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  مترجم پیشگفتار
برنامه ریزي به عنوان یکی از ضروریترین ابزار، جهت تسریع رشد و توسعه کشور هـاي در حـال توسـعه مـورد     

چرا که بنا بر دالیل مختلف این دسته از کشـورها بـدون وجـود برنامـه ریـزي،      . پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد
  . خواهند بود... ود اقتصادي، سطح اشتغال پایین و ناقص، تورم باال، نوسانات سطح قیمتها و درگیر فقر، رک

بدون شک اهمیت برنامه ریزي در مناطق تشکیل دهنده یک کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار است، چـرا  
یث سطح توسـعه یـافتگی   آنها از حو از یکدیگر متفاوت بوده توانمندي، پتانسیل، محدودیت و نیازهاي مناطق که 
در واقع عدم تطابق کامل موقعیت و اهداف کالن ملی با اهـداف منطقـه اي و همچنـین متفـاوت     . نیستند نهمگنیز 

  .بودن مسائل مناطق با یکدیگر لزوم برنامه ریزي منطقه اي را مورد تایید قرار می دهد
رشـد سـریع جمعیـت و    . قـه اي تلقـی کـرد   برنامه ریزي منطقه اي را می تـوان پاسـخ بـه مشـکالتی در بعـد منط     

سرعت شهرنشینی در برخـی از منـاطق در مقابـل افسـردگی و رکـود اقتصـادي در برخـی منـاطق دیگـر، از جملـه           
ضـمن اینکـه برنامـه ریـزي     . مشکالتی است که لزوم برنامه ریزي منطقه اي را در اکثر کشورها مطرح کرده اسـت 

  .١اي برنامه ریزي در سطوح ملی و محلی تلقی کردمنطقه اي را می توان وسیله اي کمکی بر
در کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي در حـال توسـعه، بـه    منطقه اي با توجه به ضرورت وجود برنامه ریزي 

در این میان مدلهاي ریاضـی بـه   . مدلهایی نیاز است تا بتوان بر اساس آن، برنامه هاي اقتصادي را تهیه و تنظیم نمود
  .جایگاه ویژه اي دارند... ودن خواصی نظیر نظم و منطق حاکم بر آن، واضح بودن، عدم تناقض و دلیل دارا ب

تودارو در یک تقسیم بندي، مدلهاي برنامه ریزي را بر حسب درجه پیچیدگی ساختاري و کاربرد خاص مـدل  
مـدل کلـی، بـا کـل      .تقسیم بندي مـی کنـد   ٤و روش بین صنایع ٣مدل بخشی، ٢به سه گروه اساسی شامل مدل کلی

، ...اقتصاد بر حسب اجزاء کلی تشـکیل دهنـده آن نظیـر مصـرف، تولیـد، سـرمایه گـذاري، صـادرات، واردات و         
این مدل معموالً، تنها تقریب اولیه خاصی از مسیرهاي کلی که یـک اقتصـاد مـی توانـد در پـیش      . مرتبط می باشد

در مـدل بخشـی روي سـطح تولیـد و     . ه را تشـکیل میدهـد  بگیرد، به دست میدهد و به ندرت برنامه عملیاتی توسـع 
مصرف، نه در کل اقتصاد ملی به عنوان موجودي واحد و یا ترکیبـی از چنـد بخـش اصـلی، بلکـه بـراي تحقیـق و        

اشـکال عمـده ایـن مـدل آن اسـت کـه اغلـب جنبـه هـاي          . بررسی امکانات رشد در یک بخش تمرکز می گـردد 

                                                
برنامه ریزي کالبدي در سطوح ملی و منطقه اي چیست؟، مجموعه مقاله هاي اولین کنفرانس بین المللی ). 1371. (عبدي، زهره -1

  .طالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایرانطرح ریزي کالبدي، تهران، مرکز م
  

2- Aggregate Model  
3- Sectoral Model  
4- Interindustry Approach 
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در روش بین صنایع که مدلهاي داده ـ ستانده نیـز   . ی توسعه از دست می رودمطلوب هماهنگی و امکان پذیري کل
جزیی از آن است و به عنوان پیچیـده تـرین روش برخـورد بـا برنامـه ریـزي از آن یـاد مـی شـود، فعالیتهـاي تمـام            
بخشهاي مولد اقتصاد در یک دستگاه معادالت خطی کـه بیـان کننـده شـیوه خـاص تولیـد در هـر یـک از صـنایع          

در این مدل تاثیرات مستقیم و غیر مسـتقیم تغییـرات بـرون زا در    . است، در رابطه متقابل با یکدیگر قرار می گیرند
خصوص تقاضا براي محصول هر بخش، روي تولید، اشتغال و واردات تمـام بخشـهاي دیگـر از طریـق شـبکه تـار       

بـه عبـارتی در ایـن روش مـی تـوان      . شـود  عنکبوتی پیچیده وابستگی متقابل اقتصادي، در کل اقتصاد پیگیري می
  .1یک برنامه جامع اقتصادي با سطوح تولید متقابالً سازگار ایجاد نمود

: نیز در ارتباط با لزوم استفاده از تحلیل جدول داده ـ سـتانده در نظریـات اقتصـادي مـی گویـد       واسیلی لئونتیف
را بر حسـب روابـط متقابـل بـین متغیرهـایی، چـون        نظریه اقتصادي می کوشد تا جنبه ها و عملیات مادي جامعه ما

هـاي نسـبتاً سـاده اي     اقتصاددانان، عموماً تحلیلهاي خود را بـه داده . عرضه و تقاضا یا دستمزدها و قیمتها بیان نماید
اما در دنیاي واقعـی، امـور   . مقادیري چون تولید ناخالص ملی، نرخ بهره، سطوح قیمت و دستمزد: متکی می سازند

بین یک تغییر در دستمزدها و ظهور نهایی تاثیر آن بر قیمتها، یـک رشـته پیچیـده معـامالت     . قدرها ساده نیستاین 
در طـرح  . قرار می گیرد که طی آن، کاالها و خدمات حقیقی، بین اشخاص حقیقی، مورد مبادلـه واقـع مـی شـود    

البتـه درسـت اسـت    . نی به عمل می آیدرابطه بین دو متغیر به صورت کالسیک، به ندرت ذکري از این مراحل میا
که تعدد معامالت، مانند تعدد اتمها و مولکولها، فراتر از ظرفیت مشاهده و تبیین تفضیلی است اما با طبقـه بنـدي و   

ایـن  . جمع بندي آنها به گروهها، همانند با ذرات فیزیکی، امکان تحویل آنها به نوعی ترتیب مشـخص وجـود دارد  
داده ـ ستانده به کار می بندد، تا ظرفیت احاطه نظریـه اقتصـادي را بـر واقعیـاتی کـه در هـر        روشی است که تحلیل 

  .2وضعیت حقیقی با آن سرو کار دارد، بهبود بخشد
بر این اساس می تـوان جـدول داده ـ سـتانده را بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین ابـزار تجزیـه و تحلیـل فعالیتهـاي              

انده به عنوان یکـی از پیشـرفته تـرین تکنیکهـاي حسـابداري اقتصـادي، نحـوه        جداول داده ـ ست . اقتصادي بر شمرد
  .ارتباط و تعامل متقابل فعالیتهاي گوناگون اقتصادي در درون یک سیستم اقتصادي را بیان می کنند

                                                
مرکز سازمان برنامه و بودجه، تهران،  عباس عرب مازار، ترجمه .مدلها و روشها: برنامه ریزي توسعه ).1363( .مایکل تودارو، -١

  .اتمدارك اقتصادي ـ اجتماعی و انتشار
مرکز مدارك سازمان برنامه و بودجه، ترجمه کورس صدیقی، تهران، . ستانده –اقتصاد داده ). 1365. (واسیلی، لئونتیف -2

 .اقتصادي ـ اجتماعی و انتشارات
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به عبارتی دیگر تحلیـل اقتصـاد داده ـ سـتانده، روشـی بـراي انـدازه گیـري سیسـتماتیک ارتبـاط درونـی میـان             
سیسـتم اقتصـادي مـی توانـد بـه صـورت اقتصـاد ملـی، جهـانی و یـا           . مختلف یک سیستم اقتصادي استبخشهاي 

  . 1اقتصادهاي کوچکتر مادر شهرها باشد
هر چند تشکیل جداول داده ـ ستانده منطقه اي به دالیل متعدد از جمله کمبود آمـار و اطالعـات     بر این اساس،

به نظر می رسد اما در مجموع مدل داده ـ سـتانده یکـی از بهتـرین و      در زمینه ساخت اقتصادي مناطق، امري دشوار
زیرا با طرح ریزي جـداول منطقـه   . کارآمد ترین روشهاي کمی در برنامه ریزي هاي منطقه اي محسوب می گردد

  .اي می توان عموم کاربردهاي فن داده ـ ستانده را براي ساختار اقتصاد مناطق نیز مورد استفاده قرار داد
این گونه جداول براي تحلیل ضـرایب  . داول داده ـ ستانده منطقه اي داراي کاربردهاي گسترده اي می باشند ج

. تعدیل یک یا چند منطقه، بازخورهاي مختلف منطقه اي و تحلیلهاي مربوط به محیط زیسـت، مفیـد خواهنـد بـود    
مصـرف خانوارهـا، مخـارج    (ضـاي نهـایی   همچنین با استفاده از جدول، امکان پیگیري اثـرات تغییـر در اجـزاء تقا   

یک منطقه بر هریک از بخش هـاي  ) دولت، تشکیل سرمایه، تغییر در موجودي کاالها و خدمات خالص صادرات
سـتانده مـی    -به عنوان مثال، با کمک حساب هاي داده. اقتصادي همان منطقه یا مناطق دیگر، وجود خواهد داشت

یربنایی دولت در احداث و توسعه راههاي یک منطقـه را بـر صـنایع تولیـد،     توان اثر افزایش سرمایه گذاري هاي ز
به طـور خالصـه، امـروزه تکنیـک داده ـ سـتانده بـه عنـوان         . مصالح ساختمانی و راه سازي آن منطقه پیگیري نمود

یکی از تکنیکهاي قدرتمند در امر برنامـه ریـزي منـاطق شـناخته مـی شـود و در کشـورهاي مختلـف جهـان نظیـر           
با استفاده از آن به تحلیل و ارزیابی تاثیر تغییر پدیده ها بر اقتصـادهاي محلـی   ... سترالیا، کانادا، انگلستان، اسپانیا و ا

  .  2و منطقه اي پرداخته می شود
ستانده منطقه اي در مباحـث برنامـه ریـزي     –ضرورت و اهمیت خاص مدلهاي داده  ،با این مقدمه نسبتاً طوالنی

بـه  جـامع و کامـل   فارسی که بتواند بصورت اما در این میان کمبود منابع  .از پیش آشکار می گرددمنطقه اي بیش 
البتـه نبایـد از   . ستانده منطقه اي بپـردازد نیـز بـر کسـی پوشـیده نیسـت       –بیان ادبیات و مبانی تئوریک مدلهاي داده 

به نحوي موضوع را مد نظر داشته انـد  زحمات و تالشهاي ارزشمند محققان و اساتید علوم منطقه اي کشورمان که 
  .نیز بسادگی گذشت

                                                
1- Gloria, P.T.(2000). An approach to dynamic environment life-cycle assessment by evaluating 
structural economic sequences, Ph.D Thesis, Tufts University, U.S. 

 
، مورد GRITستانده منطقه اي با استفاده از روش  -تدوین جدول داده ). 1382. (پیراسته ، حسین و خوش اخالق، رحمان - 2

تصادي و اجتماعی، ستانده در برنامه ریزي اق -مطالعه استان اصفهان، مجموعه مقاله هاي دومین همایش کاربرد تکنیکهاي داده 
 .تهران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران
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حقیـر را بـه ایـن فکـر واداشـت تـا نوشـته هـا و نتـایج حاصـل از            ،اهمیت باالي موضوع در کنار کمبـود منـابع  
امـا در حـین    .تحقیقات چندین ساله خود در این زمینه را گردآوري نموده و در قالب کتـاب چـاپ و ارائـه نمـایم    

اسـتاد اقتصـاد    2شـفر ویلیـام  پروفسـور   1"مدلهاي تـاثیرات منطقـه اي  "مختلف، با کتاب ارزشمند  جستجو در منابع
جامعیت و سـادگی کتـاب بـه همـراه ارائـه مثالهـاي واقعـی آن سـبب         . ایالت جورجیا آشنا شدم انستیتو تکنولوژى

  .برآیمنیز چاپ کتاب به فکر ترجمه این اثر به فارسی  در کنارگردید تا 
دین باره کتاب و دستیابی به نکات تازه در هر بار مطالعه آن در کنار شیوه مطلوب نحوه بیان مطالـب  مطالعه چن

و وجود زمینه انجام تمرینهاي عملی از سوي خواننده به خاطر وجود مثالهاي واقعی و کوچـک مـرا در انجـام ایـن     
در حـین  . ف و ناشـر کتـاب بـود   اما پیش شرط اصلی شـروع ترجمـه، کسـب اجـازه از مولـ     . پروژه مصمم تر نمود

مکاتبه با پروفسور شفر نویسنده کتاب، از محبتهاي ایشان نسبت به خودم بهره مند گردیدم کـه جـا دارد در همـین    
ایشان ضمن موافقـت شخصـی بـا ترجمـه کتـاب، آن را منـوط بـه        . جا از ایشان تقدیر و تشکر ویژه اي داشته باشم

   . نمودند 3قه اي دانشگاه ویرجینیاي غربیاجازه ناشر یعنی موسسه تحقیقات منط
مدیر موسسه تحقیقـات منطقـه اي منجـر بـه      4در نهایت، جلسه مشترك پروفسور و جناب دکتر رندي جاکسون

مقرر گردید ترجمه کتـاب   استادر این ر. صدور مجوز ترجمه کتاب با حفظ کلیه حقوق مربوطه براي ناشر گردید
کتاب اصلی یعنی موسسه تحقیقـات منطقـه اي دانشـگاه ویرجینیـاي غربـی      و توسط ناشر  Web Book در قالب

صورت پذیرد تا هیچگونه هزینه اي براي خوانندگان در پی نداشته باشد که این اقدام جالب ایـن دو بزرگـوار نیـز    
  .قابل تقدیر و سپاسگزاري ویژه می باشد

محققـان  رجع کامل و گویایی جهـت  کتاب حاضر که از هشت فصل و یک مقدمه کوتاه تشکیل شده است، م
تئـوري اقتصـاد   (مدلهاي منطقه اي تعیـین درآمـد   . ستانده منطقه اي است –و دانشجویان عالقه مند به مدلهاي داده 

سـتانده، ضـرایب فزاینـده     –ستانده و حسابهاي درآمد منطقه اي، مبانی و منطق مـدلهاي داده   –، جداول داده )پایه
 فعالیـت در محصـول، مـدلهاي بـین بخشـی     حسـابهاي اقتصـادي   مدلهاي بـین منطقـه اي،    ستانده منطقه اي، –داده 

توضـیح  . فعالیت در محصول و نحوه ساخت مدلهاي بین بخشی منطقه اي، مباحث اصلی کتـاب بشـمار مـی رونـد    
  .ددپرسشهاي پایان فصل از ویژگیهاي ممتاز کتاب محسوب می گرمطالب با استفاده از مثالهاي واقعی در کنار 

هرچند کتاب حاضر، خود به اندازه کافی کامل و گویاست و نیاز به توضیح اضافی نـدارد  لـیکن جهـت بهـره     
بویژه دانشجویان و خوانندگان مبتدي از مطالـب کتـاب، سـعی گردیـده در     محترم گیري هر چه بیشتر خوانندگان 

                                                
1 - Regional Impact Models 
2 - William A. Schaffer 
3 - Regional Research Institute, West Virginia University 
4 - Dr. Randy Jackson 
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 }...: توضـیح متـرجم  {و در قالب بخشهاي مختلف کار، مطالب و توضیحات تکمیلی تحت عنوان توضیح مترجم 
  .ارائه گردد

در ترجمه کتاب، افراد مختلفی نقش داشته انـد کـه بـر خـود الزم مـی دانـم از آنهـا تشـکر نمـوده و از درگـاه           
در ابتدا مجـدداً از اسـتاد گرانقـدر جنـاب     . مشته باشحضرت حق براي تک تک آنها آرزوي سالمتی و بهروزي دا

جنـاب دکتـر جکسـون مـدیر موسسـه مطالعـات منطقـه اي بـه خـاطر همـه محبتهـا و            و  پروفسور شفر مولف کتاب
از همسر و فرزند عزیزم که با صبوري و بردباري خود راه را بر من همـوار نمودنـد   . پشتیبانی هایشان تشکر می کنم

در پیشـرفت  از تالشهاي مجددانه همکار گرامیم سرکار خانم اعظم انتظاري که نقـش بسـزایی   . قدردانی می نمایم
همچنـین جـا دارد از   . کار داشته و بازخوانی و ویرایش نهـایی را عهـده دار بـوده انـد کمـال سپاسـگذاري را دارم      

  .زحمات سرکار خانم قصابیان در تایپ اولیه دستنوشته ها تشکر نمایم
شـی از ضـعف   در پایان ضمن پوزش از کلیه اساتید و محققان به خاطر نقص هاي احتمالی کار که همه آنهـا نا 

امید آنرا دارم تا این کتاب بتواند کمک مـوثري بـه آنهـا در پیشـبرد اهـداف توسـعه       اینجانب در ترجمه می باشد، 
  .انعکاس نواقص موجب امتنان و خوشحالی است. منطقه اي در کشور عزیزمان ایران باشد

  
  با آرزوي توفیق                  

  مجید دهقانی زاده                  
  1390 پاییز - )دیز(ایران                   

   Dehghani.majid800@gmail.com  
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  مولف پیشگفتار
 )impact( تـأثیر بحـث  هـاي مـرتبط بـا     ستانده و کاربرد آنهـا در تحلیـل   -این نوشتار کاوشی در مدلهاي داده

  .می باشداقتصاد منطقه اي و آموزش آنها  در ساخت مدلهاي هتجرببیش از بیست سال است که ماحصل 
این است که این دسته از مدلها را در فرمتی که به سادگی قابل درك باشـند ارائـه نمـائیم، هـدف      اصلی هدف

و همچنـین   از ساختار مناسبی برخوردار بودهدیگر این است که نشان داده شود مدلهاي مورد استفاده ما در اقتصاد 
  .تأثیر فراهم شودبحث تحلیل در تجزیه و فهم کاربرد این مدلها پایه اي براي درك و 

بـه درك   يمـدل سـاده اقتصـاد   یـک  مدلها به گونه اي ارائه شود که فهم منطق و روش جبري  شده استسعی 
مـدلهاي  . بین منطقه اي به شـیوه متـداول امـروزي منجـر گـردد     و منطقه اي ده نستا -دادهپیچیده درستی از مدلهاي 

  .جبر ماتریسی از مدلهاي ساده، بسط می یابدپیشرفته 
ایشـان ابتـدا در   . در طول سـالها بهـره بـرده ام   ) Kong Chu(من تا حد زیادي از رهنمودهاي استاد کنگ چو 

، و توضیحات خسته کننده پیرامـون نکـات ریاضـی   تفاسیر ارائه و با  هاین مدلها را براي من معرفی نمود 1967سال 
ایشـان پیرامـون زنـدگی و فلسـفه مطالـب مـی       از من در حال حاضر نیز . کرده اندبه من روز تا به امکمک فراوانی 

  .مآموز
و نهـا بـه عنـوان دسـتیار     آهـر چنـد   . مـدیونم  ایالت جورجیـا به تعدادي از دانشجویان مرکز تکنولوژي  همچنین

  .دانشجو معرفی گردیده اند، در واقع بهترین معلمان من نیز هستند
مـالکوم سـاتر   . کـه برنامـه ریـز اول مـن بـود     ) Richard Dolce(ریچـارد دولچـه   : بارتنـد از برخی از آنهـا ع 

)Malcolm Sutter ( همکـاري نمـود  بـا مـا    جورجیـا به مدت سه سال در مدلهاي برنامه ریزي در هاوایی و که .
تـاثیر  ضـوع  پیرامـون مو مطالعـه  چنـدین  برنامـه هـاي سـاتر را ادامـه داد و در     که  )Clay Hamby( کالي هامبی
  .کمک نمود

بشـمار  سـاله   25که اکنون استاد اقتصاد در ایندیانا است یـک همکـار   ) Larry Davidson(سون دري دیویل
صرف یـک سیسـتم کـامالً جدیـد نمـود،      نوا اسکوتیا دو تابستان را در ) Ross Herbert(هربرت راس ، می رود

را متحمـل گردیـد و جـان    نـوا اسـکوتیا   و  سـازي مـدلهاي هـاوایی   زحمـت نو  )Steve Stokes(استیو استوکس
و  ي مـا بـه بهبـود مهارتهـاي محاسـباتی و گرافیگـی و مـدیریت جمـع آوري داده هـا        ) John McLeod(ود لمک

  .ادامه داد) Davidson(سون ددیوی به همراهورزش آماتور در ایندیانا پولیس پیرامون سازماندهی مطالعه جدید 
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از همـه آنهـا بـراي مـرور موشـکافه   . تبـدیل نمـود   ن را بـه فرمـت   HTMLاین مت) John(جان ، عالوه بر این
موضوع

 
 

تشـکر و قـدردانی مـی گـردد و از موسسـه مطالعـات منطقـه اي اسـکات الوریـج   بصورت بی نام و نشان، 
)Scott Loveridge (و دانشگاه ویرجینیاي غربی براي آماده سازي نشر الکترونیکی این اثر تشکر می گردد. 

 .نمایممی ، قدردانی و تشکر خواننده بزرگوارهاي این متن توسط شماز ارسال اشکاالت و ضعفاپیشاپیش 

www.shahrsazionline.com



  ]أ[مدلهاي تاثیرات منطقه اي

© 2011 RRI, WVU    

فهرست مطالب

صفحهعنوان

الف  --------------------------------------------------------------مترجمشگفتاریپ

الف  ---------------------------------------------------------------  مولفشگفتاریپ

1  --------------------------------------------------------------------  مقدمه-1

3  ----------------------------------  هیساده اقتصاد پايتئور: درآمدنییتعيمنطقه ايمدلها-2

3------------------------------------------------------------------  هیپااقتصادمیمفاه
  3  --------------------------------------------------------------------------------  نهیشیپ

  6  -----------------------------------------------------------------------------  دیجديمباد
6------------------------------------------------------------  کالناقتصاديمدلهاساختار

9------------------------------------------------------------------- هیپاصادراتمدل
10  ---------------------------------------------------------------پایهاقتصادنمونهمدل

--------------------------------  ضرایبمقدارمحاسبهبرايهاییتکنیک
 

------------------  12
  ١٢  ------------------------------------------------------------------------------ مقایسه رابطه برنامه ریز و مدل اقتصاددان

  ١٣  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  یروش پیمایش
  ١٣  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  هروش فرض تک کار

 

 

  ١٣ ضریب مکانی  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ١٧  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- حداقل احتیاجات

١٨  تجزیه و تح: ضرایب دیفرانسیل  لیل رگرسیون چند گانه  ------------------------------------------------------------------ 

19  --------------------------------------------------------  انتقادستایش،معایب،مزایا، :نقد
20  ----------------------------------------------------------------  مطالعههايپرسش

22-------------------------------------  ستانده و حسابهاي درآمد منطقه اي -جداول داده-3

22  --------------------------------------------------------------------------  مقدمه
22  -------------------------------------------------------------  ايمنطقهمبادالتجدول

27  --------------------------------------------------------------  درآمد ودیتوليحسابها
30  -------------------------------------------------------------------------  خالصه

30  ------------------------------------------------------------------مطالعهيپرسشها
31  ---------------------------------------------------  یاطالعاتمنابعCD- ROM :1پیوست

32  -----------------------------------------------------  يامنطقهرفاهيریگاندازه :2وستیپ
  ٣٢  ----------------------------------------------------------------------------------------  GSPنیاز تخمیمشکالت ناش

  ٣٣  ----------------------------------------------------------------------------یدرآمد شخصياستفاده گسترده از برآوردها
  
  

www.shahrsazionline.com



   ]ب [    فهرست

 

© 2011 RRI, WVU    
 

  فهرست مطالب

  صفحه                        عنوان

  34 ----------------------------------------------------  ستانده -داده يمنطق مدلها- 4

  34  --------------------------------------------------------------------------  مقدمه
  34  ----------------------------------------  حاتیتوض برابر در لیتحل و هیتجز :مدل کی يبرا یمنطق
  34  --------------------------------------  خانوارها به توجه با شدن ستهب :مبادالت جدول يساز آماده
  36  ---------------------------------------------------------------  ياقتصاد يالگو و مدل

  ٣٦  ------------------------------------------------------------------------------------------------  جدول مبادالت: اتحادها
  ٣٧  -------------------------------------------------------------------  میمستق يهایدازمنیجدول ن: یکیتکن طیشرا ایفروض 

  ٣٩  --------------------------------------------------------------------------------------  تقاضا يعرضه مساو: شرط تعادل
  ٣٩  ------------------------------------------------------------------------------  هایدازمنیجدول کل ن: ستمیس يراه حل برا

  44  ---------------------------------------------------  ستانده -داده مدلهاي در اقتصادي تغییر
  ٤٤  ---------------------------------------------------------------------------------در مقابل نتایج حاصل از تغییر رییعلل تغ

  ٤٤  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  تغییرات ساختاري
  ٤٥  -------------------------------------------------------------------------------------------------  تغییر در تقاضاي نهایی

  46  ------------------------------------------------------------------مطالعه پرسشهاي

  49 --------------------------------------------  يستانده منطقه ا -فزاینده داده بیضرا- 5

  49  --------------------------------------------------------------------------  مقدمه
  49  --------------------------------------------------------------------  بیضر مفهوم
  ٤٩  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  یحس حیتوض

  ٥٢  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  روش تکرار

  54  -------------------------------------------------------------- ندهیفزا بیضر تحوالت
  ٥٤  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------دیتول بیضرا
  ٥٥  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  اشتغال بیضرا
  ٥٦  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  يدرآمد بیضرا

  ٥٧  --------------------------------------------------------------------------------------------------  آمدي دولتضرایب در

  57  ------------------------------------------------------------------مطالعه پرسشهاي
  59  ---------------------------------------------  تفاسیر و نامها فزاینده، ضریب مفاهیم :1 پیوست

  ٥٩  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  مقدمه
  ٦٠  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  ضرایب درآمدي

  ٦٣  ------------------------------------------------------------------------------------------------- خانوار يدرآمد بیضرا
  ٦٤  --------------------------------------------------------------------------------------------------  يدرآمد بیضرا گرید

  ٦٥  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  اشتغال بیضرا
  ٦٦  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------دیتول بیضرا

  ٦٧  -----------------------------------------------------------------------------------------------------صهمشاهدات و خال
  ٦٨  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  شتریالحاقات ب

  



   ]ج [    مدلهاي تاثیرات منطقه اي
 

© 2011 RRI, WVU    

  فهرست مطالب

  صفحه                        عنوان
  

  70 --------------------------------------------------------  يمنطقه ا نیب يمدلها- 6

  70  -------------------------------------------------------  يا منطقه نیب هیپا اقتصاد يمدلها
  ٧٠  ----------------------------------------------------------------------------------------  يتک منطقه ا يبر مدلها يمرور

  ٧١  -------------------------------------------------------------------------  يمنطقه ا نیبا وجود تجارت ب يمدل دو منطقه ا

  74  --------------------------------------------------------------  شتریب مطالعه و الحاقات
  ٧٤  --------------------------------------------------------------------------------------  يمنطقه ا نیب یبخش نیب يمدلها

  ٧٤  ---------------------------------------------------------------------------------------------کیاکولوژ ياقتصاد يدلهام

  75  ------------------------------------------------------------------مطالعه يپرسشها

  76 -------------------------  ایستانده نوا اسکوت - جداول داده: کاال در بخش ياقتصاد يحسابها- 7

  76  --------------------------------------------------------------------------  مقدمه
  77  ---------------------------------------------------  یاجتماع يحسابدار یکل طرح چارچوب

  ٧٨  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  کاال يحسابها
  ٧٩  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  حساب بخش

  ٨٠  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  ییحساب نها

  81  --------------------------------------------------------  شده عیتجم ستانده - داده جداول
  ٨١  ------------------------------------------------------------------------------------------------  ییکاال يانهایجدول جر

  ٨٢  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  جدول منشأ کاال

  83  ------------------------------------------------------------------مطالعه يپرسشها

  86 ----------------------  ایستانده نوا اسکوت -منطق مدل داده: کاال در بخش یبخش نیب يمدلها- 8

  86  --------------------------------------------------------------------------  مقدمه
  87  ------------------------------------------------------------------  اطالعات و ها داده
  87  --------------------------------------------------------------------  یکیتکن طیشرا

  ٨٧  -----------------------------------------------------------------------------------------------  فرض ثابت بودن واردات
  ٨٩  --------------------------------------------------------------------------------------------  فرض ثابت بودن سهم بازار

  ٩٢  ---------------------------------------------------------------------------------------------  يفرض ثابت بودن تکنولوژ
  ٩٣  -------------------------------------------------------------------------------------  عرضه و تقاضا يبرابر: شرط تعادل

  ٩٣  ---------------------------------------------------------------------------------------------  کل يهایازمندیجدول ن: حل

  95  ---------------------------------------------------  بخش در کاال يمدلها در ياقتصاد رییتغ
  96  ------------------------------------------------------------------مطالعه يپرسشها

  101  ------------------------------------------  متحده االتیا ستانده -داده مدل اتیاضیر :1 مهیضم

  106  ----------------------------------------------------  یبخش نیب يساخت مدلها- 9

  106  ----------------------------------------------------------------------- هیپا مدل
  



   ]د [    فهرست

 

© 2011 RRI, WVU    
 

  فهرست مطالب

  صفحه                        عنوان
  

  107  -----------------------------------------------------------------  نیتخم يکهایتکن
  ١٠٧ --------------------------------------------------------------------------------------------  یشیمایصرفاً پ يکهایتکن

  ١٠٩ -------------------------------------------------------------------------------------------  تقاضا -روش موازنه عرضه
  ١١٠ ----------------------------------------------------------------------------------------------  صادرات یشیمایروش پ

  ١١١ -------------------------------------------------------------------------------------------------  منتخب ریروش مقاد

  111  --------------------------------------------------------------  بخش در کاال يروشها
RIMS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ١١٢  

IMPLAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ١١٢  
IO7  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ١١٢  

IOPC  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ١١٢  
  ١١٢ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  موارد ریسا

  114  -----------------------------------------------------------------مطالعه يپرسشها

  115  ---------------------------------------------------------------  منابع و مآخذ

  

  

  

  تصاویرفهرست 

  صفحه                        عنوان
  6  ......................................................................................................................................  ينزیمدل ساده ک: 1- 2تصویر 
  10  ..........................................................................................................................  مدل مطلق صادرات پایه 2- 2تصویر 
  11  .............................................................................................................................مدل مطلق اقتصاد پایه 3- 2تصویر 
  47  .........................................................................................................................  اندهست -مدل ساده داده: 1- 4تصویر 

  77  ......................................................................................  اینوا اسکوت يستانده برا- جداول داده یطرح کل: 1- 7 ریتصو
  78  ....................................................  بر حساب کاال دیبا تاک اینوا اسکوت يستانده برا -جدول داده یطرح کل: 2- 7 ریتصو
  79  .........................................................  بر حساب بخش دیستانده نوا اسکوتیا با تاک -جدول داده یطرح کل: 3- 7 ریتصو
  81  ........................  ییبر حساب درآمد و مخارج نها دینوا اسکوتیا با تاک يراستانده ب - جداول داده یطرح کل: 4- 7 ریتصو
  97  ...........................................................................  منطقه کی يستانده کاال در بخش برا -مدل ساده داده: 1- 8 ریتصو

  



  ]ه[مدلهاي تاثیرات منطقه اي

© 2011 RRI, WVU    

جداولفهرست 

صفحهعنوان
23  ..................................................................................................................  مبادالت بین بخشی فرضی :1-3جدول 
28  .......................................................................  1970، سال ایجورجالتیايو درآمد برا دیتوليحسابها :2-3جدول 
35  ........................................................................  با درونزا بودن بخش خانواریفرضیبخشنیمبادالت ب: 1-4جدول 
38  .......................................................................................................  میمستقيهایازمندینیجدول فرض: 2-4جدول 
42  ....................................................................................  )با درونزا فرض کردن خانوارها(نیازمندیهاي کل : 3-4جدول
42  ..........................................................................   )با درونزا فرض کردن خانوارها(بخش  -ضرایب تولید: 4-4جدول 
43  ...................................................................................  )با برونزا فرض کردن خانوارها(نیازمندیهاي کل : 5-4جدول 
43  .....................................................................  مقایسه ضرایب تولید با فروض متفاوت نسبت به خانوارها: 6-4جدول 
50  .......................................................................................................  میمستقيهایازمندینیل فرضجدو: 1-5جدول 
مخـارج در کـل   يشده در دورهایابیردعیبخش صنا دیدر تولشیدالر افزا100از یناشندهیفزابیاثر ضر: 2-5جدول 

52  .............................................................................................................................................................  یاقتصاد فرض
56  .................................  یاقتصاد فرضيبرایالتیو دولت ایاشتغال، درآمد، درآمد دولت محلد،یتولبیضرا: 3-5جدول 
68  .................................................  و بلرلریستانده م -دادهلیمربوط به تحلبیضرايخالصه نام و فرمولها: 4-5جدول 
84  .......................................................................1984نوا اسکوتیا در سال يشده کاال براعیتجمانیجر: 1-7جدول 
85  .............................................................................  1984شده کاال در نوا اسکوتیا در سال عیمنشا تجم: 2-7جدول 
89  ............................................  1984سال  -نوا اسکوتیا يکاال در بخش برایشده استانعیتجماناتیجر: 1-8جدول 
91  ......................................................................  1984سال  -نوا اسکوتیا يبرایسهم بازار داخلبیضرا: 2-8جدول 
91  ..................................................................1984سال  -نوا اسکوتیا يبرایاستانیبخشنیمعادالت ب: 3-8جدول 
93  .................................  1984سال  - اینوا اسکوتيناخالص برا دیهر دالر توليبه ازامیمستقيهایازمندین: 4-8جدول 
94  ....................................1984سال  -نوا اسکوتیا يبرا) ییو القامیمستق ریغم،یمستق(کل يهایازمندین: 5-8جدول 
94  ............................................................................  1984سال  -نوا اسکوتیا يبرایبخش دیتولبیضرا: 6-8جدول 

  
  

اشکالفهرست 

صفحهعنوان
24  ............................................................................................  جدول مبادالت به عنوان تصویري از اقتصاد 1-3شکل 
37  ...........................................................................................................................مبادالتيجدول جبر: 1-4شکل 
51  ...................................................  یینهايبه تقاضاعیبخش صنايدالر100از فروش یناشتیاثر فعال: 1-5شکل 
52  .......................................  یینهايبه تقاضاعیبخش صنايدالر100از فروش یناشندهیفزابیاثر ضر: 2-5شکل 
  54  .............................................................  عیبخش صناداتیتوليدالر100از صادرات یاثر موج دار ناش: 3-5شکل 

  

www.shahrsazionline.com





   ]1[    مدلهاي تاثیرات منطقه اي
 

© 2011 RRI, WVU    

  دمهمق - 1
و این فـرم  . آمده است، رهنمود می سازد "تحلیل تأثیر منطقه اي"این متن، خواننده را به آنچه که تحت عنوان 

عموماً منافع منطقه اي را در ارتباط با تغییرات در ساختار اقتصاد منطقه اي شـرح مـی دهـد و معمـوالً      ،تحلیلشیوه 
  .است روي مدلهاي تقاضا محور از اقتصادهاي محلی بنا شده

سـتانده   -از مـدلهاي شـناخته شـده تحـت عنـوان مـدلهاي داده      اي قصد ما این است که خواننده را با مجموعـه  
و هدف اصلی این است که نشان دهیم مدلهاي مورد استفاده ما در اقتصاد به خوبی بنا شـده  . منطقه اي آشنا سازیم

  . نداز ساختار مناسبی برخوردار
مـدل سـاده اقتصـاد    یک گونه اي ارائه دهیم که فهم و درك منطق و روش جبري مدلها را به  ستا شدهتالش 

مـدلهاي  . ستانده منطقـه اي و مـدلهاي بـین منطقـه اي منجـر شـود       -پایه به درك درستی از مدلهاي پیچیده تر داده
حـت و بـی   به طور قابـل مالحظـه اي را  آنها درك و فهم پیشرفته جبر ماتریسی از مدلهاي ساده ساخته می شوند و 

  .دردسر می باشد
سـاخت   و نحـوه  شروع می شـود و الگـو   »مدل اقتصاد پایه« یعنی با ساده ترین مدل در اقتصاد منطقه اي 2فصل 

  .مورد استفاده خواهد بود، شرح داده می شود کتابمدل که در تمام یک 
ه از قراردادهــاي ســاده ســتانده منطقــه اي را بــه عنــوان توصــیفی از اقتصــاد بــا اســتفاد  –، جــدول داده 3فصــل 
  . می دهد نشان ،حسابداري

   . ستانده را در فرمتی ساده و قابل فهم از منطق مدلهاي اقتصاد پایه بیان می دارد -، منطق مدلهاي داده4فصل 
ستانده منطقه اي متمرکـز مـی شـود و بـه ایـن ترتیـب فصـلی اسـت کـه بیشـترین            -، روي ضرایب داده5فصل 

  .گران جهت تفسیر تحلیل تأثیرات دارداهمیت را براي تحلیل 
سـتانده بـراي    -در اینجـا روشـهاي تحلیـل داده   . ، یک فرمت مختصر براي مدلهاي بین منطقـه اي اسـت  6فصل 

  .ستانده بین منطقه اي به کار برده می شوند -مدلهاي اقتصاد پایه به منظور تفسیر مدلهاي داده
را ارائـه   1970از سـال   بعـد  سـتانده  -در ساخت جـداول داده فرمت رایج کاال در بخش مورد استفاده  ،7فصل 
  .فرمت مذکور، فرمتی است که در آن اطالعات سطح ملی در دسترس می باشد. می دهد

ایـن دو فصـل   . را مـی سـازد   7بخش از جداول موجود در فصل  در ستانده بر حسب بخش -، مدل داده8فصل 
  .هندمی دا توسعه رمورد نظر منطق مدل  ، 4و  3به موازات فصول 
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ــا بکــارگیري تکنیکهــاي   -، شــرح خالصــه اي از روشــهاي ســاخت مــدلهاي داده 9ســرانجام فصــل  ســتانده ب
نسبتاً عمومی است و هنوز براي پوشـش سیسـتمهاي متنـوع تجـاري در     وضعیت، این . ارائه می دهدرا غیرپیمایشی 

  .دسترس توسعه نیافته است
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  ري ساده اقتصاد پایهتئو: مدلهاي منطقه اي تعیین درآمد - 2

  مفاهیم اقتصاد پایه
آغـاز مـی    ،جدید اقتصادي روي شـهرها و نـواحی   هايمفاهیم اقتصاد پایه بواسطه نیاز به پیش بینی اثرات فعالیت

جدیـد در شـهر مـا مسـتقر شـده اسـت، ایـن موضـوع مسـتقیماً تعـداد           ) واحـد (می شود یـک کارخانـه    گفته. شود
در اقتصاد بازار این کارکنـان بـراي تهیـه غـذا، مسـکن، پوشـاك، آمـوزش،        . ایدمشخصی از افراد را شاغل می نم

بنـابراین سـوالی کـه برنامـه     . یگر نیازمندیهاي یک زندگی خوب به دیگران وابسته مـی باشـند  دحمایت و امنیت و 
د روي اشـتغال  اثرات غیر مستقیم این فعالیت جدی«ریزان شهري و اقتصاددانان به پاسخ آن نیاز دارند این است که 

با ارزیابی و تخمین این موارد، ما می توانیم به سمت برنامه ریزي زیـر سـاخت اجتمـاعی    » و درآمد جامعه چیست؟
  .نیاز جهت پشتیبانی از همه این افراد حرکت کنیم مورد

 در ایـن مـدلها،  ). تقاضـا محـور مـی باشـند    (مدلهاي اقتصاد پایه روي طرف تقاضاي اقتصاد متمرکز مـی شـوند   
سرمایه گذاري نادیـده پنداشـته مـی شـود و بنـابراین در زمـره روش       ) مولد بودن(طرف عرضه یا خاصیت تولیدي 

. ها قـرار مـی گیـرد    شکلهاي جدید این مدلها در زمره اقتصاد کالن کنیزین. هاي کوتاه مدت محسوب می گردند
. همراه با مقداري بیکاري شـروع مـی کنـیم    در یک دوره مقدماتی اقتصاد، ما با یک مدل ساده اقتصاد بسته معموالً

  .یک اقتصاد باز با کشش باالي عرضه نیروي کار مدنظر خواهد بود ، معموالًدر اقتصادهاي منطقه اي
مـی پـردازیم و سـپس     اقتصـادي  در این فصل ابتدا به جایگاه تئوري اقتصاد پایه در تاریخ افکار و اندیشـه هـاي  

ن روشـهاي تخمـین مقـادیر    آپـس از  . اي اقتصاد پایه مقدماتی خـواهیم داشـت  مروري بر مدل ساده کنیزي و مدله
  .ب را بررسی می نماییمیضرامربوط به 

  پیشینه
در عمـل، کـنش مـا در مقابـل واکـنش آنهـا       . به طور رایج می توان علوم اقتصادي را  به دو بخش تقسیم نمـود 

در تجزیـه و تحلیـل،   . ري کننده شکار هسـتند این دو بخش شکارچی و جمع آو در زندگی بدوي، .قرار می گیرد
اولیـه در مقابـل ثانویـه، مولـد در برابـر غیـر مولـد، اساسـی و غیـر اساسـی، صـادرات در مقابـل             وضعیت بصـورت  

نگهداري، پرکننده ها و سازنده ها، کارگران مولد و کارگران غیرمفید، نیروي کار ضروري و نیروي کار مـازاد و  
  .1کمل این مقدمات باشدمو می تواند  تهاي زیر به طور واضح این پیشینه را بیان می کندیادداش. غیره خواهد بود

                                                
تکامـل  . استوار شـده اسـت  ) Kang and Palmer 1958(و کانگ و پالمر ) Oser 1963(این قسمت بر مبناي مطالعه اسر  - 1

