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 چکیده

رد روهستند که این فرازونشیب ها نقش مهمی را در عملکهای بسیاری در طی زمان روبهاقتصادهای مدرن معموال با فراز و نشیب

کند. به جهت آن که امکان ایجاد تغییر در کلیه بخش های اقتصادی در هر کشوردر زمینه تصمیم گیری وسیاست گذاری ایفا می

بلند مدت وجود ندارد به منظور ایجاد تعادل و خروج از شرایط رکودی تعیین مهمترین و موثرترین بخش های اقتصادی در 

در این پژوهش ابتدا ضرایب ها ی اقتصادی امری الزم و ضروری به نظر می رسد بنابراین تامین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی 

 و محاسبه ستانده –فزاینده تولید، جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط خالص و مازاد عملیاتی خالص منطبق بر الگوی داده 

های اند.این ضرایب درواقع نشانگر وابستگیسایی شدههای ایران با استفاده از پیوندهای سنتی شنااقتصاد کلیدی هایبخش سپس

ترین است که در ایران مهم آنمتقابل تولید بوده و حساسیتی نسبت به پیوند آن با مصرف و درآمد نهادها ندارد. نتایج حاکی از 

و « چرمی  محصوالت و پوشاک»، «محصوالت غذایی، آشامیدنی و تنباکو»، «منسوجات»ی تولید ها از نظر ضریب فزایندهبخش

بخش همچنین  د.نشان می دهن رای کشور ایران ساختار اقتصاد که کلیه این بخش ها به طور کلیباشد می« ها سایر ساختمان»

ی مازاد عملیاتی را ترین ضریب فزایندهبزرگ« معدن»ی جبران خدمات کارکنان و بخش ترین ضریب فزایندهبزرگ« آموزش»

 اند.بخش کلیدی شناسایی و معرفی شده 9اقتصاد ایران  درو به طور کلی دارند 

 ستاده، بخش های کلیدی، ساختاراقتصادی –: ضرایب فزاینده تولید، داده کلمات کلیدی
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Examination of Iranian Economic Structure and Determination of the effective Secturs in 

securance Macro-Economic Policy making in Prediction period Economic Recessions 

Using I-O & SAM Analysis 

 

 

Abstract 

Modern economies often face many ups and downs over time which is referred to as economic 

cycle. In each country, economic cycles show the ups and downs of the national production. 

These fluctuations which play an important role in the performance of each country and that is 

why forecasting economic cycles in macroeconomic is of great importance. Due to the 

impossible of change in all sectors of the economy in the long term is to create balance and out 

of the recession determine the most effective economic sectors in the provision of policy and 

planning of the economy necessary to consider looks so,In this study, the first, production 

multipliers coefficients, compensation of employees, gross mixed income and net operating 

surplus based on the pattern data - output is calculated and then key sectors of the Iranian 

economy using the traditional links have been recognized. In fact, these factors indicated 

production mutual dependence and don't have sensitivity to link with consumption and 

institutions income. in Iran, the results showed that the most important parts of production 

multiplier coefficients are "textiles", "Food, Beverage and Tobacco", "clothing and leather 

products" and "other buildings" that generally, all these sectors show economic structure of 

Iran. Also, "training" the biggest multiplier reward employees and the "mine" have the greatest 

multiplier operating surplus and the generally there are nine key sectors identified in economy 

Iran. 

Keywords: production multipliers, data - output, key sectors, economic structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه 

رومی شمار به ستانده داده جداول مهمکاربردهای از یکی زمان طول در آن تغییرات و کشور هر اقتصاد ساختار بررسی

ر زمانی دوره یک در شده اتخاذ های سیاست مجموعه آثاراقتصادی سازد می قادررا اقتصادی انساز تصمیم و پژوهشگران که د

 .تحلیل نمایند و تجزیه را آن و نموده ارزیابی یکدیگر با اقتصادی های فعالیت تعامل برنحوه ا

 نیز آن کاربردهای همزمان و است بوده همراهتحوالتی با کنون تا گیری شکل آغاز از ستانده داده جداول تدوین و تهیه

جاین اکنون هم که نحوی به است شده مواجه واجتماعی اقتصادی علوم پژوهشگران دربین بیشتری اقبال با و شده تر گسترده

اقتصادی های فعالیت کلیه بین روابط درآنها که روند می شمار به ملی حسابهاییسامانه از بخشی آن به مربوط جداول و داول

گبه مختلف کشورهای در ستانده داده جداول .است شده تصویرسازی روشنی به دراقتصاد مختلف محصوالت مصارف و ومنابع 

 اند. اقتصادی داشته های بررسی هاو تحلیل در فراوانی ی کاربردها و شده تهیه متفاوتی های ونه

های ی ضرایب فنی تولید، جبران خدمات کارکنان، مازاد عملیاتی و پیوندهای پسین و پیشین بخشحاضر محاسبهمقاله هدف از

 باشد.اقتصاد می بودن اینبرسرمایهیا کاربر  و تعیین و کلیدی، های مهمبخش وبررسیاقتصادی کشورهای ایران 

مرکز آمار ایران با ساختار بخش  1831ی سال تجمیع شده 1ستانده -برای محاسبات مربوط به کشور ایران از جدول داده

شود. در زماندهی میدر چهار محور اصلی زیر سا مقالهدر بخش استفاده شده است. به منظور تحقق اهداف فوق محتوای این 

پردازیم. در بخش اول، روش شناسی محور اول به بیان روش شناسی محاسبه ضرایب فزاینده مختلف دو الگوی مورد بررسی می

گردد. در بخش دوم، روش شناسی ضرایب ستانده و محاسبه پیوندهای پسین و پیشین ارائه می -ضرایب فزاینده جدول داده

ها ی اثر آالیندهشناسی محاسبهگیرد. در بخش سوم نیز روشحسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار می فزاینده در الگوی ماتریس

های آماری، سازماندهی آمار و اطالعات مورد نیاز در عملیاتی کردن الگوهای مورد بررسی موضوعات محور شود. پایهپرداخته می

پردازد. خالصه مطالب و های مربوطه میارائه نتایج حاصله و تحلیلدهند. محور سوم نیز به دوم گزارش حاضر را تشکیل می

 دهد.گیری و ارائه چند پیشنهاد سیاستی محور چهارم بحث این گزارش را تشکیل مینتیجه

 

 شناسیروش

 ستانده-جدول داده. 1

هایی ناشی از و نشیبی مطالعات اقتصادی وارد شده است و فراز به عرصه 1981ی ستانده از دهه-مفهوم جدول داده

 I-O (Socialیافته از ی ایدئولوژی شرق و غرب را پشت سر نهاده است. مباحثی مانند نظام حسابداری اجتماعی تعمیمسایه

Accounting Matrix: SAM( تعادل عمومی قابل محاسبه ،)Computable General Equilibrium: CGE ،)

 :Inter-Industry Forecasting from University of Marylandبخشی دانشگاه مریلند )بینی بینپیش

INFORUMهای جغرافیایی( )( و اقتصاد فضا )بررسی متغیرهای اقتصادی با ویژگیSpace Economics در این مقوله از )

 مطالعات اقتصادی مطرح است.

