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چكيده

مدل تعادل والراسي (از جمله مدل تعادل عمومي پویاا تاااد)ي باهدلیا
سادهساز بیش از اندازه و )قدان توان تجربي ،همواره مورد انتقاد بوده اسا.
مهمترین مشك این رهیا) .مدلسااز رابطاه باین ساارتار رارد و ا ن
ميباشد اقتااد سیستمي اسا .پویاا ،تطقیقاي ،در حاال تكاما و پیدیاده
بنابراین رهیا) .دیگر الزم اس .تا بتواند ر)تار این سیسات را مادلسااز
نماید باا ا)ايایش قادرر پاردازم امریوترهاا ،امكاان اساتداده از روشاها
محاسقاتي مقتني بر عام برا مطالعه پدیدهها و )رایندها پیدیده اقتااد
ایجاد شد در این رهیا)) ،.روض محدود ننده و ساده ننده اه در رهیا)ا.
والراسااي وجااود دارد ،مطاار .نیساا .ایاان رهیا) ا .بااه مطالعااه محاسااقاتي
سیست ها پویا و پیدیده اقتااد اه در نن ،عواما نااهمگن باا یكادیگر
ترا نش دارند ،مي پردازد این رهیا) .تر یقي اس .از علوم اقتاااد تكااملي،
ن
روانشناسي شنارتي و رایانه برر ف اقتااد ن متعارف ،در مدلها
مقتني بر عام مدلها از پایین به باال سارته ميشوند در طاي بایش از یا
دهه گذشته ،این رهیا)ا .نقاش مهماي در تحلیا مساا اقتاااد ا ن و
سیاس.گذار ایدا نموده اس .این رهیا) ،.یكي از روشها اصلي مدلساز
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اقتااد ر)تار اس .اقتااد ن مقتني بر عام به عل .انعطاف پذیر باال،
اربردها )راواني در شاارههاا متتلاع علا اقتاااد اعا از مادلسااز
بازارها برق ،تكام نهادها و هنجارها اجتماعي ،اقتااد مالي ،ساازماندهي
صنعتي و بازار نیرو ار داشته اس .در این پژوهش ،ویژگيهاا ،بنیاانهاا
مدهاومي ،اجاايا مادلساااز و ميایاا و معایاای ایان رهیا)اا .و بررااي از
اربردها نن مطر .شده اس.
واژگان کليدي :اقتااد محاسقاتي مقتني بار عاما ( ، ACEتعاادل عماومي
پویا تااد)ي ( ، DSGEرهیا) .پایین به باال

طبقهبندي E17 ،E7 :JEL

 .1مقدمه
اقتااد ن به عنوان شاره ا از عل اقتااد به وسیله جان مینارد یني مطر .شد در اقتااد
ن یني  ،مدل اقتااد تنها در سطح ن به صاورر صاریح وجاود داشا .اماا از دهاه
 1970و بعد از نقد لو اس ،1اقتااددانان بر مدلساز صریح بنیانها ررد اقتااد ن تأ ید
نمودند ننها در راستا پاسخ به این سؤال ه چگونه مي تاوان رواباب باین متهیرهاا اقتاااد
ن و سارتار اقتااد ررد را مدلساز نمود ،بر مدل تعادل والراساي( 2متاوصاا مادلهاا
تعادل عمومي پویا تااد)ي 3به عنوان مدل اصلي تأ ید نمودند (او)نار 2008 ،4مادلهاا
رقابتي بهطاور مساتقی  ،اماا مادلهاا رقابا .نااقن نوعاا باه عناوان حاالتي از مو)قیا .در
هماهنگي ،5با این مدل سازگار ميباشند (تسدتسیون2006 ،6
در شك نوین تعادل والراسي ،تتاین اال و ردمار بهوسیله مكانیس قیم .و بر اسااس
بازارها غیرمتمر ي با مالكی .راوصي منابع تولید انجاام مايشاود در ایان سیسات  ،تعاداد
معیني بنگاه حدا ثر ننده سود قیم.پذیر ه االها و ردمار با جنس و یدی .معاین تولیاد
مي نند ،تعداد معیني مارف ننده با ترجیحار برونيا ه مطلوبی .ناشي از ماارف (باا مقادار
مشتن قیم .را حدا ثر مي نند ،و ی مكانیس هماهنگ ننده قیم( .حراجگار والراساي
ه بردار قیم.ها تسویه ننده بازارها را تعیین مي ند ،وجود دارد با )رض عدم اشقاعپاذیر
مارف ننده ،اص اول ر)اه تضمین مي ند ه تتاین تعادل والراسي ،بهینه پرتو اس.
بارزترین ویژگي سارتار تعادل والراسي وابستگي شادید نن باه مكانیسا قیما.گاذار
حراجگر والراسي اس .حراجگر والراسي ابيار اس .برا هماهنگي بین )عاالن بازار ه امكاان
1. Lucas critique
2. Walrasian equilibrium
)3. Dynamic Stochastic General Equilibrium(DSGE
4. Oeffner
5. Coordination success
6. Tesfatsion
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ر)تارها استراتژی را در نظر نميگیرد همه ترا نشها باین عواما از راارو و باهوسایله
سیست ها پردار .انجام ميشود و ترا نشها مستقی و رو در رو رو نميدهد قیم.هاا،
تنهااا رابااب بااین بنگاااههااا و مااارف نناادگان ققا از معاملااه واقعااي هسااتند از ننجااایي ااه
مااارف نناادگان ،قیماا.هااا را مشااتن و رااارو از نتاارل رااود )اارض مااي ننااد ،مساااله
تامی گیر شان به ی مساله ساده بهینهساز ه به اعمال و ر)تار سایر عوام بستگي ندارد،
اهش مي یابد این مساله برا بنگاهها قیم .پذیر نیي صادق اس .مقادیر تعادلي قیما.هاا
به وسیله شرایب تسویه بازار ه از طریق حراجگر والراسي تحمی ميگردد ،تعیین ميشوند؛ ناه
بهوسیله اعمال مارف ننده ها ،یا بنگاهها و یا عوام دیگر ه واقعا در بازار وجود دارند
با حذف مكانیس قیم.گذار حراجگر والراسي از مادل اساتاندارد تعاادل والراساي ،هماه
قیم.ها و مقادیر از طریق )عالی.ها بنگاهها و مارف نندگان تعیین مايشاوند ایان تهییار
وچ در مدل والراسي باعث تهییر عمده در عملكرد و نتایج نن ميشود با حاذف ایان )ارض
مسا لي مانند نقش اط عار ،ترا نشها استراتژی  ،شك گیر انتظارار بر اسااس اط عاار
محدود ،یادگیر مشترك ،نداب و رسوم اجتماعي ،هيینهها معام تي ،اثرار راارجي ،قادرر
بازار ،تقاني ،و احتمال شكس .در هماهنگي اهمی .پیدا رده و رواو نداب و رسوم بازار ،قواعاد
سهمیهبند  ،مقررار ضدتراس ،.و سایر انواع نهادها در اقتاااد ا ن در دنیاا واقعاي بهتار
درك ميشوند بنابراین این )رض به زیقایي و به بهترین شك اقتااد را ساده نموده اس.
اما مدل تعادل والراسي به دلی سادهساز بیش از انادازه و )قادان تاوان تجرباي ،هماواره
مورد انتقاد بوده اس .مهمترین مشك این رهیا) ،.رابطه بین سارتار ررد و ن مايباشاد
در بیشتر اربردها این مدل ،بنیانها ررد مدلها تعادل عمومي به منظور سادهسااز در
سطح و ن سارته ميشوند ه در نتیجه نن ،نميتواند باه ایان ساؤال پاساخ دهاد اه
چگونه ر)تارها ا)راد (یعني اقتااد ررد پویایيها سطح (یعني اقتااد ن را بهوجود
مينورند
1
اقتااد سیستمي اس .پویا ،تطقیقي ،در حال تكاما و پیدیاده اقتاااد عقاارر اسا .از
شقكها از پردازندههایي ه با ه ترا نش دارند و هر ی از پردازنادههاا تاوان متار بارا
)راور اط عار نسق .به ی مجموعه پردازنده مر ي ه برا ح مساله تتاین برا
سیست الزم اس ،.دارند (لیان ها)ورد2006 ،2
 1قاب توجه اس .ه نئو سی ها قدیمي (متاوصا نلدرد مارشال عل اقتااد را به عنوان نمود ی سیسات
پیدیده ميدانستند اما ابيارها ریاضي برا ح دالل.ها پویا این سیست هاا پیدیاده در ارتیاار نداشاتند
بطور ه اقتااد نئو سیكي در ابتدا بر اساس نظریه انتتاب نقود و تامی گیر ها بر اسااس بهیناهسااز مقیاد
نقود و )روض محكمي در مورد عق نی .عوام مطر .نقود و اقتااد همواره در تعادل در نظر گر)ته نميشد (لیاان
ها)ود2006 ،