  .که تاکنون منتشر شده است بشمار می روداندیشه اقتصادي اسر یکی از بهترین اسناد تاریخی کوتاه در حوزه اندیشه اقتصادي 
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تـا   1500کـه بـین سـالهاي     مرکانتیلیسـت هـا  تسلط در دوره زمانی . ي استوست یک نمونه بدیاندیشه مرکانتیل
دیگـران متحـد و یکـی    در نظر گرفته می شود دولتهاي اروپایی، قدرت و توان رزمی خود را براي مقابله بـا   1776

دانانى که معتقد بودنـد رفـاه اقتصـادى یـک کشـور در اثـر        اقتصاد  مرکانتیلیست ها: توضیح مترجم{ .کرده بودند
  .}مدن مازاد در تراز پرداختها و تراکم طال و سایرفلزات گرانقیمت افزایش مى یابدآبوجود 

متفـاوت از یـک مرکانـت     ،فلسـفه موضـوع  ه کـ مورخان و نگارندگان اسناد تاریخی آن زمان تاکید می کننـد  
  .جدید یا اتاق بازرگانی نیست

. مرکانتیلستها تاکید بر انباشت و تراکم طال و جواهرات براي اتخاذ اهـداف سیاسـی و نظـامی کشـورها داشـتند     
کاالهـا بـراي   . پایه اقتصادي جامعه در برگیرنده بخشهایی بـود کـه تـراز تجـاري را مثبـت و مطلـوب مـی سـاختند        

بـارگیري و حمـل   قیر بدان نیازمند بود، صادرات مـواد خـام ممنـوع بـود،     فصادرات تولید می شد گر چه جمعیت 
نیز به عنوان یک منبع تـامین مـواد اولیـه و     مستعمره ها ،کاالها با قایقهاي محلی در صورت امکان آن، اجباري بود

  .خام مطرح بودند
و عضـو هیئـت مـدیره     و خاور نزدیـک  ییجارت ایتالیاکه یک بازرگان در ت) Thomas Mun(توماس مون 

گـنج  در  مرکانتیلیسـت  تفسـیر او از دکتـرین   . این نویسندگان است نکمپانی هند شرقی است، یکی از مشهورتری

بـراي غنـی   .... " نگارش شده اسـت تشـریح شـده اسـت کـه      1630که در سال  انگلستان از طریق تجارت خارجی
او تاکید می کند که صادرات مازاد یـک راه حـل کلیـدي    . "افزایش گنجینه هایمان کردن قلمرو پادشاهی و براي

  :است
دریافتی یا بواسطه خرید کردن از دیگر کشورها ) gifts(گر چه ممکن است قلمرو پادشاهی بواسطه هدایاي 

بنابراین . ندغنی و ثروتمند شود، لیکن این موارد حتی هنگامی که بوقوع نیز بپیوندند نامطمئن و کوچک هست
تجارت خارجی است، بگونه اي که نباید هیچگـاه و  ما، افزایش ثروت و گنجینه هاي براي ابزارهاي عمومی 

سـر،  اُاز (حتی لحظه اي فروش بیشتر به دیگران در مقابل مصـرف کمتـر از تولیـدات آنهـا را فرامـوش کنـیم       
  ).14صفحه  1963

نیمـه دوم قـرن    ند و دردرهبـري مـی شـ    )François Quesnay(فیزیوکراتها که بوسیله فرانکویش کویزنی 
نها واکـنش نشـان   آها و تفکرات  ستیمیالدي پیش از انقالب فرانسه ظهور کردند، به افراطی گریهاي مرکانتیل 18

از بحـث حمایـت از    رآنها معتقد بودند جامعه تحت کنترل قوانین طبیعی اسـت و بـا مـداخالت دولتـی فراتـ     . دادند
 نـد کـه معتقد هسـتند   یانکس فیزیوکراتها : توضیح مترجم{ .مخالف می باشند ،یی و آزادي قراردادهازندگی، دارا

  .}زمین یگانه سرچشمه ثروت است وحکومت بایدتابع طبیعت باشد
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سیاسـت عـدم   ". و محـدودیتهاي دولتـی مـی باشـند    هـا  ، مرکانتیلیسـت  )ارهـا دزمین (آنها مخالف همه فئودالها 
. آنها بـراي کسـب و کـار آزاد اسـت    عبارت موجز و کلمه کلیدي  "، پروانه عبوراقتصادى  امور مداخله دولت در

  .آنها مخالف کاالهاي تجمالتی به عنوان مانعی در جهت انباشت سرمایه بودند
اول آنکـه، در طـرز   . پیشرو تفکـر اقتصـاد پایـه مـی باشـند      دلیلبه دو ، آنها در این کتاب بنابراین براي هدف ما

نزد فیزیوکراتها، تنها کشـاورز مولـد بـه حسـاب     . حائز اهمیت می باشند) اعتبار(خذ ارزش آابت منابع و معملشان ب
صـنایع، تجـارت و مشـاغل عقـیم و بـی حاصـل        .می باشند خاك محصول زمین و ي موجود،همه ارزشها. می آید

فعالیتهاي مولد و غیـر مولـد شـبیه     این طبقه بندي از. ارزش گذرا براي مصرف کننده می باشندداراي بوده، حقیقتاً 
  .طبقه بندي پایه و خدمات وابسته در مباحث اقتصاد پایه می باشد

و دوم آنکه، فیزیوکراتها بر این باورند که جریـان پـول در سیسـتم اقتصـادي بـه انـدازه گـردش خـون در بـدن          
چرخـه گـردش   یـا  (ن دوري کـویزنی یـک پیشـینه اي از دیـاگرام جریـا      تابلو اقتصادي. شخص زنده اهمیت دارد

   .بود که در اقتصاد کالن کینزي مشهور شد) فعالیتها
، در حالیکه شدیداً از ایـن نویسـندگان فرانسـوي تـاثیر پذیرفتـه بـود در ایـن مسـئله          1776آدام اسمیت در سال 

غیـر مولـد   او بر تولید مواد و کاالهاي عینی و محسوس تاکید داشت و خدمات و دولت را . جایگاه محکمی یافت
  .می دانست

منبـع  بـه نظـر مـارکس نیـروي کـار بایسـته       . کنـد  ، اقتصاد را به دو بخش تقسیم میدر رساله اش کارل مارکس
دستمزد به اندازه اي که صاحب کار را براي ادامه کـار نگـه دارد پرداخـت     ،و در مقابل محسوب می گرددثروت 

ارزش آن بوسـیله سـرمایه داران در قالـب     لیکن بودم شده گر چه نیروي کار مازاد توسط کارگران فراه. دومی ش
بودنـد بلکـه مجبـور بـه تولیـد      شـان  مصرف اندازه کارگران نه تنها مجبور به تولید به . ارزش اضافی ضبط می شود

پیش خدمتها، اربابان، کلیسایی و فعالیتهاي بازرگانی، فعالیتهاي بـی حاصـلی بودنـد    . اضافی براي سرمایه دار بودند
  .ه چیزي به ارزش کل اضافه نمی کنندک

رسـاله  در ) Jean Baptiste(به عنـوان مثـال جـین باپتیسـت     . سایر اقتصاد دانان قرن نوزدهم بخشنده تر بودند

او مـی گویـد قـانون معـروف و      .نمـود  آدام اسمیت را در فرانسه مشـهور ) 1803( اش تحت عنوان اقتصاد سیاسی
بیان می شود، ایجـاب مـی کنـد کـه همـه       "تقاضاي خودش را ایجاد می کند عرضه،"نامی بازارها، که به صورت 

 . کارها مولد باشند، براي آنکه همه فعالیتهاي جبرانی، مطلوبیت ایجاد می کند

دو بخش را مشـاهده مـی کنـیم     بهبا این وجود، ما یک رشته محکمی از افکار تقسیم کننده فعالیتهاي اقتصادي 
  .اد پایه را به عنوان یک شیوه قدیمی مورد توجه قرار دهیمو می توانیم مفاهیم اقتص
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  مبادي جدید
و گهگـاه شـلوغی و در هـم برهمـی آن نـامطلوب و      بـوده  نوشته هاي جدید بابت اقتصاد پایه بسیار زیاد و انبوه 

  .آزار دهنده است
ن در اوایـل  آلمـا اهـل  که یـک جغرافیـدان اقتصـادي    ) Werner Sombart(به نظر می رسد، ورنر سامبارت 

  .1این قرن می باشد، سهم عمده اي در مفاهیم مدرن دارد
ادهـاي اقتصـادي   نهکـه در تـاریخ    "معمـار شـهري  "و  "فیلـدهاي شـهري  "سامبارت براي تشخیص و تمییز بین 

امـا در یـک سـري    . پاسخگوستآورده شده است، ) Frederick Nussbaum(اروپاي مدرن فردریک نوسبام 
مرتباً از نوسبام نقل قـول مـی کنـد بـدون     ) Richard B.Andrews(، ریچارد اندریوس 1950از مقاالت اوایل 

کار انـدریوس شـدیداً منتشـر شـد و بـه      . به این امر که نوسبام کتابش را بر اساس کار سامبارت بنا نهاده است اشاره
  .گردیدیک مرجع استاندارد تبدیل 

  کالن ساختار مدلهاي اقتصاد
مـی تـوانیم بـا سـاده     . بحث را شروع کنـیم  ،اجزاي اصلی ساختار مدل با مروري بر باشدبه نظر می رسد مناسب 

ایـن مـدل بـه صـورت جبـري در      . کینزي یـک اقتصـاد بسـته، شـروع کنـیم      مدلیعنی ترین مدلهاي اقتصاد کالن، 
مـا  . ه اسـت مورد استفاده قرار می گیرد، نشان داده شـد  جاي کتابو فرمت استاندارد ذیل که در همه  1-2تصویر 

اجمـالی ارائـه مـی    بصـورت  ل و نهایتاً راه حل را طرح ریـزي و  یات تکنیکی یا رفتاري، شرایط تعادتعاریف، فرض
پـس ارزش دارد تـا ماهیـت     ،مطرح خواهد شد ي مورد استفاده در این کتابهاچون این رویه براي همه مدل. کنیم

  .اجزاي این مدل مرور شود
 --------------------------- --------------  

  مدل ساده کینزي: 1-2ر یتصو
  :تعاریف یا اتحادها

  )منابع برنامه ریزي شده از درآمد(سرمایه گذاري  + مصرف مخارج برنامه ریزي شده
)1( C+I  E  

  )ي واقعی از درآمدصورت بند(پس انداز  +مصرف  )تولید(درآمد واقعی 
)2( Y C+S  

  :فروض تکنیکی یا رفتاري

  )هر دو واقعی و برنامه ریزي شده(یک تابع خطی از درآمد  =مصرف

                                                
  .)1968 ،کرومه(براي بیان این عبارت به گونتر کرومه استناد شده است  - 1
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   =C= a+cy             (c<1میل نهایی به مصرف(  )3(

  )مقدار مشخص شده بطور مستقل(سرمایه گذاري برنامه ریزي شده  =سرمایه گذاري
)4( I = I'  

  
  :ط تعادلشر

  مخارج، یا درآمد واقعی با مخارج برنامه ریزي شده برابر است =درآمد
)5( Y=E   

  پس می توان شرط زیر را استخراج نمود C+I= C+Sیا 

  )نشت(خروجی  =)تزریق(ورود 
)6( I=S  

  
  :حل بواسطه جایگزینی
 Y= C+I      )5(در ) 1(با جایگزینی 

  'Y = a + cY + I        )4(و ) 3(جایگزینی 
Y - cY = a + I'  
(1 - c)Y = a + I'  

Y = {1/[1 - c]}*(a + I') 
  :ي کنیزي عبارت است ازرضریب ساده سرمایه گذا

dY/dI = 1/[1 - c] 

 -----------------------------------------  
عبـارت  اصـطالح و  در ریاضـیات   .تعریف همیشه درسـت اسـت   ،بنابراین. ، بیان یک واقعیت استتعریفیک 
درآمـد ملـی    ه در آنکـ  یکی از اتحادهاي مهم در اقتصاد کالن اتحـاد درآمـد ملـی اسـت     .شدمی با اتحادصحیح 

. اسـت ) تحقـق یافتـه  (معادل مجموع مصرف واقعی و سرمایه گـذاري واقعـی   ) مخارج واقعی(واقعی یا تحقق یافته 
  .شدبامعادل مجموعشان بایستی مخارج واقعی . در یک مدل ملی ساده این یک عبارت صحیح می باشد
بـا مجمـوع مصـرف و    ) که معادل دیگر براي تولیـد اسـت  (اتحاد مهم دیگر در مدل ساده، این است که درآمد 

  .پس انداز معادل است
این اتحاد مـی توانـد   . ن را پس انداز خواهیم کردآما به عنوان گیرنده درآمدها، یا آن را مصرف می کنیم و یا 

  .اوت بین درآمد و مصرف ارائه شودهمواره به عنوان تعریف پس انداز بصورت تف
در ایـن  . مـی باشـد   ياقتصـاد  عملگرهاي، معادالت توضیح دهنده رفتار گروههاي مشخص یا فرضیات رفتاري

مصـرف تـابعی   (زمینه، رابطه رفتاري کلیدي، تابع مصرف می باشد بگونه اي که مصرف به درآمد وابسته می باشد 
  ):از درآمد است

 )(YFC   
  :شکل خطی به صورت زیر بیان می شودکه در 
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cYac   
a   نشان دهنده مصرف مستقل وc   میل نهایی به مصـرف)dY

dc (  مـی باشـد .a  وc     پارامترهـاي معادلـه مـی

Yآنگاه     a>0یادآوري می شود که اگر . باشند
C

dY
dc . 

  :یک نتیجه ضمنی اما مهم از این فرض عبارتست از
YcacYS )1(    

خـارج از سیسـتم تعیـین و مشـخص مـی       I. فرض رفتاري مهم دیگر در این مدل ساده، سرمایه گذاري اسـت 
رف کـه مقـدارش در درون سیسـتم    سرمایه گذاري در مقایسه با مصـ . سرمایه گذاري برنامه ریزي شده است. شود

  .یا خارجی است زا برونمشخص می شود، یک متغیر 
را ) محصـوالت (نهـاده هـا و سـتاده هـا     بین یک تابع تولید ارتباط . ل از فرض تکنیکی، تابع تولید استثایک م

),(یک مثال مأنوس از تابع تولید بصورت . بیان می کند LKFQ  ی دهد چگونه سـرمایه  می باشد که نشان م
  .و نیروي کار براي تولید محصول ترکیب می شوند

در سیسـتم گنجانـده شـده    ) عملگـران (تصـمیم گیـران   ) برنامـه هـاي  (، شرطی است که در پیش بینی ها تعادل
در این مدل ساده، شرط تعادل این است که درآمد معادل مخارج برنامه ریزي شده باشد یا همـان اسـت کـه    . است

معادل سـرمایه گـذاري برنامـه ریـزي     ) که مجموعه اي از محدودیتها روي سرمایه گذاري واقعی است( از پس اند
  .شده است

ولـو اینکـه سـرانجام،    (نکته این است که سرمایه گذاري برنامه ریزي شده و پس انداز نمی توانند معادل باشـند  
هنگـامی کـه آنهـا    ). حسـابداري اسـت   لـی ایـن یـک اصـل ک    -گذاري واقعی باشدپس انداز واقعی معادل سرمایه 

هنگامی که برابر نیستند، فشـارها متوجـه آن اسـت کـه سـطح درآمـد       . برابرند، بنابراین همه طرفین صدق می کنند
  .پس انداز به سطحی معادل سرمایه گذاري برنامه ریزي شده رسانده شودآنکه باالتر یا پایین تر شود، تا 

نظیـر بـاورز   (سـهولت در چنـدین کتـاب در دسـترس، یافـت مـی شـود        مقدمات خوب جهت هنر مدل سازي ب
Bowers  و بــایردBaird 1970 ؛ کوجیکــوKogiku 1968 ؛ نیــلNeal  و شــونShone 1976 .( مــدل ســاده

مـی  ) 1994  کـاس و فـایر  (در ایـن زمینـه   یک مرجـع خـوب   . کنیزي در همه متون اصلی اقتصادي یافت می شود
  .باشد
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 strawmanمدل صادرات پایه 

هـیچ کجـا ایـن    . در برابر آنچه که توبیخ و استدالل می کند رایج اسـت  strawman1در اقتصاد، ساختن یک 
با این نگاه که تنها عامـل تعیـین کننـده رشـد      "صادرات پایه"مدل . رویه بیشتر از مطالعات منطقه اي مرسوم نیست

بـه هـر حـال بـه نـدرت        .ل سایرین را بیان کنداغلب ساخته می شود تا  استدالاقتصادي کاالهاي صادراتی هستند، 
ایـن نظریـه    .نباشد "اقتصاد پایه"پیدا نمود که همچنین یک نظریه پرداز  "صادرات پایه"می توان یک نظریه پرداز 

  .پردازان پذیرفته اند که عوامل تعیین کننده دیگري غیر از عامل صادرات نیز بر رشد موثر می باشد
مطلـق غیـر قابـل    را بسازیم و ببینیم که چگونه یـک حالـت صـادرات پایـه       strawmanاکنون می توانیم این 

تنها عامل مسـتقل در نظـر   عنوان به سمت یک اقتصاد باز حرکت کرده و صادرات را به حال  .دفاع و نشدنی است
رآمـد منطقـه   آنگـاه د ) ساده ترین حالت براي مصرف(زا در نظر گرفته شود  برون) مخارج(اگر هزینه . می گیریم

  ). 1997 ،قالی(اي حتی هنگامی که صادرات صفر است می تواند وجود داشته باشد 
نشـتی کلیـدي   پـس انـدازها   ، يکینـز مـدل  در . تنها اندکی با مدل سـاده کینـزي متفـاوت اسـت    مورد نظر مدل 

د کـه سـرمایه   حـادث مـی شـو   به عنوان نتیجه رکود اقتصـادي، زمـانی    اشتغال ناقصکه او تصریح می کند . ندهست
ریزي شده به سطحی پایین تر از سطح تعادل اشتغال کامـل بـه خـاطر فقـدان اطمینـان در بازارهـاي        گذاري بر نامه

   .مصرف بود ،اومدل متغیر درونزواي . سرمایه گذاري تنزل یابد
. شـود بـاز تعریـف مـی     "مخارج داخلی"زاي آثار مصرف، اکنون به عنوان  در مدل صادرات پایه، جریان دون

مـا نمـی   (ر مـی کنـیم   تما به طور کلی از پس انداز صرف نظر و مخارج سرمایه گذاري را در مخـارج داخلـی مسـت   
خواهیم در مورد کسادي در کل اقتصاد شـرح دهـیم بلکـه مـی خـواهیم در مـورد تغییـرات در درآمـد منطقـه اي          

کـه بـه عنـوان     الب واردات نمود مـی یابـد  تابع پس انداز در ایجاد یک نشتی در اقتصاد اکنون در ق). توضیح دهیم
تابع سرمایه گذاري نیز اکنون در قالب صادرات بـه عنـوان محـرك اقتصـاد     . یک تابعی از درآمد تعریف می شود

  .مبتنی بر صادرات نمود می باید
  

                                                
یافت نشد، لیکن مفهوم آن را می توان بـدین صـورت    strawmanجهت لغت  علی رغم جستجوي زیاد معادل فارسی مناسبی - 1

   :ارائه نمود
یک نسخه ساده سازي شده از یک مفهوم که در راستاي تبیین و یا تفسیر ساده تر به اندازه اي تحریف می گـردد کـه بنظـر تمسـخر     

 Brewer,E.Cobham (1898) Dictionary of phrase and fabu, Retrievedغیـر قابـل پـذیرش مـی نمایـد     و آمیز 

May 2009).(  ،به عبارتی دیگرstrawman  خلق طرح اولیه اي از آزمون و نقد یک مسئله و برنامه ریزي در راستاي گردآوري
  .بازخوردهاي مناسب براي رسیدن به دستاوردهاي نهایی که مطلوب و نه لزوماً بهینه است، می باشد



   ]10[    تئوري ساده اقتصاد پایه: مدلهاي منطقه اي تعیین درآمد
 

© 2011 RRI, WVU    
 

 -----------------------------------------  
  مدل مطلق صادرات پایه 2-2تصویر 

  :تعاریف یا اتحادها

  )اهورودي (صادرات  + تولید داخلی خارج کلم

)1(                                                XDE  

   واردات + داخلی مخارج درآمد 

)2( MYD            یا   MDY   
  

  :فرضیات تکنیکی یا رفتاري

  رآمدیک تابع خطی از د =واردات

m<1(  mYMمیل نهایی به واردات ( )3(   

  زا که مقدارش خارج از مدل تعیین می شود یک متغیر برون =صادرات

)4(                                                  
'XX   

  
  :شرط تعادل

  مخارج کل = درآمد

)a5(        EY   

  تزریق = یا نشت

)b5(        XM   
  

  :حل به واسطه جایگزینی

a5(          XMYY(در ) 2(و ) 1(جایگذاري    
  'Y = Y - mY + X            )4(و ) 3(جایگذاري 

                Y - Y + mY = X'  
                mY = X'  
                Y = (1/m)*X'  

  dY/dX = 1/m        :ضریب صادرات پایه عبارتست از
 -----------------------------------------  

  مدل نمونه اقتصاد پایه
. براي ساخت یک مدل واقع گرایانه تر، پس انداز و سرمایه گذاري برونزا مـی تواننـد بـه سیسـتم اضـافه شـوند      

توضـیحات  در اینجـا فقـط   . مدل را به مدل نمونـه اقتصـاد پایـه توسـعه مـی دهـد       ،مشتمل بر این موارد 3-2تصویر 
  .الزم و ضروري است ،فرعی
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 -----------------------------------------  

  مدل مطلق اقتصاد پایه 3-2تصویر 
  :تعاریف یا اتحادها

  سرمایه گذاري + صادرات + تولید داخلی مخارج کل

)1( E D + X + I  
  پس انداز + مصرفدرآمد

)2(   Y C + S  
  واردات + مخارج داخلی مصرف

)3( D C - M     یاC D + M  
  

  :فرضیات تکنیکی یا رفتاري

  یک تابع خطی از درآمد = مصرف

)4( )c میل نهایی به مصرف   (C = cY   

  یک تابع خطی از درآمد = واردات

)5(  )m میل نهایی به واردات(  M = mY  

  .که مقدارش بیرون از مدل تعیین می شودزا  یک متغیر برون = صادرات

)6(     X = X'  
  .زا که مقدارش بیرون از مدل تعیین می شود یک متغیر برون = سرمایه گذاري

)7(     I = I'  
  

  :شرط تعادل

  مخارج کل = درآمد

)a8(        Y = E  

  تزریق = نشت یا

)b8(      M + S = X + I  
  

  :حل بواسطه جایگزینی
  a8(                         Y = C - M + X + I(در ) 3(و ) 1(جایگزینی 
  'Y = cY - mY + X' + I              7و ) 6(، )5(، )4(جایگزینی 

Y - cY + mY = X' + I'  
(1 - c + m)Y = X' + I'  
Y = {1/[1 - (c - m)]}*(X' + I')  

  :ضرایب سرمایه گذاري و اقتصاد پایه عبارتند از
dY/dX = 1/[1 - (c - m)] و  dY/dI = 1/[1 - (c - m)]  

 -----------------------------------------  
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بهرحال به نظر من ایـن قالـب   ). که در مدل ساده کنیزي ظاهر می شود(مصرف مستقل می باشد  ،عنصر مفقوده
ل کنیزي مطلـوب  مد امی تواند براي تکمیل کردن و تطابق آن باین قالب به بیان دیگر . یحاتی می باشدرجداراي ت

نـرخ   بـا  گذرنده از مبدا و صعوديو به عالوه آن می تواند به ما بابت اینکه تابع مصرف احتماالً منحنی شکل . باشد
میل نهایی به مصـرف در محـدوده درآمـدهاي بـاالتر از آنچـه      . بر حسب درآمد خواهد بود، سودمند باشد یکاهش

مصرف مستقل مثبت می تواند ایـن وضـعیت   . ه مصرف کمتر است، از میل متوسط ببدست آوریمکه ما می توانیم 
  .را براي ما مجسم نماید

ضریب فزاینده سرمایه گـذاري  . از سوي دیگر ما یک متغیر برونزاي غیر صادرات، به نام سرمایه گذاري داریم
  .آوردیمما نتایج را بدون زحمت بدست  -با آنچه که براي محاسبه مصرف مستقل الزم می باشد، یکی است

  هایی براي محاسبه مقدار ضرایب تکنیک

  مقایسه رابطه برنامه ریز و مدل اقتصاددان
ان بـه منظـور پـیش بینـی تغییـر جامعـه، در ابتـدا        سـ آساده و تمرکز کلی روي نیاز عملی جهت توسعه یک راه 

B(توسط نسبتهاي اقتصاد پایه 
T  نسبت متوسط وBT   براي نسبت نهایی، که در اینجا حرف)T (یـانگر  ب

سرانگشـتی گسـترش    قاعدهبوسیله مشاهدات مطلق به عنوان یک ) بیانگر درآمد یا اشتغال پایه می باشد) B(کل و 
مـدلهاي صـادرات پایـه را در    ) Mace 1950و مک  Hildebrandهیلدبراند (، اقتصاددانان 1952در سال . یافت

1)/1(تحلیلی اقتصاددانان کالن کنیزي با ضـرایب بیـان شـده بـه صـورت      همان چارچوب  lPC    کـهlPC 
را نشـان مـی   ) LMPC(بـه مصـرف   یا میل نهایی ) LAPC(میل متوسط به مصرف کاالهاي تولید شده محلی 

  .دهد، توسعه دادند
چگـونگی آن را  ) Charles Tiebout(چـارلز تـایبوت   . ین روشها می توانند معادل و یکسان باشند؟ بلـه آیا ا

  :بصورت زیر می باشد ترسیم دگرگونی میلهاي متوسط ).1962تایبوت (نشان داده است 

)1/(1)/1/(1)/)/((1)//(1/ LAPCTNBTNBTTBBT   
TNB( دراینجا، نسبت فعالیت غیرپایه اي به فعالیت کل معادل میل متوسط به مصـرف کاالهـاي تولیـدي     )/

  .محلی می باشد
بنابراین اگر ما بتوانیم مقادیر متغیرهاي کل و پایه را براي دوره هاي زمانی سالیانه بدست آوریم، قـادر خـواهیم   

در رگرسـیون خطـی   . بود ضرایب نهایی صادرات پایه را بوسـیله رگرسـیون کـل روي مقـادیر پایـه تخمـین بـزنیم       

bBaT شیب ،b  ضریب نهایی)BT  (براي منطقه خواهد بود.  
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  یروش پیمایش
پرسش از شرکتهاي بازرگانی و تجار در این زمینه است کـه چـه   محاسبه، رین روش ت البته ساده ترین و راحت

سخهایشان جهت تقسیم فعالیتهاي تجاري محلی به مؤلفه هـاي پایـه اي   مقدار از درآمدهایشان پایه اي است و از پا
  .در عمل این وضعیت به ندرت اتفاق خواهد افتاد. و خدماتی استفاده نمود

بـر مـی    ایـن روشـها پـر هزینـه و زمـان     . وشهاي پیمایشی نیز روشن و واضح اسـت ردلیل مسامحه در استفاده از 
ات حساس نظیر درآمد، اشتغال و بازارها به ندرت به آسانی پاسـخ داده مـی   مرتبط با موضوع يپرسشنامه ها. باشند
حتی جهت بدست آوردن یک پاسخ دست و پا شکسته نیز، تیم تحقیق باید به صورت مکرر بـه مصـاحبه بـا    . شوند

  .ضمن آنکه پرسشگران باید کار کشته و متخصص باشند. اشخاص بپردازد
یک بـی  . زه هاي مختلف باشد، پیمایش نیازمند برنامه ریزي بسیار دقیقی استبه عالوه اگر قلمرو مطالعه با اندا

نمونـه بایـد بـه دقـت طبقـه بنـدي شـده و بـراي نشـان دادن طیـف           . باشد باز دارندهدقتی می تواند غافلگیر کننده و 
در مطالعـات  هزینه بر اسـت و تنهـا    يچنین روش و دقت نظر. مدرن انتخاب شوند عگسترده اي از فعالیتهاي جوام

  .و کارهاي بزرگ از عقالنیت الزم برخوردار می باشد
یک استدالل نهایی در مقابل ایـن روش سـاده ایـن اسـت کـه در روش پیمایشـی عمومـاً اطالعـات تنهـا بـراي           

حاصل می شود که منجر به محاسبه ضریب متوسـط مـی گـردد، در حـالی کـه در غالـب اوقـات ضـرایب          لیکسا
  .ندترین هست نهایی مناسب

  روش فرض تک کاره
پایـه اي و  آنهـا بـه   ساده ترین و کم هزینه ترین روش این است که به اسناد قراردادي فعالیتها براي طبقـه بنـدي   

  .اد شودنغیر پایه اي است
این کار می تواند بواسطه اسناد اظهار شده اشتغال یا لیسـت حقـوق بـراي صـنایع یکپارچـه موجـود در طبقـات        

. واند با اندکی ظرافت بیشتر بوسیله تخمین سـهم اشـتغال موجـود در فعالیتهـاي پایـه انجـام شـود       انجام شود یا می ت
حاصـل مـی   دوبـاره  کـه   یبدون شک احتمال خطا و اشتباه حتی براي تحلیل گران ورزیده نیز زیاد است و ضـرایب 

  .خواهد بود اتشود یک ضریب متوسط با محدودیت استفاده در تحلیل اثر تغییر

  انیضریب مک
معتبـر و شـناخته    ،ضریب مکانی به لحاظ عمر طوالنی و شهرت مداوم و کاربرد آن براي ضـرایب اقتصـاد پایـه   

  .صادراتی مهیا می نماید) یا درآمد(یک روش مهم و جذاب را براي تخمین اشتغال مکانی، ضرایب . شده است
  :ضریب مکانی به صورت نسبت زیر تعریف می شود
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)/()/( EEeeLQ iii   

کـل   Eاقتصـاد مرجـع و    iاشـتغال در بخـش   iE کل اشتغال منطقـه،  i ،eاشتغال منطقه در بخش  ieکه 
، سطح کل کشور به عنوان تقریـب یـک اقتصـاد بسـته و     "مرجع"قتصاد معموالً ا. اشتغال در اقتصاد مرجع می باشد

  .می شود در دسترس و بی نیاز در نظر گرفته
، بنابراین ضریب مکانی بزرگتـر از  )ادعا بزرگی استهر چند که ( که اقتصاد مرجع بی نیاز باشدبا فرض اینکه 

داراي اشتغالی بیش از اشتغال موردنیاز جهت تولیـد کاالهـاي    iیک بدان مفهوم است که اقتصاد منطقه در بخش
دچــار  iعرضــه شــده و موردنیــاز در منطقــه اســت و ضــریب کمتــر از بــدان مفهــوم اســت کــه منطقــه در بخــش  

  .نیازمند واردات است ،کمبوداست و چنانچه تمایل به حفظ الگوي مصرف نرمال داشته باشد
  :از طریق فرمول زیر محاسبه می شود iراتی یا مازاد در بخش اشتغال صاد

1iLQ وiii eLQEX *)/11(  

در . نشان خواهـد داد  در منطقه را "نیاز مورد"به سادگی تفاوت بین اشتغال واقعی بخش و اشتغال  وضعیت این
  :محاسبه نمودزیر توان اشتغال مازاد را بدون توجه به ضرایب مکانی از طریق فرمول کاهشی حقیقت می 

eEEeEX iii *)/(  
  .بنابراین مناسب است که ضرایب مکانی را جهت تبیین توانایی هاي صنایع صادراتی محاسبه نمود

اشـتغال صـادراتی منطقـه در    کل رد اکنون تخمین اشتغال صادراتی براي هر بخش در منطقه و در مجموع برآو
و اشـتغال کـل، مـی تـوان یـک      ) اشـتغال صـادراتی  (بـا ایـن تعـداد اشـتغال     . یک سال خاص،  ساده و راحت است

سـال، ضـریب نهـایی     20تـا   10 مـدت  با مجموعه اي از این مقادیر براي. ضریب متوسط براي منطقه محاسبه نمود
  .یله رگرسیون ساده تخمین زده شودمی تواند بوسکه ضریبی قابل قبول تر است، 

متغیرهـاي  لـیکن  هر چند مرسوم است که از اشتغال به عنوان پایه اصـلی بـراي ایـن محاسـبات اسـتفاده گـردد،       
دسـتمزد بـه   حقـوق و  در واقـع اطالعـات   . مناسـب و درخـور توجـه مـی باشـند      ،دیگري نیز نظیر دستمزد و حقوق

یـک   سـتان شیوه هاي کسب و کار شهر. می باشد وصول بلقا CD- ROMروي  صورت الکترونیکی مخصوصاً
ایـن  . بـوده کـه موجـود مـی باشـد      1986سالهاي پس از  برايلیست حقوق  ارد براي داده هاي اشتغال ومنبع استاند

مجموعه، بهترین داده ها همراه با جزئیات براي سالهاي اخیر می باشد، اما مهارت استفاده از سیستم هاي رایانـه اي  
  .نیاز می باشد امه نویسی براي بهره گیري مناسب از آنها موردو برن
بـه  ) REIS( Regional Economic Information System(( سیستم اطالعـات اقتصـاد منطقـه اي    

ایـن بسـته شـامل     .صورت سالیانه بوسیله وزارت بازرگانی ایاالت متحده با یک وقفه دو ساله بـروز گردیـده اسـت   
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با جزئیات کـافی در مـورد    1969-96سري زمانی اشتغال طبقه بندي شده براي سالهاي  10یک مجموعه کاملی از 
ایـن داده هـا پایـه مناسـبی جهـت ضـرایب مکـانی بـویژه در مـواردي کـه           . تمام بخشها و استانهاي کشور می باشد

  .برآورد در طول زمان مدنظر باشد، محسوب می گردد
سال اخیر مورد اسـتفاده بـوده اسـت و مفصـالً تفسـیر و       40یش از ضرایب مکانی براي تحلیلهاي منطقه اي در ب

مزیتهـا مـی    عـدم تحلیل شده است، تمرکز ما معطوف فرضیات مربوط به کاربردهاي آنهـا جهـت تعیـین مزیتهـا و     
  .باشد

  :که شامل سه فرض مشخص می باشد دستادبیات موضوع 
  .ستیکسان امورد نظر مرجع و منطقه  سطح منطقه الگوي مصرف در )1
 .بهره وري نیروي کار در تمامی مناطق ثابت است )2

 .شدنی باشد، پاسخ داده می شود و همه تقاضاهاي منطقه اي بواسطه تولید محلی تا حدي که مقدور )3

) خـرج کـردن  (نه تنها تفاوت در الگوهاي مصرف بـدون هزینـه   می توان گفت : مهم نیست جدي وفرض اول 
می توان تفاوت در شیوه هاي تولید که مهمتر هستند را مورد توجه قـرار   زیاد قابل تشخیص نیست، بلکه در عوض

محاسـبات  (وت اسـت  اخرید کاالهاي واسطه اي توسط تولیدکنندگان بسته به ترکیب بخشها براي مناطق متفـ . داد
  ).مرتبط به ترکیب بخشها به مبحث مدلهاي داده ستانده واگذار می گردد

ن مــی توانــد از طریــق آتــأثیر . بــراي جلــوگیري از مشــکل اســت کــار فــرض ثابــت بــودن بهــره وري نیــروي 
بهـره  ) نوسـان (این وضعیت هم می تواند جهت انعکـاس واریـانس   . بکارگیري اطالعات حاصله اندکی بهبود یابد

ایـن فـرض چنانچـه دسـتمزدها بواسـطه بهـره وري       (وري منطقه اي بواسطه تفاوت در نرخ دستمزدها فـرض شـود   
  ).توجهی نسبت به هزینه زندگی داشته باشد می تواند مورد انتقاد قرار گیرد تفاوتهاي قابل

. از سـایر فـروض اسـت    بـدون اتکـاء تـر   فرض پاسخگویی به تقاضاي محلی در وهله اول توسط تولیـد محلـی   
امـا  . شـود و تصدیق گواهی به فروشگاه مواد غذایی یا پوشاك اي صحیح نیست که هر مراجعه  موضوعمسلماً این 

  . سخت به نظر می رسد ،یک جایگزین بهتریافتن است و این شیوه اي رایج 
وابسته بـه درجـه تجمیـع داده    عالوه بر معایب انباشته این فروض، مشکل و گسل بزرگ دیگر، روشی است که 

 مسـئله، ایـن  بـراي نشـان دادن   . کمـی اسـت   مقـادیر  مرتبط بامیان مطالعات مختلف هاي ایجاد مقایسه  حاصل از ها
نعت صـ ضـریب مکـانی محاسـبه شـده بـراي ایـن       . ریـد یغـذایی در آتالنتـا را در نظـر بگ   مواد فرآورده هاي  بخش

بـراي صـنعت    ،ن طبقـه بنـدي محاسـبه شـده باشـد     یـ باید کمتر از یک باشد و اگر اشتغال مازاد بر اسـاس ا  گسترده
، تعـداد  نوشـابه سـازي  صـنعت  قطعـاً  اما اگر طبقه بندي جزیی تـر مـی بـود،    . غذایی اعتباري در پی نخواهد داشت

  .زیادي اشتغال مازاد نشان می داد، چون شعبه اصلی کوکا کوال در این شهر است
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استفاده از ضرایب مکـانی ایـن اسـت کـه روش کـم هزینـه اي بـوده و        پیرامون مزیت هاي قابل توجه از جمله 
ارائـه مـی    آنهااز مناسبی ست آوردن بینشی فرصتی جهت به داشتغال مازاد به تحلیل گر مربوط به محاسبات  انجام
  .دهد

 –پیرامـون ضـرایب مکـانی بـا تاکیـد بـر کـاربرد آن در تبـدیل ضـرایب داده           مکملتوضیح : توضیح مترجم{
  :ستانده ملی به ضرایب منطقه اي بصورت زیر می باشد

تلـف اقتصـادي   ضرایب مکانی که بر اساس مفهوم سهم منطقه بیان می شوند، وضعیت تخصصـی بخشـهاي مخ   
اگر ضرایب مکانی به دست آمده براي یک بخش یـا فعالیـت در   . یک منطقه در مقایسه با کشور را نشان می دهند

سطح منطقه، بزرگتر یا مساوي یک باشد بدان مفهوم است کـه منطقـه در آن فعالیـت خودکفـا و یـا داراي مزیـت       
امـا اگـر   . دل ضرایب فنی در سطح ملی تلقی می گـردد نسبی است و بنابراین در این شرایط ضرایب فنی منطقه معا

ضرایب مکان براي یک فعالیت یا بخش اقتصادي در سطح منطقه کوچکتر از واحد باشد آنگـاه مـی تـوان گفـت     
که منطقه در آن فعالیت مزیت نسبی نداشته و مجبور اسـت حـداقل بخشـی از محصـوالت آن فعالیـت را از دیگـر       

  .مناطق وارد نماید
کر است که ضرایب مکان به صورتهاي گوناگونی ارائه شده است که هر کدام از آنها مـی توانـد بنـا بـه     قابل ذ

ضرایب مکان می توانند بـر اسـاس آمـار اشـتغال، ارزش     . مورد و متناسب با ساختار منطقه مورد استفاده قرار گیرد
مکـان را مـی تـوان بـه صـورت زیـر بـر        مهمترین صور و معیارهاي ضرایب .  افزوده، تولید و درآمد محاسبه شوند

  .شمرد
  ضرایب مکانی ساده)SLQ ( :   

TRE
TNE

NE
RE

TNE
NE
TRE
RE

LQSLQ
i

i

i

i

ii  

iLQ : ضریب مکانی ساده بخشi ام منطقه  
iRE : اشتغال بخشi ام منطقه  

TRE : کل اشتغال منطقه  
iNE : اشتغال بخشi ام در سطح کشور  

TNE : کل اشتغال کشور  
  ضریب مکانی بین بخشی) CILQ (  
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ijCILQ      نسبت بین سـهم ارزش افـزوده منطقـه اي بخـشi      و سـهم ارزش افـزوده منطقـه اي بخـشj   را در
  . شان می دهدمقایسه با مقادیر مشابه ملی ن

 ضریب مکانی راند )RLQ(:  

)1(log2 j

i
ij SLQ

SLQRLQ


  

 ضریب مکانی الیوت )ELQ(:  

SLQ
SLQ

ELQ ij
ij

)1(log2 


 
 

 ضریب مکانی فلگ )FLQ(: 

    ijij CILQFLQ 

  )]1([log2 TNE
TRE 

 10     10و   

  .}در نظر گرفته می شود σ=3/0در این رابطه معموالً 

  حداقل احتیاجات
، هنگامی که فن آوري موجود محاسبات، استفاده مکـرر از مـدلهاي اقتصـاد پایـه بـود، یکـی از       1960در سال 

 Daceyو دیسـی   Ullmanیولمن (روش احتیاجات حداقلی بود  ،ضرایب مکانی بکارگیريها جهت  جایگزین
  :می باشدساده جزئی از فرمول ضریب مکانی  این تغییرات شامل ویرایش). 1960، 

eEEeEX iii *)/( min  
که  min/ EEi نسبت حداقل اشتغال براي بخش ،i   بـا شـهر موضـوع    ) هـم انـدازه  ( در شهرهاي هم سـایز

ال براي ثابـت کـردن فرمـول زیـر     به آسانی می توان مشاهده نمود که ما یک معیار مختلف سهم اشتغ. مطالعه است
  :جایگزین کرده ایم

   min/// EEeeLQ iii   
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در حالیکه هنوز هم در ادبیات موضوع، در شکلهاي مختلفی ظاهر می شـود، از دو نقـد عمـده    مورد نظر روش 
منـاطق   یکی این است که اگر تعداد قابل توجهی از شهرها در مجموعه انتخاب شده قرار گیرند، همه. رنج می برد

دیگري مشابه این است که اگر ما داده ها را بـا جزئیـات   . صادر کننده خواهند بود و وارداتی وجود نخواهد داشت
ممکـن اسـت   ) بهبودي به نظر می رسد و یک ارزش در ضریب مکـانی مـی باشـد   نوعی که (مناسب استفاده کنیم 

،  Prattپـرات (بـه صـادرات اختصـاص دهـیم     نیازهاي محلی را به نزدیکی صفر کـاهش داده و همـه تولیـدات را    
روش ضریب مکانی تنهـا بـه عنـوان وسـیله اي سـاده      در عمل . روش هم اکنون رایج نیستاین به هر حال ). 1968

  .جهت شناسایی صنایع صادراتی باقی مانده است

  تجزیه و تحلیل رگرسیون چند گانه: ضرایب دیفرانسیل
اد پایه مورد استفاده قرار می گیرد، انتخاب یک معادله رگرسـیون  رویکرد دیگري که در برآورد ضرایب اقتص

