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پیشگفتار

نظریه اقتصادی تعادل عمومی ،ریشه در کار والراس ( 1)1852داشته و با مقاله
بنیادین ارو و دبرو ( 2)1142به پیشرفت رسمی خود رسید .پیشرفت این نظریه با
تالشهای اقتصاددانان و ریاضیدانان بسیار باهوشی که تعداد زیادی از جنبههای
متفاوت این نظریه را اصالح نمودند حاصل شده است .به هر حال این کار پیشگامانه
پروفسور اسکارف ( 3)1101بود که این نظریه انتزاعی را به حیطه مسائل تجربی
حقیقی وارد کرد .اسکارف مسئله محاسبه تعادل (پیدا کردن مقادیر و قیمتهای
نسبی) را برای مدل به اصطالح والراسی بیان نمود و آن را حل کرد .پروفسور شُوِن 2و
پروفسور والِی ،4دو تن از شاگردان اسکارف ،اولین افرادی بودند که توانایی تحلیل
تجربی این نظریه را هنگام آغاز تحلیل اثرات اقتصادی برخی اصالحات مالی در
اقتصاد ایاالت متحده آمریکا نشان دادند .از آن پس ،حوزه و رشتهای که در ادبیات
اقتصادی آنرا با نام تعادل عمومی کاربردی 0میشناسیم از حرکت و رشد بازنایستاده
است .ممکن است به نظر برسد مقاالت متعددی که در مورد کاربردهای تجربی
تئوری پایهای تعادل عمومی پژوهش میکنند ،مشترکات اندکی داشته باشند .آنها
)1.Walras (1874
)2. Arrow and Debreu (1954
)3. H. Scarf (1969
4. J. Shoven
5. J. Whalley
6. Applied General Equilibrium
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موضوعات و سؤاالت اساسی را در حوزههایی به تنوع مالیه عمومی (تأثیر اصالحات
مالیاتی بر رفاه خانوارهای کشور و درآمد دولت چیست؟) ،تجارت (منافع اقتصادی
توافقنامه های تجاری میان دو یا چند کشور و منطقه چیست و این منافع چگونه میان
طرفین توزیع شده است؟) ،اقتصاد محیط زیست (چگونه مالیاتهای سبز و /یا
مجوزهای محدودکننده انتشار آلودگی 1بر انتشار  CO2تأثیر میگذارد؟) ،علم اقتصاد
شهری و منطقهای و سایر حوزهها مطرح میکنند .به هر حال ،پاسخهای کمی مناسب
به همگی این سؤاالت را میتوان با کمک ابزارها 2و روششناسی 3ارائه شده در
تعادل عمومی کاربردی پیدا کرد .در اینجا بر واژههای "ابزارها" و "روششناسی"
تأکید میکنیم ،زیرا اینها مواردی هستند که این مقاالت مشترکاً به موضوعات کامالً
متفاوتی که دارند اختصاص دادهاند.
آنهایی که عالقهمند به یادگیری درباره سؤاالت مطرح شده و پاسخهای به دست
آمده در کارهای باال هستند ،و بسیاری دیگر از افراد ،نه نیازی به یادگیری ابزارها
دارند و نه نیازی به یادگیری روششناسی؛ به همان صورتی که برای گوش دادن و لذت
بردن از ملودیها نیازی به این نداریم که آهنگساز ،رهبر ارکستر یا موسیقیدان باشیم.
به هرحال برای افرادی که میخواهند نقش فعالی در مطالعه موضوعات جذاب
اقتصادی داشته باشند و قصد دارند خودشان به سؤاالت جذابی از این دست پاسخ
دهند ،مطالعه این کتاب مفید و مثمر ثمر خواهد بود و من به آنها توصیه میکنم که
کتاب را به دقت مطالعه کنند .در این کتاب آنها ابزارها و اجزاء روششناختی مورد
نیاز برای خلق و اجرای آهنگ خود را خواهند یافت و من این را به این خاطر
میگویم که امید است خوانندگان دقیق و نکتهبین کتاب بتوانند پس از خواندن کتاب
به صورت همزمان آهنگساز ،رهبر اجرای ارکستر و موسیقیدان باشند.
برای شروع ،ما میتوانیم ارکان اساسی نظریه تعادل عمومی را بیابیم (در فصل
 ،)2که ما را آماده میکند که با دقت تمام مدلهای مورد نیاز برای پاسخگویی به
سؤاالتمان را بسازیم و توسعه دهیم .سپس با یک مثال ساده مالحظه میکنیم که
1. Limiting emission permit
2. instruments
3. methodology
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خوانندگان با ورودیها و خروجیهای تعادل عمومی کاربردی آشنا شدهاند ( در فصل
 ،)3که به مرور جزئیات مدل ساده بیشتر خواهد شد ( در فصل  )2تا زمانی که به
سطح قابل توجهی از پیچیدگی برسد (در فصل  .)4در فصل  0خوانندگان با
دادههای واقعی اقتصاد مواجه شده و یاد میگیرند هنگامی که محقق میخواهد
مسئلهای را حل کند چگونه دادهها بایستی مورد استفاده قرار گیرند .متأسفانه
دادههای اقتصاد معموالً پراکندهاند و وظیفه اولیه و غیر قابل اجتناب محقق گردآوری
و سازماندهی دادههاست تا اینکه دادهها سازگاری اقتصادی مورد نیاز این تحلیل را
دارا شوند .قواعد سازگاری و شکل دادههای اقتصادی که برای توسعه مدلهای تعادل
عمومی کاربردی الزمند ،در چیزی که با نام ماتریس حسابداری اجتماعی 1شناخته
میشود مشخص میشود .همچنین در فصل  0اینکه این ماتریسها چه هستند،
چگونه ساخته شدهاند و چگونه استفاده میشوند ،مورد بحث قرار گرفته است.
خوانندگان در این فصل با رویهای به نام درجهبندی 2که مدلهای نظری و دادهها را
مرتبط میکند آشنا خواهند شد .سرانجام در فصل  5میتوانند به ملودیهای برخی
مثالهای واقعی گوش دهند که نتیجه به کارگیری روششناسی و ابزارهایی است که در
فصول قبل آموخته شدهاند.
در خاتمه مترجمان این کتاب بر خود الزم میدانند که از زحمات مدیر محترم و
کارکنان نشر آماره کمال تشکر را داشته باشند که اگر حمایتهای مستمرشان نبود این
نوشتار در این روزگار انجام نمییافت .شادمانی و خرمی همگی را آرزومندیم.

