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ی اقتصاد ایران از دیدگاه الگوی تعادل عمومی جایگاه بخش کشاورزی در پیشرانه

(GEM) 

 
 ؛ استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسسیدابوالقاس  مرتضوی

 ناسی اشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسی کارشآموختهسیدمحمدجواد مویدیان؛ دانش
Samortazavi@modares.ac.ir 

 

 چکیده
کواری بهینوه بورای    یوابی بوه راه  منظوور دسوت  بوه  های پیشران اقتصادی در فرایند توسوعه شناسایی و توجه به بخش

ی منظور نظریوه ست. بدینویژه در کشورهای در حال توسعه ضروری اگذاری و تخصیص منابع محدود اقتصادی بهسرمایه

تر است. های یک اقتصاد مناسبترین بخشهای رشد اقتصادی، جهت شناسایی کلیدیرشد نامتوازن از میان سایر نظریه

رود. در کار میگستردگی در بررسی آثار کالن و میان بخشی وارده بر اقتصادها به( بهGEهمچنین رویکرد تعادل عمومی )

های درستی میان بخشهای داخلی و خارجی، منابع اقتصادی کشور ایران بهبا توجه به محدودیت این بین ضروری است تا

دست آورد. در این پژوهش اقتصادی توزیع شود تا بتوان با حج  مشخصی از منابع و سرمایه بیشترین رشد اقتصادی را به

شناسایی و معرفی  1931و  1983های ایران برای سالهای پیشران اقتصاد (، بخشI-Oو ستانده )با استفاده از الگوی داده

( GSMمحور گُش )( و پیوندهای پیشین عرضهLMDمنظور با استفاده از پیوندهای پسین تقاضامحور لئونتیف )شد. بدین

هوای صونعت و کشواورزی در    شناسایی شد. نتایج نشان داد بخش 1931و  1983های کلیدی اقتصاد ایران در سال بخش

گذاری، تحریک تقاضا یا افوزایش ارزش  توان با افزایش سرمایههای پیشران اقتصادی هستند و میبرده بخشی نامهاسال

 های اقتصاد ایران به وجود آورد.گذاری مشابه در سایر بخشها رشد بیشتری نسبت به سرمایهی این بخشافزوده

 ی اقتصادییدی، پیوند پسین، پیوند پیشین، توسعهـ ستانده، بخش کلالگوی تعادل عمومی، داده :هاکلید واژه
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 مقدمه -1

های درآمدی و لزوم توزیـع یکسـان درآمـد در فراینـد توسـعه در اقتصـاد از       بر اساس مبانی نظری توسعه، توجه به نابرابری

بتوانند تمامیت اقتصاد  های تأثیرگذار بر توزیع درآمد در الگوهایی کههمچنین بررسی سیاستاهمیت باالیی برخوردار است. 

بـر آثـار مسـتقیم، آثـار غیـر مسـتقیم       شود. زیرا در ایـن الگوهـا عـالوه   را در بر گیرند، موجب افزایش دقت نتایج حاصله می

گردنـد و ارتباطـات   ها بررسی میکه در الگوهای تعادل جزیی تنها آثار مستقیم سیاستشود. درحالیها نیز دیده میسیاست

رو امروزه استفاده از الگوهای کـالن تعـادل عمـومی ماننـد مـاتریس      شوند. از اینمتغیرها نادیده گرفته می غیر مستقیم بین

کارگیری و نیز بررسی منظور پیشنهاد بهدر این راستا به [.1ـ ستانده گسترش یافته است ]حسابداری اجتماعی و جدول داده

ها به نوع نگـاه بـه موضـوع توسـعه و بـا      ود دارد. تمایز میان این روشهای متفاوتی وجای در کشورها روشفرایندهای توسعه

های سیاستی و اجرایی بـا هـدف ایجـاد    گردد. در این بین، تاثیر اقدامهای درگیر در فرایند توسعه بر میتوجه به تاثیر بخش

ی توسعه دارد. به بیان دیگـر  پیشرانهعنوان گذاری ابتدایی بهی اقتصادی وابستگی زیادی به نوع و منبع سرمایهرشد و توسعه

هـای اقصـادی مـورد نظـر بـرای      ای در اقتصـاد منـوط بـه نیـرو و تـوان بخـش یـا بخـش        های توسعهموفقیت و تاثیر برنامه

هـای کلیـدی،   هـا بـه بخـش   گذاری با هدف ایجاد توسعه در اقتصاد است. که در ادبیات توسعه از این بخش یا بخـش سرمایه

 [.7نوعی موتور محرک اقتصاد در توسعه است ]شود که بهیاد می پیشران یا پیشرو

 افزایش جهت در گذاریسرمایه برای مناسب هایبخش توانداز آن رو دارای اهمیت است که می کلیدی هایبخش شناسایی

 در تنها نه ها،بخش این به دادن اولویت اقتصاد و کلیدی هایبخش انتخاب بنابراین. نماید معرفی را تولید و رشد اقتصاد

 منابع تمرکز با .است موثر نیز اقتصاد کل فنی تغییرات نرخ در بلکه گذارد،می اثر اقتصادی کالن مهم پارامترهای رشد

 تخصیص شقوق دیگر با قیاس در اشتغال درآمد، تولید، ترسریع رشد برای بیشتر انگیزه ایجاد امکان ها،بخشاین در تولیدی

 و پیشین (BL) پیوندهای پسین بیشتریندارای  [. زیرا بخش کلیدی، آن بخش اقتصادی است که9]شود می فراهم منابع

(FL) های مستقیم و غیر مستقیم تقاضا )خرید( و عرضه )فروش( طور کلی وابستگیهای اقتصادی باشد. بهبا سایر بخش

[. پیوندهای پسین به بررسی تقاضای 7]شود های اقتصادی، پیوندهای آن بخش نامیده مییک بخش با سایر بخش

