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 چکیده

درحال توسعه سبب  يدر کشورها يدیمنابع تول گریآب و د ،يانرژ ه،یکار، سرما يروین رینظ يدیمنابع تول تیمحدود
ها  بخش نیا تیبا توجه به اولو يدیتول يها ها در بخش رشد نامتوازن، استفاده از آن هیشده است تا براساس نظر

 اقتصادي هاي بخش گریآن بر د ریو تأث رانیاقتصاد ا دربخش بانک  گاهیجا  نییتع یدر پ قیتحق نی.  اردیصورت پذ
 ها، بخش ریآن با سا سهیدي و مقااقتصا هاي بخش گرید داتیبخش بر تول نیاثرگذاري ا زانیم نتعیی براي. است کشور

بانک در  هاي تیفعال ي توسعه ینآفری تحرك زانی. مگردد یکل (خالص و ناخالص) استفاده م نیشیپ وندهايپی از
. منابع شود یم ريگی کل (خالص و ناخالص) اندازه نیمختلف اقتصادي با استفاده از شاخص ارتباط پس هاي شبخ

 رسمی شده هنگام جدول به نیمجلس که آخر هاي مرکز پژوهش 1390ستانده سال -از جدول داده قیآماري تحق
 هاي در بخش ینآفری تحرك مو ه يرپذی کیلحاظ تحر بخش، هم به نیا تی. موقعگردد یم نیکشور است تأم

 93/67 دهد یان منش بخش بانک  نیشیپ ییجز یاست. شاخص ارتباط تر نپایی اقتصادي هاي از متوسط بخش دي،تولی
بخش بانک جزء  ب،یترت نی. به اشود یواسطه در اقتصاد مصرف م کاالهاي عنوان هدرصد از خدمات بانک ب

اقتصاد  یخدمات هاي بخش نینظر در ب نیقرار دارد و از ا يدیلتو هاي در خدمت بخش شتریاست که ب هایی بخش
 کنندگان استفاده نیشتریب بیترت ساختمان و بانک به ،ییایمیساخت مواد ش هاي بخش. دارد را نخستکشور، رتبه 

 بیترت بانک و آب، برق و گاز هم به ،ییایمیساخت مواد ش يها . در مقابل بخشروند یشمار م به بانکی خدمات
 .ندیآ یحساب م بخش بانک به يازهاین کنندگان نیتأم نیشتریب
 

 .ستانده و بانک-داده لیتحل ن،یپس وندهايیپ ن،یشیپ وندهايیپ :واژگان کلیدي
 .JEL :C670 ،G210بنديطبقه
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 مقدمه -1
 هـاي بخـش  تمـامی  در متـوازن  توسـعه  مسـیر  تولید در و امکانات منابع مقوله کمیابی

بـا   اسـت. بنـابراین   بـوده  توسعه اقتصاددانان چالش موردمعموالً  ،یک کشور اقتصادي
 مفروضات اساسـی و  رفاه مردمبهبود  در تسریع لزوم تولید، منابع محدودیت به توجه

 اولویت هاي دارايبخش تعیین و هاي اقتصاديبخش تحلیل و تجزیهضرورت  اقتصاد،
 نماید.  می سجلرا م

سسـات و  ؤ. مباشـد  یمـ  یمـال  تـر  یاز نظـام کلـ   یاست که بخش ینهاد مال کیبانک 
ي اقتصادي کشـور نقـش بسـیار مهـم و اساسـی برعهـده        فرآیند توسعه در یمال يها سازمان

دارند. این نهادها منابع مالی افرادي که توان تولید ندارنـد را بـه اشخاصـی کـه داراي چنـین      
یابـد.  این نقل وانتقـال، کـارایی اقتصـادي افـزایش مـی      رسانند. در نتیجه امکاناتی هستند، می

 کنند. ها نقش بسیار مهمی ایفا میپول، بانک عرضهبر این، در صحنه خلق و   عالوه

گـذاري در ایـن بخـش اسـت کـه       از طرفی، توسعه نظام بانکی کشور مستلزم سرمایه
ها بـا توجـه    ها مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، توسعه بانک تواند در دیگر بخش می

باشـد. بـه ایـن     در اقتصاد می هاي باالدستی و پایین دستی موجد اثراتی به اثرات آن بر بخش
هاي اقتصاد نیازمند مطالعـه و   ترتیب، اولویت توسعه و گسترش بانک نیز همانند دیگر بخش