ای ملی بر اساس رویکرد از پایین هستانده عبارت است از کنترل متغیرهای کالن حساب-ی اصلی اقتصاد دادهدو وظیفه

زیست، اقتصاد اطالعات، اجتماعی، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط-های اقتصادی، اقتصادیبه باال و کاربردهای متنوع در زمینه

 اطالعاتی و ...-انرژی-اقتصادی

 ند.گردالملی و غیره تدوین میای، بینستانده در سطوح مختلفی مانند ملی، منطقه-جداول داده

 ستانده باید مورد نظر قرار بگیرد:-ی قابل توجه در اقتصاد دادهچند نکته

 ستانده دیربازده است و لذا نیاز به پژوهشگری جمعی دارد تا فردی.-تحقیق در اقتصاد داده 

 ی کارگیری الگوهای پیچیدهاصالح نظام آماری کشور مقدم بر بهI-O باشد.می 

                                                             
1. Input-output table 

http://www.bstsm.ir/853/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87/
http://www.bstsm.ir/853/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87/


  

 ی یک نهاد مشخص قرار بگیرد.دهی آمار مربوطه باید به عهتهیه 

 ها و روش محاسبه ضروری است.بندی حسابهای نظری، طبقهسازی پایههماهنگ 

.ش.( توسط اعضای مطالعات ه 1888ی اول توسعه )ساله 7ی ی برنامهدر ایران در میانه I-Oی تدوین جدول تفکر اولیه

ی سوم ستانده در برنامه-ان آمار و اطالعات ناموفق شد. جدول کامل دادهی دانشگاه هاوارد ایجاد شد که به علت فقدخاورمیانه

 .ش.( که گزارش آن به زبان انگلیسی بوده است.ه 1811توسط دفتر آمار وزارت امور اقتصادی تدوین شد )

1-1. IOT چیست؟ 

 که عبارتند از:  گرددی توسعه یافتگی از دو منظر بررسی میهای موجود در هر جامعه مستقل از درجهحساب

 های ملیحساب 

 ماتریس حسابداری اجتماعی 

o ها از منظر حسابطبقه بندی حساب( های ملیSNA:) 

 :های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل شده است. این حساباز فعالیت حساب تولید-

 باشد.ها مربوط به تولید کنندگان می

 :های مختلف اقتصادی و اجتماعی تولید که همان ارزش افزوده است از گروهحساب عوامل  حساب عوامل تولید

 نیروی کار و سرمایه تشکیل شده است.

 :کند.اقتصاد را از یک دوره به دوره بعد منتقل می حساب انباشت سرمایه 

 حساب دنیای خارج. 

o طبقه بندی حساب( ها از منظر ماتریس حسابداری اجتماعیSAM:) 

نیز به چهار حساب  نهادهابندی حساب باشد در واقع در این قسمتهای جامعه متشکل از پنج حساب میباز این منظر حسا

 گردد.قبلی افزوده می

کنند، چرا که گیرد که تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم به نهادها پرداخت میفرض می SNAتفاوت موجود این است که 

کند و به درآمد عوامل تولید صرفاً درآمد نهادی را ارزیابی می SNAدوم این که نهادها مالکان اصلی عوامل تولید هستند. 

 پردازد.نمی

 دهد:ستانده متعارف را نشان می –جدول زیر، نظام حسابداری جدول داده 

 (I-O) متعارف ستانده –: جدول حسابداری داده  1جدول 

  . حساب تولید1 ها.سایر حساب2 هامجموع ورودی

ر .سای2.2

 هاحساب

نهادها شامل .حساب1.2

 حساب انباشت سرمایه

  صادرات مصرف نهایی کاالها و  مجموع درآمد تولیدکنندگان

(II)  نهادهایتوسطخدمات 

                           جامعه و حسابمختلف

 انباشت                                                    

لید با روابط متقابل حساب تو

 حساب تولید

(I) 

 

 .حساب تولید1           



  

مجموع درآمدهای عوامل 

 تولیدی)تولید ناخالص داخلی(

 

 جمع واردات

 

 

 

 

(IV) 

پرداخت حساب تولید به 

 حساب عوامل تولیدی

 

 

 واردات کاالها و خدمات

.حساب 1.2

 عوامل تولیدی

(III) 

.حساب 2.2

 دنیای خارج

 

 

 

 ها.سایر حساب2

 

  

 درات          تولید ناخالص داخلیجمع صا

 )روش هزینه(                            

  جمع هزینه تولید کنندگان

 هاجمع خروجی

 مشخص حساب چهار اساس بر که دهدمی نشان را متعارف ستانده –جدول فوق، یک نظام حسابداری جدول داده 

باشد. همانطور که مشخص است زا میها برونزا و سایر حساب. در این جدول حساب تولید، دروناست شده تدوین جامعه

 دهند.های آن، اقالم خروجی را نشان میسطرهای این جدول، اقالم ورودی و ستون

 تشکیل شده است: IV , III,II,Iیجدول مذکور از چهار ناحیه

 ی ناحیهI: تریس مبادالت واسطه بین بخشی لئونتیف باشد که توسط مازا میهای درونزا  با حسابهای درونتعامل حساب

نماد تقاضاکننده است. عناصر  jکننده و ی عرضهدهندهنشان iباشد. می شود. نماد عناصر این ماتریسنشان داده می

-شی میی بین بخگر مبادالت واسطهبخشی و عناصر غیر قطری آن بیانای درونگر مبادالت واسطهقطری این ماتریس بیان

دهد و ام را نشان می iجمع تقاضای واسط بخش  باشد.

های اقتصاد است. نیز تعداد کل بخش nم است. ا jای بخش ی واسطهنیز جمع هزینه 

 دهد.ی اقتصاد را نشان میی واسطهکل هزینه بدیهی است 

 ی ناحیهIIی دو جدول و باشد. بین ناحیهایی است که اقالم آن به صورت یک بردار برونزا میدر حقیقت ماتریس تقاضای نه

-به روش هزینه را نشان می GDPی دو ، های ملی رفت و برگشتی برقرار است، به این صورت که ناحیهحساب

 ، iمصرف خصوصی از بخش  است و  iجمع تقاضای نهایی بخش  دهد.

