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 1383، بهار 45اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 

 
 
 
 
 

 بررسی اثرات رشد بین بخشی در اقتصاد ایران
 

 
 
 

∗رضا حسینی،مجید صباغ کرمانیدکتر   
 

 چکیده 

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی                              
در مطالعه حاضر از     . زش افزوده بخشهای اقتصادی وروابط متقابل بین آنهاست         بخشی روی رشد ار    

 برای  1380-1338ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره               
شناسایی منابع رشد و عوامل مؤثر برتحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده                

 بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل و پیوند آنها با همدیگر                 و تأثیر رشد  
نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی                . تبیین گردیده است  

فزایش  در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات ا           .به کارگیری عوامل تغییر می کند     
                                                           

 دانشیار و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: به ترتیب  ∗
E.-mail: majix٧٧٧ @ yahoo.com 
E-mail: hoseini @ agri_bank.com 
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و تأثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران          ) اکثراً بخش خدمات  (غیرقابل تجارت    قیمت بخش 
نتایج براورد پارامترها وکششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در              . تحلیل شده است  

ر به  بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد د               
در این راستا ماهیت پیوند های میان بخشها، با در نظرگرفتن بخش            . کارگیری عوامل تولید وجود دارد    

خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی ، مشخص گردیده و سپس                           
  برای بررسی تأثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و                "جزئی"و  " تعادل عمومی   "کششهای

 . شده است صنعت استخراج

 :کلید واژه ها 

  رشد بین بخشی،رابطه مبادله بخشی،کششهای جزئی وتعادل عمومی،کشاورزی

 مقدمه  

در گذار تاریخی توسعه دو دیدگاه درباره نقش کشاورزی در فرایند رشد اقتصادی شکل                 
ی  که براساس آن کشاورز     1960 و   1950گرفته است؛ نخست دیدگاه سنتی اقتصاددانان توسعه دهه           

دارای ارتباطات پسین و پیشین کمی است، لذا باید منابع تولید از این بخش خارج و به بخشهای پیشرو                    
این دیدگاه  . دوم دیدگاه جدیدی که براساس نظریه جانستون و ملور شکل گرفت            . نظیر صنعت برود  

ار برای  نقشهای مهمی برای کشاورزی از جمله عرضه غذا برای مصرف داخلی، فراهم کردن نیروی ک               
را در  ... اشتغال صنعتی، افزایش پس انداز برای سرمایه گذاری در سایر بخشها، عایدات ارز خارجی و                

برخی اقتصاددانان توسعه بر این باورند که این دو رویکرد به توسعه از طریق شناخت                    .نظر می گیرد  
دیدگاه ایستای  ”در. )١٩٩٢،٦٤٠,Evans(تفاوت بین انتقال منابع ایستا و پویا از هم منفک می شوند                

دولت از طریق سیاست عمومی می تواند نیروی کار، غذا و سرمایه را از بخش کشاورزی                  “انتقال منابع 
انتقال پویای منابع  در اقتصادی رخ می دهد که در آنجا بخش کشاورزی به                  . توسعه نیافته منتقل کند   

وری که قسمتی از این افزایش در تولید        واسطه سرمایه گذاری و پیشرفت فنی می تواند رشد کند، به ط           
به عبارتی انتقال پویای منابع بستگی به ارتباطات و              . و درآمد به بخشهای غیرکشاورزی می رسد          

 .پیوندهای قوی بین بخش کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصاد دارد
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  تأثیر رشد کشاورزی روی دیگر بخشهای اقتصاد به واسطه پیوندهای مهم بین آنها در به                   
در . کارگیری عوامل تولید از جمله نیروی کار ، موجودی سرمایه و بهره وری آنها حیاتی است                        

مطالعات تجربی پیشین پیرامون بهره وری عوامل بخشی و واکنش عرضه، از پیوندهای بین بخشی                      
 فعالیتهای اقتصادی، که برای به دست آوردن منابع تولید رقابت می کنند، چشمپوشی شده است                       

) Capalbo, در حالی که درچارچوب تعادل عمومی، بهره وری منابع خاص در یک بخش،                . )١٩٨٨
 سرمایه یا نیروی کار در بخش کشاورزی، تحت تأثیر تقاضای سایر بخشهای اقتصادی مثل صنایع                "مثال

برای مثال تغییرات مطلوب در رابطه مبادله داخلی برای بخش               . و معادن و خدمات قرار می گیرد         
 افزایش پیدا کند و حتی سهم         GDP در اقتصاد ایران باعث شده است تا سهم این بخش از               خدمات

.  افزایش یابد  1375 درصد در سال   3/46به1345درصد در سال    3/26نیروی کار آن از جمعیت شاغل از        
همچنین شاخص قیمت بخشهای صنعت وخدمات نسبت به شاخص قیمت کشاورزی طی این دوره                   

 .ش داشته استبیشترتمایل به افزای

در همین راستا هدف این مطالعه نیز بررسی تأثیر رشد کشاورزی روی منابع و تولید                          
هدف دیگر آن مشخص کردن این نکته است که رشد بخش کشاورزی توسط               . بخشهای دیگر است  

 رخ داده ) مثالً  افزایش قیمتها و یا انتقال منابع بین بخشی معلول تفاوت قیمتهای نسبی                  (چه عواملی   
برای بررسی هدفهای پیشگفته این سئوال مطرح  است که قیمتهای نسبی بخشی چه تأثیری روی                 . است

همچنین عوامل اصلی تولید چه تأثیری روی       . به کارگیری عوامل تولید در بین بخشهای اقتصادی دارد         
نفع یک  فرضیۀ مورد بررسی  این است که افزایش قیمتهای نسبی به              . رشد ارزش افزوده بخشها دارد     