1. Social Accounting Matrix
2. calibration
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درباره نویسندگان

1

مانوئل آلجاندرو کاردنته محقق ارشد موسسه "مطالعات تکنولوژیکی آینده"" ،مرکز
تحقیق و کمسیون اروپا" که در سویل 2اسپانیا قرار گرفته است میباشد .همچنین او
دارای مرتبه دانشیاری در دانشگاه اوالوید 3سویل از زمان  2665میباشد .او نویسنده
مشترک چندین کتاب شامل "طرحریزی سیاستهای عمومی "2انتشارات اشپرینگر
سال  2616است .همچنین او مقاالت متعدد در مجالت علمی از قبیل "محیط
زیست و برنامهریزی" ،"4مطالعات منطقهای" ،"0بومشناسی صنعتی "5و "تحقیق
نظامهای اقتصادی "8منتشر کرده است .او استاد مهمان در دانشگاه ایلینویز 1در سال
 2662بود.
آننا-ایزابل گررا

16

استاد مهمان دانشکده اقتصاد در دانشگاه اوالوید سیویل

است .او مقاالت متعدد در مجالت علمی از قبیل "سیاست انرژی" ،"11علم اقتصاد
انرژی" ،"12مطالعات ادبیات علم اقتصاد کاربردی "13و "تحقیق نظامهای
اقتصادی" منتشر کرده است .همچنین او در مراکز تحقیقی دیگری از قبیل مدرسه
برنامهریزی و سیاست عمومی ادوارد بلوشتین 12در دانشگاه راتگرز 14در سال 2611
و موسسه آلندر

10

در دانشگاه استراسکالید

15

اسکاتلند در سال  2668محقق مهمان

بوده است.

1. Manuel Alejandro Cardenete
2. Seville
3. Olavide
4. Designing Public Policies
5. Environment and Planning
6. Regional Studies
7. Industrial Ecology
8. Economic Systems Research
9. Illinois
10. Ana-Isabel Guerra
11. Energy Policy
12. Energy Economics
13. Applied Economics Letters
14. Edward J.Boustein School of Planning and Public Policy
15. Rutgers
16. Allander
17. Strathclyde
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فران سانچو 1استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه بارسلونا از زمان 1112
میباشد .مقاالتش در نشریه "اقتصاد بینالملل" ،"2نشریه اقتصاد اروپا" ،"3نشریه علم
اقتصاد و آمار و نظریه اقتصادی "2منتشر شده است .او در دانشگاه کالیفرنیا در
برکلی 4در سالهای  1112و  ،2663بانک مرکزی فدرال مینوپلیس 0در سال
 1112و دانشگاه اوالوید در سال  2616محقق مهمان بوده است .همچنین ،او
رئیس دانشکده علم اقتصاد و معاون دانشگاه آتونوما 5بوده است.

