كار مي     زيرا تيمي كه من همراه با آنها در حل بحران         . ام  كرده

 .گونه نيست اما وضعيت هميشه اين. بود

 بـه فكـر طراحـي راهكارهـايي      ،هـا   به منظور جلوگيري از بروز بحران     پس از بحران مكزيك     

امـا درس اصـلي كـه مـن         . ما بر شفافيت آمارها و نيز بخش مالي تأكيد بيشتري داشتيم          . افتاديم

هـاي    بـا بـدهي    را نبايـد     GDPرصـد    د 8هـا در مقيـاس       آموختم اين بود كه كسري تراز پرداخت      

 .فهم اين موضوع درس بسيار خوبي براي من بود. مدت تأمين مالي نمود كوتاه

م نرخ ارز ثابت را بـه طـور كامـل درك            نظاكنم كه در آن زمان مشكالت ناشي از           گمان نمي 

ه چنـين   اما اينكـ  . مي خود دليل عمده بروز بحران است      نظادانستم كه ايجاد چنين       مي. كرده بودم 

 . در آن زمان به خوبي نفهميده بودم،ساز بحران است مي زمينهنظا

 چرا؟: بالنچارد

كردند و من     هاي نرخ ارز كم و بيش ثابت به خوبي كار مي            همه كشورهاي آسيايي با نظام    : فيشر

م اما آنچه بـه خـوبي در نيافتـه بـود          . ها را تعديل كنند     كردم كه آنها بتوانند به موقع نرخ        تصور مي 

 در اين صورت هر     ،نرخ ارز را ثابت كنيد    اً  اگر شما واقع  . هاي  نرخ ارز ثابت بود       اقتصاد سياسي نظام  

هاي اقتصادي و نيز ساختار       چقدر كه نظام نرخ ارز قفل شده تداوم بيشتري پيدا كند، ساير سياست            

                                                 
١. Zedillo 
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ر كه اجـراي ايـن       هر چقد  ،بنابراين. كنند  مالي كشور به تداوم اين ثبات وابستگي بيشتري پيدا مي         

آرژانتـين دچـار چنـين مشـكلي        . يابد  هاي تغيير آن نيز افزايش مي        هزينه ،تر شود   سياست طوالني 

امـا در كـوران   . من مخاطرات اقتصاد سياسي نرخ ارز ثابت را در بحران آرژانتين شناختم     . شده بود 

ث شد فهم اين موضع به      اي كه باع    دليل عمده .  داد انجامتوان    بحران كار چنداني در اين باره نمي      

در آنجـا هـم   . طول انجامد اين بود كه من هنوز تحت تأثير تجربه خود از فلسطين اشـغالي بـودم     

شد و پس از يك حركت خزنده سرانجام          نرخ ارز ميخكوب شده بود اما هر از چندگاهي تعديل مي          

الي بـر خـالف     امـا در فلسـطين اشـغ      . لهستان هم مشابه همين رويه عملكرد كـرد       . شناور گرديد 

 . مكزيك ورود سرمايه تحت كنترل بود

 هاي بعدي چگونه بودند؟ بحران: بالنچارد

 در ايـاالت    LTCMهـاي     دنبال آن بحران روسيه روي داد و نيز بحران        ه  بحران آسيا كه ب   : فيشر

  تا مـارس   1997از اكتبر   . متحده و برزيل ما را خيلي گرفتار كردند و تا حدودي هم ما را ترساندند              

مـن  .  فشار زيـادي بـر مـا وارد آمـد           ده،ش كه روشن شد بحران برزيل به طور كامل مرتفع           1999

توانم بحران مزبـور       تعجب كردم كه چرا نمي     ،وقتي گزارشي در مورد بحران مالي در كره خواندم          

بعداً  مشخص شد كه اين موضـوع بـه خـاطر وقـوع هـم زمـان                  . را به طور كامل به خاطر بياورم      

 .ر اندونزي و فشار كاري زياد در اين دوره بوده استبحران د

 خبـر   1998آمدن ابرهـا بـروز طوفـان را از مـاه مـي سـال                . انگيز بود   غماً  بحران روسيه واقع  