2. Leijonhufvud

 / 84مروري بر رهيافت اقتصاد محاسباتي مبتني بر عامل

در اقتاادها تعداد زیااد از عواما رارد باهطاور تكارار وارد تعاام ر و تارا نشهاا
ن مانند اشتهال ،نررها رشد ،توزیع
منطقها و محلي ميشوند ه این تعام ر متهیرها
درنمد ،نهادها بازار ،و نداب و رسوم اجتماعي را به وجود مينورند ایان متهیرهاا ا ن باه
نوبه رود در تعیین تعام ر محلي نمود پیدا مي نند نتیجه این امر ،سیست پیدیدها اسا.
از حلقهها بازرورد به ه پیوسته ه ر)تارها ررد ،الگوها ترا نش و مقاررار لاي را باه
ه مرتقب ميسازد بنابراین رهیا) .دیگر الزم اس .تا بتواند ر)تار این سیست را مدلسااز
نماید با ا)يایش قدرر پردازم امریوترها و ایجاد زبانها برناماهنویساي پیدیادهتار ،امكاان
استداده از روشها محاسقاتي مقتني بر عاما بارا مطالعاه پدیادههاا و )راینادها پیدیاده
اقتااد ایجاد شد 1بنابراین رهیا) .جدید در اقتااد به وجود نماد اه باه مطالعاه اقتاااد
ننگونه ه واقعا هس ،.مي پردازد این رهیا) ،.اقتاااد محاساقاتي مقتناي بار عواما نامیاده
ميشود در این رهیا)) ،.روض محدود ننده و ساده ننده اه در رهیا)ا .والراساي وجاود
دارد ،مطر .نیس .اقتااد محاسقاتي مقتني بر عوام به مطالعه محاسقاتي سیست ها پویاا و
پیدیده اقتااد ه در نن ،عوام نا همگن با یكدیگر ترا نش دارند ،ميپاردازد ایان رهیا)ا.
تر یقي اس .از علوم اقتااد تكاملي ،2روانشناساي شانارتي 3و رایاناه بارر ف اقتاااد ا ن
ن مقتني بر عام  ،مدلها از پایین به باال سارته ميشوند مادلهاا
متعارف ،در مدلها
مقتني بر عام در سطح ررد طراحي ميشوند این مدلها شاام چنادین هايار عاما )ارد
هستند و معموال ر)تارها سطح ن از طریق تاریح قیود محادود نمايشاوند پویاایيهاا
ایجاد شده در سطح ن )قاب براسااس ر)تارهاا و تارا نشهاا باین ا)اراد و عواما ایجااد
ميشوند ویژگيها لي و ن این سیست ها الياماا مشاابه ویژگايهاا اجايا مندارد نن
نیستند موضوع اصلي محققان اقتااد محاسقاتي مقتني بر عوام  ،عقارر اس .از )ه قاوانین و
مقررار عمومي (مانند هماهنگيها بدون برنامهریي معام ر در اقتاادها غیرمتمر اي اه
اقتااددانان نن را به دسا .ناامر ي ندام اسامی .نساق .مايدهناد اه باهطاور طقیعاي در
)رایندها اقتااد بهوجود مينیند بنابراین چالش اصلي این محققان ،عقارر اس .از توضایح
این قواعد عمومي و لي از پایین به باال؛ به این مدهوم ه این قواعد لي از ترا نشها محلي
بین عوام رود ار و مستق ه از طریق نهادها اقتااد بالدع یا بالقوه هادای .مايشاوند،
4
بهوجود مينیند ،نه از طریق مكانیس ها هماهنگ ننده از باال به پایین مانند عام نماینده
 1به اعتقاد لیان ها)ورد رومها مقتني بر عاما تنهاا روشاي اسا .اه مايتواناد باا اساتداده از تواناایيهاا
رودتنظیمي مدلها پویا تطقیقي )ه ما از پویایيها تطقیقي اقتاادها واقعي ا)يایش دهند (لیان هاا)ورد،
2006

2. Evolutionary economics
3. Cognitive Psychology
4. Representative Agent
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طي بیش از ی دهه گذشته ،این رهیا) .نقش مهمي در تحلیا مساا اقتاااد ا ن و
سیاس.گذار ایدا نموده اس .این رهیا) .اه یكاي از روشاها اصالي مادلسااز اقتاااد
ر)تار اس ،.با توجه به توسعه و گسترم اقتااد ر)تار این رهیا) .نیاي اهمیا .روزا)يوناي
یا)ته اس .ع وه بر نن ،اقتااد ن مقتني بر عام به علا .انعطاافپاذیر بااال ،اربردهاا
)راواني در شارهها متتلع عل اقتااد اعا از مادلسااز بازارهاا بارق ،تكاما نهادهاا و
هنجارها اجتماعي ،اقتااد مالي ،سازماندهي صنعتي ،بازار نیرو ار داشته اس .القته برري
از اقتااددانان ایراداتي -از ققی اعتقارسنجي این مدلها -بر این رهیا) ،.مطر .ردهاند
در ادامه ،ابتدا تعریع جامعي از اقتااد ن محاسقاتي مقتني بر عام  ،و سرس ،به ترتیای
ویژگيها ،بنیان ها مدهومي ،اجيا مدلساز و ميایا و معایای ایان رهیا)ا .در بتاشهاا
بعد بیان رواهد شد و نهایتا در بتش پایاني ،جمعبند و نتیجهگیر ارا ه رواهد شد
 .2اقتصاد کالن محاسباتي مبتني بر عامل( 1)ACEچيست؟
)رایندها اقتااد را -مانند تولید ،مارف ،معامله و تجارر ه در واقعی .رو ميدهاد-
در نظر بگیرید این )رایندها معموال با )عالی .ها صدها هايار گاروه ،بنگااه ،نهااد اجتمااعي و
ا)راد رو ميدهد ترا نش بین این عوام ررد با توجه به ویژگيها و راوصایار هار یا از
ننها منجر به سیستمي ميشود ه بر اساس تعریع ،سیست پیدیده تطقیقي 2نامیده مايشاود
بر اساس تعریع ،سیستمي پیدیده اس .ه اوال ،از واحدهایي ه با ه ترا نش دارند ،تشاكی
شده باشد ثانیا ،در سیست ویژگيها جدید به وجود نید اه ناشاي از تارا نش واحادهایي
اس .ه رود واحدها این ویژگيها را ندارند توا)ق عمومي در مورد تعریع سیست ها پیدیده
تطقیقي وجود ندارد و تعاریع متتلدي برا ننها مطر .شده اس .در سطح ضعیعتار ،سیسات
تطقیقي پیدیده ،سیست پیدیدها اس .ه واحدها تشكی دهنده نن وا نشگر 3اناد؛ یعناي
بهطور سیستماتی در وا نش به تهییرار شرایب محیطي ،ویژگيها متدااوتي از راود نشاان
ميدهند در سطح قویتر ،ی سیست تطقیقي پیدیده ،سیست پقیدیادها اسا .اه شاام
واحدها هدف محور 4ميباشد؛ یعني واحدهایي اه دارا اثارار وا نشاي هساتند و حاداق
برري از وا نشها ننها در راستا رسیدن به اهداف بالدع و بالقوه ميباشد
مدلساز و شقیهساز سیست ها پیدیده تطقیقي همواره توجه محققان را جلی نماوده
اس .امروزه با به ارگیر پیشر).ها )ناور اط عار ،زبانها برنامهنویسي و شاقیهسااز
رایانها مقتني بر عام  ،ميتوان دنیا مانوعي و مجاز ایجاد نمود ه تمامي ایان )راینادها
)1. Agent-Based Computational Economics (ACE
2. Complex adaptive system
3. Reactive units
4. Goal_directed units
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در این دنیا مجاز رو ميدهد این دنیا مجاز مملاو اسا .از تعاداد بسایار زیااد از
عوام ه هر ی از این عوام  ،مجموعه اط عار مشتاي داشته و باا ها تعاما و تارا نش
دارند این دنیا مجاز ) ،ضا و سارتار اقتااد محاسقاتي مقتني بر عام را شك ميدهد همه
)عالی.ها در این جهان ام درونيا بوده ،اط عار دا ما به صورر درونيا در سطح رارد تولیاد،
جمع نور و پردازم ميشوند در این جهان همه تامیمار) ،رایندها و اعمال اام رود اار
ميباشند؛ یعني این جهان ماانوعي اام رودبسانده 1ماي باشاد رومشناساي  ACEیا
رهیا) .نزمایشگاهي اس .برا مطالعه سیست ها اقتااد ه به عنوان ی سسیت تطقیقي
پیدیده در نظر گر)ته ميشوند
عوام در مدل  ACEميتوانند شام عوام اقتااد  ،اجتماعي ،بیولوژیكي ،و )یيیكاي (باه
عنوان مثال ،رانوادهها ،نب و هوا و گیاهان شوند هر عام ی جيء رسوله شاده از نارما)ايار
اس ،.شام دادهها و اط عار به اضا)ه روشها ر)تار هر عام با استداده از روشها ر)تار
داده و اط عار در ارتیار رود را تجيیاه و تحلیا نماوده و باه پیراماون راود وا انش نشاان
ميدهد برري از این اط عار و روشاها راوصاي باوده و بناابراین در دساترس عواما دیگار
نميباشند و برري دیگر از ننها ،تنها در دساترس زیرگاروه معیناي از ساایر عواما مايباشاند
عوام ميتوانند با استداده از روشها ر)تاار متااوخ راود (محا)ظا.شاده یاا روشاها
عمومي با دیگر عوام تعام نمایند
مدلساز  ACEی دنیا اقتااد مجااز باا تعاداد زیااد از عواما (واحاد را باهطاور
محاسقاتي ایجاد مي ند و برا شروع ،وضاعی .اولیاه یا سیسات اقتاااد را باهوسایله
تاریح اط عار اولیه و رو شها ر)تار هر عام و میيان در دسترس بودن اط عار برا سایر
عوام را مشتن مي ند اط عار مربوط به هر عام ميتواند شام صدار مربوط باه ناوع و
ماهی .عام (به عنوان مثال ،جهان ،بازار ،بنگاه ،ماارف نناده  ،صادار ساارتار نن (مانناد
موقعی .جهرا)یایي ،طراحي ،تابع هيینه ،تابع مطلوبی .و اط عار در مورد صدار عوام دیگار
(مانند نشانيها و ویژگيها لي و عمومي ننها باشد هار عاما در تجيیاه و تحلیا دادهاا و
اط عار مي تواند از روشها عماومي مانناد روشاها ر)تاار اجتمااعي (مانناد قاوانین ضاد
تراس ،2.پرتك ها بازار 3و روشها ر)تار راوصي و شتاي (مانند استراتژ ها تولید و
قیم.گذار  ،الگوریت ها یادگیر مربوط به نحوه به روز نمودن استراتژ ها اساتداده نمایاد
مدل  ACEنهایي باید از نظر پویایي ام باشد یعني ،سیست اقتااد مدل شده ،بایاد بتواناد
تنها بر اساس تعام عوام و بدون مدارله بیشتر از سو طرا .مدل در طي زمان توسعه یا)ته
ن را ه الياما در هر ی از عوام به صورر )رد وجود ندارد را نشان دهد
و ویژگيها
1. Autarchic
2. Antitrust laws
3. Market protocols
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بهطور ر صه ،تستدسیون اقتااد محاسقاتي مقتني بر عوام را به اینگونه تعریع مي ناد:
" اقتااد محاسقاتي مقتني بر عام عقارر اس .از مطالعه محاسقاتي )راینادها اقتاااد اه
بهصورر سیست ها پویایي ه عوام در ننها ترا نش دارند ،مدلساز شدهاند "
به منظور درك عمیقتار ایان رهیا)ا .در مقایساه باا رهیا)ا .متعاارف در اقتاااد ا ن
متاوصا مدلها تعادل عمومي تااد)ي پویا ،در ادامه ویژگيها و )اروض ایان دو رهیا)ا .باا
یكدیگر مقایسه ميشوند
 .3ویژگيهاي اقتصاد کالن محاسباتي مبتني بر عوامل
بتش عمدها از مدلها نوین در اقتااد ن متعارف ریشه در چارچوب والراس یا ارو-دبرو
(مدلها تعادل عمومي تااد)ي پویا 2دارند اما برري از )روض اصلي این مدلهاا در ساالها
اریر مورد انتقاد بوده اس .در ادامه به منظور درك عمیقتر اقتااد ا ن مقتناي بار عاما و
عل .مطر .شدن و رشد روز ا)يون نن ،برري از )روض و ویژگيها مادلهاا اقتاااد ا ن
متعارف را ه مورد انتقاد هستند با ویژگيها اقتااد ن مقتني بر عوام مقایسه مينمایی

