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های اصلی الگوهای  از ویژگی .صلی مبحث تعادل عمومی است بازارها موضوع اتمام در ،وجود قیمت و مقدار تعادلی
در نظریه تعادل عمومی  .گیرد م قیمت انجام میطریق مکانیزکه تعامالت آحاد اقتصادی تنها از تعادل عمومی این است 

قال و های ناقص و غیرقابل انت مستقل، انتخاب ز جمله اینکه احتمال ترجیحات غیرهای متعددی وجود دارد ا یینارسا
توانند بر اساس فروضی  های تعادل تنها می عالوه، منحصر به فرد بودن نظریه هب. محدب نبودن تقاضا و تولید وجود دارد

نمایی فروض و  های دیگری نظیر واقع نواقص و محدودیت .محدود هستند کامالًدست آیند که غیرقابل قبول و  هب
 ، بیش از اندازهگرایی ، تجرید و تعمیمفقط برای حالت رقابت کاملآن   محدودواقعی بودن برخی از آنها، کاربرد غیر

مقدار که تنها  –ای برای قیمت در فضای قیمت قدرت افسانهقائل شدن نقش و  های این نظریه و ایستایی تجزیه و تحلیل
ترین ایراد نظریه تعادل  ادی مهماز نظر مکتب نه .آید شمار می این ایرادها به، از شود در این نظریه محسوب میزا  متغیر برون

 زیرا فهم چیز وجود ندارد جا و همه  نهادگراها معتقدند یک گزاره کلی و قطعی برای همه.عمومی، ماهیت ایستای آن است
 و بنابراین دانش پذیرفتههر پدیده وامدار چگونگی عملکردش در گذشته و تأثیر و تأثراتی است که از نهادهای گوناگون 

تنهایی  ها بهسازوکار قیمتوجود هزینه مبادالتی مثبت،  با  نیزاز نظر نونهادگرایان. شود تلقی میجزئی امری ر از این نظ
ای حقوقی و مالکیتی در کاهش ه نظامخصوص به به نقش نهادها بایست میشوند و  تخصیص کارای منابع نمیموجب
   .توجه کرد یا میان رشته مطالعات ضرورت مبادله و تخصیص منابع و هزینه

  

  .JEL: B16, B13 بندی طبقه
   .، مکتب تاریخی، نهادگرایاناقتصاد نئوکالسیک، تعادل عمومی: های کلیدی واژه

  

                                                            
   27/11/1392:        تاریخ پذیرش30/9/1392: تاریخ دریافت* 
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112  4های مالی و اقتصادی  شماره فصلنامه سیاست

  سابقه و مبانی اصلی نظریه تعادل عمومی. 1
اصل این بحث به علم فیزیک مربوط . از حوزه اقتصاد برنخاسته استدر اصل مفهوم تعادل عمومی 

ها تلقی  ها و در نتیجه موضوع نظریه عمومی سیستم عنوان یک ویژگی سیستم ه ب اما اکنون،شود می
شود که هر حرکت در آن تمایل به ماندگاری و   تعادل به وضیعتی اطالق می، طبق تعریف.گردد می

تعادل دیگر حرکتی وجود نداشته و هیچ تمایلی به تغییر نیز وجود ندارد ) نقطه( بنابراین در ،سکون دارد
 این نوع تعریف و ، در واقع).کنند ای با ثبات را نیز در زمره تعادل لحاظ می زیکدانان حرکت دورهفی(

تواند  طورکلی می هاینکه آیا تعادل عمومی اقتصاد ب. شود  نامیده میتعادل مکانیکی ،تحلیل از تعادل و تجزیه
. ئون والراس مدنظر قرار گرفتوسط لعنوان یک مسئله ت ه بار بنخستیندر هر شرایطی وجود داشته باشد 

ها و  وض رقابت کامل و تحرک کامل نهادهوی با کمک ابزار ریاضی و با در نظرگرفتن فر
بیان چگونگی ارتباط   یرها و در یک قالب تئوریک محض بهها و ثبات سایر متغ پذیری قیمت انعطاف

طور همزمان  رها بهالب آن تمام بازاحلی دست یافت که در ق  در نهایت به راه،پرداختبازارها با یکدیگر 
  .)1986بوالند، ( )تئوری تعادل عمومی( رسند به تعادل می
لراسی  معرفی شد به تعادل وا)1874 (والراسلئون توسط که نظریه تعادل عمومی  از بنابراین

کند   است که تالش میاقتصاد نئوکالسیکای از  تئوری تعادل عمومی شاخه .شود  مییاد نیزبازار 
 مختلف های بازارگیری عرضه، تقاضا و قیمت را در کل اقتصاد با در نظر گرفتن ارتباط بین  شکل

د و وش  که در آن عرضه و تقاضا تنها در یک بازار بررسی میتعادل جزئیبر خالف . توضیح دهد
دهنده  یل تشکنظریه تعادل عمومی تمام عواملد در وش قیمت در بازارهای دیگر ثابت در نظر گرفته می

 قیمت در تعادل جزئی در ،عبارت دیگر  به. شوند زا بررسی می صورت درون هبازارهای مختلف ب
صورت جداگانه و مستقل از سایر بازارها و با فرض ثابت بودن قیمت در سایر بازارها و  هر بازار به

ها و مقادیر در   اما در تحلیل تعادل عمومی قیمتشود، و تقاضا تعیین میهای عرضه  وسیله منحنی هب
در  .شوند طور همزمان تعیین می هها و بازخوردها ب  متقابل، تعاملآثار در نظر گرفتن بازارهای مرتبط با تمام

ستدی  و یچ دادهای تعادلی ه جز در قیمتبکه تحلیل تعادل عمومی والراس نکته بسیار مهمی وجود دارد 
  .شود نمی انجام  اساساًاشتباه مبادله گوید  می این نظریه،عبارت دیگر  به. گیرد صورت نمی
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 توسط دبرو، آرو وهان، اسکارف، هیلدن برند های نظری اد قابل توجهی از اثباتتاکنون تعد
 ساده بسیارکه برخی از آنها اکنون عنوان گردیده است  برای وجود تعادل و کیرمان و واریان

  . )1390  و عبادی،1390شاکری، (دنتری را نیاز دار تر و موجه د و مفروضات معقولنرس نظر می هب
 نظریه تعادل اساس زیربنا و و به زبان ریاضی اصول و روابطی که  اختصار هبمناسب است تا ابتدا 

های بازار که  ظامبه ن تنها بررسی خود را  البته در اینجا،ویمور شآدهد یاد  را تشکیل میعمومی اقتصاد
  .مینمود وجود دارد محدود در آن رقابت کامل

  

 آمده از آن بر و استنتاجات و الزامات، فروض اصلیخالصه نظریه تعادل عمومی. 2
 فروض اصلی نئوکالسیک درباره تعادل بازارها. 2-1