تأثیر مثبت روی به کارگیری عوامل تولید و رشد ارزش افزوده آن              ) رابطه مبادله بخشی  (بخش خاص 
 . بخش دارد

 

 مروری بر ادبیات موضوع

روش شناسی مورد استفاده در مطالعه پیوندهای یاد شده بیشتر متکی بر مدلهای تعادل                      

الب ماتریس حسابداری اجتماعی     این مدلها براساس داده های یک سال خاص در ق             . عمومی است 
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درحالی که این رویکرد دارای برتریهایی نسبت به کاربرد              .(١٩٨٩ , Robinson)کالیبره می شوند   

مدلهای آماری بااستفاده از داده های سری زمانی است ولی بسیاری از پژوهشگران نظیرچیپمن و                       

 به اتکای   ) ١٩٩٦ ,Hansen and Heckman (هانسن و هکمن  ،  (Chipman & et al.,1991 )ندیگرا

 .بیش ازحدبه رویکرد کالیبره کردن انتقاد دارند چون معتقدند اطالعات سری زمانی را به کار نمی گیرد

درواقع . دراین مطالعه ازرویکرددوم یعنی استفاده ازداده های سری زمانی بهره گرفته شده است        

(١٩٨٦ ,Diewert & Morrisonو موریسن  و دیئورت   )١٩٨٢ ,Woodland(به پیروی ازمطالعات وودلند  

  بخشی استفاده گردیده و همچنین از ویژگیهای قضیه پوش همانند مطالعه کوهلی                  GDPاز تابع    )  

)Kohli, برای به دست آوردن عرضه محصول ، بازدهی عوامل و پیوند های آنها با همدیگر، به                ) ١٩٩٤

 بدون نیاز به تابع    GDP جزء قیمتی رشد      همچنین اجزای بهره وری عوامل و      . کار گرفته شده است      

GDP    ازجمله هاریگان، بروکس  پژوهشگران مختلفی . دوگان اندازه گیری شده است )Brooks,١٩٧٦( ،

 ) ١٩٩٦ ,.Govindan  & et al( ،گویندان و همکارانش    (١٩٩٧ ,Gopinath & Roe)گوپیناس و روئه  

 ترانسلوگ برای بررسی اثرات رشد        از رویکرد تابع تولید          (١٩٩٣ & ١٩٨٧,Kohli)و کوهلی    

 بین بخشی و اثرات قیمتی و موجودی عوامل روی عرضه محصول و بازدهی عوامل استفاده                             

کوهلی یک تابع تولید ناخالص داخلی ترانسلوگ برای اقتصاد کانادا براورد کرد و همین تابع                  .کردند

 GDPاو از پنج جزء عمده     . مود   آز 87-1948 با داده های اقتصاد آمریکا طی دوره           1990را در سال    

نتایج . یعنی مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت، صادرات و واردات به عنوان کاال استفاده کرد                  

مطالعه کوهلی نشان داد که کشش تأثیرپذیری نیروی کار روی صادرات و کاالهای سرمایه ای و تقاضا                

 صادرات و کاالهای سرمایه گذاری       با توجه به کششهای ریبزینسکی،     .  است 2/3برای واردات حدود  

گویندان و همکارانش برای اقتصاد اندونزی نیز       .(١٩٨٧ ,Kohli)کاربرند و کاالهای مصرفی سرمایه بر       

 .نتیجه گرفتند که پیوندهایی قوی میان سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد
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 مدل مورد استفاده در این تحقیق 

و وودلند تابع تولید ناخالص برای هر دوره         ) ١٩٧٤ ,Diewert(به پیروی از مطالعه دیئورت      
 :به صورت زیر تعریف می شود

Gt(P,V)=maxy{py:(y,v)Єτt}                                                                                 )1(  

 موجودی  vلید، مقدار تو  y قیمت، pحداکثر ارزش تولید ناخالص،    Gt(P,V)  در این تابع     
بردار قیمتی و       t      ، p=(PA,PN,PS)باحذف.  مجموعه فناوری موجود است          τtعوامل تولید و     

y=(yA,yN,yS)         بردار ستانده های خالص شامل بخشهای کشاورزی(A)    صنایع ومعادن ، (N)وخدمات
(S)     تابع. اقتصاد کشور  هستندGt(P,V)                حداکثر ارزش ستانده داخلی در ازای سطح مفروضی از
ومجموعه فناوری تولید   )  سرمایه است  K نیروی کار و    L زمین ،     V=(VR,VL,VK))Rده های اولیه   نها

y,v) Єτt  (   با فرض وجود محدودیتهای قبلی روی        . را نشان می دهدτt  ،Gt(P,V)      محدب و همگن  
 و  1معادله  . است(v)و مقعر و غیرکاهنده و همگن از درجه موجودی عوامل            (p)خطی ازدرجه قیمتها  

بخشی و بازدهی   ) ستانده( پایه تحلیلهای پارامتریک عرضه محصول     2 تابعی خاص آن در معادله        شکل
با در نظر گرفتن شکل تابعی ترانسلوگ برای تابع تولید ناخالص داخلی وبا بسط               . عوامل تولید هستند  

lnGt  حول سریهای مرتبه دوم بسط تیلوردرنقطه ای کهlnp=و٠ lny=است داریم٠  : 

)2(Ln GDPt=α٠
t
 +Σі αі

t ln pі+Σm βm
t ln vm +١/٢ Σi ΣJ αij ln pi ln pj                             

   +Σm γimln pi ln vm+ ١/٢Σm Σn βmn ln vm ln vn                                                                 

                      і,ј =A, N,S                                          L, K        m,n=R, 

 :  خواهیم رسید5 و 4 به معادالت 2باقراردادن محدودیتهای زیر در پارامترهای معادله 

Σі αіt =١,  Σm βm
t
 =١,  Σαij =٠                                                                                    )3(                                        