 باشد.می iصادرات بخش  و  iتشکیل سرمایه از بخش  ، iمصرف دولتی از بخش 

  ناحیه III ماتریس ارزش افزوده نام دارد. اجزای ارزش افزوده شامل جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط، مازاد عملیاتی و

به روش   GDPی  شود. این ناحیه منعکس کنندهنمایش داده می Vj  با  باشد. بردار سطری ارزش افزوده اصوأل... می

شود. حساب عوامل تولیدی یا درآمد عوامل ها در این ناحیه به دو قسمت مشخص تقسیم میدرآمدی است. سایر حساب

دات کاالها و خدمات ی دنیای خارج شامل وارتولیدی از حساب تولید به صورت مزد و حقوق و مازاد عملیاتی و حساب بقیه

 دهد.های مختلف اقتصاد را نشان میبخش

 ی  ناحیهIVهای انتقالی ها و پرداختباشد که در آن انواع مختلف دریافتها میها با سایر حسابجدول، تعامل سایر حساب

ظام حساب داری جدول دهد. این نوع روابط متقابل در ندرون نهادی و بین نهادی، دولت با خانوار و برعکس را نشان می

 از خالی ناحیه این کشورها، از بسیاری ستانده – داده جدول در علت همین به. شودمی گرفته نادیده متعارف ستانده –داده 

 .باشدمی عدد

که به ترتیب گویای طرف تقاضا و طرف  III,IIهای جدول در نواحی  ی قسمت سایر حسابهای تشکیل دهندهحساب

گیرند. با توجه به فقدان تعامل این زا خارج از نظام تولیدی قرار میهای برونباشد. به عنوان حسابمیی اقتصاد عرضه

گردد جدول مذکور، برابری اقالم ورودی و خروجی این حساب فقط در سطح کالن امکان پذیر می IVی ها در ناحیهحساب



  

گردد. این نکته منجر به بروز ر عمل تضمین نمیی آن دو چنین برابری در سطح هر یک از اجزای تشکیل دهنده

 گردد.ها میهایی در خصوص بررسی همزمان ابعاد اقتصادی و اجتماعی سیاستمحدودیت

 

 تراز جدول داده ستانده. 1-2

 دهد:می نشان صورت دو به ستانده –به طور کلی تراز جدول داده 

 الف( تراز بین عرضه و تقاضای کل

 تقاضای داخلی )ستانده( ب( تراز بین عرضه و

 واردات چنانجه. شودمی ناشی ستانده –تفاوت بین این دو نوع تراز، از تفاوت درچگونگی لحاظ کردن بردار واردات در جدول داده 

ه شود. تراز چنین جدولی به صورت برابری عرضه و داد قرار جدول 8 یناحیه در مثبت عالمت با سطری بردار یک صورت به

جدول تراز را  2ی که با درنظر گرفتن واردات به صورت برداری ستونی با عالمت منفی در ناحیهخواهد بود در حالی تقاضای کل

ی محاسبات بر مبنای ی حاضر کلیهبه صورت برابری عرضه و تقاضای داخلی خواهیم داشت. الزم به ذکر است که در مطالعه

 شود.جدول با تراز داخلی انجام می

 

 ستانده-سازی جدول دادهالگو .1-3

 هافرضپیش . 1-3-1

 ها توجه شود:که پیش از الگو سازی باید به آن است اساسی فرض پیش پنج دارای ستانده –دالگوی داده 

o .تقاضا محور بودن، به این معنی که در این الگوها محدودیت سمت عرضه وجود ندارد 

o .مشخص بودن تکنولوژی 

o کند.های ثابت از کاال و خدمات واسطه و عوامل تولید استفاده میلید خود به نسبتهر تولید کننده در فرایند تو 

o کند.اقتصاد با تمام ظرفیت کار می 

o های حسابداری هستند.ها، قیمتقیمت 

 های تولید جهت تعیین اهمیت بخشاستخراج ضرایب فزاینده. 1-3-2

 :شودی زیر حاصل میی اصلی برای هر بخش از رابطهمعادله

                                                                          )1( 

نیز نماد تقاضای نهایی بخش  ام و iنماد تقاضا واسطه بخش  ام و iنماد عرضه داخلی بخش  که در این رابطه،

i.ام است 

 شود:یا ضرایب تکنولوژی به صورت زیر تعریف میماتریس ضرایب فنی 

                                                                                 )2( 

ا و ام )خریدار ( چه میزان نیاز به کاالهjکند که به ازای ارزش یک واحد تولید بخش ام این ماتریس در حقیقت بیان می ijدرایه 

 باشد.ام به عنوان بخش عرضه کننده می iخدمات واسطه بخش 

 خواهیم داشت: 1و جایگذاری آن در رابطه  2از رابطه  با محاسبه 

                      )8( 

 داریم: 8در حقیقت تقاضای واسطه است. از ساده کردن رابطه  AXدر این رابطه 



  

 

                                                                                             )1( 

تر نیز مطرح شد فقط تقاضای آن بخش خاص را یک واحد افزایش برای محاسبه ضرایب فزاینده تولید هر بخش چنان که پیش

 ییم؛ بدین صورت : نمادهیم و تاثیر آن را بر تولید کل اقتصاد محاسبه میمی

 
ام معادل است  iام یا ضرایب فزاینده تولید بخش  iو لذا تغییر در کل اقتصاد در نتیجه یک واحد افزایش در تقاضای نهایی بخش

 با:

 
 نامند در واقع آثار وتبعات مستقیم ورا که ماتریس ضرایب فزاینده تولید یا ماتریس معکوس لیونتیف می ماتریس 

ها، بر افزایش تولید در کل غیر مستقیم افزایش یک واحد تقاضای نهایی بخش خاص، با فرض ثبات تقاضای نهایی سایر بخش

 دهد.اقتصاد را نشان می

های اقتصادی در قالب استراتژی رشد غیرمتوازن، یک راه ممکن، گذاری در بین بخشبه منظور تعیین اولویت سرمایه

باشد. ضریب فزاینده تولید هر بخش در حقیقت آثار و تبعات مستقیم و غیر ی تولید میایب فزایندهی ضرشناسایی و محاسبه

گذاری در بخشی که ضریب دهد. سرمایهمستقیم افزایش یک واحد تقاضای نهایی آن بخش بر کل تولید اقتصاد را نشان می

-شود بلکه سبب توسعه سایر بخشگسترش آن بخش خاص می فزاینده تولید آن بیشتر از سایرین است نه تنها منجر به توسعه و

عنوان راهنمایی مناسب برای تواند بهباشد، به همین مناسبت که شناسایی بخشی با بیشترین ضریب فزاینده تولیدی میها نیز می

این تغییر را بر کل سیاست گذاران محسوب شود. بدین منظور در واقع با افزایش دادن یک واحد تقاضای نهایی هر بخش آثار 

 نماییم.تولید اقتصاد محاسبه می

 

 هابری و کاربری بخشررسی سرمایهاستخراج ضرایب فزاینده درآمد جهت ب. 1-3-3

های اقتصادی با در نظر گرفتن بعد اجتماعی یک راه ممکن، شناسایی و برای تعیین اولویت سرمایه گذاری در بخش

