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 همقدم

 

نویسندۀ دانشمند این كتاب، آقای دكتر جهانگرد هم عنوان شده،  پیشگفتارهمان طور كه در 
واسیلی لئونتیف وسیلة  های اقتصادی به  ستانده برای انواع بررسی ـ جدول و تحلیل داده

كنم، از  امریکایی پیشنهاد شده است. اگر بر تبار لئونتیف تأكید می« تبار روسی» اقتصاددانِ
اتحاد   ریزی ستانده و شیوۀ برنامه ـ توان ارتباطی را میان پیدایش روش داده رو است كه می آن

در آن دوران  رفته شکل گرفت، یافت. رفته 0806جماهیر شوروی، كه بعد از انقالب اكتبر 
های فنی بود.  یا ضریب« ها رمنُ»و « ترازها»ریزی در شوروی، روش موسوم به  روش ا لی برنامه

های  در این روش برای هر محصول منابع )تولید، واردات، موجودی انبار ...( و مصارف )نهاده
های  یا ضریب« اه نرم»تولیدكنندگان، تشکیل سرمایه،  ادرات، تغییر موجودی انبار ...( تهیه و 

فنی )مقدار چغندر قند الزم برای تولید یک تن شکر، سوخت الزم برای تولید هر كیلووات 
با  0891شد. در سال  های آینده، وساب می برپ ...(، هم برای وضع جاری و هم برای برنامه

، تراز 9و نظریة بازتولید ساده و گستردۀ كارل ماركس0فرانسوا كِنه تابلوی اقتصادیالهام از 
انتشار یافت. در همین سال لئونتیف هم پیش از  0893-94های  اقتصاد ملی شوروی برای سال

به رشتة  3تراز اقتصاد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شورویای را با عنوان  ترک شوروی مقاله
ای  تحریر درآورد. در این سند بر سودمندی گزارش تراز از نظر نمایش عددی سرشت دایره

                                                                                                                                        
1. Tableau économique, Françoid Quesnay 

 ها در جلد دوم كتاب سرمایه بحث شده است. كه دربارۀ آن .9

3. Leontief, W. (1925), “Balans Narodnogo Chozjajstva SSR” in Planovoe Chozjajstvo 
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های تولیدی، اهمیت دادن به  اقتصادی، در نظر گرفتن اقتصاد به  ورت مجموعة بخشویات 
ها تأكید شده است؛ در همین مقاله لئونتیف به برخی از  ها و مانند این ارتباط میان بخش

های گزارش تراز هم اشاره كرده است، از این شمار: تمایل نسبت به كاالهای مادی و  كاستی
آنچه با جدول و  0ها. شماری مواد اولیه در فرایند تولید و جز این بارغفلت از خدمات، چند

 ها افزوده شد، عبارتند از: ستانده به روش ترازها و نرم ـ تحلیل داده

 ها با  ارتباط یا دادوستد میان بخش  گنجاندن همة ترازهای منفرد در یک جدول و نمایش دقیق
 و 9یکدیگر

  ها بر اثر تغییر  تنها مستقیم كه نامستقیم این ارتباط سنجش آثار نهفراهم آوردن الگوریتمی برای
 در تقاضای نهایی.

نیست. از ستانده  ـ دادهتوضیحی كه گذشت به معنای نفی دیگر مبانی به ویژه نظری تحلیل 
كرد كه  ( از مکتب لوزان اشاره0934-0800) 3توان به نظریة تعادل عمومی والراس ها، می شمار این

در  0809تر و اندكی متفاوت آن را گوستاو كاسل اقتصاددان سوئدی در سال  ش سرراستویرای
های پیرامون موضوع، موجب شد كه  بحث 1انتشار داده بود. 4نظریة اقتصاد اجتماعیكتابی با عنوان 

زمان همة بازارهای نظام اقتصادی به روایت والراس، تسویه  ها به نحوی كه هم یافتن بردار قیمت
ها تحلیل  های این تالش های مهم اقتصاددانان ریاضی مبدل گردد. از نمونه د، به یکی از چالششون
و  08997لئونتیف است كه جای پای نظریه تعادل عمومی در آثار اولیة او )رسالة سال ستانده  ـ داده

كاربرد عملی  ؛گذاری انداز و سرمایه ها، تولید، پس ارتباط میان قیمت»با عنوان  0836مقالة سال 

                                                                                                                                        
1. Aroche, F. (nd),"Wassily Leontief, the Input-Output model, the Soviet National Economic Balance and 

the General Equilibrium Theory", منابع اینترنتی    
های تراز  تی با استفاده از دادهپردازند. و ها می البته در روش ترازها و به ویژه در تراز ملی هم به ارتباط میان بخش .9