 Σ γim =٠, Σβmn =٠, αij=αji  βmn=βnm  
 

استفاده .  بهره می گیریم    1برای تجزیه و تحلیل پارامتریک از ویژگیهای قضیه پوش معادله            
 و قضیه لم شفرد این ویژگیها داللت بر معادالت سهم عرضه محصول  وتقاضای نهاده                      2از معادله   

 : دارند
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) 4 (∂G/∂p j=yj(pA, pN,pS,vR,vL, vK)                                                                                

pi
t.yi

t/Gt=Si
t=αi

t+Σjαĳlnpj+Σmγimlnvm                                

)5(                                                                               ∂G/∂vi=wi(pA, pN,pS,vR,vL, vK) 

wm
t.vm

t/Gt=Sm
t=βm

t+Σi γimlnpi+Σnβnmlnvn                       

 واکنش عرضه محصول وبازدهی عوامل به تغییرات          5 و   4از براورد پارامترهای معادالت      
محاسبه کششهای جزئی قیمتی خودی و       . قیمتهای محصول و سطح نهاده های اولیه محاسبه می شود           

 . با استفاده از پارامترهای توابع سهم تابع ترانسلوگ انجام می گیردمتقاطع

 واکنش هر سهم محصول به تغییرات موجودی عوامل را اندازه می گیرد و                  4 در معادله     γimضریب
مشابه اثرات ریبزینسکی است که معموالً به منزله تأثیر تغییر در موجودی عوامل روی سطح تولید                      

برای اینکه تأثیر بر مقدار تولید را نشان دهیم معادله             .  تعریف شده است    )به جای سهم آن    (محصول
 :سهم را بدین صورت در نظر بگیرید

lnyi=ln(SiG/pi)                                                                                                    )6(           

کشش ،2معادله   و استفاده از     4ه  در معادل ) Vk(مثل سرمایه با مشتقگیری از موجودی عوامل      
 :از نوع کششهای ریبزینسکی به دست می آید

∂lnyi/∂lnvk=γij/si+sk                                                                                                  )7(    

تولید بخش و نهاده های تولید برای محاسبه          بنابراین ضریب معادالت سهم به همراه سهم          

مشتق نسبت  ) 8رابطه  (عامل   همچنین برای قیمت هر   . کشش از نوع ریبزینسکی به کار گرفته می شود        

ساموئلسن را به   - کششهای استالپر   ، 2 و معادله  5 و   4سهم  به قیمتهای محصول با استفاده از معادالت          

 :دست می دهد

 lnwm=ln(SٍmG/vm)                                                                                 )8(    

∂lnwm/∂lnpi=γim/sm+si                                                                                )9(   

  :را نسبت به موجودی عوامل به دست آوردlnwm=ln(SmG/vn) در ضمن می توان مشتق 

 ١-lnwm/∂lnvn=βmm/sm+sm∂:                        باشدm=nاگر                                              )10( 
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   lnwm/∂lnvn=βnm/sm+sn∂:                          باشدm≠nو اگر )                                        11 (

 

   داده های آماری 

 )S( و خدمات    )N(   صنایع و معادن   ،)A(صادی کشور به سه بخش کشاورزی      فعالیتهای اقت    
به علت برونزا بودن .  در نظر گرفته شد)K(  و سرمایه)L(، نیروی کار)R(تقسیم و سه عامل تولید زمین   

داده های ساالنه مربوط به ارزش افزوده        .بخش نفت و گاز دراقتصاد ایران این بخش کنار گذاشته شد          
 از حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی          1369 به قیمت جاری و قیمتهای ثابت         در هر بخش  

نیروی کار نیز از سرشماری مرکز آمار ایران و           .  جمع آوری گردید   1380 تا   1338ایران برای دوره    
برای به دست آوردن موجودی      . براوردهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دست آمد                

سازمان ملل با توجه به عمر مفید          PIM 1های اقتصادی از روش موجودی گیری دائمی          سرمایه بخش 
 . هر بخش و کسر خسارات جنگ در سالهای وقوع آن استفاده شد ماشین آالت و ساختمان

 سه بخش اقتصادی از آمار          GDPدر) زمین، نیروی کار و سرمایه       (سهم عوامل تولید      
ستانده - و نیز جدول داده      1370،  1367 ، 1353ه سالهای    حسابهای درآمد ملی و جدول داده ستاند         

. استفاده شد ) 1381بانوئی و عسگری،    (1380و  ) 1379بانوئی ،  (1375بخش کشاورزی در سالهای    
البته باید گفت که در جدولهای مربوط ، جبران خدمات به منزله سهم نیروی کار و مازاد عملیاتی به                      

مل در نظر گرفته شد که باتوجه به درصد هر کدام از اینها در                 عنوان سهم سرمایه و زمین و سایر عوا        
دوره های خاص و درنظر گرفتن نسبت عوامل فوق الذکر به ارزش افزوده ونرخ رشدآن طی دوره                      

سهم هرسه بخش در   . های مختلف محاسبه شده در جدولهای داده و ستانده سهم عوامل به دست آمد              
GDP     در این نمودار سهم بخش کشاورزی نسبت به         .اده شده است   نشان د  1 غیرنفتی کشور درنمودار

کاهش داشته و حتی بخش صنعت نیز به کندی رشد کرده، اما  بخش خدمات با                    ) 1338( سال پایه 
 تغییرات سهم دونهاده سرمایه ونیروی کار را نسبت به سهم           2نمودار  . افزایش رشد روبه رو بوده است       

 .سهم نیروی کار نسبت به سهم سرمایه کاهش یافته است. ان می دهد نش) 1338(نسبی آنها در سال پایه 

                                                           
١. perpetual  inventory method 
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 مدل اقتصاد سنجی  