نیز مبتنی  فروض پایه آن بنابراین با فرض رقابت کامل بنا شده است، نظریه تعادل عمومی اساساً
  :طور خالصه عبارتند از هاین فروض ب. بر فروض رقابت کامل است

های کیفی، بلکه  کنندگان نه بر مبنای تفاوت عرضه: امکان جانشینی کامل و همگنی محصوالت -
  . کنند اساس قیمت با یکدیگر رقابت می  برتنها

 قدرت کس کافی زیاد است تا هیچ به اندازهتعداد خریداران و فروشندگان: پذیری کارگزاران قیمت -
  . گذارد تنهایی بر قیمت منابع یا محصول نهایی اثر نمی شخصی بهعبارتی هیچ  بازار را در دست نگیرد، به

 در نتیجه ،یعنی همگان از تمام اطالعات مربوط به قیمت و کیفیت آگاه هستند: اطالعات کامل -
  . اشت یک قیمت وجود خواهد دتنها) با توجه به همگنی(

یروی کار، کاالها و خدمات، ن( از انواع بازارها یکیعنی در هیچ : امکان ورود و خروج آزادانه -
به این ترتیب کارآفرینان قادرند . مانعی برای ورود یا خروج وجود ندارد) سرمایه و منابع طبیعی

  .آور خارج شوند آزادانه به بازارهای سودآور وارد و از بازارهای خسارت

 )های تولید کار و سرمایه و نهاده (ها پذیری و تحرک کامل نهاده شکش -

 . چسبندگی قیمت وجود ندارد هیچ: ها تا تسویه کامل بازارها پذیری قیمت انعطاف -

 سازی مطلوبیت و سود عقالیی کارگزاران مبنی بر بیشینهرفتار  -

 .)ودش چیز ثابت فرض می یمت و مقدار همهجز قب(ثبات سایر متغیرها  -
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114  4های مالی و اقتصادی  شماره فصلنامه سیاست

   خالصه نظریه تعادل عمومی به زبان ریاضی.2-2
تــوان بــه زبــان ریاضــی و  عمــومی در حالــت مبادلــه خــالص را مــیوضــعیت تعــادل  اکنــون

  : روابط زیر نشان دادصورت به
ــارگزاران   ــد ک ــرض کنی ــادیر  i=1,…,mف ــوردار از مق ــای  wik برخ ــند k از کااله  . باش

K=1,…,n های  در قیمتpkران برابر است بای کارگزا دارای:  
  

)1 (                                                                                                       ∑ ≥=
k

0pkwikyi  
0wik,0pk ≥≥ 

  

 بوده و  pk و yi تابع معینی از i توسط کارگزار  k از کاالی xikمقدار مطلوب نگهداری از 
  : عبارت است ازiتابع تقاضا برای کارگزار 

  

)2(                                                                                               )y,p,...,(pxx iniikik = 
  

  : یعنیدجه را برآورده سازد قید بوبایست میهمچنین تابع تقاضا 
  

)3(                                                                                                 ∑∑ =
==

n

1k kp
n

1k kik wikpx  
  

  : عبارت خواهد بود ازi توسط کارگزار kرو مازاد تقاضا در کاالی  از این
  

)4(                                                                                                 
)y(p,ee

wik)y(p,xe

iikik

iikik

=

−=  
  

این تابع . خواهد بود  pkعبارت از   باشد، k امین جزء  k داللت بر بردار pدر جایی که 
  : یعنی همگن از درجه صفر باشدبایست میتقاضای مازاد 

  

)5(                                                                                        )y(p,e)λy(λλpe iikiik == 
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0λبرای تمام    :رو قید بودجه برحسب تابع تقاضای مازاد عبارت خواهد بود از از این است، <
  

)6(                                                                                                      0)py(p,e
k kiik =∑  

 

  :آید دست می ه ب kتقاضا برای کاالی ) کل(  تجمیع آن برای تمام خانوارها مازاداز
  

)7(                                                                                                ∑=
i iikk )y(p,ey)(p,Z  

  

 جمع زدن مازاد تقاضاها قانون  با سرyi امین جزء باشد، عبارت i بردار درآمد  yکه  در جایی
  :آید دست می هوالراس ب

  

)8(                                                                                                        0y)(p,z,p
k kk =∑  

  

انون والراس این اهمیت ق چندان بی یک معنای ضمنی و نه .یعنی ارزش تمام مازاد تقاضاها صفر است
اکنون معنای تعادل والرسی در .  کاالهای رایگان باشندبایست میواقعیت است که کاالها در مازاد عرضه 

  :دنمو ریاضی و برحسب مجموعه توابع تقاضای مازاد به شرح زیر ارائه صورت توان به مبادله را می
P*0 های غیرمنفی ای از قیمت  مجموعه،یک تعادل والراسی در مبادله  را به نمایش ≤

    :  مازاد تقاضایی مثبت نباشد که هیچ زمانیرد، اگذ می
  

)9(                                                                                                                  0)*(PZk ≤  
  

0ZKاگر برای حال     باشد≥
تواند با مقدار کل منابع   کارگزاران میتوسط تمام) منابع( مطلوب نگهداری رو میزان  از این

  : شود وجود تعادل والراسی از طریق قضیه زیر تضمین می. دست آید همفروض ب
zp(p)0 پیوسته بوده و قانون والراس را برآورده سازد، آنگاهZK(P)چنانچه 

k kk ست، ا∑=
 که ای وجود خواهد داشت به نحوی  *Pیک رو   ز اینا

0*

1*p
k k

≥

=∑

kp 
 و برای تماماست 

K 0ها)(PZ *
K

   . است≥

ik
i i

x w ik≤∑ ∑
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 پایدار زمانی  تنها که مدل تعادل عمومی از نوع مازاد تقاضانمود توجه بایست می با این حال
فرض استاندارد و نرمال آن . ذارنده نمایش نگبیش از حدی را بی است که توابع تقاضا حالت مکمل

یک از کاالهای دیگر که قیمت هر  زمانی یعنی ؛ کاالها جانشین ناخالص یکدیگرنداست که تمام
 و بوده پذیر قیمت ها عمومی بنگاه در نظریه تعادل .یابد  تقاضا برای این کاالها افزایش مییابد افزایش 
 بازار کامل تسویه تا ها قیمت که جایی تا خویش هستند تمطلوبی یا سود نمودن حداکثر درصدد
 اساس، این بر .شد خواهد تقاضا و عرضه برابری به منجر چارچوب این نتیجه  کهگردند می تعدیل
 و تقاضا تولید، ساختار بین ارتباطات کردن یکپارچه به) CGE( های تعادل عمومی نیز مدل

 شود؛ اطالق می نیز زا برون قیمت های مدل آنها رو به  ایناز  .پردازند مختلف می های بنگاه درآمد
 و خانوارها تولید طرف در گیرندگان تصمیم بین سازگاری ایجاد تا آزادانه طور به ها زیرا قیمت