 اند جدول داده ـ ستاندۀ شش بخشی آن دوران اتحاد جماهیر شوروی را بازسازی كنند. نگاه شود به: ملی، توانسته

Spulber N. and K. Moayed_Dadkhah (1975),“The Pioneering Stage in Input-Output Economics: The 
Soviet National Economic Balance 1923-24, After Fifty Years.” The Review of Economics and 

Statistics, Vol. 57, No. 1, pp. 27-34 
3. Léon Walras 
4. Cassel Gustav (1967), The Theory of Social Economy, New York: Augustus M. Kelley Publishers-

Cassel, Gustav (1918), Theoretische Sozialökonomie 

 (Cassel, 1967) 0876و چاپ مجدد آن در سال  0839ترجمة انگلیسی آن با تجدید نظر مؤلف نخستین بار در سال  .1
 تا 74  فحه، سازوكار تعیین قیمتهای تعادل در فصل چهارم كتاب با عنوان  انتشار یافته است. مبحث تعیین قیمت

 شرح داده شده است.  فحه، 99یعنی در  036

6. Leontief W. (1928) “Die Wiertschaft als Kreislauf.” Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 

Vol. 60 pp. 577-623 . 
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های  ، بیشتر پیداست. لئونتیف همانند كاسل با كاربرد معادله0«(نظریة اقتصادی وابستگی متقابل
ای اقتصاد را، هم بر وسب قیمت و هم بر وسب مقدار، به دست  ریاضی جواب فرایند دایره

خود  0837سال ها. لئونتیف در مقالة  دهد. اما برخالف كاسل تأكید او بر مقادیر است نه قیمت می
، در ذكر سوابق كار خود تنها از 9«روابط كمی داده و ستانده در نظام اقتصادی ایاالت متحده»یعنی 

تابلوی اقتصادی فرانسوا كنه یاد كرده است، اما در مقالة بعدی، چنانکه گفتیم،  ریحاً به نظریة 
تشار آثار هر تکانه در اقصی ها به یکدیگر و ان تعادل عمومی و نقش آن در نمایاندن وابستگی بخش

 نقاط اقتصاد، پرداخته است. 

دان مشهور بود.  شخصیت دیگری كه در همین دوران با موضوع درگیر شد، فون نومَن ریاضی
دربارۀ دستگاه معادالت اقتصادی و تعمیم قضیة نقطة ثابت »ای با عنوان  در مقاله 0837او در سال 

، 3انتشار یافت 0841، در سال الگوی تعادل عمومی اقتصادیكه ترجمة انگلیسی آن با عنوان « برووِر
را انتشار داد. گفتنی است فون نومن  راه ول الگوی والراس ـ كاسل و شرایط دست یافتن به آن

دانان در دانشگاه پرینستون متن مشابهی را خوانده بود.  در سمینار ریاضی 0839ل تر هم در سا پیش
 های زیر است: كردن دستگاه معادالت اقتصادی با ویژگی قصد او در این مقاله ول

شوند. این فرایند ممکن است  كاالها گذشته از منابع طبیعی، با استفاده از یکدیگر تولید می .0
 تولید شود. 0gبا استفاده از  9gو  9gبا استفاده از  0gین معنا كه كاالی وار باشد به ا  دایره

امکان دارد كه فرایندهای فنی تولید، بیشتر از عدد كاالها باشند و به همین دلیل برای ول  .9
ها، كارساز نیست. مسئله این است كه كدام فرایند  ها و مجهول دستگاه معادالت، شمارش معادله

 كار گرفته خواهد شد و كدام فرایندها به دلیل سودآور نبودن، وذف خواهند شد.  در عمل به

ول بدیهی، یعنی شهودی، ندارد.  انجامد كه راه موضوع نهایتاً به تعریف دستگاه نامعادالت می .3
گرفتن از شاخة توپولوژی  ، یعنی با بهره4روِول ریاضی تنها با تعمیم قضیة نقطة ثابت برو راه

 پذیر است.  ریاضیات، امکان

                                                                                                                                        
1. Leontief W. (1937) “Interrelation of Prices, Output, Savings and Investment. A Study in Empirical 

Application of the Economic Theory of General Interdependence.” The Review of Economics and 
Statistics Vol. XIX No. 3 pp. 109-132  . 