 باشد.   بررسی می
. بـه  بانـک در اقتصـاد ایـران اسـت    بخش  تیموقع نییجوي تعو در جست قیتحق نیا

هـاي   جزء و کل (خالص و ناخالص) بخـش  نیو پس نیشیپ ارتباطیهاي  شاخص منظور، نیا
 قـات یکـه در تحق  قیـ تحق نیـ ا هـاي یژگـ ی. از وشوندمی سهیاقتصادي محاسبه و با بانک مقا

کـل   نیشـ یپ یاسـتفاده از شـاخص ارتبـاط    شـود، ینمـ  دهیـ د بانـک  نـه یکشور مـا در زم  یقبل
) 1958( 2گـش  محـور مدل عرضه که بر است )2004( 1و لیونگمدل کاي  هی(خالص) بر پا

هـاي  بخـش  گـر ید داتیبخش بر تول کیمطالعه اثر حذف  امکاناستوار است. این شاخص 
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کـل   نیاسـتفاده از شـاخص پسـ    قیـ تحق نیـ ا گـر ید هايیژگیو زا سازد.یاقتصاد را فراهم م
هـاي  بخـش بـر بخـش    کحـذف یـ   ریثأمطالعـه تـ   امکـان هـم   شـاخص  نی(خالص) است. ا

 گـر یجدول کشور از د نی. سرانجام، استفاده از آخرسازد یم سریدر اقتصاد مرا  آن یباالدست
 .شودیمحسوب م بانک نهیمشابه در زم قاتیبا تحق سهیدر مقا ،قیتحق نیهاي ایژگیو

 در شـده  انجـام  مطالعات بر مروري .است شده سازماندهی پنج بخش در مقاله این

 تحقیـق  ایـن  نخست بخش موضوع آن از و خارج کشور در مشابه کارهاي و بانک زمینه

 در آن اهمیـت  خصـوص  در شـده  انجـام  و مطالعـات  نظـري  دیـد  از بانک جایگاه .است

 به سوم خشبدهد. تشکیل می را تحقیق این دوم بخشو مبانی نظري روش تحقیق،  اقتصاد
 منظـور،  ایـن  بـه  .دارد اختصـاص  تحقیـق  این در استفاده مدل مورد و آماري منابع معرفی

 موضـوع  تحقیـق  هـاي یافتـه  شـوند.  می معرفی تحقیق در این استفاده مورد روابط و آمارها

 .بود خواهد آن بخش پایان تحقیق نتایج و سرانجام، است چهارم بخش
 

 شده  انجام مطالعات بر مروري -2
مجتهد و همکاران عنوان مثال،  مطالعات چندي در زمینه بانک در کشور انجام شده است. به

بـا  این تحقیـق  کردند.  یدر توسعه استان تهران را بررس یشبکه بانک گاهی) نقش و جا1383(
بـر ارزش افـزوده در بخـش     ینشان داد که اثرات اعتبارات بانک يابزار يرهایاستفاده از متغ

   ها بوده است.بخش ریاز سا شتریب ،صنعت و معدن
 یتخصصـ  يهـا بانـک  التینقش تسه ی) به بررس1388(ي دیسعدر تحقیق دیگري، 

و  یشـ یمایپ ،یفیپژوهش از دو روش توصـ  نیدر استان گلستان پرداخت. ا يبر رشد اقتصاد
 يهـا نقـش بانـک  کـه  نشـان داد   هـاي پـژوهش   یافتـه اسـت.  استفاده کـرده   هاي تابلویی داده

ارزش افــزوده مثبــت و  جــادیو ا يدر رشــد اقتصــاد التیتســه ياعطــا قیــاز طر یتخصصــ
تواند نقـش  یم یبانک التیتسه نیبنابرا سازگاري دارد. نظريانتظارات است که با دار  یمعن
 در استان داشته باشد. دیرشد تول و يگذارهیدر سرما یمهم
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ــه1389طیبــی و همکــاران ( ــار ناشــی از تخصــیص  ) در مقال ــه بررســی آث ي خــود ب
گیـري رونـد   هـاي کشـاورزي، صـنعت و خـدمات و انـدازه      تسهیالت بانکی کشور به بخش

انـد. نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه بـا         پرداخته 1352-1385ي ها در دورهزایی آناشتغال
هـاي صـنعت و معـدن، کشـاورزي و خـدمات؛ بخـش       اختصاص تسهیالت بانکی بـه بخـش  

 تـرین میـانگین سـاالنه   کشاورزي از باالترین میانگین ساالنه اشتغال و بخش خدمات از پایین
 اشتغال برخوردار خواهد بود. 