وجود قیمت و  ،عبارت دیگر   به.یابند  تغییرمیتقاضا طرف در مستقل گیرندگان سایر تصمیم و
بحث کارایی نیز در .  عمومی استموضوع اصلی مبحث تعادل بازارها تماممقدار تعادلی در 

 تمامیک مبادله زمانی کارا است که در آن . شود ارچوب تحلیل تعادل عمومی مطرح میچ
  . هیچ مبادله دیگری نباشد که وضعیت همه را بهتر کندوطرفین مبادله از انجام مبادله سود ببرند 

  

   از نظریه تعادل عمومیصلی برآمده  الزامات و استنتاجات ا.2-3
طور  هتحلیل تعادل عمومی نئوکالسیکی را ب و های ضمنی تجزیه توان الزامات و داللت اکنون می

  :دنمومختصر چنین تبیین 
 طور گسترده برای توضیح مفهوم تعادل عمومی و پیدا کردن ههای جعبه اجورث ب تحلیل و از تجزیه

ترین مفهوم ضمنی و کاربرد تعادل  مهم .شود ه میرقابتی در یک مدل ساده شده استفادتعادل 
عنوان قانون  تحتها  از این ویژگی. ها و خصایص رفاهی برآمده از آن است عمومی اقتصاد، ویژگی

 .گوید هر تعادل والراسی یک بهینه پارتو است  قانون اول رفاه می.شود اول و دوم اقتصاد رفاه یاد می
که  در صورتیگردد   میعنوانباشد   میآدام اسمیتست نامرئی د این قضیه که بیان دیگری از در

ف منابع یی و اتالاایست که ناکار گونه  زار بهمبادله و تولید در یک بازار آزاد انجام شود خروجی با
در اینجا تعادل والراسی معادل همان تعادل عمومی اقتصاد در یک . در اقتصاد وجود نخواهد داشت

تواند  معنای آن است که هیچ کارگزار اقتصادی نمی تویی به بهینه پاره. ام بازار رقابتی استنظ
  . وضعیت کارگزار دیگری بدتر شودحداقلوضعش بهتر شود، مگرآنکه 
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 همچنین این شرط در وضعیت غیرتعادلی نیز صادق ، صفر باشدبایست  می مازاد هموارهارزش کل تقاضای
ت که معنای ضمنی این ضابطه این اس. مین شود مشروط به اینکه قیود بودجه تمام کارگزاران اقتصادی تأتنها  است

 .قاضا برای آن صفر استزیرا طبق این قضیه ت ،کاالهایی رایگان باشندبایست  میکاالها در وضعیت مازاد عرضه 
 .ها هستند زای ذیربط، مقادیر و قیمت تنها متغیرهای درون -

کند که در وضعیت تعادل اقتصادی، کارگزاران  نظریه تعادل عمومی اقتصادی چنین فرض می -
  : و این یعنی آنکهاند  به هدف خود نائل شدهبایست میاقتصادی 

های ممکن  ای ذهنی از انتخاب وب مجموعههر کارگزار اقتصادی هدف خود را در چارچ -
  . استنمودهحداکثر 

 میزان مازاد تقاضا صفر یا منفی که در هر بازار اند، به نحوی یدهها نیز به سطوح تعادلی خود رس قیمت -
 .شود تویی و در تبعیت از الزام کاربردی آن ناگزیر حداکثر می  بنابراین چنین رفاهی بر حسب منطق پاره،باشد می

یک نظام   که خواهد بود اینگونهتوان گفت معنا و مفهوم تعادل عمومی اقتصاد اکنون می
  :که های رقابتی وجود دارد به نحوی قیمت
کننده را در این  تولید، نقشه تولیدی که سود تولیدهای   هر تولید کننده از میان تمام نقشه-

  .شناسد سازد تشخیص داده و می ها حداکثر می قیمت
نقشه مصرفی را که  های مصرفی در مجموعه مصرف کننده از میان تمام نقشه صرف هر م-

  .شناسد تر است تشخیص داده و می  مرجحتمامها از  در این قیمت
  .  برای هر کاال، تولید کل درست برابر یا بیشتر از مصرف کل است-
رو تعادل به این معنا است    از این،گاه تولید بیش از مصرف باشد قیمت آن کاال باید صفر باشد هر

ترین انتخاب برای او از میان مجموعه تمام  تواند بفهمد که بهترین و مرجح که هر کارگزاری می
ت تعادل عمومی معنا و مفهوم اقتصادی ویژگی و خاصی. قبول و معقول کدام است های قابل انتخاب

های ترجیح داده شده مشروط   بهترین گزینهالبته این. به تغییر وجود ندارد هیچ تمایلی عبارتست از اینکه
 نقش و ،در واقع. اند ها و ترجیحات وابسته وریا نیز به نوبه خود به منابع، فناه ها بوده که قیمت به قیمت

این  که کنندگان است، به نحوی کنندگان و مصرف های تولید   هماهنگی میان انتخابها ایجاد کارکرد اصلی قیمت
  .است) قیمت(آور  ای و حیرت در واقع این مطلب نمایشی از قدت افسانه. همزمان قابل تحقق باشندطور  هها ب انتخاب
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 دارد و آن این است که رده برمیپنهانی برای ایجاد تعادل پ این اثبات از وجود یک سازوکار -
این   واقع، در. سپس سطح قیمت را استاندارد کنید،قیمت کاالها در حالت مازاد تقاضا را افزایش دهید

تبدیل به یک تئوری ت که منجر به تحلیل از تعادل عمومی اقتصاد یک تعادل مکانیکی اس  و  نوع تجزیه
  ). دبرو-تحلیل تعادل آرو و تجزیه(شود  میها  حرکت در فضای مقادیر و قیمت

صورت عمومی برای سراسر  ظریه تعادل خود را بهرغم والراس که ن هالزم به ذکر است که ب
  خود را در این زمینه بیشتر با واقعیات مارشال نظریه.دهد عه اقتصادی مورد تحلیل قرار میجام

بیشتر مصداق   )وضع عادی(در شرایط ایستا   تعادل جزئیتطبیق داده و معتقد است که حالت
سوی  تحلیل مربوط به حرکت عامل خاص اقتصادی به و منظور از تعادل جزئی تجزیه. عملی دارد

 .)1990بکمن،  (حت شرایط موجود اقتصادی استتعادل ت
  

  های نظریه تعادل عمومی  نارساییایرادات و. 3
 1960 و 1950 های نظریه تعادل عمومی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ عقاید اقتصادی است که در دهه

 ادنای برای بنا نه عنوان هسته ی همچون بهینگی پارتو بهبا اثبات وجود این تعادل و ارتباط آن با مفاهیم
چندان  اما چیزی نگذشت که مشخص شد این نظریه توصیف های اقتصادی شناخته شد، نظریه

