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 پیشگفتار       

داشته و با مقاله بنیادين  1(1964نظريه اقتصادی تعادل عمومی، ريشه در کار والراس )

های به پیشرفت رسمی خود رسید. پیشرفت اين نظريه با تالش ۰(1934ارو و دبرو )

متفاوت اين  یها دانان بسیار باهوشی که تعداد زيادی از جنبه اقتصاددانان و رياضی

نظريه را اصالح نمودند حاصل شده است. به هر حال اين کار پیشگامانه پروفسور 

بود که اين نظريه انتزاعی را به حیطه مسائل تجربی حقیقی وارد  5(1979اسکارف )

های نسبی( را برای  دل )پیدا کردن مقادير و قیمتکرد. اسکارف مسئله محاسبه تعا

و پروفسور  4مدل به اصطالح والراسی بیان نمود و آن را حل کرد. پروفسور شُوِن

، دو تن از شاگردان اسکارف، اولین افرادی بودند که توانايی تحلیل تجربی اين 3والِی

در اقتصاد اياالت نظريه را هنگام آغاز تحلیل اثرات اقتصادی برخی اصالحات مالی 

را ای که در ادبیات اقتصادی آناز آن پس، حوزه و رشته متحده آمريکا نشان دادند.

                                                                                                             
1.Walras (1874) 

2. Arrow and Debreu (1954) 
3. H. Scarf (1969) 

4. J. Shoven 

5. J. Whalley 
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است. ممکن  يستادهشناسیم از حرکت و رشد بازنامی 1با نام تعادل عمومی کاربردی

ای است به نظر برسد مقاالت متعددی که در مورد کاربردهای تجربی تئوری پايه

ها موضوعات و کنند، مشترکات اندکی داشته باشند. آنمی تعادل عمومی پژوهش

به تنوع مالیه عمومی )تأثیر اصالحات مالیاتی بر رفاه  يیها سؤاالت اساسی را در حوزه

های نامهخانوارهای کشور و درآمد دولت چیست؟(، تجارت )منافع اقتصادی توافق

چگونه میان طرفین توزيع تجاری میان دو يا چند کشور و منطقه چیست و اين منافع 

های سبز و/ يا مجوزهای شده است؟(، اقتصاد محیط زيست )چگونه مالیات

گذارد؟(، علم اقتصاد شهری و تأثیر می ۰CO بر انتشار ۰محدودکننده انتشار آلودگی

های کمی مناسب به همگی کنند. به هر حال، پاسخها مطرح میای و ساير حوزهمنطقه

ارائه شده در تعادل عمومی  4شناسیو روش 5توان با کمک ابزارهااين سؤاالت را می

کنیم، تأکید می "شناسیروش"و  "ابزارها"های کاربردی پیدا کرد. در اينجا بر واژه

ها مواردی هستند که اين مقاالت مشترکاً به موضوعات کامالً متفاوتی که زيرا اين

 اند.دارند اختصاص داده

های به دست به يادگیری درباره سؤاالت مطرح شده و پاسخ مندهايی که عالقهآن

آمده در کارهای باال هستند، و بسیاری ديگر از افراد، نه نیازی به يادگیری ابزارها 

؛ به همان صورتی که برای گوش دادن و یشناس دارند و نه نیازی به يادگیری روش

 دان یقیرهبر ارکستر يا موس ها نیازی به اين نداريم که آهنگساز،لذت بردن از ملودی

خواهند نقش فعالی در مطالعه موضوعات جذاب باشیم. به هرحال برای افرادی که می

                                                                                                             
1. Applied General Equilibrium 
2. Limiting emission permit 

3. instruments 

4. methodology 
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اقتصادی داشته باشند و قصد دارند خودشان به سؤاالت جذابی از اين دست پاسخ 

کنم که ها توصیه میندهند، مطالعه اين کتاب مفید و مثمر ثمر خواهد بود و من به آ

شناختی مورد ها ابزارها و اجزاء روشرا به دقت مطالعه کنند. در اين کتاب آنکتاب 

نیاز برای خلق و اجرای آهنگ خود را خواهند يافت و من اين را به اين خاطر 

کتاب بتوانند پس از خواندن کتاب  ینب گويم که امید است خوانندگان دقیق و نکته می

 دان باشند. به صورت همزمان آهنگساز، رهبر اجرای ارکستر و موسیقی

(، ۰توانیم ارکان اساسی نظريه تعادل عمومی را بیابیم )در فصل برای شروع، ما می

های مورد نیاز برای پاسخگويی به کند که با دقت تمام مدلکه ما را آماده می

کنیم که سازيم و توسعه دهیم. سپس با يک مثال ساده مالحظه میسؤاالتمان را ب

اند ) در های تعادل عمومی کاربردی آشنا شدهها و خروجیخوانندگان با ورودی

( تا زمانی که 4ساده بیشتر خواهد شد ) در فصل  (، که به مرور جزئیات مدل5فصل 

خوانندگان با  7 (. در فصل3به سطح قابل توجهی از پیچیدگی برسد )در فصل 

خواهد گیرند هنگامی که محقق میهای واقعی اقتصاد مواجه شده و ياد می داده

های  ها بايستی مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه دادهرا حل کند چگونه داده یا مسئله