1

 جمعيت
اقتااد متعارف )رض مي ند ه اقتااد از تعداد زیاد از عوام همسان تشكی شده اس .اه
ر)تار و عملكرد ننها به وسیله ی عام نماینده ،3بیان و مشتن ميشود گاان 2004( 4علا.
اصلي این )رض را مشك ر )راوان تجمیع ر)تار عوام غیرهمسان ميداند این رهیا)ا) .ارض
مي ند ه سیست مشابه هر ی از اجياء ررد رود بوده و ساده ميباشد اما یكي از )روض
اصلي نظریه سیست ها پیدیده نن اس .ه سیست  ،پیدیدهتر از اجيا تشكی دهنده نن
مي باشد (راوصا اگر سیست از اجيا به ه پیوسته تشكی شاده باشاد در نتیجاه) ،ارض
عام نماینده ،اقتااد را به ی عام مندرد یكتا تقلی ميدهد ه با ضرورر وجود اقتااد ررد
در تناقض شدید اس ،.زیرا بدون عوام متناوع هایم معاملاه و مقادلاها اتدااق نمايا)تاد
بنابراین رهیا) .عام نماینده ،ی سادهسااز شادید و زیقاا اسا .اه پیدیادگي چاارچوب
متعارف را به منظور رسیدن به تعادل ها پایدار و یكتا اهش ميدهد
گا)و و همكاران 2007( 5نیي در نقد اقتااد ن ناوین مقتناي بار عاما نمایناده ،ساؤال
مي نند :چگونه ميتوان در اقتااد ام غیرمتمر ي ه از میلیونها )رد رودرواه تشكی شده
اس ،.هماهنگي ایجاد رد؟ اما رمن 1992( 6انتقادار وارد بر رهیا)ا .عاما نمایناده را باه
1. Arrow–Debreu framework
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models
3. Representative agent
4. Gun
5. Gaffeo et al.
6. Kirman
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شك زیر ر صه رده اس -1 :.عق نی) .رد  ،عق نی .را نميرساند ایان بادان مدهاوم
اس .ه نميتوان ی توجیه رسمي برا این )رض پیدا نماود اه ر)تاار حدا ثرسااز ا)اراد
بتواند در سطح و ن قاب اربرد باشد  -2وا نش عام نماینده به شوكها نميتواناد باا
(مجموع وا نشها ررد ا)راد هميمان باشد  -3حتي اگر مشك ر مطار .شاده در بااال
ح شوند ،حال.هایي وجود دارد اه در ننهاا از دو موقعیا .موجاود  xو  ، yعاما نمایناده
موقعی x .را ترجیح دهد اما عوام )رد دیگر موقعی y .را ترجیح دهند  -4مشاك دیگار
در سطح تجربي وجود دارد اگر )رد نظریها را ه بر اساس مدل عام نماینده طراحي شده
اس ،.نزمون نماید ،در همان زمان) ،رضیه عام نماینده را نیي نزمون مي ند
)روني و لیري 1997(1نیي بیان ردند ه اگر در ی اقتااد ،عوام ناهمگن وجود داشاته
باشد ،ویژگيها اصلي عوام ررد در سطح ن و هنگام ليساز حدظ نميشود به عناوان
مثال ،تجمیع معام ر ررد ایستا ممكن اس .معادالر پویا در سطح ن ایجاد نماید
در مقایسه با این بینش ،اقتااد محاسقاتي مقتني بر عام  ،ما را قادر مايساازد تاا حادا ثر
انعطافپذیر را در طراحي ناهمگني داشاته باشای در ایان رهیا)ا ،.اقتاااد مملاو اسا .از
بسیار از عوام ه این عوام ميتوانند در بسیار از زمینه ها (ماوارد مانناد دارایايهاا
اولیه ،تكنولوژ  ،س یق ،ر)تار و غیره ناهمگن باشند اگار عواما نااهمگن (باه عناوان مثاال
ناهمگن در ر)تار به طور پیوسته به سم .موقعی .لي ه ننها با ه ایجاد ماي نناد ،تعادی
یابند ننها با محیطي ه با ه ایجاد ردهاند ،سازگار رواهند شد و در طاي ایان ساازگار  ،نن
محیب را تهییر رواهند داد بر این اساس ،تكاما (در قالای اقتاااد تكااملي 2در وسایعتارین
مدهوم نن استداده ميشود ه ميتوان باه عناوان تطقیاق عناصار اه موقعیا .راود را باه
موقعیتي ه با ه ایجاد ردهاند ،بیان رد
3
اقتااد مقتني بر عوام بر ر ف اقتااد مقتني بر عام نمایناده ،از پاایین باه بااال شاك
ميگیرد در این اقتااد ما از انتتابها )رد شروع مي نی  ،درحالي ه در اقتااد مقتني بر
عام نماینده ،نقطه شروع ،روابب مشااهده شاده باین متهیرهاا لاي و ا ن مايباشاد در
مدلها مقتني بر عوام هیم نترل مر ي از باال به پایین بر ر)تار ا)راد وجاود نادارد القتاه
ن و ررد بازرورد وجود دارد؛ بهطور ه عوام تازه متولد شده باه
معموال بین سارتارها
وسیله قواعد یا نهادها اجتماعي ه بهطور درونيا و از طریق تعام ر و تارا نشهاا ققا تار
شك ميگیرند ،تربی .ميشوند بر این اساس ،ررد و ن با ه رشد و تكام رواهند داشا.
اما در تاریح مدل هیم نیرو نترلي مر ي (مانند حراجگر والراسي یا قدررهاا بااالتر از
ابتدا )رض نميشود (اپشتاین2006 ،4
1. Froni & Lippi
2. Evolutionary economics
3. Bottom-up
4. Epstein
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بنابراین مدلها مقتني بر عام ما را قادر ميسازد تا رابطه بین پویایيها ررد و ن را
ه در مدلها عام نماینده امكانپذیر نیسا ،.شاع نماایی از ایان رو باا اساتداده از ایان
رهیا) .ميتوان مقاحث مربوط به سدسطه تر یی 1را نیي بررسي نمود
 رفتار
ع وه بر )رض غیرقاب باور اقتااد متعارف مقني بر اینكه عام نماینده ،نمایندگي عوام را
بر عهده دارد ،ر)تار رود این عام نماینده نیي بسیار غیرواقعي اس.
گان ( 2004رهیا) .عام نماینده به منظور باه دسا .نوردن تواباع تقاضاا اه از طریاق
حدا ثرساز مطلوبی .انتظار بین دورها (در حال .نااطمیناني را ه با توجه به قید بودجه
به دس .نید ،زیر سؤال ميبرد و بیان مي ند ه از ی سو ،این ی مساله برنامهریاي پویاا
ميباشد ه مساله ی مهندس ميباشد و نه مسا اقتااد و اقتااددان از سو دیگار) ،ارض
مي ند ه عام نماینده دچار بیمار جنون جواني یا اسكیيو)رني 2اس ،.زیرا در یا لحظاه،
ه بنگاه اس .و ه  ،رانوار او رودم را استتدام مي ند ،رودم ميررد و مي)روشاد او باه
رودم به اندازه بهرهور نهایي نیرو ار دستميد ،و به اندازه بهرهور نهاایي سارمایه ،بهاره
پردار .مي ند نهایتا این مدلها معموال بر ی ناسازگار تكیه ميزنند اه عقاارر اسا .از
اینكه همه بنگاهها و رانوارها قیم .گیرنده هستند و نميتوانند بر قیمتها اثر بگذارناد و ننهاا را
در مسا بهینهساز از پیش مشتن در نظر ميگیرند اما اگر قیما.هاا بارا هماه ا)اراد از
پیش مشتن هستند ،چه ساني این قیم.ها را تعیین مي نند
همانطور ه واریان 1992( 3ميگوید ،تناقض بنیاد باین ایاده رقابا .و تعادی قیما.
وچود دارد :اگر همه عوام قیم .را داده شده و رارو از نترل رود در نظر ميگیرند ،قیم.ها
چگونه ميتوانند تهییر نند چه سي باید قیم.ها را تعادی نمایاد؟ در نظریاه متعاارف ایان
معما به وسیله مدهومي به نام حراجگر والراسي ح شده اس.؛ سي ه به دنقاال قیما.هاا
تعادلي ميگردد تا مساله بهینه ساز مشترك همه عوام در اقتاااد را حا ناد بناابراین او
عرضه و تقاضا را در همه بازارها این اقتااد با ه برابار مايساازد اماا در اقتاااد مقتناي بار
عوام  ،اقتااد مملو از عواملي اس .ه برا تامی گیر و انتتاب از ر)تار مقتني بر قواعد 4یاا
روزمره 5استداده مي نند و نه از رهیا) .بهینهساز این ی تداور عمده نسق .به چاارچوب
متعارف بوده و حدا ثر انعطافپذیر را برا طراحي ر)تار عواما )اراه ماي ناد؛ اه باعاث
مدلساز واقعيتر ترا نش) ،رنور اط عار ،نااطمیناني و غیره ميگردد
1. Composition fallacy
2. Schizophrenic
3. Varian
4. Rule-based
5. Routine
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موضوع مه دیگر در مورد ر)تاار عواما  ،مرباوط باه نقاش نااطمینااني اسا .در اقتاااد
متعارف ،عوام انتظارار عق یي جلونگر 1دارند در این رهیا) ،.ا)راد با ریس مواجاه هساتند
نه با نااطمیناني محض2؛ یعني عوام ميتوانند احتماالر مربوط به حوادث نتي را برنورد نمایند
و بر این اساس ،انتظارار رود را شك دهند؛ اما در اقتااد واقعي به دلی پیدیدگي اقتاااد در
و به دلی ترا نشها بین عوام برا ی عام اقتااد  ،محاسقه احتماالر موقعیا.هاا
و حوادث متتلع غیر ممكن اس.؛ زیرا ننها مدل اصلي و صاحیح اقتاااد را نمايدانناد حتاي
محققان نیي این مدلها را نمي شناسند ننها )قب اط عار و ر)تاار عااد و روزماره را در نظار
ميگیرند و مدلي ه ترا نش بین هياران نوع از این ترا نشها را در نظر بگیرد را نمايدانناد و
در نتیجه در این رهیا)ا ،.عواما نماي توانناد نتاایج انتظاارار عق یاي را بارا مقاادیر نتاي
3
متهیرها اقتااد محاسقه نمایند و بنابراین عوام در دنیاا واقعاي باا نااطمینااني محاض
مواجه هستند به این دالی  ،رهیا) .اقتااد محاسقاتي مقتني بر عواما نااطمینااني محاض را
مورد توجه قرار ميدهد
4
بر اساس نظر یني ( 1936دو عام در شك گیر انتظاارار عواما اثار مايگذارناد-1 :
حقایق جار ؛  -2انتظارار عوام دیگر یني بیان مي ناد اه انتظاارار شاك گر)تاه تحا.
نااطمیناني محض ،تمای قاب توجهي به گذشته دارد؛ بهطور ه در نن ،عوام گذشته و )علي
برا پیشبینيها نتي در نظر گر)ته ميشوند بنابراین عوام در اقتااد محاسقاتي مقتني بار
عوام  ،از انتظارار عقینگر 5استداده مي نند
7
بهطور ر صه ،عوام موجود در اقتااد سنتي نوعي ابار عق نیا 6.یاا عق نیا .المریكاي
دارند این عق نی .هیم محدودیتي را نميشناسد اما در برابر نن ،در اقتااد محاسقاتي مقتناي
بر عوام  ،ا)راد ر)تار مقتني بر قواعد روزمره ،و بنابراین عق نی .محدود 8دارند این عق نیا.
محدود دو جيء دارد :عوام  ،نه اط عار ام دارند و نه قدرر محاسقاتي نامحدود
 تراکنشهاي اقتصادي
یكي از عوام مؤثر در ترا نش بین عوام اقتااد  ،نااطمیناني اس .در شرایب ناا اطمینااني عواما از
نتایج تامی گیر ها رود نگاه نیستند
1. Forward-looking rational expectations