آخـرين اميـد اعطـاي وام از سـوي          . دادند اما ابزاري براي جلوگيري از بروز  آن وجود نداشت            مي

IMF    اما وقتي اين اميد هـم از بـين رفـت          .  بود 1998ي  ها در جوال    تغيير ساختار بدهي   به اضافه، 

 آن  آثـار دهـد و      در آن زمان مسئله اين بود كه بحران چگونه روي مـي           . بروز بحران حتمي گرديد   

 .براي روسيه و ساير كشورها چه خواهد بود

هـا در آگوسـت       بازارهاي مالي جهان در نتيجه كاهش ارزش پول روسيه و نيز نكـول بـدهي              

 در بازارهـاي     رسيد كه بحران بدهي     در ماه سپتامبر چنين به نظر مي      . ب شديد ديد   آسي 1998سال  
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خوشـبختانه فـدرال رزرو در      . نوظهور به بازارهاي مالي كشورهاي صنعتي هم كشيده شـده اسـت           

چنـدي بعـد ايـن      . هاي بهره برخورد قاطعي با اين موضوع داشت          با كاهش نرخ   1998اكتبر سال   

رسيد كه    نيز دنبال شد و چند ماه بعد چنين به نظر مي          ) ECB(زي اروپا   وسيله بانك مرك  ه  عمل ب 

 .اين بحران مهار گرديده است

هاي مالي كارهاي ديگري       عالوه بر مقابله با بحران     ، حضور داشتم  IMFالبته در مدتي كه در      

من در جريان تغيير ساختار اقتصادي كشورهاي بلـوك اتحـاد جمـاهير شـوروي               . هم انجام داديم  

در عـين  . هاي زيادي كرديم كنم كه به آن كشورها كمك  حضور داشتم و فكر مي IMFسابق در

حال اقتصادهاي غيرمطرح ديگري مانند اردن نيز وجود داشتند كه تغييرات مثبت زيـادي در آنهـا                 

مـن در   . آمـد   در كل حضور من در صندوق واقعاً يك تجربه عـالي بـه حسـاب مـي                . ايجاد كرديم 

اي در آنجـا بـودم كـه توجـه       در دوره،ان مالي و با گروهي از همكاران بسيار توانا     كوران يك طوف  

 افتخـار بزرگـي     ، قرار گرفتن در چنين مـوقعيتي        ،در چنين زماني    . همه به موضوع جلب شده بود     

 .است

 . رفتيد1گروپ جايي شما به سيتي هدر آخرين جاب: بالنچارد

المللي پول را ترك كنم كه هنوز فرصـتي بـراي             نمن تصميم داشتم كه زماني صندوق بي      : فيشر

سسه تحقيقـاتي   ؤ ترديد داشتيم كه براي كار به يك م         واقعاً ، من مردد بودم    .كار كردن داشته باشم   

 به عنوان يك مشاور اقتصادي در خانـه         ،صورت مستقل كار كنم   ه  يا يك دانشگاه بروم يا اينكه ب      

سسـه  ؤزگردها ايفاي نقش كنم و يا اينكه بـه يـك م           ها شركت كنم و در مي       در كنفرانس  ،كار كنم 

خواستم نيـرويم را در       سسه مالي بروم، چراكه مي    ؤ گرفتم به يك م     در نهايت تصميم  . مالي بپيوندم 

عالوه بر اين تا    . ام به كار بيايد     اي به همراه داشته باشد و تجربه قبلي         گيرم كه فايده   كاره  جهتي ب 

سسـاتي  ؤكار نكرده بودم و به همين دليل كـار در چنـين م            پيش از اين هرگز در بخش خصوصي        

سسـه مـالي    ؤاينها همگي داليلي بودند كه باعث شدند من در نهايت بـه يـك م              . برايم جالب بود  

                                                 
١. Citigroup 
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عـالوه بـر ايـن بعضـي از         . تر بـود    هاي موجود سيتي گروپ از همه جذاب        در ميان گزينه  . بپيوندم

در آنجا حضور داشـتند كـه جـذابيت آن را بـراي مـن                نيز   2 و جف شافر   1باب رابين  دوستانم مانند 