شد. در حقیقت بررسی ابعاد تغییرات ناشی از یک واحد افزایش تقاضای نهایی بخش خاص محاسبه ضرایب فزاینده درآمد می با

بر اجزای ارزش افزوده، به کمک ماتریس ضرایب فزاینده جبران خدمات نیروی کار، درآمد مختلط خالص و مازاد عملیاتی خالص 

زایش تولید و افزایش درآمد نیروی کار پیوند برقرار شود. برای محاسبه مورد اول باید بین افزایش تقاضای نهایی، افمحاسبه می

 شود:کنیم. بدین منظور ابتدا ضرایب مستقیم درآمد نیروی کار از رابطه زیر محاسبه می

                                                                                                     )1( 

ام به ازای افزایش ارزش یک واحد تولید خود چه میزان به نیروی کار پرداخت jدهند که بخش در حقیقت نشان می این ضرایب

 رود.های مختلف نیز به کار میتواند به منظور مقایسه درجه کاربری بخشکند. این کسر به نوعی میمی

 داریم : در  1با ضرب طرفین رابطه 

W = ŵ x                                                                                                     (6) 

 خواهیم داشت:  6در رابطه  1از جایگذاری رابطه 



  

W = ŵ                                                                                         (7) 

در واقع آثار و تبعات مستقیم و  7نامند . رابطه را ماتریس ضرایب فزاینده جبران خدمات کارکنان می ŵتریس ما

-غیر مستقیم افزایش یک واحد تقاضای نهایی بخش خاص را بر افزایش درآمد نیروی کار در آن بخش و در کل اقتصاد نشان می

 دهد. در واقع :

                                                                               (3) 

ام یا ضریب فزاینده درآمد نیروی کار  iو لذا تغییر در کل درآمد نیروی کار در نتیجه یک واحد افزایش در تقاضای نهایی بخش  

 ام معادل است با :iدر بخش 

 

توان بخشی که بیشترین ضریب فزاینده درآمد نیروی کار را دارد، ها با یکدیگر میآن هر بخش و مقایسه TWبا به دست آوردن 

 محاسبه نمود و نتیجه حاصل را به سیاستگذار ارایه کرد.

 همین مراحل را برای محاسبه ماتریس ضرایب فزاینده مازاد عملیاتی خواهیم داشت :

                                                                                                                         )9( 

                                      )11(                

 باشد. ماتریس ضرایب فزاینده مازاد عملیاتی می 

 

 هازایی بخشبررسی توان اشتغال . 1-3-4

 در این قسمت باید به سه نکته توجه کرد:

 هاآوری آمار و اطالعات موجود اشتغال در سطح بخشجمع 

 شدهآوریهای اشتغال جمعستانده با توجه به داده-های جدول دادهتجمیع بخش 

 ی تولید به شکل زیر:ی  ضریب فزایندهالگوسازی به وسیله 

گیرد. لذا ضریب تولید اثر گذاشته و از آن طریق اشتغال تحت تأثیر قرار می فرض بر این است که تغیر در تقاضای نهایی بر

 گردد:بدین صورت محاسبه می jاشتغال بخش 

                                                                                                           )11( 

 خواهیم داشت: 1ی در رابطه 11ی با جایگذاری رابطه

                                                                                           )12( 

 پیوندها و شناسایی بخش کلیدی . 1-3-5

در این پژوهش مراد از  شوند.های کلیدی دو نوع پیوند تحت عناوین پیوندهای پسین و پیشین مطرح میدر ادبیات بخش

باشد که به منظور اندازه گیری پیوندهای پسین و پیشین و لذا شناسایی ها یا الگوهایی میرویکردهای سنتی مجموعه روش

 توان به دو گروه مشخص تقسیم نمود:گیرند. این الگوها را میهای کلیدی مورد استفاده قرار میبخش



  

ای پسین و پیشین را فقط بر مبنای ماتریس ضرایب مستقیم و معکوس لیونتیف گروه اول الگوهایی هستند که پیونده

ستانده لئونتیف و  -کنند. گروه دوم الگوهایی هستند که پیوندهای پسین را بر مبنای الگوی طرف تقاضای داداندازه گیری می

، هر GSM و پیوند پیوند پیشین در LDMگیرند. پیوند پسین درپیوند پیشین را بر مبنای الگوی طرف عرضه گش اندازه می

های بخش و یا توانند اهمیت اندازه نسبی و قلمرو فعالیتباشند. بنابراین بهتر میدو منطبق بر استراتژی رشد غیرمتوازن می

ریس های کلیدی را مورد سنجش قرار دهند. الگوی طرف تقاضای لئونتیف، پیوند بین تقاضای نهایی و تولید را بر اساس ماتبخش

 های از منظر خریدار مناسب است.معکوس لئونتیف برقرار کرده و برای محاسبه شاخص

 

 پیوند پسین. 1-3-5-1

گردند. با توجه پیوندهای پسین به سه دسته پسین مستقیم، پسین مستقیم و غیرمستقیم و پسین نرمال شده تفکیک می

ستانده برای محاسبه پیوند پسین مستقیم  -در روش شناسی الگوی داده و  به توضیحات مربوط به استخراج

 ام داریم:jبخش 

 

ام در فرایند تولید خود چه میزان از jدهد که  بخش باشد. این پیوند نشان میمی که در واقع جمع ستونی ارقام ماتریس 

 کند.فاده میها به طور مستقیم استکاالها و خدمات خود و سایر بخش

باشد، لذا پژوهشگران از روش محاسبه پیوند پسین مستقیم و غیر دارای نارسایی می سنجش پیوند پسین مستقیم بر مبنای 

 کند.کنند که هر دو نیازهای مستقیم و غیرمستقیم را لحاظ میاستفاده می مستقیم بر مبنای 

                 

باشد. پیوندهای می ام ماتریس jام برابر با جمع ستون jبدین مفهوم که پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم بخش 

مستقیم و غیرمستقیم در واقع همان ضرایب فزاینده تولید هستند و تفسیری مشابه دارند. به منظور شناسایی عملکرد اقتصادی 

 رویم:اقتصاد به سراغ محاسبه پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده می هر بخش به عملکرد متوسط کل

 

ها ضرب شده و مخرج این کسر جمع است که در تعداد بخش ام ماتریس jصورت این کسر در واقع جمع ستون 

 های اقتصادی است. پیوندهای پسین مستقم و غیرمستقیم تمامی بخش

 

 پیشینپیوند  . 1-3-5-2

برخالف الگوی تقاضا محور لئونتیف، الگوی عرضه محور گش پیوند میان ارزش افزوده و تولید را از طریق ماتریس 

های مربوط به پیوند پیشین را از منظر بخش گیری انواع شاخصتواند زمینه اندازهکند و بدین ترتیب میمعکوس گش بیان می

 پردازیم:ز تولیدی در الگوی عرضه محور گش میفروشنده فراهم کند. ابتدا به نوشتن ترا

 



  

است، درایه  ماتریس ضرایب مستقیم تولید به صورت  Bبردار سطری ارزش افزوده و  برداری سطری تولید ناخالص،  

نشان  شود تقاضای کل حاصل میای بین بخشی بر های این ماتریس از تقسیم سطری عناصر ماتریس مبادالت واسطه

-های اقتصادی مورد استفاده قرار میام چه میزان از آن در فرایند تولیدی سایر بخشjدهد که به ازای ارزش کل تولید بخش می

 گیرد.