2. Leontief W. (1936) “Quantitative Input and Output Relations in the Economic System and the United 
States.” The Review of Economics and Statistics Vol. XVIII No. 3 pp. 105-125 

3. von Neumann J. (1945-46), “A Model of General Economic Equilibrium” Review of Economic Studies, 
Vol. 13, No. 1, pp. 1-9 

ای كـه بـه    عدی اقلیدسی بر خود نگاشته شود، الاقل یک نقطة ثابت دارد، یعنی نقطهبُـ  nهر تابع پیوسته كه در فضای  .4
آن است. برای مثال، تابع كوسینوس كه در فا لة  f (x) = x ازای 1,1  بین 1,1 كند، باید نقطة ثـابتی   تغییر می

/0داشـــته باشـــد كـــه در مـــورد خـــا  عـــدد  cos xاســـت كـــه بـــه ازای آن  739085133215 x( ؛ یعنـــی:(
cos(0/ 73908513321516) 0/ 73908513321516. 
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دان  ریاضی 0با استناد به قضیة نقطة ثابت شیزو كاكوتانی 0814كنت ارو و ژرار دوبرو در سال 
: 9رسانند امریکایی، كه تعمیم نقطة ثابت بروئر است، وجود تعادل عمومی را به اثبات می بارِتَ ژاپنی

كنندگان قویاً محدب یا كوژ و دو بار  مصرف ها یا تابع مطلوبیت اگر بازار كامالً رقابتی و رجحان
توان جواب منحصر به فردی را برای تعادل عمومی یافت. با تعدیل  باشد، می 3گیری قابل مشتق

مفروضات، جواب بیش از یکی خواهد بود. كسانی كه در این دوران با الگوی والراس ـ كاسل 
 اند، زیادند. دست و پنجه نرم كرده
ای و فقط گوشة كوچکی از پیشینة عملی  ال به عنوان نمونه گذشت، گوشهآنچه در سطرهای با
سازد. از آن زمان تا كنون  را در ادبیات اقتصادی دنیا نمایان میستانده  ـ دادهو نظری پیدایش اقتصاد 

ستانده رخ داده است و آقای  ـ تحول شگرفی در مباوث عملی و كاربردی تحلیل داده
كار برده، بر  ستانده را به ـ های داده هاست در مطالعات خود در ایران روش جهانگرد كه سال دكتر

بیان بخش مهمی از این تحوالت به زبان فارسی همت گماشته است. موضوع تحقیقات رسمی 
های گذشتة  های سال است و در آن جدولستانده  ـ دادهدر زمینة  0361دانشگاهی ایشان در سال 
ای كه  در مقالهستانده  ـ دادهاند. بر اساس چهارچوب  دیل و تحلیل كردهایران را به قیمت ثابت تع

های كلیدی اقتصاد ایران را  های نوین، بخش از وی انتشار یافت با استفاده از روش 0366در سال 
تصادفی را مطرح كرده است. در ستاندۀ  ـ دادهموضوع بسیار نوید بخش  0368مشخص و در سال 

ستانده  ـ دادهبداری اجتماعی زیست محیطی را كه نوعی گسترش جدول ماتریس وسا 0390سال 
كمک روش  به 0394ریزی پایدار معرفی كرده است. در سال  است، به عنوان الگوی برنامه

در ایران پرداخته است.  (RAS)های تعدیل مضاعف و راس  زنباخر و هون به ارزیابی روشدیا
های اخیر نویسندۀ  دارد. از جمله محورهای مهم فعالیت سالمطالعات او تا به امروز همچنان ادامه 

عبارتند از: پیوندهای اقتصادی در رویکردهای نوین جهانی و ستانده  ـ دادهكتاب در ووزه كاربرد 
وری و تکنولوژی، تخصیص منابع و رشد  كاربرد آن در اقتصاد ایران، تحلیل ساختاری اقتصاد، بهره

كم  هاست. به سخن دیگر، دستِ با اقتصادسنجی و مانند اینستانده  ـ دادهاقتصادی، تركیب الگوی 

                                                                                                                                        
1. Kakutani fixed-point theorem 
2. Arrow K. J. and Debreu G. (1954) “Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy.” 