که پیوندهای پیشین به بررسی پردازد؛ در حالیها میعنوان تقاضاکننده از سایر بخشای کاال و خدمات یک بخش بهواسطه

  [2و  6، 1، 5]پردازد های اقتصاد میکننده به سایر بخشعنوان عرضهای کاال و خدمات یک بخش بهی واسطهعرضه

منابع  گذاریو سرمایه صیتخص یو نحوه یاقتصاد یهابخش تیاهم ییمنظور شناسارشد و توسعه به اتینظر یکلطور به

رودن  ـنیروزنشتا قطب رشد. یهیرشد نامتوازن و نظر یهیرشد متوازن، نظر یهی: نظرشودیم یبندطبقه یدر سه گروه اصل

بلکه  ست،ین یاقتصاد یقادر به فراهم نمودن توسعه ییتنهابخش به کیکه  کندیرشد متوازن استدالل م یهینظر گذرهیپا

 یگریمحصول د یبرا ییتقاضا کیکه هر  یاگونهزنند به دیو مرتبط به هم دست به تول ندهیفزا یبخش با بازده نیاگر چند

دلیل دشوار بودن ه به[. این نوع از رشد در کشورهای در حال توسع4د ]خواهد ش سریم یاقتصاد یفراهم کنند، توسعه
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جویی و انداز و کمبود کارفرما و تعارض با صرفهدلیل ناچیز بودن پسگذاری بهریزی دقیق، کمبود منابع برای سرمایهبرنامه

 .[3]پذیر نیست یابی اقتصادی عمال امکانبهینه

 هایزمینه بتواند تا است کلیدی هایبخش در گذاریسرمایه ایجاد خواهان نامتوازن، رشد ینظریه در هیرشمن در این بین

 همراهبه هابخش سایر ارتقای منجربه ،(پیشرو) کلیدی هایبخش نظریه، این در. آورد فراهم را اقتصادی هایبخش تمام رشد

ی قطب رشد توسط پرو مطرح شد و [. نظریه14] خوانی داردهای کشورهای در حال توسعه همشوند و با ویژگیمی خود

افتد بلکه جا اتفاق نمیصورت همزمان در همهداند. در این نظریه، رشد بهمحصول مستقیم و غیر مستقیم نوآوری می رشد را

ها تحت دهد. این نقاط از راه پخش توسعه در کانالی باالیی برخوردارند رخ میای که از جاذبههای توسعهدر نقاط یا قطب

منظور بیشینه نمودن رشد اقتصادی نیاز به تخصیص هرچه فت که در بلندمدت بهتوان گدهد. بنابراین میتاثیر قرار می

 [.4ای است ]گذاری در بخش کاالهای سرمایهعنوان سرمایهبیشتر منابع به

های کلیدی اقتصاد ایران اشاره نمود. بانویی و همکاران ها در شناسایی بخشتوان به برخی از پژوهشدر این بین می

ـ ماند و ی پیاتیافتهی لئونتیف، ترکیبی میازاوا و تعمیمهای ضرایب فزایندهتفاده از سه الگوی ماتریس( با اس1947)

ی سه روش های اقتصادی و مقایسهی اهمیت بخشبه محاسبه 1921ی سال یافتهماتریس حسابداری اجتماعی تقلیل

ن داد در الگوی لئونتیف بخش صنعت نسبت به بخش های کلیدی اقتصاد پرداختند. نتایج نشابرده در تعیین بخشنام

ی اقتصاد دارد. نتایج مربوط به الگوی میازاوا نیز به همین صورت است. کشاورزی و خدمات تأثیر بیشتری در رشد و توسعه

ت ی اقتصاد را بیشتر از بخش صنعدر این بین الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه

های کلیدی اقتصاد بر ( در پژوهش خود با سه رویکرد شناسایی بخش1946کند. بانویی و همکاران )و خدمات بیان می

ی ـ ستاندهگیری پیوندهای پسین و پیشین پرداختند. در این پژوهش از جدول دادهمبنای رویکرد سنتی و نوین و نیز اندازه

های گروه انرژی و صنایع ج نشان داد با استفاده از رویکرد سنتی، بخشاستفاده شد. نتای 1924بخشی سال  15آماری 

های خدماتی مانند خدمات که در رویکرد نوین، بخشآیند. در حالیحساب میهای کلیدی اقتصاد بهسنگین جزء بخش

 کلیدی معرفی شد.های عنوان بخشای( بهتوزیعی )بازرگانی و حمل و نقل جاده

ـ ستانده، اقتصادسنجی و تحلیل پوششی ( با استفاده از سه رویکرد تحلیل داده1943و عاشوری )در پژوهش جهانگرد 

مرکز آمار استفاده  1944ـ ستانده سال های کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از جدول دادهها، بخشداده

ـ ها بر خالف صرف روش دادهتحلیل پوششی داده شد. نتایج کلی نشان داد، استفاده همزمان از روش اقتصادسنجی و

واحدهای مسکونی شخصی و اداری، خدمات  های خدمات آموزشی دولتی، خدمات اجارهستانده و اقتصادسنجی، بخش

های عمومی، خدمات آموزشی خصوصی، خدمات بهداشت، خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی و سایر خدمات، بخش

به به شناسایی  1944ی ـ ستانده( با استفاده از جدول داده1931جهانگرد و سادات حسینی )کلیدی اقتصاد ایران بود. 