ها را  یترین این نواقص و نارسای مهم. دهد گذرد ارائه نمی بخشی از آنچه در اقتصاد می رضایت
  :نمودتوان به شرح زیر فهرست  می

 نقص بازار وجود دارد که بازار زمانی: اغیرواقعی بودن فروض و وجود نواقص در بازاره -
 .مدی بروز کنداکه ناکار طوری   رقابت کامل واکنش نشان ندهد، بهبه فروض اصلی الگوی متعارف

 .گردد مدی منجر می که به از دست رفتن کارادر بازارهای واقعی امکان دارد با چند نوع نواقص بازار روبرو شویم
، پیامدهای قدرت بازار، انواع انحصارات و اطالعات ناقص د ازنبارتترین مصادیق نواقص بازار ع مهم

، تحرکی عوامل و وقفه در واکنش بی، ثباتی اقتصادی بی و ها نوسان، ی عمومی محضهاکاالخارجی و
  .)1390،پور فرهادی (توزیع درآمد ابزاری و نابرابری در عقالنیتنا، ناهمگنی کاالها و ناپذیری تقسیم

ترین  ین و بنیادیتر تحلیل اقتصادی از توابع عرضه و تقاضا  یکی از اساسی و ه تجزیهدر این نظری -
اند  که پرسش در خصوص اینکه این توابع عرضه و تقاضا چگونه ایجاد شده شود، در حالی مفاهیم آغاز می

 وضعیت ساده تعادل عمومی اقتصاد یعنی خصوصویژه در  هاین مسئله ب. موضوع پرسش مستقلی است
ساز خواهد بود، زیرا در حالت مبادله خالص و در غیاب تولید دون تولید دردسرحالت مبادله خالص و ب

  ).2004، آکرمن (تر خواهد بود پاسخ به این پرسش پرابهام
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تقاضای کل های   مشکل منحنی.یررقابتی گسترش یابدتواند به بازارهای غ مفهوم منحنی عرضه نمی -
در ) گردند ای بنگاهی که از آنها استخراج میهر منحنی تقاض(های تقاضای بازار  حنیکننده این است که من مصرف

مد نهایی و های درآ دم وجود کشش قیمتی تقاضا و منحنی همچنین در صورت ع،بازارهای غیررقابتی وجود ندارند
 نهایی با درآمد نهایی یا بررسی ها از طریق برابر کردن هزینه نده هزینه این استدالل که بنگاهکن ای حداقل توابع هزینه

 در نتیجه الگوهای .)2002 ،کین و همکاران ( استمعنا پردازند بی کردن سود می حداکثرکشش تقاضا به 
 ، استمعنا انحصار چندجانبه و انحصار بینئوکالسیک در شرایط رقابت انحصاری، رقابت ناقص، 

هایی که گیرنده  عوامل تولید برای بنگاهای های تقاض از سمت عوامل تولید فقدان منحنیهمچنین 
طور کلی،  به. باشد  عرضه برای بنگاه رقابتی ناقص میقیمت نهاده نیستند همانند فقدان منحنی
ها به   بنگاهگردد موجب میکننده هزینه یا تولیدات نهایی  فقدان توابع تقاضای عوامل تولید حداقل

آید  دست می هها بق برابری ارزش تولید نهایی آنطریتقاضا و پرداخت قیمت عوامل تولید که از 
 .کند معنا می وری نهایی را بی  در نتیجه اصل بهره،نباشندقادر 

تقال و محدب نبودن تقاضا و های ناقص و غیرقابل ان مستقل، انتخاب احتمال وجود ترجیحات غیر -
 آن برای توضیح جهان واقعی ئهبنابراین ارا ،کند ساز می  وجود تعادل عمومی رقابتی را مشکلتولید

 . توهمی بیش نیست
دست آیند  هتوانند بر اساس فروضی ب های تعادل تنها می عالوه، منحصر به فرد بودن نظریه هب -

ای دسترسی به تابع تقاضای  عدم توانایی بردلیل  اینکه بهدر نهایت.  محدود هستندکه غیرقابل قبول و
  .  تواند اصول خرد را برای اقتصاد کالن فراهم آورد یرفتار نظریه تعادل عمومی نم کل خوش

 .تواند موجب عدم برقراری قانون اول رفاه شود  میعمومی کاالهای و  و پیامدهای خارجیآاثروجود  -

قعی وجود دارد در چارچوب این ویژه نامتقارن که در دنیای وا هدر نظر گرفتن اطالعات ناقص ب -
  .رسد نظر می ها ناممکن به مدل

بلکه  ؛دهد ین نظریه را در مقام عمل کاهش میمفروض دانستن چنین اموری نه تنها جایگاه ا -
 دلیل نیز اینبه . نماید ای را نیز تا حد زیادی سلب می ن فروض امکان مطالعات میان رشتهپایبندی به ای

 ،ای فراهم آورد رشته بی برای انجام مطالعات میانگاه مناس تواند تکیه نمیسیک نظریه اقتصادی نئوکال
عنوان ابزارهای  سازی و تعادل را به رسازی، بهینهمذکور حداکثهای  ی و نارسایایرادات بنابراین

  .دهد سازماندهی نظری نئوکالسیک مورد نقد جدی قرار می
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  ه تعادل عمومی انتقادی نسبت به نظریمکاتب های دیدگاه. 4
سلط اقتصاد طی یک قرن های فکری و مکاتب اقتصادی متعددی که خارج از جریان اصلی و م نحله

 ،در این میان. اند ویژه نظریه تعادل عمومی پرداخته هند به نقادی اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک بگذشته بود
مکتب اقتصاد تکاملی آغاز و با  و  آلماناریخی مکاتب تاندیش و نهادگرا که با جریان اقتصاد دگر

 ،طور کلی هب .نداز اهمیت بیشتری برخوردار  جدید دنبال شده استو نهادگراییو نظریات هایک  یاتریش
این جریان تالش دارد . جریان اقتصاد نهادگرا از نقد و توسعه مبانی اقتصاد نئوکالسیک متولد گشت

این جریان فکری مغایرتی با کارکرد . سازد بنا های اقتصادی تری جهت تبیین واقعیت مبانی مستحکم
گیری و تحول بازارها معطوف   عمده توجه خود را به عوامل شکلاما ؛ها ندارد بازار و نظام قیمت

اهمیت نهادها در کارکرد بازار و نظام   شتراک نهادگرایان مختلف تأکید بروجه ا. داشته است
  همانطور که. به نحوه تبیین پیدایش و تطور نهادها استتخصیص منابع است و وجه تمایز ایشان مربوط