اند و وظیفه اولیه و غیر قابل اجتناب محقق گردآوری و اقتصاد معموالً پراکنده

ها سازگاری اقتصادی مورد نیاز اين تحلیل را دارا هاست تا اينکه دادهادهدهی د سازمان

های تعادل های اقتصادی که برای توسعه مدلشوند. قواعد سازگاری و شکل داده

شناخته  1عمومی کاربردی الزمند، در چیزی که با نام ماتريس حسابداری اجتماعی

ها چه هستند، چگونه اين ماتريسکه اين 7شود. همچنین در فصل شود مشخص میمی

شوند، مورد بحث قرار گرفته است. خوانندگان در اند و چگونه استفاده میساخته شده

                                                                                                             
1. Social Accounting Matrix 
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کند ها را مرتبط میهای نظری و دادهکه مدل  1یبند ای به نام درجهاين فصل با رويه

واقعی  هایهای برخی مثالتوانند به ملودیمی 6آشنا خواهند شد. سرانجام در فصل 

شناسی و ابزارهايی است که در فصول قبل گوش دهند که نتیجه به کارگیری روش

 اند.آموخته شده

و  محترم يرمد دانند که از زحمات در خاتمه مترجمان اين کتاب بر خود الزم می

مستمرشان نبود  های يتکه اگر حما کارکنان نشر آماره کمال تشکر را داشته باشند

 .منديمرا آرزو یهمگ یو خرم یشادمان يافت. یروزگار انجام نم يننوشتار در ا ينا
 

 

 درباره  نویسندگان

مرکز "، "مطالعات تکنولوژيکی آينده"محقق ارشد موسسه  ۰مانوئل آلجاندرو کاردنته

. همچنین او باشد یاسپانیا قرار گرفته است م 5که در سويل "تحقیق و کمسیون اروپا

باشد. او نويسنده  می ۰۲۲6سويل از زمان  4دانشیاری در دانشگاه اوالويددارای مرتبه 

3های عمومی سیاست يزیر طرح"مشترک چندين کتاب شامل 
انتشارات اشپرينگر  "

محیط زيست و "است. همچنین او مقاالت متعدد در مجالت علمی از قبیل  ۰۲1۲سال 

7ريزی برنامه
6ای مطالعات منطقه"، "

9عتیصن یشناس بوم"، "
 یها تحقیق نظام"و  "

9اقتصادی
 بود. ۰۲۲۰در سال  1۲منتشر کرده است. او استاد مهمان در دانشگاه ايلینويز "

                                                                                                             
1. calibration 

2. Manuel Alejandro Cardenete 
3. Seville 
4. Olavide 

5. Designing Public Policies 

6. Environment and Planning 

7. Regional Studies 
8. Industrial Ecology  
9. Economic Systems Research 

10. Illinois 
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استاد مهمان دانشکده اقتصاد در دانشگاه اوالويد سیويل است.  1ايزابل گررا-آننا

۰سیاست انرژی"او مقاالت متعدد در مجالت علمی از قبیل 
5علم اقتصاد انرژی"، "

" ،

4مطالعات ادبیات علم اقتصاد کاربردی"
منتشر کرده  "اقتصادی یها تحقیق نظام"و  "

ريزی و سیاست  است. همچنین او در مراکز تحقیقی ديگری از قبیل مدرسه برنامه

در  6و موسسه آلندر ۰۲11در سال  7در دانشگاه راتگرز 3عمومی ادوارد بلوشتین

 محقق مهمان بوده است. ۰۲۲9اسکاتلند در سال  9دانشگاه استراسکاليد

باشد.  می 199۰استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه بارسلونا از زمان  9فران سانچو

1۲الملل یناقتصاد ب"مقاالتش در نشريه 
11نشريه اقتصاد اروپا"، "

نشريه علم اقتصاد و "، "

1۰آمار و نظريه اقتصادی
در  15منتشر شده است. او در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی "

و دانشگاه  199۰در سال  14، بانک مرکزی فدرال مینوپلیس۰۲۲5و  199۰ یها الس

محقق مهمان بوده است. همچنین، او رئیس دانشکده علم  ۰۲1۲اوالويد در سال 

 .بوده است 13اقتصاد و معاون دانشگاه آتونوما

 
 

 

                                                                                                             
1. Ana-Isabel Guerra  
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6. Rutgers  
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 اولفصل       

 مقدمه
 

های علم اقتصاد توانايی آن در ارائه ديدهايی از جنبه انگیزترين یجانشايد يکی از ه

عملکرد درونی سیستم اقتصادی است که هرگز برای يک فرد عادی و حتی گاهی 

علم اقتصاد آشکار نیست. اقتصاد در  کرده یلاوقات برای بسیاری از متخصصان تحص

باشد و سیستمی است که به خوبی درک نشده است، اما میدنیای واقعی نسبتاً پیچیده 

سال قبل شناخت بهتری از آن دارند که البته به  5۲تا  ۰۲امروزه اقتصاددانان نسبت به 

هم بايد باشد. علیرغم تمام دانش انباشته و  طور ینها در علوم، همخاطر ساير پیشرفت

عادی به مانند نوعی روابط مبهم  های جديد، علم اقتصاد هنوز برای مردمتمام پیشرفت

های اقتصادی هستند و اگر تعداد بسیار ماند. مردم طرفدار پر و پا قرص بحثباقی می

دارند، طرفداران   کمی از مردم وانمود کنند که از اخترفیزيک با علوم پزشکی سررشته

يا  سیلین یگفتگوهای اقتصادی به آن کمی نیستند، چون هنوز مانده تا معادل پن

کنند که از اقتصاد سررشته آسپرين در علم اقتصاد کشف شود،  و همه مردم ادعا می