Econometrica Vol. 22 No. 3 pp. 265-290   

f یعنی 0بزرگتر از  هموارهگیری و مشتق دوم آن  چون دو بار قابل مشتق 9f (x) = x برای مثال تابع .3 2 است،  0
xگیری و مشتق دوم آن  هرچند دو بار قابل مشتق 3f (x) = x قویاً كوژ است. تابع 6 است، اما چون همواره  0

 آید.  نیست، قویاً كوژ نبوده تنها، اكیداً كوژ به وساب می 0بزرگتر از 
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پژوهش و ستانده  ـ دادهنزدیک به دو دهه است كه آقای دكتر جهانگرد در ابعاد گوناگون اقتصاد 
كند. پیداست جا دارد كه نتایج این تجربة بیست ساله و بسیاری مطالب جدید دیگر در  بررسی می

پردازد. مطالعة این كتاب را به همة  كتابی كه پیش روست به همین مهم می كتابی یکجا مطرح شود.
كنم.  میمانه آرزوی موفقیت  تو یه میستانده  ـ دادهدانشجویان، كارشناسان و محققان ووزه 

 های علمی دارم. آقای دكتر جهانگرد را در فعالیت
 

 فیروز توفیق

 





 مؤلف پیشگفتار

بـار  تَ روسـی  واسیلی لئونتیف اقتصـاددان  یها تالشبه شکل امروزی مرهون ستانده  ـ دادهتحلیل 
و كـاربرد آن در زمینـه    نظریـه نئوكالسـیک تعـادل عمـومی    ز قتباسی ا، ااست. این تحلیل یا فن

ز منظـر وـوزه   ت. ااقتصادی مرتبط با یکدیگر اسـ  یها تیفعالمطالعه وابستگی متقابل كمی بین 
گیـری مناسـبات بـین     یـن روش در ابتـدا بـرای تجزیـه و تحلیـل و انـدازه      ، اجغرافیایی كـاركرد 

همـین  یکن ، لـ ر محدوده یک اقتصاد ملی ایجاد گردید، دمختلف تولیدی و مصرفی یها بخش
ماننـد منـاطق، شـهرها و یـا وتـی در       تر كوچکاقتصادی  یها نظامر مطالعه ، دروش از یک سو

نیـز بـه    یالمللـ  نیبـ ر زمینه تحلیل روابط اقتصادی ، دبزرگ تولیدی و از سوی دیگر یها مجتمع
، مصداپ پلی اسـت كـه بایـد    ستانده ـ دادهجدول  ،علم اقتصاد اتیدر ادبكار گرفته شده است. 

ک وقـوع یـ  ر ثـ ت. اواقعی اس كامالًكه این پل  برقرار كندبین نظریه و واقعیات در اقتصاد رابطه 
ام به گام و از راه زنجیره مبادالت در اقتصاد )كـه مجموعـه نظـام    ، گوادثه در هر نقطه مشخص

ه كننـده ایـن   ئـ دول اراد. جـ شـو  یمـ ه بقیه اقتصاد منتقـل  د( بده یماقتصادی را به یکدیگر پیوند 
ک یـ ، ا هر تفصیلی كـه بخـواهیم  ، بشهر یا جهانـ   برای كل اقتصاد یا منطقه ها نسبتمبادالت و 

. محاسـبه  گـذارد  یمـ تصویر تعیین شده كمی از ساخت داخلی نظام مورد نظـر را در اختیـار مـا    
تفصیلی ناشی از اعمال تغییراتی را كه بـر وسـب مسـئله نظـری یـا عملـی در ایـن روش مطـرح         

 یهـا  سـال سخت افزاری و نرم افـزاری جدیـد در    یها یفناورگردیده با توجه به گسترده شدن 
 شده است.   رتریپذ مکان، ااخیر

 سـاختار  تحلیل زمینه كلی دو در معموالًسـتانده   ـ داده دول، جبندی كاربردی از منظر طبقه

 جهـت  ابـزاری  عنـوان  بـه  همچنین. ردیگ یم استفاده قرار مورد اقتصادی ریزی برنامه و اقتصاد
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 مختلـف  یهـا  تیـ فعال سـتدهای بـین   و داد كلیـه  اقتصـاد،  ساختار از تصویر یک ارائه و تنظیم

اخیـر از   یهـا  سـال در  .شـود  یمـ بکار گرفتـه  ستانده  ـ داده جدول قالب در تفکیک به اقتصادی
و ظهــور  جهـانی شـدن   وران، داقتصـادی  یهــا اسـت یستنـوع فزاینـده در    لیــبـه دل یـک طـرف   

هـم چـون اتحادیـه     یگیری اتحادیه های جهان جهانی هم چون محیط زیست و شکل یها پدیده
گیـری ایـن    امکـان بکـار  ت ظهور اینترنـ و اطالعات و ارتباطات  یحول اساسی در فناور، تاروپا
امکـان تركیـب و    لیبه دلالگو در جهان روبه گسترش نهاده است و كاربردهای آن هم و نظریه 