در ایـن زمینــه بــراي اولـین بــار مطالعــه تـأثیر پایگاههــاي نظــامی در    . چنـد گانــه بــراي داده هـاي منطقــه اي اســت  
و گودینــگ  بوسـیله وایــس  1968در ســال  )New Hampshire( ، نیوهمپشــایر)Portsmouth( پورتسـموث 

)Weiss and Gooding ( صورت پذیرفته است) ،1968وایس و گودینگ.(  
فرض که صنایع مختلف می توانند تأثیرات متفاوتی روي جامعه خـود داشـته   این مدلهاي ساده اقتصاد پایه، در 

وایـس و گودینـگ   . تکنیک رگرسـیون ایـن محـدودیت سـاده را برطـرف مـی کنـد       . دشومی گرفته باشند نادیده 
یـک   Qنشان دهنـده اشـتغال نظـامی،      Sرا ارائه نمودند که   S = Q + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3معادله 

بیـانگر اشـتغال صـادراتی خصوصـی، اشـتغال غیـر نظـامی در        ) X3و  X1  ،X2 یعنـی ( Xمقدار ثابت و جمالت 
  .کارخانه کشتی سازي نیروي دریایی و اشتغال در پایگاه نیروي هوایی می باشند

 :، نتیجه مدل آنها بصورت زیر می باشد1955-64با پردازش داده هاي سالهاي 

321 35/055/078/012905 XXXS   
)14(%   )23 (%     )31(%        

  .می باشد bi1ضرایب براي هر بخش 
وایس و گودینگ ترکیبی از مفروضات و روشهاي ضریب مکـانی را در تخصـیص اشـتغال صـادراتی بـه کـار       

خواسـتار  نیز دراتی مستقل هستند و کارگران شاغل در بخش هاي صادراتی بردند و فرض نمودند که بخشهاي صا
  .خدمات مشابهی می باشند

در تعـدادي از  (انعطـاف پـذیري آن   : این تنوع در مدلسازي اقتصـاد پایـه بـه چنـد دلیـل گسـترش نیافتـه اسـت        
صـورت ضـرایب   توسط تعدادي از مشـاهدات موجـود محـدود شـده اسـت، در غیـر این      ) بخشهاي بیرونی و مستقل
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نیازمنـد کارهـاي مشـکل و طاقـت      بخـش صـادرات از اشـتغال   و سـهم  ممکن است معنی دار نشوند، تعیین مقـدار  
ضـرایب ویـژه   تعیـین  ستانده منابع بهتـري بـراي    -با ظهور کامپیوترهاي محاسباتی، مدلهاي دادههمچنین  .فرساست

  .بشمار می روند) با هزینه یکسان(بخشها 

  ، ستایش، انتقادمزایا، معایب: نقد
توسط تعداد زیادي از تحلیلگران بـا خصوصـیات    این مدلها: مدلهاي اقتصاد پایه از قدمت و پیري رنج می برند

مورد نقد و انتقاد قرار گرفته بطوریکه اغلب فقـط مفهـوم آن بـاقی مانـده      مدلهاي مذکور .متفاوت ساخته شده اند
  :دشامل موارد زیر می باشوارده انتقادات . است

 کوتاه مدت.   
 غیرفضایی.   
 اقتباس ساده از مدلهاي ملی.  
  موجود است که ممکن است بـه صـورت ناکـافی و    ) شهرستان(داده ها معموالً براي واحدهاي اداري

  .ناچیز به عنوان مناطق اقتصادي تعریف شوند
 محدودیتهاي توانی و ظرفیت نادیده گرفته می شوند.  
 فـرض  فـرض مـی شـود،     دنیامنطقه در مقابل بقیه ) نهاده ها(ي کشش کاملی از عرضه چاله هاي ورود

هنگـامی  (نـدارد  وجـود  طق اا انـدازه منـ  بمناطق فزاینده هیچگونه وابستگی متقابل بین ضریب می شود 
افـزایش   فزایندهکه رشد یک ناحیه متنوع می شود، واردات کمتر و بنابراین مصرف محلی و ضرایب 

منـاطق  (همچنین منـاطق بزرگتـر بـه نفـوذ بیشـتر در همسـایه هـا        . ))Sirkin  ،1959سیرکین(می یابد 
  .)Richardson ، 1972ریچاردسون(ي بیشتر تمایل دارند دبه منظور اثرات بازخور) مجاور

  ایـن  (اشتغال اغلب جهت توضیح تغییرات درآمدي مورد استفاده قرار مـی گیـرد   فزاینده یک ضریب
در یـک اقتصـاد سـاده بـا عرضـه      ، انه کامالً مـرتبط هسـتند  فرض می شود که اشتغال و درآمد سرطور 

  ).کشش نیروي کار این وضعیت ممکن است، البته در عالم واقع به این سادگی نیستبا کامالً 
   هـر شـخص منطقـی مـی توانـد مشـاهده       . فرض می شود که صادرات تنها عامل رشد اقتصـادي اسـت

شـاید  . ساده تنها بر یک عامل تاکید نمـوده اسـت   مدلاین  -د متعدد و زیاد هستندشنماید که عوامل ر
اخت ضـرایب سـاده   دلیل اصلی این عیب به تالشهاي اولیه جهت فرموله کردن ضـرایب و راحتـی سـ   

  ).1959و سیرکین،  1977، الیق(مربوط باشد 
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 کـدام یـک اول مـی آیـد، رشـد صـادرات یـا یـک         : جهت وابستگی ممکن است سؤال بر انگیز باشد
راه انـدازي  (ي یا وابستگی متقابل؟ آیا ما بایستی با پیش شرط براي رشـد صـادرات   بخش خدماتی قو

در این مدل ساده روبرو باشیم؟ آیا ما در حال برنامه ریزي رشـد هسـتیم یـا در    ) جذاب یبخش خدمات
  حال توضیح پایه درست؟

نوان یـک بیـان بسـیار مـوجز از     مدل به عاین انتقاد گردید لیکن از مدل اقصاد پایه گرچه براي چند دهه شدیداً 
تـرین مطلـب از    تـرین و کامـل   متداول ترین و شاید روشـن . قدرت تقاضا در تعیین درآمد مناطق باقی مانده است

کـه محتـواي آن   بیـان شـده   ) Andrew krikelas) (1992 ( وضعیت آن در بررسی هاي اخیر انـدروکریکالس 
ایالــت دانشــکده فنــی (وب ســایت دانشــکده اقتصــاد  در pdfدر بانــک فــدرال رزرو آتالنتــا یــا در قالــب فرمــت 

  :ارائه گردیده است )جورجیا
http://www.econ.gatech.edu/faculty/schaffer/  

  پرسش هاي مطالعه
ه یسـ اقیک مدل ساده صادرات پایه را طرح ریزي کنیـد و آن را بـا مـدل سـاده تعیـین درآمـد ملـی کینـزي م         .1

  .نمائید
 .کرده، مزایاي آن را ذکر کنیدا نقد رمدل صادرات پایه  .2

طبقه بندي روش حداقل احتیاجات براي محاسبه ضرایب صادرات پایـه را بـه عنـوان یـک حالـت خـاص از        .3
 .روش ضریب مکانی توجیه نمائید

نها طرح ریـزي  آاستفاده در تخمین ضرایب صادرات پایه را با توجه به مزایا و معایب  روشهاي متعارف مورد .4
 .کنیدو ارائه 

فـرض کنیـد کـه    . هیچ اشاره اي به مصرف مسـتقل نـدارد   3-2بیان شده در تصویر  "اقتصاد پایه مطلقمدل  " .5
میل نهایی به صورت خطی باقی می مانـد و واردات یـک   که مخارج کل شامل مخارج مصرف مستقل است 

ت بازسـازي  تحت این فرضـیا  "نمونه"را به عنوان یک مدل  "مطلق"مدل . تابع خطی از مخارج کل می باشد
 چگونه ضرایب تغییر یافته است؟. نمائید

از یک منبع الکترونیکی براي چند سال داده هاي موردنیاز را جمع آوري کرده و با اسـتفاده از آنهـا ضـرایب     .6
 .محاسبه نمائیدخاص مکانی را به منظور برآورد اشتغال صادراتی براي یک شهرستان 

 .بسازید "ضرایب فزاینده دیفرانسیل " یک مدل اقتصادي بر اساس معادالت تخمینی .7

 .بازسازي کنید "تزریق= نشت": را با شرط تعادل  3-2تا  1-2مدلهاي موجود در تصویر  .8

bBaTمدل اقتصادي به اتکا مطالعه تخمین یک  .9  بسازید. 
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یا ضریب تکاثر نهایی؟متوسط کدام یک بهترین است، ضریب تکاثر  .10
IXSM ،مول جایگزین شرط تعادل، فر3-2در تصویر  .11    می باشد مدل کاملی را با استفاده از ایـن

 .متغیرها طرح ریزي نمائید

 .تمرینات ذیل را کامل کنید .12

محاسبات ضرایب فزاینده صادرات پایه:تمرینات
د و نیازمنـد بـرآورد   بخشـی سـاده هسـتی    3تحلیل گر اقتصادي براي یک جامعـه   و یاشما برنامه ریزفرض کنید 

 
 

 .به سؤاالت ذیل پاسخ داده و محاسبات را انجام دهید. ضرایب فزاینده می باشید
 :کنیدبیانرافرمولهاي ضریب مکانی و اشتغال صادراتی براي یک بخش

  
LQi=  

  
EXi =

 :داده ها و محاسبات 
بخشاشتغالنسبتهاي اشتغالضریب مکانیاشتغال صادراتی

محلیملیمحلیملی
سال اول

 80101؟؟؟؟

2042؟؟؟؟

6023؟؟؟؟
جمع16016 1 1

سال  دوم
 100161؟؟؟؟

2562؟؟؟؟

7523؟؟؟؟
جمع20024 1 1

 :ضرایب فزاینده 
مفهومدر قالب جمله           درقالب ارقاممقدار

ده متوسط سال دومضریب فزاین=

 1- 2ضریب فزاینده نهایی سالهاي = 

www.shahrsazionline.com
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  ستانده و حسابهاي درآمد منطقه اي -جداول داده -3

  مقدمه
سـب  چبـر  . ستانده را به عنوان یـک سیسـتم حسـابداري بـراي اقتصـاد ارائـه مـی دهـد         -جدول داده ،این فصل

 5بصـورت   1970در سـال   الت جورجیاایواقعی از تجمیع جدول گسترده و با جزئیات مثال  ،مثال عددي "فرضی"
  ).1976شفر، (می باشد بخشی 

سـتانده منطقـه اي در حـال اسـتفاده در      -هر چند به هنگام و بروز نیست لیکن با متداولترین شیوه جـداول داده (
متناسـب مـی    ایالـت جورجیـا  آن جهت تجدید نظر جزیی براي سیستم  مفادهمچنین . ایاالت متحده متناسب است

  ).باشد
ابتدا نگاهی کلی به جدول خواهیم داشت، سپس با جزئیات بیشتر ربع جدول کـه حسـابهاي تولیـد و درآمـد را     

  .براي اقتصاد منطقه اي بیان می کند، ارائه می نماییم

  جدول مبادالت منطقه اي
بـا بخشـهاي    ستانده منطقه اي کنشهاي متقابل صنایع محلی را با یکدیگر، با صنایع خارج از منطقه و -مدل داده

عنصر مرکزي در این مدل، جدول مبـادالت منطقـه اي بگونـه اي کـه در     . تقاضاي نهایی ردیابی و دنبال می نماید
، سه بخش پرداخـت نهـایی و   بخش تولیدي 5مبادالت بین  ،این جدول. نشان داده شده است می باشد 1-3جدول 

بخـش   6، تولیـدي  بخـش  50ه مبـادالت بـین   نسـخه اصـلی مربـوط بـ    (سه بخش تقاضاي نهایی را نشـان مـی دهـد    
  ).بخش تقاضاي نهایی بوده است 6پرداخت نهایی و 

 يکـه نـام آنهـا در بـاال    هـایی   بخـش موردنظر به  بخشهر سطر در این جدول، حساب مربوط به فروش توسط 
. مصرف کنندگان نهـایی لیسـت شـده در بخـش سـمت راسـتی جـدول را نشـان مـی دهـد          نیز جدول آمده است و 

االهاي واسطه اي به صنایع محلی براي استفاده در تولیـد دیگـر کاالهـا فروختـه مـی شـود در حالیکـه کاالهـاي         ک
کاالهـاي صـادر شـده از منطقـه بـه سـایر نقـاط        . به مصرف کنندگان نهایی فروخته می شـود ) آماده فروش(نهایی 

. ضـاي نهـایی آورده شـده اسـت    رف نظر از مرحله تولیدشان تحت عنوان صادرات در بخـش تقا صکشور و جهان 
اسـتخراج   بخـش ، فـروش بوسـیله   بعنوان مثـال . می باشد بخشمجموع سطر برابر تولید کل یا فروش کل مربوط به 

از . نشان داده شده اسـت  1-3در سطر یک جدول ) ترکیبی از کشاورزي، جنگلداري، ماهیگیري و صنایع معدنی(
درصـد بـه    35درصد به صنایع سبک فروخته شده است و بـیش از   35میلیون دالر، بیش از  1674ارزش تولید کل 
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 صـورت گرفتـه نیـز مربـوط بـه      بخشـها به دیگـر   ی کهفروشاز مابقی حد زیادي . بیرون از منطقه فروخته شده است
  .دباشاستخراج می  بخشخود 

  مبادالت بین بخشی فرضی 1-3جدول 

  تقاضاي کل
)11(  

کل تقاضاي 
  نهایی

)10(  

  صادرات
)9(  

ر تقاضاي دیگ
  نهایی محلی

)8(  

مخارج 
  خانوار

)7(  

کل تقاضاي 
  صنایع

)6(  

  خدمات
)5(  

  بازرگانی
)4(  

  صنایع
)3(  

  ساختمان
)2(  

  استخراج
)1(  

  خرید صنعت
  

  فروش صنعت
  استخراج  )1(  183  31  599  6  73  892  99  88  596  782  1674
  ساختمان  )2(  14  1  43  14  293  364  0  1803  353  2155  2520

  صنایع  )3(  142  414  1390  110  365  2412  1275  1130  9344  11750  14162
  بازرگانی  )4(  52  224  520  72  257  1126  2563  161  970  3695  4820

  خدمات  )5(  102  221  862  558  1990  3733  4262  523  2828  7613  11347

کل منابع   )6(  493  891  3415  760  2969  8527  8199  3705  14091  25995  34523
  محلی

  خانوارها  )7(  595  665  3696  2385  4603  11944  100  2524  0  2623  14567

دیگر   )8(  261  191  1624  1365  2402  5842  )2/3789(  )2/943(  )5/1097(  0  5842
  پرداختها

  واردات  )9(  325  773  5428  311  1372  8209  3778  1057  -12994  -8159  50

20459  5536-  12994-  3581  3878  25995  8378  4060  10747  1629  1181  )10(  
کل 

پرداختهاي 
  نهایی

  کل منابع  )11(  1674  2520  14162  4820  11347  34523  12077  7285  1097  20459  54982

  
، خریدها یا نهاده هاي بخش مشخص شده در باالي ستون را از بخشـهایی کـه نامشـان    1-3هر ستون در جدول 

بخـش   توسـط نـان، صـاحبان سـرمایه و دولتهـا     پرداختهـا بـه کارک  . در سمت چپ آورده شده است، نشان می دهد
مـورد  بخـش   توسطاین پرداختها از سوي . در دو سطر ابتدایی بخش پرداختهاي نهایی آورده شده استمورد نظر 

خرید از بخشهاي خارج از منطقه در آخرین سطر از بخش پرداختهـاي  . را تشکیل می دهد "ازرش افزوده "بحث 
ایـن واردات ممکـن اسـت کاالهـایی باشـد کـه اصـالً در        . خوانده می شـود  "واردات"نهایی مشخص گردیده که 

مجمـوع  . منطقه تولید نمی شود یا کاالهایی باشد که تولید آنها در منطقه کفاف نیازمندیهاي محلـی را نمـی نمایـد   
الك، از آنجا کـه سـود، زیـان، اسـته    . ارقام موجودي هر ستون، خرید کل بوسیله بخش موردنظر را نشان می دهد

مالیات و غیره به عنوان پرداخت نهایی در جدول ثبت می شوند، لذا خرید و پرداخت کل بایسـتی بـا فـروش کـل     
  ."ستانده -داده "، بنابراین گفته می شود )ستانده(مساوي تولید ) نهاده ها(منابع . مساوي باشد

از آنجایی کـه تقریبـاً   . ده استآورده ش 1-3جدول  1براي مثال، خرید و پرداختهاي بخش استخراج در ستون 
خریـد  (کشاورزي است، ستون مربوطه منعکس کننده مبادالت بـزرگ درون بخشـی    ،بخش توسطدرصد این  90

و پرداخت قابل توجـه  ) خوراك(، خریدهاي قابل توجه از صنایع ...)از انبارهاي ذخیره سازي، جوجه، حبوبات و 
کشاورزان محلی همچنین از خارج از ایالت مقادیر زیـادي  . ن می باشدبه خانوارها براي نیروي کار و درآمد مالکا
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معـادل کـل تولیـدات مشـخص شـده در      ) منـابع (توجه کنید که کل وردیها . خوراك و دیگر لوازم وارد می کنند
  .می باشد 1سطر 

  جدول مبادالت به عنوان تصویري از اقتصاد 1-3شکل 

  
  

  
اکنون که با این مقدمه کوتاه پیرامون جدول مبادالت منطقه اي، قصد داریم به جـدول بـه عنـوان یـک سیسـتم      

بـه   کـه  مـی دهـد  نشـان  را ده سـتان  -یـک جـدول داده   یفرم اسـکلت  ،1-3شکل . اقتصاد نگاه کنیم يحسابداري برا
را توصـیف مـی کنـد، همچنـین الگوهـاي مصـرفی        رفتار مصرف کننـده ربـع اول  . چهار ربع تقسیم گردیده است

دان را مشـخص مـی   رخانوارها و دیگر مصرف کنندگان نهایی کاالهـا نظیـر سـرمایه گـذاران خصوصـی و دولتمـ      
روش به دیگر صـنایع و مصـرف کننـدگان خـارج     بخش مهم دیگري از ربع اول، ستون صادرات است که ف. سازد

از آنجایی که این کاالها معموالً به همان فرم در منطقه ظاهر نمی شود، لـذا ایـن   . از اقتصاد منطقه را نشان می دهد
ن تقاضـاي نهـایی، نیـروي محرکـه     آمطابق تئوري اقتصـاد پایـه، کـه در    . فروشها به صورت نهایی شناخته می شود

این ربع نیروي فعالیتهاي تولیدي را مدنظر داشته و به ویژه بخشهاي صادرات و دولـت را بررسـی   اقتصاد است، در 
  .می کنیم

این ربع نحوه و مسیرهایی که مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه     . را در اقتصاد نشان می دهد روابط تولیدربع دوم 
ان نهایی ترکیب مـی گردنـد را نشـان    اي جهت تولید محصوالت به منظور فروش به دیگر صنایع و مصرف کنندگ

 500تـا   30براي مناطق ابعاد آن به طور معمـول بـین   . ستانده است -ربع دوم مهمترین ربع در جدول داده .می دهد
  .ستانده است -ربع دوم پایه اي براي خود مدل داده. بخش می باشد

و مالیـات   بخشـها الك و سـود انباشـته   مد خانوارها، استهآواحدهاي اولیه اقتصاد شامل در درآمدهايربع سوم 
این پرداختها اغلب ارزش افزوده نامیده می شـود، از  . ح مختلف دولت را نشان می دهدوهاي پرداخت شده به سط

کل
ید 

تول
  

I 
  الگوهاي مصرف

  
II 

  ساختار بین بخشی
  

  IV  
  انتقاالت غیربازاري

  
III 

  درآمدها
  

  کل منابع    
  

 تولید تقاضاي نهایی

زیع
تو

 
یی

 نها
خت

ردا
پ

 



   ]25[    ستانده و حسابهاي درآمد منطقه اي -جداول داده
 

© 2011 RRI, WVU    

سـطر ارزش   کآنجایی که آنها معموالً به سختی بصورت مجزا قابل شناسایی هستند، لذا اغلب اوقات بصـورت یـ  
خارج از اقتصاد منطقه جهت خرید مـواد   بخشهاير همچنین شامل پرداخت به ربع مذکو. افزوده لحاظ می گردند

از آنجائیکه همه این ها به صاحبان منـابع و سیسـتم    .عنوان واردات به منطقه، می گردد تحتو کاالهاي واسطه اي 
  .نامیده می شود "پرداختهاي نهایی"منطقه پرداخت می شود، لذا بخشهاي خارج از 

بین بخشهاي اقتصادي را مشخص می سازد و شـاید صـحیح باشـد     نقل و انتقاالت غیربازاري ربع چهارم اصوالً
در اینجـا هـدایا، پـس انـدازها و مالیـات خانوارهـا را       . بگیردرا بخود  "نقل و انتقاالت اجتماعی "که برچسب ربع 

وارهـا و انتقـاالت داخـل    همچنین می توانیم کسـري و مـازاد دولـت و پرداختهـاي آنهـا بـه خان      . د خواهیم بودهشا
ربع همچنین به طور معمول شامل خریـد توسـط بخشـهاي تقاضـاي نهـایی از صـنایع       این . دولتی را مالحظه نمائیم

  .خارج منطقه می باشد
اکنون براي ایجاد یک نکته و موضوع عمده پیرامون اشکاالت و خطرات تجمیع، به جدول اصـلی موجـود بـه    

بـا ارزشـی    ایالـت جورجیـا  از کل تولید . ري می اندازیمظن 1970در سال  ت جورجیاایالعنوان تصویري از اقتصاد 
بیلیـون دالر   11بیلیون دالر و خدمات بالغ بر  14بالغ بر  1970در سال  ایالت جورجیایلیون دالر، صنایع ب 34بالغ بر 
 گرچـه . دمات بوده اسـت اقتصاد جورجیا تحت سلطه بخشهاي صنایع و ختولید داشته اند که نشان می دهد ارزش 

، همانگونه کـه در مقایسـه ارزش   یستبزرگ بر اساس استانداردهاي ملی نخدماتی یا صنعتی جورجیا یک اقتصاد 
  ).1976شفر، (و ایاالت متحده مشاهده می گردد  ایالت جورجیا بخشهايافزوده 

  
  درصد از ارزش افزوده  

  ایاالت متحده  جورجیا  بخش
  2/5  2/4  کشاورزي، استخراج معدن

  6/5  4/4  ساختمان
  9/28  26  صنعت

  1/8  7/7  ...حمل و نقل، برق و 
  6/14  3/18  بازرگانی
  9/26  6/25  خدمات

  7/10  7/13  دولت
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سهم بیشتري در ارزش افـزوده بخشـهاي بازرگـانی و    ) یعنی سطح مرجع(ایالت جورجیا نسبت به ایالت متحده 
و ...) ماننـد آب، بـرق و   ( تسهیالت صنایع کارخانه اي، ساختمان، استخراجی، بخشهايدولت داراست و در مورد 
منطقـه اي اسـت   یـافتگی  توسـعه   ترکم وضعیت ي ازتعبیر ،این انحراف از الگوي ملی .خدمات سهم کمتري دارد

  .آن در جنوب شرقی است تمرکزی که
و شیوه هـاي تجمیـع در    یفریک بخش کامالً وابسته به تعا "اهمیت"این مشاهدات همچنین نشان می دهد که 

بـراي  . یف بخشها، اهمیت ظاهري بخشها می تواند تغییـر نمایـد  ربا بسط جدول و تغییر تعا. ساخت جدول می باشد
مـی تـوانیم   ) معموالً در بخش صنایع کارخانه اي(مثال با ترکیب بخشهاي کشاورزي با بخش فراوري مواد غذایی 

در . ایجـاد نمـاییم   "خـدمات "یـا   "بازرگـانی "از اجـزاء بخشـهاي   بزرگتر از هر یـک   "کشاورزيمبتنی بر " بخش
، پـنج بخـش بـزرگ بـر حسـب      )اینجا نشان داده نشده است( ایالت جورجیابخشی از جدول  29حقیقت در نسخه 

  :تولید عبارتند از
  تجارت)1
  امور مالی، بیمه و امالك و مستغالت)2
   دماتخ)3
  فرآورده هاي ماشینی منسوجات)4
 حمل و نقلتجهیزات )5

بـا مفهـوم مشـابه تولیـد ناخـالص ملـی،       . اسـت  ایالـت جورجیـا  ، تولید ناخالص 1-3مورد جالب دوم در جدول 
می تواند به عنوان تولید کل بدون تقلیـد و نسـخه بـرداري تعریـف شـود یـا بـه        ) GRP( تولید ناخالص منطقه اي

همچنـین مـی توانـد بـه عنـوان کـل پرداختهـاي        . دعنوان تولید اقتصادي از همه عوامل تولید مقیم منطقه ارائه گرد
متناوبـاً مـی توانـد    . بیلیون دالر می باشد 459/20در منطقه لحاظ گردد که معادل ) تنظیم شده براي واردات(نهایی 

توضـیح  {. )خـالص از واردات (ه مصـرف کننـدگان نهـایی از محصـوالت منطقـه باشـد       سـیل تقاضاي نهایی بوکل 
 .}می باشد GRPمعادل 1-3ل ستون تقاضاي نهایی در جدول به عبارتی جمع ک: مترجم

سـتانده، مسـیرهایی کـه درآمـد از طریـق آنهـا در اقتصـاد جریـان مـی بایـد را            -بطور خالصه یک جدول داده
ربع اول جایی است که چرخه مخارج آغاز می شود و جایی است کـه کاالهـاي نهـایی و آمـاده     . ردیابی می نماید

ربع سـوم جـایی اسـت کـه چرخـه تولیـد بـا        . هاي مصرف کنندگان نهایی اختصاص می بایدفروش به ارضاي نیاز
در فرآینـد تولیـد،    شـان آنهـا بـراي مشارکت   بـه  هایدریافت پرداخت با، هاخانوارها و صاحبان دیگر منابع از جمله دولت

ایـن ربـع، بخـش    . ی کنـد ربع دوم روابط تولید با توصیف تکنولوژي تولید را در اقتصاد ردیابی مـ . شروع می شود
  .بازاري اقتصاد را تشریح می کند
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ربع چهارم، جریانهاي غیربازاري پول را با نشان دادن خرید نهـاده کـار توسـط دولـت، مالیـات پرداخـت شـده        
  .توسط خانوار، مازاد و کسري دولت و نقل و انتقاالت بین دولت و دیگر دولتها و مردم، شناسایی می کند

  درآمدحسابهاي تولید و 
ستانده نه تنها اندازه تولید ناخـالص منطقـه اي را مجسـم مـی کنـد بلکـه مجموعـه خالصـه اي از          -جدول داده

ستانده، ایـن حسـابها بخشـی از     -مشابه خود جدول داده. حسابهاي اجتماعی یا درآمد و تولید براي منطقه می باشد
ش را بـه  شـرکت  حسـابهاي ) تـاجر (ه یک بازرگان به همان روش ک. سیستم حسابداري دوبل براي اقتصاد می باشند

یک صورت وضعیت یکپارچه درامدي به کار می گیرد، اقتصاد دانان نیـز حسـابهاي تولیـد و درآمـد     ایجاد منظور 
اقتصاد در مقایسه با دیگر اسـتانداردها بـه کـار     يرا به منظور اندازه گیري عملکرد اقتصادي و مقایسه رفتار بخشها

  .می گیرند
ن حسابهاي اجتمـاعی ردیـابی   آ، جدول مبادالت متناظر با شرح ربع چهارم می باشد، بخشی که در 2-3جدول 

جزئیـات دیگـر ربـع    و این جدول حسابهاي اجتماعی، به طور کامل جریان تولیدات واسطه اي ربع تولید  .می شود
  :این بخش در بر دارنده موارد زیر است. می گیردرا نادیده ها 

  یی به صاحبان منابع براي مشارکتشان در تولیدکل پرداخت نها )1
 تقاضاي کل براي تولیدات نهایی )2

 .نقل و انتقاالت که بین واحدهاي اولیه اقتصاد صورت می گیرد )3

بـه  اسـت  ) واردات(نشان دهنده خرید از بخشـهاي غیـر محلـی     ي کهسطر. ندکی جدول را مرتب کرده ایماما 
یک ردیـف بـراي نقـل و انتقـاالت خانوارهـا جهـت انتقـاالت        . ده استباالي سطرهاي پرداختهاي نهایی منتقل ش

-3دیگر پرداختها در جـدول  مربوط به سطر . علی الحساب اضافه شده است پولی غیر مولد به اشخاص به صورت
  .داده شده است بسطنیز به چهار سطر جهت نشان دادن جزئیات پرداختهاي نهایی و نقل و انتقاالت  1

حسـاب خـانوار در سـطرهاي درآمـد خـانوار و       بعـد دریافتیهـاي  . ل خالصـه شـده اسـت   شش حساب در جـدو 
مد شخصی می باشد، پرداختها نیز در ستون مخـارج خـانوار بیـان    آانتقاالت خانوار نشان داده شده است که کالً در

ك، پـس  درآمـدهاي تقسـیم نشـده، اسـتهال    (حساب پس انداز و سرمایه گذاري در سطر مازاد سـرمایه  . شده است
حسابهاي دولت محلـی، ایـالتی و فـدرال در سـطر و سـتونهاي      . و ستون سرمایه گذاري نشان داده شده است) انداز

و  "خریـد از بخشـهاي غیرمحلـی   "در سطر معروف به خارج حساب مربوط به جهان . مربوطه نشان داده شده است
هـم ارائـه اي مناسـبی از    در یک مـاتریس،   با قراردادن این حسابها. نشان داده شده است "خالص صادرات"ستون 

  .بدست آورده ایمرا اقتصاد  ازتوده هاي مردم اقتصاد و هم شیوه اي جهت فهم هر چه بهتر 
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مـا بـا روش   . به دو روش قابل محاسبه است، روش درآمـدها و روش مخـارج  ) GSP(محصول ناخالص دولت 
ن سـتانده دولـت بـر حسـب ارزش بـازاري کـه از طریـق        به عنوا GSPبا استفاده از مخارج، . مخارج شروع نماییم

ایـن روش بـراي تقاضـاي نهـایی از تولیـدات      . مخارج مصرف کنندگان نهایی اندازه گیري شده، تعریف می شود
خانوارها، سرمایه گـذاران، دولـت هـا و    : توسط چهار گروه از مصرف کنندگان محاسبه شده است ایالت جورجیا

  .دولتیتصاد واحدهاي خصوصی خارج از اق

  1970، سال ایالت جورجیاحسابهاي تولید و درآمد براي  2-3جدول 

کل 
  دریافتیها

کل تقاضاي 
  خالص صادرات  نهایی

  مخارج دولت
سرمایه گذاري 

  خصوصی
مخارج 
  خانوارها

فروش به 
بخشهاي 
  پردازشگر

حساب 
فدرال، سایر   پرداخت/دریافت

  محلی  ایالتی  فدرال، دفاع  مخارج

خرید از عملگرهاي   2/8527  3/8199  4/1400  9/460  3/432  1057  9/353  3/14091  1/25995  3/34522
  منطقه

خرید از بخشهاي   3/8159  8/3777  1/802  6/138  8/115      -8/12993  -3/8159  0
  غیرمحلی

  کل خرید از بخشها  5/16686  1/11977  5/2202  7/599  1/548  1057  9/353  5/1097  8/17835  3/34522
  درآمد خانوار  6/11882  7/99    7/790  7/372  671  3/689    4/2623  14506

کل خرید از کاال و   1/18569  8/12076  5/2202  4/1390  8/920  1728  2/1043  5/1097  2/20459  3/49028
  خدمات

نقل و انتقاالت   61      3/51  7/190  209  848    1299  1360
  خانوار

  اد سرمایهماز  1/3019  6/871            -2/1688  -6/816  5/2202
  درآمد دولت محلی  3/480  9/377      9/445    3/47  4/112  5/983  8/1463
  درآمد دولت ایالتی  8/858  9/341    1/22      8/408  -2/55  6/717  4/1576
  درآمد دولت فدرال  9/1533  8/2197      1/19      5/533  4/2750  3/4284

  انتقاالت خارجی                    
  پرداخت کل  2/34522  15866  5/2202  8/1463  5/1576  1937  3/2347  0  1/25393  3/59915

  
میلیـون دالر   20459کاال و خدمات براي مصارف نهـایی معـادل   از  به عنوان خرید کل GSP، 2-3در جدول 

ایالـت  ، GNPدر مقایسه هزینه هـاي مـرتبط بـا    . بود GNPدرصد از  1/2این رقم معادل  1970در سال  .می باشد
 59(کـرده اسـت    خصوصـی مصـرف  خـرج  را از تولیـد ناخالصـش    يکمتـر ملی سهم در مقایسه با سطح  جورجیا

و در مـورد  ) 5/13، 7/10(در مـورد سـرمایه گـذاري خصوصـی      همچنـین ، )درصد ملـی  9/62در مقایسه با  درصد
سـایر  و ) 5/7 ، 4/8(بـر حسـب مخـارج نظـامی فـدرال       امـا ، نیـز چنـین اسـت    )2/12 ، 3/11(یالتی ادولت محلی و 

: توضـیح متـرجم  { .است مقادیر جورجیا باالتر) 4/0 ، 3/5(و خالص صادرات خصوصی ) 6/3 ، 5(رال مخارج فد
 2-3جـدول  » کـل خریـد از کـاال و خـدمات    «نسبتهاي مربوط به ایالت جورجیا با استفاده از ارقام موجود در سطر 

  .}حاصل شده استرقم کل تقاضاي نهایی به  قسمتاز نسبت رقم آن  قسمتضریب هر . محاسبه شده است
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از حسـابهاي مختلـف     "درآمـد دریـافتی  " اسـتفاده از مشـابه بـا    GSPبا استفاده از درآمدها، می توانیم به یک 
دریافتی عمده از درآمد شخصی یا خـانوار حاصـل مـی شـود کـه متشـکل از حقـوق و دسـتمزد،         . دست پیدا کنیم

از جملـه پرداختهـاي انتقـالی کسـب و     . می باشـد  خاصدرآمدهاي  وي کار، درآمد مالکان وردیگر درآمدهاي نی
 2/71میلیـون دالر یـا    14567و پرداختهاي تـأمین اجتمـاعی کـه ایـن مقـادیر بـه       ) اصوالً بدهی هاي الوصول(کار 

یا پس انـداز ناخـالص کسـب و     "مازاد سرمایه". درصد است 2/75بالغ می شود، رقم متناظر ملی  GSPدرصد از 
می باشد که رقم متنـاظر آن در سـطح ملـی     GSPدرصد از  8/14میلیون دالر و  3019ا پردازشگره مربوط بهکار 

یکـی پـس انـداز    : شـامل دو نقـل و انتقـال شـایان توجـه اسـت       2-3سطر مازاد سرمایه از جدول . درصد است 4/9
 "اتصـادر "این حسـابهاي  . میلیون دالر که مربوط به ستون صادرات می باشد 1688شخصی و دیگري رقم منفی 

جریان درآمـدهاي تقسـیم    ،بخش بزرگی از آن. مرتبط با مازاد و کسري دولتهاي مختلف و دنیاي خارج می باشد
  .را نشان می دهد ایالت جورجیانشده و استهالك سرمایه صاحبان غیر مقیم شعبات کارخانه ها در 

میلیـون دالر و   480ن رقم ای. ، درآمد دولت محلی از بخش پردازش استGSPسومین دریافتی اضافه شده به 
مجموعـه اي از نقـل    ایالت جورجیـا بزرگترین درآمد بعدي دولت محلی در . می باشد GSPدرصد از  3/2معادل 

ري از این بوسیله یک انتقال مشابه از دولـت فـدرال بـه دولـت     ابسی(و انتقاالت بین دولتی از دولت ایالتی می باشد 
نشان داده مـی شـود کـه    ) عمدتاً اوراق بهادار( "صادرات"محلی در قالب  کسري دولتهاي). ایالتی جبران می شود

  .میلیون دالر دارد 4/112ارزشی معادل 
 859درآمد دولت ایالتی از بخش پردازش بـه میـزان    ،GSPبه شده به عنوان بخشی از سچهارمین دریافتی محا

می باشد این رقـم   GSPدرصد  5/6بع صنعتی درآمدهاي ترکیبی دولتهاي محلی و ایالتی از منا. میلیون دالر است
میلیـون دالر داشـته    55، مـازادي معـادل   1970توجه کنیدکه دولت ایالتی در سـال  . درصد است 5/8در سطح ملی 

  .که به صورت مقدار منفی در ستون صادرات وارد شده است
در مجمـوع  . ازش اسـت مربوط به درآمد دولت فـدرال از بخشـهاي پـرد    GSPدریافتی نهایی محاسبه شده در 

 9/6رقـم متنـاظر آن در سـطح ملـی     . مـی باشـد   GSPدرصـد از   5/7میلیون دالر بوده که  1534این درآمد معادل 
ایالـت  میلیـون دالر بیشـتر از مالیاتهـاي دریـافتی در      534توجه می کنیم که دولت فـدرال هنـوز هـم    . درصد است

  ).دفاعیعمدتاً از طریق هزینه هاي (خرج کرده است  جورجیا
میلیـون   25393در مجموع، کل دریافتیها و پرداختیها به وسیله هر یک از شش بخش نهـایی در اقتصـاد معـادل    

در جـایی کـه ربـع دوم، مبـادالت واسـطه اي در      . اسـت  GSPمیلیون دالر بیش از  4934این رقم، . می باشددالر 
راري در بخش اجتماعی یـا سیاسـی را ثبـت مـی     بخش پردازش را نشان می دهد، ربع نقل و انتقاالت، مبادالت تک

   .کند
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  خالصه
نشان دهنده جزئیات متناظر با رفتار ) کشور(ستانده براي جریان هاي پولی در ایالت  - حسابهاي جدول داده

ربع نقل و انتقاالت جدول می تواند . مصرف کننده، تکنولوژي تولید، درآمدها و نقل و انتقاالت اجتماعی است
حسابهاي اجتماعی به دو . یابد تعدیلجزئیات مربوط به درآمدهاي سنتی و حسابهاي تولید اندکی جهت نمایش 

و  ایالت جورجیامقایسه مختصر بین اقتصادهاي در اینجا  ؛در مقایسه بین اقتصادهااول . جهت مفید می باشند
و دولت قوي تر و در صنایع  )بازرگانی(در تجارت  ایالت جورجیاگردیده به گونه اي که  ارائهایاالت متحده 

فایده دیگر مربوط به امکان مقایسه در طول . و خدمات اندکی پایین تر از الگوي ملی بوده است) کارخانه اي(
ستانده بایستی  - اما براي نشان دادن عملکرد در طول زمان، حسابهاي اجتماعی و جداول داده. زمان می باشد

  .دولتی ساخته شوند بصورت منظم و مرتب بوسیله سازمانهاي

  پرسشهاي مطالعه 
  ایجاد و طرح ریزي گردند؟باید چرا حسابهاي اقتصاد منطقه اي  - 1
 .تولید ناخالص منطقه اي را تعریف کنید - 2

 .براي مدل اقتصاد استاندارد از فصل دو بسازید 2-3یک ماتریس حسابداري اجتماعی شبیه جدول  - 3

نـوان ابـزار انـدازه گیـري عملکـرد اقتصـاد منطقـه اي        درآمد شخصی و تولید ناخالص منطقـه اي را بـه ع   - 4
 .مقایسه کنید

 



   ]31[    ستانده و حسابهاي درآمد منطقه اي -جداول داده
 

© 2011 RRI, WVU    

  منابع اطالعاتی CD- ROM :1 پیوست
می باشد که بوسیله ) REIS(یکی از بهترین منابع براي اطالعات منطقه اي سیستم اطالعات اقتصاد منطقه اي 

  .راه اندازي شده استدایره تحلیلهاي اقتصادي ایجاد و از اندازه گیري اقتصاد منطقه اي  بخش
را دانلود می نمایند، اما متداول ترین منبع براي  REISوب سایتهاي متعددي وجود دارند که اطالعات 

این لوح فشرده شامل اطالعات براي دولتها، مناطق و بخش و شهرستانها . کاربران دیسک فشرده می باشد
)counties ( به بعد می باشد 1969از سال.  

در سطح طبقات (مد شخصی و منابع آن، اشتغال آا، دیسک مربوطه اطالعاتی راجع به دربراي شهرستانه
به عالوه شامل اطالعاتی . فراهم می نماید را ، نمودار اقتصادي، پرداختهاي انتقالی و ستانده کشاورزي)بخشی

ي سالیانه و همچنین برآوردها 1990و  1980، 1970بابت مسافرت بین شهرستانها براي کار در سالهاي 
  .درآمدهاي ناخالص مسافران می باشد

 1996تا سال  1977براي ایالتها، همه موارد باال به همراه برآورد تولید ناخالص ایالتی براي هر ایالت از سال 
  :مذکور می باشد CDاز  "بخوانید مرا"توضیحات زیر مربوط به فایل . در دسترس می باشد

براي ایالتها و منـاطق در  ) GPS(تولید ناخالص ایالت ) بر حسب دالر(از برآوردهایی به قیمت جاري و ثابت 
بـر   1987برآوردهـا بـراي سـال    . ارائـه شـده اسـت    1977-89و برآوردهاي جدیدي براي سالهاي  1990سال 

بـر مبنـاي کـدهاي     1977-86برآوردهـا بـراي سـالهاي    . می باشـد ) SIC(حسب طبقه بندي صنعتی استاندارد 
SIC 77/1972 ی باشندم.  