 2نای knight( .بین ریس و ناطمیناني محض تداور ماي گاذارد در ریسا ا)اراد احتمااالر مرباوط باه وقاوع
حوادث را ميدانند اما در نااطمیناني محض عوام نميتوانند احتماالر مربوط به حوداث را نیي بهدس .نورند
3. Pure uncertainty
4. Keynes
5. Backward looking expectaions
6. Hyper-rationality
7. Olympic rationality
8. Bounded rationality
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پسران 1987( 1دو منقع متداور برا نااطمیناني را معر)اي نماود -1 :نااطمینااني برونايا:
این نوع نااطمیناني ناشي از عوام برونيا مانند جنگها یا سایر حوادث سیاسي در تحلی اقتاااد
ن ميباشد  -2نااطمیناني درونيا ه نوعي نااطمیناني اس .ه ناشي از )عالی.ها اقتااد
سایر عوام اقتااد ميباشد این نوع نااطمیناني ،نااطمیناني ر)تار نیي شنارته ميشود؛ زیرا
بهطور درونيا از ر)تاار )عااالن باازار نشاار مايگیارد باه دلیا وجاود نااطمینااني درونايا در
ترا نشها اقتااد  ،نتیجه عم مشتن ی عام  ،ثاب .نقاوده و باا توجاه باه ر)تاار ساایر
عوام تهییر مي ند درجه نااطمیناني درونيا به ایان بساتگي دارد اه ا)اراد تاا چاه حادود
ميتوانند بر اعمال دیگران به وسیله ر)تار و اعمال رود اثر بگذارند یا برعكس ،تا چه حد ننهاا
رودشان به وسیله اعمال دیگاران تحا .تاأثیر قارار مايگیرناد بناابراین هماه سیسات هاا
تامی گیر اقتااد غیرمتمر ي ،موضوع نااطمیناني درونيا و ر)تار ميباشد؛ اما در رهیا)ا.
اقتااد متعارف و سنتي ،نااطمیناني ر)تار در نظر گر)ته نميشود ه این یكاي از ضاععهاا
مقاني ررد اقتااد سنتي ميباشد در این رهیا) .عوام بهطور صریح باه ر)تاار عواما دیگار
وا نش نشان نميدهند ننها بدون توجه به ر)تار و وا نشها سایر عوام از بهینهساز مقیاد
برا به دس .نوردن عرضه و تقاضا )رد استداده مي نند همه ترا نشها و هماهنگيها باه
وسیله حراجگر والراسي ه امكان ر)تار استراتژی را در نظر نميگیرد ،انجام ميشاود در ایان
رهیا) ،.ترا نشها رو در رو اتداق نميا)تد مقادیر تعادلي متهیرها قیمتي از طریق شرایب
تسویه بازار ه به وسیله مكانیسی قیم.گذار حراجگر والراساي تحمیا مايگاردد ،تعیاین
ميشوند نه به وسیله عملكرد مارف نندگان ،بنگاهها یا به وسیله هر عام دیگر در اقتااد اماا
در جهان واقعي ترا نش ،تجارر و معامله به وسیله )رایند نمادهساز  2انجام ميشود
در مقایسه با رهیا) .متعارف ،تجارر و معامله در دنیا واقعي و اقتااد مقتني بر عوام به
وسیله )رایند نمادهساز هدای .مي شود در جهان واقعي مشتریان و عرضه ننادگان مشاتن
مي نند ه چه االهایي را ،با چه حجماي و باا چاه قیمتاي مايرواهناد بترناد و بدروشاند
معاملهگران بالقوه را شناسایي ،پیشانهادها رریاد و )اروم را تهیاه و ارا اه ،و پیشانهادها
دریا).شده از سو دیگران را ارزیابي و مقایسه و سرس شر ا تجار را انتتاب ماي نناد و
احتماال با چانهزني بیشتر برا تعیین شرایب قارارداد و )راینادها انتقاال و پردارا ،.معاملاه
انجام ميشود بنابراین با حذف حراجگر والراسي ،ترا نشها و تعام ر از طریق معامله رو در رو
و )رایندها نمادهساز به انجاام مايرساد در ایان حالا ،.عواما نااطمینااني درونايا و ر)تارهاا
استراتژی سایر عوام را در نظر ميگیرند

1. Pesaran
2 Procurement processes
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 اطالعات
دسترسي به اط عار و امكان )راور اط عار در دسترس برا نحوه عملكرد عوام و اقتاااد،
اهمی .اساسي دارد اقتااد سنتي و متعارف در مورد نقش اط عار و نحوه ر)تار با نن) ،اروض
راصي را در نظر ميگیرد اصوال دو نوع دیدگاه در مورد نقش اط عاار در چاارچوب والراساي
وجود دارد -1 :دیدگاه غیررسمي؛  -2دیدگاه رسمي
بر اساس دیدگاه غیررسمي ،همه عوام گیرناده قیما .هساتند و قیما .باه وسایله یا )رایناد
نامشتن و غیرشداف تعیین ميشود بر اساس این ویژگي ،سیست والراسي ی سیست نتارل نشاده
ميباشد ه قیم.ها تعادلي از طریق )رایندها چانه زني نامشتن تعیین ميشوند ( ارمن2006 ،
بر اساس این دیدگاه ،عوام موجود در اقتااد سنتي از همه اط عار موجود در اقتااد نگااهي داشاته و
تمام توانمند ها محاسقاتي برا )راور اط عاار را نیاي دارناد در نتیجاه ،ایان دیادگاه بیاانگر ابار
عق نی .یا عق نی .المریكي ميباشد اما در دنیا واقعي ،عوام  ،قدرر محاسقاتي محادود داشاته و
)قب به اط عار محدود دسترسي دارند بنابراین ميتوان )رض نمود ه هیم عاملي در دنیاا واقعاي
نميتواند چینن محاسقار پیدیده ا را انجام دهد از سو دیگر ،باید توجه نمود اه چاارچوب تعاادل
عمومي پیدیدگي متر از واقعی .دارد و بنابراین در واقعی ،.عوام باید قادرر محاساقاتي بیشاتر
برا ح مسا بهینهساز والراسي داشته باشند
بر ر ف دیدگاه غیررسمي ،ی دیدگاه دقیقتر و موجيتر وجود دارد ه باه دیادگاه اولیاه و اصالي
والراس یا ارو و دبرو نيدی اس .این دیدگاه )رض مي ند ه مقدار اط عااتي اه ا)اراد بایاد بدانناد و
پردازم نند ،محدود اس .همه عوام برا معامله تنها بردار جار قیم.ها و محادوی.هاا راود را
نیاز دارند با این حقایق مشتن ،عوام والراسي مازاد تقاضا رود را محاسقه نموده و باه مر اي توزیاع
اط ع ميدهند اما نیاز نیس .ننها نحوه تولید قیم.ها تعادلي را بدانند حراجگر والراسي قیما.هاا
تعادلي را تعیین مي ند با این )رض ،عوام )رد اط عار اند ي نیااز دارناد ،زیارا اط عاار پاردازم
شده و در ارتیار ننها قرار ميگیرد اما مشك اصلي این دیدگاه نن اس .ه وجود و اساتداده از حراجگار
مر ي در واقعی .غیرممكن اس .چنین نهاد مر ي برا اینكه سیست را به تعادل برساند ،باه مقادار
نامحدود اط عار نیاز دارد
هر دو دیدگاه )روض غیرواقعي در مورد تولید و )راور اط عار بیان مي نناد بار را ف ننهاا ،در
اقتااد مقتني بر عوام  ،عوام اط عار املي ندارند یا برنامهریي مر ي ه برا محاساقه قیما.هاا
تعادلي بازارها نیاز باشد ،وجود ندارد در اقتااد مقتني بر عوام  ،اط عار راوصي هستند یاا عماومي؟
برري از اط عار شتاي به صورر عمومي برا همه عواما در دساترس مايباشاد و برراي از ننهاا
راوصي بوده و در دسترس سایر عوام نميباشد ،و برري از اط عار ،از دسترسي همه عوام مااون
بوده و زیرمجموعها از عوام ميتوانند به ننها دسترسي داشته باشند
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 پویایي اقتصاد کالن
ی تداور اصلي بین اقتااد متعارف و اقتااد مقتني بر عوام در موقعیا .تعاادل وجاود دارد
در اقتااد متعارف ،تعادل ،بهطور برونيا بر اقتااد تحمی شده اس .در این رهیا) .قیم.هاا
تعادلي هميمان در همه بازارها جستجو ميشود این جستجو به وسیله حراجگر والراسي هدای.
مي شود هدف این رهیا) .یا)تن مقادیر تعادلي متهیرهاا در قالای یا مادل تعاادل عماومي
پویا تااد)ي ميباشد ه شرایب تعادلي از پیش به مدل تحمی ميشود اما در اقتااد مقتني
بر عوام  ،حوادث ،بعد از تااریح شارایب اولیاه صار)ا در نتیجاه تارا نش باین عواما ایجااد
ميشوند بنابراین در این رهیا) .به جا تمر ي بر حال.ها تعادلي ،تهییارار یا متهیار در
طي زمان بررسي ميشود ه نیا برري از اشكال تعادلي در طي زمان به وجود مينیناد یاا ناه؟
تعادل برونيا بر اقتااد مقتني بر عوام تحمی نشده اس .ر)تار و پویایي اقتاااد از پاایین
به باال و به وسیله ر)تارها )رد و ترا نشها شك ميگیرند
 .4بنيانهاي مفهومي اقتصاد محاسباتي مبتني بر عوامل
با توجه به مطالی بتش ققلي ميتوان بنیانها مدهومي اقتااد
موارد زیر ر صه نمود:

ن مقتناي بار عواما را در

 چشمنداز پایين به باال
برا درك بهتر ماهی .مدلها اقتااد ن بهتر اس .بین سیست ها باال به پایین و پاایین
به باال تداور قا شوی سیست باال به پایین سیستمي اسا .اه در نن یا یاا چناد عاما
سیست را ام مي)همند ننها ميتوانند از برداش .رود از سیست برا بهینهسااز شتااي
رود استداده نمانید در این نوع سیست ها ی تطابق یا باه یا باین اط عاار موجاود در
سیست و اط عار موجود در ذهن ا)راد وجود دارد مدلهایي اه از )ارض انتظاارار عق یاي
استداده مي نند ،ی نمونه بارز از این مدلها ميباشند زیرا ،در این مدلها عوام تاویر لاي
اقتااد را مي)همند در این مدلها )رض ميشود ه عوام سارتار پیدیده اقتااد و توزیعها
نمار لیه شوكها وارد بر اقتااد را درك مي نند ،و با استداده از این اط عار ،مايتوانناد
مقادیر بهینه را برا ر)اه شتاي رود سی نمایند؛ اما ماهی .سیست ها پایین به باال املاا
متداور اس .در این سیست ها هیدی از عوام  ،تاویر از سیسات ندارناد هار یا از
عوام تنها بتش وچكي از سیست را درك مي نند این سیست ها باا باه اارگیر از قواعاد
ساده به وسیله هر ی از ا)راد موجود در سیست )عالی .مي نند بسیار از سیست ها زناده
بر اساس منطق سیست ها پایین به باال زندگي مي نند سیست بازار نیي این چنین اس.
1

1. Bottom-up perspective
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های  1945( 1بیان مي ند سي وجود ندارد ه قادر به درك پیدیدگيها سیست
بازار باشد بلكه ا)راد تنها بتش وچكي از اط عار را درك مي نند مهمترین عملكارد باازار
تجمیع این اط عار پرا نده ميباشد اگر همه عوام ميتوانستند تاویر لي جهان را بدهمند،
به بازارها نیاز نداشتی این در واقع نقد های به اقتااددانان سوسیالیس .بود ه ی برنامهریي
مر ي را در نظر ميگر)تند ه تاویر لي را درك مي رد و از این رو ميتوانس .تمام قیم .ها
بهینه را محاسقه نماید و بنابراین از این دیدگاه بازار زاید و اضا)ي بود اما در مدلها پایین باه
باال ،عوام به عل .محدوی.ها شنارتي ،نمايتوانناد تااویر لاي را درك نمایناد ،بلكاه نن
بتش اند ي از را مي)همند و از قواعد ساده برا ر)تارها رود استداده مي نند
مدلها سنتي نئو سیكي چش انداز باال به پایین دارند ه در نن ،اقتااد در سطح ن
در ر)تار ی عام نماینده نمود پیدا رده اس .ه و نماینده تمام عوام ررد ميباشد ،و در
مقایسه با نن ،مدلها مقتني بر عام محیطي را ایجاد مي نند ه عوام ررد در ترا نشهاا
و تعام ر تكرار وارد ميشوند همانند واقعی ،.پویایي سطح ن از ر)تاار عواما اصالي در
سطح ررد شك ميگیرد بنابراین جهان طراحي شده مقتني بر عواما ذاتاا از پاایین باه بااال
طراحي شدهاند ر)تار اقتااد در ساطح ا ن ناشاي از )عالیا.هاا شتااي و تارا نشهاا
تكرار بر اساس دستورالعم ها و اط عار عوام ميباشد ایان رهیا)ا .باه ماا ایان اجاازه را
ميدهد ه رابطه بین پویایيها ررد و ن را بررسي نما ی
 نا همگني
عوام در همه ویژگيها یعني در مورد اط عار یا ر)تار ناهمگن ميباشاند نااهمگني در ماورد
اط عار از طریق متهیرهایي ه در طي زمان تهییر مي نند یا مقادیر اولیه برراي از متهیرهاا
تعریع ميشود ناهمگني در مورد ر)تار در قواعد ر)تار اه در طاي زماان تهییار ماي نناد،
تعریع مي شوند بر این اساس ،اط عار شتاي و دستورالعم هاا عواما  ،ایان نااهمگني را
منعكس مي نند
 تراکنشهاي شبكهاي مستقيم
ترا نشها بین عوام  ،مستقی و ذاتا غیررطي اس .این بدان مدهوم اس .ه تامیمار ی
عام تا حدود به انتتاب ها گذشته و حال همه عوام دیگر بستگي دارد عا وه بار نن در
اقتااد مقتني بر عوام )رایندها معامله و نمادهساز  ،معموال صریحا مدلساز ميشوند اه
بهطور ضمني بیان مي ند ه وجود نهاد حراجگر والراسي اليامي نیس .در نتیجه ،این امكاان
وجود دارد ه از اشكال متداور )رایندها نمادهساز در مدل مقتني بر عاما اساتداده نماود
1. Hayek
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متاوصا اقتااد مقتني بر عام امكان تعام ر رو در رو در ی
ميسازد

)رایناد نماادهسااز را )اراه

 عقالنيت محدود
به دلی ماهی .پیدیده این مدلها ،استداده از عق نی .ام منطقي نیس .به عنوان نمونه در
مورد نحوه شك گیر انتظارار ،عوام نميتوانند همانند مادلهاا رایاج و سانتي انتظاارار
عق یي داشته باشند به جا نن بایاد از نتاایج روزماره بهیناهسااز در تر یای باا انتظاارار
تطقیقي استداده شود استداده از انتظارار تطقیقي ضرور اسا.؛ زیارا عواما باا نااطمینااني
محض مواجه هستند و بنابراین انتظارار نميتواند عق یي باشد از ننجایي ه در ایان مادلهاا
عوام با نا اطمیناني محض واقعي روبرو هستند ،نتایج نتي ترا نشها اقتااد را نميدانند و
نميتوانند محاسقه نمایند
 رفتار و نحوه یادگيري
در بسیار از مدلها اقتااد مقتناي بار عواما از الگاویت هاا یاادگیر پیدیاده اساتداده
ميشود
 .5اهداف اقتصاد محاسباتي مبتني بر عوامل
تستدسیون ( 2006چهار هدف را برا اقتااد محاسقاتي مقتني بر عوام مطر .مي ند:
 درك مفاهيم تجربي
ميتوان با استداده از این رهیا) ،.عل شك گیر برري از پدیدهها و قواعد تجربي را شناسایي
نمود همدنین با استداده از این رهیا) .ميتاوان چگاونگي تهییارار متهیرهاا ا ن را در
نتیجه تهییرار و تعام ر متهیرها ررد توضیح داد بهعنوان مثال ،مدل جداساز شیلینگ1؛
ه با استداده از این مدلها ميتوان حوادث احتمالي نتي را پیشبیني نمود
 درك مفاهيم هنجاري دستوري
از مدل مقتني بر عوام مي توان برا درك موضاوعار دساتور اساتداده نماود مايتاوان باا
استداده از اقتااد محاسقاتي یا به عقارر دیگر اقتاااد نزمایشاگاهي ،اثار اعماال سیاسا.هاا
متتلع از سو دول .یا بان مر ي را بر متهیرهاا ا ن ارزیاابي نماود و بار ایان اسااس،
سیاس.هایي را ه بهینه هستند را توصیه نمود
1. Schiling Segregation Model
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 توسعه و پيشرفت روششناسي
به عل .انعطافپذیر مدلها مقتني بر عوام  ،ميتوان با روشها و شقیهسااز هاا متتلاع
امریوتر  ،سیست ها اقتااد را مطالعه نمود سرس نتایج هر ی از روشها را باا دادههاا
واقعي مورد نزمون قرار داد و روشها و مادلهاایي را اه اعتقاار بیشاتر در بارنورده ساارتن
نیازها مدلساز دارند را انتتاب نمود اگر ی محقق روم راصي را بارا مادلسااز شاع
نماید ،در واقع او ی بینش رومشنارتي دیگر را با توجه به موضاوع ماورد مطالعاه ایجااد و
توسعه داده اس .القته برا توسعه و ایجاد ی رومشناساي جدیاد ،محققاان نیااز دارناد تاا
ویژگيها سارتار  ،نهاد و ر)تار سیست اقتااد را شناسایي و مدلساز نمایند
 نظریهپردازي
با استداده از مدلها مقتني بر عوام ميتوان بینشها و دیدگاههاا جدیاد در ماورد مساا
اقتااد مورد مطالعه پیدا رد از شقیهساز مقتني بر عوام ميتوان به عنوان روشاي جها.
نظریهپرداز و به منظور بهقود درك پدیدهها جهان اجتماعي استداده نماود در نتیجاه یا
جهان به روبي طراحي شده و مناسی مقتني بر عوام مايتواناد )همیادن ر)تاار پویاا یا
سیست پیدیده اقتااد را بهقود دهد معماوال ،ایان هادف مقتناي بار ارزیاابي سیساتماتی
ورود ها شقیهساز (مقادیر اولیه ،پارامترها سارتار و ر)تار و غیره و اثر ننها بر نتایج
شقیهساز مايباشاد اقتاااد مقتناي بار عواما ایان قادرر را دارد اه از ننهاا در شاع و
)رمولهساز نظریهها استداده شود محققان ميتوانند نظریهها را در دنیا مانوعي عوام اه
ایجاد ردهاند ،جستجو نمایند بدین منظور محققان باید نظریههاا را اه در شاك مدهاومي و
متني بیان شدهاند را گر)تاه و ننهاا را باهگوناها تااریح نمایناد اه بتاوان ننهاا را در رایاناه
برنامهنویسي نمود بر ایان اسااس نظریاه دقیاق ،جاامع و اما رواهاد باود در ایان حالا،.
شقیهساز رایانها مقتني بر عوام ميتواند نقشي مشابه ریاضیار در علوم )یيیكي را در علوم
اجتماعي ایدا نماید اما به اعتقاد برري از محققان ،شقیهسااز مقتناي بار عواما بارا علاوم
اجتماعي از ریاضیار مناسیتر ميباشد (گیلقرر و ترویم2005 ،1
 .6اجزاي تشكيلدهنده مدل اقتصاد محاسباتي مبتني بر عوامل
اجيا تشكی دهنده هر مدل اقتااد محاسقاتي مقتني بر عوام عقارتناد از (پیكاا و )ااجیواو ،
: 2005
2