 19بخش اقتصادی،  33کارگیری روش تحلیل تصادفی پرداختند. نتایج نشان داد که از های کلیدی اقتصاد ایران با بهبخش

 دارند. داری و کشاورزی در جایگاه بخش کلیدی قرار بخش از جمله دامداری، مرغ
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 تحلیل به که دارد قرار 1(GEMیا تعادل عمومی ) بخشی چند الگوهای یمجموعه ـ ستانده دریا داده لئونتیف الگوی

 بیضرا سیماتر جهیدر نت .پردازدمی واسطه کاالهای از ناشی تولید ساختار مشترک مناسبات یا متقابل هایوابستگی

 شیرا بر افزا یینها یواحد مشخص تقاضا کی قی( تزرمیمستق ریو غ می)مستق یارهیاثرات زنج در این الگو دیتول ندهیفزا

منابع،  به مربوط نیازهای یا اولیه عوامل بینیپیش چون هاییزمینه در و دهدینشان مرا  یمختلف اقتصاد یهابخش دیتول

 ناشی صدمات تحلیل دی، تجزیهکلی هایبخش بخشی، شناسایی گذاریسرمایه هایو نیازمندی ظرفیت یتوسعه بینیپیش

ـ ستانده برای [. بنابراین این پژوهش از الگوی لئونتیف داده11دارد ] و غیره کاربرد هزینه کشش تورم و عرضه هایشوک از

گیرد. ی نتایج برای این دو سال بهره میو مقایسه 1934و  1941شناسایی بخش پیشرانه یا کلیدی اقتصاد ایران در سال 

استفاده خواهد شد. گفتنی است که این دو جدول آخرین  1934و  1941ی سال ـ ستاندهور از جداول دادهبدین منظ

ی موجود برای استفاده در الگوهای تعادل شده، جدیدترین جدول تهیه1934ی ستانده ـجداول در دسترس؛ و جدول داده

 عمومی در کشور است.

 

 هامواد و روش -2

ـ ستانده بـه بررسـی   های کلیدی از الگوی دادهفاده از رویکرد دومین رویکرد سنتی در شناسایی بخشدر این پژوهش با است

های پسـین از الگـوی   پردازدیم. در این رویکرد برای برآورد پیوندمی 1934و  1941های بخش پیشران اقتصاد ایران در سال

استفاده خواهد شد. بدین  9(GSMمحور گُش )الگوی عرضهو برای برآورد پیوندهای پسین از  7(LDMتقاضامحور لئونتیف )

 منظور رویکرد مورد استفاده در ادامه بیان خواهد شد.

با توجه به مطالبی که گفته شد دراین قسمت چگونگی اندازه گیری پیوندهای پسین الگوی لئونتیف خواهیم پرداخت. بـرای  

 بخشی ابتدا رابطه مقداری تراز تولیدی دراین الگو به شکل زیر خواهد بود : n این منظور در یک اقتصاد

x Ax f            )1( 

که در آن  1

'
,..., nx x x  ،بردار ستونی تولید ناخالص

ijx    ی بـین بخشـی،   مـاتریس مبـادالت واسـطهA aij ij
      مـاتریس

n*راعناصر روی قطر اصلی یـک مـاتریس    xبردار ستونی تقاضای نهایی است. اگر اعضای بردار ستونی  fضرایب فنی،  n 

jxقرا دهیم و ماتریس حاصل را با  x     توان نوشت:گاه میدهیم، آننشان 

ijx Ax            )7( 

 در نتیجه:

   
1 1ij

ij ij ij

x
A x x a x x

x

 
             )9( 

                                                           
1 General Equilibrium Model 
2 Leontief's Demand Side Input-Output Model 
3 Ghosh's Supply Side Input-Output Model 
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که هر عضو 
ija کند که به ازای ارزش یک واحد تولید بخش بیان میj    ام )بخش خریدار یا تقاضا کننده( چه مقـدار نیـاز بـه

ام )بخش فروشنده یا عرضه کننده( وجود دارد. با توجه به ساختار تولید معین که خود مبتنـی  iخدمات واسطه بخش  کاال و

 :شودصورت زیر حل میبه xها است، رابطه نسبت به بر دو فرض ثابت بودن ضرایب فنی و قیمت
1( )x I A f            )5( 

 در آن، ماتریس معکوس لئونتیف عبارت است از:که 
1( ) ijL I A L                )1( 

ترتیـب از جمـع سـتونی    ( را بـه DIBL( و پیونـد پسـین مسـتقیم و غیـر مسـتقیم )     DBLتوان پیوند پسـین مسـتقیم )  می

ijAهای ماتریس A     وijL L    صورت زیر نشان داد:ورد و بهدست آبه 

j ij

i

DBL A           )4( 

j ij

i

DIBL L           )2( 

کنـد  غیر مستقیم را به ازای افزایش یک واحد تقاضای نهایی بیان می و های واسطه مستقیمفقط نیاز 4های از آنجا که رابطه

شـده اسـتفاده   متوسط هر بخش به عملکرد متوسط کل اقتصاد از شاخص نرمـال  در این تحقیق برای مشخص شدن عملکرد

 :یدآبدست می 3کنیم که از رابطه می

2

1

1

ij ij
n i i

j

ij
ij i j

i j

l n l
n

DIBL
l

l
n

 
 


        )3( 

یعنـی  ، تـر از واحـد اسـت   هایی که این شاخص بزرگبرای بخش .تر از واحد باشدتر از واحد یا کوچکتواند بزرگمی 3 رابطه

تـر از واحـد   هایی که این شاخص کوچـک ن بخش بیشتر از عملکرد متوسط کل اقتصاد است و برای بخشآمتوسط  عملکرد

 .ن کمتر از عملکرد کل اقتصاد استآیعنی عملکرد متوسط . است

ی ارزشـی تـراز تولیـدی    محور گُش معرفی خواهـد شـد. بـدین منظـور رابطـه     در این قسمت پیوندهای پیشین الگوی عرضه