بـه تزایـدی یافتـه     بینی اقتصادی هم توسعه رو و ابزارهای تحلیل و پیش ها کیتکنتلفیق با دیگر 
اقتصـادی كشـورها در    یهـا  اسـت یس ریتـأث گیـری   ای كـه امکـان كـاربرد و پـی     ه گونـه ت. بـ اس
امکــان محاســبه و ن قابــل ردیــابی اســت و عــالوه بــر آا اقتصــادی دیگــر كشــوره یهــا تیــفعال

ر لزله و وـواد  غیـر مترقبـه دیگـ    ، زهم چون خشکسالی ییها دهیپدآثار اقتصادی  یگیر اندازه
فراهم شـده اسـت. بـه    ف مختل یو نهادهاكشورها  ،آن بر بازارها ریتأثبا توجه به گستردگی ز نی

نیـز   یشورهای آسـیای جنـوب شـرق   ، كعالوه بر كشورهای اروپاییر وال واضر كه د یا گونه
جهان ستانده  ـ دادهجدول ه اقدام به تهیه جداول بین كشوری نموده و در آینده نزدیک ما با تهی

  ـدد  . با این و ف كتـاب واضـر در  اكنون در وال پیاده شدن است كه هم روبرو خواهیم بود
 ه تئوری و برخی كاربردهای نوین این الگو است.  ئارا

و سـتانده   ــ  دادهاین كتاب كه وا ل یـک دوره مطالعـه و پـژوهش در خصـو  نظریـه      
اجرایـی هـم چـون سـازمان      یها سازمانبر عملکرد و فرایندهای اقتصادی در ن های آ كاربرد

در قالـب هشـت    باشـد  یمـ  رانیآمار ادانشگاه عالمه طباطبایی، مركز  ،ریزی مدیریت و برنامه
كه در ایـن فصـل   د دارستانده  ـ دادهنظریه ه صل اول اختصا  بت. فبندی شده اس فصل طبقه

د. ه شـو ئاران نظری و تحوالت آ یها یژگیوو ستانده  ـ دادهنظریه ر به اختصات سعی شده اس
ا توجه به وجود كتب فارسی و ترجمه شده در ایـن زمینـه در كشـور سـعی شـده اسـت كـه        ب

كتـاب  م در این فصل موكول شود. فصل دور به اختصاستانده  ـ دادهاختصا  به مقوله نظریه 
 دارد.سـتانده   ــ  دادهو تحوالت آن در ادبیات نظریـه  ه ب فزایندئمفهوم مهم ضراه اختصا  ب

 چنـین  از ناشـی  اثـرات  و برونـزا  متغیـر  در تغییـر  اولیـه  اثر بین اختالف به فزاینده ضریب واژه
 نـده یفزا بئضـرا  و متعـارف  نـده یفزا بیضر ی انواعمعرف به ،فصل نیا در. پردازد می تغییری

تعـدیل جـداول    یهـا  روش فصـل سـوم كتـاب اختصـا  بـه     . مپـردازی  میستانده  ـ داده نینو
به قیمت ثابت ستانده  ـ دادهر این فصل، با توجه به اهمیت تدوین جداول د. ددارستانده  ـ داده
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به قیمت جاری، به ستانده  ـ دادهو همچنین، پیشینه طوالنی كشورمان در زمینه تدوین جداول 
. شـود  یمبه قیمت ثابت پرداخته ستانده  ـ دادههای مختلف تعدیل جداول  بررسی و نقد روش

 در سـتانده دارد.  ــ  ی و جـدول داده سـاختار  لیتحل موضوعفصل چهارم كتاب اختصا  به 
 نیـ ا در. میپرداز یمستانده  ـ داده جدول كمک به یساختار یها لیتحل یبررس به فصل، نیا

 و یچنـر  یكارهـا  بـه  مربـوط  كـه  شـده  انجـام  اقتصـاددانان  توسـط  یمتعـدد  مطالعات ووزه،
ــ 0(0887) كاســلر و روز و نییركویســ  مــک فلــدمن، 9(،0889و  0886س )ال و ازنبــاخرید ای
مـورد بررسـی و   ن پژوهشـگرا  از گـر ید یبرخـ  و 4(0898) اسکولکا و 3(0896ر )پالم و نیكال

 مختلـف  یهـا  شـاخص ا ابتـد  دین منظور در محتوای مطالب ایـن فصـل  د. بریگ یمقرار   اشاره
 در. شد خواهد داده حیتوضتحلیل تجزیه ساختاری ش رو سپس و شود یمارائه  هیتجز روش
 حیتوضـ  سـاختار  لیـ تحل یبـرا  ازاوایـ مستانده  ـ داده افرازی و ساز مثلث روش ،فصل هم ادامه
 د.و زمینه نفـوذ اختصـا  دار   یصل پنجم كتاب نیز به موضوع وذف فرضت. فشده اس داده