 .كرد بيشتر مي

.  پيدا كـرد   توان  كار در بخش خصوصي بسيار جالب است و تيم ما بهترين تيمي است كه مي              

سـازماني بـا    سـازماندهي   .  اساسي و سخت هستند    نيزكه با آنها مواجه هستيم        هاي فكري   چالش

. ه شما ممكن است در هر جاي ديگري پيدا كنيـد          چيزي است ك   تر از هر    هزار پرسنل سخت   280

كشوري هستم و به همين دليل هـم        ) خطر( من رئيس كميته ريسك      ،ها  عالوه بر ديگر مسئوليت   

 عـالوه بـر اينكـه در حـوزه فاينـانس            ،از ايـن رو   . توانم به مطالعات اقتصادي خودم ادامه دهم        مي

صاد كالن نيـز فعـال هسـتم، زيـرا شـناخت       در حوزه مطالعات اقت،كنم فعاليت مي) مديريت مالي (

به عالوه تعامل فكري بـا ديگـران در         . مريكا و ساير كشورها براي ما مهم است       ااوضاع اقتصادي   

 . كار در اينجا از نظر فكري برايم بسيار هيجان انگيز است،بنابراين. برايم جذاب استاً اينجا واقع

 كنيد؟  اين كار چگونه ارزيابي ميمزايا و معايب دانشگاهي بودن را در: بالنچارد

ـ       المللي پول، عادت داشتم در جواب افرادي كه مي          در صندوق بين  : فيشر ه خواستند يك بحث را ب

طـور منطقـي از فـروض    ه آيا منظور شما اين است كه نتايج ب« بگويم ، بودن رد كنند نظريدليل  

دادم بـا     ر صـندوق انجـام مـي       كـاري كـه مـن د       »ها كامالً منطقي هستند؟       اتخاذ شده و استدالل   

هاي مـالي از اهميـت        كه در اينجا بحث    حالي   در. هاي علمي من كامالً مناسبت داشت       زمينه  پيش

 تجربه كارهاي مـالي را      MITم در   ا  ند و خوشبختانه من از مراحل مختلف شغلي         بيشتري برخوردار 

 .به همراه داشتم

هرچند كه ايـن مسـئله   . لي مفيد استچارچوب منطقي اقتصاد كالن خي داشتن  ، عين حال  در

اينكـه در تجـارت     بـا وجـود     بعضي از آنها    . كنند اهميت چنداني ندارد     براي كساني كه تجارت مي    

در مقابل آنها تجربه و هـوش       . خيلي ماهر هستند، در ذهن خود چارچوب اقتصادي منظمي ندارند         

                                                 
١. Robert Rubin 
٢. Jeffrey Shafer 
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مـا  . تهي نه از نوعي كه من دارم      چارچوب فكري مشخصي دارند من      آنها هم احتماالً  . بااليي دارند 

كنم   نه من شبيه آنها فكر مي     . گيريم  اي با يكديگر داريم و از يكديگر ياد مي          گوهاي سازنده و  گفت

آنها در حوزه كاري خودشان از من بهتر هستند و شايد مـن هـم               . كنند  و نه آنها شبيه من فكر مي      

 .در حوزه كاري خودم از آنها بهتر باشم

ـ   نظر شما ضعف  ه  ب: بالنچارد نظـر شـما   ه هاي يك فرد دانشگاهي در چنين جايگاهي چيسـت؟ ب

 ند نيستيم؟كنند؟ آيا ما كمي كُ كساني نظير ما خيلي فكر نمي

ضعف احتمـالي يـك فـرد       . كنيم  واقعيت اين است كه ما در مقايسه با آنها خيلي ترديد مي           : فيشر

هـم نـاقص قضـيه بايـد در مـورد آن            رغـم ف   تواند درك كند كه علي       اين است كه نمي    دانشگاهي

. كنم كه غالب افراد دانشگاهي درگير چنين معضـلي باشـند          البته من تصور نمي   . گيري كند   تصميم

. كند  اي فهم كافي نداشته باشيم ما را از اتخاذ تصميم در مورد آن معاف نمي                اينكه در مورد مسئله   