مکتب تاریخی آلمان در اعتراض به مکتب کالسیک شکل گرفت نهادگرایی نیز در نقد مکتب 
ی نظریه اقتصادی شمول نئوکالسیک به وجود آمد؛ همانطور که مکتب تاریخی آلمان ادعای جهان

  متولد شد و20 با چنین باوری در آمریکا در ابتدای قرن برد اقتصاد نهادگرا نیز ال میؤکالسیک را زیرس
ای از آرای   در بندهای زیر خالصه.دهد شمولی نظریه نئوکالسیک را مورد نقد قرار می ادعای جهان

  .)1392 اشجع،( کنیم شود مرور می ه به نظریه تعادل عمومی مربوط میمکاتب مذکور را تا آنجا ک
  
  قتصاد تکاملیمکتب تاریخی آلمان و ا. 4-1

گرایی و شیوه تحقیق تئوریک و  در برابر قیاسبود و ریش تتاریخی در آلمان و اخاستگاه مکتب 
 تاریخی مکتب درآلمان. ها به شیوه تفکر و تحقیق استقرایی و تجربی دست زد تجریدی کالسیک

 با ویژه به و آن غیرواقعی مفاهیم با نئوکالسیک ونهایی اقتصاد انتزاعی ماهیت ناقد ها مدت اقتصاد
 )1817-1894( راشر ویلهلم همچوناران این مکتب  بنیانگذ.بود تعادل در ها اقتصاد گرفتن قرار مفهوم

 داری سرمایه اقتصادهای در تقاضا و عرضه توازن حفظ که بودند معتقد )1838-1917( راشمول وگوستاف
 مصرف اثر در (تقاضا کمبود آن دلیل که  زمانی ویژه به است محتمل ها بحران بروز. است مشکل پیشرفته
جرج فردریک لیست اقتصاددان  .باشد) کنند دریافت ناچیز دستمزدهای که کارگرانی توسط ناکافی

اش  که فرض بنیادی مکتبی. شناسند می برنده مکتب تاریخی آلمان عنوان پیش  را بهیپیشرو آلمان
 به دتوان ها ریشه دارد و نمی  مانند دیگر معارف انسانی در فرهنگ ملتنیزاین است که اقتصاد 

بایست در ظرف زمانی و مکانی خاص خودش واکاوی  ای را می د، بلکه هر پدیدهعلمی دست یازتعمیم 
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داند و بر آن است که علم اقتصاد محصول  شمول را مردود میمکتب آلمان، تئوری اقتصادی جهان .دنمو
 و این یعنی شده از اصول منطقی و ریاضی تاجربی محصور در زمان و مکان است نه استنهای تج دریافت
بخش  توان ادعا کرد بعدها الهام ای برای ورود به اقتصاد نهادگرایی؛ یعنی وجه اشتراکی که می مقدمه

  .  گردیدبه علم اقتصاد و منجر به ظهور رویکرد نهادگرایانه اقتصاددانانی نظیر تورستین وبلن
در این . مکتب اقتصاد تکاملی و نگرش داروینیستی به مقوله اقتصاد نیز از آلمان سربرآورد

پرفسور  اند ها نیز مانند موجودات سیر تکاملی داشته و در گذر زمان تحول یافته نگرش پدیده
صه نظریه خال.  از پیشروان این دیدگاه استستاد اقتصاد دانشگاه آزاد برلینهلموت آرنت ا

ها براساس نظریه تعادل و بازارهای ثابت و  ها و نئوکالسیک این است که کالسیکآرنت 
چه در همان  .که تعادلی در کار نیست پردازند، در حالی  اقتصادی میموجود به تحلیل مسائل

صورت فرایند  ند و به هستها و مناسبات اقتصادی در حال تغییر و تحول حال بررسی، پدیده
 بود که فرایندهای اقتصادی ای  به فکر طرح نظریهد بایوینظر   جهت بهاین یابند و به جریان می

 بنا بر نظریه آرنت .طور پویا مورد بررسی قرار داده و تأثیر عوامل فرهنگی را نشان دهد را به
ین لحاظ ا  ه بباشد؛ سته در حال دگرگونی میپیویندی اجتماعی است و ادر ذات خود فر اقتصاد
دچار  ...ها و ها و تغییرات مهم اقتصادی نظیر عرضه و تقاضا، تعادل و نیازمندی از معیاربسیاری

را مقوله اقتصادی جنبه مثبت و مهم این نظریه در آن است که اقتصاد  .شوند تغییر و تحول می
شمارد   ساخت آن مؤثر می بلکه عوامل مهم فرهنگی و اجتماعی را در،داند صرف و خالص نمی

 تازگی آرنتآنچه در نظریه  .نمود بررسی مسائل اقتصادی به آنها نیز توجه زمان بایست میکه 
 1ابرنظام خودجوش  به خودجوشی و خودزایی نظام یا به گفته خودشویدارد اعتقاد راسخ 

ی طور کل  به.دهد سوی توسعه و تکامل سوق می های اقتصادی و امر رقابت را به است که بنگاه
کند و  تلقی میی در حال حرکت  ا صورت پدیده  بلکه آن را به،گیرد نمی آرنت رقابت را امری ایستا

 رقابت یندهای بازارا آرنت درباره تحلیل فر.کند یه بازار دیدگاهی پویا ایجاد میاز این لحاظ در نظر
  .)1377 صمدی،( شمارد یندی اجتماعی میارا فر

                                                            
1. Ordnung Superspontane 
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  مکتب اتریش و ظهور تدریجی جریان نهادگرایی .4-2

. وجود آمد  در مقابل مکتب تاریخی به19تصادی اتریش در دانشگاه وین در اواخر قرن مکتب اق
نوعی همان بانیان مکتب نئوکالسیک  بانیان مکتب اتریش به. گذار این مکتب کارل منگر بودبنیان

یکی از در عین حال  ،سازد یی که به تفکر نئوکالسیک وارد میرغم نقدها ه این مکتب ب.هستند
 البته .چنان به اصل و ریشه خود وفادار است موجود در عرصه اقتصاد است که همایه چارچوب

ها مکتب اتریش  یکی از این دیدگاه .دیدگاه میان اقتصاددانان معاصر وجود دارد 2در این زمینه 
داند و نگاه دیگر معتقد است که نگاه اقتصاد اتریشی حکم  را مکملی بر مکتب نئوکالسیک می

دانان   اقتصادترین از برجسته .)1390 ،سبحانی( ویی در کنار مکتب نئوکالسیک را داردبدیل یا الگ
 .گذار واقعی نئولیبرالیسم بود  که پایهنمود اشاره ویگ فون میزس به لودتوان  اقتصاد اتریشی می

ازار ی بها وسیله نیرو تمام منافع بهکننده است و   باالترین منافع، منافع مصرففون میزسبه عقیده 
 .نامد می کننده حاکمیت مصرف نهند که فون میزس آن را شوند و چیزی را بنا می هماهنگ می
هایک را پس از  1.)1390راغفر، ( دادنظریات فون میزس را شرح و بسط  یکها فردریش فون