با بود یا نبود فرضی یک بخش اقتصادی، تولیـد   شود كه مشاهده می ،در روش وذف فرضی
یابـد، بلکـه ممکـن اسـت تولیـد در       كل فقط به اندازه تولید آن بخش اضافه یـا كـاهش نمـی   

هـای   پیونـد  لیبه دلو به عبارت دیگر  ها بخشدیگر نیز به واسطه روابط متقابل بین  یها بخش
بـه تحلیـل وساسـیت    فـوذ هـم   هـم چنـین در روش زمینـه ن   . قرار گیرد ریتأثبین بخشی تحت 

دهـد كـه مبـادالت بـین      . ایـن روش بـه مـا امکـان مـی     شـود  یمـ ب فنی اقتصاد پرداختـه  ئضرا
تـوان   شـود را معـین كنـیم. در واقـع مـی      های اقتصادی را كه منجر به باالترین رشد مـی  بخش

اقتصاد ترین اثر را روی تولید  های تولید بیش گفت كه در این روش كدام یک از تکنولوژی
دف د. هـ دارسـتانده   ــ  دادهو الگوی  یور بهرهموضوع ه فصل ششم كتاب اختصا  ب دارند.

در محاسـبه و  سـتانده   ــ  دادههـای مـرتبط بـا الگـوی      و معرفـی برخـی روش   ارائـه این فصـل،  
شـود كـه یکـی     دو رویکرد كلی دنبال می ،وری است. بنابراین در این زمینه گیری بهره اندازه

فصـل  . وری اسـت  وری و دیگری تجزیـه منـابع رشـد بهـره     گیری و محاسبه بهره روش اندازه
در ایـن فصـل،    .پـردازد  یمـ ستانده  ـ دادههفتم كتاب به موضوع پیوندهای اقتصادی و جدول 

، هـای كلیـدی اسـت    ابتدا به بررسی نظریات رشد و توسعه كه مبنای بحـث و موضـوع بخـش   

                                                                                                                                        
1. Rose and Casler .(1996). 
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هـای رشـد و توسـعه     فصل به مرور برخـی نظریـه   ، بخش اول اینیرو نیبد. شود یمرداخته پ
های كلیدی و همچنین،  اختصا  دارد. سپس در قسمت دوم، به بررسی فنون شناسایی بخش

وجـه غالـب    یخـواهیم پرداخـت. ا ـوالً در متـون اقتصـاد      هـا  آنها و معایب  توجه به مزیت
وجه دیگر آن بـه تلفیـق    یبه تازگدارد و سـتانده   ـ دادهمطالب این ووزه اختصا  به الگوی 

صل هشـتم كتـاب بـه موضـوع     د. فاختصا  داربا الگوهای دیگر علمی ستانده  ـ دادهالگوی 
ر این فصل سعی شده بـا رویکـرد الگـوی    د. دپرداز یمستانده  ـ دادهتخصیص منابع و الگوی 

نشـان  و توجه به اهمیت نهاده های واسطه در تولیـد و تعریـف ضـرایب فزاینـده     ستانده  ـ داده
تفـاوت در رشـد اقتصـادی و درآمـد سـرانه       تواند یمداده شود كه عامل تخصیص بهینه منابع 

ه ئارا یاقتصادد رش یالگوها در قالبابتدا الگوی كلی موضوع د؛ لذا توضیح دها كشورها ر
با اسـتفاده از  د یدر تولو نقش كاالهای واسطه و تخصیص منابع  یو سپس الگوی كل شود یم

سـتانده  ـ   صل نهم اختصـا  بـه موضـوع تحلیـل داده    د. فخواهد شارائه ستانده  ـ دادهالگوی 
بیشـتر بـه شـکل    سـتانده   ــ  دادهقطعـی دارد. جـدول   سـتانده   ــ  دادهتصادفی در مقابل الگـوی  

بودن در كنـار   9موضوع  تصادفی 0890. از اواخر دهه شود یمتدوین و تهیه  0های قطعی داده
گسـترش كـاربرد    لیـ بـه دل سـتانده   ـ دادههای الگوی  و قطعی بودن داده یتصادف ریغموضوع 

و هم چنـین بـه دلیـل خطاهـای ناشـی از       ها نیماشو قدرت پردازش اطالعات در این  ها انهیرا
ها،خطاهـای تقریب،خطـای    بندی آمـار و اطالعـات بخـش    آوری آمار و اطالعات، طبقه جمع