 خواهیم داشت:16از ساده کردن معادله 

 

 

شود. این ماتریس آثار و ینده تخصیص یا توزیع نامیده میماتریس معکوس گش و یا ماتریس ضرایب فزا ماتریس

کند. با تبعات  مستقیم و غیرمستقیم تحمیل یک واحد ارزش افزوده بخشی خاص را بر افزایش تولید در کل اقتصاد را آشکار می

 باشد:توجه به توضیحات فوق نحوه محاسبه پیوند پیشین مستقیم به صورت زیر می

 

ها به ازای این پیوند در واقع برابر است با جمع سطری ماتریس ضرایب مستقیم تولید و توزیع تولید یک بخش را به سایر بخش

 دهد.ارزش یک واحد تولید نشان می

 شود:به منظور در نظر گرفتن کلیه آثار مستقیم و غیرمستقیم پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم به صورت زیر معرفی می

 

 باشد.ین پیوند در حقیقت جمع سطری ماتریس معکوس میا

 گردد:مشابه پیوند پسین نرمال شده، پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده نیز به صورت زیر ارائه می

 

ب ها ضرباشد که در تعداد بخشیا همان پیوند پیشین مستقیم می صورت این کسر جمع سطری ارقام ماتریس 

هاست. این پیوند عملکرد اقتصادی هر شده است و مخرج آن نیز جمع پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم تمامی بخش

 دهد.بخش را به عملکرد متوسط کل اقتصاد نشان می

 

 بخش کلیدی . 1-3-5-3

ی مختلف نیاز به های علم اقتصاد، در بلندمدت به منظور حداکثر کردن رشد اقتصادی در کشورهابراساس آموخته

باشد و نظر به وجود کمیابی خصوصاً در جوامع در ای میگذاری در بخش کاالهای سرمایهتر منابع به سرمایهتخصیص هرچه بیش

های کلیدی این جوامع به های اقتصادی وجود ندارد، لذا نیاز به شناسایی بخشحال توسعه، امکان توسعه همزمان تمام بخش

گردد. بخش کلیدی بخشی است که پیوندهای پسین و پیشین نرمال شده بزرگتر از یک ها مشخص میبه آنمنظور اولویت دهی 

 دارد.



  

 ماتریس حسابداری اجتماعی. 2

های نظری اقتصادی در چهارچوب یک ماتریس را ماتریس های اقتصادی و هجتماعی بر مبنای پایهمند کردن حسابنظام

شود. ای و روستایی مطرح میبردهای ماتریس حسابداری اجتماعی در سه قلمرو ملی، منطقهنامیم. کارحسابداری اجتماعی می

زا به شکل زا و برونهای درونتوان بر حسب حسابهمانند الگوی قبل ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی را نیز می

 زیر نشان داد: 

 داری اجتماعی. ساختار کلی ماتریس حساب2جدول

 ها  ورودی            زاهای درونحساب زاهای برونحساب هادیجمع ورو

 

 هاخروجی                        

 

 X 

(II) 

T 

(I) 

 زاهای درونحساب

 R 

(IV) 

L 

(III) 

 زاهای برونحساب

 هاجمع خروجی   

 

-ا و برونزا در چهار ناحیههای ماتریس حسابداری اجتماعی به دو حساب کلی درونزی حسابدر جدول فوق کلیه

های درونزا عبارتند از حساب تولید، حساب عوامل تولید و حساب جاری نهادهای اند. حسابسازماندهی شده IV,III,II,Iی

-های غیر مستقیم و یارانهزا عبارتند از حساب دولت، حساب سرمایه، حساب دنیای خارج، مالیاتهای برونداخلی جامعه. حساب

های کنند و حسابباشند، درواقع ساختار اقتصاد را آشکار میزا که به صورت منطقی با هم در تعامل میی درونهاها.حساب

یک  Tکند. در جدول فوق، ها را منعکس میبرونزا حاوی متغیرهای کالن سیاستی بوده و بدین ترتیب انواع سیاست گذاری

 سازد.زا را آشکار میای درونهی مبادالت جاری بین حسابماتریس مربع است و کلیه

X کند. جمع سطری آن زا را تعیین میهای برونماتریس اقالم تزریقی حساب 2ی در ناحیهXe=x  وe  یک بردار

دهد. زا را نشان میهای درونیک بردار ستونی است و جمع درآمد حساب .  i=1,2,3و  xiستونی واحد است. عناصر آن 

 کند.ام را بیان میiزای های درونباشد و جمع درآمد حسابمی عناصر آن 

L زا است و جمع ستونی آن های درونهای حسابماتریس اقالم نشتیeʻl=L  وeʻ .یک بردار سطری واحد است 

زا های برونزا با حساببرونهای ماتریس مبادالت بین حساب  Rباشد.می  j=1,2,3به طوری که  عناصر ماتریسی ان 

است و دهد.عناصر ماتریسی آن زا را نشان میهای درونی حسابیک بردار سطری است و جمع هزینه کند.را بیان می

j=1,2,3  .براین، در چارچوب نظام حسابداری باشند. بناهای برونزا میبه ترتیب جمع درآمد و هزینه حساب و .است



  

اقتصادی، جمع اقالم ورودی ) درآمد( هر حساب درون زا یا برونزا بایستی با جمع اقالم خروجی )هزینه( آنها با هم برابر باشند، به 

 .و همچنین بیانی 

های یس حسابداری اجتماعی را بر حسب حسابتوان ساختار چهار حساب اصلی در ماتربا توجه به توضیحات فوق، می

 درونزا و برونزا در جول زیر نشان داد.