 شود:ت زیر بیان میصوربه

' ' 'x x B v            )14( 

Bی بـین بخشـی،   ماتریس مبادالت واسـطه  ijxبردار سطری تولید ناخالص،  xکه در آن  bij ij
        ،مـاتریس ضـرایب فنـی

jv v      .بردار سطری عوامل ارزش افزوده استijb که به ازای ارزش کل تولید بخش دهد نشان میi ام )بخش فروشنده

گیرد. بر مبنای فرض مذکور، های تولید مورد استفاده قرار مییا عرضه کننده(، چه مقدار از آن در فرایند تولیدی سایر بخش

 صورت زیر بیان نمود:بهتوان را می 14رابطه 
1' '( ) 'x v I B v G            )11( 

 که در آن:
1( )G I B             )17( 
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و 
ij ijG g    هـای شود. بر مبنای رابطهمحور نامیده میعرضه یو یا ماتریس ضرایب فزاینده همان ماتریس معکوس گُش 

ترتیـب از جمـع سـطری    ( را کـه بـه  DIFL( و پیوند پیشـین مسـتقیم و غیـر مسـتقیم )    DFLن مستقیم )باال، پیوند پیشی

ijهای ماتریس ijG g     وij ijB b   صورت زیر محاسبه نمودتوان بهشوند، میگیری میو اندازه: 

i ij

i

DFL B           )19( 

ij

j

DIFL G           )15( 

تخصـیص و یـا توزیـع تولیـد      19ی رابطه شود.می کننده در الگوی گش بیانبر مبنای بخش عرضه 15و  19ی هر دو رابطه

آثـار و تبعـات مسـتقیم و     15ی دهـد و رابطـه  ها به ازای ارزش یک واحـد تولیـد آن نشـان مـی    یک بخش را به سایر بخش

 کند. همچنینیک بخش را بر افزایش تولید آن بخش در کل اقتصاد آشکار می یل یک واحد ارزش افزودهغیرمستقیم تحمی

 11ی در رابطـه  شـده  منظور مشخص شدن عملکرد متوسط هر بخش به عملکرد متوسط کـل اقتصـاد از شـاخص نرمـال    به

 .کنیماستفاده می

2

1

1

ij ij

j jn

i

ij
ij i j

i j

g n g
n

DIFL
g

g
n

 

 


        )11( 

 

 گیریی و نتیجهبندجمع -9

های اقتصادی ، تعداد بخش1934و  1941برای سال دست ی نتایج بهیابی به هدف پژوهش و سهولت مقایسهجهت دست

 2برده به های نامهای اقتصادی جدولمنظور بخششد. بدین سازیها یکسانی این سالـ ستاندههای دادهدرون جدول

صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان و خدمات تجمیع شد. سپس پیوندهای پسین بخش شامل کشاورزی، نفت و گاز، معدن، 

و تعیین بخش پیشران اقتصاد در این سال و پس از آن به برآورد این پیوندها  1941ی سال ـ ستاندهو پیشین جدول داده

این دو سال با یکدیگر  ی این نتایجو تعیین بخش پیشران این سال برآورد شد. در پایان به مقایسه 1934برای سال 

 پرداخته شد. در ادامه نتایج پژوهش ارایه خواهد شد.

پردازیم. برای برآورد پیوندهای پسین با توجه به الگوی می 1941های پیشران اقتصاد در سال ابتدا به شناسایی بخش

ونی ضرایب فنی هر بخش شود. ابتدا ماتریس ضرایب فنی لئونتیف محاسبه و جمع ستلئونتیف، مراحل زیر دنبال می

 (. 1آید )جدول شمار میعنوان ضرایب پیوندهای پسین مستقیم بهاقتصادی به
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بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 0/157 0/001 0/013 0/094 0/001 0/001 0/003

نفت و گاز 0 0/001 0 0/025 0/026 0 0

معدن 0/001 0/001 0/003 0/020 0/001 0/013 0/001

صنعت 0/112 0/005 0/121 0/380 0/039 0/357 0/078

آب و برق و گاز 0/012 0/001 0/028 0/018 0/188 0/001 0/013

ساختمان 0/001 0/001 0/018 0/001 0/005 0/042 0/015

خدمات 0/103 0/017 0/095 0/138 0/098 0/160 0/106

DBL j 0/388 0/025 0/280 0/676 0/356 0/574 0/216

جدول 1. ماتریس ضرایب فنی تابع لئونتیف و پیوند پسین مستقیم بخش های اقتصادی سال 1385

 
 ری( از محصول خود و سایخود، چه مقدار )ارزش دیواحد تول کی یکه هر بخش برا دهدینشان م میمستق سنیپ یوندهایپ

تومان  ونیلیصد م دیتول یبرا یعنوان نمونه بخش کشاورز. بهکندیواسطه تقاضا م یعنوان کاالبه میصورت مستقها بهبخش

 ندهیفزا بیضرا سیها دارد. در گام بعد ماتربخش ریاز بخش خود و سا اسطو یکاال ونیلیم 93به حدود  ازیمحصول خود، ن

 میمستق ریو غ میمستق یوندهای(. پ7و نرمال شده برآورد شد )جدول  میمستق ریو غ میمستق نیپس یوندهایو پ فیلئونت

 کل اقتصاد است.  یهر بخش بر تقاضا ریتأث ینشان دهنده نیپس

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 1/215 0/002 0/043 0/191 0/013 0/077 0/022

نفت و گاز 0/007 1/000 0/007 0/044 0/034 0/017 0/004

معدن 0/006 0/001 1/008 0/034 0/002 0/026 0/004

صنعت 0/250 0/012 0/242 1/699 0/106 0/664 0/161

آب و برق و گاز 0/027 0/002 0/044 0/046 1/237 0/022 0/023

ساختمان 0/005 0/001 0/022 0/008 0/008 1/050 0/018

خدمات 0/184 0/022 0/158 0/296 0/156 0/305 1/115

DIBL j 1/1695 0/041 1/526 2/319 1/559 2/164 1/388

DIBLn j 1/014 0/623 0/913 1/388 0/933 1/295 0/830

جدول 2. ماتریس ضرایب فزاینده تابع لئونتیف، پیوند پسین مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده بخش های اقتصادی سال 1385