 از جملـه -بر مبناي بخـش، بـر پایـه هـر بخـش     ) GSPO(یالت، تولید ناخالص ایالتی نشأت گرفته ابراي یک 
آن بخـش اشـاره دارد کـه معـادل تولیـد       "ارزش افزوده"یک بخش اغلب به  GSPO. استوار است -دولت

منهاي نهـاده هـاي واسـطه    ) يفروشها یا دریافتیها و درآمدهاي عملیاتی دیگر به عالوه تغییر موجود(ناخالص 
انـدازه  . مـی باشـد  ) مصرف کاال و خدمات خریداري شده از دیگر بخشـها یـا وارد شـده از نقـاط دیگـر     (اي 

GSP  به عنوان مجموعGSPO          همـه بخشـها، شـراکت ایالـت در تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور)GDP (
هـا بـه قیمـت     GSPOبـرآورد  . یـد به حساب مـی آ ) NIPA(بوسیله بخشها از حسابهاي تولید و درآمد ملی 

  .صورت پذیرفته است GDPثابت از طریق شاخص ضمنی تعدیل کننده 
BEA وردهاي آبرGSPO  براي هر بخش براورد تولیـد ناخـالص   . بخش فراهم آورده است 61را در سطح

  ):تخمینها صرفاً بر حسب قیمت جاري است(داخلی از ترکیب چهار جزء حاصل گردیده است 
و ) IVA(از طریـق تنظـیم و تطبیـق ارزشـیابی صـورت امـوال        ،درآمـد مالکـان  )2حقـوق کارکنـان   مزد و ) 1

ها که عمـدتاً   هزینهسایر )IBT (4(مالیات غیر مستقیم کسب و کار و بدهی غیر مالیاتی ) 3استهالك سرمایه 
  .مرتبط با سرمایه است
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از  BEAمبنــاي برآوردهــاي  ربــ GSPاغلــب مؤلفــه هــاي درآمــد مالکــان و مــزد و حقوقهــاي مربــوط بــه   
منعکس کننده بدهی هاي مرتبط با هزینه کسـب   GSPاز  IBTمؤلفه . درآمدهاي محل کار استوار می باشد

و کار می باشد که اغلب آنها مربوط به مالیات فروش و مالیات اموال هستند که توسط دولـت هـاي محلـی و    
  .ایالتی وضع شده اند

، استهالك سـرمایه شـرکت، پرداختهـاي انتقـالی     IVAبا منافع مشترك مل ، شاGSPسرمایه از  هزینهمؤلفه 
در حـال حاضـر   ( یارانه هاي موسسـات دولتـی  کسب و کار، سود خالص، درآمد ناشی از اجاره بها از افراد و 

این بخش ضمیمه با حذف قسمتهاي بسـیار کوتـاه کـه در    : توضیح مترجم{ .می باشد )کمتر وجود دارد
  .}شده است لیت استفاده نداشته دنبالاینجا چندان قاب

  اندازه گیري رفاه منطقه اي : 2پیوست 

  GSPمشکالت ناشی از تخمین 
براي تعدادي از ایالتها با استفاده از روشهاي گوناگون محرز شده ) GSP(حسابهاي تولید ناخالص ایالتی 

در . (موازي حسابهاي ملی ایجاد شده استدر هاوایی با وجود استقالل طوالنی، حسابها دقیقاً در امتداد و . است
واقع برخی از افرادي که در این حسابها نقش داشته اند، از اعضاي اصلی تیم محاسباتی دفتر سرشماري در 

  ).ایاالت متحده بودند
 - سروش کندریکیعنی در بسیاري از ایالتهاي دیگر، روشی که به عنوان روش میان بر شناخته می شود، اما 

. می باشد که در بردارنده برآوردهایی مبتنی بر نسبتها می باشدمدنظر ) Kendricks-Jaycox(جایککس 
از همه منابع در دسترس مرتبط با دایره اندازه گیري اقتصاد منطقه  1در پیوست ه توضح داده شد GSPبرآورد 

ایالت  با حسابهاي ملی به   50که حسابها براي  نیک نکته جالبب پیرامون این مرکز ای. اي مونتاژ گردیده است
  .عنوان یک کل، سازگار هستند

 "تولید ناخالص داخلی منطقه اي"و ) GRP( "تولید ناخالص منطقه اي"شرح زیر تفاوت شکلی بین 
)GDPR ( که مشابه تفاوت بینGNP  وGDP این معادله گسترش . است را نشان می دهدGRP  را از طریق

GDPR نشان می دهد) از جمله سود(خالص عوامل  تعدیل شده بواسطه پرداختهاي.  
  تولید ناخالص داخلی منطقه اي      

  بهره و سود سهام مربوط به عوامل غیر حاضر در محل  : کسر می شود
  عوامل از هر کجاي دنیا عایديبهره و سود سهام   : اضافه می شود
  وارد شده )مهاجرین( دستمزدهاي کسب شده توسط مسافرین  : کسر می شود

  خارج شده) مهاجرین(فرین ادستمزدهاي دریافتی توسط مس   :ه می شوداضاف
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  تولید ناخالص منطقه اي  : مساوي می شود با
تولید ناخالص منطقه اي معادل ارزش کل کاالها و خدمات تولید شده بوسیله عوامل تولید متعلق به ساکنان 

  .ل تولید در درون منطقه استمنطقه می باشد؛ اما تولید ناخالص داخلی منطقه اي معادل ارزش ک
 -- نها در اینجاستآحضور ما در خارج بیشتر از حضور  -- است GDPبزرگتر از  GNPدر ایاالت متحده، 

حضور دیگران در هاوایی بیشتر از حضور عوامل هاوایی در خارج  -- است GDRPکمتر از  GRPدر هاوایی 
غلب گیج کننده می باشند لذا ما هم در اینجا پیشقدم نکته در اینجا این است که، چون عناوین طوالنی ا. است

 =GSPشده و با یک تغییر نام، تولید ناخالص داخلی ایالتی را به عنوان تولید ناخالص ایالتی معرفی می کنیم  

GDSP.  

  استفاده گسترده از برآوردهاي درآمد شخصی
نمی . قه دیگر، زیاد و گسترده استمشکالت مرتبط با تخمین جریانات درآمد سرمایه از یک منطقه به منط

روي نمی توان توان آمارهاي دقیقی روي مالکیت شرکتهاي بزرگ چند ایالتی و چند ملیتی داشت و بنابراین 
  .شدجریان سود سهام و بهره در مرزهاي ایالت متمرکز 

دي در نظر می مد شخصی را به عنوان یک معیار برتر جهت رفاه فرآدر نتیجه این نقص، ما بطور معمول در
شهرستانها براي بخشها و اطالعات قابل توجه بابت مسافرت براي کار و رفت و آمد در سراسر مرزهاي  .گیریم

بیش از سه دهه سرشماري به دایره اندازه گیریهاي اقتصاد منطقه اي جهت برآورد تطبیق و تعدیالت محل اقامت 
  .را حل نماید GRP/GDRP تکمک خوبی نموده تا بتواند بخشی از مشکال
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  ستانده -منطق مدلهاي داده -4

  مقدمه
ضی بابت گسترش جبر یه است و تنها نیازمند مهارت ریاستانده مشابه مدلهاي اقتصاد پا -منطق مدلهاي داده

  .ساده به جبر ماتریسی است
ا طرحهایی است که براي مدیریت حجم انبوهی از داده هابداع ستانده به جهت  - پیچیدگی مدلهاي داده

مدل ساده،  :را جهت توسعه ساده ترین مدلها 3در اینجا فرآیند استنتاجی فصل . نیازمند ساخت آنها می باشیم
در فصل بعد، سیستم ضرایب را همراه با این مدل بسط . بخش، تکرار می کنیم در و مدل بخش مربعمدل 

ستانده باز  - ساخت یک سیستم داد مدل و کاربردهاي آن، به فرآیندروي این کار انجام پس از . خواهیم داد
سیستم را به اندازه کافی براي فهم آسان سیستم محاسبات  خواهیم داشت تامهارت  موقعآن . خواهیم گشت
سیستمی که در حال حاضر بوسیله ایاالت متحده استفاده می گردد و . نماییم مدیریتبخش  در پیچیده تر کاال

  .1مورد تأکید سازمان ملل نیز می باشد

  تجزیه و تحلیل در برابر توضیحات: منطقی براي یک مدل
اقتصاد را توصیف می کند و نکته هاي اطالعاتی جالبی براي یک مقطع از  ،در حالی که جدول مبادالت

به ما اجازه نمی دهد به سؤاالت مرتبط که به این معنا . زمان ارائه می دهد، به خودي خود محتوي تحلیلی ندارد
فرض کنید جدول مبادالت، اقتصاد در تعادل را نشان می دهد و . پاسخ دهیم ،اقتصاد به تغییرات با نحوه واکنش

در هزینه هاي دفاعی ) تقلیل(یک افزایش در توریسم یا یک کاهش مثالً آن در مقابل یک شوك، واکنش 
د؟ به عبارت دیگر جدید چه خواهد بو "موقعیت تعادل"وقتی که پیامدهاي شوك از اقتصاد رفت، . دمدنظر باش

تغییر کرده است؟ چنین تجزیه و تحلیل چه کسانی کدام بخشها بزرگتر یا کوچکتر شده و درآمد یا اشتغال 
  .نیازمند یک مدل اقتصادي است که آن را خواهیم ساخت

  با توجه به خانوارهابسته شدن : آماده سازي جدول مبادالت
همه فعالیتهاي اقتصادي که ) ربع دوم(ار بین بخشی همانطور که خواهیم دید، این مهم است که ساخت

خوانده می  درونزااین فعالیتها . تصمیمات خرید اصوالً روي پایه درآمدهاي آنها ساخته می شود، را شامل شود

                                                
این . می باشد) 1959رك، الچنري و ک( 1960ستانده در سال  -منطق، کتاب برجسته مدلهاي داده منبع مورد عالقه من براي این -1

  .من آن را توصیه می کنم. ورود پیدا کنیم بخشکاال در منبع شامل همه چیزهایی است که ما نیاز داریم تا بتوانیم به حسابهاي 
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دیگر فعالیتها نظیر مخارج دولت فدرال یا صادرات . چرا که رفتار آنها در داخل سیستم تعیین می شود. شوند
فعالیتهایی که برچسب . خوانده می شوند برونزا يمیمات خارج از سیستم بوده و از اینرو فعالیتهامربوط به تص

بخشهاي "را دارند به طور معمول درونزا در نظر گرفته می شوند و آنهایی که برچسب  )industries( "بخشها"
دي فعالیتها خیلی ساده و آسان اما بعضی اوقات طبقه بن. دارند، معمول برونزا فرض می گردند "تقاضاي نهایی

  .نیست
بطور عادي و سنتی به عنوان یک بخـش  خانوار در حالی که . بخش خانوار یک موضوع از این دست می باشد

تلقـی مـی    "بخش"تقاضاي نهایی طبقه بندي می گردد اما خیلی اوقات در مدلهاي اقتصاد منطقه اي به عنوان یک 
، مهارتهاي مدیریتی و صاحبان منابع خصوصی مـی باشـند، دریـافتی آنهـا نیـز      خانوارها فروشنده نیروي کار. گردد

می باشد و به منظور تولید این منابع، آنهـا غـذا،   ... در قالب حقوق و دستمزد، سود سهام، اجاره و درآمد مالکان و 
وار، یـک  بدون شـک بخـش خـان   . پوشاك، اتومبیل، خانه، خدمات و دیگر کاالهاي مصرفی خریداري می نمایند

از اینـرو مـا سـطر و سـتون خـانوار را بـه       . یا اقتصاد هر منطقه از این حیث مـی باشـد   جورجیابخش مهم در اقتصاد 
بخـش خـانوار بـه    . بخش جدول مبادالت بین بخشی جابجا کرده و آن را به عنـوان یـک بخـش تلقـی مـی نمـاییم      

   .آورده شده است ،1-4 جدولقالب عنوان ششمین بخش در جدول تجمیع و تجدیدنظر شده در 
 -، بخشهاي تولیـدي حاضـر در جـدول کـه مـاتریس مربـع داده      )industry(منظور از بخش : توضیح مترجم{

  .} ستانده را تشکیل می دهند، می باشد

  مبادالت بین بخشی فرضی با درونزا بودن بخش خانوار: 1-4جدول 
تقاضاي 

  کل
  
  

)11(  

کل 
تقاضاي 

  نهایی
  

)10(  

  صادرات
  
  
  

)9(  

دیگر تقاضاي 
  نهایی محلی

  
  

)8(  

کل 
تقاضاي 

  بخشها
  

)6(  

مخارج 
  خانوارها

  
  

 )7(  

  خدمات
  
  
  

)5(  

  بازرگانی
  
  
  

)4(  

  صنایع
  
  
  

)3(  

  ساختمان
  
  
  

)2(  

  استخراج
  
  
  

)1(  

  بخش خریدار
  
  

  بخش فروشنده             

  استخراج  )1(  183  31  599  6  73  99  991  88  596  684  1674
  ساختمان  )2(  14  1  43  14  293  0  364  1803  353  2155  2520

  صنایع  )3(  142  414  1390  110  365  1275  3687  1130  9344  10474  14162
  بازرگانی  )4(  52  224  520  72  257  2563  3689  161  970  1131  4820

  خدمات  )5(  102  221  862  558  1990  4262  7996  523  2828  3351  11347
  خانوارها  )7(  595  665  3696  2385  4603  100  12043  2524  0  2524  14567
  کل منابع محلی  )6(  1088  1556  7110  3145  7572  8299  28770  6228  14091  20319  49090
  دیگر پرداختها  )8(  261  191  1624  1365  2402  3789  9632  2/943  5/1097  0  5842

  واردات  )9(  325  773  5428  311  1372  3778  11987  1057  -12994  -11937  50

کل پرداختهاي   )10(  586  964  7051  1675  3775  7567  21619  3581  -12994  -9413  20459
  نهایی

  کل منابع  )11(  1674  2520  14162  4820  11347  15866  50389  7285  1097  20459  54982
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در جدول تجمیع  "دیگر پرداختهاي نهایی"و  "ییاي نهاضاقدیگر ت"که در (محلی  و بخشهاي دولت ایالتی
ي جدول حاضر زادر حالی که ما آنها را در بخش برون. راي طبقه بندي داراي مشکالت استب) ر استمستتشده 

ي جدول قرارداده زاقرار دادیم، اصوالً براي سادگی، گاهی اوقات در مدلهاي پیش بینی جزئیات در بخش درون
  .می شوند

  مدل و الگوي اقتصادي
تعاریف یا اتحادها ) 1: رابطه استوار است، یک مدل تعادلی روي سه و مرسوم به عنوان یک روش آشنا

توصیف و  بسطجهت را مجموعه اي از فروض  ،بنابراین یک مدل. شرایط تعادل) 3فروض تکنیکی یا رفتاري )2
د به طوري که می تواند جهت ردیابی اثرات نیروهاي بر هم زننده تعادل مورد استفاده قرار براقتصاد به کار می 

  .مجموعه اي از روابط می تواند به آسانی شناسایی گرددبر این مبنا هر . گیرد

  جدول مبادالت: اتحادها
: جدول مبادالت ایالتی همانگونه که در باال بسط داده شده مجموعه اي از اتحادها را براي ما فراهم می سازد

ط جبري ساده نمایش حال می توانیم این روابط را به صورت رواب. دناقتصاد را براي سال پایه تعریف می کن هاآن

ijفرض کنید. دهیم
x فروش بخشi  به بخشj ،iy فروش بخشi  و ) مصارف نهایی(به تقاضاي نهایی

iz را بر  جورجیابنابراین می توانیم فروش بخش هاي . براي ستانده بخش باشد کل فروش بخش یا تقاضاي کل
  .حسب معادالت زیر تعریف کنیم

11161514131211 zyxxxxx   
22262524232221 zyxxxxx   
33363534333231 zyxxxxx   
44464544434241 zyxxxxx   
55565554535251 zyxxxxx   
66666564636261 zyxxxxx   

چون در حال حاضر . ه استظاهر شد 1-4شکل  يشش سطر باال دربه صورت نمادي ها مجموعه این اتحاد
  .بحث اصلی ما مرتبط با ربع دوم است لذا ربع اول را به یک ستون کاهش می دهیم

  :موجز، معادالت می تواند به صورت زیر جمع بندي گرددکوتاه و برحسب یک فرمول 

)4-1(         
j

iiji yxZ  
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گرکه عمل
j

  .می باشد jبه همه بخشهاي iمجموع فروش بخش، 

  :و مجموعه معادالت باال تنها داراي دو تفاوت می باشند 1-4همانگونه که مشاهده می شود، شکل 
  .ندهست) رتمست(ضمنی  مربوط به شکل، اپراتورهاي محاسباتی در جدول )1
کـه تکمیـل کننـده چـارچوب     است ) jm(و واردات ) jv(جدول شامل مقادیر سایر پرداختهاي نهایی  )2

 .حسابداري می باشد

  جدول جبري مبادالت: 1-4شکل 
تقاضاي 

  کل
)8(  

نهایی و تقاضاي 
  صادرات

)7(  

مخارج 
  خانوارها

 )6(  

  خدمات
  

)5(  

  بازرگانی
  

)4(  

  صنایع
  

)3(  

  ساختمان
  

)2(  

  استخراج
  

)1(  

  بخش خریدار
  

  بخش فروشنده             
z1  e1  x 1 6  x 1 5  x 1 4  x1 3  x 1 2  x1 1  )1(  استخراج  
z2  e2  x 2 6  x 2 5  x 2 4  x2 3  x 2 2  x2 1  )2(  ساختمان  
z3  e3  x 3 6  x 3 5   x 3 4   x3 3   x 3 2   x3 1  )3(  صنایع  
z4  e4  x 4 6 x 4 5  x 4 4  x4 3 x 4 2  x4 1  )4(  بازرگانی  
z5  e5  x 5 6  x 5 5  x 5 4  x5 3  x 5 2  x5 1  )5(  خدمات  
z6  e6  x 6 6 x 6 5  x 6 4  x6 3 x 6 2  x6 1  )6(  خانوارها  
--  --  v 6 v 5  v 4  v 3  v 2  v 1 )7(  ي نهاییپرداختها  
--  --  m6 m5 m4  m3 m2  m1  )8(  واردات  
--  --  q6 q5  q4  q3 q2  q1  )9(   نهاده هاکل  

  
ما هستند، مجموعه می تواند بینشی را در مسئله  اصلیدغدغه ) اتحادها(در حالی که مجموعه معادالت باال 

واقعیت ساده از سیستم (براي اقتصاد در حالت تعادل، مجموع سطر و ستون باید برابر باشند . آشکار سازدتعادل 
که برابر  متعریف کنیjqبه صورت  jعرضه، را براي بخش اکنون می توانیم تولید کل، یا). حسابداري دوبل

  :است با مجموع همه خریدهاي واسطه اي، پرداختهاي محلی به عوامل تولید و واردات

)4-2                                              ( 
i

jjijj mvxq  

که 
i

  .می باشد iياز همه بخشهاي سطر jمجموع خریدهاي بخش 

  جدول نیازمندیهاي مستقیم: فروض یا شرایط تکنیکی
از کنترل ما می  تغییرات آنها آزاد و خارج وبرونزا ) y(مجدداً یادآوري می کنیم که بردار تقاضاي نهایی 

می خواهیم بدانیم که اثرات چنین تغییري روي اقتصاد به عنوان تغییر در تولید چگونه بیان و تفسیر می . باشد
متغیر  48ما شش معادله و . بدیهی است که اطالعات بیشتر را می توان از جدول مبادالت خوشه چین نمود. شود

حداقل نیازمندي و شرط براي حل این . وجود دارد) هاy(متغیر  6 مربوط به ریداریم که تنها در حال حاضر مقاد
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به  رات الوهمجبنابراین بایستی تعداد . ت باشدالوهسیستم معادالت این است که تعداد معادالت برابر تعداد مج
  .کاهش دهیممورد  42 میزان

کنید که الگوي خرید در فرض . یا تکنیکی را معرفی می کنیم فنی براي این منظور، مجموعه اي از شرایط
هاي مندینیاز"حال می توانیم یک مجموعه اي از مقادیر را به عنوان . فرض شده است) ثابت(سال پایه ایستا 

  :به صورت زیر تعریف کنیم "ضرایب تولید"یا  "مستقیم
)4-3                                                (   aij = xij /qj  

به سادگی مقدار هر متغیر در ستون را به مجموع      . را براي مدل فرضی نشان می دهد ija، ضرایب2-4جدول 
این ارقام نشان دهنده سهم هر بخش در تأمین نیازمندیهاي . بخش در آن ستون تقسیم کرده ایم) تولید( نهاده ها

ها نشان دهنده  ijaبه عبارتی : مترجمتوضیح {.بخش واقع شده در ستون جهت تولید محصوالتش می باشد
در جهت تولید محصول  ،)شامل کاال و خدمات( ي واقع در سطرهااز هر کدام از بخشها jمیزان خرید بخش 

  .}.می باشد آن بخش

  جدول فرضی نیازمندیهاي مستقیم: 2-4جدول 
  مخارج خانوار

)6(  
  خدمات

)5(  
  رگانیباز

)4(  
  صنایع

)3(  
  ساختمان

)2(  
  استخراج

  بخش  )1(

  استخراج  9/10  2/1  2/4  1/0  6/0  6/0
  ساختمان  8/0  0  3/0  3/0  6/2  0
  صنایع  5/8  4/16  8/9  3/2  1/3  8

  بازرگانی  1/3  9/8  7/3  5/1  3/2  2/16
  خدمات  1/6  8/8  1/6  6/11  5/17  9/26

  خانوارها  5/35  4/26  1/26  5/49  6/40  6/0
  کل خریدهاي محلی  65  7/61  2/50  2/65  7/66  3/52
  سایر پرداختها  6/15  6/7  5/11  3/28  2/21  9/23
  واردات  4/19  7/30  3/38  4/6  1/12  8/23
  کل پرداختهاي نهایی  35  3/38  8/49  8/34  3/33  7/47

  کل نهاده ها  100  100  100  100  100  100

  

ijتوجه کنید که 
x بخش  به عنوان فروشi  به بخشj  تعریف نمودمی توان را به صورت دیگري نیز .

ij
x  می تواند به صورتjijij qax . درصد از نهاده هایش را از بخش  1/6یعنی اگر بخش صنایع، . بیان شود

53(خدمات 
a ( میلیون دالر باشد  14162خریداري نماید و اگرکل خریدهاي بخش صنایع)3q( آنگاه ،

اگر ). میلیون دالر 14162درصد از  1/6(میلیون دالر خواهد بود  862خریدهایش از بخش خدمات حدود 
بت باشد آنگاه می اقول در طول زمان ثخریدشان را انجام می دهند به صورت معبر مبناي آن نسبتهایی که بخشها 
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jijijرا درآینده به صورت  iاز بخش  jتوان خریدهاي بخش  qax  تعریف نمود، همانگونه که خواهیم   .
  .دید، این فرض ساده مشکل ما را حل خواهد کرد

ijدرمین فرضی که در تعریف 
x ر است از این بابت است که تمستij

x  قبالً به عنوان خریدها از بخش
این بهترین دیدگاه استنتاجی از ضرایب تولید منطقه اي . تعریف گردیده است jتوسط بخش محلی iمحلی
که سهم نهاده هاي ( ijp "ضریب تولید فنی"هر ضریب تولید منطقه اي، حاصلضرب یک . می باشد ijaیعنی 

یب ضر"و یک  )را نشان می دهد  iبدون توجه به موقعیت بخش  jتوسط بخش iخریداري شده از بخش 

به صورت . ، می باشد)که سهم خریدهاي ساخت شده در منطقه را نشان می دهد( ijr "تجارت منطقه اي
  :نمادین، ضرایب تولید منطقه اي عبارت است از

ijijij rpa .  
)4-4                                                (   ijtijijtjijtij xmxqxa )/).(/(   

ijtکه  x  بخش نشان دهنده خریدها ازi توسط بخشj  بدون توجه به موقعیت بخشi  وij
m  نشان

 هاي بعديو بخش 1- 4این نکته در تصویر . می باشد jتوسط بخش iدهنده واردات محصوالت مرتبط با بخش
  .شرح داده شده است

  عرضه مساوي تقاضا: شرط تعادل
این شرط این است که . توجه کنید که در طول مسیر، به صورت ضمنی شرط تعادل را در نظر خواهیم داشت

  :یا فروش یک بخش معادل تولید ناخالص آن می باشدبخش و ه تقاضاي پیش بینی شده معادل عرض

)4-5(        jj zq   
براي یک دوره زمانی در اقتصاد بازار، غیر منطقی است که بیش از . این رابطه براي تمامی بخشها برقرار است

تحت شرایط . گردد سطح مصرف، تولید شود و غیر عملی است که بیش از آنچه که تولید می شود مصرف
نرمال، یک سیستم اقتصادي که با یک تغییر در تقاضا مواجه شده است، بواسطه تغییر عرضه واکنش نشان خواهد 

  .هنگامی که پیش بینی ها پاسخ داده می شوند، اقتصاد در وضعیت تعادل قرار خواهد گرفت. داد

  جدول کل نیازمندیها: راه حل براي سیستم
دو جایگزینی . کنیمحل و بازنویسی  ،تگاه معادالت را بر اساس شرایط بدیهی و مشخصاکنون می توانیم دس

  :مورد نیاز می باشد

jijاز آنجایی که فرض می شود ضرایب تولید پایدار هستند بنابراین  )1 qa ijمی تواند جانشین  .
x گردد.  
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 :بنابراین. گردد jzمی تواند جایگزین jqبه تعادل برسند لذا ت با تولیداچون نهاده ها باید دوباره  )2

11616515414313212111 qyqaqaqaqaqaqa   
22626525424323222121 qyqaqaqaqaqaqa   

.  

.  

.  

66666565464363262161 qyqaqaqaqaqaqa   
  .رفته براي هر متغیر بیانگر مقدار آتی آن می باشد عالمت پریم بکار

براین اساس، . ض در نظر گرفته شده مبنی بر ثابت بودن تکنولوژي تولید اکنون روشن می شودو توان فر اثر
تند کاهش دادیم و می توانیم دستگاه را حل نموده و سها ه qمورد که همان 6مورد به  48ما تعداد متغیرها را از 

  .تولیدات بخشها را براي آینده اقتصاد تعیین نمائیم
  :به صورت فشرده، سیستم به صورت زیر بیان می شود

)4-6(       
j

ijij yqaq .  

حل این سیستم می تواند به سادگی توسط جبر ماتریسی بیان گردد و این مورد،  جهت تفصیلیتوضیحات 
حل کنیم  qبراي مثالً می خواهیم معادله ذیل را . مشابه جبر ساده به کار رفته در مدلهاي اقتصاد پایه می باشد

ها  ijaنشان دهنده ماتریس  A، )واقع در سمت راست دستگاه معادالت فوق(ها  iqنشان دهنده برادر  qکه 

می ) واقع در سمت چپ دستگاه فوق(ها  iyنشان دهنده بردار ستونی   yو ) واقع در سمت چپ دستگاه فوق(
  :باشد

)4-7(        YAqq   
  :را از دو طرف معادله کسر می کنیمAqعبارت 

)4-8(        YAqq   
  :فاکتور می گیریم qاز سمت چپ نسبت به 

)4-9(        yqAI  )(  
)(دو طرف معادله را در معکوس  AI  ضرب می کنیم:  

)4-10(    yAIqAIAI 11 )()()(    
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  :یک ماتریس همانی خواهد بود لذامساوي معکوس خودش  در از آنجائیکه ضرب یک ماتریس

)4-11(        yAIq 1)(   
نشان دهنده ) - 1(است و توان  )واحد(ماتریس همانی  Iدر اینجا . به دست می آید yبرحسب  qلذا 

)(عبارت. معکوس بودن ماتریس می باشد AI   به افتخار  "ونتیفماتریس لئ"بعضی اوقات تحت عنوان
)(1ستانده، خوانده می شود،  - ، مبتکر اصلی اقتصاد داده)wassily leontif(جناب واسیلی لئونتیف   AI 

  .می باشد "جدول کل نیازمندیها"جدولی که عنوان توصیفی تر آن . نیز معکوس لئونتیف خوانده می شود
هر سلول این ماتریس نشان دهنده . اقتصاد فرضی نمایش می دهد ، ماتریس کل نیازمندیها را براي3- 4جدول 

بخش واقع در سمت چپ جدول به ازاي هر واحد دالر تحویلی به از االي جدول واقع در بش خکل خرید ب
این جمله پیچیده است و ضرورت . می باشد) بخش واقع شده در باالي جدولیعنی (تقاضاي نهایی آن بخش 

در حالی که ماتریس نیازمندیهاي مستقیم نشان دهنده میزان خرید از بخش . جه واقع شوددارد به دقت مورد تو
واقع شده در سمت چپ جدول توسط بخش قرار گرفته در باالي جدول به ازاي هر یک دالر ارزش تولید آن 

ر تقاضاي نهایی را نشان می دهد، این جدول همه خریدها را در نتیجه تغییر د) قرار گرفته در باالي جدول(بخش 
همانگونه که عنوان مشخص می نماید، جدول مذکور مشخص کننده هر دو جریان مستقیم و . گزارش می نماید

  .غیر مستقیم می باشد
نتیجه در . حال اجازه دهید که جمع سطرها را به جدول اضافه کرده و مفهوم دیگري را براي آن ارائه کنیم

. مجدداً نامگذاري شده است "بخش - فزاینده تولیدضرایب "ن جدول نشان داده شده و تحت عنوا 4- 4جدول 
بوده و شامل مجموع نیازمندیهاي تولیدي  "کل تولیدات بخش "داراي عنوان در جدول مذکور سطر کلیدي 

به بیان (بخش قرار گرفته در باالي جدول به منظور تحویل ارزش یک دالري تولید به تقاضاي نهایی می باشد 
دالر در  67/1بنابراین صادرات یک دالر از تولیدات بخش صنایع، باعث تولیدي بالغ بر ). ي صادراتدیگر، برا

این وضعیت تعجب برانگیز است البته اگر درس تئوري اقتصاد پایه را به یاد داشته باشید . سایر بخشها می گردد
یدات را همانند موادي که از یک خریدها و بازخریدهاي تولارزش کل حسابهاي دوبل . غیر ممکن نخواهد بود

 .پردازنده به پردازنده بعدي  منتقل می شوند و در هر پردازش ارزش جدیدي دریافت می کنند محاسبه می کند
  .این موضوع با جزئیات بیشتر در فصل بعدي دنبال می گردد

اما به عنوان  }تمنظور بخش تولیدي نیس: توضیح مترجم{ از آنجائیکه بخش خانوار واقعاً یک بخش نیست
یک بخش لحاظ گردیده تا اطمینان حاصل شود که همه جریانهاي داخلی مرتبط با تولید به حساب آمده اند، لذا 
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ب یضرا"بعداً ارقام موجود در سطر خانوارها را به عنوان . ما آن را از مجموع تولیدات بخشها مستثنی کرده ایم
  .مورد بحث قرار خواهیم داد "درآمدي خانوار

ضریب "براي سالیان متمادي هر دو کل تولیدات و درآمدهاي خانوار در جدول نیازمندیهاي کل به عنوان 
طا خاین نادرست بود، با این حال، بسیاري از تحلیل گران از این هر چند . مورد بحث قرار گرفته است "تولید

اما معناي واقعی خود را بدون  نام گذاري گردیده "کل فعالیت"، 4- 4جمع در جدول سطر . طفره می رفتند
  .نداردبه همراه اقتصاد  سیستمتوجه به حرکت موج دار پول در 

  )با درونزا فرض کردن خانوارها(نیازمندیهاي کل  :3-4جدول
  مخارج خانوار

)6(  
  خدمات

)5(  
  بازرگانی

)4(  
  صنایع

)3(  
  ساختمان

)2(  
  استخراج

  بخش  )1(

  خراجاست  )1(  14/1  03/0  06/0  02/0  02/0  02/0
  ساختمان  )2(  02/0  01/1  01/0  02/0  04/0  01/0
  صنایع  )3(  19/0  26/0  18/1  12/0  13/0  15/0
  بازرگانی  )4(  17/0  21/0  14/0  16/1  17/0  25/0
  خدمات  )5(  35/0  35/0  28/0  43/0  49/1  50/0
  خانوارها  )6(  69/0  60/0  52/0  80/0  75/0  38/1

  

  )ا فرض کردن خانوارهابا درونز(بخش  - ضرایب تولید: 4-4جدول 
  مخارج خانوار

)6(  
  خدمات

)5(  
  بازرگانی

)4(  
  صنایع

)3(  
  ساختمان

)2(  
  استخراج

  بخش  )1(

  استخراج  )1(  14/1  03/0  06/0  02/0  02/0  02/0
  ساختمان  )2(  02/0  01/1  01/0  02/0  04/0  01/0
  صنایع  )3(  19/0  26/0  18/1  12/0  13/0  15/0
  بازرگانی  )4(  17/0  21/0  14/0  16/1  17/0  25/0
  خدمات  )5(  35/0  35/0  28/0  43/0  49/1  50/0
  کل تولیدات بخش    86/1  86/1  67/1  75/1  86/1  93/0
  خانوارها  )6(  69/0  60/0  52/0  80/0  75/0  38/1
  کل فعالیت    54/2  46/2  19/2  55/2  60/2  32/2

  
نمود که این مدل یک ابزاري براي شد و می توان مشاهده  ارائهستانده منطقه اي  - اکنون که منطق مدل داده

به عقب برگردیم و اثر مدل بسته با توجه به  می خواهیمردیابی اثرات تغییر اقتصادي روي بخشهاي محلی است، 
قرار فرضی ا را به عنوان بخش ششم در مدل هیادآوري می شود که خانوار. خانوارها را مورد بررسی قرار دهیم

ل نیازمندیهاي کل، جریان کاال و خدمات موردنیاز جهت پاسخگویی به تحت این شرایط، جدو. داده ایم
  . تغییرات تقاضاي نهایی از طریق همه بخشها و همچنین از طریق خانوارها را ردیابی می نماید



   ]43[    ستانده -داده مدلهاي منطق 
 

© 2011 RRI, WVU    

ن را به صورت یک بخش برونزا به آاگر  ؟شد خواهد چه  اگر بخش خانوار در تقاضاي نهایی باقی بماند
  ؟شد خواهد چه  رد بررسی قرار دهیمجاي بخش درونزا مو

بررسی . بنا شده را نشان می دهد 2- 4بخشی جدول  5، جدول نیازمندیهاي کل که بر مبناي نسخه 5- 4جدول 
در جدول فعلی و جداول قبلی بیان گردیده، اهمیت  "تولید کل"حاصل جمع هر ستون که در سطر و مقایسه 

  .اقتصاد آشکار می سازدفعالیت جدید در  ایجادبخش خانوار را در 

  )با برونزا فرض کردن خانوارها(نیازمندیهاي کل : 5-4جدول 

  خدمات
)5(  

  بازرگانی
)4(  

  صنایع
)3(  

  ساختمان
)2(  

  استخراج
  بخش  )1(

  استخراج  )1(  13/1  02/0  05/0  00/0  01/0
  ساختمان  )2(  01/0  00/1  01/0  01/0  03/0
  صنایع  )3(  11/0  19/0  12/1  03/0  05/0
  بازرگانی  )4(  04/0  10/0  05/0  02/1  03/0
  خدمات  )5(  10/0  14/0  09/0  15/0  23/1
  کل تولید  40/1  46/1  32/1  21/1  35/1

  مقایسه ضرایب تولید با فروض متفاوت نسبت به خانوارها: 6-4جدول 
درصد افزایش ناشی از وجود 

  خانوارها
میزان افزایش ناشی از وجود 

  خانوارها
  بخش    :ضریب تولید با توجه به

    برونزا بودن خانوارها  درونزا بودن خانوارها
  استخراج  )1(  40/1  86/1  46/0  33
  ساختمان  )2(  46/1  86/1  40/0  27
  صنایع  )3(  32/1  67/1  35/0  26
  بازرگانی  )4(  21/1  75/1  54/0  44
  خدمات  )5(  35/1  86/1  50/0  37

  
بر این اساس اگر بخش خانوارها در جدول معکوس . ، این جداول را مورد مقایسه قرار می دهد6- 4جدول 

زمانی که خانوارها را به عنوان (درصد خواهد بود  44تا  26وجود داشته باشند، تولید بخشها شاهد افزایش از 
محاسبه می کنیم نسبت به زمانی که  "بخش تولیدي"بخش وارد کرده و جریانها را از طریق آن به عنوان 

همانگونه که بعداً با . )درصد در تولید را شاهد خواهیم بود 111تا  66بین افزایشی ند خانوارها به حساب نیای
ائز حجزئیات بیشتري از ضرایب خواهیم دید، جریانهاي درآمدي با وجود خانوارها، براي تحلیلهاي منطقه اي 

در تولیدات بخش تمایز اما باید مواظب باشیم که بین افزایش در درآمد خانوارها و افزایش . اهمیت می باشند
  .قائل شویم
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  ستانده -تغییر اقتصادي در مدلهاي داده

  از تغییر در مقابل نتایج حاصل علل تغییر
 - ستانده جهت ردیابی اثر تغییرات در یک سیستم اقتصادي که در قالب یک جدول داده - یک مدل داده

بر حسب جریانهاي پولی در را اي تغییر چنین مدلهایی پیامده. ستانده نمایش داده شده، طراحی گردیده است
مدلها خودشان علل و . سب درآمدهاي حاصل شده براي صاحبان اصلی منابع نشان می دهدحبرنیز اقتصاد و 

  .دالیل تغییرات را نشان نمی دهند، این دالیل براي سیستم برونزا تلقی می گردند
  :باشدذیل گردد می تواند به دو صورت  ستانده ردیابی می-تغییر اقتصادي که از طریق یک مدل داده

  تغییر ساختاري )1
 تغییر در تقاضاي نهایی )2

این تغییرات می تواند از طریق . تغییرات در ساختار اقتصاد یک منطقه می تواند به طرق مختلف ایجاد گردد
 بخش گذاري یا از طریق سرمایهو ...  در مدارس، بزرگراهها، امکانات عمومی و) عمومی(سرمایه گذاري دولتی 

تغییرات در تقاضاي . رخ دهد ،خصوصی در امکانات تولیدي جدید یا از طریق تغییرات در ساختار بازار اقتصاد
اساساً تغییر در الگوي مخارج دولتی و تغییر در تقاضاي سایر مناطق براي کاالهاي تولیدي منطقه می نیز نهایی 

  .باشد

  تغییرات ساختاري
. مفهوم تغییر در ضرایب تولید منطقه اي تفسیر گردد در قالبستانده می تواند  - دادهمفهوم  تغییر ساختاري در

می تواند به عنوان تغییر در تکنولوژي یا تغییر در الگوي بازار و یا هر دو اینها تفسیر وضعیت در این راستا، این 
چه مفهومی  Aم یا ماتریس ماتریس نیازمندیهاي مستقی موضوع در قالبببینیم که این  حال می خواهیم. شود
در منطقه  jتوسط بخش iنسبتی از کل نهاده هاي خریداري شده از بخش ijaیادآوري می گردد که . دارد

رب دو ضریب دیگر مورد بررسی قرار داده و می توان این ضریب تولید منطقه اي را به عنوان حاصلض. می باشد
  :نوشتبه صورت نمادي به صورت زیر 

ijijij rpa .  
ijp نشان دهنده نسبتی از نهاده خریداري شده از بخش "ضریب فنی تولید"یعنیi توسط بخشj  بدون

نشان  ijrیعنی  "ضریب تجارت منطقه اي"می باشد در حالی که  iبخشمحل استقرار و ت توجه به موقعی
  .دهنده نسبتی از خریدهاي ساخته شده محلی می باشد
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ایی از بطري هاي شیشه اي می تواند به واسطه یک جابجبصورت تقریبی ، ijpتغییر در تکنولوژي یا تغییر در

 از طریق ijrاما تغییر در محل خرید یا تغییر در . تصور گرددطی هاي فلزي در بخش نوشابه سازي به قو
قوطی هاي فلزي تولیدي منطقه خودمان حاصل می  اطق دیگر باقوطی هاي فلزي ساخته شده در من جایگزینی

  .شود
روش دیگري که در آن تغییرات . موجود بیان شده است )بخشهاي(فعالیتها  بر حسب تغییرات مورد اشاره باال

احداث یک کارگاه جدید در . نند حادث شوند ایجاد یک کارگاه و یا حتی بخشهاي جدید می باشداتو می
ن دارد که ای )تجمیع شده(کلی بخش موجود، اثراتی در راستاي تغییر در الگوهاي تولید و تجارت یک بخش 

بیشتر، ویژه بخش مشروحی که این کارگاه جدید عضوي از آن بخش  مبادالتتغییرات در جهت انعکاس 
  .می باشد ،محسوب می شود

همانگونه که نشان . در نظر بگیرید مورد اشارهبخشی خیلی تجمیع شده  5براي مثال، بخش صنایع را از مدل 
کارگاه جدید در بخش  احداث. را منعکس می نماید داده شد این بخش، ترکیب همه فعالیتهاي صنعتی منطقه

تجهیزات حمل و نقل، ترکیب خریدهاي موجود بخش صنایع را تغییر خواهد داد، حالت مشابهی می تواند براي 
یا (بخش تجهیزات حمل و نقل بوجود آید اگر یک کارخانه جدید تولید هواپیما ساخته شود  خریدالگوي 

  ).دیمی متوقف شودعملیات و کارکرد یک مورد ق
افزایش یک بخش کامالً جدید در سیستم مستلزم اضافه کردن یک سطر و ستون به جدول بین بخشی به 

این کار به شیوه مشابه با آنچه که در بستن جدول با توجه به خانوارها . منظور نمایش بخش جدید می باشد
  .صورت پذیرفت انجام می گیرد

ه بواسطه تغییر در تکنولوژي یا تغییر بازار ایجاد می شوند نیازمند مرور و براي محاسبه تغییرات ساختاري ک
جدول بین بخشی هستیم و بهترین حالت هنگامی رخ می دهد که یک ویرایش دو موجود در بازنگري جریانات 
  .ساالنه ایجاد گردد

  تغییر در تقاضاي نهایی
و مهارت نیازمند مهارت قابل توجه و آشنایی  ستانده - حسابداري براي تغییرات ساختاري در یک مدل داده

این . اما این وضعیت براي حسابداري اثرات تغییر در تقاضاي نهایی حاکم نیست. علم مکانیک مدل می باشد در
 3-4جدول یعنی محاسبات می تواند به سادگی از طریق ماتریس معکوس یا از طریق جدول نیازمندیهاي کل، 

  .بتر از طریق جزئیات هم ارز آن انجام پذیرداین فصل یا به صورت مناس
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بلند مدت براي محصوالت ي تقاضاتغییرات از نوع اول مجموعه اي . دو نوع تغییرات می تواند ردیابی شود
  .همه بخشها می باشد

ضیح داده شده در تو yبردار(این مجموعه به شکل بردار تقاضاي پیش بینی شده برونزا نمایش داده می شود 
بخشهاي منطقه ما در چند سال آینده نشان می  تو بهترین قضاوت را بابت تقاضاي صادراتی براي تولیدا) باال

  . دهد

 با استفاده از فرمول  yAIq  1  ما می توانیم به سادگی مقادیر تولید ناخالص مورد انتظار از
بخشها  q اي سالهاي آتی پیش بینی نماییمرا بر.  