1. Gilbert & Troitzsch
2. Pyka & Fagiolo
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 زمان
مدل مقتني بر عوام به طور ذاتي و طقیعي ی مدل پویا اسا .و بایاد چشا اناداز زمااني نن
تعریع شود چش انداز زماني ميتواند پیوسته ،یا گسسته باشد
 عوامل
عوام متتلع و متعدد اجياء اصلي هر مدل شقیهساز مقتني بر عواما مايباشاد هار عاما
دارا اط عار و روشها مشتاي ميباشد این عوام بتشي از مدل محاسقاتي و شقیهساز
شده را تشكی داده و با یكدیگر ترا نش دارند عوام ميتوانناد -1 :ا)اراد باشاند (باه عناوان
نمونه تولید نندگان یا مارف نندگان ؛  -2گروهها اجتماعي باشند (رانوادههاا ،بنگااههاا و
نژانسها دولتي ؛  -3نهادها باشند (بازارها ؛  -4موجاودار بیولاوژیكي باشاند (دام ،جنگا ؛
 -5موجودار )یيیكي باشند (نب و هوا ،مناطق جهرا)یاایي معماوال )ارض مايشاود ،عواما :
 -1دارا زندگي مستق ميباشند (یعني موقعی .و ر)تار هار عاما پایش از هماه مساتق از
پیرامون و سایر عوام ميباشد ؛  -2اجتماعي ميباشند (یعني هر عام ميتواند با عوام دیگار
تعام و ترا نش داشته باشد ؛  -3عوام تح .تأثیر قرار ميگیرند و وا انش نشاان مايدهناد
(یعني عوام قادرند پیرامون رود را درك نمایند ه معماوال منجار باه وا انش از ساو ننهاا
ميشود ؛ ) -4عال هستند (یعني عوام ميتوانند ابتكار عم داشته باشند
 متغيرهاي خرد
هر عام به وسیله بردار از متهیرها اقتااد ررد (وضعی .شنارته ميشود )ارض بار ایان
اس .این متهیرها به طور درونيا طي )رایند شقیهساز اص  .ميشاوند در طاي اعتقارسانجي
مدل ،یكي از وظایع مه  ،تعیین مقادیر اولیه منطقي برا برري از متهیرها ررد ميباشد
 پارامترهاي خرد

پارامترها متهیرهایي هستند ه نميتوانند به صورر درونيا طي )رایند شقیهساز تهییر نمایند
پارامترها ررد همانند متهیرها ررد از مشتاهها عوام مي باشند نوعا این پارامترهاا یاا
ر)تار ی عام را توصیع (پارامترها ر)تار  ،یا برري از قیود را بیان مي نناد (پارامترهاا
سارتار به عنوان مثال تامی به عرضه محاول توسب ی بنگاه تولید ننده اال مار)ي
از طریق پارامترها ر)تار تعریع ميشود این پارامتر محاول تولید شده در دوره جار را به
مندع .نهایي محاول تولید شده در دوره گذشته ارتقاط ميدهد ع وه بر نن این تامی گیر
در مورد عرضه به وسیله پارامتر سارتار ه تابع تولید را مشتن ميسازد ،محدود ميشود
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 پارامترهاي کالن
ی سیست در سطح ن و به وسیله بردار از پارامترها اقتااد ن شنارته ميشود
این پارامترها همانند پارامترها ررد طي شقیهساز رایانها مقدارشان تهییر نمي ند و ثاب.
ميباشند
 متغيرهاي کالن
متهیرهایي مانند  GDPوجود دارند ه مقدار ننها از نوعي همديوني متهیرهاا رارد باه وجاود
مي نیند اما برري از این متهیرها ذاتا در سطح ن تعریع ميشوند؛ مانند نرخ بهره
 ساختار تراکنش
سارتار ترا نش ،جریان اط عار بین عوام را نترل مي ند عواملي از ناوع بنگااه را در نظار
بگیرید ه االها سرمایها را در بازار با ه معامله مي نند به شارطي اه دو عاما رااخ
برا معامله اال سرمایها قرارداد بقندند) ،روشنده ،د)تر ثق) .روم راود و رریادار ،د)تار
ثق .ررید رود را به روز مي ند بر این اساس ذراایر نقاد رریادار ااهش و ذراایر نقاد
)روشنده به همان اندازه ا)يایش ميیابد در نار ایان اجاياء ،جايء ساومي نیاي در ایان )رایناد
پردار .وجود دارد؛ ه ما نن را به عنوان سیست بانكي وارد مي نمایی بنابراین اعمال نتي هر
ی از اجياء ميتواند به وسیله این معامله تح .تأثیر قارار گیارد بار اسااس ایان مثاال سااده
ميتوان تاور رد ه ی سارتار ترا نشي نسقتا پیدیده ظهور رواهد نمود
 قواعد تصميمگيري خرد
هر عام قواعد تامی گیر متاوخ به راود را دارد ایان قواعاد ،قواعاد عااد و روزمارها
ن و ررد گذشته را به متهیرها ررد جار
هستند ه تهییرار مشاهده شده در متهیرها
ارتقاط ميدهند بنابراین عوام با استداده از این قواعد و مقاادیر گذشاته متهیرهاا ،متهیرهاا
جار را شك ميدهند این )رایند سازگار و شك دهي ،بر پارامترها ررد هر ی از عواما
)رد مقتني اس .مدهوم قواعد تامی گیر برا مدلها مقتني بار عواما مها و حیااتي
اس.؛ زیرا منعكس ننده ر)تار روزمره و عاد در اقتااد تكاملي ميباشد
 .7مزایا و معایب مدلسازي اقتصاد محاسباتي مبتني بر عوامل
رهیا) .اقتااد محاسقاتي مقتني بر عام در مقایساه باا رهیا)ا .متعاارف ميایاا و معاایقي دارد
ميایا این رهیا) .به طور ر صه عقارتند از:
 یكي از ویژگيهایي ه مدلساز اقتااد محاسقاتي ن مقتني بر عام را از رهیا).هاا
استاندارد و متعارف متمایي مي ند ،نن اس .ه در این مدلها ،هنگامي اه شارایب اولیاه
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تاریح شد حوادث ،صر)ا به وسیله ترا نشها بین عوام ایجاد ميشوند بنابراین در ایان
مدلها به جا تمر ي بر موقعی.ها تعادلي ی سیست  ،بر )رایند توسعه سیست در طي
زمان توجه ميشود هدف این رهیا) .سای درك بهتار و عمیاقتار از تااویر لاي یا
سیست ميباشد ميی .تمر ي بر )رایند به جا تعادل نن اس .ه مدلسااز  ،حتاي اگار
تعادل ها غیرقاب دسترس باشند یا وجود نداشته باشند ،ميتواند انجام شود
 دومین ميی .بالقوه این رهیا) .انعطافپذیر نن ميباشد این رهیا)ا .امكاان تارا نش و
تعام ر را بین عوام )راه مي ند انعطافپذیر در مورد ر)تار عوام  ،نحاوه یاادگیر و
سایر موارد نیي صادق اس.
 اغلی ادعا مي نند ه مهمتارین ميیا .ایان روم نساق .باه ساایر روشاها نن اسا .اه
مدلها مقتني بر عام  ،طراحي عواملي را ه رودمتتار نسقتا بیشاتر داشاته باشاد،
تسهی مي ند رودمتتار عوام به این مدهوم اس .ه ننهاا تواناایي حكمراناي راود را
دارند عام رودمتتاار سیساتمي اسا .اه درون یا محایب قارار دارد و جي اي از نن
ميباشد ،نن محیب را حس و درك مي ند ،در طي زمان با توجه به دستور ار راود در نن
)عالی .مي ند ،و بر نن اثر ميگذارد مدلها اساتاندارد نیاي تاا حادود ویژگاي )اوق را
دارند اما درجه و مرتقه رودمتتار در ننها پاایینتار اسا .مادلهاا مقتناي بار عاما
مدلساز عوام شنارتي را از طریق )راه نمودن قابلی.ها یادگیر و شرایب اجتماعي
واقعيتار (در نتیجاه رودمتتاار بیشاتر تساهی ماي ناد ایان قابلیا.هاا عقارتناد از:
مهاررها برقرار ارتقاطار اجتماعي ،توانایي یادگیر در ماورد پیراماون راود از مناابع
متتلع (از ققی جماعنور اط عاار ،تجربیاار گذشاته ،تقلیاد اجتمااعي ،اندیشایدن و
نكام در مورد ایدهها جدید  ،توانایي یا)تن و حدظ الگوها ترا نش اجتمااعي (مانناد
شقكهها تجار  ،توانایي ا)يایش ادراك مشترك (مانند نداب و رسوم پذیر)تهشده باازار ،
توانایي تهییر عقاید و ترجیحار به واسطه یادگیر  ،و توانایي حداقلي در نترل زمانبناد
و نوع اتداقاتي ه در جهان رو ميدهد وجه مه مشترك همه این توانمند ها نن اسا.
ه همه ننها ميتواند در قالی )رایندها دروني هر عام  ،یعني بر اساس روشها راوصي
هر عام ه از دید سایر عواملي ه در جهان قرار دارند ،متدي اس ،.رو دهد این باعاث
ميشود ه هر عام  ،غیرقاب پیشبیني و غیرقاب نترل باشد ع وه بر نن ،عام ميتواند
به دلی توانایي یادگیر تهییرار سارتار در روشها رود ایجاد ند بنابراین ،ی عام
ميتواند در طي زمان شتای.ها متمایي داشته باشد با وجود ننكه اقتاااد محاساقاتي
مقتني بر عوام در طي دو دهاه گذشاته مو)قیا.هاا )راواناي سای نماوده اسا ،.اماا
اقتااددانان متعارف انتقاداتي بر رومشناسي و مدلساز این رهیا) .مطر .ردهاند:
 یكي از این انتقادار عقارر اس .از اینكه نظریه علمي باید بر اساس تجرید و انتياع ارا ه
گردد اما این رهیا) .امكان بازساز یا ري واقعی .را با جي یار متر یا بیشتر )اراه
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مي سازد این بازساز و ري بار اضا)ي بر مدل اقتااد تحمی نموده و باعاث رواباب
پیدیده مي شود بنابراین نميتواند شرایب مناسی برا نظریهپارداز اقتاااد ایجااد
نماید؛ ه این در واقع بر ر ف ایده تجرید ميباشد ه بنیاد برا تحقیق علمي اس.
اقتااددانان نئو سیكي و متعارف ،مجموعها متمر ي از مدلها نظر را به وجاود
نوردهاند و از ننها در زمینهها متتلع تحقیقاتي اساتداده ماي نناد اماا اقتاااددانان
محاسقاتي مقتني بر عوام این ار را انجام ندادهاند در واقع مدلها بسیار زیااد باا
تنوع متتلع در طي دو دهه گذشته در اقتااد محاسقاتي مقتني بر عوام مطر .شاده
اس ،.بدون ننكه ننها مقاني نظر مشتاي داشته باشند
مدل مقتني بر عام نیاز به مدلي دارد ه ام پویا مدلساز شده باشد؛ و به مدهاوم
نن اس .ه از ابتدا برا مدلساز باید این امكان وجود داشته باشد ه عوام بهطاور
ام بدون هیم محدودی .و درالتي توسب محقق ،با ه تعام داشته باشند به دلیا
تعام ر ،ترا نشها و حلقه ها بازرورد ،توجیه و طراحاي اولیاه مادل ،وظیداه واقعاا
مشكلي اس.
روشها استاندارد و معیني برا ایجاد و تحلی مدلها مقتني بر عوام وجود نادارد
به عنوان مثال توا)ق عمومي در مورد اینكه چه موقعي باید تحلی حساسای .در ماورد
پارامترها انجام شود ،وجود ندارد
اعتقارسنجي تجربي مدلها مقتني بر عوام و مشك ر و مسا مربوط به رابطه بین
مدلها مقتني بر عوام و مشاهدار تجربي ،یكي دیگار از انتقاادار مرباوط باه ایان
مدلها مايباشاد نزمایشاار اقتاااد محاساقاتي مقتناي بار عاما توزیاعهاایي بارا
سیست ها اقتااد نظر ه مقاني ررد مشتن و دقیقي دارند ،ایجاد مي ند ایان
توزیعها اغلی چند نقطه اوو دارند ه به جا ی شك مر يگرا ه امكان پایشبیناي
نقطها ساده را )راه ميسازد ،تعادلها چندگانه را پیشنهاد ميدهد حتي اگار ایان
مدلها )رایندها ایجاد داده و اط عار در جهان واقعي را داشته باشاند ،تعیاین دقا.
ننها با استداده از روشها نمار استاندارد غیرممكن اس.