 های درونزا و برونزاساختار ماتریس حسابداری اجتماعی براساس حساب 3جدول 

 

جمع ورودی 

 ها

  های درونزاحساب های برونزاحساب

 →ورودی ها

 

 

 ها خروجی↓

سایر حسابها: حساب 

انباشت و حساب دنیای 

 ارجخ

حسابهای 

نهادهای 

 داخلی 

حساب 

عوامل 

 تولید

حساب 

 تولید

  

 

 

( III ) 

 

 

 

 

 

 

( I ) 

 حساب تولید -

حساب عوامل  -

 تولید

حساب جاری  -

 نهادهای داخلی 

 

حسابهای 

 درونزا

 R 

( IV ) 

 

 

( II) 

سایر حسابها: حساب 

انباشت و حساب دنیای 

 خارج

حسابهای 

 برونزا

      

 جمع خروجی ها

 

ها را ن طور که اشاره شد حسابهای برونزا حاوی متغیرهای کالن سیاستی بوده و بدین ترتیب انواع سیاستگذاریهما

 کنند. به طور کلی انواع سیاستگذاری در ماتریس حسابداری اجتماعی عبارتند از :منعکس می

 های تولیدی و پیگیری آثار آن بر رشد و درآمدهدایت منابع از بستر فعالیت



  

 یت منابع از بستر انتقاالت دولت به خانوارها و بررسی آثار آن بر رشد و درآمدهدا

 هدایت منابع از بستر عوامل تولیدی و مطالعه آثار آن بر رشد و درآمد

با توجه به انعطاف پذیری ساختار اقتصاد ایران در نوع اول سیاستگذاری در این مقاله فقط به بررسی سطح اول سرمایه گذاری 

زایی جدول فوق به درآمد با توجه به سه حساب درون -ردازیم. بر اساس منطق تراز تولیدی لئونتیف، تراز ترکیبی تولیدپمی

 شود:صورت زیر بیان می

 

  i , j=1,2,3و  و  TE=tکه در آن 

های از آن درآمدهای حساب زا از دو قسمت تشکیل شده است. قسمتیدهد کل درآمدهای حساب درون( نشان می27رابطه )

 (.xزا است)های برونزا از حساب( است و قسمت دیگر آن درآمدهای حساب درونtزا )های درونزا با حسابدرون

 گردد:(، معموالً از دو رویکرد استفاده می27های اقتصادی و اجتماعی و اجتماعی رابطه)به منظور تحلیل

شود که میل متوسط به مصرف و میل نهایی به اتریس ضرایب فزاینده متوسط، فرض میماتریس ضرایب فزاینده متوسط: در م -

 باشد.مصرف با هم برابر می

ماتریس ضرایب فزاینده نهایی: در ماتریس ضرایب فزاینده نهایی، به جای میل متوسط به مصرف خانوارها، از میل نهایی به  -

 گردد.مصرف استفاده می

ه ضرایب فزاینده رویکرد دوم بیشتر از ضرایب فزاینده رویکرد اول باشد.به علت فقدان آمار و اطالعات بدون شک انتظار داریم ک

 موردنیاز از رویکرد اول استفاده شده است.

پردازیم. ماتریس ضرایب حال به محاسبه ضرایب مستقیم متوسط و در نهایت محاسبه ماتریس ضرایب فزاینده متوسط می

 گردد:به کل هزینه هر حساب به صورت زیر محاسبه می Tسیم ساده هر یک از عناصر ماتریس مستقیم متوسط، از تق

 

 

 گردد.(، رابطه جدید زیر حاصل می27( در رابطه )23با جایگزینی رابطه )

 

 

  ماتریس ضرایب فزاینده در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی و اقالم تزریقی،  X(، 81در رابطه )

توان از طریق آثار و تبعات مستقیم و را می Xباشد. افزایش ارزش یک واحد اقالم تزریقی زا میهای دروندرآمد حساب

که حاوی تولید، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای داخلی جامعه را به طور  بر افزایش  غیرمستقیم ماتریس 

 محاسبه نمود.همزمان 



  

 محیطی در تشخیص متغیرهای ناخواستهاهمیت مسایل زیست .3

های اسیدی وارد ادبیات توسعه گردید. بر این اساس هر میالدی با وقوع باران 1961ی محیطی از اواخر دههمسایل زیست

تر از کم green GDPد تواند چندین نوع مختلف آلودگی ایجاد کند. بنابراین مشخص است که نرخ رشبخش اقتصادی می

brown GDP باشد.می 

 اند:محیطی طراحی کردهستانده سه نوع الگوی زیست-تحلیلگران داده

 محیطی ساده:ی زیستستانده-نوع اول: الگوی داده 

لودگی کنند و نهادهای جامعه هیچ نقشی در ایجاد آهای اقتصادی ایجاد آالینده میشود که فقط فعالیتدر این الگوها فرض می

 ندارند.

 کنند و نهادها ایجاد آلودگی های تولیدی ایجاد آالیندگی میشود که فقط فعالیتنوع دوم: در این نوع الگوها فرض می

های اقتصادیدر هایی که بخشتر است، زیرا در این الگو هزینهبینانهکنند. الگوی اخیر نسبت به الگوی نوع اول واقعنمی

ی کاهش شود. یعنی در این الگو به طور همزمان میزان آالینده و هزینهشوند، در نظر گرفته میکاهش آالینده متحمل می

 شود.آالینده در نظر گرفته می

 های تولیدی، نهادهای جامعه هم نقشی در ایجاد آالینده دارند.نوع سوم: در این نوع الگوها، عالوه بر فعالیت 

تری از وضعیت اقتصادی و بینانهکنیم که الگوی سوم تصویر واقعه نماییم، مشاهده میحال چنانچه سه الگوی فوق را با هم مقایس

 کند.محیطی را آشکار میزیست

 گردد.های نظری الگوی نوع اول بررسی میدر این قسمت پایه

 پذیرد.ها نیز تأثیر میهگردد و از آنجا میزان آالیندفرض بر این است که تغییر در تقاضای نهایی، منجر به تغییر در تولید می

  )21( 

 قرار دهیم، خواهیم داشت: 1را در  21ی اگر رابطه

   )26( 

 تجزیه تحلیل آماری

 ستانده –ی انواع پیوندها و همچنین انواع ضرایب فزاینده الگوی لئونتیف از جدول داده به منظور محاسبه پژوهشدر این 

 ل میلیون ریال است. جدو این واحد. است شده استفاده  1831 سال به مربوط ایران ارآم مرکز بخشی 11

)دامداری و مرغداری،  2)زراعت و باغداری( و  1های ی ایران، ابتدا بخشستانده-به منظور استفاده از این جدول، در جدول داده

ع می نماییم و همین کار را نیز برای بخشهای زیر انجام شکار، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل( را در قالب یک بخش واحدتجمی

 دهیم.می

)خدمات  23)رستوران( ؛ بخش های  22)هتل وخوابگاه (و 21)آب(؛ بخش های  13)گاز( و  17)برق(،  16های بخش

د های )خدمات واح 82)خدمات واحد های مسکونی شخصی( و 81های مالی( ؛ و بخش های گری)سایر واسطه 29بانکداری(،

)تامین اجتماعی اجباری( را در 83)بیمه(و  81)امور انتظامی( ؛ و بخش های 87)امر دفاعی( و 86مسکونی اجاری( ؛ وبخش های 

باشد یعنی واردات در ایم. که تراز این جدول برحسب ستانده میبخشی تقلیل داده 12یکدیگر تجمیع نموده و ابعاد جدول را به 

-آورده می 2امل خانوارها، دولت، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات است( با عالمت منفی در ناحیه بخش تقاضای نهایی ) که ش

 شود.