 .گيري كنيم پايان هر جلسه تصميمما ناگزير بوديم در . هم مطرح بود IMFچنين وضعيتي در 

 گيري كنيد؟ اي با اطالعات ناقص تصميم چقدر پيش آمده كه در مورد مسئله :بالنچارد

ايـن امـر از ماهيـت ذاتـي خـود بحـران ناشـي               . ها تقريباً در بيشتر مواقـع       در مورد بحران  : فيشر

د از ميان دو يا سـه گزينـه         گيريد كه باي    در صورت بروز بحران، شما در موقعيتي قرار مي        . گردد  مي

امـا شـرايط    . هاي محتمل ديگر را نيـز شناسـايي كنيـد           يكي را برگزينيد، هرچند كه مايليد گزينه      

آورد و سياستگزار مجبـور        زيادي به همراه مي    شكالتگيري م   اي است كه تأخير در تصميم       گونه  به

شـما ممكـن اسـت      . نـد گيري كرده و از بدتر شدن اوضاع جلـوگيري ك           است هرچه زودتر تصميم   

كند كه هر چه      گونه اقتضا مي   خواهان زمان بيشتر براي تفكر در اين زمينه باشيد ولي شرايط اين           

 . گيري كنيد زودتر تصميم

در آنجا چون افراد در شرايط عدم اطمينان        . در بخش خصوصي هم چنين شرايطي وجود دارد       

ب رابين همين است كـه در كمـال آرامـش و            يكي از نقاط  قوت با     .  كنند خطر ناچارند   ،قرار دارند 

 .شود ها مواجه مي  به طور منطقي با عدم قطعيت،خونسردي 
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در حـال حاضـر موقعيـت اقتصـاد كـالن را            . )دانشگاهي (برگرديم به اقتصاد آكادميك   : بالنچارد

 كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

شـوند كـه بـراي مـن          ها به مسائلي مربوط مي      اين باعث خوشحالي است كه امروزه بحث      : فيشر

 بيشتر معطـوف    ،ها به جاي اينكه به مسائل واقعي بپردازند         موقعي بود كه بحث   .  هستند محسوس

 .  تحقيق بودندشناختي روشبه 

رسيد كه در حال تسخير جهان هسـتند و            به نظر مي   ،مسائلي چون انتظارات عقاليي و تعادل     

هـايي در    درس«ايـن گـرايش در كتـاب مـا          . يـد كار بكن چه   آنها   ةدانستيد كه دربار    نمياً  شما واقع 

 هرچند ناسـازگار بـا بقيـه        -هايي  در آن كتاب هم ما فصل     .  هم منعكس شده است    "اقتصاد كالن 

هـا را در كتـاب        من خيلي خوشـحالم كـه مـا آن فصـل          .  به اين مباحث اختصاص داديم       –كتاب  

 .اقتصاد كالن مفيد همان است. داريم

 ،اول اينكـه  . صاد كالن از دو جنبـه مختلـف قابـل شناسـايي اسـت             پيشرفت تدريجي در حوزه اقت    

شـده بهتـر      دهند كه از آنچه تاكنون انجام مي         مطالعات بسيار خوبي را انجام مي      پژوهشگرانگروهي از   

و انبوه اطالعات كمك زيادي     است  هاي زيادي نيز در استفاده از اطالعات شكل گرفته            پيشرفت. است

 فهم ما محدود به اطالعاتي بود كه در اختيار          ،هاي طوالني  براي سال . كنند  ا مي به فهم بهتر ما از قضاي     

عامـل  . هاي اطالعاتي بزرگ در اين زمينه اوضاع خيلي بهتر شده است           داشتيم و امروزه با كمك بانك     

 شـروع   2 و نسل جديد   1كند اين است كه شكاف بين اقتصاد نسل قديم          دومي كه مرا خيلي خوشنود مي     

دو در حـال        نـوعي همگرايـي بـين ايـن        ،با وجود اينكه شكاف هنوز وجود دارد      . كرده است به كاهش   

من وقتـي نشـريات     . كند  كنم اين به سالمت حرفه ما خيلي كمك مي          گيري است و من فكر مي       شكل