 .8کاربردهاي مدل
طي سالیان گذشته ،استداده از این رهیا) .بارا تقیاین و توضایح رویادادها اقتاااد بسایار
ا)يایش یا)ته اس .اقتااد محاسقاتي ميتواند برا دامنه وسیعي از سیسات هاا اقتاااد از
اقتااد ررد گر)ته تا ن ماورد اساتداده قارار گیارد 1در ایان بتاش ،برراي از زمیناههاا
مطالعاتي این رهیا) .مطر .ميشود:
 1اربردها )راواني از مدل ساز مقتني بر عوام در عل اقتااد در سای .اینترنتي اقتااد محاسقاتي مقتناي
بر عوام وجود داردhttp://www.econ.iastate.edu/tesfatsi :
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روسو و همكاران 2007( 1ی مدل محاسقاتي مقتني بر عام را در اقتااد ارا ه مايدهناد
ه به عنوان ی نزمایشگاه محاسقاتي برا ارزیابي نقاش سیاسا .ماالي در ا)ايایش عملكارد
اقتااد مورد استداده قرار ميگیرد اقتااد ن به عناوان یا سیسات پیدیادها طراحاي
شده اس .ه ر)تارها پیدیده از تعام میان عوام )رد ظاهر ميشود در مدل ،شر .هاا و
ارگران با عق نی .محدود در بازارها ام غیرمتمر ي االها و نیارو اار را باا اساتداده از
پروتك ها تلدیقي تااد)ي معامله مي نند عوام متهیرهاا انتتاابي راود را باا اساتداده از
استراتژ ها مشتن باه روز ماي نناد و مكاانیيم انتتاابي در اار اسا .اه باعاث راروو
شر .ها غیرسودنور ميشود در این اقتااد مجاز  ،استداده از درنمدها مالیاتي برا یارانه
 ،نتیجه بد را از لحاظ سرع .رشد )عالی.ها لي دارد عكس نن اتدااق
دادن به تقاضا
مي ا)تد ،اگر درنمد مالیاتي برا یارانه سرمایهگذار تحقیق و توسعه به ار رود
ویلهتي و نلان 2008( 2یا جامعاه مجااز را اه باا تاامیمار پیشاگیرانه در زمیناه
پیشگیر از جرم روبرو هستند ،تحلی مي نناد در ایان جامعاه مجااز  ،سیاسا.گاذاران در
راستا ایجاد تعادل بین هيینهها جرم با هيینه مقارزه با نن تامیمار رود را در طول زماان
تعدی مي نند جامعها ه در نهای .ظهور پیدا مي ند ،ویژگيها جنایي متداوتي را نشاان
ميدهد ه مشابه الگوهایي از جرم در جهان طقیعي و واقعاي اسا .یا سار از نزمایشاار
مقارزه با جرم و جنای.ها نشان ميدهد ه چگونه رومها متتلاع مقاارزه باا جارم ،اارنیي
متداوتي در اهش جرم دارند
هرااي و همكاااران 2008 (3در مااورد تااأثیرار یا تهییار سیاساا .در سااارتار بازارهااا
شاورز و بویژه اینكه نیا شرایب اولیه و سارتار بازار تأثیر بار نتیجاه نهاایي سیاسا .دارد،
بحث مي نند این مطالعه از مدل  AgriPolisاستداده مي ند :در چنین مدل ،ميارع باه عناوان
عوام ناهمگن مدلساز ميشوند ه هدف نهایي نن حدا ثر رساندن درنمد رانوار اسا .هار
ميرعها دارا عق نی .محادود اسا .اه بسایار از )عالیا.هاا تولیاد و انتتاابهاا
سرمایهگذار را با توجه به محدودی .منابع و وضعی .محیطي تر یی مي ند این مدل بارا
شقیهساز تأثیر سیاس.ها بر دو سارتار متتلع شاورز در مناطق متتلاع نلماان اساتداده
شد نتیجه نشان داد ه سارتار بتش ميرعه تأثیر اساسي بر استداده از زمین ،انادازه ميرعاه و
سرمایهگذار دارد
4
چیاارلي و همكااران ( 2009مادل اقتاااد ا ن را ارا اه مايدهناد اه در نن ،پویاایي
تكنولوژ و همدنین توزیع درنمد نقش مهمي ایدا مي نند هدف مقاله ،شنار .نقش ناونور
و توزیع درنمد در رشد و مارف بلندمدر اس .در سطح بنگاه ،این مدل در سطح بنگااه تاأثیر
1. Russo et al.
2. Wilhite & Allen
3. Happe et al.
4. Ciarli et al.
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نونور ها تكنولوژیكي و مسا سازماني را بر سارتار و توزیع درنمد در نظر ميگیرد سارس،
این نوع از توزیع پویا درنمد تهییرار در مسیر مارف را تعیین مي ند چنین مدلي ،تواناایي
پیوند بتش عرضه را ه براساس الگوها تكنولوژیكي مشتن ميشود و نیازهاا ماار)ي در
طرف تقاضا را به ه مرتقب ميسازد ،تعداد نتایج جالی را ارا ه ميدهاد :رشاد ناشاي از یا
)رایند علي پیدیده اس .ه شام تهییرار تكنولوژیكي و تهییر تقاضا اس.؛ سارتارها نهاد
اثرار شدید بر رشد تولید نارالن دارلي و توزیع درنماد دارد؛ نااهمگني محااول در طاول
زمان ،منجر به رشد بیشتر ،اما ميتواند منجر به نابرابر بیشتر شاود؛ ا)ايایش ناابرابر درنماد
تأثیر مندي زیاد بر نابرابر و رشد دارد و منجر به حداق دستميد قاب توجهي نیي ميگردد
در مقاله سینكوتي و همكاران ، 2010( 1اثر متقاب بین متهیرها ا ن پاولي و پویاایي و
تهییرپذیر تولید و قیم .با در نظر گر)تن عرضه پول ،ه از طریق بان ها تجار به عنوان
اعتقار به شر .ها و ه  ،پول بيپشتوانه ایجاد شده توسب بان بررسي شده اس .نویساندگان
این مساله را با استداده از ی مدل مقتني بر عام و شقیهساز به نام  ،Euraceه با مجموعاه
ام از بازارها مربوطه و انواع متتلع عوام تعام ننده مشتن شده اس ،.مطابق باا یا
روم دقیق ترازنامه مدل مي نند پویایي پول اعتقار  ،درونيا و وابسته به عرضه اعتقار توساب
سیست بانكي اس .ه بر مقنا سهام و تقاضا اعتقار از از سو شر .ها باه منظاور تاأمین
مااالي )عالیاا .تولیااد مقیااد ،و مساایرها پویااا جااایگيین باارا پااول اعتقااار بااا تعیااین
سیاس.ها متتلع تقسی سود سهام شر .ها ایجاد شده اس .نتایج ،وابستگي شدید تولیاد
ن پولي نشان ميدهد و همدنین نشاان دادناد اه ظهاور
و پویایي قیم.ها را به متهیرها
چررهها سی و ار درونيا عمدتا به دلی تعام بین )عالی .بتش حقیقي اقتاااد و تاأمین
مالي نن از طریق بازار اعتقار اس.
استگلیتي و گالگاتي 2011( 2بیان مي نند ه رویكرد عام نماینده امكان تجيیه و تحلیا
غني از حدا ثرساز بلندمدر را )راه ميسازد اماا ماانع تجيیاه و تحلیا تعاام ر پیدیاده
ميشود؛ ه ریشه بحرانها ميباشد ننها استدالل مي نناد اه رویكارد عاما نمایناده حتاي
ن ه مي باید م ند؛ ولي نميتواند چارچوب
نميتواند به ا)يایش درك ما از اقتاادها
مناسقي را برا درك اقتااد حتي در زمان ها نرمال )راه نماید ننها از ی رویكرد پایین به
باال حمای .مي نند ،ه در نن سیست ها سطح باال (اقتااد ن ممكن اس .دارا راواخ
جدید و متداوتي از سیست ها پایین (سیست ها اقتااد ررد ه بار اسااس ننهاا ساارته
شدهاند ،باشند رویكرد عام ناهمگن ی جایگيین را )راه مي ند ،ه راصی .رود در م
به ما برا درك ارتقاطار بینالمللي ه باعث ایجاد بحران شده ،ثاب .رده اس.
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تستدتسیون 2017( 1بیان مي ند ه اقتاادها دنیا واقعاي ،سیسات هاا پویاا بااز
هستند ه متشك از شر  .نندگان نااهمگن متعاما مايباشاند شار  .ننادگان انسااني
تامی گیرندگاني هستند ه به لحااظ اساتراتژی اقادامار گذشاته و اقادامار نیناده باالقوه
شر  .نندگان دیگر را در نظر ميگیرند همه شار  .ننادگان مجقورناد باه صاورر محلاي