  

برای محاسبه ضرایب فزاینده تولید، عوامل تولید و نهادهای الگوی حسابداری اجتماعی از ماتریس حسابداری اجتماعی 

دهیم که در این ماتریس پنج حساب را مورد بررسی قرار میباشد. کنیم که بر حسب میلیارد ریال میاستفاده می 1831سال 

 عبارتند از:

 شامل: کشاورزی، معدن، صنعت، تأمین آب و برق، ساختمان و خدمات حساب تولید 

 شامل: درآمد نیروی کار شهری، درآمد نیروی کار ساعتی، درآمد مختلط، مازاد عملیاتی حساب عوامل تولید 

 هری با درآمد پایین، خانوار شهری با درآمد متوسط، خانوار شهری با درآمد باال، خانوار شامل: خانوار ش حساب نهادها

 هاروستایی با درآمد پایین، خانوار روستایی با درآمد متوسط، خانوار روستایی با درآمد باال، شرکت

 حساب انباشت. 

 حساب دنیای خارج. 

زا و حساب انباشت به های درونو حساب نهادها بدون دولت، حساب در ماتریس حسابداری اجتماعی، حساب تولید، عوامل تولید

 .دهندزا را تشکیل میهای برونعالوه دولت و دنیای خارج حساب

 

 نتایج

 های کشور ایرانتحلیل

ی تولید، جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط خالص و مازاد عملیاتی خالص در ی ضرایب فزایندهنتایج حاصل از محاسبه

آورده 7ی تولید، عوامل تولید  نهادها در جدول آورده شده است. نتایج مربوط به ضرایب فزاینده  1لگوی لئونتیف، در جدول ا

 نشان داده شده است.  6و  1ی پیوندهای پسین و پیشین در جداول شده است. و نتایج حاصل از محاسبه

 

 های پراهمیت اقتصاد ایران: غذا، پوشاک ومنسوجاتبخش

دهد.بر اساس تعریف ضریب فزاینده ها را به تفکیک نشان میی تولید هر یک از بخشضرایب فزاینده 1تون دوم جدول س

تولید، آثار و تبعات مستقیم وغیر مستقیم یک واحد از کاالها و خدمات تقاضای نهایی یک بخش خاص را با ثابت در نظرگرفتن 

دهد. سرمایه گذاری در بخشی که دارای تولید آن بخش در کل اقتصاد را نشان میها نسبت به افزایش تقاضای نهایی سایر بخش

ها و کل شود بلکه سبب توسعه سایر بخشبیشترین ضریب فزاینده تولید است نه تنها منجر به توسعه و گسترش آن بخش می

منسوجات »، 62/2با ضریب «وتنباکومحصوالت غذایی وآشامیدنی وتوتون »هایشود بخششود. همانطور که دیده میاقتصاد می

اند. ، باالترین ضرایب فزاینده تولید را به خود اختصاص داده21/2با ضریب« پوشاک و محصوالت چرمی »و 81/2با ضریب « 

ده شود. و در این روش از استراتژی رشد غیر متوازن استفاها توصیه میها به عنوان اولویتگذاری این بخشبنابراین برای سرمایه

 کردیم.

 

های کاربرتر اقتصاد ایران: آموزش ابتدایی دولتی ،آموزش متوسطه عمومی ومتوسطه فنی حرفه ای دولتی، دفاع و امور بخش

 انتظامی

دهد. این ها نشان میی مربوط به جبران خدمات کارکنان را برای هر یک از بخشهای سوم جدول ضرایب فزایندهستون

م و غیر مستقیم افزایش یک واحد تقاضای نهایی یک بخش خاص را با فرض ثبات تقاضای نهایی ضرایب آثار و تبعات مستقی

 دهند.ها در یک زمان، بر افزایش درآمد نیروی کار، نشان میسایر بخش



  

با توجه به نتایج حاصل از ضرایب فزاینده جبران خدمات نیروی کار مشخص است که باالترین ضرایب فزاینده جبران خدمات 

امور دفاعی »و بخش  33/1با رقم « آموزش متوسطه عمومی » بخش  92/1با رقم« ابتدایی دولتی  آموزش»ربوط به بخش م

 باشد.می66/1با رقم « و انتظامی

ها سرمایه گذاری صورت گیرد به طور نسبی بیشترین افزایش پراختی به مفهوم این عبارت است که چنانچه در این بخش

-بری بخشتوان برای توضیح کاربری یا سرمایهخش در کل اقتصاد صورت خواهد گرفت. به این نتیجه میکارکنان توسط این ب

های اقتصاد نیزبهره جست. بخشی که بیشترین ضرایب فزاینده نیروی کار را داراست به طور نسبی درجه کاربری بیشتری نیز 

ها های فوق از درجه کاربری بیشتری نسبت به سایر بخشبخشتوان ادعا کرد که باشد. بنابراین میدارد و لذا کاربرتر می

 برخورداراست.

 

 برتر اقتصاد ایران: معدنبخش سرمایه

که مربوط به ضرایب فزاینده مازاد عملیاتی خالص است، مشخص است که بخش  1با توجه به ستون چهارم جدول

ه عملیاتی است. مفهوم این عبارت آن است که چنانچه در به خود دارای بیشترین ضرایب فزایند 91/1با اختصاص رقم « معدن»

این بخش سرمایهگذاری صورت گیرد، به طور نسبی بیشترین افزایش مازاد عملیاتی توسط این بخش در کل اقتصاد صورت 

 خواهد گرفت.

 

 وخرده فروشی های با درآمد مختلط باالتر در اقتصاد ایران: زراعت ،محصوالت غذایی وآشامیدنی وعمده فروشیبخش

زراعت و »نماید که بخش باشد، مشخص میکه مربوط به ضرایب فزاینده درآمد مختلط می 1ستون پنجم از جدول 

به خود دارای بیشترین ضریب  98/1با اختصاص رقم « باغداری و دامداری و مرغداری و شکار و پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل

وم این عبارت این است که چنان چه در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد، به طور فزاینده درآمد مختلط خواهد بود. مفه

 نسبی بیشترین افزایش درآمد مختلط توسط این بخش در کل اقتصاد صورت خواهد گرفت.

 

 های مهم از منظر اقتصادی در کشور ایران: ساختمان و کشاورزیبخش

، آثار و تبعات  7دهد. ستون دوم جدول ری اجتماعی نشان میضرایب فزاینده را در الگوی ماتریس حسابدا7جدول 

مستقیم و غیر مستقیم افزایش یک میلیارد ریال اقالم تزریقی )سایر تقاضای نهایی( هر بخش را بر افزایش تولید توسط آن بخش 

اثرات مستقیم وغیر مستقیم شود. بیشترین افزایش تولید ناشی از دهد که این مقدار از جمع ستونی هر بخش حاصل مینشان می

ها مد باشد. لذا چنانچه صرفاً ابعاد اقتصادی سیاستمی67/2به میزان « ساختمان»ارزش یک میلیارد ریال اقالم تزریقی در بخش 

 گیرد.در اولویت سرمایه گذاری قرار می« ساختمان»های توسعه و گسترش بخش نظر قرار گیرد، سیاست

آثار مستقیم و غیر مستقیم تولیدی قابل توجهی در اقتصاد ایران  19/2ی تولید ریب فزایندهبا ض« کشاورزی»همچنین بخش 

 دارد.