های مطالعاتی از اقتصاد فنی، فلسفه علوم  ترین اقتصاددان در گستردگی حوزهآدام اسمیت بزرگ
از نظر وی در میان . دانند عی و روانشناسی نظری تا فلسفه حقوق و انسانشناسی اجتماعی میاجتما
کنند تا   میفعالیتها یک پرسش کلیدی وجود دارد که نهادهای اجتماعی چگونه   این حوزهتمام

 است که  نظریه نظم خودانگیختهپرسش هایک به این  ؟ پاسخ کلیدیسازندامور انسانی را هماهنگ 
ا که در وی هرگونه ایده طراحی عقالنی نظم اجتماعی ر. دهد بنیادین نظام فکریش را شکل میتم 

ظر این از ن. کند شود رد می ریزی متمرکز سوسیالیستی ختم می های برنامه شدیدترین شکل آن به نظام
  ).1990، ویزمن (تواند یک نهاد باشد دهی خود می عنوان یک سیستم عالمت مکتب سیستم قیمت در آن به

                                                            
 به یکباره و به شکلی غیر منتظره دوباره از سر مکتب اتریش هایک، توجه به   به1974 در سال نوبل اقتصاد با اعطای جایزه .1

داد و کنفرانس ساوت رویالتون در اوائل  هرچند این نخستین باری نبود که به اصطالح، تجدید حیات اتریشی رخ می. گرفته شد
  .ه هایک توسط اقتصاددانان، به هر حال رویدادی تأثیر گذار در تولد دوباره این مکتب بودهمان سال بر پا شده بود، کشف دوبار
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  ترین انتقادات هایک از نظریه تعادل عمومی مهم. 1- 4-2
   ناقص و ذهنی بودن اطالعات.4-2-1-1

  کاالها در اقتصاد با بیشترینوشی برای چگونگی استفاده از تمامنظریه تعادل عمومی که ر
ازارها  اطالعات مربوط به بکند که کارگزاران اقتصادی تمام کارایی را ارائه می دهد فرض می

کنندگان و اطالعات کاملی در  نین سیستم معینی از ترجیحات مصرف همچ،را در اختیار دارند
 این فروض اولیه نهادینه نمودنبدیهی است با . استد وسایل موجود تولید در دسترس مور

 و فروض که از این پاسخیشود و  مسئله تخصیص منابع تنها به یک مسئله منطقی تبدیل می
 به بایست می را یی کاالچه دهد میآید نشان  دست می های ریاضی به ویژه تحلیل به ها تحلیل

انداز آشکار حل این  چشم. کدام مورد استفاده تخصیص داد تا بیشترین کارایی حاصل شود
طور عقالیی  اهد یک نظام اقتصادی باشند که بهند شاطمینانی است برای آنها که مایلمسئله 

اگر محاسبه روشی که بتوان در آن کاالها را با بیشترین کارایی تخصیص زیرا  ،شود هدایت می
 سوسیالیستی را بدون نیاز به اقتصاد کامالًتوان یک مدل  سئله فنی باشد، آنگاه می یک متنهاداد 
در حالی است که از نظر هایک تمام اطالعات ذهنی این . نمودگونه فرایند بازاری طراحی  هر

  :زیر وجود داردهای  است و محدودیت
 متفاوتی مواردجو و کشف شود و مردم مختلف ممکن است  جستبایست میاطالعات  -

  .کنند قائل شوند  آنچه کشف میای بری راهای مختلف ارزیابیکشف کنند و 
  .طور گسترده پراکنده است طالعاتی که مردم دارند شخصی و به در نظام بازار ا-
کنند تا این نوع اطالعات فردی در قالب  مت کمک میوکار قی روند بازار و ساز گرچه -

یک تواند برای  د، اما این نوع اطالعات هرگز نمیسیستمی از روابط اقتصادی هماهنگ شو
توانیم اطالعات بازار را   بنابراین این تصور که می، شناخته شده باشدریز سوسیالیستی کامالً برنامه

 دست آوردن  را برای بهآنهاضا بیان کنیم و های عرضه و تقا های ساده ریاضی و منحنی حسب فرمول بر
ریزی مرکزی  نهاد برنامه. منظور تخصیص منابع خالصه کنیم تصور اشتباهی است ای به برنامه

  ).1986بوالند،  (تواند اطالعات الزم را در مورد شرایط عرضه و تقاضا داشته باشد هرگز نمی
 

  پویایی در مقابل ایستایی. 4-2-1-2
در یک لحظه از زمان ساکن یا کند که اقتصاد ایستاست، یعنی  نظریه سنتی تعادل فرض می

چه اتفاق خواهد بینی کامل آن پیش  صورت تداوم خواهد یافت، امااینو به متوقف شده است 
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. باشند  میهای متغیر دیگران تأثیر برنامه   دور است، زیرا افراد همواره تحتافتاد از واقعیت به
 تنها در محدوده یک فرد واحد وجود داشته باشد  اگر مفهومی برای واژه تعادلگوید  میهایک

 در هماهنگی ویهایش چه خواهد بود و اهداف مختلف  داند برنامه  میگنجد که کامالً می
. در کل جامعه اتفاق بیفتدتواند  مل و ثابتی با یکدیگر قرار دارند، اما این حالت هرگز نمیکا

داند که سایر   نمیی زیرا کس،دگر هماهنگ باش با یکدید کامالًتوان ها نفر نمی  میلیونهای برنامه
 هایک اندیشه تعادل را  با وجود این.گیری خواهند کرد ردم در آینده بر چه مبنایی تصمیمم

ریزی اقتصادی  رنامهای برای ب عنوان پایه چند استفاده احتمالی از آن را بهکند، هر رد نمیکامالً
توان با مسامحه گفت که بازار در  کند تنها مفهومی که می  استدالل میوی. کند قالیی رد میع

های افراد مختلف در بازار به مرور زمان به  یتی است که در آن اعمال و برنامهتعادل است وضع
گوید  وی می. برد عنوان تعادل پویا نام می  یکدیگر تمایل دارند که از آن بههماهنگی با

العمل مردم نسبت به تغییرات جدید  نیم نظام بازار ایستا نیست و عکسکه درک ک میهنگا
طور دائم در حال  بهبینی است تنها یک روند به سمت تعادل وجود دارد که  رقابل پیشغی

میت تئوری اقتصاد در شرایط منطقی تعادل  اه برای هایک،عبارت دیگر   به.دگرگونی است
 از نظر وی بررسی تعادل تنها در. شود دی است که منجر به تعادل می بلکه در فراین،باشد نمی

ای ایستا در  گوید تحلیل مقایسه  وی می.کننده باشد تواند بسیار گمراه مییک نقطه از زمان 
اتعادل زا در حال تغییر هستند چندان معتبر نیست، زیر که تعداد زیادی از متغیرهای برونمحیطی 