نوع دیگري از تغییر در تقاضاي نهایی که ممکن است اتفاق بیفتد، تغییر فرضی در تقاضاي نهایی براي 
هزار دالري در تقاضا براي پوشش کف را  100به عنوان مثال می خواهیم اثر تغییر . تولیدات یک بخش می باشد

و جمع ستونی بخش پوشش کف را در ماتریس نیازمندیهاي کل رفته  به سادگی به جدول جزئیات. بررسی کنیم
که در اینجا نشان داده (ما مورد نظر براي اقتصاد فرضی ) تفضیلی(با استفاده از جدول جزییات . در نظر می گیریم

ه هزار دالر ضرب شود آن گاه نشان می دهد ک 100می باشد که چنانچه در  8094/1این رقم معادل ) است نشده
دالر افزایش  180940، تولیدات منطقه اي را به میزان )کف پوشها( این فروشهاي صادراتی مازاد براي فرشها

می باشد، به  4136/0نگاهی به سطر خانوار در همان ستون نشان می دهد که ضریب درآمد خانوار . خواهد داد
  .دالر افزایش خواهد داد 41360زان درآمد خانوارهاي محلی را به می ،این مفهوم که فروش فرشهاي اضافی

فرض . تعقیب نمود 3- 4به عنوان مثال مسئله را می توان از طریق یک سطح ناخالص بزرگتر با توجه به جدول 
می  67/1ضریب تولید بخش صنایع . هزار دالري در تولیدات بخش صنایع را شاهد باشیم 100کنید افزایش 

در کسب و کار شرکتهاي  افزایشدالر  167000در تقاضاي صادراتی سبب هزار دالري  100باشد بنابراین تغییر 
دالر  52000است که به مفهوم افزایش درآمد خانوارها به میزان  52/0ضریب درآمدي خانوار . محلی می گردد

ه بگونه اي ک. تفاوت بین این وضعیت و آنچه قبل از آن گفته شد بیانگر نتیجه تجمیع بخشها می باشد. می باشد
  . بخش قابل توجهی از تغییرات نهفته و مخفی گردیده است) تفضیلی(در جدول جزئیات 

  .با جزئیات بیشتر در فصل بعد توضیح داده خواهد شد فزایندهمدل ضرایب 

  :پرسشهاي مطالعه
  ستانده خوانده می شود؟ -چرا جدول بین بخشی بعضی وقتها جدول داده - 1
 .کنیدستانده را ارائه  -فرم یک جدول داده - 2

 .یف نمائیدصستانده را تو -ربع هاي یک جدول داده - 3
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 ستانده منطقه اي بدست می آورید؟ -چگونه تولید ناخالص منطقه اي را از یک جدول داده - 4

 ستانده چیست؟ -ساخت یک مدل از جدول داده منطق و مبناي کار جهت - 5

 ستانده منطقه اي فی نفسه چه کاربردي دارد؟ -یک جدول داده - 6

 .ستانده از جدول مبادالت را بیان نمایید -یک مدل داده مراحل ساخت - 7

 ستانده ردیابی نمود؟ -چگونه می توان اثر تغییرات ساختاري را از طریق یک مدل داده - 8

 .ستانده منطقه اي و تئوري اقتصاد پایه را بیان نمائید -ارتباط بین مدلهاي داده - 9

توجه به ماتریس مبادالت بین بخشی با  - 10 X     و بـردار تولیـد ناخـالص z    مقـادیر بردارهـاي تقاضـاي ،
نهایی  y پرداختهاي نهایی ، V و نهاده q را محاسبه کنید. 











600
1000

Z  و









120250
180400

X  

و A، 10ه از سیستم موجود در سوال با استفاد - 11  1 AIرا محاسبه نمائید.  
 -----------------------------------------  

  ستانده -مدل ساده داده: 1-4تصویر 
  :تعاریف یا اتحادها

  جمع خرید از سایر بخشهاي محلی و از بخشهاي پرداخت نهایی =نهاده ها

1121111 mvxxq 
 

2222122 mvxxq   
  :یا به شکل ماتریسی

mviXq T   

  .بردار جمع را نشان می دهد iیک ترانسپوزه است و  Txکه 

  مجموع فروشها به سایر بخشهاي محلی و مصارف نهایی =تولیدات

  
1112111 eyxxz  

2222212 eyxxz   
  :یا به شکل ماتریسی

eyXiz   
  :فروض تکنیکی یا رفتاري

  ضرایب ثابت تولید
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jijtij qxp /  
  یا

jijijt qpx   
  :ضرایب ثابت تجارت منطقه اي

ijtijijtij xmxr )/(   
  :شرط تعادل

  تولیدات =ه هانهاد

ii zq   
  :حل بواسطه جایگزینی

تقاضاي نهایی داشتن با : مسئله ye,تعداد مجهوالت را کاهش دهید تا با تعداد معادالت برابر شود ،.  
  باشد آنگاه   aij = pij •rij اگر

aij = (txij/qj)•((txij - mij)/txij)= (txij - mij)/qj = xij/qj 
  یا

xij = aij.qj  
  :با جایگزینی در معادالت تولید داریم

112121111 eyzazaz  

222221212 eyzazaz   
  یا در فرم ماتریسی

 
z = Az + y + e 
z - Az= y + e 

(I - A)z = y + e 
)()( 1 eyAIZ    

  :ضرایب تولید

ijji rdedz /  

)(1عنصر ماتریس ijrکه   AIR می باشد.  
. می باشد jبسته به تغییر در صادرات بخش  iهر کدام از این ضرایب جزیی تولید نشان دهنده تغییر در تولید محلی بخش 

  .خواهد بود j، بیانگر ضریب تولید کل براي بخش iجمع آنها روي 
  :ضرایب درآمدي

)iiij qhvr  iدرآمد بخش  =مجموع ) .)(/

  .درآمد خانوار می باشدhvi)(که 
  .را نشان می دهد jهر کدام از این ضرایب درآمدي، تغییر در درآمد خانوار ناشی از تغییر در صادرات بخش 

 -----------------------------------------  
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  ستانده منطقه اي -دادهفزاینده ضرایب  - 5

  مقدمه
ستانده منطقه اي می تواند مجموعه اي از ضرایب  - یک مدل داده ،اشاره شد 4ر که در فصل همانطو

پس از توضیح بیشتري . اقتصادي را جهت ردیابی اثرات تغییر در تقاضاي فعالیت اقتصادي در منطقه فراهم نماید
اهد نمود و مثالهایی را از مفهوم ضریب، این فصل ضرایب اشتغال، درآمد خانوار و درآمد دولت را فرموله خو

  .ارانه می کند

  مفهوم ضریب
ستانده غالباً جهت ردیابی تغییرات انفرادي در تقاضاي نهایی اقتصاد براي دوره زمانی کوتاه  -مدلهاي داده

اکنون . خوانده می شوندفزاینده در این حالت، آنها مدلهاي تاثیر یا مدلهاي ضریب . مدت استفاده می گردد
ابتدا یک رویکرد حسی براي درك مفهوم جدول . ن مدلها را با دقت بیشتري بررسی نمائیمای قصد داریم

سپس مدل را . یک نمودار دو بعدي ارائه می دهیماز طریق اثر ضریب  نمودن نیازمندیهاي کل را جهت تصویر
  .هیمبا استفاده از فرمول براي جمع یک سري نامحدود حل کرده و نتایج را در سه بعد نشان می د

  )شهودي( توضیح حسی
این جدول . نشان داده شده است 3-4جدول نیازمندیهاي کل براي مدل شش بخشی تجمیع شده در جدول 

در نیازمندیهاي تولیدي بخش براي تحویل واحدها به تقاضاي القایی مستقیم، غیر مستقیم و تغییرات نشان دهنده 
  .تخمین ضرایب می باشد براياي مورد استفاده  یک جدولی از این نوع، عنصر پایه. نهایی می باشد

براي درك بیشتر مفهوم جدول نیازمندیهاي کل و ضرایب منتج از آن، اجازه دهیم به عقب برگشته و جریان 
این (دالري از بخش صنایع را از طریق جدول نیازمندیهاي مستقیم ردیابی کنیم  100القایی تولید بواسطه خرید 

- 5و در جدول  1-5نتیجه این ردیابی مرحله به مرحله در شکل ). تکرار شده است 1-5در قالب جدول موضوع 
  . ارائه شده است 2

دور "این است که عنوان این دور اولیه  ماقرارداد (دالر از طریق صنایع وارد اقتصاد ایالتی می شود  100ابتدا 
این موضوع همچنین با توان ها در . نداست قبل از آنکه دورهاي گردشی شروع شو "جاسازي"این  -باشد "صفر

دالر،  100براي تولید محصولی با ارزش ). استراه حل بنا شده روي مجموع یک سطر نامحدود سازگار 
بر اساس ستون سه جدول . شرکتها در بخش صنایع، نهاده را از دیگر بخشهاي اقتصاد خریداري می کنند

دالر به سایر شرکتها در بخش  8/9دالر به ساختمان،  3/0 ن،معاددالر به کشاورزي و  2/4نیازمندیهاي مستقیم، 
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دالر به خانوارها به عنوان حقوق و دستمزد  1/26دالر به خدمات می رود و  1/6دالر به بازرگانی و  7/3صنایع، 
 هر کدام از این بخشها باید تولیدشان را براي تطبیق این ظرفیت). این دور اول می باشد(پرداخت می شود 

دالر محصول اضافی در بخش  100تولید  در راستايبه عبارتی  :توضیح مترجم{ .دنتولیدي اضافه توسعه ده
، این بخش ناگزیر به تامین مایحتاج تولیدي خود از دیگر بخشهاي تولیدي و نهاده هاي اولیه خواهد بود صنایع

  .}ددکه در نتیجه آن درآمدهایی به شرح مبالغ فوق نصیب این بخشها می گر
دالر، شرکتهاي بخش کشاورزي و معدن محصولی به ارزش  2/4بنابراین در تولید محصول اضافی به ارزش 

 2/4درصد از  8/0(ساختمان بخش دالر از  03/0، )دالر 2/4درصد از  9/10(دالر از سایرین در این بخش  46/0
. ، خریداري می کننداز سایرینترتیب و به همین ) دالر 2/4درصد از  5/8(صنایع بخش دالر از  36/0، )دالر

مشخص می گردد که درصدهاي مورد اشاره فوق، همان ضرایب  1- 5با عنایت به جدول : توضیح مترجم{
دالر در  100براي تولید محصولی با ارزش به عنوان مثالی دیگر، . می باشدمورد نظر ستونی مربوط به بخش 

حال بخش . خرید نهاده ها به خود بخش صنایع سرازیر گردد دالر درآمد بواسطه 9,8قرار است  بخش صنایع
بر اساس . دالر محصول اضافی که به عهده آن قرار گرفته است چگونه عمل خواهد کرد 9,8صنایع براي تولید 
درصد به ترتیب بین  26,1و  6,1، 3,7، 9,8، 0,3، 4,2، بخش صنایع مبلغ مذکور را با نسبتهاي توضیح داده شده

   .}.، خدمات و خانوارها توزیع خواهد نمودبازرگانی ،صنایع، ساختمان، استخراج بخشهاي

  جدول فرضی نیازمندیهاي مستقیم: 1-5جدول 
  مخارج خانوار

)6(  
  خدمات

)5(  
  تجارت

)4(  
  صنایع

)3(  
  ساختمان

)2(  
  استخراج

  بخش  )1(

  استخراج)      1(  9/10  2/1  2/4  1/0  6/0  6/0
  ساختمان)      2(  8/0  0/0  3/0  3/0  6/2  0/0

  صنایع       )  3(  5/8  4/16  8/9  3/2  1/3  8
  بازرگانی)      4(  1/3  9/8  7/3  5/1  3/2  2/16
  خدمات)       5(  1/6  8/8  1/6  6/11  5/17  9/26

  خانوار)         6(  5/35  4/26  1/26  5/49  6/40  6/0

  
اضافی موردنیاز جهت تولید محصول زمان، هر کدام از بخشهاي دیگر در حال خرید نهاده هاي  هماندر 

سایر . تحت عنوان دور دوم خریدها خالصه شده است 1- 5نتایج در شکل . درخواست شده از آنها می باشد
، خارج از بخش بین بخشی در یپول جریان هر مورد کوچکتر .خریدها در دورهاي بعدي تعقیب گردیده است

  .مواد وارداتی جریان دارد خزانه دولت و براي خرید ،)ي کاربه استثناي نیرو(دست صاحبان نهاده هاي اولیه 
 100خرید اولیه . این زنجیره خریدها براي همه بخشها تا زمانی که اقتصاد دوباره به تعادل بر سد ادامه می یابد

 .دالر منجر گردیده است 219دالر از بخش صنایع به جریانهاي پولی در کل اقتصاد منطقه به ارزشی بالغ بر 
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اضافی از طریق شش دور خالصه و  توجه کنید که اگر ارزش تولید. این وضعیت را نشان می دهد 4- 4جدول 
پیداست،  2- 5بندي شود، بیشترین اثري که از خرید اولیه تحقق پیدا کرده است همانگونه که از جدول  جمع
ود حساب کرده و آنها را به ، دورهاي مخارج را به صورت نامحدجدول نیازمندیهاي کل. ر می باشددال 214

ارائه  4- 4در جدول  کل فعالیتجمع ستون صنایع با عنوان و برچسب در رقم کل . محاسبات باال اضافه می کند
عنصرهاي خود ستون نشان دهنده، تاثیر تولید ناشی از مخارج اولیه روي هر بخش در سیستم می . شده است

  .باشد

  

  دالري بخش صنایع به تقاضاي نهایی 100اثر فعالیت ناشی از فروش : 1-5ل شک

  
  

اثر را به  اثر فعالیت می خواهیمردازیم پسازي ب اکنون قبل از اینکه به توضیح ریاضی روش حل بوسیله وارون

در  این کاهش به سادگی از طریق استثنا کردن سطر خانوار. بخش کاهش دهیم يمتمرکز رو فزایندهضریب 
 نتیجه این وضعیت،. اکنون تنها اثرات روي بخشها را محاسبه خواهیم کرد. جدول دور مخارج صورت می پذیرد

موضوع برجسته بابت تقابل این دو اثر به اهمیت خانوار در اقتصاد منطقه اي . ارائه شده است 2-5در شکل 
  ).ام مدلهاي منطقه اي وجود خواهد داشتنچه که ما با آن مواجه شدیم در تمآی مشابه یالگو(مربوط می شود 
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خارج در مدالر افزایش در تولید بخش صنایع ردیابی شده در دورهاي  100اثر ضریب فزاینده ناشی از : 2-5جدول 
  کل اقتصاد فرضی

  کل
  دور مخارج

  بخش
)6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  )0(  

  اجاستخر)      1(  00/0  23/4  09/1  40/0  20/0  11/0  07/0  09/6
  ساختمان)      2(  00/0  30/0  23/0  28/0  14/0  09/0  05/0  09/1

  صنایع     )    3(   00/100  82/9  74/3  60/1  05/1  57/0  35/0  13/117
  بازرگانی)      4(  00/0  67/3  93/4  87/1  48/1  73/0  48/0  16/13
  خدمات)       5(  00/0  09/6  39/9  84/4  29/3  79/1  11/1  51/26
  کل تولیدات بخش  00/100  11/24  38/19  98/8  15/6  30/3  06/2  98/163

  خانوار)      6(  00/0  10/26  60/8  72/7  57/3  47/2  32/1  77/49
  کل فعالیت       00/100  21/50  97/27  71/16  72/9  77/5  38/3  76/213

  

  دالري بخش صنایع به تقاضاي نهایی 100اثر ضریب فزاینده ناشی از فروش : 2-5شکل 

  

  

  کرارروش ت
ایـن  . ارائه شود حل از طریق تکرارکوتاه تر و موجز تر ریاضی در قالب  این توضیح شهودي می تواند در فرم

. فرآیند، مجموع یک سري نامحدود را براي دست یابی به حل تقریبی مدل اقتصادي مورداسـتفاده قـرار مـی دهـد    
  :در جبر ماتریسها این فرآیند عبارتست از

XAXAXAAXIXT n .....32  
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، برداري ستونی از تغییر در تولیدات بخشها ناشی از تغییرات نشان داده مدل به عنوان جواب Tکه در اینجا 
داد دورهاي موردنیاز جهت بدست تع nماتریس نیازمندیهاي مستقیم و  A. می باشد Xشده در بردار ستونی 

 97جهت دستیابی به حداقل  6nدر اینجا و غالب موارد دیگر، (وردن نتایج تقریبی مورد نظر می باشد آ
  ).درصد جریانات را در بر می گیرد 99باالي نیز تقریباً درصد جریانات کافی می باشد، هشت دور 

، نتایج بکارگیري این معادله را براي مسئله )2-5جدول ( دورهاي مخارج جدول اثرات ضریب فزاینده یا
دور صفر همان . می باشد Tدر این جدول، ستون کل، نشان دهنده . ردیابی مخارج مستقیم ارائه کرده است

IX ، مخارج اولیه ردیابی شده است یعنی)I نتیجه ضرب ماتریس 1دور ). ماتریس همانی استA در
موردنیاز هر  محصوالت: به این سوال پاسخ می دهد کهدر حقیقت این وضعیت . می باشدAXیعنیXبردار

داري شده در تغییر اولیه مورد مطالعه چیست؟ دور دوم عرضه کننده براي تولید و ارائه دادن کاال و خدمات خری
XA2  است که معادلAAX  یا)(AXA این موضوع نتیجه ضرب ماتریس. می باشد A  1در دور )  یاAX (

تولیدات موردنیاز هر عرضه کننده براي تولید و : را به سوال مشابه دور اول می دهد که می باشد و همان پاسخ
است که معادل  XA3ارائه دادن کاال و خدمات خریداري شده در دور اول این زنجیره چیست؟ دورسوم، 

)( 2 XAA در جدول  اثرات ضریب  6تا  1 هاي ستونکدام از هر . بوده و بدین روال داستان تکرار می گردد
  .قرار داردسمت راست معادله  درفزاینده، دوره اي از چرخه را نشان می دهد لیکن زنجیره اي کاهشی از مخارج 

، همچنین می تواند به صورت سه بعدي با استفاده از یک برنامه صفحه 2- 5ردیابی این دورها در جدول 
، یکبار دیگر اثرات ضریب فزاینده 3-5شکل ). برنامه اکسل را مورد استفاده قرار داده ام ما(گسترده ارائه شود 

به صورت ویژه به . را نشان می دهد مورد نظردالري بخش صنایع توسط اقتصاد  100ناشی از فروش صادراتی 
  .ئیدجریان بزرگ از طریق خانوارها به ویژه در دول اول و چگونگی افت سریع جریان، توجه نما

. سازي می باشد نپیشنهاد کردن آن نسبت به راه حل وارو در راستاياین فرآیند داراي مزایاي متعددي 
روضات می سازد و سپس مجموعه فرآیند فاز طریق پیمایش یا م) دور صفر(تحلیل گر یک بردار تاثیر مستقیم 

واضح مسیرهاي مربوط به دورهاي  می تواند به صورت وي. تکرار را از طریق کامپیوتر خود پیگیري می کند
ستانده برایش  - کردن بردار تاثیر مستقیم و مدل دادهو چک  کنترلمستقیم مخارج را مشاهده نموده و لذا امکان 

دي در دسترس خواهد داشت که با استفاده از آنها می تواند یک گزارش ربه عالوه او موا. فراهم می گردد
  .سادگی توسط خواننده قابل فهم باشد، ارائه نماید هبگرافیگی مناسبی از نتایج کار که 

  

  



   ]54[    ستانده منطقه اي -ضرایب فزاینده داده 
 

© 2011 RRI, WVU    
 

  دالري تولیدات بخش صنایع 100اثر موج دار ناشی از صادرات : 3-5شکل 

  

  

  تحوالت ضریب فزاینده
ستانده از طریق وارون سازي بگونه اي که در فصل قبل توضیح داده  - اکنون می خواهیم براي حل مدل داده

ستانده را براي  -میم و تولید انواع ضرایب مختلف موجود در سیستم دادهعامر مزیت تاین . به عقب برگردیم شد
  .ما فراهم می سازد

  ضرایب تولید
بدان توجه کنیم این است که عناصر معکوس هم اکنون  3-5اولین نکته اي که الزم است درباره جدول 

نها به عنوان آمجموعه اصطالحات ضرایب، به این معنا که در . معرفی شده اند ضرایب جزئی تولیدتحت عنوان 
تاثیر کل روي تولید بخش واقع در یک سطر ناشی از یک دالر آورده شده در اقتصاد به وسیله یک بخش 

  .ستونها ضرایب تولید می باشنداین جمع . ستونی تفسیر می گردند
است که در  ب مستقیم تولیدضریاولین نوع آن . توجه کنید که ما سه نوع ضریب تولید را ارائه می نماییم

تقریباً واضح است، لیکن براي (واقع یک است و نشان دهنده فروش مستقیم توسط بخش مورد بحث می باشد 
  ).استشده مشابهت و تطبیق در نظر گرفته 

کل بوده که براي هر بخش ستونی، معادل مجموع بردار ضریب جزئی  ضریب فعالیت صنعتیدومین نوع آن 
براي اجتناب از در نظر گرفتن خانوارها به . می باشد )که برابر یک است(تاثیرات مستقیم تولید  تولید ضربدار
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در نظر ) سطر 5(عنوان یک بخش واقعی، ما اصولی ضرب برداري را نقض نمودیم و جمع را روي بخشها 
  ).شش سطر(گرفتیم و نه روي بخشها و خانوار 


i

ijJ INVQMULT
 

  .شمارنده کل بخشها می باشد iکه
 ضریب تولید ناخالصگزارش شده است بعضی اوقات به عنوان   3- 5سومین نوع ضرایب تولید که در جدول 

طر بخشها و خانوار که در یک ستون از ماتریس معکوس قرار ساین ضرایب برابر مجموع . خوانده می شود
یب این دو عنوان ضریب بخش و خانوار می دهیم ولی این براي کاربرد براي تأکید، به ترک. گرفته اند می باشد

  .این ضریب، ترکیبی از حساب دوبل محصوالت و درآمدهاي نهایی بوده و مفهومی ندارد. مناسب نیست
ستانده رسیدیم، لیکن توجه کنید که این روش شیوه  - گر چه ما با کمی یادآوري به این نقطه در تحلیل داده

که  2نوع مستثنی است، و مدل  Aکه در آن خانوار از ماتریس  1نوع ن دهه گذشته براي ارائه مدل رایج چندی
ضرایب تولید براي مدلهاي نوع اول مناسب و براي مدلهاي نوع دوم . مشتمل بر خانوار می باشد بوده است

   .بارها در این خصوص سردرگم شده اندتحلیل گران . بودندنامناسب 
ستانده منطقه اي مدلهاي نوع اول را متروك دانسته و روي  - تقریباً تمام تحلیل گران دادهدر حال حاضر، 

ضرایب تولید براي هر منظوري که در نظر گرفته . مدلهاي تکمیلی توضیح داده شده در اینجا متمرکز شده اند
  .می شوند، بایستی صرفاً روي فعالیت صنعتی پایه گذاري شوند

آنها نشان . ب تر آنهایی هستند که بر حسب اشتغال و درآمد نهائی تبدیل شده اندبه هر حال ضرایب مناس
دهنده شغل و درآمد ایجاد شده براي افراد هستند که به عنوان دو شاخص مهم اندازه گیري مرتبط با فعالیتهاي 

  .صنعتی مطرح می باشد

  ضرایب اشتغال
براي  ؟عالیت صادراتی جدید تخمین زده می شودپرسش بعدي این است که چگونه تاثیر اشتغال ناشی از ف

بدین منظور از نسبت اشتغال به تولید . پاسخ به این سوال الزم است تاثیرات تولید را به تاثیر اشتغال تبدیل کنیم
  .شوداستفاده می 

. یمبراي حفظ ارقام در سطح قابل قبول، نسبت را براي کارکنان بر حسب میلیون دالر فرض کرده ادر اینجا 
) یعنی نسبت اشتغال به تولید(ضرایب کل اشتغال براي یک بخش، از ضرب بردار سطري ضرایب اشتغال مستقیم 

به صورت  jفرمول ضریب اشتغال براي بخش. در بردار ستونی متناسب در ماتریس معکوس حاصل می شود
  :زیر می باشد
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  :بخشها بر حسب فرم ماتریسی می تواند به صورت زیر بازنویسی گردد و براي کلیه
11 )(   AIqeEMULT   

  .ادها نیز همانهایی هستند که قبالً تعریف شده اندمبردار اشتغال بخشها می باشد و سایر ن eکه 

  رضیضرایب تولید، اشتغال، درآمد، درآمد دولت محلی و دولت ایالتی براي اقتصاد ف: 3-5جدول 
  عنوان بخش    کشاورزي، معدن  ساختمان    صنایع  بازرگانی  خدمات  خانوار

6  5  4  3  2  1      
  )اجزاي ماتریس معکوس(ضرایب جزئی تولید 

  کشاورزي، معدن  )1(  139/1  033/0  062/0  015/0  023/0  021/0
  ساختمان  )2(  019/0  011/1  012/0  015/0  040/0  014/0
  صنایع  )3(  184/0  253/0  173/1  092/0  128/0  146/0
  بازرگانی  )4(  165/0  207/0  138/0  159/1  166/0  245/0
  خدمات  )5(  346/0  351/0  280/0  428/0  494/1  498/0
  خانوار  )6(  684/0  593/0  516/0  785/0  745/0  381/1

  ضرایب تولید
  تولید مستقیم  000/1  000/1  000/1  000/1  000/1  000/1
  فعالیت صنعتی  853/1  855/1  664/1  708/1  850/1  924/0
  بخشی و خانوار  538/2  488/2  180/2  494/2  595/2  305/2

  ضرایب درآمدي
  درآمد مستقیم  355/0  264/0  261/0  495/0  406/0  006/0
  کل درآمد  684/0  593/0  516/0  785/0  745/0  381/0

  )به ازاي میلیون دالر(اشتغال 
  اشتغال مستقیم  30  12  16  30  25  5

  کل اشتغال  54  35  34  51  49  30
  دولت محلی

  درآمد مستقیم  020/0  010/0  009/0  014/0  024/0  023/0
  کل درآمد  051/0  038/0  032/0  046/0  057/0  049/0

  دولت ایالتی
  درآمد مستقیم  001/0  004/0  008/0  120/0  016/0  021/0
  کل درآمد  042/0  049/0  041/0  163/0  061/0  068/0

  

  ضرایب درآمدي
در اینجا ضریب درآمدي مستقیم . به ضرایب درآمد به روش مشابهی صورت می گیرد تبدیل ضرایب تولید

ت و مستقیماً از سطر خانوار در جدول نیازمندیهاي مستقیم استخراج می سا برابر نسبت درآمد خانوار به تولید
ا حاصل می ضریب درآمد کل از طریق تغییرات کل معکوس در تغییرات درآمد با استفاده از این نسبته. شود

  .گردد
  :شد بیانبه صورت نمادي، ضریب درآمدي خانوار همانند آن چیزي است که در مورد ضرایب اشتغال 


i
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  .می باشد iنشان دهنده درآمد خانوار از بخش ihکه 
ضرایب تولید از این حیث که آنها معامله دوبل . به ضرایب تولید مفید تر می باشند ضرایب درآمدي نسبت

یکی از مشکالت مرتبط با ضرایب اقتصاد پایه همین محاسبه مضاعف بود که به . می باشند "ناخالص"شمارند، 
ه که خودمان نچآاین نتیجه خام و باور عجیب منجر گردید که به صورت جادویی می توانیم کاالي بیشتر از 

ارائه می دهیم از بیرون از اقتصاد دست آوریم و این رهنمودهاي تصنعی و غیر طبیعی منجر به بی اعتمادي به 
ضرایب درآمدي، پولی را که به عنوان درآمد به دست صاحبان عوامل و . نتایج ارائه شده تحلیل گران گردید

  .قاً کارگران صاحبان می باشنددر این حالت، اتفا. منابع می رسد را گزارش می نماید

  ضرایب درآمدي دولت
این کار به سادگی از طریق . فرآیند مشابهی می تواند جهت درآمدهاي دولتی مورد استفاده قرار گیرد

در فرمول تبدیالت، صورت می  درآمد خانواربه جاي  درآمد دولت ایالتییا  درآمد دولت محلیجایگزینی 
  .پذیرد

  .وچک می باشند زیرا نسبتهاي درآمد دولت به تولید کوچک می باشندضرایب حاصل نسبتاً ک
تفسیر ضرایب درآمدي دولت، رنج آور است، زیرا در حالی که ما معموالً دولت را به عنوان مالک منابع در 
نظر می گیریم و ازاینرو نظیر بخش خانوار با آن رفتار می کنیم، آنها در حقیقت همانند مؤسسات کسب و کار 

این نابهنجاري بدین معنی . درآمدهایشان، تولید محصول داشته باشندازماندهی شده اند و انتظارداریم در قبال س
 اضافی تفسیر گردد درآمداست که این ضرایب در برخی از دوره هاي زمانی کوتاه مدت می بایست به عنوان 

اما در دراز  )وجود دارد.. آب و برق و  تسهیالت شامل در دوره هایی که ظرفیت اضافی در خیابانها، حفاظت،(
تفسیر این موضوع به افق  .مدت هزینه ها باید پرداخت شوند و ظرفیتهاي جدید می بایست تامین اعتبار گردند

  .زمانی شما بستگی دارد

  پرسشهاي مطالعه
  .داده ها از یک شکل به شکل دیگر توضیح دهید تبدیالتضرایب را به عنوان  - 1
 انجام می دهند در حالی که ضرایب اشتغال چنین وضعیتی ندارند؟ محاسبه دوبل ،چرا ضرایب تولید - 2

 .چگونه می توان ضرایب را در ایجاد یک استراتژي براي توسعه منطقه اي به کاربرد؟ توضیح دهید - 3

 .ستانده را شرح دهید -چگونگی شباهت توسعه منطقه اي با یک مدل داده - 4

سـتانده   -ک به همگرایی سریع در یک راه حـل تکـراري داده  ثابت می شود که ضرایب منطقه اي کوچ - 5
 توضیح دهید چرا؟. منجر می شوند ولی ضرایب بزرگ به همگرایی کند و آهسته منجر می شوند
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 .محاسبات مربوط به ضرایب درآمدي را به صورت کامل در قالب جبر ماتریسی ارائه کنید - 6

 .تمرینات زیر را کامل کنید - 7

را براي یک اقتصاد دو بخشی به شرح ذیـل در نظـر   ) Z(و بردار تولیدات کل ) x(خشی ماتریس مبادالت بین ب
  .بگیرید
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  با استفاده از محاسبات دستی، ماتریس معکوس لئونتیف را بدست آورید؟) د
ور اول مخارج در جهت پاسخگویی به تقاضـاي  و بردار تقاضاي نهایی جدید، سه د Aبا استفاده از ماتریس ) ه

  ؟)2و دور  1دور صفر، دور (نهایی جدید را محاسبه کنید 
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  .نتایج حاصل از راه حل معکوس را با نتایج حاصل از دورهاي مخارج باال مقایسه کنید) و
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  اینده، نامها و تفاسیرمفاهیم ضریب فز: 1پیوست 

  مقدمه
ستانده و تکامل تدریجی اسامی آنها می  –این ضمیمه به بررسی روند توسعه و تکامل مفاهیم ضریب داده 

من این مفاهیم را براي . این بخش مشتمل بر نمایش تکامل تدریجی مفاهیم در چنددهه اخیر می باشد. پردازد
که در تحلیل تاثیرات کاربرد دارد بویژه در منطقه آمریکاي شمالی ستانده منطقه اي و ضرایبی  - مدلهاي داده

  .1توسعه دادم
به عنوان معرف ) R.F.Kahn(کان . اف.برحسب سنت الزم است که براي شروع چنین مباحثی از آر

و ) 1931کان، (رات افزایش خالص در سرمایه گذاري خانگی روي اشتغال ثضرایب اشتغال جهت توصیف ا
به عنوان استاد ایجاد و توسعه مفهوم ضریب درآمدي در ) John Maynard Keynes(کینز جان مینارد 

شروع آشنایی براي  مباحث این. به نیکی یاد نمود) 1936کینز، (پشتیبانی از مباحثش روي درآمد ملی و اشتغال 
  .دانشجویان اقتصاد می باشد

یش در جغرافیا و برنامه ریزي مطرح بوده است، در حالی که مفهوم تحلیل هاي اقتصاد پایه از چندین دهه پ
، 1950وارد مباحث اقتصادي نشده بود، تا اینکه در سال  1950ضریب اقتصاد پایه به صورت جدي تا قبل از 

) George H.Hildebrand(تخمین ضرایب فزاینده اشتغال براي بخش لس آنجلس توسط جورج هیلدبراند 
چاپ شده ) M.c.Daly(هیلدبراند و مک به اعتبار کار مک دیلی . دارائه ش) Artuhr Mace(و آرتورمک 

  ).1950هیلدبراند و مک، (، روششان را ارائه نمودند 1940در ژورنال اقتصادي در سال 
 Theodore(تئودولین . از این تاریخ به بعد، ضرایب اقتصاد پایه در اقتصادهاي منطقه اي رونق یافتند

Lane (رف و عالی از بخش اقتصاد پایه در آخر دهه مربوطه اش ارائه نمود گیک بازنگري و بررسی ش) ،لین
1966.(  

و درجداول ملی مورد استفاده قرار می گرفت بود شناخته شده  ،گرچه ماتریس معکوس و وابستگی متقابل
اساساً توسعه . ستانده شامل فقط تعداد اندکی منابع و مرجع براي ضرایب بود -ادبیات اولیه تحلیلهاي دادهلیکن 

 - ادبیات و کارهاي جدي روي ضرایب داده. ستانده براي اقتصاددانان منطقه اي باقی مانده بود - ضرایب داده
مسیرهاي واکنش اقتصاد روي ) Frederick T.Moore(ستانده منطقه اي با مقاله کالسیک فردریک مور 

  .غاز کار من می باشدو این نقطه آ) 1995مور، (آغاز می گردد  1995در سال  منطقه اي

                                                
  .هاي انجمن علوم منطقه اي در آمریکاي شمالی ارائه می شود این ضمیمه بر مبناي مقاله ارائه شده در جلسات و همایش - 1
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  ضرایب درآمدي
  منشاء ضرایب درآمدي نوع اول و دوم

) James W.Petersen(پترسن  در گزارش مدلهاي توسعه کالیفرنیا و یوتا در کار مشترك مور با جیمز
ضرایب درآمدي ساده به عنوان نسبت اثرات درآمدي مستقیم و غیر مستقیم به ... ": تعریف می شود این چنین

  :فرمول آنها به صورت زیر مشهور است .)1995 مور و پترسن،(" مستقیم می باشد  اثرات

)1(                
hk

J
kjhj

K a

da
M


  

عنصر  jkdو jضریب درآمدي خانوار براي بخش  k ،hja، ضریب ساده درآمدي براي بخش KMکه 
بواسطه فروش برونزاي یک واحدي  jیس معکوس به عنوان خریدهاي مستقیم و غیرمستقیم از بخشرمات

  .می باشد kتوسط بخش
ته است که مطالعه منطقه یوتا، با توجه به این نک سادهمور توضیح می دهد که احتیاط او در استفاده از واژه 

ضرایب مبتنی بر ماتریس معکوس را گزارش می کند که از ماتریس ضرایب بسته شده با توجه به خانوارها 
به عالوه . )به کار ببندد ،شرح و توصیف این ضرایب دیگر تتی را جهفتوانست صنناما او (استنتاج گردیده است 

بواسطه تغییر در درآمد و القایی اثرات روي سرمایه گذاري : ع ارتباطبیشتر از یک نو... "او توضیح می دهد 
شود و وي آنها را با اصالح صورت  خوانده می )accelerator( ضرایب شتاب دهندهاثرات او این  ."مصرف

  :کسر معادله ضریب درآمدي ساده محاسبه نمود

)2(            
j

jkjK dbR  

KRب شتاب دهنده و ضریjb تولید براي بخش -نسبت سرمایهjاین ضریب ظاهراً از ادبیات . می باشد
  . شاید به دلیل فقدان اطالعات حذف شده استبحث 

به پترسن یک مدل بین بخشی از منطقه یوتا ارائه می کنند که یک موضوع تاریخی جهت پژوهشگري و  مور
که قبالً شرح داده شده جهت ) 1953لئونتیف، (لئونتیف  مدل متعادل منطقه ايآنها فراتر از . جاي می گذارد
ادالت با آنچه شفر و بمتخمین گرچه،  .مبادالت خالص منطقه اي، عمل نمودنداز طریق الت دابتوسعه جدول م

ند یا روش تعادل کاال نامید تقاضا - رضهعموازنه تکنیک تحت عنوان ) 1969(بعداً ) Schaffer and Chu(چو 
  .شد انجام

قابل توجه است، بویژه با توجه به مسائلی که در . آنها با توسعه سه مجموعه از ضرایب درآمدي پیش رفتند
اولین . اصطالحات در طول زمان با آن روبرو هستیم، آنها این ضرایب را بدون نام خاصی ارائه نمودندحوزه 
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 ،در آن. نامگذاري شده بود ساده يمدآضریب دربی بود که قبالً توسط مور به عنوان ضریب درآمدي، ضری
یا اثرات درآمدي مستقیم و غیر مستقیم از یک واحد تغییر در  واکنش درآمد به تغییر در تقاضاصورت کسر 

 صرف همگنواکنش درآمد مشتمل بر وضعیت القایی از طریق تابع مدومین ضریب، از . تقاضاي نهایی می باشد
سومین ضریب، ضریبی بود که . یا اثرات درآمدي مستقیم، غیرمستقیم و القایی ناشی از تغییر، استنتاج شده است

ضریب نوع سوم، . بنا شده است واکنش درآمدي مشتمل بر وضعیت القایی از طریق تابع مصرف ناهمگنروي 
) بخشی 7تجمیع شده از مدل (راي تنها سه بخش لی بمبا استفاده از ضرایب نهایی توابع مصرف که از اطالعات 

مور و پترسن احساس کردند که اثرات القایی از طریق توابع مصرف همگن . حاصل شده محاسبه گردیده است
  .ضمنی بواسطه بسته شدن مدل با توجه به خانوارها، اغراق آمیز می باشد

در سه شیوه ) Louis .St(نت لوئیس در مدل ارائه شده خود براي س) Werner Z. Hirsch(ورنر هیرش 
ماتریس تفضیلی صادرات را مهیا نمود و  ،او مدلی از اسناد شرکت ساخت: فراتر از مور و پترسن عمل نمود

هیرش، (بخشهاي دولت محلی و خانوار را به عنوان بخشهاي داخلی و درونزاي اقتصاد مورد بررسی قرار داد 
داد و نامهاي معترضه براي آنها قرارداد لیکن سازگاري در شیوه کار او گرچه وي دو مجموعه را توسعه ). 1959

ضریب  ضریب دوم اوو  )Iمدل(ضریب ساده مور  يضریب درآمد. بابت ضرایب درآمدي باقی مانده است

  .گردید )IIمدل(
 Walter(والتر ایزارد . جه اندکی معطوف شده بودستانده تو –در این مرحله، به ادبیات ضرایب داده 

Isard ( صفحه کتاب  700صفحه از  7تقریباً . ، اندکی به این موضوع می پردازدروشهاي تحلیل منطقه ايدر
هولیس چنري ). 1960ایزارد، (وي منحصراً به بحث ضرایب درآمدي و اشتغال منطقه یوتا اختصاص یافته است 

)Hollis B. Chenery (پائول کالرك  و)Paul G. Clark ( به  اقتصاد بین بخشیدر کتابشان با عنوان
چنري و کالرك، (استفاده کرده اند  ضریب فزایندهعنوان مرجع جامع در این زمینه، تنها دو بار از اصطالح 

کاري بود که  این کار مشابه. معکوس ساختند) II(و مدل ) I(چنري و کالرك براي جداول مدل ). 1959
  .مشتمل بر خانوارها به عنوان بخش درونزا انجام داد IIهیرش با جدول مدل 

صفحه مطلبش را به تحلیل  150صفحه از  William H. Miernyk( ،14( نیکرویلیام می 1965اما در سال 
 ستانده -عناصر تحلیل دادهکتاب . ت مربوط به ضرایب درآمدي بودتاي این صفحا 8ضرایب اختصاص داد که 

از اینرو این کتاب به یک کتاب مقدس براي ). 1965میرنیک، (میرنیک، ساده، واضح و به سادگی قابل فهم بود 
  .تحلیل گران منطقه اي تبدیل گردید

ه این ترتیب نیاز به ارائه برخی بستانده منطقه اي در دهه شصت تشدید گردید و  –عالقه به مطالعات داده 
  .ابزارها جهت کمک به کاربرد مدلهایی که با هزینه و تالش قابل توجه تولید شده بودند، احساس گردید
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اما وي  .خود را به روش مشابه روش هیرش بنا نمود کنشهاي متقابل درآمديمیرنیک نمایش جدول 
به عقیده . تغییر داد IIضریب نوعو  Iضریب نوعبه  IIو Iسرفصلهاي ستون ضرایب توصیفی را از مدلهاي 

سوء ظن من توسط اسمیت . من، این کار شروعی براي این نامگذاریهاست که تا امروز نیز مورد استفاده می باشند
)P. Smith ( و موریسون)W. I. Morrison (مدي را محاسبه نمودند، تایید آکه ضرایب فزاینده در

شرح ... بکارگیري روشهاي توسعه یافته بوسیله هیرش که مجدداً توسط میرنیک شرح داده شدند،  ..."گردید
  ).57صفحه : 1974اسمیت و موریسون، ( "2و نوع  1به عنوان ضرایب درآمدي نوع ) پس از میرنیک(داده شد 

  
  )III(نوع سوم  ضرایب

همانگونه که در ستون (مور و پترسن همانند هیرش در تالش جهت کاهش تاثیر میل متوسط به مصرف 
توابع مصرف خام در ضرایب درآمدي نوع دوم،  موجودروي اثر درآمد القایی ) ضرایب خانوار ارائه شده است

میرنیک در . اما نتیجه سومین مجموعه ضرایب نامشخص بود. گسترش دادندرا براي مجموعه اي از بخشها 
را ) Boulder(میرنیک توابع مصرف در منطقه بولدر . داد IIIخودش به این ضرایب عنوان ضرایب نوع مطالعه

ي به محاسبه نمود و میل نهایی به مصرف تخمین زده شده را به جاي ضرایب خانوار در محاسبه ضرایب درآمد
از  ،درصد 10انتظار داشت نتایج حاصل از ضرایب نوع سوم به میزان کمی بیشتر از  ويهمانگونه که . کار برد

  ).1967میرنیک، (ضرایب نوع دوم کوچکتر بودند 
 اشد، ضریب مورد استفاده در استانهاي آتالنتیک و نوااسکوشیاي کانادا می بIIIدومین تعریف ضرایب نوع

و یک تیم آماري کانادا، من سه ) Kari Levitt(رهبري کاري لویت  پیرو. )1988ببینید جوردن و پولسنکی، (
براي نوا اسکوتیا ستانده  –درآمد و اشتغال بر اساس مدلهاي داده  براي توسعه ضرایب تولید،را سطح تکمیلی 