 بوده که از تخمین پارامترهای       5 و   4مدل اقتصادسنجی این تحقیق براساس معادالت سهم          
و بازدهی عوامل نسبت به تغییرات قیمتهای محصول )ارزش افزوده(آنها واکنش عرضه خالص محصول

α با تجزیه عبارت   .(١٧٩-١٩٨٥،١٤٧,Takayama)اده های اولیه محاسبه شده است       و مقادیر نه  
іt

β و   
it

 

نمودار1-سهم بخشهای اقتصادی از تولید ناخالص داخلی
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در معادالت پیشگفته به دو جزء عرض از مبدأ و متغیر روند و نیز با گرفتن مشتق معادالت نسبت به                         
α ،   (١٩٨٦ ,Jorgenson)روند زمان همانند مطالعه جورگنسون      

іt
β و   

it
رشد ( به عنوان تورش تغییر فنی     

در نظر گرفته شده، هر چند ممکن است عوامل دیگری نظیرکارایی ناشی از نوآوری                     ) بهره وری 
αتغییر فنی برای      . وابداعات توسط این پارامترها لحاظ شده باشد           

іt
   مثبت به عنوان تغییر فنی           

β  وبرای   1افزایش دهنده ستانده  
it

. رفته می شود  درنظرگ) بر نهاده (2اندوز به عنوان نهاده  ) منفی( مثبت   
هرچند که مالحظه اثر تغییر فنی روی ستانده براحتی قابل محاسبه است ولی اثر تورش فنی روی                         

 ).1380ترکمانی و کالئی، (بازدهی عوامل تولیدشفاف نیست 

باید گفت درحالی که کاالهای تولیدی بخش کشاورزی و صنعت تاحد زیادی قابل                      

یدی بخش خدمات ازلحاظ بین المللی غیرقابل تجارت           تجارت است، ولی بسیاری از کاالهای تول         

. توسط دیگرمتغیرهای برونزای مدل تحت تأثیر قرار می گیرد         "لذاقیمت بخش خدمات احتماال   .است  

 :   برای شاخص قیمت بخش خدمات به صورت زیر تصریح می شود  بنابراین فرم خالصه شده
 

)12                                ( lnpS
t=α٠+Σi

t
=A,Nδilnpi

t+Σm
t
=R,L,Kσmlnvm

t+φt+εt                     
 

همان طور که نظریه تجارت پیشنهاد می کند ، آزمون الزم برای ردفرضیه صفراین است که                
قیمت خدمات همگن ازدرجه یک درقیمت کاالهای قابل تجارت و ازدرجه صفردرموجودی عوامل               

 رویکردی دو مرحله ای     12 و 5و4سیستم معادالت    اوردبرای بر  . (٨ .chp ,١٩٨٢ ,Woodland)باشد  
شاخص قیمت  ( روی قیمت کاالهای قابل تجارت       12در مرحله اول معادله    .به کار گرفته شده است      

موجودی عوامل اولیه رگرس شده تا مقادیر پیش بینی شده ای در                 و )بخشهای صنعت وکشاورزی   
پس از جایگزینی این مقادیر        . د   برای قیمت بخش خدمات به دست آی             5و4سیستم معادالت    

رگرسیون به ظاهر     ازتکنیک براورد   با استفاده  5 و 4معادالت  پیش بینی شده به جای قیمت خدمات،        
 . نامرتبط محاسبه می شود

                                                           
 output-augmentation.١ 
input-utilization.٢  
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از آنجا که مجموع سهم ستانده های بخشها و سهم پرداخت به عوامل برابر یک است، یک                  
  یکسان 5 و 4معادله  سمت راست   .  و ستانده حذف می شود      معادله از هر کدام از معادالت سهم نهاده        

 .  استSURE 1است و رگرسیون روی هر معادله، معادل براورد

 

  تحلیل نتایج

در ابتدا برای بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد دیکی فولر                       
روش اتورگرسیو باوقفه توزیع شده    ه با   از آنجا که متغیرها نامانا بودند معادل      ) . 1جدول  (استفاده شد   

(ARDL)   قیمت بخش غیرقابل    ( روی شاخص قیمت خدمات     اثر متغیرهای برونزا   .  براورد شد
 به طورکلی نتایج قابل قبولی را ازاثرات قیمت کاالهای قابل              ،12، براساس براورد معادله   )تجارت

 ضرایب درازمدت معادله     براورد. تجارت و موجودی عوامل روی قیمت خدمات نشان می دهد            
 نتایج درخور انتظاری نسبت به قیمت کاالهای قابل تجارت و اثرات موجودی  عوامل روی      "عموما

 . قیمت بخش خدمات دارد

) 13(   ٠٫١٩D١ lps=٠٫٥٥١+٢٨٫٨pA+٠٫٦٢lpN+٠٫١٩lVK-٢٫٩٢lVL-٠٫٦٧lVR+٠٫٠٦٩T- 

  (2,0)   (2,62)      (2,58)      (0,66)     (-1,63)    (-1,65)    (3,13)   (-1,12)    

                                                           F=9450       R2=0,99 

 به ترتیب لگاریتم شاخص قیمت بخشهای خدمات،کشاورزی و صنایع                 lpN,lpA,lpSدر اینجا       
 روند زمان   Tرمایه و زمین و   به ترتیب لگاریتم موجودی عوامل نیروی کار،س       lvR, lvK , lvLومعادن و 

 و برای بقیه سالها برابر      1  نیز متغیر مجازی است که برای سالهای بعد از انقالب معادل عدد              D1. است  
 می دهد که تمام ضرایب درسطح آماری باالیی           نشان13معادلهنتایج براورد   . صفر در نظر گرفته شد     

 (PA)الهای قابل تجارت بخشهای کشاورزی    همچنین قیمت خدمات در اثرافزایش قیمت کا      . معنیدارند
 افزایش می یابد، زیرا اثر جانشینی ودرآمدی افزایش درقیمت کاالهای قابل                  (PN)وصنایع ومعادن 