 
، 7کند. با توجه به جدول افزایش تقاضای نهایی بخش مورد نظر، تقاضای کل اقتصاد چه تغییری می که با یمعن نیبد

تصاد حدود صد و هفتاد چه تقاضای نهایی بخش کشاورزی در اقتصاد صد میلیون تومان افزایش یابد، تقاضای کل اقچنان

تر از یک بوده و کار را برای طور معمول بزرگیابد. پیوندهای پسین مستقیم و غیر مستقیم بهمیلیون تومان افزایش می

تری برای توان به معیار مناسببرده مینماید. بنابراین با نرمال کردن پیوندهای نامها سخت میی بین بخشمقایسه

های ستون منظور پیوندهای پسین مستقیم و غیر مستقیم هر بخش بر مجموع میانگینیافت. بدین ها دستی بخشمقایسه

شود. پیوندهای پسین مستقیم و غیر مستقیم نرمال شده در سطر آخر جدول ی لئونتیف تقسیم میماتریس ضرایب فزاینده

تر از یک، دارای عملکرد اقتصادی بیشتر از رگی بزشدههای با پیوند پسین نرمالتوان گفت بخشارایه شده است. می 7
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تر از یک، عملکرد اقتصادی کمتر از میانگین کل ی کوچکشدههای با پیوند پسین نرمالمیانگین کل اقتصاد است و بخش

ی هتر از یک از منظر الگوی لئونتیف نشان دهندی بزرگشدهاقتصاد دارد. با توجه به این معیار، پیوندهای پسین نرمال

شود. ابتدا طور مشابه برای برآورد پیوندهای پیشین بر اساس الگوی گُش، مراحل زیر دنبال میهای کلیدی هستند. بهبخش

عنوان ضرایب پیوندهای پیشین ماتریس ضرایب فنی گُش محاسبه و جمع سطری ضرایب فنی هر بخش اقتصادی به

 (.9آید )جدول شمار میمستقیم به

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 0/157 0/001 0/001 0/262 0/001 0/001 0/015

نفت و گاز 0 0/001 0 0/048 0/004 0 0

معدن 0/008 0/002 0/003 0/825 0/001 0/156 0/026

صنعت 0/040 0/003 0/003 0/379 0/003 0/103 0/121

آب و برق و گاز 0/048 0/008 0/008 0/198 0/188 0/003 0/234

ساختمان 0/002 0/001 0/001 0/004 0/001 0/042 0/082

خدمات 0/023 0/006 0/001 0/087 0/006 0/29 0/106

DFL i 0/437 0/054 1/022 0/655 0/688 0/134 0/260

جدول 3. ماتریس ضرایب فنی الگوی گش و یوند پیشین مستقیم بخش های اقتصادی سال 1385

 
 یاز جمع سطر وندهایپ نیتوجه شود که ا دیشده است. با هیارا 9در سطر آخر جدول  یهر بخش اقتصاد نیشیپ یوندهایپ

 یوندهایها است. پجدول یسازکسانی یآن فقط برا یسطر یهیو ارا دیآیدست مگش مربوط به هر بخش به یفن بیضرا

عنوان ها بهسایر بخش بخش به خود و کیسط تو میمستق صورتشده بهعرضه یارزش کاال یدهندهنشان میمستق نیشیپ

 55عنوان نمونه بخش کشاورزی در ازای صدمیلیون تومان تولید خود حدود کاالی واسطه در ازای یک واحد تولید است. به

کند. در گام بعد ماتریس ضرایب فزاینده گش و ها عرضه میمیلیون تومان کاالی واسطه به بخش خود و سایر بخش

 (. 5پیشین مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده برآورد شد )جدول پیوندهای 

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 1/215 0/003 0/003 0/534 0/003 0/062 0/099

نفت و گاز 0/005 1/000 0/001 0/083 0/006 0/009 0/013

معدن 0/087 0/008 1/008 1/421 0/009 0/326 0/257

صنعت 0/089 0/064 0/006 1/699 0/009 0/192 0/253

آب و برق و گاز 0/107 0/015 0/011 0/515 1/237 0/073 0/403

ساختمان 0/007 0/001 0/002 0/029 0/002 1/050 0/100

خدمات 0/042 0/007 0/002 0/188 0/009 0/056 1/153

DIFL i 1/921 1/117 3/118 2/257 2/363 1/193 1/458

DIFLn i 1/001 0/583 1/625 1/176 1/231 0/622 0/760

جدول 4. ماتریس ضرایب فزاینده الگوی گش پیوند پیشین مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده بخش های اقتصادی سال 1385

 
ی کل اقتصاد است. بدین معنی که با ی تأثیر هر بخش بر عرضهپیوندهای مستقیم و غیر مستقیم پیشین نشان دهنده

ی پیشین از ندهاکند. البته این پیوی کل اقتصاد چه مقدار تغییر میی یک بخش، عرضهافزایش یک واحد در ارزش افزوده
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عنوان نمونه با افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی به آید. بهدست میجمع سطری اعداد ماتریس ضرایب فزاینده گش به

یابد. پیوندهای پسین و پیشین برآورد ی کل اقتصاد حدود دویست میلیون تومان افزایش میمقدار صد میلیون تومان، عرضه