، یک مدل باز سنتی Iمدل ). 1989و شفر،  DPAگروه (مورد استفاده قرار دادم  1984و  1979، 1974سالهاي 
مدل بسته با توجه به خانوارها و ما حصل اثرات مستقیم،  IIما حصل اثرات مستقیم و غیر مستقیم می باشد، مدل 

ی و استانی و ماحصل اثرات نیز مدلی بسته با توجه به بخشهاي دولتهاي محل IIIمدل . غیر مستقیم و القایی است
را جهت در ) extended effects( یافته گسترشاثرات ما اصطالح . است  یافته گسترشمستقیم، غیرمستقیم و 

  .نظر گرفتن اثرات القایی ناشی از هر دو بخش خانوار و دولتهاي محلی و استانی ابداع نمودیم
کاربرد بهتري از سیستم شماره گذاري را به  ،نوان انعکاس بستار بزرگتربه ع IIIاین تلقی از ضرایب نوع 

  .نمایش می گذارد
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  ضرایب درآمدي خانوار
ستانده هاوایی را -هنگامی که مدل داده. ضرایب به شمار می روندنوع زحمت ترین  ضرایب درآمدي پر

چون در آن زمان این یک . )1972شفر، (مستندسازي می کردیم مشکالت آشکار گردیدند  1967براي سال 
بود که ضرایب تولید و درآمد باید نمایش داده می شد، ما هم اینکار را با انتخاب آنها به  رایج و متداولشیوه 

ساده (هستند انجام دادیم ) II(و نوع ) I(با این احساس که این واژه ها توصیفی تر از نوع  کلو  سادهعنوان 
اما ما نتوانستیم هیچگونه ). ضریب درآمدي مور و پترسن و کل مربوط به ضریب اشتغال آنها می باشد مربوط به

جهت نشان  آنها نمونه اي در موسسات برنامه ریزي و توسعه اقتصادي یا هر سازمان دیگري مبنی بر درخواست
طر فشار خارجی و برونزا روي دادن اثر کل روي درآمد خانوار ناشی از تغییر درآمدي مستقیم و مشخص به خا

  .پیدا نماییمیک بخش، 
ناشی از این است که هیچ ضریب مناسبی ارائه  مشکل(ایه گذاري در کارخانه جدید مردم پیرامون تاثیر سرم

. و پیرامون تاثیر فروش صادراتی می پرسند، اما بابت اثر افزایش دستمزد و حقوق چیزي نمی پرسند) نشده است
ریب درآمدي را جهت نمایش اثر درآمد کل ناشی از تغییر یک واحدي در فروش صادراتی ارائه از این رو ما ض

  .با یک ستون کل اضافی می باشد) 336صفحه : 1959(فرمت جدول همان فرمت هیرش . نمودیم
آمده  و رایج تعریف سنتی ،)1976شفر،( 1970در سال جورجیا  ایالتستانده  - در مستند سازي مدل داده

ضریب درآمدي تعریف ... بنابراین ما . غیر استادانه و نا سازگار با روش موجود در اغلب تفاسیر. ".. است

به درآمد خانوار در اقتصاد به خاطر یک واحد افزایش در تقاضاي نهایی براي محصول  jبراي بخش خانوار
  .اضافه می گردد jبخش

  :تاه این مسیر پر پیچ و خم به صورت واضح و روشن عبارت است ازتوضیح کو
در ادبیات منطقـه اي معرفـی و جهـت توصـیف     ) 1955(اندیشه ضریب درآمدي در ابتدا توسط مور و پترسن 

این . درآمد اضافی خانوار ناشی از تغییر یک واحدي در درآمد خانوار در بخش مورد مطالعه بکار گرفته شد
بنـابراین مـا   . دارد ،زیادي از تغییرات برونزایی که تغییرات درآمد اضافی بـر جـاي مـی گـذارد    تعریف فاصله 

  .... تغییر دادیم
گیج کننده  ،نظر ما این است که عنوان ارائه شده...گرچه یک مفهوم مشابه توسط مور و پترسن ارائه گردید، 

 دي در مطالعـه منطقـه مـی سـی سـی پـی      ما براي اولین بار شاهد این مفهوم تحت عنوان ضـریب درآمـ  . است
)Mississippi( کـاردن و ویتینگـتن   توسط بودیم که )Carden and Whittington( )1964 (  صـورت

دیده می شود، بکار رفتـه   1973اصطالح جهت تمایز ضریب ما از موردي که در ادبیات اواخراین پذیرفت و 
  ).67صفحه (است 
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حاصـل از  ضـرایب درآمـدي   . این اختالف را آشکار می سازد اهمیت) 33، صفحه Davis( )1968( دیویس
دو شیوه قبلی ممکن است مقادیر دقیقاً یکسانی داشته باشند اما تفاوتهاي اساسی بر حسب تغییر درآمـد ناشـی   

تغییـرات مطلـق را پیشـنهاد مـی      ،به منظور جلوگیري از سردرگمیاو . از تغییر یکسان در تقاضاي نهایی دارند
در مطالعـه اش روي  نیـز  ) 101، صفحه 1967(میرنیک . ه جاي تغییرات نسبی پیشنهادي مور و پترسنب ...نماید

  .که ضرایب درآمدي سبک گذشته را ارائه می نماید نمودهمنظور را احتیاط منطقه بولدر 
 دو موردي که. اما علی رغم همه این مسائل، هنوز هم ضرایب درآمدي سبک گذشته زنده و پویا می باشند

هیستینگز  و استیو) Sharon Brucker( رخیلی فاصله ندارند در مدل ارائه شده توسط شارون براک
)Hastings Steve  ()1984 (براي منطقه دالوار )Delaware(  مورد  1984در سال نوا اسکوتیا و مطالعه

یب درآمد ضرجایگزین عبارت  ضریب درآمد تولید شدهدر این خصوص اصطالح . استفاده قرار گرفتند

   .در مسیر اصلی تعریف می شوند درآمدي فزاینده ضرایبمورد اشاره فوق می شود و  خانوار

  دیگر ضرایب درآمدي
ضرایب منعکس کننده تاثیرات کل روي درآمدهاي ایجاد شده حاصل سایر در بخش قبل روشن گردید که 

  .از تغییر در تقاضاي نهایی می باشد
تنها یک ضریب یعنی ) 1967بورخو و دیگران، ( 1963ده واشینگتن در سال ستان -مستندات مربوط به داده

 100ضریب مذکور دربردارنده تغییر در کل درآمد ایالتی بواسطه . ضریب درآمد منطقه اي را ارائه می نماید
  .هزار دالر تغییر در تقاضاي نهایی می باشد

در شفاف ترین شرح و تفسیر از ) 1977انواي، بورخو و ک( 1972مطالعه مربوط به منطقه واشنیگتن در سال 
، همراه با ) II(و نوع دوم ) I(نوع اول توسعه ضرایب که تا آن زمان ارائه گردیده، ضرایب ارزش افزوده 

در هر مورد، ضرایب فزاینده بدین صورت . ضرایب درآمدي نیروي کار و ضرایب شغلی را تعریف می نماید
  :بنابراین "... تبدیل ساده اي از ضرایب تولید مفروض در ماتریس معکوس. ".. شده استمحاسبه 

)3(             
i

ijkjijkjK bVbVM  

و  iامین عامل در بخش kضریب نهاده براي  kivدرآمد،  عاملامین  kضریب درآمدي مربوط به  kMکه 
ijb ضریب معکوس می باشد.  

این دیدگاه پیرامون ضرایب فزاینده به عنوان یک عملگر، که تغییرات در تولیدات بخش را به تاثیرات روي 
 و دیوید رافائل) Hays B.Gamble(درآمد عوامل تولید تبدیل می کند، به خوبی توسط هایس گامبل 

)David L. Raphael( )1966 (در یک مدل پیمایشی مربوط به منطقه کلینتون، . شرح داده شده است
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 را از طریق وارون سازي ماتریس ضرایب در ضرایب درآمدي مازاد، آنها )Pennsylvania(ا ینپنسیلوا
سپس از . بردارنده بردارهایی از بخش غیرانتفاعی، سه بخش دولت محلی و چهار بخش خانوار، ایجاد نمودند

براي هر بخش، ضرایب خانوار، ضرایب ) معکوس(عناصر سطرهاي ماتریس داراي وابستگی متقابل طریق جمع 
  .دولت محلی و ضرایب غیر انتفاعی را به دست آوردند

، من ضرایب درآمدي دولت را به تفکیک جورجیااسکویشا و  طق نواادر هر دو مطالعه مربوط به مدلهاي من
  .استانی محاسبه نمودمدولتهاي محلی و دولتهاي ایالتی یا 

در همه این حالتها ضرایب بدون هیچ ابهامی به عنوان تغییر در درآمدها ناشی از تغییر در تقاضاي بیرونی 
  .تنها ضریب درآمدي مرتبط با خانوارها مبهم می باشد .تفسیر می گردند

  ضرایب اشتغال
آنها مجموعه اي از . دي توسعه داده شدضرایب اشتغال بوسیله مور و پترسن همزمان و مشابه با ضرایب درآم

اشتغال را تخمین زاده و ضرایب را جهت نشان دادن تغییر در اشتغال بواسطه تغییر در  -روابط تجمیع شده تولید
مورد  ،ط دالري به شرایط اشتغالیبا تبدیل ضرایب فزاینده از شرا ،)1(هاي موجود در معادله  aتولید، همانند 
  .بازگو کننده تغییر اشتغال کل به تغییر اشتغال مستقیم می باشد ،ضرایب آنها. ندداستفاده قرار دا

در مطالعه منطقه بولدر، میرنیک ضرایب اشتغال نوع . هیرش و میرنیک نیز هر دو این تعریف را تکرار نمودند
بعداً در مطالعه میرنیک پیرامون . نمود را به خوبی همراه با مجموعه کاملی از توابع اشتغال ارائه )III( سوم

تولید را براي عملی کردن تبدیل شرایط تولید به شرایط اشتغال  -ویرجینیاي غربی، ظاهراً وي نسبت ساده اشتغال
  .بکار برده است

بورخو و کانواي بدون تردید، . بود 1972اولین ضرایب اشتغال تولید شده در سري واشینگتن مربوط به سال 
ی انجام دادند که ماحصل آن ارائه یي جهت تعریف ضرایب مرتبط با تغییرات تقاضاي نهاري وافتالشها

  .به منظور انعکاس سطوح تکمیلی تر می باشد )II(و نوع ) I(نگارشهاي نوع 
نوا در . میه نموداشتغال مرتبط با تغییرات تقاضاي نهایی را ارائساده و کل ضرایب ما نیز  ایالت جورجیادر 

اشتغال (و ضرایب اشتغال بر پایه اشتغال ) تولید محور(پایه تولید  ریب یعنی ضرایب اشتغال برضما هر دو اسکوتیا 
این کار تا حد زیادي به این . ی با سه سطح تکمیلی به موازات ضرایب دیگر ارائه نمودیمیبراي مدلهارا ) محور

ضرایب اشتغال مبتنی بر تولید به مراتب کمتر از ضرایب اشتغال ) ان مجاززم(خاطر بود که در زمان تورم، عمر 
  .مبتنی بر اشتغال می باشد
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  ضرایب تولید
این ضرایب به سادگی از . ضرایب می باشدبحث و آشکاري جهت واضح ضرایب تولید یک نقطه شروع 

و ضروري در ساخت  این ستونها اجزاي اصلی. جمع ستونی یک بخش از ماتریس معکوس حاصل می شوند
پترسن یا  و با این حال، ضرایب تولید، هیچکدام از موارد مورد اشاره مور. سایر ضرایب محسوب می گردند

  .هیرش یا میرنیک نمی باشد
ضریب بخشی و  1962در مطالعه اش پیرامون وایومینگ در سال ) Floyd Harmston(هارمستون  فلوید

). 1962هارمستون، (تحت یک نام دیگر بود  )I(نوع اول د که ضریب تولید را مورد استفاده قرار دا کسب و کار
اما پس از ارائه یک نکته و تذکر . به کار بردم جورجیاو نوا اسکوتیا من ضرایب تولید را در مطالعه هر دو منطقه 

 ،نویس اولیهروي پیش ستانده  - ، رهبر و مرجع استرالیایی تحلیلهاي داده)Rod Jensen(جنسن  کوتاه از رود
من هشدار صریح دادم که ضرایب تولید بایستی فقط به عنوان شاخص کلی فعالیتهاي صنعتی مورد استفاده قرار 

واسطه اي در ضرایب  معامالتدر حالی که آنها ماهیت مدلهاي بین بخشی را ارئه می نمایند، جریان . گیرد
با این . آمد و اشتغال موضوع اصلی مورد توجه ماستاثرات روي در. دقرار ندارنخالصه شده مدنظر ما فزاینده 

در بسیاري از مطالعات مورد تاکید می  ،بواسطه تولید ضرایب مفید و کاربردي) یعنی ضرایب تولید(حال اینها 
  .باشند

ارائه نشده است، بورخو و کانواي این  1972اما اینکه چرا ضرایب تولید کل براي مدل واشینگتن در سال 
  :به زیبایی چنین بیان می کنند احتیاط را
گـر چـه ضـرایب تولیـد مفـروض در مـاتریس معکـوس ریشـه         . ما ضرایب تولید کل را اسـتخراج نکـردیم  ... 

این خیلی معنادار نیست که جمع این عناصـر را بـه عنـوان ضـریب تولیـد کـل        ...ضرایب محسوب می گردند
  .... براي هر بخش در نظر بگیریم

مفهومی که در پشت سر هر مقیاس تولید قرار گرفته است همان معنـاي واقعـی را نمـی     به عبارت دیگر، ارائه
دهد، اقتصادي صحبت کردن، ترکیب کردن، مثالً ، محموله هاي تولید خمیر کاغذ همراه بـا سـود ناخالصـی    

ذشته، جداول واشینگتن در گ نبه عالوه، کاربرا .حاشیه اي از بخش بیمه در یک اندازه گیري کلی معامالت
حداقل در یـک مـورد آنهـا را بـا     . بعضی اوقات ضرایب تولید کل را به صورت غیر مقتضی به کار می بردند

بورخو و کـانواي،  (به این دالیل ما ضرایب تولید کل را انتخاب نکرده ایم . ضرایب درآمدي اشتباه گرفته اند
  ).48، صفحه 1977
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  مشاهدات و خالصه
، گزارش مختصري از فرمول کلی ضرایب 4- 5ت که با مروري بر جدول ب اسسبراي خاتمه این بحث منا

) Peter G. Blair( )1985( بلیر و پیتر )Ronald E. Miller( میلر ارائه شده در بحث جامع و مختصر رونالد
سوال موضوع و مسلماً به یک  در این زمانفزاینده ضرایب . ریمیستانده را در نظر بگ -روي تحلیلهاي داده

بلیر بیش از ده درصد از کتابشان را به ضرایب  و میلر. نویسندگان قبلی تبدیل شده اندنسبت به زمان  تربزرگ
به تنهایی (ضرایب بین منطقه اي و ضرایب چند منطقه اي اختصاص دادند  ،ضرایب منطقه اي ،بات مشتركسمنا
  ).به ضرایب پایه منطقه اي اختصاص یافته استکتاب درصد  5

از طریق ارجاع شرایط نوع اول و نوع دوم را نامگذاري ضرایب اشتغال و درآمد  در موردمن  آنها نگرانی
 و سادهآنها سپس عبارت . برطرف نمودند ،ضرایب با مخرج همان عبارات به عنوان صورت کسر بابتمخصوصاً 

به خانوارها  را براي تشخیص ضرایب مبتنی بر جداول معامالت خالص بخش و جداول بسته شده با توجه کل
  .بکار بردند

آنها ضرایب را بر پایه تغییرات تقاضاي نهایی به عنوان ضرایب درآمدي خانوار یا ضرایب اشتغال خانوار 
اما یک استنتاج مناسب از . این عبارات به همراه توضیحات ضمیمه آنها مفید و سازنده می باشد .تعیین نمودند

  .کاربرد تعیین می کنداین مرور این است که هدف تحلیلی براي 
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  و بلر ستانده میلر -خالصه نام و فرمولهاي ضرایب مربوط به تحلیل داده: 4-5جدول 
  طبقه ضریب  تعریف جبري





n

i
ijjO

1
  تولید ساده  







1

1

n

i
ijjO   تولید کل  





n

i
ijinj aH

1
,1 .  درآمدي ساده خانوار  







1

1
,1 .

n

i
ijinj aH   درآمد کل خانوار  

jnjj aHY ,1/    درآمدي نوعI  

jnjj aHY ,1/    درآمدي نوعII  





n

i
ijinj WE

1
,1 .  اشتغال ساده خانوار  







1

1
,1 .

n

i
ijinj WE   اشتغال کل خانوار  

jnjj WEW ,1/    اشتغال نوعI  

jnjj WEW ,1/    اشتغال نوعII  

  
نشـان دهنـده عناصـر     ijدر جـدول فـوق   با عنایت بـه مباحـث ارائـه شـده در فصـل اخیـر،       : توضیح مترجم{

ادالت بـین  مبین وجود خانوارهـا در جـدول مبـ    1nماتریس معکوس به عنوان زیربناي ساخت سایر ضرایب و 
  .} بخشی به عنوان یک بخش تولیدي می باشد

  الحاقات بیشتر
ضرایب فزاینده بیشتري . محافظه کارانه استو رایج یف یک وضعیت سنتی صنقطه نظرات ارائه شده باال تو

  .دو تا از آنها را یادآوري می کنمدر اینجا . رشد و توسعه داده می شوند
تالشها براي توسعه ضرایب توزیع درآمد از روالند آرتله  ،از نظر من. اولی ضرایب توزیع درآمد می باشد

)Roland Artle ( در مطالعاتش پیرامون اقتصاد استکهلم) ،و در تالشهایش در اوایل دهه شصت ) 1965آرتله
  .براي تخمین چنین ضرایبی با همکاري یک تیم تحقیقاتی در هاوایی شروع گردید



   ]69[    تاثیرات منطقه ايمدلهاي 
 

© 2011 RRI, WVU    

با ستون همچنین و بود تقسیم بندي شده طر خانوار که به چند کالس درآمدي در حالی که او سیستم را با س
را در نظر داشت تالشها به خاطر پیچیدگی داده ها با بود تقسیم بندي شده  یمخارج خانوار که به طور مشابه

  .شکست مواجه شد
در چندین ) Kenichi Mizyzawa(یک تالشی که نتیجه بیشتري داد مربوط به مستندات کنیچی میزیزاوا 

او در دو دهه  ضرایب درآمدي بین بخشی .)1976میزیزاوا، (و کتاب وي می باشد  70و  60مقاله در دهه هاي 
از آنجائیکه چنین مطالعاتی فراتر از چارچوب تحلیل تاثیر اقتصادي . گذشته متعدد مورد استفاده قرار گرفته است

  .منرمال هستند، ما آنها را بیشتر دنبال نمی کنی
ماتریس حسابداري . می باشد  SAMضریب مبتنی بر که احیاء شده است فزاینده دومین دستگاه ضرایب 

که منجر به (یکی از این کارها مربوط به ریچارد استون . در دهه شصت رشد باالیی نمود) SAM(اجتماعی 
دبیات حسابداري اجتماعی این موضوع با جزئیات بیشتر در ا. می باشد) دریافت جایزه نوبل براي وي گردید

مورد دیگر مربوط به آمارهاي کانادا می باشد به گونه اي که به صورت تحلیلی . سازمان ملل متحد توسعه یافت
ی بوسیله کاري لویت براي استان آتالنتیک ارائه گردید بجامع از حسابهاي اجتماعی به لحاظ تئوریک و تجر

 Jerald(م از حسابهاي اجتماعی مربوط به مرحوم جرالد بارنارد سومین مثال مه ).b1975 و  a1975 ، لویت(

R. Barnard ( در دانشگاه آیدا می باشد) ،1967بارنارد.(  
بوسیله حسابهاي اجتماعی به استناد درآمد در بخشهاي  ،هر یک از این نتایج حاصل از مطالعات بین بخشی

تولید از جدول حسابداري منطقه اي تجمیع شده یلی و حسابهاي صدرآمد تف(مختلف اقتصاد تکمیل می گردد 
  .و ضرایب براي بخشهاي مختلف بدست می آید) یک مثال ساده محسوب می شود ،در فصل سه

مورد استفاده می باشد،  IMPLAN، مدلی است که توسط SAMیک مثال جدیدتر از مدلهاي ضرایب 
  ).1997وتا، تمینس IMPLANگروه (توسعه داده شد  MIGتوسط موسسه  ،سیستم مدلیاین 

 –ضرایب در طول سالیان و پیچیدگی الحاقات به تحلیل هاي داده  ازدیاد. ی یک احتیاط ساده استیبحث نها
هر تجزیه و تحلیل ضرایب در . ستانده به سردرگمی اساسی حتی در میان تحلیل گران مطلع و با دانش می گردد

بایستی به ساده ترین حالت ) ی مخاطبان مهم تصمیم گیریا حت(نظر گرفته شده براي طیف گسترده مخاطبان 
  .ممکن کاهش یابد، لیکن مستند سازي جهت ارزیابی نتایج باید به قدر کافی موجود باشد
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  مدلهاي بین منطقه اي -6
. اکنون می توانیم به سادگی مفاهیم اقتصاد پایه و بین بخشی را ترکیب کرده و مدلهاي چند منطقه اي بسازیم

براي در بر گرفتن ) توسعه ها(میمات ع، تاز موضوع عبور کرده و متوقف می شویمی که ما با این مقدمه در حال
در واقع، ادبیات قابل توجهی روي مدلهاي بین . در مناطق مختلف بالفاصله ظاهر می شوند یمعامالت بین بخش

نیاي دیگر نظیر توصیف محیط پیرامونی بخشی بین منطقه اي ارائه گردیده و تالشها حتی منجر به ارائه مدلهاي د
  .کنشهاي متقابل اقتصاد انسانی با عناصر تعاملی اقتصادهاي سرزمینی، دریایی و هوایی شده است

  مدلهاي اقتصاد پایه بین منطقه اي
واژه نامه  .ه شده استدر مدلهاي خالصه ذیل، تعاریف و اتحادهاي ضمنی که قبالً بکار می رفت کنار گذاشت

  :به شرح ذیل استمشترك 
Y: درآمد 

E: مخارج وابسته به درآمد 
Ei: i مخارج وابسته به درآمد در منطقه    

Eij: j بواسطه ساکنین منطقه   i   مخارج وابسته به درآمد در منطقه 

A: مخارج مستقل 
e: )مخارج(میل نهایی به خرج   , dE(Y)/dY=e 

X: صادرات 
M: واردات 
m:  میل نهایی به واردات , dM(Y)/dY=m 

i:  اندیس صفر مربوط به مقدار مستقل است(اندیس منطقه(  

  
  مروري بر مدلهاي تک منطقه اي

ویژگی مشخص این مـدلها ایـن اسـت کـه ارزش     . مدلهاي تک منطقه اي، مدلهاي کینزي و اقتصاد پایه هستند
منظـور  : توضـیح متـرجم  {. درآمد از طریق برخی از فعالیتهاي مستقل که خارج از آنها وجود دارد، تعیین می شود

  .}از فعالیتهاي مستقل همان متغیرهاي برونزا در مدلهاي مورد اشاره می باشد
این وضعیت می تواند حاصل رفتار سرمایه گذار، نظیر آنچه در مدل کینز است، یا حاصل خرید توسط 

  .مصرف کنندگان خارج از منطقه، نظیر آنچه در مدل اقتصاد پایه است، باشد
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  ه، بدون تجارت خارجیاقتصاد بست
  :فرضیات

0

)(
AA

eyYEE



  

  :شرط تعادل

Y = E + A  
  :حل

0

0

)]1/(1[ AeY
AeYY



  

  :ضریب

)1/(1 edA
dY   

  اقتصاد باز، با وجود نشتهاي تجاري
  :فرضیات

01

11111

01

11111

)(

)(

AA
ymYMM

XX
yeYEE







  

  :شرط تعادل

11111 MXAEY   
  :حل

))(1/(1).( 11001

1100111

meXAY
YmXAYeY



  

  :ضریب
))(1/(1// 110101 medAdYdXdY   

  مدل دو منطقه اي با وجود تجارت بین منطقه اي
بدیهی است این وضعیت در عالم . آنچه که در تمام مدت مفقود بوده است کنش متقابل بین مناطق می باشد

ا واردات صادرات توسط یک منطقه باید ب. واقع اتفاق می افتد، در غیر اینصورت مناطقی وجود نخواهد داشت
  .یک منطقه دیگر همراه باشد
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  راه حل جزئی مدل بین منطقه اي دو منطقه

سیستم می تواند بسادگی از طریق طرح بندي به همان رویه فوق ارائه شود اما مسائل جبري آن نیازمند نظریه 
موضوع را به اینجا  در. دترمینان ها می باشد که از سوي اغلب ما یا فراموش گردیده و یا نادیده گرفته شده است

  .یک منطقه در طول این قسمت محدود می کنیم
  :فرضیات

01

11111

222221

11111

)(
)(

)(

AA
YmYMM

YmYMMX
YeYEE







  

  :شرط تعادل

11111 AMXEY  

02211111 AYmYmYeY  

0112211111 )/( dAdYdYdYmdYmdYedY  

021112211111 )/()/( dAdXdMdYdYdYmdYmdYedY  

01221211111 )/( dAdYdXdYmmdYmdYedY   

ما بدون دانستن ضریب فزاینده براي منطقه دیگر . می شود اما این هدف بصورت غیر ضروري پیچیده








2

2
dX

dY بسادگی نمی توانیم عبارت فعل و انفعالی متقابل را ساده نماییم.  
 :ضریب

))/((1/(1/ 22121101 dXdYmmmedAdY  

))nalinterregioeffect  (1/(1/ 1101  medAdY  

effect  interregional :اثر بین منطقه اي  
پایه گذاري ) Alan Metzler( رلزاین روش توسط آالن مت. ي را اختیار کنیماجازه دهید یک مشی آشناتر

بازگویی مجددي روي موضوع فوق ) Harry Richardson(هري ریچاردسون  .)1950متزلد،(شده است 
  ).1969ریچاردسون، (ارائه نموده است 

  راه حل ماتریسی مدل بین منطقه اي دو منطقه
جبر ماتریسی . ستانده ارائه شود - براي تحلیل دادهتري سی بطور سیستماتیک این مدل می تواند با جبر ماتری

منطقه بدون محاسبات  nمنطق کارمان را از دو منطقه به  ،این امکان را فراهم می سازد تا بتوانیم بدون واسطه
یک سیستم دو  با این حال، براي این که بتوانیم به سادگی موضوع را شرح دهیم، با. دست و پاگیر تعمیم دهیم

 .می کنیمرا دنبال منطقه اي کار 
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  :فرضیات
  2و1نظیر آنچه در باال ارائه شد لیکن براي دو منطقه 

iiiii YeYEE  )(  

jjjjji YmYMMX  )(  
  :شرایط تعادل

11111 YAMXE   

22222 YAMXE   

  :منطقهدو بازنویسی معادالت براي هم ردیف کردن خریدها از 

11111 YAXME   

22222 YAMEX   

  .اکنون با در نظر گرفتن تعاریف ذیل، می توان سیستم معادالت را پیش از ساخت ماتریسی آن بازنویسی کرد

11111111111 YeYmYeMEE   
2122222212 )( YeYmYMME   

1211111221 )( YeYmYMXE   
22222222222 YeYmYeMEE   

 jتوسط منطقه  iهایی که با دو تا پانویس مشخص شده اند، بیانگر خرید از منطقه  eنید که اکنون توجه ک
  :بنابراین سیستم عبارت است از. می باشند

111211 YAEE   
222221 YAEE   

  یا

11212111 YAYeYe   
22222121 YAYeYe   

  :که بصورت زیر به شکل ماتریسی تبدیل می شود




































2

1

2

1

2

1

2221

1211

Y
Y

A
A

Y
Y

ee
ee

  

  و یا
eY + A = Y  

  .ستانده می باشد –راه حل در اینجا دقیقاً معادل سیستم یک مدل داده  .ها می باشد ijeماتریس  eکه 
Y - eY = A  
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(I - e)Y = A  
AeIYeIeI 11 )()()(    

AeIY 1)(   
  :حال نمادگذاري اعضاي ماتریس معکوس را بصورت زیر در نظر می گیریم









 

2221

12111)(
RR
RR

eIR  

  :راه حل بصورت زیر بازنویسی می شود

2121111 ARARY   
2221212 ARARY   

  :بنابراین ضرایب بین منطقه اي عبارتند از

ijji RdAdY /  
  .امین ستون jامین سطر و  iبراي هر

مشابه سیستمی است که براي دو آن فرآیند . منطقه تعمیم یابد nاین یک قالب ساده اي است که می تواند به 
  .استمنطقه استفاده گردید لیکن به ماتریس هاي بزرگتري نیازمند 

  الحاقات و مطالعه بیشتر

  مدلهاي بین بخشی بین منطقه اي
از اینرو . براي بسط محتواي خانه جدول به ماتریس مبادالت بین بخشی، مناسب و آماده استمذکور فرمت 
ijklمی تواند به  12Eمحتواي  Eتبدیل شود که نشان دهنده خرید از بخشk در منطقهiتوسط بخشL در

jiهنگامی که . می باشدjمنطقه    باشد ماتریس معامالت منطقه اي براي منطقهi  درج می شود و جایی که
i مساوي باj نباشد، ماتریس واردات درج می گردد.  

 Karen(معروف ترین مدل کاربردي بین بخشی چند منطقه اي توسط پروفسور کارن پولنسکی 

Polenske ( براي ایاالت متحده در دانشگاهMIT 50الت براي بادمدل وي شامل م. مونتاژ گردیده است 
  ).1980پولنسکی، (می باشد ایالت و یا مجموعه اي از ایالت ها  44بخش در هر 

  مدلهاي اقتصادي اکولوژیک
مدلهاي اقتصادي اکولوژیک ماتریس اثرات متقابل بین بخشهاي محیط زیست طبیعی و نیز کنشهاي متقابل 

هاي بین بخشی بین منطقه اي است اما پیاده  روند کار مشابه تحلیل. بین آنها و بخشهاي صنعتی را ارائه می دهد
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 به عنوان یک مثال برجسته می توان به مدل پیچیده خلیج ماساچوست. مشقتی استسازي آن کار پر
)Massachusetts(  اشاره نمود) ،1972ایزارد و دیگران.(  

بلیر توضیح داده شده است  میلر و پیتر ستانده رونالد -هر دو این موارد با جزئیات مربوطه در مرجع جامع داده
  ).1985بلیر،  و میلر(

  

  طالعهپرسشهاي م
کرده و سیسـتم را   تبدیل یسریک مدل ساده بین منطقه اي براي دو منطقه ارائه نمائید، آن را به شکل مات - 1

  .حل نمائید
را بـه   اعضـا بسازید،  1مدلی براي یک اقتصاد بسته بدون نشت خارجی به فرم ماتریسی موردنظر در سوال  - 2

 .صورت ماتریس ضرایب ارائه کنید

یسـی مـوردنظر در   ربدون پیوند و ارتباط منطقه اي به فـرم مات و ز با نشت تجاري مدلی براي یک اقتصاد با - 3
 .را به صورت ماتریس ضرایب ارائه کنید اعضابسازید،  1سوال 

در یک اقتصاد بـین منطقـه اي، یـک اقتصـاد بسـته و یـک اقتصـاد بـاز بـا          ) 1مثالً منطقه (ضرایب را براي  - 4
لت بزرگترین ضرایب را داراست؟ کدم مـورد کـوچکترین را   کدام حا. وجود نشت تجاري مقایسه نمائید

 دارد؟
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  ایتاسکو ستانده نوا -جداول داده: حسابهاي اقتصادي کاال در بخش - 7

  مقدمه
می خواهیم فرمت را اندکی . ستانده را در اختیار داریم- تحلیلهاي داده براي اي پایهدر حال حاضر چارچوب 

نبوهی از اطالعات آن در اختیار است جهت تخمین پارامترهاي مدل یم و از سطح ملی که حجم ایمانبسته تر 
  .منطقه اي استفاده کنیم
استون در دانشگاه کمبریج ارائه و توسط سازمان ملل متحد به عنوان  توسط ریچارد 1960این فرمت در سال 

ر روي حسابهاي درآمد استون بعداً جایزه نوبل اقتصادي را به خاطر کا. یک استاندارد مورد پذیرش قرار گرفت
در ) مرکز آمار کانادا(موسسه آمار کانادا . دریافت نمود) ستانده می شود - که شامل حسابهاي داده(ملی 

ستانده مؤسسه بازرگانی  -  اداره داده. پیشگام بودند 1960بکارگیري این فرمت بواسطه ارائه جدولشان در سال 
U.S  غالب مدلهاي منطقه اي و ایالتی  بر این اساس. ارائه نمودندخودشان را در فرمت جدید  1972جدول سال

  .امروزه بر اساس این فرمت و منبع اطالعاتی ارائه می گردند
نامیده می شود  )commodity-by-industry( و یا محصول در فعالیت  کاال در بخشاین فرمت، فرمت 

  .نده می شودخوا) rectangular( مستطیلیو برخی اوقات نیز به عنوان سیستم 
که (به این دلیل این فرمت مستطیلی گفته می شود که ممکن است ابعاد کاالها بزرگتر از ابعاد بخش باشد 

باعث بروز مشکل به هنگام محاسبه ماتریس نیازمندیهاي مستقیم می گردد چرا که سیستم قابل حل باید به 
در بخشها، خرید کاالها و  آنهاگروه بندي از ورود و ظهور شرکتها،  ناشی این وضعیت). صورت مربع باشد

آنها . شرکتها غالباً چندین کاال تولید می کنند .می باشدگروهبندي کاالها در بخشها نحوه در  مشکالت موجود
مابقی تولیداتشان در درجه دوم اهمیت قرار . در درون بخشها بر اساس تولیدات اصلی شان طبقه بندي شده اند

  .حسابداري جهت مدیریت این مسئله ارائه می شودبرنامه و طرح . دارد
در ) 1984، 1974،1979سالهاي (نوا اسکوتیا ستانده در - من تاکنون افتخار و لذت ساخت سه سیستم داده

سیستم مورد . دوره زمانی که دنیاي محاسبات به سمت محاسبات کامپیوتري حرکت کرده است را داشته ام
در سازماندهی و  5و  4با فصول  9و  8فصول . مطابقت دارد) U.S(سازمان ملل استفاده دقیقاً با سیستم جدید 

منظور و قصد ما این است که گذري به سیستمهاي مدرن و پیچیده به آسانی  .محتوا همسو و موازي می باشند
  ).1989و شفر،  DPAگروه (فعالیتهاي روزمره داشته باشیم 

. ه کاملی از حسابهاي اجتماعی را براي این استان ارائه می دهندیا، مجموعتاسکو ستانده نوا –جداول داده 
این حسابها در . در طبیعت آن است) دوبل(همانطور که در حسابهاي اجتماعی مرسوم است، سیستم ثبت دوطرفه 
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یک مرور شماتیک خالصه از  ،این قسمت. ، سازماندهی شده استTفرم ماتریسی به جاي حسابهاي سنتی 
ارائه ) بخشی 5(با تجمیع باالیی از بخشها نوا اسکوتیا به عالوه تفسیر جداول . ا را ارائه می دهدچارچوب حسابه

  .شده است

  چارچوب طرح کلی حسابداري اجتماعی
این فرمها مستطیلی بوده و اساساً . یا، از فرم جداول کانادایی تبعیت می نمایدتاسکو ستانده نوا -جداول داده

جزئیات کاالیی بیشتري از خریدهاي  ،عی مورد استفاده در ایاالت متحده و دیگر جاهانسبت به جداول فرم مرب
سه . ماتریس می باشند 6نشان داده شده، جداول شامل  1- 7همانگونه که در تصویر . بخش را ارائه می دهد

در موجود  توضیحات ذیل براي شناخت حسابهاي .مجموعه از حسابها در این ماتریس ها مشهود و آشکار هستند
  .جداول ارائه می شوند

  یاتاسکو ستانده براي نوا- طرح کلی جداول داده: 1-7تصویر 

                بخشهاي استفاده کننده  بخشهاي مصرف کننده  جمع
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  حسابهاي کاال
قاضا می تواند ایجاد براي هر کاالي مورد استفاده و یا تولید شده در استان، حسابهاي نشان دهنده عرضه و ت

  .شود
، طرف تقاضاي معادله عرضه و تقاضا براي یک کاالي خاص را 2- 7به این ترتیب سطر سایه دار در تصویر 

این سطر سایه دار نشان دهنده مصارف واسطه یا تقاضا ارائه شده توسط بخشهاي داخلی براي . نشان می دهد
و مصارف نهایی یا تقاضا ارائه شده توسط بخشهاي مشخص شده است  2کاالها همانگونه که در ماتریس 

نظر  مصرفی مورد يبخشها. مشخص شده است، می باشد 1مصرف کننده براي کاالها همانگونه که در ماتریس 
تقاضاي کل . شامل مصرف کنندگان و سرمایه گذاران محلی، دولت ها و مصرف کنندگان غیرمحلی است

  .قاضاي نهایی خواهد بودمعادل مجموع کل تقاضاي بخشی و کل ت

  یا با تاکید بر حساب کاالتاسکوستانده براي نوا  -ح کلی جدول دادهطر: 2-7تصویر 

                بخشهاي استفاده کننده  بخشهاي مصرف کننده  جمع
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و  5ده که از ماتریس ، نشان داده ش2- 7له براي یک کاال بوسیله ستون سایه دار در تصویر دطرف عرضه معا
 6، این ستون منشأ داخلی صنعت مربوط به کاال را مشخص می کند و بردار 5در ماتریس .می گذرد 6بردار 

 . معادل کل عرضه است که با کل تقاضا برابر می باشد ،جمع ستون. واردات کاال را نشان می دهد

حساب بخش
، سطر و ستون سایه 3-7در تصویر . می توان ردیابی نمودهمچنین در این سیستم نهاده ها و تولیدات بخشها را
تولیدات بخش در سطر سایه دار مشاهده .شده استارائهدار جهت نمایش نهاده و تولیدات یک بخش خاص 

. این سطر مقادیر کاالهاي مختلف تولیدي توسط یک بخش را نشان می دهد. می شود
و پرداختیها  2بر حسب کاالهاي خریداري شده در ماتریس ، تکنولوژي تولید بخش را3- 7ستون در تصویر 

، ارائه 3عوامل تولید در ماتریس همان یا و ...)نظیر نیروي کار، بازگشت سرمایه و (به عوامل و نهاده هاي اولیه 
مابقی از آنجائی که پرداختی به نهاده ها شامل سود یا . می نماید

 
دریافتیهاي توسط صاحبان موسسات در بخش 

 .می باشد، براي هر بخش نهاده هاي کل معادل تولیدات کل خواهد بود

  با تاکید بر حساب بخشنوا اسکوتیا ستانده  -طرح کلی جدول داده: 3-7تصویر 
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  حساب نهایی
در سیستم اقتصادي نیز از جمله مواردي ...)  نوان مثال خانوار، دولت وبه ع(درآمد و مخارج بخشهاي اولیه 

این ، توضیح دهنده 4-7سطر و ستون سایه دار در تصویر . است که از طریق سیستم مورد بحث قابل ردیابی است
ونه همانگ. سطر سایه دار نشان دهنده درآمدهاي بخش اولیه همچون خانوار یا دولت می باشد. مطلب می باشند
دیده می شود این درآمدها بوسیله بخشهایی که از خدمات صاحبان عوامل تولید یا موارد فراهم  3که در ماتریس 

  . می گردد تامین و پرداختشده توسط آنها استفاده می کنند، 
به استثناء حقوق و . مشخص شده اند 4 انتقاالت درآمدها از سایر بخشهاي اولیه در ماتریس ،عالوه بر این

خانوارها، دولتها و کارفرمایان بیرونی، این انتقاالت بصورت ذاتی غیربازاري بوده و بیانگر  بهدستمزد پرداختی 
  .ی نظیر مالیاتها، پس اندازها، پرداختهاي رفاهی، نقل و انتقاالت بین دولتی و مازاد و کسري می باشدیآیتمها

نشان دهنده درآمد عوامل داخلی به   3یس رمات سطري هاي در حسابداري براي تولید ناخالص استانی، جمع
مازاد درآمدهاي بدست آمده توسط خانوارها از . خصوصی یا صنعتی اقتصاد می باشدعنوان پرداختی بخشهاي 

این صورت بندي . ، طرف درآمدي تولید ناخالص استانی را تکمیل می نماید4بخشهاي اولیه در ماتریس 
  .اقتصاد می باشد درآمدها بیانگر ارزش افزوده در

، 1در ماتریس  .، مخارج نهایی مربوط به یک بخش نهاده اولیه را ارائه می کند4- 7ستون سایه دار در تصویر 
ر گبه دی )شامل حقوق و دستمزد(، انتقاالت 4جزئیات کاالیی چنین مخارجی نشان داده شده و در ماتریس

انتقاالت، مخارج کل نامیده می شود که با کل  مجموع این خرید کاالها و. بخشهاي اولیه مشخص می شود
  .دریافتیهاي بخش برابر خواهد بود

طرف مخارج حساب تولید ناخالص استانی شامل مجموع کل خرید کاال و خدمات توسط بخشهاي اولیه 
یا خالص (داخلی، درآمدهاي دریافتی خانوار از این بخشها و صادرات ناخالص کاال منهاي واردات بخشی 

  .می باشد) اتصادر
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با تاکید بر حساب درآمد و مخارج نوا اسکوتیا ستانده براي  - طرح کلی جداول داده: 4-7تصویر 
  نهایی

                بخشهاي استفاده کننده  بخشهاي مصرف کننده  جمع
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  ستانده تجمیع شده -جداول داده
در این راستا . ، فرمت جداول واقعی را در نظر بگیریداست مجسم ذهنکه اکنون در کلی هاي با این طرح 

مورد استفاده قرار می آنگونه که تصویر شده اند، ذیالً ) بخشی 5(نسخه هایی کوچک با درجه باالیی از تجمیع 
  .گیرند

  جدول جریانهاي کاالیی
) 4و  3، 2، 1ریسهاي مات(و درآمدهاي وابسته جدول جریان کاال ترکیب ماتریسهاي مصارف، تقاضاي نهایی 

و  )3و  2مثل ماتریس(در جداول ملی دو جدول هم ارز به عنوان ماتریس مصارف (می باشد  1- 7در تصویر واقع 
، جدول جریان کاالي تجمیع شده 1-7جدول ). توصیف می گردند) 4 و 1مثل ماتریس (ماتریس تقاضاي نهایی 