ــردن  ــرد ك ــا گ ــی از      یو خط ــباتی ناش ــای محاس ــین خطاه ــادالت و همچن ــودن مع ــی ب خط
زمینه اقتصاددانان در  نیدر ا های مختلف و غیره در ادبیات اقتصاد گسترش یافت.  تکنولوژی

برآمدنـد  سـتانده   ــ  دادهپی یافتن راهی برای برطرف كردن خطاهای ناشی از كاربرد الگـوی  
مبتنی بر تصادفی بـودن    یها لیتحلشد. یکی  گرفتهبکار ائه و این  موضوع در دو زمینه ار كه

تركیبـی  هـای تركیبـی شـامل الگـوی      و دیگـری رویکـرد الگـو   سـتانده   ـ دادهب ئ رف ضرا
و هـم چنـین رویکـرد    سـتانده   ــ  دادهسنجی، رویکـرد تئـوری شـبکه و     و اقتصادستانده  ـ داده

و تحلیل فـازی. در ایـن فصـل رویکردهـای تحلیـل تصـادفی آمـاری و         ستانده ـ دادهتركیبی 
آورده شده است. كتـاب واضـر بـا توجـه بـه       3ستانده ـ دادهرویکرد تركیبی اقتصاد سنجی و 

                                                                                                                                        
1. Deterministic 
2. Stochastic 

3. Econometric(EC) + Input-Output(IO) Models 
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نظری و كاربردی بودن آن برای دانشجویان كارشناسی و تحصیالت تکمیلـی اقتصـاد و   ه وج
هـای   و نهـاد  هـا  دسـتگاه ان و محققان در است و برای كارشناس شدهرشته های مرتبط نگاشته 

 بسیار مفید باشد.  تواند یم ستانده ـ دادهكننده و استفاده كننده جدول  تولید

 بـه عنـوان  كتر فیروز توفیـق  ، داز آقایان دكتر عباس شاكری دانم یمدر این جا بر خود الزم 
تشـکر و قـدردانی   ه كه در وقیقت كتاب واضر وا ل تشویق ایـن بزرگـواران بـود    من مشوپ

ب كنم. هم چنین از آقای محمد سلیم پور دوست عزیز و گرامیم به خاطر ویـرایش كامـل كتـا   
عـالوه بـر آن در    .كـنم  یمـ كه نهایت دقـت نظـر خـود را در ایـن راسـتا اعمـال نمودنـد تشـکر         

پرسـت   نـوع  فرهـاد  انداركاران نشـرآماره، بـویژه آقـای    سازی این كتاب برای چاپ، دست آماده
 رود یمـ در پایـان انتظـار    سپاسـگزارم.  همة آنهاكه از  اند متحمل شدهزومات شایان تقدیری را 
هــای ســازنده خــود از طریــق پســت  نقطــه نظــرات و پیشــنهادارائــه كــه خواننــدگان محتــرم بــا 
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 فصل اول

  ستاندهـ   داده ةنظري

 مقدمه. 9ـ9
 یاقتصـاد  سـتم یس فیتو ـ  یها داده از یا گسترده مجموعه عنوان بهتوان  می را ستانده ـ داده اقتصاد

 و هیـ تجز .نمـود  انیـ ب یاقتصـاد  سـتم یس رفتـار  ینـ یب شیپـ  و حیتوض یبرا یلیتحل یروش عنوان به ای و
 عنا ـر . اسـت  دیـ تول تـابع  از یخا ـ  نـوع  اساس بر د،یتول از ای هینظر ،ا ل در ستانده ـ داده لیتحل
 الگـو  نیـ ا. دندیتول ندیفرا در داده و ستانده ریمقاد در برگیرنده یکیتکنولوژ و یفن روابط ،آن یدیكل
 را نمـایش دهـد.   جهـان  كـل  ایـ  و شـهر  ،یدیـ تول مجتمـع  منطقـه،  كشور، کی دیتول ستمیس دتوان می
 ؛دهـد  ینم هئارارا  اقتصاد در تقاضا ای عرضه طرف از یكامل ینظر ریتصو ،ستانده ـ دادهی الگو
 ،دیـ تول نیگزیجـا  یهـا  روش و یاقتصـاد  یهـا  ستمیس در یساز نهیبه رفتار ،الگو نیا در كه چرا
ی الگـو  كـه  اسـت  محـدود  لیـ دل نیـ ا بـه  آن عرضـه  طرف در سازی بهینه. است نشده بینی پیش
طـور   به ،میمستق طور به استفاده مورد داده یمقدار با كه است استوار فرض نیا بر ستانده ـ داده