 اند. گردآوری شده 1شده در جدول 

DBL j DFL i DIBL j DIFL i DIBLn j DIFLn i

کشاورزی 0/388 0/437 1/695 1/921 1/014 1/001

نفت خام و گاز طبیعی 0/025 0/052 1/041 1/119 0/623 0/583

سایر معادن 0/280 1/022 1/526 3/118 0/913 1/625

صنعت 0/676 0/655 2/319 2/257 1/388 1/176

آب، برق و گاز 0/357 0/688 1/559 2/363 0/933 1/231

ساختمان 0/574 0/134 2/165 1/193 1/295 0/622

خدمات 0/216 0/260 1/388 1/458 0/830 0/760

جدول 5. پیوندهای پسین و پیشین مستقیم، مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده بخش های اقتصادی سال 1385

 
منظور پیوندهای پیشین مستقیم و غیر مستقیم هر کنیم. بدینمنظور رفع نقص موجود در این نوع پیوند، آن را نرمال میبه

شود. پیوندهای پیشین مستقیم و غیر ی گش تقسیم میسطرهای ماتریس ضرایب فزاینده بخش بر مجموع میانگین

تر از ی بزرگشدههای با پیوند پیشین نرمالتوان گفت بخشه شده است. میارای 5مستقیم نرمال شده در سطر آخر جدول 

تر از یک، ی کوچکشدههای با پیوند پیشین نرمالیک، دارای عملکرد اقتصادی بیشتر از میانگین کل اقتصاد است و بخش

تر از یک از ی بزرگشدهسین نرمالعملکرد اقتصادی کمتر از میانگین کل اقتصاد دارد. با توجه به این معیار، پیوندهای پ

 های کلیدی هستند.ی بخشمنظر الگوی گش نشان دهنده

شده را با باید پیوندهای پسین و پیشین نرمال 1941های کلیدی اقتصاد در سال گیری در رابطه با بخشحال برای تصمیم

های از یک، با اولویت پیوندهای پسین، جز بخشتر های با پیوندهای نرمال بزرگبخش 1هم مقایسه کرد. با توجه به جدول 

توان گفت بخش صنعت و کشاورزی به دلیل دارا آمده است. بنابراین می 6بندی در جدول کلیدی هستند. نتایج این دسته

شوند. عنوان بخش کلیدی شناخته میبودن پیوندهای پسین و پیشین بیشتر، تأثیرگذاری بیشتر بر کل اقتصاد دارند و به

های کلیدی جای درند. همچنین بخش ساختمان در جایگاه دوم و بخش آب و برق و گاز و معادن در جایگاه سوم بخش

عنوان دلیل پیوندهای کمتر پسین و پیشین، کمترین تأثیر را بر کل اقتصاد داشته و بهبخش خدمات و نفت و گاز به

 شوند.های غیر کلیدی معرفی میبخش

 صنعت

کشاورزی

آب و برق و گاز  خدمات

سایر معادن نفت خام و گاز طبیعی

جدول 6. شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد سال 1385

DIBLn j <1 III ناحیه IV ناحیه 

DIFLn i >1 DIFLn i <1

DIBLn j >1 I ساختمان ناحیه II ناحیه 
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ی مراحل باال برای جدول منظور همهپردازیم. بدینمی 1934های کلیدی اقتصاد در سال اسایی بخشدر این قسمت به شن

برده به هفت بخش اقتصادی تجمیع شود. پس باید انجام شود. البته قبل از شروع باید جدول نام 1934ی سال ـ ستاندهداده

کنیم. ابتدا ماتریس ضرایب فنی لئونتیف و پیوندهای پسین ی پیوندهای پسین، مراحل زیر را دنبال میاز آن برای محاسبه

ها و پیوندها همانند قسمت قبل ارایه شد. توضیح مربوط به این ماتریس 2های اقتصادی برآورد و در جدول مستقیم بخش

 کنیم. است بنابراین از بیان دوباره آن خودداری می

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 0/182 0/001 0/016 0/098 0/001 0/001 0/003

نفت و گاز 0/001 0 0/001 0/028 0/001 0 0

معدن 0/001 0 0/002 0/013 0 0/009 0/001

صنعت 0/139 0/012 0/097 0/319 0/017 0/330 0/094

آب و برق و گاز 0/014 0/004 0/030 0/039 0/102 0/002 0/036

ساختمان 0/001 0/001 0/016 0/002 0/001 0/048 0/015

خدمات 0/085 0/017 0/088 0/165 0/025 0/189 0/079

DBL j 0/423 0/036 0/249 0/666 0/146 0/580 0/229

جدول 7. ماتریس ضرایب فنی تابع لئونتیف و پیوند پسین مستقیم بخش های اقتصادی سال 1390

 
 هیارا 4ها در جدول بخش یشدهو نرمال میمستق ریو غ میمستق نیسپ یوندهایپ ف،یمعکوس لئونت سیماتر یدر گام بعد

تقاضای بخش  شیعنوان نمونه با افزاگفت، به توانیم میمستق ریو غ میمستق نیپس وندیجدول و پ نی. با توجه به اشودیم

 یابد. ایش میکشاورزی به ارزش یک میلیون ریال، تقاضای کل اقتصاد حدود یک میلیون و هشتصد هزار ریال افز

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 1/258 0/004 0/042 0/190 0/004 0/073 0/025

نفت و گاز 0/008 1/001 0/005 0/043 0/001 0/016 0/005

معدن 0/004 0/001 1/004 0/021 0/001 0/017 0/003

صنعت 0/286 0/023 0/181 1/561 0/035 0/578 0/172

آب و برق و گاز 0/040 0/007 0/048 0/084 1/117 0/042 0/053

ساختمان 0/005 0/001 0/020 0/008 0/002 1/057 0/019

خدمات 0/170 0/024 0/138 0/305 0/037 0/331 1/124

DIBL j 1/771 1/061 1/438 2/214 1/199 2/117 1/402

DIBLn j 1/106 0/663 0/899 1/383 0/749 1/322 0/876

جدول 8. ماتریس ضرایب فزاینده تابع لئونتیف، پیوند پسین مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده بخش های اقتصادی سال 1390