1. Ferran Sancho
2. International Economic Review
3. European Economic Review
4. Review of Economics and Statistics and Economic Theory
5. California at Berkeley
6. Minneapolis
7. Autonoma

فصل اول

مقدمه
شاید یکی از هیجانانگیزترین جنبههای علم اقتصاد توانایی آن در ارائه دیدهایی از
عملکرد درونی سیستم اقتصادی است که هرگز برای یک فرد عادی و حتی گاهی
اوقات برای بسیاری از متخصصان تحصیلکرده علم اقتصاد آشکار نیست .اقتصاد در
دنیای واقعی نسبتاً پیچیده میباشد و سیستمی است که به خوبی درک نشده است ،اما
امروزه اقتصاددانان نسبت به  26تا  36سال قبل شناخت بهتری از آن دارند که البته
به خاطر سایر پیشرفتها در علوم ،همینطور هم باید باشد .علیرغم تمام دانش انباشته
و تمام پیشرفت های جدید ،علم اقتصاد هنوز برای مردم عادی به مانند نوعی روابط
مبهم باقی میماند .مردم طرفدار پر و پا قرص بحثهای اقتصادی هستند و اگر تعداد
بسیار کمی از مردم وانمود کنند که از اخترفیزیک با علوم پزشکی سررشته دارند،
طرفداران گفتگوهای اقتصادی به آن کمی نیستند ،چون هنوز مانده تا معادل پنیسیلین
یا آسپرین در علم اقتصاد کشف شود ،و همه مردم ادعا میکنند که از اقتصاد
سررشته دارند و مجال بیشتری برای گمانهزنی فکری و دوستانه در مورد اینکه چگونه
اقتصاد – به عنوان بدنه اجتماعی ما -میتواند تحت کنترل درآید ،مییابند.
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جنبه بسیار مهمی که کمک میکند توضیح دهیم چرا برخی اوقات فهم توسعه
اقتصادی مشکل است ،ماهیت وابستگی متقابل سیستم اقتصادی است .بدین لحاظ
سیستم اقتصادی از اجزایی تشکیل شده است که به شیوههایی پیچیده و اغلب نا
آشکار با هم تعامل دارند و اثر ترکیبی کل این تعامالت به وضوح درک نشده است.
نظریات اقتصادی در فراهم کردن زمینههای مناسب در فهم و تفسیر پدیدههای
اقتصادی مفید هستند ،البته با این قید که بقیه عوامل ثابتند (بدین معنی که با ثابت
بودن بقیه عوامل افزایش قیمت یک کاال منجر به کاهش تقاضای آن خواهد شد).
این شیوه تفکر که با نام تجزیه و تحلیل تعادل جزئی شناخته میشود ،علیرغم دقیق
بودن دارای کاربرد محدودی است .این روش بدین دلیل دقیق است که به تدریج
بیشتر شاخههای روششناختی را در استدالالت اقتصادی وارد میکند (و در حقیقت
در تمام استدالالت علمی) .وقتی فروضی که دربرگیرنده مجموعه مشخصی از پیامدها
هستند برقرار شد ،ارتباط علی و واضح میان متغیرهای اقتصادی تشخیص داده
می شود و اقتصاددانان اطالعات ارزشمندی در مورد مکانیسم ارتباطدهنده محرک و
عکسالعمل که در ضمن پدیده مورد مطالعه قرار دارد را فرامیگیرند .به هر حال این
رویکرد محدود است زیرا در دنیای واقع تمام عوامل دیگر ثابت نیستند و مجموع
اجزا همیشه ارائهکننده دقیق و منسجمی از کل نیست.
اگر ما خودمان را به ارزیابیهای کیفی در مورد اینکه چگونه متغیرهای اقتصادی
بر متغیرهای دیگر تأثیر میگذارند و تأثیر میپذیرند قانع کنیم آنگاه محدودیتهای
تجزیه و تحلیل تعادل جزئی چندان مهم نخواهد بود .اما به هر حال علم اقتصاد یک
علم اجتماعی است که دعوی آن را دارد که برای درک دنیای واقعی و همچنین
اثرگذاری بر آن با استفاده از سیاستها مفید است .بنابراین تنها در مواردی بسیار
خاص رویکرد ثابت بودن بقیه عوامل 1ابزار تجربی مفیدی برای نتیجهگیری و
پیشنهادهای سیاستی خواهد بود و به وضوح مشخص است که به ابزارهای دیگری
مورد نیاز است .خوشبختانه علم اقتصاد ابزارهایی در اختیار دارد که میتواند به
کمک آنها به این سؤاالت پاسخ گوید.
1. ceteris paribus