بازارهای آینده بستگی زا در مواجهه با  ای در متغیرهای برون منتظره غیربه عدم وجود هر تغییر 
ها احتماالً بهینه نخواهد بود و در   موقعیتزا طبق انتظارات نباشند های برون رفتار متغیر واگردارد

 .شود نتیجه عرضه کاالهای نهایی لزوماً بهینه نمی

عقالنیت کامل، (های کالسیک  هتاکنون نقدهای متنوعی از نهادگرایان نسبت به فرضی
. است مطرح شده  )یرقابت کامل، اطالعات کامل، تمرکز بر دنیای تعادلی و تقریباً ایستای نیوتن

ترین ایراد نظریه تعادل عمومی ماهیت ایستای آن است  از نظر مکتب نهادی مهمان گفت تو می
های  تئوری ،عبارت دیگر  ه ب.گردد میازشناسی اقتصاد نئوکالسیک ب و روشکه به متدلوژی 

تعادلی به یک حالت تعادلی نئوکالسیک به اینکه نهاد چگونه به تحول اقتصاد از یک حالت غیر
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های  ایند بازار بوده و از طریق سیاستها عالقمند به فر  اما اتریشی،کند عالقمند نیست کمک می
  .)1392 سبحانی،(  بهبود هماهنگی عملکردها هستندپی درمشروط 
بازار از نظر این مکتب  .ک حالت خاص از امور یاست نه ندیاک فر یرقابتی شیاتر اقتصاد در

 جهات سوی عنوان عاملی که بازار را به کارآفرین به .یند اکتشاف کارآفرینی استارقابتی یک فر
های  کارآفرین حساس به فرصت. دهد دارای نقش عظیمی است انگیخته و سوق می جدید بر

آید، بازار را  دست می ای که از این اکتشاف به  دوجانبهیادگیری.  منافع دوجانبه استناشناخته برای
ها و اقتصاد بازار ابزارهای یادگیری  مکانیزم قیمت .دهد تری از منابع سوق می  تخصیص بهینهسوی به

 هایک .کنند تر از منابع هدایت می هستند که افراد را به سمت کشف منافع دوجانبه و استفاده بهینه
دارد  خصلت مکانیکی طور عمده بهرو مفهوم تعادل را که    از این،کند بازار را یک نهاد تلقی می

نما هستند که فرد را در  سایل انتقال اطالعات و همچون قطبها و  قیمت برای وی.گذارد کنار می
های  ویژگی تنها بررسی خشک درک اقتصادی از این منظر. دنکن گیری اقتصادی هدایت می تصمیم

  .)1390 افروزی،( یند تعادل استا بلکه نقد و درک فر،ریاضی تعادل نیست

بینی و  ترین هدف و کارکرد خود را در پیش اقتصاد نئوکالسیک همانند علوم تجربی مهم
ای   بر چیزی بیشتر از مقایسهبینی  موضوع پیشتحلیل اقتصادی نیز و  زیهدر تج. بیند کنترل می

 از هر تغییر در پس و پیشهای تعادلی  معنای مقایسه وضعیت ست و این بهایستا استوار نی
 آنجا که از. های تعادل در این رویکرد بسیار اساسی هستند  وضعیتتنها. زا است متغیرهای برون

 نیز 2یندهافراشود  یک امر مسلم و بدیهی فرض می 1ثبات و پایداریهای استاتیک  در مقایسه
ترین این فرایندها  شده شناخته. پس پرده وارد موضوع شده و مدخلیت دارندطور مخفیانه و در  هب

نکته مهم و کلیدی آن است که  است 3در وضعیت تعادل عمومی همان فرایند کورمال والراسی
 هیچ نیازی به مشخص نمودن  از شرط پایداری و ثبات اساساًبجزتحلیل تعادل  و در تجزیه

 .ردچگونگی فرایند تعدیل وجود ندا

                                                            
1. Stability 
2. Processes 
3. Walras’Tatonnement 
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  نو نهادگرایی و نظریه تعادل عمومی .4-3
  :توان به شرح زیر ذکر کرد آنها را میترین جریانات نونهادگرایی و خالصه نظریات  مهم

  

  )1988 (رونالد کوز. 1- 4-3
تواند تخصیص منابع  ها در بازار می کند که اگر سیستم سازوکار قیمت این پرسش را مطرح می

شود که  اه از عاملی به نام مدیریت برای تخصیص منابع استفاده می، چرا در بنگانجام دهدرا 
وی در . کند ر بازار بیان میها د های باال در سازوکار قیمتخود دلیل این امر را وجود هزینه

ویژه در  های اقتصادی به های مبادله مثبت در تحلیل با معرفی صریح هزینهمقاله هزینه اجتماعی
 رو  این  از،کشد  مبادالتی نئوکالسیکی را به چالش میفرض صفر بودن هزینهر خارجی منفی بحث آثا

 تخصیص کارای منابع موجبتنهایی  ها بهی مثبت دیگر سازوکار قیمتبا وجود هزینه مبادالت
 مبادله ای حقوقی و مالکیتی در کاهش هزینهه نظامویژه به به نقش نهادها بایست میشوند و  نمی

گیرد مسائل حقوقی  از نظر کوز آنچه در بازار مورد مبادله قرار می. نموده و تخصیص منابع توج
های مبادالتی مثبت بین  ینهکوز توانست با توجه به هز. بین افراد است نه مبادالت فیزیکی کاالها

 نهادها توسط اهمیت دادن به نقش قانون و اقتصاد حقوق مالکیت نظریه نئوکالسیکی و نظریه
  .سازدارتباط برقرار 

  

  )2008( کالئس. 2- 4-3
های  یل هزینهباشد که به نقد تعادل نئوکالسیک با تحل یگر از اقتصاددانان نونهادگرا مییکی د

ادله اختصاص دارد، های مب شناسی تفاسیر هزینه ای که به گونه وی در مقاله. مبادله پرداخته است
رویکرد را رویکرد ادبیات پولی و تعادل  نخستینوی . ای را پیشنهاد داده است گانه بندی سه تقسیم

.  است)2000( های مبادله نامیده که همان رویکرد نئوکالسیک مورد اشاره آلن عمومی به هزینه
العمل کارگزاران یا  های مستقیمی همچون حق های مبادله معادل هزینه در این رویکرد هزینه

ی و. ضور در مبادالت بازاری می پردازد حدلیل رود که فرد به شمار می نقل به و های حمل هزینه
ی ا این تفسیر از آن جهت رابطه. ستهای مبادله نام نهاده ا  هزینه1یا دومین رویکرد را تفسیر رابطه

صادی یعنی قیمت و نامیده شده است که روابط انسانی را فراتر از ابعاد سنتی مرسوم در تحلیل اقت