 

 بخش مهم از منظر درآمدی در کشور ایران:کشاورزی )و با اندکی فاصله بخش خدمات(

ی اصل از محاسبههای توسعه ، نتایج حبا توجه به ضرورت و اهمیت در نظر گرفتن ابعاد و آثار وتبعات اجتماعی سیاست

آورده شده است.  7ها در ماتریس حسابداری اجتماعی در ستون سوم جدول ضرایب فزاینده عوامل تولید برای هر یک از بخش

ها بیشتر است؛ در حالی که نسبت به سایر بخش« کشاورزی»شواهد حاکی از آن است که مجموع درآمد ایجاد شده توسط بخش 



  

ل توجهی دارد. به بیانی چنان چه معادل یک میلیارد ریال اقالم تقاضای نهایی در بخش نیز وضعیت قاب« خدمات»بخش 

ی شود. در مورد بخش خدمات نیز ضریب فزایندهمیلیارد ریال به درآمد عوامل تولید افزوده می13/1کشاورزی باال برود به میزان

 باشد.می 17/1عوامل تولید 

در اولویت سرمایه گذاری های « خدمات»و « کشاورزی»هایبرای عوامل تولید بخش بنابراین از منظر درآمدهای ایجاد شده

 جدید قرار دارد.

 

 های مهم از منظر اجتماعی در کشور ایران: معدن، کشاورزی و خدماتبخش

د نهادهای های تولیدی را بر افزایش درآمآثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم توسعه و گسترش فعالیت 7چهارمین ستون جدول 

 نتایج.  نمایدمی بیان نهادی –ها در قالب توزیع درآمد ساختاری داخلی جامعه شامل خانوارهای شهری و روستایی، شرکت

تواند بیشترین هایی که میرا به ترتیب به عنوان بخش« خدمات» و«کشاورزی» ،«معدن» هایبخش فزاینده، ضریب ازین حاصل

کند. به تعبیری، چنان چه معادل یک میلیارد ریال اقالم تقاضای نهایی در ایجاد نماید، معرفی  میدرآمد را برای نهادهای داخلی 

 شود.میلیارد ریال به درآمد نهادهای داخلی جامعه اضافه می62/1و  61/1، 61/1ها باال رود به ترتیب به میزاناین بخش

های اقتصادی با توجه به ن و پیشین برای هر یک از بخشی پیوندهای پسیهای کلیدی به محاسبهبه منظور شناسایی بخش

 پردازیم.بخشی می 12یی تجمیع شدهستانده -جدول داده 

دهد که یک دهد، این پیوند نشان میپیوند پسین هر بخش، ارتباط آن بخش را از منظر خریدار مورد بررسی قرار می

نماید. این پیوندها در جدول ها استفاده میو خدمات خود و سایر بخش بخش خاص، در فرایند تولید خود به چه میزان از کاالها

( مربوط به بخش 31/1نشان داده شده است. همانطور که در جدول نیز مشخص است بیشترین پیوندپسین مستقیم) 1

توسط بخش  است. به این معنی که تقاضای واسطه که به صورت مستقیم «محصوالت غذائی و آشامیدنی و توتون و تنباکو»

واحد  31/1شود معادل با  محصوالت غذائی و آشامیدنی و توتون و تنباکو برای یک میلیون ریال تولید در این بخش انجام می

 باشد.می

نشان داده شده است. پیون پیشین هر بخش ارتباط آن بخش را از منظر فروشنده مورد  6پیوندهای پیشین در جدول 

دهد که یک بخش خاص، چه نسبت از کاال و خدمات تولیدی خود را به خود و سایر وند نشان میدهد. این پیبررسی قرار می

( مربوط به بخش 31/1شود بیشترین پیوند پیشین مستقیم)کند. همانطور که مشاهده میها عرضه میبخش

یشترین میزان کاال و خدمات خود باشد. به این مفهوم کهاین بخش، به طور نسبی بمی "کاغذومحصوالتکاغذی،چاپوانتشاروغیره»

 نماید.مستقیم و غیر مستقیم عرضه می  -طورمستقیم ها بهرا به خود و سایر بخش

 

 های کلیدی اقتصاد ایرانبخش

توجه شود. بخشی که پیوند  6و  1های آخر جداول ی بخش کلیدی الزم است به طور همزمان به ستونبه منظور محاسبه

زراعت و »هایهای کلیدی ایران عبارتند از:  بخشباشد بخش کلیدی است. بخش 1تر از ی آن بزرگدهپسین و پیشین نرمال ش

کاغذ »، «چوب و محصوالت چوبی»، «منسوجات»، «باغداری و دامداری و مرغداری، شکار، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل

محصوالت کانی غیر »،«میائیومحصوالتالستیکیوپالستیکیهاینفتی،موادومحصوالتشیفرآورده« »ومحصوالت کاغذی، چاپ و انتشار

 «.سایر خدمات حمل و نقل»،«برق وگازوآب»، «فلزات اساسی ومحصوالت فلزی فابریکی بجزماشین آالت وتجهیزات»، «فلزی  

 بخش کلیدی در اقتصاد ایران شناسایی شده است. 9به طور کلی بنابراین با توجه به محاسبات صورت گرفته 



  

 گیری  نتیجه

 ی تولید، جبران خدمات کارکنان و مازاد عملیات و ستانده ضرایب فزاینده-در این گزارش ضمن بررسی الگوی جدول داده

 همچنین پیوندهای پسین و پیشین برای اقتصاد ایران محاسبه و تحلیل شد.

 اقتصاد ایران، در بخش ترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد تقاضای نهایی بر تولید در کل بیش

  تمرکز یافته است« محصوالت غذایی وآشامیدنی وتوتون وتنباکو»

 ترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد تقاضای نهایی برجبران خدمات کارکنان در کل اقتصاد درایران بیش

 قرار دارد.« آموزش»در بخش 

 حد تقاضای نهایی بر مازاد عملیاتی خالص در کل اقتصاد در ایران، ترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک وابیش

 تمرکز یافته است.« معدن»در بخش 

 ترین پیوند پسین مستقیم محاسبه شده در اقتصاد ایران مطابق محاسبات پیوندهای پسین و پیشین رویکرد سنتی بیش

 .شدبامی« محصوالت غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو»مربوط به بخش 

 باشد.می« کشاورزی، شکار، جنگلداری وماهیگیری » ترین پیوند پیشین محاسبه شده مربوط به بخش بیش 
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