در مطالعه خود بـه تجزیـه و تحلیـل تـأثیر اعتبـارات بـر تولیـد بخـش          )2011(1احمد
هاي تجربی وي با استفاده از پرداخته است. یافته 1974-2008کشاورزي پاکستان طی دوره 

دهد که اعتبارات، نقش قابل توجهی در بخـش کشـاورزي داشـته و    نشان می ARDLروش 
 لید مفید بوده است.  همیشه براي کشاورزان نیازمند به خرید عوامل تو

تأثیر دسترسی به اعتبـارات بـانکی    ) به بررسی2012( 2در تحقیقی مورین و همکاران
هـاي  تـابلویی و روش   هاي مهم اقتصادي کنیا بـا اسـتفاده از داده  بر عملکرد اقتصادي بخش

دهـد کـه   پرداخته اسـت. نتـایج نشـان مـی     2000-2010ي یافته طی دوره گشتاورهاي تعمیم
هـاي اقتصـادي از جملـه    تأثیر مثبت و قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی بخـش  راتاعتبا

 کشاورزي دارد.
 تعیـین  در تحقیقـی  دهد،می نشان این تحقیق در آمده عمل به وجوهاي جست نتایج

 نگرفته صورتستانده چه در داخل و چه در خارج از کشور   -با روش داده بانک موقعیت

اقتصادي صـورت پذیرفتـه    هايبخش رابطه با سایر در مشابهی تحقیقاتبا این حال،  .است
هاي ارتباطی پسین،  با استفاده از شاخص )2006(  3و همکاران نیرمزداست. به عنوان مثال، 

و پیشین به بررسی اهمیت ساخت وساز در یک اقتصاد در حال توسعه و روابط آن با دیگـر  
 ند. هاي اقتصاد ملی سریالنکا پرداختبخش
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 را بـا  تهـران  در مسـکن  جایگـاه  اهمیـت ) 2011(1در تحقیقی بزازان و محسـن پـور  

 اند.  داده قرار مطالعه مورد حذفی مختلف هايروش از استفاده
بـراي   نهـاده  تأمین در آن تغییرات و نفت بخش اي جایگاهدر مقاله )1390( شریفی

 نموده تعیین گش الگويروش حذف فرضی در  از استفاده با را کشور تولیدي هايبخش

   .است
 بـه  ایـران  اقتصـاد  در نقـل وحمل جایگاه بررسی ) به1390در تحقیقی دیگر شریفی (

هـاي   دیگـر را بـا اسـتفاده از شـاخص     تولیـدي  هـاي بخـش  تولیـدات  براي سازيزمینه لحاظ
ــی پیشــین و  ــیتحــرك خــالص کل ــايبخــش در آفرین ــدي ه ــتفاده  تولی ــا اس از  دیگــر را ب

) نیز 1390آبادي (خلیلمیرزایی .هاي خالص کلی پسین مورد مطالعه قرار داده است شاخص
 پیونـدهاي  اسـتفاده از  بـا  کـه  پرداخـت  کرمان استان اقتصاد در آب بخش جایگاه بررسی به

  .باشد کرمان می استان کلیدي هايبخش از آب یکی بخش که داد نشان پیشین و پسین
 

 مطالعات نظري -3
گذارد.  ها را به نمایش می ستانده بخش در بخش معموالً داد و ستد بین بخش  -جدول داده 
سـتانده نشـان دهنـده میـزان کـارمزد، سـود، بهـره و دیگـر           -هاي داده در جدول  سطر بانک
هـاي   هاي تولیدي در قبال خدمات و تسهیالت اعطایی به بخـش  هاي بانک از بخش دریافتی

باشد. ادامه سـطر بانـک در ناحیـه دوم     ات بخش بانک در اقتصاد میتولیدي است که تولید
هـاي بانـک از تقاضـاکنندگان نهـایی      جدول هم مقدار کارمزد، سود، بهره و دیگر دریـافتی 

دهد. در مقابل، اقالم مندرج در ستون بخش بانک هـم حـاکی    داخلی و خارجی را نشان می
اقتصادي نظیر، برق، آب، گاز، کاغذ هاي مختلف  از مصرف بخش بانک از تولیدات بخش