                                                            
1. Relational 
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تری  اس با تفسیر پولی بر برداشت دقیقی در قیا یر رابطهبه عقیده کالئس تفس. دکن مقدار تفسیر می
های  ها در مبادالت بازاری مبتنی است و قرابت بیشتری با مقاالت کوز در سال اناز تعامل انس

های   هزینه1کالئس سومین رویکرد را تفسیر نهادی.  و نیز با نظریه قرارداد دارد1960 و 1937
کارهای غیربازاری  و ای در تحلیل ساز  نتیجه کاربرد تفسیر رابطهر کهاین تفسی. مبادله نامیده است

های  های مبادله عملکرد روش کارگیری مفهوم هزینه کوشد با به ها است می ها و بنگاه نند شبکهما
  .جایگزین را در حل مسئله هماهنگی اقتصادی مقایسه نماید

  

  الیور ویلیامسون. 3- 4-3
ا وی نهادها ر. نمودبیان د نهادگرایی جدید را  بار عبارت اقتصانخستین برای )1975( ویلیامسون

 دهنده راه کوز در بحث هزینه  ادامهوی. داند رد افراد میهای بیرونی بر عملک عنوان محدودیت به
 مبادله را با استفاده از زبان رسمی  آن است که بتواند مفهوم هزینهدر پیالتی است با این تفاوت که مباد

عقالنیت محدود مبنی بر نداشتن اطالعات کامل و عدم توانایی ذهن در وی . نماید بیان )ریاضیات(
وی چون افراد به عقیده . کند ها می پردازش کامل اطالعات را جایگزین عقالنیت کامل کالسیک

تواند  شوند و این امر می هایی منعقد می ا نقصب قراردادها عقالنیت محدود هستند در مبادالتدارای 
نقض رو امکان فسخ قرارداد یا   این طلبی یکی از طرفین قرارداد بر دیگری منجر شود، از ه فرصتب

 در نتیجه از نظر ویلیامسون ،یابد های مبادله نیز افزایش می تبع آن هزینه یابد و بهقرارداد افزایش می
اهش دهند و از آنجایی که های مبادله را ک شود تا بتوانند هزینه هایی می موجب ایجاد سازماناین امر 

 گیرند که کمترین هزینه ایی شکل میه کند در نهایت نهادها و سازمان هر فردی اقتصادی رفتار می
  .زنند مبادالتی را رقم می

  

   داگالس نورث. 4- 4-3
وی معتقد است که نهادها عالوه بر محدودیت بیرونی نوعی محدودیت ذهنی نیز برای فرد 

های  ها در هزینه  دلیل است که وی به نقش عقاید و ایدئولوژینایبه . شوند محسوب می
کند که هدفشان  نورث نهادها را قوانین بازی در جامعه تعریف می. کند مبادالتی تأکید می

همچنین وی  .دها بازیکنان بازی هستن کاهش ریسک و عدم اطمینان در مبادالت است و سازمان

                                                            
1. Institutional 
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دلیل  نورث بهاز نظر . کند ای می د بازارها توجه ویژهیی عملکرابه نقش حقوق مالکیت در کار
دارای یند خلق نهادها ا فرطور معمول بهحفظ همزمان قدرت و منافع اقتصادی توسط دولتمردان 

وی با توجه به تکامل اقتصاد در طول زمان بین مفهوم کارایی  .یک روند کارای اجتماعی نیست
دلیل تغییرات   نورث بهبه عقیده. شود فاوت قائل میسیکی تانطباقی با کارایی تخصیصی نئوکال

نیافته  یافته به کشور توسعه کند نهادهای غیررسمی انتقال نهادهای رسمی از یک کشور توسعه
  .تواند بر عملکرد اقتصادی آن کشور تأثیر بگذارد نمی

  

  گیری بندی و نتیجه  جمع.5
ترین دستاوردهای  اینکه یکی از مهمرغم  هنظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکالسیک بطور کلی  هب

 زوایای گوناگون مورد نقد و رود، اما به جهات مختلف و از شمار می هنظری این مکتب ب
 توسط صاحبنظران و اندیشمندان ها که عمدتاً این چالش. متعددی قرار گرفته استهای  چالش

 به مبانی نظری های اخیر ههکتب نهادگرایی مطرح شده و در دویژه م همکاتب انتقادی دیگر ب
 مسیرهای نیز مجهز شده است) اننونهادگرایهای مبادله  نظیر هزینه( تری اقتصاد خرد معقول

 ها موجب شده است تا ضمن روشن شدن  این تالش.جدیدی را در ساحت اقتصاد خرد گشوده است
های  تحلیل و هچوب تجزیربرخی نواقص و ایرادات سابق تقریب بهتری از دنیای واقعی در چا

نمایی فروض  میزان واقع نظریه تعادل عمومی بههای  ترین نارسایی  اصلی.اقتصاد خرد دنبال شود
 نظریه  و اخذواقعی بودن برخی از آنها در تطبیق با جهان واقعی، محدودیت کاربرد اتم غیرو 

 تجرید و )آید شمار می هکه خود فرضی غیرواقعی ب( برای حالت رقابت کامل تنها تعادل عمومی
ای صوری این نظریه برای تعیین ه تحلیل و ج رفاهی برآمده از تجزیهتعمیم بیش از اندازه نتای

های این نظریه و عدم توجه  تحلیل و  در حوزه عمل و سیاستگذاری، ایستایی تجزیهمشی خط
رند و آو پرده دینامیزم تعادل را پدید میکافی به ماهیت و جزئیات فرایندهایی که در پس 

 حال  با این. شوند های بازار مربوط می ها و عدم تعادل  تعادلدر غفلت از نقش سایر عوامل سرانجام
آگاهی و  با حداقل  تاگردد موجب میکاهد، بلکه  ها از ارزش این نظریه چیزی نمی یاین نارسای

 آن، های بنیادی فرض پیش و چارچوب و ها و تنگناهای نظری اطالع بیشتری از محدودیت
 ؛ آن استدر پیتر به سمت اهداف نهایی و غایی که این نظریه  تر و جامع گرایانه رهیافتی واقع

راهی همان گی و کارایی در حوزه اقتصاد و تخصیص منابع ترسیم و دنبال شود و این یعنی بهین
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تر از  ی جامعاند و درصدد دست یافتن به تبیین  آن بودهپی در مکاتب انتقادی نیز اغلباست که 
های نپیموده فراوانی در پیش رو دارد که این   هنوز راهالبته این مسیر. اند نظریه مذکور برآمده
پای علوم و گیرد و  ریشه می از ذات چند ساحتی و پیچیده حوزه علوم انسانی ابعاد و زوایا عمدتاً

  .دکن ا نیز به این حوزه باز میویژه علوم رفتاری ر ههای متعدد دیگری ب دانش
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