 تجارت، تقاضا برای خدمات را گسترش می دهد ودرنتیجه، تولیدکنندگان بخش خدمات مجبور                   

                                                           
١.seemingly  unrelated  regresion estimation 
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بنابراین برای  . بل تجارت رقابت کنند     می شوند برای به دست آوردن منابع مربوط به بخش کاالهای قا           
نتایج نشان می دهدکه این اثر به ازای افزایش          .برقراری تعادل در بازار باید قیمت خدمات افزایش یابد         

کمی ) 55/0(نسبت به افزایش در قیمت کاالهای کشاورزی         )62/0ضریب(درقیمت کاالهای صنعتی   
 .یمت خدمات راتحت تأثیر مثبت قرارمی دهدنیز ق) ضریب متغیر روند(تغییر فناوری . بیشتر است

 

 آزمون ریشه واحد دیکی فولر متغیرهای تابع سهم ارزش افزوده بخشهای.  1جدول

 اقتصادی و سهم عوامل تولید
 متغیر آماره مکنیون متغیر  آماره مکنیون

41/4- D(lpi) 96/1- Svag 

32/2- Lps 27/3- D(svag) 

66/4- D(lps) 24/2- Svai 

73/0- Lk 35/5- D(svai) 

89/2- D(lk) 37/1- Svas 

97/2- L 72/5- D(svas) 

94/2- D(l) 57/2- Lpg 

30/2 G 04/3- D(lpg) 

36/6- D(g) 31/2- lpi 

 یافته های تحقیق: مأخذ 

 ) -19/3% (10و ) -52/3% (5، ) -20/4% (1: مقادیر بحرانی در سطح آماره 

با ثابت نگه داشتن قیمت       (م موجودی روی عرضه       اثرات مستقی : اثرات نوعی ریبزینسکی  
در کل هرچند نتایج با قضیه         . نشان داده شده است       2توسط کششهای براوردی جدول        ) خدمات

. ریبزینسکی سازگار است اما این قضیه به مدل بیش ازحالت دوعاملی ودوکاالیی تعمیم داده نمی شود              
کاال قضیه بیان می کند که اگر موجودی یک            برای اقتصادهای دارای بیش از دو عامل تولید ودو             

عامل افزایش یابد، آنگاه بخشی که ازآن عامل به نسبت بیشتری استفاده می کند  در مقایسه با بخشهای         
اگر ستانده یک بخش به طور متناسب بیشتر ازبخشهای دیگر افزایش           .دیگر اقتصاد بیشترتوسعه می یابد    

کشش عرضه کشاورزی    .(١٩٨٢،١٣٣,Woodland)ش یابد یابد،برخی ستانده های دیگر باید کاه         
کشش .، بزرگتراز این کشش نسبت به زمین وسرمایه است             )806/0(نسبت به موجودی نیروی کار      
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این . بزرگترازنیروی کار است  ) 752/0 و   905/0به ترتیب   (عرضه صنعت و خدمات نسبت به سرمایه         
 سرمایه برتروبخش خدمات نیز هم        نتایج نشان می دهدکه بخش کشاورزی کاربرتر ،بخش صنعت           

افزایش ) با ثابت نگهداشتن قیمت بخش خدمات        ( همچنین اثرات مسقیم  . سرمایه بر و هم کاربراست   
در موجودی عوامل باعث افزایش محصول همه بخشها می شود، ولی محصول هیچ بخشی به تنهایی                   

 .بیش از موجودی عامل افزایش نیافته است 

 ) کششهای جزئی(تولیدول و بازدهی عوامل کشش عرضه محص. 2جدول 

VR VL VK PS PN PA نسبت به                

 کشش

 عرضه کشاورزی 126/0 -0144/0 -111/0 075/0 806/0 119/0

 عرضه صنایع ومعادن -128/0 158/0 -0302/0 905/0 0065/0 0087/0

 عرضه خدمات 032/0 -084/0 052/0 752/0 409/0 -162/0

 اجاره سرمایه  295/0 332/0 372/0 -239/0 273/0 -034/0

 دستمزد نیروی کار  343/0 399/0 258/0 358/0 -409/0 051/0

 یافته های تحقیق : :مأخذ
 به  vK, vL, vR به ترتیب شاخص ضمنی قیمت بخشهای خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی و                    PA,PN,PS: توضیح

 .  کار و سرمایه استترتیب موجودی عوامل تولید زمین ، نیروی 

اثر تعادل عمومی کل موجودی عوامل تولید روی عرضه بعداز تعدیل قیمت بخش خدمات               

برای محاسبه کششها در حالت تعادل عمومی، واکنشهای عرضه         .1 نشان داده شده است    3در جدول   

رای مثال  ب. و بازدهی عواملی که منحصراً ناشی از تغییرات در متغیرهای برونزاست محاسبه می شود             

 :محاسبه واکنشها به صورت زیر انجام می گیرد 

∂٢g/∂pipj=∂yi/∂pj+∂yi/∂ps*∂ps/∂pj=θĳ                                                  

∂٢g/∂vmvn=∂wm/∂vn+∂wm/∂ps*∂ps/∂vn=θij                                    

                                                           
 .رجوع شود235  صفحه ١٩٨٢ ,Woodlandبرای بررسی شرایطی که تحت آن قضیه می تواند تعمیم یابد به منبع . 1
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عرضه کشاورزی و خدمات در واکنش       نشان می دهد که      3 نتایج براورد کششها در جدول      

براساس ).  است 394/0 و    840/0ضریب به ترتیب برابر       (به افزایش در نیروی کار  افزایش می یابد            

بازارخدمات درسطح قیمت خدمات پایینتری صورت می گیرد و بدین            ، برقراری تعادل در      13معادله