دهند. این اقالم با اقـالم   هاي واسطه این بخش را نشان می و امثال آن است که در واقع هزینه
 دهند. ارزش افزوده بخش بانک، هزینه بانک را شکل می
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هـاي کلیـدي از طریـق تحلیـل پیونـدها و      منابع، شناسایی بخش براي تخصیص بهینه 
اي مفیـد باشـد. آن گـروه از    منطقه -گذاري بخشیتواند در سیاسته میستاند -جدول داده

هاي اقتصادي که داراي پیوندهاي پسین و پیشین نرمال شده بزرگتـر از یـک باشـند،    فعالیت
 ). 1390نژاد ترکمانی و همکاران، شوند (ولی بخش کلیدي نامیده می

 پسـین  و پیشـین  بـاط شـاخص ارت  مقـدار  در اینکـه  رغمعلی کلی، بنديجمع یک در
نظـري   اخـتالف  اسـت،  شـده  ارائـه ) 1958( 1واتانابـه  و چنـري  توسـط  کـه  هـا بخش مستقیم

 و مســتقیم شــامل( کــل هــايشــاخص گیـري  انــدازه در تــوافقی چنــین شــود،نمــی مشـاهده 
 . ندارد وجود غیرمستقیم)
 ارتبـاط  شـاخص  عنوان ) به1956( 2راسموسن لئونتیف ماتریس معکوس ستونی جمع

 مسـتثنی  مباحـث  ایـن  از اسـت،  گرفتـه  قرار استفاده مورد زیادي تحقیقات در که کل  پسین
 دهـد، می نشان اقتصاد بر را هابخش در شده تولید نهایی کاالهاي اثر که شاخص این. نیست

 ترجیحـات  توجـه بـه تـابع    مسـئله  بـه  )،1970( 3هـزاري  نظیـر  نویسـندگان  از بعضی وسیله به
 ایـن  در محاسـبه  هـا بخـش  نهـایی  تقاضـاي  وزن بـه  توجـه  بـا  )1976( 4الماس یا و ریزبرنامه

   .است شده تبدیل شاخص
 بـه  کل پسین از کل پیشین ارتباط شاخص محاسبه مورد در نظر اختالف حال، این با

 را لئونتیـف  مـاتریس  معکـوس  سـطري  جمع )1976( 5جونز که حالی در. است بیشتر مراتب
معکـوس   سـطري  جمـع  اسـت،  کـرده  پیشـنهاد  کـل  پیشـین  پیونـد  شـاخص  دادن نشان براي

 افـرادي  وسـیله  بـه  لئونتیـف،  مـاتریس  معکـوس  جاي ) به1958( 6گش عرضه طرف ماتریس
 .است شده پیشنهاد) 1976( جونز چون
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2- Rasmussen 
3- Hazari 
4- Laumas 
5- Jones
6- Ghosh Supply-Deriven (GSD)
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هـاي  بخـش  خودالقـایی  و مصـرفی  خـود  بحـث  هـم  محققـین  از ايدسته بر این، عالوه
علـت   بـه  تغییـرات،  از بعضـی  اسـت  ممکـن  کـه  آنجایی از. اندداده قرار توجه مورد را تولیدي

پیونـدهاي   محاسـبه  و اثرات این بحث باشد، مطالعه مورد هايبخش خودالقایی و خودمصرفی
 .  است شده ارائه مختلفی هايروش اثرات، این رفع براي. است شده مطرح کل خالص

 وضـعیت  مطالعـه  منظـور  بـه  کـه  اسـت  )2004( 1لیونـگ  و کاي مدل ها،روش این
 حـذف  بـا  مـدل  ایـن . اسـت  گرفته قرار استفاده مورد آمریکا هاوائی در کشاورزي بخش
 نشـان  اقتصـاد  کـل  و مختلـف  هـاي بخـش  بـر  آن را اثـرات  اقتصـاد،  از یک بخش فرضی

مـورد   هـا بخش کل پسین و پیشین ارتباط تعیین براي دیگري هايروش نیز اخیراً .دهد می
 . است گرفته قرار استفاده

 تعیــین بــراي را محاســبه  قابــل عمــومی تعــادل مــدل )2007( 2ســانچو و کاردنــت
) 2007( 3الپتاکیـک  و کـولر  روش براساس. اندداده قرار استفاده مورد کلیدي هاي بخش
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  کشور این اقتصاد در اتریش کشاورزي بخش اهمیت تعیین براي که