سطر براي کل نهاده هاي کاالیی و بوسیله یک ستون براي مرزهاي بین ماتریسهاي مختلف بوسیله یک . می باشد
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 این جدول، توصیف کاملی از خریدکاال توسط همه بخشهاي نوا. کل تقاضاي بخشی مشخص شده است
  .و همه خریداران غیرمحلی را ارائه می نماید اسکوشیا، همه مصرف کنندگان داخلی و دولت

تولید شده در داخل منطقه و کاالهاي وارداتی از خارج از توجه کنید که جدول جریان کاال بین کاالهاي 
در  نامیده می شود و جدول جریان استانیجدولی که این تمایز را مشخص می کند، . استان تمایزي قائل نیست

  .خواهد شدستانده شرح داده  -فصل بعد به عنوان اولین گام در توسعه مدل داده

  جدول منشأ کاال
در جداول (را ترکیب می کند  1-7از تصویر ) 6(و بردار واردات ) 5(یس منشا داخلی جدول منشأ کاال، ماتر

، یک 2-7جدول ). نامیده می شود) make matrix( "ماتریس ساخت" جدول منشا، لی، جدول هم ارزم
  .بوده که با جدول جریان سازگار می باشدنوا اسکوتیا جدول تجمیع شده منشا کاال براي 

مبین مطالبی غیر از منشا (د که جدول منشأ، مطالبی بیشتر از فقط منشأ کاال را ارائه می دهد توجه داشته باشی
این جدول همچنین شامل یک جدول بندي کامل از عرضه و تقاضا براي هر کاالي مورد ). کاالها می باشد

  .می باشدنوا اسکوتیا استفاده در 
تقاضاهاي مشخص شده در اینجا همانند . صه می کندهفت ستون آخر جدول، حساب کاال براي استان را خال

همچنین توجه کنید که حسابهاي بخشی بوسیله ستون کل ها در هر دو . می باشند 1- 7تقاضاي کل ها در جدول 
آورده شده در حالی که کل تولیدات بخشی  1-7کل نهاده هاي بخشی در جدول . جدول نمایش داده شده است

  .آمده است 2- 7در جدول 
این . و راحتی مطالعه، ستون ها نمایانگر بخشها و سطرها نمایانگر کاالها می باشندجداول اي سهولت تولید بر

قرارداد و تفاهم نیازمند این است که ماتریس منشا داخلی و بردار واردات، نسبت به وضعیت اولیشان در تصویر 
  .، ترانسپوزه گردند1- 7

خت، اطالعـاتی را دربـاره منشـاء تهیـه کاالهـا و خـدمات ارائـه        ماتریس سـا یا  عرضه جدول :توضیح مترجم{
 )کاالهـا ( محصـوالت در ماتریس سـاخت  ) SNA (199393هاي ملی سال  سیستم حساب بر اساس مبانی .دهد می

قابل مشـاهده   1-7این وضعیت بخوبی در جدول  .گیرد ها قرار می در ستون )بخش ها( ها در سطرها و رشته فعالیت
  .است

 هزینـه  سـاختار  نیـز  و خدمات و کاالها مصارف زمینه در را اطالعاتی ، نیز صرف یا ماتریس جذبجدول م

 .استبه شرح ذیل  بخش سه داراي جدول این .نماید می ارائه فعالیتها اي
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 محصوالت واسطه مصرف و ها ستون در ها فعالیت واسطه مصرف دهنده نشان بخش این :واسطه مصارف

. اسـت  یا ماتریس ساخت عرضه جدول همانند محصوالت و ها فعالیت تعداد نظر از آن ابعاد و است سطرها در
  .نمود مشاهده مصرف جدول هاي ستون در توان می را ها فعالیت از هریک اي هزینه ساختار واقع در

 ناخالص، سرمایه تشکیل صادرات، شکل به خدمات و کاالها نهایی مصرف بخش این در: نهایی مصارف

  .شود می داده نشان خصوصی بخش نهایی مصرف مخارج و دولت نهایی صرفم مخارج
 در امـا  شـده  پرداخـت  تولیدکننـده  توسط که کننده تولید هاي هزینه از بخش آن  :افزوده ارزش مصارف

 اصـلی  مصـارف  .شـود  می داده نشان افزوده ارزش مصارف بخش در گردد نمی منظور واسطه مصارف بخش

 سـرمایه  مصـرف ، واردات و تولیـد  بـر  هـاي  مالیـات  خالص، کارکنان خدمات جبران: از عبارتند افزوده ارزش
  .}مختلط درآمد و عملیاتی مازاد خالص، ثابت هاي

  

  پرسشهاي مطالعه
  توسعه یافته است؟) محصول در فعالیت(چرا حسابهاي کاال در بخش  - 1
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  1984در سال نوا اسکوتیا جریان تجمیع شده کاال براي : 1-7جدول 

کل تقاضاي   ضاي کلتقا
  نهایی

کل 
  صادرات

تقاضاي نهایی 
  داخلی

مخارج دولت 
  تشکیل سرمایه  فدرال

مخارج دولت 
محلی و 
  استانی

کل تقاضاي   مخارج خانوار
بخش   بخش ساختمان  بخش توزیع  بخش خدمات  بخش

  صنایع
بخش 

  ردیف  کاال  استخراج

تولیدات   87  318  4  22  16  447  115  5  0  1  121  79  200  646
  1  زيکشاور

  2  ماهیگیري  3  179  0  0  1  183  2  0  0  0  2  84  85  268
  3  )کانیها(ن معاد  6  1210  14  0  149  1379  2  17  696  0  716  133  848  2227

کاالهاي صنعتی   154  648  86  85  737  1711  1679  139  147  60  2025  1639  3664  5374
  4  بی دوام

کاالهاي صنعتی   93  489  409  24  337  1352  810  18  611  114  1553  972  2525  3877
  5  بادوام

  6  تعمیر ساختمان  10  25  1  7  225  268  4  25  0  33  63  33  95  363

ساختمان   0  0  0  0  0  0  0  0  541  0  541  0  541  541
  7  مسکونی

ساختمان هاي   0  0  0  0  0  0  0  0  600  11  610  40  651  651
  8  غیرمسکونی

  9  ...حمل و نقل و  80  160  11  106  735  1092  523  194  0  84  802  203  1005  2097
  10  توزیع  36  117  81  20  182  436  1174  28  112  10  1324  0  1324  1760

  11  خدمات  640  443  173  341  1109  2705  2874  560  121  524  4079  49  4128  6833

کل نهاده هاي   1109  3589  779  604  3491  9573  7182  987  2828  838  11835  3231  15066  24639
  12  بخشی

  13  دریافتی خانوار  535  899  391  877  2833  5535  302  1839  0  2630  4771  22  4793  10328

درآمد دولتهاي   23  164  62  41  278  568  921  1804  66  1230  4021  14  4035  4603
  14  محلی واستانی

  15  مازاد سرمایه  92  136  52  137  704  1120  418  141  0  0  559  0  559  1679

درآمد دولت   0  -10  29  23  62  104  1499  12  -582  1248  2177  10  2187  2291
  16  فدرال

16  17  0  17  0  0  0  17  1-  75-  151  109  79 -  106 -  
انتقاالت 
خارجی 

  )بیرونی(
17  

کل نهادههاي   545  1109  641  1230  3802  7327  3157  3796  -516  5108  11545  46  11591  18918
  18  اولیه

  19  کل نهاده ها  1654  4699  1420  1834  7293  16900  10339  4783  2312  5946  23380  3277  26657  43557
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  1984در سال نوا اسکوتیا منشا تجمیع شده کاال در : 2-7جدول 

کل تقاضاي نهایی   کل صادرات  تقاضاي کل
کل عرضه   کل واردات  عرضه کل  کل تقاضاي بخش  داخلی

  ردیف  کاال  بخش استخراج  بخش صنایع  بخش ساختمان  بخش توزیع  بخش خدمات  بخش

  1  تولیدات کشاورزي  353  2  0  0  0  355  291  646  447  121  79  646
  2  ماهیگیري  267  1  0  0  0  368  0  268  183  2  84  268

  3  )کانیها(ن دمعا  1032  1  0  0  0  1033  1194  2227  1379  716  133  2227
  4  کاالهاي صنعتی بی دوام  1  3324  0  6  0  3331  2044  5374  1711  2025  1639  5374
  5  کاالهاي صنعتی بادوام  1  1367  0  4  33  1404  2474  3877  1352  1553  972  3877
  6  تعمیر ساختمان  0  0  363  0  0  363  0  363  268  63  33  363
  7  ساختمان مسکونی  0  0  406  0  0  406  135  541  0  541  0  541
  8  ساختمان هاي غیرمسکونی  0  0  651  0  0  651  0  651  0  610  40  651

  9  ...حمل و نقل و  0  0  0  0  1980  1980  117  2097  1092  802  203  2097
  10  توزیع  0  1  0  1598  13  1612  149  1760  436  1324  0  1760

  11  خدمات  1  3  0  226  5268  5498  1335  6833  2705  4079  49  6833
  12  کل نهاده ها  1654  4699  1420  1834  7293  16900  7739  24639  9573  11835  3231  24639
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  یاتاسکو ستانده نوا -مدل داده منطق: مدلهاي بین بخشی کاال در بخش -8

  مقدمه

در اینجا فرآیندي که . ارائه می دهدنوا اسکوتیا این بخش، یک مدل اقتصادي را از روي جداول حسابداري 
منتها تفاوت در این است . می باشد 4منطقه اي ارائه شده در فصل  رایجمورد استفاده قرار می گیرد مشابه فرمت 

نیاز  به سمت اقتصاد منطقه اي حرکت می کنیم که جمع آوري اطالعات مورد) جهان(که اکنون ما از یک دنیا 
  .در آن نیازمند تیمهاي بزرگ و متخصص آماري است

همانگونه که در فصل قبلی مالحظه گردید، بسیاري از اطالعات جدید و جزئیات آنها اکنون در دسترس می 
  .به یک فرمت قابل کنترل می باشیم) ی مدلیعن(ما نیازمند فروض بیشتر براي کاهش آن . باشد

ستانده استانهاي آتالنتیک و کانادین پیشنهاد می نماید و  -همانگونه که ادبیات وابسته به مطالعات داده
، مدل ، استنتاج می گرددشرح ریاضی سیستم سازمان ملل که در ضمیمه این فصل ارائه شده استاز همانطور که 

جزئیات بیشتر درك هر چند شیوه هاي کار مشابه هستند لیکن خواننده براي . ارائه شودمی تواند بر حسب کاالها 
  .می کنیمسازي در اینجا ما طرح ساده اي را پیاده . ارجاع داده می شودبه ادبیات اصلی 

ضرورتاً ما سیستم جدید حسابها را دستکاري می کنیم تا تعداد متغیرها در مجموعه معادالت همزمان توصیفی 
در . منطقه اي تفاوت دارد رایج و سنتیسیستم اندکی با ماتریس هاي مربع . الت برابر گرددداقتصاد با تعداد معا

بلکه همچنین با دو ) از اینرو معادالت بیشتري داریم(حال حاضر نه تنها تعداد کاالها بیشتر از تعداد بخشها است 
یم راهکارهایی را براي سر و سامان دادن به این وضعیت سته از اینرو ناگزیر. سیستم معادالت روبرو خواهیم شد

  .ارائه کنیم
یا، امکانات تاسکو ستانده کانادین و نوا- سیستمهاي دادهموجود در کاال در بخش  رایجدر حالی که فرمت 

متنوعی را براي فرمت سازي این مدل پیش روي قرارداده است، روش بکارگرفته شده در اینجا، راه حلی براي 
این بدین معنی است که در حالی که اساساً اقتصاد بر . دل برحسب بخشها به جاي کاالها را فراهم می نمایدم

حسب مجموعه اي معادالت نمایانگر جداول جریان کاال در بخش و منشأ کاال توصیف شده است، ما بایستی 
تبدیل کنیم و سپس معادالت را به  )از طریق بکارگیري فرض ثابت بودن واردات(آنها را به جریانات منطقه اي 

  .بازار، کاهش دهیمسهم فرم قابل حل در ابعاد بخش در بخش بر اساس فرض ثابت بودن 
  .سرانجام با استفاده از فرض ثابت بودن تکنولوژي، می توانیم سیستم را حل نمائیم
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  اطالعاتداده ها و 
هر . جدول جریان کاال و جدول منشأ کاال. ما با دو مجموعه از جداول تعریف شده اقتصاد شروع می کنیم

در فصل قبل تشریح گردیده و منبعی براي استفاده و ساخت ماتریسهاي بکار رفته ذیل می  ي این جداولدو
  .باشند

  شرایط تکنیکی
تقاضاي نهایی براي برخی داده هاي آتی برآورد گردیده و ما می خواهیم اثر این سطح اکنون فرض کنید که 

در این زمان چه خواهد بود؟ نوا اسکوتیا تولیدات ناخالص بخشها در . استان بررسی نمائیم اقتصاد رويتقاضا را 
براي هر (معادله  11در جدول جریان، : مسئله مهیا نیستاین واضح است که سیستم معادالت جاري براي حل 

به . بل مشخص شده است، وجود دارداز ق) تقاضاهاي نهایی(تاي آنها  11متغیر که تنها مقدار   88و ) یکی کاال
   .مجهول می باشد 66معادله و  5همین صورت سیستم منشاء یا معادالت ساخت شامل 

از اینرو . حداقل نیازمندي براي حل این سیستم این است که تعداد معادالت با تعداد مجهوالت برابر باشد
سب هر دو تولیدات کاالیی و نهاده هاي بخشی بعداً سیستم بر ح. ، کاهش تعداد مجهوالت می باشدما مأموریت

  .شرح داده می شود
بتابراین ماموریت . از آنجاییکه هدف مشخص ما، معین کردن اثر تغییرات تقاضاي نهایی روي بخشها می باشد

این تبدیل سبب کاهش تعداد معادالت . بیان و شرح سیستم بر حسب صرفاً متغیرهاي بخشی خواهد بود ،دوم
سومین و آخرین . از آن مهمتر این امکان را فراهم می نماید تا یک شرط تعادل پایدار را ایجاد نمائیمگردیده و 

تکنولوژي تولید به یک تجارت ) وضعیت(خواسته ما قبل از حل مدل این است که ماتریس جریان را از حالت 
  .منطقه اي تقلیل دهیم

  فرض ثابت بودن واردات
ستانده منطقه اي، جزئیات واردات را براي هر خانه جدول به روش  –ت اخیر داده تنها تعداد اندکی از مطالعا
بر این اساس، جریان تجارت منطقه اي یا استانی می بایستی با استفاده از فرض، . پیمایشی به دست آورده اند

  .برآورد شود
بنابراین  .ر اختیار داریمو کل تقاضاي نهایی داخلی بخشها را د) 2- 7جدول (ما واردات هر کاال در سیستم 

مهمترین راه براي برآورد تجارت منطقه اي این است که فرض کنیم هر بخش کاالهاي وارداتی را با نسبت ثابتی 
  :خریداري می کند

)8-1(           
j

kkjkK eUm )/(  
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و مخرج کسر مجموع ) بردار واردات( mعنصر در  یک kmام،  kضریب واردات براي کاالي  Kکه 
  .ام می باشد kتقاضاي واسطه اي و تقاضاي نهایی محلی براي کاالي 

  :ام می تواند به صورت ذیل برآورد گردد kبنابراین جریان استانی کاالي 

)8-2(            )1(* Kkjkj up   
این موضوع، مجموعه اي از معادالت را براي فروش . می باشد jش ام توسط بخ kخرید کاالي  kjuکه 

  :کاالهاي تولیدي محلی  به شیوه زیر ارائه می دهد

11111211 ... qxeppp m   

22222221 ... qxeppp m   
.  

)8-3(                  .  

.  

nnnnmnn qxeppp  ...21  
فروش صادراتی  kxبه تقاضاي نهایی،  kفروش کاالي  j ،keبه بخش  kالي فروش محلی کاkjpکه 

 mو  11برابر   nدر این مثال . تعداد کاالها و بخشها می باشند  mو  nکل تولید محلی کاال و k  ،kqکاالي 
  .باشد می  5برابر 

ی نشان دهنده آورده شده است، جدول تجمیع شده جریان استان 1-8نتایج حاصل از این فرآیند در جدول 
 1-7توجه کنید که این جدول خیلی مشابه جدول . بخشهاي محلی می باشددر  خرید کاالهاي تولید شده

حاضر تنها منشأ آن  جدول تفاوت این دو در مقادیر خرید کاالهاست که در. می باشد) جدول جریان کاال(
تولیدات بخشی و . می باشد) سطر انتقاالت خارجی(جدول مذکور همچنین شامل سطر واردات . منطقه می باشد
  .باقی خواهند ماند یکسان ،تقاضاي نهایی

یعنی سطر کل نهـاده هـا بـه غیـر از      1-8و  1-7سطر انتهایی دو جدول  کل خانه هاي واقع در :توضیح مترجم{
بـدین مفهـوم کـه    . نه مربوط به ستونهاي کل صادرات، کل تقاضاي نهایی و تقاضاي کل با هم برابـر هسـتند  سه خا

داخلی در هر دو جدول یکسان بوده و تنها تفـاوت آنهـا در سـتون صـادرات مـی       تولیدات بخشی و تقاضاي نهایی
  .}باشد  که مربوط به منشا کاالها خواهد بود
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این جزئیات سطحی از واقع . ورد گردیده بودآبر) کاال 602براي (ت با جزئیات توجه کنید که در اینجا واردا
  .گرایی را به همراه خواهد داشت که در تجمیع هیچگاه دست یافتنی نخواهد بود

  1984سال  -نوا اسکوتیا جریانات تجمیع شده استانی کاال در بخش براي : 1-8جدول 

کل 
  تقاضا

کل تقاضاي 
  نهایی

کل 
  صادرات

اي تقاض
نهایی 
  داخلی

مخارج 
دولت 
  فدرال

تشکیل 
  سرمایه

مخارج 
دولتهاي 
محلی و 
  استانی

مخارج 
  خانوار

کل 
تقاضاي 

  بخش

بخش 
  خدمات

بخش 
  توزیع

بخش 
  ساختمان

بخش 
  صنایع

بخش 
  ردیف  کاال  استخراج

محصوالت   9  184  2  8  8  210  62  3  0  0  66  79  145  355
  1  کشاورزي

  2  ماهیگیري  3  179  0  0  1  183  2  0  0  0  2  84  85  268
  3  ن معاد  4  20  12  0  148  185  2  17  696  0  715  133  848  1033

کاالهاي صنعتی   113  195  42  47  350  746  678  89  145  35  946  1639  2585  3331
  4  بی دوام

کاالهاي صنعتی   22  93  118  8  50  291  41  3  80  17  140  972  1113  1404
  5  بادوام

  6  تعمیر ساختمان  10  25  1  7  225  268  4  25  0  33  63  33  95  363

ساختمانهاي   0  0  0  0  0  0  0  0  406  0  406  0  406  406
  7  مسکونی

ساختمان هاي   0  0  0  0  0  0  0  0  600  11  610  40  651  651
  8  غیرمسکونی

  9  ...حمل و نقل و  76  155  11  95  689  1026  496  176  0  79  751  203  954  1980
  10  توزیع  33  58  75  17  168  351  1122  27  103  10  1261  0  1261  1612

  11  خدمات  122  398  110  288  826  1744  2705  445  119  436  3705  49  3754  5498

کل نهاده هاي   392  1307  370  471  2464  5004  5112  785  2149  620  8665  3231  11896  16900
  12  کاالیی

دریافتیهاي    535  899  391  877  2833  5535  302  1839  0  2630  4771  22  4793  10328
  13  انوارخ

درآمد دولتهاي   23  164  62  41  278  568  921  1804  66  1230  4021  14  4035  4603
  14  محلی واستانی

  15  مازاد سرمایه  92  136  52  137  704  1120  418  141  0  0  559  0  559  1679

درآمدهاي   0  -10  29  23  62  104  1499  12  -582  1248  2177  10  2187  2291
  16  دولت فدرال

واردات و   612  2203  517  285  952  4568  2087  202  679  218  3187  -7755  -4568  0
  17  انتقاالت

کل نهاده هاي   1262  3391  1050  1363  4829  11896  5227  3998  163  5326  14715  -7709  7006  18902
  18  اولیه

  19  کل نهاده ها  1654  4699  1420  1834  7293  16900  10339  4783  2312  5946  23380  -4478  18902  35801

  
  فرض ثابت بودن سهم بازار

کاال به بخش  هاياطالعات الزم جهت تبدیل بعد فروش) 2-7جدول (ماتریس ارائه شده در جدول منشأ کاال 
در ماتریس ساخت بر درایه متناسب کل تولید کاال تقسیم شود، ) jkv(اگر هر درایه . را فراهم می نمایدمربوطه 

صل می تواند به عنوان وزن براي سطرهاي کل کاال در ماتریس جریان استانی مورد استفاده آنگاه ضرایب حا
  :نامیده می شود و بصورت ذیل محاسبه می گردد ضرایب داخلی سهم بازاراین ضرایب تحت عنوان . قرار گیرد
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)8-4(          
k

jk
jk q

v
d   

. می باشد kکل تولید داخلی کاالي kqو  jتولید شده توسط بخش  kسهم بازار کاالي jkdکه 
  .ها می باشد jkdمشتمل بر  Dماتریس سهم بازار داخلی یعنی 

)(سهم بازار ثابت باقی می ماند، ماتریس جریانات استانی  اکنون با فرض اینکه p  و  بردار تقاضاي نهایی
  :می توانند بوسیله ضریب ماتریس ها به ابعاد بخش در بخش تجمیع شوند  h)(محلی 

)8-5(          PDZ *  
)8-6(          )(* xeDh   

  :کاال می باشد هاي فروشوزنی برابر مجموع  zدر  ijzاین بدان مفهوم است که هر عضو 

)8-7(        
k

kjikij pdz )*(  

یس تقاضاي نهایی استانی که به صورت بردار رمات. و اینکه فروش متناسب با ترکیبات تولیدي بخش می باشد
نتیجه حاصل بردار . می توانند به طور مشابه تجمیع گردند  xنمایش داده شده و بردار کاالي صادراتی  eع مجمو

h محاسبه گردیده است را  ،، ضرایب داخلی سهم بازار که از ماتریس تجمیع شده ساخت2-8جدول . می باشد
  .گزارش می کند

 ماتریس هاي بین بخشی. ، را مهیا می سازد)3-8جدول (ترانسپوزه این جدول، ماتریس جریانات استانی 
  .، بررسی و تصدیق شود7-8استانی می تواند از طریق کاربرد معادله 

به ایجاد جدول جریاتات استانی بخش در بخش گردیده و سیستم را براي حل بر حسب  این فرآیندها منجر
، هنوز بیشتر از تعداد )30(لوم دارند اما تعداد متغیرهایی که مقادیر نامع. تولیدات بخشی فراهم نموده است

  . می باشد) 5(معادالت 
  :فرم ذیل را به خود گرفته است تدر حال حاضر سیستم معادال

1111211 ... thzzz n   
2222221 ... thzzz n   

.  
)8-8(            .  

.  

mmmnmm thzzz  ...21  
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  .اشدنشان دهنده فروشهاي بخش می ب itکه 

  1984سال  -نوا اسکوتیا ضرایب سهم بازار داخلی براي : 2-8جدول 
  ردیف  محصول  بخش استخراج  بخش صنایع  بخش ساختمان  بخش توزیع  بخش خدمات  کل عرضه بخشی

  1  تولیدات کشاورزي  9954/0  0046/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/1
  2  ماهیگیري  9962/0  0038/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/1
  3  ندمعا  9990/0  0010/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/1
  4  کاالهاي بی دام صنعتی  0002/0  9979/0  0000/0  0018/0  0000/0  0000/1
  5  کاالهاي بادوام صنعتی  0004/0  9736/0  0000/0  0027/0  0232/0  0000/1
  6  یر ساختمانمتع  0000/0  0000/0  0000/1  0000/0  0000/0  0000/1
  7  ساختمانهاي مسکونی  0000/0  0000/0  0000/1  0000/0  0000/0  0000/1
  8  ساختمانهاي غیرمسکونی  0000/0  0000/0  0000/1  0000/0  0000/0  0000/1
  9  ...حمل و نقل و  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/1
  10  توزیع  0000/0  0008/0  0000/0  9913/0  0079/0  0000/1
  11  خدمات  0001/0  0006/0  0000/0  0412/0  9581/0  0000/1

  

  1984سال  -نوا اسکوتیا معادالت بین بخشی استانی براي : 3-8جدول 

کل 
  تقاضا

کل 
تقاضاي 

  نهایی

کل 
  صادرات

تقاضاي 
نهایی 
  داخلی

مخارج 
دولت 
  فدرال

تشکیل 
  سرمایه

مخارج 
دولتهاي 
محلی و 
  استانی

مخارج 
  خانوار

کل 
تقاضاي 

  یبخش

بخش 
  خدمات

بخش 
  توزیع

بخش 
  تمانساخ

بخش 
  صنایع

بخش 
  ردیف  محصول  استخراج

  1  استخراج  16  382  14  8  156  576  66  20  696  1  783  295  1078  1654
  2  صنایع  134  287  156  55  399  1031  719  92  223  51  1085  2583  3668  4699
  3  ساختمان  10  25  1  7  225  268  4  25  1005  44  1079  73  1152  1420
  4  توزیع  38  75  79  29  201  421  1225  45  107  27  1405  8  1412  1834
  5  خدمات  194  539  119  371  1483  2707  3098  603  117  497  4314  272  4586  7293

کل نهاده هاي   392  1307  370  417  2464  5004  5112  785  2149  620  8665  3231  11896  16900
  12  بخشی

افتیهاي دری  535  899  391  877  2833  5535  302  1839  0  2630  4771  22  4793  10328
  13  خانوار

درآمد دولتهاي   23  164  62  41  278  568  921  1804  66  1230  4021  14  4035  4603
  14  محلی و استانی

  15  مازاد سرمایه  92  136  52  137  704  1120  418  141  0  0  559  0  559  1679

درآمد دولت   0  -10  29  23  62  104  1499  12  -582  1248  2177  10  2187  2291
  16  فدرال

  17  واردات و انتقاالت  612  2203  517  285  952  4568  2087  202  679  218  3187  -7755  -4568  0

کل نهاده هاي   1262  3391  1050  1363  4829  11896  5227  3998  163  5326  14715  -7709  7006  18902
  18  اولیه

  19  ده هاکل نها  1654  4699  1420  1834  7293  16900  10339  4783  2312  5946  23380  -4478  18902  35801
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  فرض ثابت بودن تکنولوژي
ادامه می  1984حال اگر فرض کنیم که بخشها به خرید نهاده ها از دیگر بخشها متناسب با خریدشان در سال 

بر پایه این فرض، مجموعه ضرایب تولید . دهند، آنگاه تعداد متغیرها به سطح تعداد معادالت کاهش خواهد یافت
  :ف ذیل محاسبه می شونداستانی با استفاده از تعری

)8-9(        jijij gza /  
از این Aماتریس نیازمندیهاي مستقیم . می باشد jتوسط بخش iنسبت خریدها از بخش محلی  ijaکه 

  .آورده شده است 4-8نظر ما، این ماتریس در جدول  تجمیع شده مورد براي سیستم. ضرایب تشکیل می یابد
  :می تواند به صورت زیر بازنویسی شود 9- 8توجه کنید که معادله 

)8-10(        jijij gaZ *  

jijها در طول زمان ثابت بمانند آنگاه می توان  ijaچنانچه  ga در سیستم معادالت   ijzایگزین را ج  *
  :نمود 8- 8

111212111 *...** thgagaga mm   
222222121 *...** thgagaga mm   

.  
)8-11(                .  

.  

mmmmmmm thgagaga  *...** 2211  
  

 طشر برقراريمتغیر تبدیل گردیده و با  10تایی از معادالت همزمان با  5سیستم در حال حاضر به مجموعه 
  .قابل حل خواهد بود ج،رایتعادل 
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  1984سال  -یا تاسکو نیازمندیهاي مستقیم به ازاي هر دالر تولید ناخالص براي نوا: 4-8جدول 
  ردیف  محصول  بخش استخراج  بخش صنایع  بخش ساختمان  بخش توزیع  بخش خدمات  مخارج خانوار

  1  استخراج  010/0  081/0  010/0  005/0  021/0  006/0
  2  صنایع  081/0  061/0  110/0  030/0  055/0  070/0
  3  ساختمان  006/0  005/0  001/0  004/0  031/0  000/0
  4  توزیع  023/0  016/0  056/0  016/0  028/0  119/0
  5  خدمات  117/0  115/0  084/0  203/0  203/0  300/0
  12  کل نهاده هاي بخشی  237/0  278/0  260/0  257/0  338/0  494/0
  13  ریافتی هاي خانوارد  324/0  191/0  275/0  478/0  389/0  029/0
  14  درآمد دولتهاي محلی و استانی  014/0  035/0  043/0  022/0  038/0  089/0
  15  مازاد سرمایه  056/0  029/0  036/0  075/0  096/0  040/0
  16  درآمد دولت فدرال  000/0  -002/0  020/0  013/0  008/0  145/0
  17  واردات و انتقاالت  370/0  469/0  364/0  155/0  131/0  202/0
  18  کل نهاده هاي اولیه  763/0  722/0  740/0  743/0  662/0  506/0
  19  کل نهاده ها  000/1  000/1  000/1  000/1  000/1  000/1

  

  برابري عرضه و تقاضا: شرط تعادل
ضه پیش بینی شده و تقاضا معادل باشند یا هنگامی که تولید ناخالص یک رتعادل زمانی رخ خواهد افتاد که ع

  :بنابراین. آنگاه تعادل وجود خواهد داشتي آن برابر باشد بخش با فروشها

)8-12(          jj tg   
  ).شرط همچنین می تواند بر حسب تولید و تقاضاي کاال بیان شود(

  جدول نیازمندیهاي کل: حل
حل مجموعه  ه با تغییر در تقاضا می تواند درهاجوپاسخ سیستم اقتصادي به تغییر موقعیت تعادل هنگام م

  :سیستم بصورت زیر بیان می شود ی،ماتریسجبر بر مبناي . دیده شود 11- 8معادالت همزمان ساخته شده در 

)8-13(        ghgA *  
gو ijaماتریس ضرایب تولید استانی  Aکه   یدات ناخالص بخشی هستند و بردار ستونی تولh  بردار

  .می باشد) 6-8از معادله برگرفته (ستونی تقاضاي نهایی براي تولیدات بخشی 
  :مشابه روشهاي متداول جبري استموضوع در اینجا نیز راه حل 

)8-14(        hgAg  *  
)8-15(        hgAI  *)(  

)(دو طرف معادله در معکوس با ضرب  AI  داریم:  
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hAIgAIAI   *)(*)(*)( 11  
  یا

hAIg   *)( 1  
)(1ماتریس معکوس   AI ،این جدول نشان دهنده اثرات . نامیده می شود جدول نیازمندیهاي کل

، جدول نیازمندیهاي کل را براي 5-8جدول . باشد مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تغییر در تقاضاي نهایی می
تبدیل می کند  ضرایب، این ارقام را به 6-8جدول . سیستم تجمیع شده بسته با توجه به خانوارها نشان می دهد

که به صورت شایسته اي وضعیت خانوارها را به عنوان دریافت کننده جریان درآمدهاي نهایی مشخص می 
  .نماید

ن ارجاع آقرار داریم و توصیف اجزا را می توانیم به  5در همان مرحله تکمیل شده فصل  ماحاضر، حال در 
   .اندکی بابت تغییر اقتصادي در سیستم جدید باقی می ماند موضوعاتتنها . دهیم
  

  1984سال  -نوا اسکوتیا براي ) مستقیم، غیر مستقیم و القایی(نیازمندیهاي کل : 5-8جدول 
  ردیف  محصول  بخش استخراج  بخش صنایع  بخش ساختمان  بخش توزیع  ماتبخش خد  مخارج خانوار

  1  استخراج  052/1  081/0  010/0  005/0  021/0  006/0
  2  صنایع  081/0  061/0  110/0  030/0  055/0  170/0
  3  ساختمان  006/0  005/0  001/0  004/0  031/0  000/0
  4  توزیع  023/0  016/0  056/0  016/0  028/0  119/0
  5  خدمات  117/0  115/0  084/0  203/0  203/0  300/0
  6  دریافتیهاي خانوار  324/0  191/0  275/0  478/0  389/0  029/0

  

  1984سال  -نوا اسکوتیا ضرایب تولید بخشی براي : 6-8جدول 
  ردیف  محصول  بخش استخراج  بخش صنایع  بخش ساختمان  بخش توزیع  بخش خدمات  مخارج خانوار

  1  استخراج  052/1  081/0  010/0  005/0  021/0  006/0
  2  صنایع  081/0  061/0  110/0  030/0  055/0  070/0
  3  ساختمان  006/0  005/0  001/0  004/0  031/0  000/0
  4  توزیع  023/0  016/0  056/0  016/0  028/0  119/0
  5  خدمات  117/0  115/0  084/0  203/0  203/0  300/0
    کل تولیدت بخشی  279/1  278/0  260/0  257/0  338/0  494/0
  12  دریافتیهاي خانوار  324/0  191/0  275/0  478/0  389/0  029/0
  13  کل فعالیت  603/1  470/0  535/0  735/0  726/0  524/0
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  تغییر اقتصادي در مدلهاي کاال در بخش
ستانده  -شرح داده شد، تغییرا ت اقتصادي به دو صورت می تواند در تحلیلهاي داده 5همانگونه که در فصل 

تغییرات در تقاضاي نهایی همانگونه که توضیح داده شد، . تاري یا تغییر در تقاضاي نهاییتغییرات ساخ: رخ دهد
اندك متفاوت نسبت به قبل پیگیري می اي تغییرات ساختاري با شیوه در اینجا . قابل ردیابی می باشدبه خوبی 

  .را بهبود می بخشد 5توضیحات ذیل اندکی نکات ارائه شده در فصل . گردد
نشان می دهد اما ) نیازمندیهاي مستقیم(غییر ساختاري خودش را در تغییرات ضرایب تولید استانی معموالً ت

این موارد را بر حسب ضرایب  می خواهیم. چندین راه وجود دارد که این وضعیت از طریق آنها اتفاق می افتد
  .موجود در مدل مورد بررسی قرار دهیم

این وضعیت روابط موجود در ماتریس مصرف واقع در . رخ دهد اول اینکه ممکن است تغییر در تکنولوژي
. در سیستم را تغییر دهدتولید به عبارتی می تواند روابط تکنیکی . جدول جریان کاال را تحت تاثیر قرار می دهد

جابجایی از نفت به زغال سنگ براي نیازهاي سوختی صنعتی و یا یک مواردي نظیر یک چنین تغییري شامل 
  . از بطریهاي شیشه اي به بطري هاي فلزي در بخش آشامیدنی ها می گردد جابجایی

مسلماً این یک تفسیر محدود کننده از تغییر تکنولوژیکی است که آن را تنها محدود به تغییر در جریانات 
تحت  ماشین را -ردیابی تغییر در شدت سرمایه یا تغییرات  تکنولوژیکی که اساساً روابط انسان. جاري بدانیم

تاثیر اولیه مخارج یک ساختمان . ستانده کار سخت و مشکل است - تأثیر قرار می دهد، در سیستم هاي داده
که ی ردیابی شود و اگر افزایش در تولید یجدید یا مخارج تجهیزات می تواند به عنوان تغییر در تقاضاي نها

ن می تواند آفروخته شود، اثر کلی ادرات مخصوصاً بخش صبه بخش تقاضاي نهایی بوده تغییر ظرفیت همراه با 
اما خیلی از اثرات انباشت سرمایه روي فعالیت اقتصادي باید از طریق . از طریق سیستم پیگیري  و ردیابی شود

  .ابزارهاي دیگري پیگیري گردند
ي گرفتار. تغییرات تکنولوژیکی از نظر درك و تشخیص با موضوعات پویاي رشد اقتصادي مرتبط می باشند

ستانده می باشد و در حقیقت -و دردسر حل و فصل تجربی این موضوعات بیشتر از سطح یک مدل ایستاي داده
  .از یک مدل اقتصادي دینامیک و پویاي رایج نیز باالتر است

ود تولید کشف نفت داخلی یا ور. رخ دهد ijmدوم اینکه، تغییرات ممکن است در شیوه واردات یا تغییر در 
اساساً می تواند واردات این کاالها را کاهش داده و در نتیجه به منطقه کننده بزرگ و عمده جعبه هاي پالستیکی 

برنامه جایگزینی واردات ممکن است سبب افزایش جریانات استانی از . باعث افزایش جریانات استانی گردد
  .اقتصاد و افزایش ضریب اثر فعالیت اقتصادي، شود طریق تاخیر در نشتی غیر قابل اجتناب جریانات پولی از
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تولیدکنندگان محلی، تغییر سهم بازار داخلی در تولید محصوالت را به محصول سوم اینکه، تغییر در ترکیب 
حجم و مقدار کاال از فروشهاي بخش را در ماتریس بین بخشی استانی مشخص می  ،این ضرایب. همراه دارد

، از تغییرات بیان شده بر حسب ساختار کارخانه )شاید کوچک(ی یدهنده یک دلیل نها نماید و از اینرو نشان
  .موجود می باشد

یک . بخشهاي فعلی وارد اقتصاد استانی شوندهمین کارخانه هاي جدیدي در ممکن است چهارم اینکه، 
اندازه و . دکارخانه جدید ممکن است سبب دگرگونی ضرایب تولید و الگوي واردات در بخش مربوطه شو

اما . اهمیت این دگرگونی به اندازه کارخانه جدید در مقایسه با سایر واحدهاي موجود در این بخش بستگی دارد
  .تنها در موارد استثنایی تاثیر تغییر ساختاري باید مهمتر از تاثیر الگوي فروش آن باشد

این وضعیت معموالً می بایستی . ودپنجم اینکه یک بخش کامالً جدید ممکن است در اقتصاد استان ظاهر ش
  .به صورت آنچه که در باال توضیح داده شد یعنی به صورت یک کارخانه جدید با آن برخورد شود

ستانده، اصوالً شامل تغییرات در ضرایب فنی تولید، ضرایب سهم  -در مجموع، تغییر ساختاري در مدل داده
  .بازار داخلی یا در ضرایب واردات می باشد

  هاي مطالعهپرسش
ستانده بخـش در بخـش    -را با یک مدل داده) محصول در فعالیت(ستانده کاال در بخش  -یک مدل داده - 1

  .مقایسه کنید
)ˆ)((، جزئیـــــاتی را بـــــراي رســـــیدن از 1-8در تصـــــویر  - 2 eBgxeBgDg    بـــــه

))ˆ(())ˆ(( 1 xeIDBIDIg    فراهم کنید.  



   ]97[  ستانده نوا اسکوتیا -منطق مدل داده: دلهاي بین بخشی کاال در بخشم
 

© 2011 RRI, WVU    

 -----------------------------------------  

  در بخش براي یک منطقه کاالستانده  -مدل ساده داده: 1-8تصویر 
  :تعریف نمادها
 : روي بردار ایجاد کننده ماتریس قطري قرار می گیرد که قطر اصلی آن شامل مقادیر بردار و سایر عناصر آن صفر می

  .باشد
e :داخلی براي محصوالت میباشد بردار مجموع تقاضاي نهایی.  
g :بردار مقادیر تولیدات بخشی می باشد.  
 : پیش ضرب جمع هاي ستونی و پس ضرب جمع هاي سطري(بردار یکه شامل همه یکها می باشد(.  

 i :به عنوان زیر نویس شمارنده بخشها.  

k : کاالها(به عنوان زیرنویس شمارنده محصوالت(.  
j :به عنوان زیرنویس شمارنده بخشهاي خریدار.  
q :برداري از مقادیر تولیدات کاالیی تولید شده محلی می باشد.  
x :ده می باشدبرداري از محصوالت صادر ش.  

m :برداري از واردات محصوالت می باشد.  
y :برداري از درآمد خانوارها از بخشها می باشد.  

B : باشـد در بخش می باشد که نشان دهنده مصرف کاالیی هر بخش به ازاي هر دالر از تولید بخش می  کاالماتریس .
  .این ماتریس، ماتریس ضرایب تولید می باشد

D : ایـن  . از کل کاالي تولیدي در بخش است) محصول(می باشد که نشان دهنده سهم هر کاال  کاالدر ماتریس بخش
  .ماتریس، ماتریس سهم بازار می باشد

I :ماتریس همانی می باشد.  

U : در بخش می باشد که براي هر بخش نشان دهنده میزان هر کاالي مصرف شده است کاالماتریس.  
V : است که براي هر کاال نشان دهنده میزان تولید صورت گرفته توسط بخش می باشد کاالدر ماتریس بخش.  
̂ :این . شده بر حسب نسبت هاي تقاضاي نهایی و بخش محلی می باشد بیان) کاال(اردات محصول مارتیس قطري از و

  .ماتریس ضرایب واردات می باشد ،ماتریس
  

  :تعاریف یا اتحادها

  تولیدي) محصوالت(مجموع کاالها  =تولیدات بخشی

)1(          Vg   
  واردات +تولید محصول =عرضه محصول

)2(        mqqs   
  مجموع تقاضاي واسطه اي، تقاضاي نهایی و صادرات =تقاضاي محصول

)3(        xeUqd    
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  :فروض رفتاري یا تکنیکی
  :ضرایب ثابت تولید

)4(                       BgU    
  یا

 1ˆ  gUB  

: عبارتند از Bدر بخش  کاالعناصر ماتریس (
j

ij
ij g

ub   از اینروjijij gbu .(  

  :ضرایب ثابت سهم بازار

)5(          Dqg    

  یا

  
1ˆ  qVD  

     

ijiji:  عبارتند از D کاالدر عناصر ماتریس بخش ( qVd /  از اینروijiji qdV .(  
  :ضرایب ثابت واردات

)6(        )(ˆ eBgm    
  یا

1)(ˆ  eUm   

 :ضرایب واردات عبارتند از کاالدر  کاالعناصر ماتریس قطري ( 
j

kkjk eUm )/((  

  
  :شرط تعادل

  تقاضاي محصول =عرضه محصول

)7(        ds qq   
    یا

xeUmq    
  

  :حل از طریق جایگزینی

),(تقاضاي نهایی : مسئله ex   داده شده اند، تعداد متغیرهاي مجهول را به سطح تعداد معادالت کاهش دهید.  
  .به دست آورید q بر حسب و هجایگزین کرد) 7(را در شرط تعادل ) 6(و ضرایب واردات ) 4(ضرایب تولید 

)(ˆ eBgxeBgq    
  .به دست آورید) تولیدات بخشی( gبر حسب نتیجه را ) 5(ضرب کنید و با استفاده از معادله  Dدو طرف را در 

))(ˆ( eBgxeBgDDq    

))(ˆ( eBgxeBgDg    
  .بدست آورید gمعادله را باز کرده و آن را بر حسب 
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eDBgDDxDeDBgeBgDxeDDBgg  ˆˆ)(ˆ)(   

))ˆ(()ˆ(ˆˆ xeIDBgIDDxeDDeBgDDBgg    

))ˆ(()ˆ( xeIDBgIDg    

))ˆ(())ˆ(( xeIDgBIDI    

))ˆ(())ˆ(())ˆ(())ˆ(( 11 xeIDBIDIgBIDIBIDI     

))ˆ(())ˆ(( 1 xeIDBIDIg     
  :به موارد زیر توجه کنید فهم بهتر موضوع و روابط فوقبراي 

 Bدر بخش بیـان شـده    کاالی بدون توجه به محل تولید کاال بوده که به صورت ضرایب کل تولید یا خریدهاي تناسب
  .است

BI )ˆ(  در بخش  کاالضرایب تولید منطقه اي یا خریدهاي تناسبی از محصوالت تولیدي محلی بوده که به صورت
  .بیان شده است

BID )ˆ( ت بخش در بخش بیان شده استضرایب تولید منطقه اي است که به صور.  
1))ˆ(  BIDI  هم ارز با جواب ساده اي است  ماتریس نیازمندیهاي کل وبه عبارتی ماتریس معکوس است، یا

  .که قبل از این ارائه گردید

))ˆ(( xeID  ضرب در برداري از تقاضاي نهایی براي کاالهاي تولید شده محلی و صادرات می باشد که با
Dبه صورت بخش بیان می شود.  