 سـازی  بهینـه  .شـود  می انجام دیتول روش کی با تنها كه دیآ یم به دست ستانده یمقدار متناسب
 .  داردبستگی  الگو نظر گرفتن درآن، به شکل باز و یا بسته  یتقاضا طرف در

 زمـان  دوره کیـ  طول در یاقتصاد مختلف های بخش نیب خدمات و كاالها انیجر ،الگو نیا در
 در یكـاربرد  هـای  روش نیتـر  گسترده از یکی الگو نیا ،(9000) بامول نظر به .دشو یم انیب مشخص
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 هـای  بخـش  تمـام  نیبـ  خـدمات  و كاالها انیجر انگریب ،ستانده ـ داده جدول کی» .است اقتصاد علم
 تولیـد،  سـتم یس ی،فنـ  دیدگاه از .«است( سال کی مثالً) مشخص یا دوره در یمل اقتصاد کی مختلف

 مـواد  یـا  و تولیـد  عامـل  چنـد  یـا  یـک  از شده استفاده مقادیر بین كمی رابطه دهنده از یک سوی نشان
 یالگــو .ســتكاال چنــد یــا یــک از تولیدشــده مقــادیراز ســوی دیگــر،  و تولیــد جریــان در واســطه
 كاالهـای  از تولیدشده مقادیر نسبت كه است اقتصاد علم در یخط اقتصاد یها روش از ستانده ـ داده

 تولیـد  جریـان  در هشـد  دهاسـتفا  واسطه كاالهای و تولید عوامل مقادیر نسبت نیز و یکدیگر به متفاوت
با این او اف در این فصل بـه بررسـی    .است آن بارز یها نشانه از معینی و ثابت بیضرا با یکدیگر به

بنـدی الگـوی    الگـو هـای ریاضـی ایـن الگـو در قالـب دسـته        ،ستانده ـ دادهمبانی و فروض تئوریک 
 .شود یملگوی باز و بسته پرداخته ، الگو های ایستا و پویا، ایمتی، قمقداری

 

 ستاندهـ  داده یمبان. 9ـ2
 متقابـل  روابـط  وسـب  بر جامعه یماد اتیعمل و ها جنبه تا شود تالش می یاقتصاد هینظرهر  در
 كـه  یقتیوق ،نهیزم نیا در. دشو انیب ها متیق و دستمزدها ای تقاضا و عرضه یی مانندها ریمتغ نیب
 و مـت یق جنبه دو از د،یتول ندیفرا در ها بخش كه است نیا ،دارد وجود سـتانده  ـ داده یالگو در

 از تقاضـا  سـطوح  بـه   ـنعت  هـر  ایـ  بخـش  هـر  محصـول  و دیتول .دنارتباط در گریکدی با مقدار
 یبـرا  كـل  یتقاضـا . دارد یبسـتگ  شود، می فروخته ها آن به محصول نیا كه  دیگری های بخش

 نیـی تع ها آن به ای واسطه و یینها یتقاضا افزودن با ،یا واسطه واردات زین و هیسرما كار، یروین
 از كـه  چـرا  ؛دارد ارتبـاط   دیگـر  هـای  بخش یها متیق به بخش هر در متیق ،نیهمچن شود؛ می
 اسـتفاده  بخـش  آن داده از زیـ ن هـای دیگـر   بخـش  و كـرده  اسـتفاده دیگـر   هـای  بخـش  های داده
 هماننـد  هـا  بخـش  نیبـ  یدیـ تول سـاختار  از شـدت  بـه  ستانده ـ داده یالگو ،مجموع در. كنند یم
 .است ثرأمت فرش کی دهنده لیتشک یپودهاوتار

 سـتانده  ــ  داده جدول یها سیماتر در كه ها بخش نیب یدیتول ساختار و ها نسبت كننده نییتع عامل
 در ژهیـ بـه و  اقتصـاد،  كامـل  سیماتر در ی دیگرها نسبت .است یفناور در بیشتر موارد ،شود می مشاهده
 .شـود  مـی  برقرار ینهاد دیگر عوامل و رفعُ واسطه به خانوارها، و یدولت خدمات و تجارت های بخش
 محکـوم  ،یعمـوم  قهیسل تحوالت و یفناور شرفتیپ نظیر ییروهاین تأثیر تحت ها نسبت نیا یتمام ،البته
 در زمـان،  هـر  در روابـط  نیا آنگاه باشد، عیسر شیب و كم ها، سال یط ها آن رییتغ اگر امااست؛  رییتغ به

 .رندیگ یم قرار زین اتکا قابل سنجش معرض