 2 در جدول    -111/0ه با ضریب    وسیله منابع بیشتری برای کشاورزی ازبخش خدمات رها می شود ک            

نتیجه اینکه پس از ایجاد تعادل درهمه بازارها ، نسبت به یک درصد                          . مشخص شده است       

درتعادل عمومی یک درصد افزایش     . درصد واکنش ایجاد می شود    806/0تغییردرموجودی نیروی کار  

 خدمات دراین   عرضه. درصد افزایش یابد   075/0در موجودی سرمایه باعث می شود عرضه کشاورزی         

و برقراری تعادل در  بازار آن در سطح قیمت              ) 2جدول( درصد افزایش می یابد      752/0مورد ابتدا    

 درصد  126/0این امر باعث   . می گیرد صورت) 13معادله  ضریب مثبت موجودی سرمایه در        (باالتری  

 کشاورزی   درصد افزایش در ستانده    089/0اثر خالص،   ). 2جدول(افزایش درعرضه کشاورزی می شود   

، )2جدول(درصد افزایش یابد    12/0افزایش درسطح زمین باعث می شودکه عرضه کشاورزی به         . است

 . )13درمعادله  -67/0ضریب (ولی برقراری تعادل در بازار خدمات در قیمت پایینتری انجام می گیرد

 ، در حالی که   ) 2 در جدول  905/0ضریب  (سرمایه برای تولید کاال های صنعتی مهم است         

افزایش نیروی کار و زمین اثرات نسبتاً کمتری دارد، چون زمین عامل اصلی تولید در بخش صنعت                      

زمین نیز برای بخش خدمات مهم است، اما ضرورتاً          .بر است  نیست و همچنین صنعت در ایران سرمایه       

یک عامل تولید برای این بخش محسوب نمی شود ودر عوض افزایش درآمد زمین، اثرات درآمدی                  

 دارد که تقاضا برای بخشهای دیگر از جمله خدمات را افزایش می دهد و در نتیجه برقراری تعادل          ویق

 در بازار خدمات در قیمت باالتری انجام می پذیرد که  این امر منابع تولیدی را به بخش خدمات                          

 . منتقل می کند 
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 درونزا بودن شاخص قیمت بخش خدمات: کششها در تعادل عمومی. 3جدول 

VR VL VK PN PA نسبت به                 

 کشش

 عرضه کشاورزی 0599/0 -0599/0 089/0 840/0 071/0

 عرضه صنایع ومعادن -146/0 146/0 91/0 016/0 074/0

 عرضه خدمات 063/0 -063/0 745/0 394/0 -139/0

 اجاره سرمایه  515/0 483/0 -283/0 384/0 120/0

 دستمزد نیروی کار  495/0 503/0 326/0 -487/0 161/0

 یافته های تحقیق:مأخذ 

  واکنش عرضه 

بخشهای کشاورزی، صنعت    )ثابت نگه داشتن قیمتهای خدمات          (واکنش مستقیم عرضه   
 3 تا   1وخدمات به قیمتهای خودشان وقیمت بخشهای دیگر توسط کششهای مربوط در سطر و ستون              

خودی بخشهای کشاورزی ، صنایع       همه کششهای عرضه قیمت       . نشان داده شده است      2جدول  
بجز (ومعادن وخدمات موافق انتظار و مثبت است و کشش متقاطع قیمتی هم موافق انتظار ولی منفی                  

در مطالعه حاضر کشش عرضه قیمتی برای       . است) کشش خدمات به شاخص قیمت بخش کشاورزی      
 مطالعات  23/0  تا 10/0 به دست آمد که این مقدار در دامنه براوردی                  126/0کشاورزی حدود 

. برای اکثر کشورهای در حال توسعه قرار دارد           ) ١٩٨٩ ,Binswanger (بینسوانگر بازنگری شدۀ 
 .بزرگتر از کشاورزی و خدمات است )158/0(کشش قیمتی خودی برای صنعت 

 خدمات و   -بزرگتر از کشاورزی  )-128/0(اثرات قیمتی ناخالص بین صنعت و کشاورزی        
این نتیجه نشان می دهد که بخشهای کشاورزی و صنعت هرچند برای             . ست خدمات  ا   -صنایع ومعادن 

 . جذب منابع بخش خدمات رقابت می کنند ولی رقابت بین خودشان بیشتر بوده است

1 سطر   3نتایج تعادل عمومی اثرات کل قیمت کاالهای قابل تجارت روی عرضه در جدول              
 06/0ی عرضه کشاورزی و صنعت  به ترتیب به          در این حالت کشش قیمت    .  آمده است  2تا1 و ستون    3تا  
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این نتیجه نشان می دهد که افزایش در قیمت کاالهای کشاورزی و صنعت .  کاهش یافته است  146/0و  
و این به نوبه خود بخش کشاورزی و صنعت         ) 13معادله  (نیز باعث می شود قیمت خدمات افزایش یابد       

قابت کنند؛ به طوری که اثر غیر مستقیم، اثرخالص            را وادار می سازد تا برای منابع بخش خدمات ر            
کشش عرضه برای    .واکنش کشاورزی و صنعت را به تغییر در قیمت نسبی آنها کاهش می دهد                      

خدمات نشان می دهد که وقتی رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی است، عرضه خدمات هر چند به                     
 .ولی افزایش می یابد) 063/0(مقدار کم 

 

 ساموئلسن-استالپراثرات نوعی 

ساموئلسن ، افزایش در قیمت محصول باعث می شود اثر بیشتر بر                 -براساس قضیه استالپر  
 )١٩٨٢ ,Woodland(بازدهی عاملی داشته باشدکه باشدت نسبی بیشتری درآن بخش به کارگرفته می شود       