 
در ادامه ماتریس ضرایب فنی گش و پیوند پیشین مستقیم و نیز ماتریس ضرایب فزاینده گش و پیوندهای پیشین مستقیم 

 3جدول  میمستق نیشیپ یوندهایپ ارایه شده است. 14و  3های اقتصادی در جدول ی بخششدهو غیر مستقیم و نرمال

به خود و  الیر ونیلیخود، پانصد م دیتول الیر ونیلیم کیهر  یازابخش به نیا است که، یمعننیبد یبخش کشاورز یبرا

 ونیلیم کی شیمشخص است که، با افزا 14عنوان نمونه از جدول به نی. همچنکندیواسطه عرضه م یها کاالبخش ریسا
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و  نیپس یوندهای. پشودیم کل اقتصاد افزوده یبه عرضه الیر ونیلیاز دو م شیب ،یبخش کشاورز یارزش افزوده الیر

 نیا یشدهنرمال نیشیو پ نیپس یوندهایپ یسهیشده است. با مقا یگردآور 11در جدول  1934اقتصاد در سال  نیشیپ

ی بزرگتر از یک برای شدهدانیم که پیوندهای نرمالگیری کرد. میهای کلیدی اقتصاد تصمیمبخش در مورد توانیجدول م

بندی ی عنلکرد بشتر آن بخش نسبت به میانگین عملکرد کل اقتصاد است. نتایج دستهدهندهاقتصادی، نشان بخش

ارایه شده است. در این جدول مشخص است که بخش صنعت و  17در جدول  1934های کلیدی اقتصاد در سال بخش

و گاز پس از آن جای  ها هستند. بخش ساختمان در جایگاه بعد و بخش معادن و آب و برقترین بخشکشاورزی کلیدی

  دارند.

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 0/189 0/001 0/001 0/324 0 0/001 0/139

نفت و گاز 0/001 0 0 0/078 0/001 0 0/001

معدن 0/003 0/001 0/002 0/565 0/001 0/101 0/010

صنعت 0/042 0/005 0/002 0/319 0/003 0/088 0/129

آب و برق و گاز 0/025 0/009 0/004 0/220 0/103 0/003 0/277

ساختمان 0/001 0/001 0/001 0/006 0/001 0/048 0/079

خدمات 0/019 0/004 0/001 0/121 0/003 0/037 0/079

DFL i 0/523 0/078 0/682 0/589 0/642 0/138 0/266

جدول 9. ماتریس ضرایب فنی الگوی گُش و یوند پیشین مستقیم بخش های اقتصادی سال 1390

 
 

بخش ها کشاورزی نفت و گاز معدن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 1/258 0/005 0/003 0/624 0/003 0/064 0/112

نفت و گاز 0/007 1/001 0/001 0/121 0/001 0/012 0/018

معدن 0/054 0/006 1/004 0/819 0/004 0/196 0/154

صنعت 0/087 0/008 0/004 0/156 0/006 0/155 0/235

آب و برق و گاز 0/069 0/015 0/006 0/475 1/117 0/064 0/409

ساختمان 0/006 0/001 0/002 0/032 0/001 1/057 0/096

خدمات 0/038 0/006 0/002 0/224 0/005 0/065 1/124

DIFL i 2/069 1/161 2/311 2/057 2/157 1/196 1/465

DIFLn i 1/667 0/654 1/302 1/159 1/216 0/674 0/826

جدول 10. ماتریس ضرایب فزاینده الگوی گُش، پیوند پیشین مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده بخش های اقتصادی سال 1390
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DBL j DFL i DIBL j DIFL i DIBLn j DIFLn i

کشاورزی 0/423 0/523 0/946 2/069 1/106 1/166

نفت خام و گاز طبیعی 0/036 0/078 0/114 1/161 0/663 0/654

سایر معادن 0/249 0/682 0/931 2/311 0/899 1/302

صنعت 0/666 0/589 1/255 2/057 1/383 1/159

آب، برق و گاز 0/146 0/642 0/788 2/157 0/749 1/215

ساختمان 0/580 0/138 0/719 1/196 1/322 0/674

خدمات 0/229 0/266 0/494 1/465 0/876 0/826

جدول 11. پیوندهای پسین و پیشین مستقیم، مستقیم و غیر مستقیم و نرمال شده بخش های اقتصادی سال 1390

 
 

 صنعت

کشاورزی

 خدمات سایر معادن

آب و برق گاز نفت خام و گاز طبیعی

DIBLn j >1 I ساختمان ناحیه II ناحیه 

DIBLn j <1 III ناحیه IV ناحیه 

DIFLn i >1 DIFLn i <1

جدول 12. شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد سال 1390

 
 آیند.شمار میبه 1934های غیر کلیدی اقتصاد سال عنوان بخشهای خدمات و نفت و گاز نیز بهبخش

پرداخت.  1934و  1941های های کلیدی اقتصاد سالی بخشتوان به مقایسهمی 17و  6های ی جدولدر پایان با مقایسه

( اما ترتیب 11و  1ی نرمال پسین و پیشین این دو سال یکسان نیست )جداول ده برای پیوندهادست آمهرچند اعداد به

ترتیب بخش صنعت و کشاورزی توان گفت بهکه میطوریبندی یکسان است. بههای اقتصادی در این دستهجاگیری بخش

 1934و  1941های صاد در سالهای غیر کلیدی اقتهای خدمات و نفت خام بخشترتیب بخشهای کلیدی و بهبخش

چشم در ترتیب جاگیری بخش معدن و آب و برق و گاز به 17و  6هستند. تنها تفاوت این دو سال، در ناحیه سوم جداول 