زنم حتي اگر تمـام آنهـا را نخـوانم حـداقل        را ورق مي- QJE 3، AER4، �JPE 5 مانند –تخصصي 

                                                 
١. Saltwater 
٢. Freshwater 
٣. Quarterly Journal of Economics 
�. American Economic Review 
�. Journal of Political Economy 
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رسم كه بيشـتر آنهـا پيشـرفتي را در            با مرور مقاالت به اين نتيجه مي      . كنم   را مطالعه مي   نتايج مقاالت 

كـنم وضـع خيلـي         گمان مي  ،بنابراين. كنيم  اند و ما در مسير بهتري حركت مي        علم اقتصاد ايجاد كرده   

يگـران  و د  1 مثل الري سـامرز      افرادي مرهون   هاالبته اين . بهتر شده و من از اين بابت خوشحال هستم        

 . استNBER 2در 

 ،با توجه به سوابق كاري شما در جاهاي مختلف         . است موردهمين   ال بعدي من در   ؤس: بالنچارد

رسد موضوعات مهمي در حوزه اقتصاد كالن وجود دارند كه ما تا كنـون بـه آنهـا                    نظرتان نمي ه  ب

 ايم؟ نپرداخته

جوي افرادي باشـم    و   جاي اينكه در جست     به ،ام  اي بوده   تا كنون هرگاه ملزم به بررسي پديده      : فيشر

مـن  . ام  دنبال پيدا كردن الگويي براي انجام آن بوده       ه   بيشتر ب  ،اند  كه قبالً نظير اين كار را انجام داده       

 دربـارة  چه هستند و آيا واقعاً مـا         ،ال خود به آنها اشاره كرديد     ؤهايي كه شما در س    دانم خأل   واقعاً نمي 

 خير؟ موضوعات اساسي در حوزه اقتصاد كـالن تعيـين عوامـل رشـد               كنيم يا   مسائل درستي كار مي   

 مسائل ساختاري بعضـي اقتصـادها نيـز از ديگـر            ،عالوه بر اين  . استوري    بلندمدت و نيز رشد بهره    

نظـر مـن    ه  ب. كنيم  روي اين مسائل كار مي      بر تشدبه   كه ما    استهاي مهم در اقتصاد كالن        زمينه

طور كه قبالً هم     اما همان . بي از مسائل موجود صورت پذيرفته است      انتخاب اين موارد با درك مناس     

ها و اقتصاد سياسـي اسـت كـه قسـمت مشـكل قضـيه را            اشاره كردم چگونگي اجراي اين سياست     

شناسيم ولي در عمـل اجـراي         هاي مناسب را مي     نظر من ما كم و بيش سياست      ه  ب. دهد  تشكيل مي 

 .ها خيلي مشكل است اين سياست

نظـر شـما اگـر اقتصـاد سياسـي را           ه  فريقا هم مصداق دارد؟ ب    اآيا اين موضوع در مورد      : بالنچارد

فريقـايي را   اهاي مناسـب بـراي بهبـود اوضـاع اقتصـادي كشـورهاي                 آيا سياست  ،فراموش كنيم 

 شناسيم؟ مي

سياسـت  . ام  فريقـا كمتـر از آسـيا متقاعـد شـده          امن از اين بابت در مورد       . حق با شماست  : فيشر

هـا و    فريقا تشـكيل سـرمايه انسـاني و نيـز ايجـاد سـازمان             اراي بهبود اوضاع اقتصادي     مناسب ب 
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هاي اقتصادي است كه متأسفانه تا كنون توجه چنداني بـه   نهادهايي براي كمك به رشد و فعاليت   

 اين موضوعات نيز كارهاي زيادي صورت گرفتـه و درسـت            ةدرباراين  اما با وجود    . آن نشده است  

 .كس در اين باره كاري انجام نداده است م هيچنيست كه بگويي

آيـا شـما بـا      . مدت تـوجهي نداريـد      شما فقط بر بلندمدت تمركز داريد و اصالً به كوتاه         : بالنچارد