 بخـش  ایـن  هـاي القـایی فعالیـت   و مستقیم غیر مستقیم، درآمدي اثرات جمع است، گرفته
 هـا بخـش  ارزیـابی  معیـار  هاآن اثرات مضاعف احتساب بدون آن سرمایه تشکیل همراه به

 . است گرفته قرار
 هايبخش تعیین در هاطرفه بخش دو خالص ارتباط پیشنهاد نیز )2008( 4اوسترهاون

 روئـدا  و امـورز . نمـوده اسـت   هـا بخـش  طرفـه  یـک  ناخـالص  ارتبـاط  جـایگزین  را کلیدي
 تعیـین  بـراي  انـد کـه  پیشـنهاد نمـوده   را هـا داده پوششـی  تحلیل روش ) هم2009( 5کانتوچه
 .  است گرفته قرار استفاده مورد اروپا اتحادیه عضو کشور 27 اقتصادهاي کلیدي هايبخش

 

 
1- Cai & Leung 
2- Cardenete and Sancho 
3- Koller and Luptacik 
4- Osterhaven 
5- Amores and Rueda-Cantuche 
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 نیشـ یپ یاسـتفاده از شـاخص ارتبـاط    تفاوت روش تحقیق این مقاله با دیگر مقـاالت 
باشد استوار می مدل طرف عرضه گش که بر است و لیونگمدل کاي  هیکل (خالص) بر پا

 کل (خالص) است. نیاستفاده از شاخص پس قیتحق نیا گرید هايیژگیو زو ا
 

 تحقیق مدل و آماري منابع معرفی -4

اخـذ شـده    1390سـتانده سـال    -آمار و ارقام مورد استفاده در ایـن پـژوهش از جـدول داده   
هـاي مجلـس کشـور، بـا روش     توسط مرکز پـژوهش  1390هنگام شده سال است. جدول به
 رعایـت  منظـور  هنگام شـده اسـت. بـه   فعالیت به 71فعالیت در  71با ابعاد  ،راس تعدیل شده

مبنـاي   28×28در یکـدیگر ادغـام و جـدول     71×71گـروه جـدول   هـم  هايبخش اختصار،
 محاسبات این تحقیق قرار گرفته است.

 
 هاي سنتیي شاخص ارتباط پیشین با روشمحاسبه -4-1

 اسـتفاده  )1958( جـزء از مـدل طـرف عرضـه گـش      نیشـ یبراي محاسبه شـاخص ارتبـاط پ  

) 1( رابطـه  از کـه عناصـر   مدل اسـت  این فنی ضرایب ماتریس، Bشود. براین اساس  می
 آیند:دست می به

)1 (           ij
ij

i

X
b

Q
 

  ijXو  بخشی بین ستد و دادiQ بخش  تولیداتi  ترتیـب،   این دهد. بهمی نشان راiPF 
 را بخـش  ایـن  تولیـدات  در واسـطه  مصـارف  سهم که iبخش  جزء پیشین ارتباط شاخص

 شود:می حاصل )2(ي رابطه از دهدنشان می

)2(          
1

n

i ij
j

PF b 

عنـوان کاالهـاي   ها اسـت کـه بـه   دهنده درصدي از تولیدات بخشاین شاخص نشان
دهـد ایـن بخـش    شود. هرچه این شاخص بیشتر باشد نشان مـی واسطه در اقتصاد مصرف می

 پیشـین  پیونـد ها قـرار دارد.  هاي اقتصادي و درونی کردن این بخشبیشتر در خدمت بخش
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. ایـن پیونـد از دو   گیردمی قرار استفاده مورد مطالعه این در که است شاخص دیگري کل،
شـود کـه هـر یـک      روش معکوس ماتریس لئونتیف و معکوس ماتریس گش  محاسـبه مـی  

   تفسیر متفاوتی با دیگري دارد.
 از هابخش از سایر بانک غیرمستقیم و مستقیم پذیري تحریک اثر مطالعه منظور هب

شـود کـه یـک شـاخص طـرف      ها اسـتفاده مـی  بخش کل (ناخالص) پیشین ارتباط شاخص
 آید:می ستدبهبا استفاده از معکوس ماتریس لئونتیف  شاخص این .تقاضا است

)3(          ' 1 ( )  ( )  Q AQ F I A Q F Q I A CF 
Q ها، بخش کل تولید ستونی بردارA لئونتیف،  تقاضاي طرف مدل فنی ضرایب ماتریس