سازنده باشند ،به این معني ه اعمالشان در هر زمان راخ باید بر اساس قاوانین محلاي ننهاا
باشد؛ و اقدامار شر  .ننده در هر زمان راخ بر موقعی.ها نتي محلي ننها تأثیر ميگاذارد
با در نظر گر)تن این موارد ،این ویژگيها اساسي ه اقتاادها دنیا واقعي بهطاور ضامني
بیان مي ند ه اقتاادها جهان واقعي ،باز ها متوالي سازنده محلي هستند این مقاله ی
رویكرد مدلساز  ،اقتااد محاسقاتي مقتني بر عام ( ACEرا ارا ه ميدهد ه اجازه ميدهاد
محققان از این دیدگاه برا مطالعاه سیسات هاا اقتاااد اساتداده نناد اصاول و اهاداف
مدلساز  ACEبرا اولین بار بهطور ر صه ارا ه شده و توضیح داده شده اس.
 .9جمعبندي و نتيجهگيري
جداساز اقتااد ن و اقتااد ررد تا بحاران اقتاااد اواساب دهاه  1970مای د و نقاد
لو اس ادامه داش .لو اس ( 1976اعتقاد داش .ه تهییرار سیاستي باعاث تهییار در ر)تاار
عوام اقتااد و سارتار اقتااد شده و بنابراین از مدلها )علاي نمايتاوان بارا ارزیاابي
سیاس.ها استداده نمود در نتیجه مدل تعادل عمومي تااد)ي پویاا ( DSGEمطار .شاد اه
ت م مي ند اقتااد ن را با اقتااد ررد با ارا ه پایهها اقتاااد رارد بارا اقتاااد ا ن
ادغام ند (ویكني 2008 ،2این یكرارچگي با )روض محدود نندها مانند استداده از ی عام
نماینده برا تولید ننده و مارف ننده و توانایي باال بهینهساز ایان عواما هماراه اسا.
محدودی .استداده از رهیا) .عام نماینده ،مدر زیاد اسا .اه مشاتن شاده اسا( .باه
عنوان مثال توسب رمن 1992 ،؛ اما به دلی اینكه این مدلها تجيیه و تحلیا مناسای ارا اه
مي دهند ،همدنان مورد استداده قرار ميگیرند (ویكني2008 ،
ویكني نهایتا مسا و اثرار عماده مرباوط باه عواما نااهمگن و مشاك ر تكنیكاي مادل
 DSGEدر مدلساز عوام ناهمگن را پذیر)ته اسا .از ساو دیگار ،رویكارد ) DSGEارض
مي ند ه اقتااد قادر به دستیابي و حدظ تعادل اس ،.اگار چاه بحاثهاا زیااد در ماورد
چگونگي تعریع تعادل وجود دارد برري معتقدند ه اقتااد ی سیست پویاا غیار رطاي و
پیدیده اس .ه به ندرر به تعادل ميرسد (نرتور 2014 ،3درحالي ه در ی سیست رطاي،
)عالی .در سطح ن از جمع ساده )عالی.ها در ساطح رارد ایجااد مايشاود ،اماا در یا
1. Tesfatsion
2. Wickens
3. Arthur
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سیست غیر رطي ،ممكن اس .چیي جدید در سطح ن ایجاد شود ه در سطح ررد وجود
نداشته اس.؛ بهطور ه اریرا ،استیگلیتي و گالگاتي ( 2011اشاره ردهاند ه استداده از عام
نماینده از امكان تجيیه و تحلی تعام ر پیدیده اجتناب مي ند لذا ،ننها از ی رویكرد پاایین
به باال حمای .مي نند ،ه در نن سیست ها سطح باال (اقتااد ا ن ممكان اسا .راواخ
جدید و متداوتي نسق .به سیست ها سطح پایین (سیست ها اقتااد ررد داشته باشند
از این رو ،بسیار از اقتااددانان رهیا) .اقتااد محاسقاتي مقتني بر عام را به عناوان راه
پیش رو معر)ي نموده و این رهیا) .نقش مهمي در مطالعار دهه اریر ایداا ارده ،و در حاال
حاضر بهطور گستردها به رسمی .شنارته شده ه ی جه .و رهیا)ا .جدیاد نیااز اسا .و
 ABMممكن اس .نن را )راه ند؛ بهطور ه )ارمر و )ولي 2009( 1استدالل اردهاناد اه
"مدلها مقتني بر عام  ،به طور بالقوه راهي برا مدلسااز اقتاااد ماالي باه عناوان یا
سیست پیدیده ارا ه ميدهد"
مدلساز مقتني بر عام ( ABMاز تحقیاق در ماورد پویاایيهاا غیار رطاي و هاوم
مانوعي نغاز ،و با ورود رایانهها شتاي در دههها  1980و اوای دهه  1990روند اساتداده
از نن تسهی شد ی مدل مقتني بر عام  ،ی برنامه رایانها اس .ه دنیا ماانوعي بارا
عوام ناهمگن ایجاد مي ند و به بررسي تعام ر بین این عوام و عوام دیگار مانناد زماان و
)ضا ،و نحوه شك گیر الگوها موجود در دنیا واقعي ميپردازد
ارها اولیه مانند مدل اپشتین و ا ست  ، 1996( 2توانایي بالقوه این رویكرد را نشاان داد
معموال عام ی )رد را نشان ميدهد ،اما ميتواند ی رانوار ،ی شر  .یا حتي ی شور را
نشان دهد هر مدل مقتناي بار عاما  ،ساه ر ان اساساي دارد :نااهمگني ،پویاایي و تارا نش
ناهمگني عوام ی ویژگي لید بوده ،و هر عام ممكن اس .ی مجموعه منحار به )رد از
ویژگيها و قوانین ر)تار را دارا باشد واضح اس .ه انواع متتلدي از ار و سرمایه وجاود دارد و
ی نوع نميتواند جایگيین دیگر شود همه مارف نندگان ه یكسان نیستند :ی راانواده
ثروتمند ،الگو هيینه بسیار متداوتي نسق .به ی رانواده )قیر دارد برري باید پسانداز نند
تا بتوانند به دیگران قرض بدهند در واقع ،بدون ناهمگني ،جایي برا تجاارر و مقادلاه وجاود
نتواهد داش .در مدلها اقتااد مقتني بر عام  ،منظور از پویایي) ،رایندها تطقیقاي اسا.
ه بر اساس نظر لیان ها)ود از ابتدا در عل اقتااد مطر .بوده اس.
ا ثر تابها درسي اقتااد  ،تنها موقعی.ها تعادلي را مقایسه مي نند باا ایان حاال،
تجيیه و تحلی ایستا مقایسها برا تجيیه و تحلیا طیاع وسایعي از مشاك ر اقتاااد
نا ا)ي اس .اما با اساتداده از رهیا)ا .اقتاااد مقتناي بار عاما  ،مايتاوان ایان پویاایيهاا را
شقیهساز و تقیین نمود نحوه ترا نش عوام ررد در شك گیر پدیادههاا ا ن اهمیا.
1. Farmer & Foley
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زیاد دارد :ا)راد بر ر)تار یكدیگر تأثیر ميگذارند ر)تار تودها در اقتاااد متاوصاا بازارهاا
مالي رایج اس .این پدیده معموال به دلی ترا نش عوام و تأثیرگذار عقاید و انتظاارار ننهاا
بر یگدیگر شك ميگیرد در واقع ،بازارها مقتني بر ترا نش بوده و )روشندگان و رریاداران باا
ه معامله مي نند مدلها اقتااد سنتي امكان مدلساز ایان ناوع تارا شهاا را )اراه
نمي ند ،اما ميتوان این نوع ترا نشها را به سادگي و با استداده از مدلساز مقتني بر عاما ،
مدلساز نمود
با توجه به رشد سریع علوم رایانه و روانشناسي طي دهههاا گذشاته ،امكاان مادلسااز
پدیدهها اقتااد با )روض واقعيتر )راه شده اس .در این راستا ،عل روانشناسي و اقتااد
نزمایشگاهي م مي ند تا ویژگيها واقعي انسان و سوگیرها ر)تار و شناساایي شاده
و در مدلساز استداده شود عل رایانه نیي با استداده از )راه نمودن بستر شقیهساز ما
و ن اقتااد مشتن گردد
مي ند تا نثار تهییر در )روض اولیه بر پیامدها
طي دهه گذشته ،مطالعار متعدد در زمینهها متتلع عل اقتااد از ققی اقتااد رارد
و ن ،اقتااد مالي ،اقتااد نهاد  ،اقتااد انارژ و سیاسا.گاذار اقتاااد باا اساتداده از
رهیا) .اقتااد مقتني بر عام صورر گر)ته ،و این روند راوصاا باا بحاران ماالي و اقتاااد
جهان در سالها  2007تا  2009ه ضربها مه بر رهیا) .اقتااد نئو سای باود ،شادر
بیشتر یا)ته اس.
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