 شمارد ؟ مدت را كم اهميت مي نظريه لوكاس موافقيد كه كوتاه

 نظريـه  مـورد دو ديـدگاه در  . مدت تا حـدودي بهتـر اسـت    به نظر من وضعيت ما در كوتاه : فيشر

ايـن همـان    .  آنچه در بلندمدت اهميت دارد رشـد اقتصـادي اسـت           ،اول اينكه . لوكاس وجود دارد  

 در مـورد نظريـة    به همين دليل است كه        .  اسميت شناخته شده بود      چيزي است كه از زمان آدام     

ني ديدگاه ديگر اين است كـه ركـود واقعـاً اهميـت چنـدا             . رشد مطالعات زيادي انجام گرفته است     

يابد كـه جـز كـاهش رفـاه          زيرا در اين صورت مازاد مصرف كننده در حد اندكي كاهش مي            ،ندارد

. نيسـت اي براي تمركز بر رشـد         كننده  البته اين به تنهايي دليل قانع     . كند  مشكل زيادي ايجاد نمي   

صاد كـالن   دانيم كه در حوزه اقت     مياً   ما تقريب  ،مسئله اين است كه اگر مسائل رشد را كنار بگذاريم         

 بودجـه دولـت را      ،توان در زمان رونـق      البته ممكن است شما بپرسيد چگونه مي      . بايد چه كار كنيم   

 اين همان اقتصاد سياسي است      ،خب. ركود از سياست مالي استفاده كنيم      متوازن نگه داشت تا در    

 .اشاره كردم كه بخش مشكل قضيه است كه قبالً

كنم در صورت تمايل بـه        كنم كه خواهش مي      را مطرح مي   ال خودم ؤدر اينجا آخرين س   : بالنچارد

 كنيد ؟ اي مي ن جوان چه توصيهابه محقق. آن پاسخ دهيد

 .هاي مناسب دست پيدا كنيد اي از مهارت خيلي مهم است كه تا جوان هستيد به مجموعه: فيشر

ا نظرتـان را    شـم . كرديد  شما اين موضوع را هنگامي كه من دانشجو بودم هم توصيه مي           : بالنچارد

 ايد؟ عوض نكرده

شناسيد   شما هم كساني را مي    . ام   عوض نكرده  بارهمن به هيچ وجه عقيده خودم را در اين          : فيشر

خاطر عدم آشنايي خود با اقتصادسـنجي       ه   همه عمرشان را ب    ، استعداد فراواني كه دارند    با وجود كه  
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 از عهده اين كـار برآمدنـد        1كيندل برگر البته بعضي از آنها مانند چارلي       . اند  و رياضي تأسف خورده   

دست آوريد كه قابليت يـادگيري      ه  شما بايد اين اعتماد به نفس را ب       . اند  كار را نكرده   اما بعضي اين  

 .توانيد از اين ابزارها استفاده كنيد اي مي حرفه اين مطالب را داريد و در يك سطح كامالً

ع جالب و در عين حال با اهميتي را براي          ها الزم است كه موضو      پس از يادگيري اين مهارت    

ام كـه بعضـي از        هاي گذشته بارها از اين بابت متعجـب شـده           در طول سال  . تحقيق انتخاب كنيد  

 امـا پـس از   ،نظر من اهميت چنداني ندارنـد ه گزينند كه ب دوستانم موضوعاتي براي تحقيق بر مي     

وست يكي از دانشـجويان مـن در        د. اند  شود كه موضوع مناسبي انتخاب كرده       چندي مشخص مي  

MIT، در آن زمان اين موضوع از نظـر        .  خطوط انتقال گاز در كانادا نوشت      ةنامه خود را دربار      پايان

 بـه  1973 در سـال  سـرانجام تالش او .  جالب نبود اما خود او به آن خيلي عالقه داشت        من اصالً 

اين موضوع انتخـابي شـما بايـد در عـين           بنابر.  شدتحقيق او در اين زمينه استفاده       از  ثمر رسيد و    

البته ايـن امـر بـا انجـام         . اي هم برخوردار باشد     حال كه براي خودتان جالب است از اهميت بالقوه        

 .تر خواهد شد تحقيقات بيشتر آسان
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