 نیروی کار در     را برای دستمزد   343/0 به ترتیب کششهای      2 جدول   3تا  1 و ستون  5 تا   4نتایج سطر   . 
ولی این  . نشان می دهد  ) اثرات مستقیم ( را برای بازدهی سرمایه در بخش خدمات          372/0کشاورزی و 

قضیه در مورد بخش صنعت صدق نمی کند ، زیرا به حالت برگشت شدت نسبی به کارگیری عامل                      
شان می دهد  این نتایج با ثابت نگه داشتن قیمت در بخش خدمات ن           . سرمایه در این بخش رسیده است     

که درآمد واقعی نیروی کار به بهبود در رابطه مبادله کاالهای کشاورزی نسبت به کاالهای صنعتی و                    
 .خدماتی حساستر است

نتیجه .  نشان داده شده است    3 جدول   2و  1 و ستون    5 و   4اثرات کل تعادل عمومی در سطر       
نسبتاً بیشتری روی اجاره سرمایه     جالب توجه اینکه افزایش در قیمت کاالی کشاورزی دارای اثر کل              

این اثرات ناشی از تعدیالت در بازار خدمات به            . نسبت به افزایش در قیمت کاالهای صنعتی است          
اثر مستقیم یک درصد تغییر در قیمت کاالهای           . سبب تغییر در قیمت کاالهای قابل تجارت است          

افزایش هزینه های تولید به     ). 2دول  ج(درصد  358/0کشاورزی برابر است با افزایش دستمزد به میزان          
همراه افزایش تقاضا، که ناشی از اثرات درآمدی است ، بازار خدمات را وادار می سازد تا در قیمت                       

نتیجه اینکه  . افزایش قیمت بخش خدمات نیز رقابت برای منابع را افزایش می دهد              . باالتری تعادل یابد  
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 درصد افزایش   495/0 کشاورزی، دستمزدها نزدیک به      به ازای یک درصد افزایش در قیمت کاالهای       
 . می یابد 

کششهای .    نشان داده شده است    2واکنش نرخ بازدهی عامل به موجودی عوامل در جدول          

قیمتی خودی عالمت منفی و قابل انتظار دارد و کششهای متقاطع قیمتی عوامل نیروی کار و سرمایه                     

سرمایه اهمیت خاصی دارد ، زیرا        . بودن این دو عامل است     منفی و بیانگر جانشین هم        ) بجز زمین (

البته . دستمزدها نسبت به افزایش این عامل و نیروی کار نیز نسبت به بازدهی سرمایه حساس است                       

اثرات تعادل عمومی   . حساسیت نیروی کار به بازدهی سرمایه کمتر از تأثیر سرمایه روی دستمزدهاست            

 درصد افزایش در دستمزد     326/0 درصد افزایش در سرمایه موجب        نشان می دهد که یک     3در جدول   

تفسیر مشابهی نیز برای تغییر نیروی       .  درصد کاهش در بازدهی سرمایه می شود           283/0نیروی کار و    

 .کار متصور است 

 نشان داده شده     4اثر تغییر مناسب روی عرضه و اجاره عوامل در براورد معادالت جدول                 

همان طور که   .  روند در همه معادالت بجز معادله سهم صنایع و معادن معنیدار است             پارامتر متغیر . است

ضرایب منفی  . را نشان می دهد    2 و بهره برداری نهاده    1اشاره شد، این پارامتر نرخ نسبی افزایش  ستانده         

متغیر روند روی معادالت سهم صنایع و معادن و خدمات نشان می دهد که تغییر فنی در کل باعث                         

در مورد نهاده ها تغییر .شده است)  در معادله سهم کشاورزی0068/0ضریب(زایش ستانده کشاورزی  اف

 .اندوز است فنی کاربر و سرمایه

                                                           
١. output augmentation 
٢. input utilization 
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 براورد پارامترهای معادالت سهم در اقتصاد ایران. 4جدول 
R2 

 GDPسهم از T LnVR LnVL Ln VK Ln PS Ln PN Ln PA D١ )درصد(  

90   
026/0- )38/1-( 

0068/0 )88/6( 
024/0 )024/0( 

081/0 )05/4( 
105/0- )50/5-( 

142/0- )14/3-( 
043/0- )48/1-( 

  کشاورزی )17/7( 185/0

83 333/0 )73/1( 
0003/0- )34/0-( 

082/0 )42/2( 
079/0- )33/4-( 

0612/0 )32/0( 
126/0- )99/2-( 

192/0 )52/6( 
  صنایع و معادن )-51/2( -066/0

68 011/0- )54/0-( 
0055/0- )87/4-( 

097/0- )57/2-( 
0059/0 )254/0( 

0911/0 )21/4( 
271/0 )74/5( 

171/0- )17/5-( 
  خدمات )-44/3( -101/0

97 03/0- )92/0-( 
008/0 )62/4( 

020/0- )36/0-( 
076/0- )21/2-( 

097/0 )94/2( 
137/0 )91/1( 

079/0- )59/1-( 
  سرمایه )-30/1( -057/0

97 03/0 )92/0( 
008/0- )62/4-( 

0204/0 )36/0( 
076/0 )21/2( 

096/0- )94/2-( 
137/0- )91/1-( 

079/0 )59/1( 
  نیروی کار )30/1( 057/0

  یافته های تحقیق: ذمأخ
 . استT متغیر مجازی و ارقام داخل پرانتز نسبت D١ روند زمانی، t: توضیح
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 خالصه و نتیجه گیری

در این تحقیق با استفاده از نظریه تجارت، منابع رشد بخشی و ارتباطات بین بخشی در                        
 از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و براورد ضرایب            .رفتاقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گ     

معادالت سهم نیز برای به دست آوردن کششهای عرضه و بازدهی عوامل در تعادل عمومی استفاده                    
نتایج براورد مستقیم واکنش عرضه کشاورزی نسبت به افزایش موجودی نیروی کار نشان داد که                 .شد