  
  :ضرایب فزاینده تولید

ijji rxg  /  
))ˆ((1عنصر  ijrکه   BIDIR  می باشد.  

مـی  jتغییر در صادرات توسـط بخـش   بواسطه  iهر یک از این ضرایب جزئی تولید نشان دهنده تغییر در تولید محلی
  .خواهد بود jبیانگر ضریب کل تولید براي بخش   iجمع آنها روي. باشد

  
  :ضرایب درآمدي

iiijji gyrxy /*/   
  .به دست آمده است  iش بخ می باشد که ازدرآمد خانوار  iyدر اینجا

 jبواسطه تغییر در صادرات توسط بخش  iهر یک از ضرایب جزئی درآمد نشان دهنده نغییر در درآمد خانوار در بخش
  .خواهد بود  jبخشبیانگر ضریب کل درآمد براي  iجمع آنها روي. می باشد

  
  :منابع

در به حساب آوردن واردات و رسیدن به یک مدل ) توصیف شده در ضمیمه ذیل(این جمع بندي با مدل ایاالت متحده 
گرفته از چندین منبع نظیر برهمچنین شامل عناصري از سیستم کانادایی مذکور جمع بندي . بخش در بخش متفاوت است

  .از نمادها و فرمت استاندارد ملل متحد تبعیت می کنندمورد نظر هر دو منبع . می باشد) 1976، کانادا ارمرکز آم(
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سـتانده الزم اسـت جـداول     –باید توجه داشت که در نهایت جهـت انجـام تحلیـل هـاي داده     : توضیح مترجم{
وردن مـاتریس معکـوس لئونتیـف    توان براي بـه دسـت آ   تنها از یک ماتریس مربع میچرا که . متقارن تشکیل شود

یـا رشـته   ) محصـول در محصـول  (سـتانده متقـارن، یـک جـدول کـاال در کـاال        -بنابراین جدول داده. استفاده کرد
است که داراي ابعاد مساوي است یـا بـه عبـارت دیگـر تعـداد سـطرها و       ) بخش در بخش(فعالیت در رشته فعالیت 
دهد که بـراي تولیـد هـر محصـول چـه محصـوالت دیگـري         شان میجدول کاال در کاال ن. ستونهاي آن برابر است

هـاي دیگـر    دهد که هر رشته فعالیت، ستانده کدام رشته فعالیـت  شود و جدول بخش در بخش نشان می مصرف می
به عبارت دیگر در ماتریس کاال درکاال هر ستون نشان دهنده تکنولوژي محصـول و هـر سـطر    . کند را مصرف می

در ماتریس بخش در بخش نیـز هـر سـتون    . هاي واسطه و مصارف نهایی است محصول بین داده نشان دهنده توزیع
باشـد و   هاي موردنیاز براي آن رشته فعالیت مـی  نشان دهنده تکنولوژي یک رشته فعالیت است که شامل کلیه داده

هـا   بین کلیه رشته فعالیـت  باشد، هر سطر نشان دهنده توزیع ستانده رشته فعالیت، که شامل محصوالت ثانوي نیز می
  .کنندگان نهایی است و مصرف

BIDدر مدل ارائه شده فوق نیز مشاهده می گردد که مبناي تحلیل نهایی و اسـتخراج ضـرایب،    )ˆ(    مـی
  .}به صورت بخش در بخش بیان شده استباشد که 

  

 -----------------------------------------  
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  ستانده ایاالت متحده -ات مدل دادهریاضی: 1ضمیمه 

این مطالعه از سیستم . می باشد 1987ریاضیات ذیل برگرفته از اسناد مطالعه بین بخشی ایاالت متحده در سال 
  .1در بخش سازمان ملل هم به لحاظ نمادها و هم به لحاظ منطق تبعیت می نماید کاالاستاندارد 

  September 1, 1993(2( ستانده- ي مطالعه دادهاستنتاج ریاضی جداول نیازمندیهاي کل برا
  :موارد ذیل تعاریف می باشند

q :برداري ستونی است که هر سلول آن نشان دهنده مقدار کل تولید هر محصول می باشد.  
U : هر محصول در بخش است که ستون آن براي یک بخش مفروض، مقدار  کاالیک ماتریس

می  (I-0 81)و ضایعات، کاالهاي مستمل و دست دوم ) I-0 80(غیر رقابتی مصرفی آن شامل واردات 
  .در زیر به عنوان ضایعات تعیین شده است I-0 81. باشد
 : نمادي است که وقتی روي یک بردار قرار می گیرد ماتریس مربعی را نشان می دهد که عناصر
  .قطر اصلی آن واقع می شوند و سایر عناصر آن صفر خواهد بودروي  ،اربرد

i : جمع(بردار یکه ( شامل تنها یک ها می باشد بطوریکهî  ماتریس همانی)I (خواهد بود.  
e: براي هر محصول  بردار ستونی است که هر سلول آن نشان دهنده خریدهاي کل تقاضاي نهایی

  .می باشد) 2جدول (برآمده از جدول مصرف 
g : تولیدات آن از  از جملهبردار ستونی است که هر سلول آن نشان دهنده مقدار کل تولید هر بخش

  .ضایعات می باشد
V : فروض، مقدار تولید در هر است که ستون آن براي یک محصول مکاال در یک ماتریس بخش

و غیر رقابتی ستونهایی دارد که صرفاً نشان دهنده مقادیر صفر براي واردات  Vماتریس . بخش می باشد
به عالوه ستون ) 1جدول (ساخت جدول  1- 79شامل ستون هاي  Vماتریس برآوردي. می باشدضایعات 

  .می باشد  81و   80صفر  هاي

                                                
  :نگاه کنید به. نماد گذاري و استخراج جداول ارائه شده از چارچوب سیستم حسابهاي ملی ملل متحد تبعیت می نماید - 1

A System of National Accounts Studies in Methods, Series F No. 2 Rev. 3, United Nations, New York, 1968; 
  :همچنین نگاه کنید به

Stone, R., Bacharach, M. and Bates, J., "Input- Output Relationships, 1951-1966," Programme for 
Growth, Volume 3, London, Chapman and Hall,1963. 

  همان توضیحات ارائه شده فوق - 2
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h :یک بردار ستونی است که هر سلول آن نشان دهنده مقدار کل ضایعات تولیدي هر بخش می باشد .
جهت جلوگیري از کاربرد ضایعات به عنوان یک . ستون جدول ساخت است 81در بردارنده  hبرآورد 

  .ن مجزا گردیده اندآي بخشهاي منشأ نهاده، آنها از محصول تولید
B : یک ماتریس کاال در بخش است که سلولهاي هر ستون آن نشان دهنده مقادیر کاالي مصرفی
مشتق  Uاز ماتریس B ماتریس. ط یک بخش به ازاي یک دالر محصول آن بخش می باشدستو

  .گردیده است
D : به جزء (است که سلولهاي هر ستون آن براي هر کاالي مفروض کاال  دریک ماتریس بخش

به ماتریس  Dماتریس. نشان دهنده سهم از کل تولید کاالي تولید شده در هر بخش می باشد) ضایعات
  .سهم بازار معروف است

p : یک بردار ستونی است که هر سلول آن نشان دهنده نسبت مقادیر ضایعات تولیدي در هر بخش به
  .بخش می باشد آن کل تولید

W : یک ماتریس بخش در کاال است که سلولهاي هر ستون آن نشان می دهد براي یک کاالي
می  توسط آن بخش تولیدي در هر بخش متناسب با ضایعاتمفروض نسبت تولید کل کاالي تولید شده 

  .این ماتریس یک ماتریس انتقال محسوب می گردد. باشد
  

  :می باشنداتحاد موارد ذیل 
)1(          eUiq   

)2(          hVig   

  
  :نظر می باشندد موارد ذیل فرضهاي مور

یک بخش یکسان می اولیه و ثانویه نیاز بوده و نسبتها براي تولیدات  مورد ،تولیدسطح نهاده ها متناسب با 
  :، بنابراین)فرض تکنولوژي بخش(باشند 

)3(          gBU ˆ  

 ،)فرض سهم بازار(توسط بخشهاي مختلف با نسبتهاي ثابت تولید می شوند ) به غیر از ضایعات(هر کاال 
  :بنابراین

)4(          qDV ˆ  
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  :بنابراین ،متناسب استآن بخش ش با کل تولید ختولید ضایعات هر ب
)5(          gph ˆ  

،  U،V ،h( و شش متغیر) Bو  P ،D(بنابراین شامل سه جمله ثابت  بیان شده است 5تا  1مدل در معادالت 
e،q  وg ( حل مدل صورت زیر خواهد بود. می باشد:  

  :نتیجه می دهد) 1(در ) 3(جایگزینی 
)6(          eBgq   

  :داریم) 2(در ) 4(با جایگزینی 
)7(          Dqhg   

  :نتیجه می دهد gو حل بر مبناي) 7(در ) 5(جایگزینی 

Dqgpg  ˆ  
DqgpI  )ˆ(  

)8(          DqpIg 1)ˆ(   

WDpIفرض کنید   1)ˆ(  بنابراین معادله)بصورت زیر خواهد بود) 8:  
)9(            Wqg   

  :داریم qو حل بر اساس) 6(در ) 9(جایگزینی با 

eBWqq   
eqBWI  )(  

)10(          eBWIq 1)(   

  :داریم) 9(در ) 10(جایگزینی با 

eBWIWg 1)(   
1)(  BWI  نیازمندیهاي تولیدي کاالي مفروض به ازاي هر دالر (ماتریس نیازمندیهاي کل کاال در کاال

  .خواهد بود) کاالي تحویلی به مصارف نهایی
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1)(  BWIW نیازمندیهاي تولیدي بخش مفروض به ازاي هر (کل بخش در کاال  ماتریس نیازمندیهاي
  .1خواهد بود) دالر کاالي تحویلی به مصارف نهایی

  
در اینجا ضرورت دارد بصورت مختصر تکنولوژیهاي مورد اسـتفاده در تـدوین جـداول داده     :توضیح مترجم{

 1380ستانده سـال   –جدول داده ، مستندات ماخذ مطالب ارائه شده در این بخش. مرور گرددستانده به اختصار  –
  .مرکز آمار ایران می باشد

  )Industry technology assumption(فرض تکنولوژي بخش  -1
هاي یک تولید کننـده بـا نسـبت یکسـان مصـرف       ها در کلیه فعالیت شودکه داده در تکنولوژي بخش فرض می

د کلیه محصوالت آن اعم از اصـلی و ثـانوي، از تکنولـوژي    به این معنی که در هر رشته فعالیت براي تولی. شود می
اي یکسـان   شود یا بـه عبـارت دیگـر کلیـه محصـوالت یـک رشـته فعالیـت داراي سـاختار داده          یکسان استفاده می

  .باشند می
ستانده متقارن، براساس توصـیه سیسـتم حسـابهاي ملـی سـال       -بسیاري از کشورهاي جهان در تهیه جداول داده

کنند زیرا اوالً ارقـام جـدول متقـارن حاصـل از ایـن روش همیشـه        و دلیل عمده از این فرض استفاده میبه د 1968
شـود ایـن فـرض     لـیکن اخیـراً گفتـه مـی    . باشـد  ثانیاً جداول مستطیلی نیز در این روش قابل محاسبه می. مثبت است

ض وجـود دارد منجـر بـه رد    موجب نقض اصول اساسی اقتصادي است و بعضی از اشکاالت عمده که در ایـن فـر  
به عبارت دیگر این فرض کـه محصـوالت مختلـف تولیـد شـده در یـک رشـته        . آن توسط اقتصاددانان شده است

زیـرا کـه دو نـوع محصـول مختلـف کـه داراي       . معنـی اسـت   شـوند بـی   فعالیت با ساختار هزینه یکسـان تولیـد مـی   
 -فـرض اقتصـاد داده  (شـود   هـا تعیـین مـی    اسـاس هزینـه  هـا بر  هاي متفاوت هستند در بازاري که در آن قیمت هزینه

هاي متفاوتی باشند ولی این دقیقـاً چیـزي اسـت کـه      توانند داراي قیمت نمی) ستانده و تعیین قیمت در بازار رقابتی
 .این فرض به دنبال دارد

  ) (Commodity  technology  assumption فرض تکنولوژي کاال -2
کـه تولیـد شـود     اي کننـده  ین است که یک محصول مشخص توسـط  هـر تولیـد   در  تکنولوژي کاال فرض بر ا

کننـده داراي محصـوالت متفـاوتی باشـد      در ایـن صـورت اگـر یـک تولیـد     . باشـد  داراي ساختار هزینه یکسان می
هـاي مـورد نیـاز یـک      میزان داده. باشد هایی که براي تولید هر یک از آنها موردنیاز است متفاوت می مجموعه داده

                                                
براي خالصه سازي جـداول،  . بصورت تجمیع شده جمع بندي گردیده اند جداول با جزئیات تدارك و آماده شده اند لیکن - 1

  .تعدیالت براي تولید ثانویه که به صورت جزئیات تهیه شده بود قبل از محاسبه جداول نیازمندیهاي کل تجمیع شدند
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هـا   هاي مورد نیـاز بـراي تولیـد هـر یـک از سـتانده       ولید کننده براي تولید محصوالت مختلف برابر با مجموع دادهت
هـاي اقتصـادي، فـرض تکنولـوژي کـاال هیچیـک از معایـت فـرض          براساس اصـول مبتنـی بـر تئـوري    . خواهد بود

  .تکنولوژي بخش را ندارد
آید ایـن اسـت کـه جـدول متقـارن و در       کاال به وجود می تنها مشکلی که در اثر به کار بردن فرض تکنولوژي

هـائی کـه یـک     زیـرا بعضـی از داده  . نتیجه جدول ضرائب فنی حاصل از آن ممکن است داراي ارقام منفـی باشـند  
برد ممکـن اسـت مـورد نیـاز محصـول اصـلی او نباشـد و بـراي          تولید کننده براي تولید محصوالت خود به کار می

هاي همـراه   در این صورت انتقال ستانده تولیدات ثانوي و داده. ي آن واحد به کار رفته باشدتولید محصوالت ثانو
  .آن موجب بروز ارقام منفی در ضرائب خواهد شد

هـاي آمـاري جـدول     کـه مجـدداً داده   از جمله ایـن . هاي متفاوتی ارائه شده است براي حل مشکل فوق راه حل
  . مورد بررسی قرار گیرد

ضرائب فنی حاصل از کاربرد فرض تکنولوژي کاال ناچیز باشند راه حلی کـه معمـوالً  پیشـنهاد     در مواردي که
جـاي ارقـام منفـی، صـفر قـرار داده شـود و جـدول بـا           سـتانده متقـارن بـه    –شود این است که در ماتریس داده  می

 . تراز گردد R.A.Sاستفاده از روش 

  )Mixed  technology  assumption(  فرض تکنولوژي مختلط -3
ــی         ــه م ــی را ارائ ــش راه حل ــاال و بخ ــوژي ک ــرض تکنول ــق دو ف ــی   تلفی ــه م ــد ک ــوان آن را روش  ده   ت

در این روش براي برخی از محصوالت ثانوي براساس تکنولوژي کاال و براي برخـی  . نامید "تکنولوژي مختلط  "
تولیـد را بـر مبنـاي فـروض مختلـف      براي آن که بتوان اجزاء متعدد . شود دیگر براساس تکنولوژي بخش عمل می

بخشی از محصوالت کـه فـرض   . تقسیم شود 2Mو 1Mبه دو ماتریس  "ماتریس عرضه  "بررسی نمود الزم است 
رض تکنولـوژي  و بخـش دیگـر از محصـوالت کـه فـ      1Mتکنولوژي کاال در مورد آن مناسب است در مـاتریس  

اسـتفاده از روش مبتنـی بـر فـرض     . شـود  نشان داده مـی  2Mرسد در ماتریس  بخش در مورد آن مناسب به نظر می
هاي مبتنی بر فرض تکنولوژي کاال و فرض تکنولـوژي بخـش چنـدان سـاده      تکنولوژي مختلط در مقایسه با روش

اي  س عرضه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و براسـاس تشـابه ترکیـب نهـاده        هاي ماتری در این روش کلیه خانه. نیست
اي  گیـرد و یـا بـه ترکیـب نهـاده      اي گـروه کـاالیی کـه آن را در بـر مـی      کاالي موجود در هر خانه به ترکیب نهاده

روش اخیـر در مقایسـه بـا دو    . شـود  داده میتخصیص  2Mو  1Mشود به ماتریس  بخشی که کاال در آن تولید می
نویسـی کـامپیوتري    پـذیري بیشـتري برخـوردار بـوده و اسـتفاده از آن بـه برنامـه        روش مورد بحث قبلی از انعطـاف 

  .}اي نیاز دارد گسترده
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  ساخت مدلهاي بین بخشی  -9
برآوردي کامپیوتري  ستانده منطقه اي به جزء در موارد محدود با تکنیک هاي –در حال حاضر مدلهاي داده 

شاید چنین وضعیتی مبتنی بر این واقعیت . هاي غیر پیمایشی خوانده می شوند، تهیه می گردند که عرفاً تکنیک
ستانده ملی استوار گردیده و واردات بر -باشد که مدلهاي منطقه اي روي تکنولوژي تجسم یافته در جداول داده

این فصل بصورت . د و در بردارنده کار میدانی گسترده نیستندمبناي برخی تکنیک هاي مکمل برآورد می شون
نظیر (هاي ریاضی مدلدر این شیوه مقدماتی، ما . خالصه مشهورترین این تکنیکها را مورد بررسی قرار می دهد

  .خودشان واگذار می کنیمبا ادبیات مرتبط  هگذاشته و شیوه عمل آنها را ب ررا گنا) RASتکنیک متعادل سازي 

  پایه مدل
ستانده  -براي یک مدل داده تسیستم معادال. بحث را با بازگویی ساختار پایه سیستم، شروع کنیم قصد داریم

  :منطقه اي بصورت ذیل خواهد بود

)9-1(    ni ,...,2,1       
 


n

j

t

f
iiifjij xeyqa

1 1
  

 .به صورت نسبتی از تولید بخش می باشد jشاز بخ  iنشان دهنده خرید بخش ijaدر این رابطهکه 

ify تقاضاي نهایی محلی براي تولیدات بخشi توسط بخش تقاضاي نهایی خواهد بود وie  صادرات بخشi 
ده آور 1- 4 تصویربا یک جدول جبري مشابه آن چیزي که در می تواند سیستم معادالت  .محسوب می گردد

  .شود ارائه، شد
  :ارائه شود) تکنولوژي تولید منطقهکننده توصیف (سیستم همچنین می تواند بر حسب عرضه 

)9-2(    nj ,...,2,1        
  


n

i

t

f
jj

n

i
ijfjjij qqmvqa

1 1 1
  

نیز  ijm.خواهد بود j به نسبت تولید بخش f ارزش افزوده مربوط به بخش پرداختهاي نهایی fjvکه 
 tبخش پرداختهاي نهایی محلی را با  tتوجه شود که ما . واردات محصوالت بخش به نسبت تولید بخش می باشد

این کار براي ساده کردن موضوع است چرا که . بخش تقاضاي نهایی محلی تطابق داده و یکسان گرفته ایم
  .ي پرداخت نهایی هستندعمدتاً بخشهاي تقاضاي نهایی بیشتر از بخشها

) نظیر فصل چهارم(به عنوان یک بخش  هااکنون فرض کنید سیستم بین بخشی را با اضافه کردن خانوار

نمایش داده می شود، ماتریس ضرایب بین بخشی منطقه اي  Aکه به صورت  ija ماتریس. تکمیل کرده ایم
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 - هاي داده لیلحبود چرا که ثبات آن یک فرض تکنیکی عمده در تنامیده شده و قسمت حساس سیستم خواهد 
  .ستانده محسوب می شود

در فرم ماتریسی به صورت ذیل خواهد ) 1-9(مشخص شد، راه حل سیستم معادالت  4همانگونه که در فصل 
  :بود

)9-3(        XEYAI   )(*)( 1  
  .یم بردهاي تخمین به کار خواه ما این فرم را در تشریح تکنیک

و ماتریس P)(بین ماتریس تکنولوژي ) تفاضل(می تواند به صورت تفاوت  Aماتریس ضرایب منطقه اي
  .بیان شود M)(واردات 

)9-4(            MPA   
به صورت نسبتی از  jتوسط بخش) و موقعیت صرف نظر از مکان( iخریدها از بخش ،ماتریس تکنولوژي

. می باشد) 2- 9(معادله موجود در  ijmشامل عناصر ،ماتریس واردات. را نشان می دهد) j )ijp تولید بخش
و  pماتریس وردنبه دست آ ،التدابجدول میک ساخت  ي تحلیل گران منطقه اي درمده پیش رومسئله ع

  .اکنون توجه خود را به این موضوع تقسیم بندي معطوف می کنیم .می باشد Mو Aتقسیم آن به دو جزء 

  تکنیکهاي تخمین
سیستم شرح داده شده فوق، تحلیل گر منطقه اي چندین شیوه جهت ساخت مدل علمی   با در نظر گرفتن

در . بهترین انتخاب از بین این روشها تا حد زیادي به منابع در دسترس وي بستگی دارد. پیش روي خواهد داشت
 وه هاي ارزان غیراین قسمت، این روشها به صورت خالصه ارائه گردیده و ابزارهایی که بوسیله آنها می توان شی

پیمایشی را به تناسب بودجه در اختیار از تکنیکهاي مبتنی بر شیوه پیمایشی استنتاج نمود توصیف شده است 
  ).1969، شفر و چو، 1972شفر، (

  تکنیکهاي صرفاً پیمایشی
یی ستانده با استفاده از پیمایش کامل بخشها و مصرف کنندگان نها - شیوه صحیح آن است که یک مدل داده

براي تخصیص فروشهاي ) پرسش شونده اي(هر پاسخگویی . پایه گذاري شود ،و مستندسازي خریدها و فروشها
)(به بخشهاي منطقه ايخود  ijx و مصرف کنندگان نهایی داخلی)( ify و بیرونی)( ie  مورد سوال قرار می
)(براي تعیین خریدهایشان از بخشهاي منطقه اي ) پرسش شوندگان(سخگویان همچنین پا. گیرد jij qa ،

)(خریدهایشان از بخشهاي خارج از منطقه  jij xm و پرداختهاي نهایی شان)( fjv به صاحبان منابع اولیه در قالب
این خریدها و پرداختهاي . ك، مالیات و غیره مورد سوال واقع می شوندحقوق و دستمزد، سودها، ذخیره استهال
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ماتریس  نهایی، تکنولوژي تولید هر بخش را در فرمت قابل استفاده که قبالً به ماتریس جریانات منطقه اي و
  .واردات تفکیک شده بود طرح ریزي می کند

نیاز جهت تولید یک جدول قابل  عات موردبا بدست آوردن داده ها بابت خریدها و فروشها، تحلیل گر اطال
اما جدول مذکور در عین حال خیلی هزینه بر و ساخت . را گردآوري و مونتاژ می کند )به صورت بالقوه(اعتماد 

توجه کنید که اگر شما سرشماري کاملی از شرکت ها و واحدها . آن نیازمند صرف مدت زمان زیادي است
، و ایده آل در حالت کامل. چه اتفاقی خواهد افتاد ،هر حالت ارائه نشود نداشته باشید و گزارش کاملی در

حال توجه کنید که اگر تنها تعدادي از . با برآوردهاي ستونی برابر و یکسان می باشد ijxبرآوردهاي سطري
. ت فاحشی خواهند داشتتخمین سطري و ستونی تفاو: شرکتها را نمونه گیري کنید چه اتفاقی خواهد افتاد

ناگزیر به  ،گزارش ، جدي و اساسی بوده و تحلیل گر جهت دستیابی به تعادل يخطاهامشکالت نمونه گیري و 
پاسخها و تردستیهاي خاص به منظور مطابقت کل ) قابلیت اعتماد(سنجش و ارزیابی کسل کننده پیرامون پایایی 

  .می باشدبا یکدیگر ) عرضه و تقاضا(ها 
این روش که اولین بار . می باشد فقط سطرهاینه پایه اي و بنیادي براي روش پیمایشی کامل، روش یک گز

  .بکار گرفته شده داراي مفروضاتی به شرح ذیل می باشد) Hansen and Tiebout(توسط هانسن و تایبوت 
کیک منطقـه اي  فیژه که تیشان می شناسند، بوهاشرکتها مقصد تولیداتشان را بهتر از منشا و سرچشمه نهاده ...

آسـانتر از   "سطرها"ستانده کسب اطالعات براي  -به عبارت دیگر بر مبناي جریانات داده. ضروري می باشد
علت نیز این است که معموالً دسته بندي و متمرکز کردن نهاده . خواهد بود "ستونها  "کسب اطالعات براي 

بنـابراین شـرکتها بطـور    . شأ آنها مشکل و طاقـت فرساسـت  ها خیلی متنوع و پیچیده بوده بطوریکه شناخت من
  ).1963هانسن و تایبوت، (ویژه نگرانند که تولیداتشان را کجا و به چه کسی می فروشند 

روش مذکور تنها یک . این روش به تحلیل گر امکان می دهد که از اصالح داده هاي پیچیده اجتناب نماید
ادالت ارائه می نماید، شیوه پیمایشی کامل تحلیل گر را ناچار بدر جدول م )خانه(را به ازاي هر سل ) مقدار(قلم 

  .خانه جدول ارائه کندهر می سازد که براي کنترل کار خود، دو برآورد براي مقدار 
خوانده می  صرفاً ستونهاگزینه جایگزین دوم براي روش پیمایشی کامل شیوه اي است که تحت عنوان روش 

عرضه را بهتر از مصرف کنندگانشان می طرف هاي انتفاعی منابع شان از  ی کند که بنگاهاین روش فرض م. شود
معتقدند که این روش داراي مزایایی از جمله شناخت ) Harmston and Lund(هارمستون و لوند . شناسند

تون و هارمس(جزئی مخارج می باشد که براي تجار و بازرگانان جهت کنترل و اهداف مالیاتی ضروري است 
  ). 1967لوند، 
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ارائه داده ها در فرم ساده یکسان در قالب شیوه صرفاً سطرها و روش صرفاً ستونها به نظر می رسد براي 
شکل گرفته، ) داراي مالکیت محلی(استفاده در مناطق کوچک که بوسیله تعداد قابل توجهی از بنگاههاي محلی 

  .خیلی مناسب و مالزم باشد

  اضاتق -عرضه موازنهروش 
 - عرضه موازنهمی گیرد تکنیک قرار استفاده مورد یک روش غیرپیمایشی رایج که در ایاالت متحده 

ماتریس (منطقه  ستانده ملی به عنوان برآورد مناسبی از ماتریس تکنولوژي تولید-تقاضاست که به جدول داده
p(تکیه دارد ،.  

ایزارد، (ه تخمین جریانات منطقه اي می پردازد این روش با استفاده از مفهوم ترازهاي کاالیی منطقه اي ب
پترسن نامیده می شود چرا که براي اولین بار توسط مور و پترسن  - این روش برخی اوقات، تکنیک مور). 1953

عمالً در کار  تقاضا - عرضه موازنهاصطالح ). 1955مور و پترسن، (براي مطالعه منطقه یوتا به کار گرفته شد 
شروع  ،که به منظور توسعه روشهاي غیرپیمایشی صورت پذیرفت 1968در سال  سرنامه نویمشترك ما با یک ب

  ).1969شفر و چو، (گردید 
بخش منطقه اي و   nدر این روش تنها اطالعات مازادي که الزم است در دسترس باشد، تولید ناخالص براي 

پیچیدگی بیشتر، اجازه دهید فرض  حال براي اجتناب از. خریدهاي ناخالص بخش تقاضاي نهایی خواهد بود
 Aو بخشهاي تقاضاي نهایی می باشد بطوریکه ماتریس يشامل هر دوي بخشهاي تولید pکنیم که ماتریس

*)(داراي ابعاد tnn  می باشد.  
  .مستثنی شده است pدر جدول ملی، ارزش افزوده سه سطري است و از ماتریس

 Aباشد که به صورت ذیل از ماتریس  iاضاهاي کل براي تولیدات بخشقجمع سطري ت idفرض کنید
  :محاسبه می گردد

)9-5(          
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ستانده ملی محاسبه شده است و ما بسادگی جریانات ملی را به اندازه  - از جدول داده ijpالبته در اینجا، 
)(مقایسه نسبت تراز کاالیی تولید منطقه اي یا عرضه. منطقه اي کاهش داده ایم iq  با تقاضاي منطقه اي را می

  :توان بصورت ذیل محاسبه نمود
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  . از طریق مجموعه ساده اي از قواعد تفکیک گردد Mو Aهم می تواند به دو مولفهpو ماتریس

ند توسط تولیدکنندگان محلی می توا ي مورد نیازبزرگتر یا مساوي یک باشد آنگاه همه نهاده ها ibاگر
ijijداریم  و ودعرضه ش pa  0وijm .صادرات بخشi  نیز بصورتiii dqe  به دست می آید .  

ijiij ند از اینرونهاده ها می بایستی وارد شوآنگاه کمتر از یک باشد،  ibاگرولی  pba  
ijijijو apm  .صادرات نیز برابر صفر خواهد بود.  

هنگامی . این روش، تولیدات محلی را هنگامی که کافی باشند جهت ارضاء نیازهاي محلی تخصیص می دهد

مبتنی بر  iqسهمی از تولید منطقه اي iارخریدبخش نیز که تولیدات محلی ناکافی باشند روش مذکور به هر 
  .تخصیص می دهد) i )idنسبت به کل نیازها براي تولیدبخش  آننیازهاي 

  روش پیمایشی صادرات
 صادرات ودر این راستا . باشدستانده منطقه اي بازبودن آنها می  - هاي داده یکی از ویژگیهاي عمده مدل

از . رندیمی گرا در بر الت منطقه اي نوعی دابالب نباشند، بخشهاي قابل توجهی از جدول مغواردات اگر 
آنجائیکه صادرات شبیه سازي شده اختالف قابل توجهی با صادرات مبتنی بر پیمایش دارد، تصحیح این اختالف 

  .اي خواهد شدادالت منطقه بمنجر به تخمین بهتري از م
تري به جاي روش پیمایشی کامل به گونه اي که در فوق توضیح داده شد، داگر ما نتوانیم گزینه هاي قدرتمن

این . تقاضا یک جایگزین شایسته خواهد بود - عرضه موازنهآماده کنیم آنگاه ترکیب صادرات پیمایشی با روش 
طبقه بندي . سوال بپرسیم یطقه پیرامون سه فیلد اطالعاتروش نیازمند این است که ما از کارگاهها و شرکتهاي من

پاسخ دوتاي اول امکان . بخشهایشان، ارزش فروش در طول سال، نسبت فروشهایشان به خریداران خارج از منطقه
  .الت اقدام نمایددابمی دهد تا تحلیل گر نسبت به طبقه بندي و نسبتهاي وزنی صادرات در ساخت جدول م

بر حسب ارزش برآوردي پیمایشی و باقی مانده شبیه سازي  iدربردارنده صادرات هر بخش روش  ،بنابراین
  .شده جدول می باشد

، نسبتی را جایگزین می کنیم که صادرات را )است ibمنظور همان ( به کار رفته فوق ندهنک ترازنسبت براي 
  :مصرف محلی مستثنی می کنداز عرضه در دسترس براي 
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این روش ابتدا نیازمندیهاي صادراتی را پاسخ می دهد سپس باقی مانده تولیدات محلی را به نیازهاي محلی 
eاگر. متناسب با نیازمندیها تخصیص می دهد

ib  ،است تنظیم شده  ماتریس تکنولوژي ممکنبزرگتر از یک باشد
   .اما این موضوع وجود مشکل کوچکی را اثبات می کندباشد، 

 Ben(که توسط مرحوم بن استیونس است روشی  موردیک . توجه هستندنظریه قابل دو در اینجا 

Stevens ( تحت عنوان روش ضرایب خرید منطقه اي)RPC ( ارائه گردیده، تالشی در جهت تخمین این
محصول و معادالت اقتصاد سنجی  ه هايرکیب سرشماري ارقام حمل و نقل، سایر مشخصنسبتهاي متوازن از ت

  .رایج و مورد استفاده استها در حال حاضر   RPC. می شود حاصل
می باشد که در حقیقت دست کم در پاراگراف قبلی  مسئله کوچکمالحظه دیگر مرتبط با اصطالح نظریه و 

صادرات و  مربوط بهشرح داده شد، ستونهاي  8و  7که در فصل هاي یا نوا اسکوتدر مطالعه . گرفته شده است
. دگردی فراهمواردات در جدول منشأ کاال ظاهر شد و اطالعات موردنیاز براي تخمین ضرایب تجارت منطقه اي 

این به لحاظ مفهومی عمیق و گسترده است، اما یادآوري می گردد که سطرها در جدول منشأ نشان دهنده 
نابود می بوده و تمام درجه هاي آزادي ) محصول(کاال  600ت عرضه و تقاضاي واقعی براي هر یک از معادال
اینکه در خیلی حالت ها ما سرشماري داده ها داشتیم با وجود . هیچ مجالی براي خطا وجود ندارد -شوند 

ردات تخمینی هر کاالیی درج را براي صادرات و وا و ما مجبور بودیم ستونهایی هیچیک از معادالت تراز نبوده
  ).1989و شفر،  DPAگروه (بخش زیادي از سال صرف رفع خطاي این تخمین ها گردید . نمائیم

  روش مقادیر منتخب
وردهاي صادرات گردآوري شود، روش می تواند به آاکنون، چنانچه اطالعات تجاري بیشتري نسبت به بر

ما بسادگی مقادیر مشاهده شده . دالت نشانده شوندابنحوي گسترش یابد تا مقادیر منتخب در جدول م

ikihig xxx را در نظر گرفته و با استفاده از یک نسبت تراز تنظیمی، جریانات باقیمانده منطقه اي را  ,,...,
 :تخمین می زنیم
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  بخش کاال در روشهاي 
ط با ساخت مدلهاي منطقه اي از داده هاي منتشر شده پیرامون کات فوق براي نشان دادن کلیات مرتبن

 ستانده مدرن - جزئیات ساخت مدلهاي داده کاوش در. صادرات و واردات تخمینی، کافی و بسنده می باشد
مرجع  با استفاده ازنیازمند دانش و شناخت کامل  ،فهم فرآیند. فراتر از وسع و حوصله این تعابیر است
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شرح و تفسیر  رويجداول بین بخشی ایاالت متحده و  روي [190#1985]بلیر  و ن میلري همچوداستاندار
  .می باشد) 198#1998براي مثال جکسون، (مسائل مرتبط با منطقه بندي 

  .در دسترس می باشنددر این خصوص چندین منبع جهت همراهی و کمک 

RIMS  
بخشی را بر  ادي، مدلهاي ایالتی، بخشی و چندتحلیل هاي اقتصاد منطقه اي از اداره تحلیلهاي اقتص دایره

اطالعات . این مدل ها با جزئیات یا بصورت تجمیع شده در دسترس می باشند. دینما حسب درخواست ارائه می
  :از طریق وب سایت زیر قابل دسترسی می باشد

v/bea/regional/vimshttp://www.bea.doc.go 

IMPLAN 

زار و داده ها را فراهم فشامل نرم ا ،مینسوتا، خدمات متنوعی در تجزیه و تحلیل تاثیر IMPLANگروه 
  :جزئیات کامل از طریق آدرس ذیل قابل دسترسی است. نموده است

mhttp://www.implan.com/index2.ht 

IO7  
نرم افزار مذکور . نرم افزار و داده هایی براي ساخت و تحلیل ارائه داده است د،گوي غربی دانشگاه کویینسلن

 نامیده می شود از طریق رندال جکسون در دانشگاه ایالتی اهایو قابل دسترسی است  IO7که 
)jackson.21@osu.edu( .است نسخه آزمایشی آن از طریق آدرس زیر قابل دستیابی:  

state.edu/pub/io7-ftp://lubra.sbs.ohio   

  یا
state.edu/pub/io7-ftp://outback.sbs.ohio  

IOPC  
IOPC نرم افزاري محصول، این . محصولی از موسسه تحقیقاتی علوم منطقه اي و بنجامین استیونس می باشد

  .بوده و موقتاً غیر قابل دسترسی می باشد RSRIولید شده توسط براي مدلهاي ت

  سایر موارد
  :داده ها، نرم افزار و گزارشهاي مرتبط از طریق وب سایت من قابل دسترسی می باشد

http://www.econ.gatech.edu/faculty/schaffer/  
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سـتانده منطقـه اي    –هرچند مطالب این فصل تا حدودي روشهاي مختلف تهیـه جـداول داده    :ح مترجمتوضی{
  .را ارائه و مقایسه نموده است لیکن توضیحات ذیل می تواند اطالعات بیشتري را در این زمینه ارائه نماید

غلـب از روش هـاي میـان    سبب شده است تـا ا ) زمان و هزینه هاي بسیار زیاد(معایب عمده روش هاي مستقیم  
) غیـر پیمایشـی  (در روشـهاي غیـر آمـاري    . بر و غیر مستقیم براي تدوین و استخراج جداول منطقه اي استفاده شود

مشکالتی از قبیل نبودن امکانات تخصصی و نمونه هاي مناسب در سـطح منطقـه و زیـاد بـودن بودجـه تحقیقـاتی،       
عموماً بیان مـی شـود کـه در    . ان به اهداف مورد نظر دست یافتوجود ندارد و با صرف وقت و هزینه کمتر می تو

در این باره باید توجه نمود که عـدم دقـت در   . این روشها دقت محاسبات در مواردي می تواند تردید برانگیز باشد
  . اکثر موارد به اندازه اي نیست که موجب خدشه دار شدن تمامی آمارهاي به دست آمده باشد

بیشتر مبتنی بر روشهاي مکانیکی است با استفاده از جداول داده ـ ستانده ملی، جداول منطقـه     در این روشها که
اگر چه روشهاي مکانیکی، مزیتهاي نسبی سرعت بخشیدن بـه تحقیقـات و کـاهش هزینـه     . اي استخراج می گردد

نتـایج بدسـت آمـده از ایـن      ها را به دنبال دارد، اما ظاهراً به دلیل پایین بودن ضـریب اعتمـاد برآوردهـاي حاصـل،    
  .روش مورد انتقاد قرار گرفته است

روش سومی که براي تهیه و تدوین جداول داده ـ ستانده منطقه اي مورد استفاده قرار می گیـرد، روش تلفیقـی    
در . مرکب از دو روش پیمایشی و غیر پیمایشی است که بـه روشـهاي غیـر پیمایشـی بسـیار نزدیـک تـر مـی باشـد         

یقی، می توان نتایج به دست آمده از روشهاي مکـانیکی را در مـواردي کـه الزم و ضـروري باشـد بـا       روشهاي تلف
این عمـل سـبب مـی گـردد تـا نتـایج       . استفاده از آمارهاي پیمایشی در محل، مورد بازبینی قرار داده و تعدیل نمود

  .حاصل، از ضرایب اطمینان باالیی برخوردار شود
ی، ترکیب مناسبی از اطمینان و صرفه جویی مورد توجه است، به نحوي که بتوانـد  به عبارتی در روشهاي تلفیق

در ایـن روشـها در درجـه اول    . گـذاري هـا منجـر شـود     به روش هاي قابل اعتمـادي در تصـمیم گیـري و سیاسـت    
کوشش می شود تا از اطالعات دقیق تهیه شده در سطح ملی استفاده شـود و سـپس بـا بـه دسـت آوردن بعضـی از       

. طالعات منطقه اي، نسبت هاي مورد نظر را اصـالح و یـا تکمیـل و بـه کمـک آنهـا محاسـبات الزم را انجـام داد        ا
 .بنابراین چنین روشی می تواند ضمن کاهش مخارج مربوطه، دقت آمار جمع آوري شده را نیز افزایش دهد

تکنیکهـاي غیـر آمـاري و تلفیقـی      جهت استخراج جداول داده ـ ستانده منطقه اي از جداول داده ـ ستانده ملی،  
، میـانبر در بـرآورد   ، موازنـه عرضـه و تقاضـا   متعددي وجود دارد که از آن جمله می توان به روش ضرایب مکـانی 

خوانندگان ارجمند جهـت مطالعـه بیشـتر     .اشاره نمود) FES(گریت و ساختار اقتصاد پایه   ضرایب ستانده، راس،
کـه تـالیف    روشهاي تحلیـل آن  و  ستانده منطقه اي -آمدي بر مدلهاي دادهدردر این خصوص می توانند به کتاب 

  .}مترجم است، مراجعه فرمایند
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  پرسشهاي مطالعه
  ستانده منطقه اي چیست؟-مسئله عمده در ساخت یک جدول داده - 1
ستانده منطقه اي برآورد شده از طریق روش پیمایشی کامـل را شـرح   -قابلیت اعتماد آماري ضرایب داده - 2

 ؟دهید

پیمایشی جهت تخمین مبادالت بین بخشی منطقـه اي چیسـت؟ چگونـه     اشکاالت عمده تکنیک هاي غیر - 3
 ممکن است اثرات آنها به حداقل برسد؟

 ).ارائه نمائید(رسم کنید  2و  1جدول جبري معامالت را براي معادالت  - 4
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