  خورد، که اهمیت زیادی ندارد.می
 

 خالصه و پیشنهاد -4

ین اقتصادی را دارا باشد. برای شود که بیشترین پیوندهای پسین و پیشاقتصادی گفته می بخش کلیدی، به آن بخش

ترتیب جهت برآورد پیوندهای محور گُش بهمحور لئونتیف و الگوی عرضهتوان از الگوی تقاضاشناسایی بخش کلیدی می

های کلیدی یا پیشران ها استفاده کرد. هدف این پژوهش، شناسایی بخشهای اقتصادی با سایر بخشپسین و پیشین بخش

ها است. بدین منظور پیوندهای پسین و ی این سالـ ستاندهداده کمک جدولبه 1934و  1941های الاقتصاد ایران در س

ی اقتصاد در شدهپیشین مستقیم، پیوندهای پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم و پیوندهای پسین و پیشین نرمال

ترین های صنعت و کشاورزی کلیدیترتیب بخشبهداد  برآورد شد. نتایج برای هر دو سال، نشان 1934و  1941های سال
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های غیر کلیدی اقتصاد ایران هستند. پس از دو بخش های خدمات و آب و برق و گاز بخشهای اقتصاد و بخشبخش

کلیدی بیان شده، بخش ساختمان از پیوندهای پسین و پیشین بیشتری در اقتصاد ایران برخوردار است. بنابراین با افزایش 

ی کل اقتصاد نسبت به تغییرات مشابه ترتیب، تقاضا و عرضههای صنعت و کشاورزی بهی بخشیا افزایش ارزش افزوده تقاضا

 گیری خواهد داشت. ها، افزایش چشمدر سایر بخش

جهت ایجاد رشد بیشتر در اقتصاد ایران و خروج از وضعیت رکود اقتصادی داخلی که در شود بهاز این رو پیشنهاد می

های پیشرانه در عنوان بخشگیر عرضه و تقاضای داخلی بوده است، بخش کشاورزی و صنعت بههای اخیر گریبانالس

های دهی سرمایهگذرای واقعی و جهتتواند با افزایش سرمایهزای ایران تقویت شود. این تقویت و حمایت میاقتصاد درون

دارا بودن پیوندهای پسین ا توجه به نتایج پژوهش این دو بخش به دلیل داخلی و خارجی به این دو بخش انجام گیرد. زیرا ب

توانند رشد اقتصادی بیشتری را در عنوان بخش کلیدی میهای اقتصاد داخلی، بهو پیشین اقتصادی بیشتر با سایر بخش

ها، گذرای در این بخشرمایههای اقتصادی داخلی ایجاد نمایند. با افزایش سگذاری مشابه در میان سایر بخشازای سرمایه

های اقتصادی ی پیوندهای پسین و پیشین اقتصادی به سایر بخشواسطهها رونق گرفته و این رونق بهتولید در این بخش

گذاری و حمایت بیشتر از توان انتظار داشت با افزایش سرمایهکند. در نتیجه مینیز با ضریب تاثیرگذاری بیشتری نشت می

تر و بیشتر رشد اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به جهت رعایت مباحث امنیت غذایی، شاهد افزایش سریعها این بخش

 ها و رشد کل اقتصاد باشیم.سایر بخش

 

 مراجع -3
های نامه پژوهش(؛ بررسی توزیع درآمد در ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی؛ فصل1947پرمه، ز.، دباغ، ر.، )[ 1]

 .193-162، صفحه 72زرگانی؛ شماره با

های های کلیدی برمبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف(؛ شناسایی بخش1946بانویی، ع. ا.، جلوداری ممقانی، م.، محققی، م.، )[ 7]

 .1-76، صفحه 1های اقتصادی، سال هفتم، شماره نامه پژوهشی اقتصاد؛ فصلتقاضا و عرضه

(؛ SIOـ ستانده )های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای تحلیل تصادفی داده(؛ شناسایی بخش1937ینی، ن.، )[ جهانگرد، ا.، سادات حس9]

 .79-52، صفحه 11سازی اقتصادی، شماره نامه تحقیقات مدلفصل
[4] Augustinovics, M. (1970), Methods of International and Interemporal Comparisons of Structure, in 

Carter, A.P. and Brody, M.(eds.) Contributions to Input-Output Analysis; North Holland 
Publications, pp: 249-269. 

[5] Dietzenbacher, E. (1992) The Measurement of Intetrindustry Linkages: Key Sectors in the 
Netherlands; Economic Modeling, No.9, pp:419-437. 

[6] Dietzenbacher, E.(1997) In Vindication of the Ghosh Model: A Reinterpretation of Price Model; 

Journal of Regional Studies, No.36, pp:125-136. 

[7] Sanchez-Choliz, J. and Duarte, R.(2003) Production Chain and Linkage Indicators; Economic 

Systems Research, Vol.15, pp:481-404. 

( و EC(، اقتصاد سنجی )IOـ ستانده )های کلیدی با رویکرد تحلیل داده(؛ شناسایی بخش1943[ جهانگرد، ا.، عاشوری، پ.، )4]

 .142-191، 9گذاری اقتصادی، سال دوم، شمارهی موردی ایران؛ سیاست(: مطالعهDEAها )تحلیل پوششی داده

 .توسعه، ترجمه زهرا افشاری، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی(، اقتصاد 1961) گتاک، س[ 3]
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 دانشگاه دکتری، نامهپایان ستانده،ـ داده گیری رشد بالقوه اقتصادی ایران: تحلیلی براساس الگوی پویای(، اندازه1949) آسیایی، م[ 14]

 .عالمه طباطبایی

های کشاورزی، های اقتصادی و اجتماعی ضرایب فزاینده بخش(؛ تحلیل1947[ بانویی، ع، ا.، محمدپور، م، اکبری مهربانی، س.؛ )11]

 .57و  51، شماره 11صنعت و خدمات در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی؛ اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 
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