در ضمن  . واکنش عرضه کشاورزی به موجودی سرمایه و زمین است              این واکنش نسبتاً بزرگتر از      
افزایش قیمت کاالهای کشاورزی اثرات نسبتاً زیادی روی بازدهی سرمایه و نیروی کار دارد بنابراین                 

همچنین کشش قیمتی عرضه کشاورزی با نتایج         . به افزایش کلی هزینه های تولید کمک می کند            
 . وانگر سازگار استمطالعات بازنگری شده توسط بینس

بر بودن   کشش عرضه صنعت نسبت به موجودی سرمایه خیلی زیاد است و این امر سرمایه                 
واکنش عرضه خدمات نسبت به سرمایه و نیروی کار         . بخش صنعت را در اقتصاد ایران نشان می دهد           

مل به نسبت   این امر بیانگر آن است که بخش خدمات در اقتصاد ایران از هردو عا                 . مثبت و باالست  
زیادی استفاده کرده است و برای به دست آوردن این دو عامل رقابت شدیدی با بخشهای کشاورزی                   

نتایج تعادل عمومی به براوردهای اثرات موجودی عوامل روی تعادل بازار قیمت              . و صنعت می کند     
ییر خدمات حساس است، به طوری که اثرات کشش قیمتی بعد از تعدیل قیمت بخش خدمات تغ                      

 .اساسی کرده است

کششهای متقاطع بازدهی سرمایه و دستمزد نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه و نیروی                 
تغییر فناوری در سطح کلی نشاندهنده کاربری و           . کار مثبت و بیانگر جانشینی این دو عامل است              

 .سرمایه اندوزی است

 :زیر پیشنهاد می شودبا توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه راهکارهای 

ضروری است انحراف قیمتهای نسبی بین بخشهای اقتصاد کاهش یابد و یا به عبارتی رابطه  .1
مبادله به نفع بخشهای تولیدی بویژه بخش کشاورزی تغییر کند تا منابع تولید به سمت فعالیتهای داللی 

 .و واسطه گری سرازیر نشود و در خدمت تولید قرار گیرد
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  می دهد که افزایش قیمت در بخش نسبتاً غیر قابل تجارت خدمات باعث                    نتایج نشان .2

به کارگیری بیشتر منابع تولید اقتصاد در آن بخش و در نتیجه اختالف قیمت عوامل تولید بین این                        
بخش و بخشهای تولیدی کشاورزی و صنعت می شود که به تبع آن هزینه های تولید این بخشها نیز                       

بارت دیگر در تعادل عمومی افزایش هزینه های تولید به همراه افزایش تقاضا ، که  به ع .افزایش می یابد  
این . ناشی از اثرات درآمدی است ، بازار خدمات را وادار می سازد تا در قیمت باالتری تعادل یابد                       

 امر رقابت سایر بخشها را برای به دست آوردن منابع افزایش می دهد و در نتیجه دستمزد و                                

لذا افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت در اقتصاد ایران باید             . عوامل تولید افزایش می یابد     بازدهی  
 .     کنترل شود تا هزینه تولید بخشهای تولیدی افزایش زیاد نداشته باشد

با توجه به تأثیر افزایش قیمت بخش کشاورزی روی دستمزد، بهبود رابطه مبادله به نفع                     . 3
ظر گرفتن وجود خانوارهای کم درآمد  در این بخش، باعث می شود درآمد              بخش کشاورزی،  با در ن     

بنابراین با عنایت به اهمیت افزایش قیمت نسبی، الزم است سیاست دولت در               . واقعی آنها افزایش یابد   
 . زمینه قیمتگذاری محصوالت کشاورزی با توجه به افزایش قیمت در سایر بخشها صورت گیرد

ه وقتی بازارهای جهانی یکپارچه تر شوند حذف انحرافات بازار برای               به هر حال در آیند     .4
 .    بخشهای کشاورزی و غیر کشاورزی جهت تخصیص مجدد منابع به صورت کارا الزامی است

 

 

 منابع 

-1342بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،گزارش ساالنه و ترازنامه طی سالهای مختلف،          .1

1380.  

 و  1369، جداول حسابهای ملی به قیمت ثابت       )379(سالمی ایران   بانک مرکزی جمهوری ا   .2

 .قیمت جاری ، اداره حسابهای اقتصادی

، نماگرهای اقتصادی  ، اداره بررسیها       )1381 و   1380(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران      .3

  .30 تا 27و سیاستهای اقتصادی، شماره 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...  سی اثرات رشد       برر

 71

ل ارتباطات درونی وبیرونی زیربخشهای     ،بررسی و محاسبه و تحلی    )1379(بانوئی ،علی اصغر  .4

بخش کشاورزی و جایگاه آنها در اقتصاد ملی با استفاده از جدول داده ستانده طرح مطالعاتی                 

 .موسسه مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

،تحلیل ضریب فزاینده در الگوی چند           )1381(بانوئی ،علی اصغر ومنوچهر عسگری        . 5

 ،دومین سمینار داده      1375ماتریس حسابداری اجتماعی      : کننده تولیدکننده و چند مصرف     

 .، تهران1381ستانده ، دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده اقتصاد ،اسفند ماه 

، استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی در           )1380(ترکمانی، جواد و علی کالئی       .6

مطالعه موردی استان فارس،     : ورزی  تخمین همزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده ها در کشا            

 .124-101 ،34، سال نهم، شماره فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه

 .1369: ، برآورد نهایی خسارات جنگ تحمیلی)1372(سازمان برنامه و بودجه.7

فصلنامه اقتصاد  ، مفاهیم و اندازه گیری بهره وری در کشاورزی،           )1376(سالمی ، حبیب اهللا   .8
  .31-7، 18، سال پنجم، شماره وسعهکشاورزی و ت
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