F 1نهایی، تقاضاي ستونی بردار( )IC A عناصر است که لئونتیف ماتریس معکوس 

 .دهدمیرا نشان  iبخش  تولیدات بر  jبخش  در نهایی تقاضاي از واحد هر تأثیر ijcآن 
 کـاالي  واحـد  تولیـد هـر   بـراي  نیاز  مورد غیرمستقیم و تولیدات مستقیم کل، پیشین پیوند

 .دهدمی نشان را هاي مختلف نهایی در بخش

)4(          
1

 
n

i ij
j

TF c 

iTF دهد میرا نشان شاخص ارتباط پیشین کل. 
کـل بـا اسـتفاده از معکـوس مـاتریس گـش        شـاخص دوم پیونـد پیشـین (ناخـالص)    

 ي رابطـه  از دهـد  هـا را نشـان مـی    کـل بخـش   پیشین شود. این شاخص که پیوند محاسبه می
 :آید می دستبه گش عرضه مدل اساسی

)5(                   1 ( )QB W Q Q I B W Q W I B WG 

Q ها،بخش تولیدات سطري بردارW  ارزش  اجـزاي  شـامل  اولیـه  هـاي نهـاده  سطري بردار
)1 .باشـد  مـی  واردات و افـزوده  )G I B،   معکـوس  یـا  سـتانده  مـاتریس  معکـوس 

ازعوامـل   واحـد  هـر  تـأثیر  کـه  ماتریس این سطري جمع است. گش مدل يماتریس نهاده
اقتصـادي (شـامل    هـاي بخـش  تولیـدات  کـل  بـراي  سـازي  زمینـه در  iبخش  اولیه تولیدات
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 ترتیـب   ایـن  بـه  .شـود مـی  کل استفاده پیشین پیوند به عنوان دهد،می نشان را) iبخش
  آید:می دستبه )6( رابطه پیشین کل از پیوند شاخص

)6(           
1

 
n

i ij
j

TF g 

ijgماتریس  عناصرG باشد.می 
 
 هاي نویني شاخص ارتباط پیشین با روشمحاسبه -4-2

مـورد اسـتفاده     ) GSD(1گـش  عرضـه  طـرف  ضـرایب  هـا از بخـش  خالص کل پیشین اثر
 اثرات، حذف با iبخش  براي اثر این مقدار .شودمی) محاسبه 2004(و لیونگ  کاي توسط

 تغییـر  واحـد  یک اثر ترتیب، این شود. بهمی حاصل بخش این خودالقایی و مصرفی خود

بخـش  مـابقی  اولیه درعوامل تغییري کهزمانی ها،بخش تولیدات برکلi بخش در تولیدات
 افـراز  بـا  منظـور،  نایـ  بـراي  .گیـرد مـی  قـرار  مطالعـه  مورد نپذیرد، صورت اقتصادي هاي

 :)7( رابطه صورت به Bماتریس

)7 (         ii ij

ji jj

B B
B

B B
 

  iiBوjjBشـده   افـراز  مـاتریس  هايماتریس زیرB  کـه  حـالتی  بـراي  i=1  اسـت 

 شود:می داده بسط )8( شکل رابطه به

)8 (             

22 23 2

32 33 3

2 3

12 13 1

n

n
jj

n n nn

ij n

b b b

b b b
B

b b b

B b b b

 

 

 
1- Ghosh Supply-Driven
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iGSD بخش  تولید در تغییر واحد یک اثر i 1(یعنیiQ ،(معادله  که صورتی درi از 

وجـود   هـا بخـش  سـایر  اولیـه  هاينهاده در هم تغییري هیچ و شود گذاشته کنار گش مدل
 :آیددرمی )9( رابطه صورت به کل تولید بر )،0jw(یعنیباشد  نداشته

)9 (               11 ( )i ij jjGSD B I B e 

e باشدمی یکه ستونی بردار. 
 کننـدگان  مصـرف  عنـوان  بـه  را هـا بخـش  ارتبـاط  iGSDشـاخص   ترتیـب،  ایـن  به

 را i=1که ارتبـاط پیشـین بخـش     )12) و (11)، (10(دهد. رابطه  نشان می iتولیدات بخش 

 پیوند که داراي هایی بخش .است تجزیه قابل دهد،می نشان nو  3، 2هاي  بخش با ترتیب هب

نهـاده واسـطه تـأثیر     صـورت  بـه  iبخـش   تولیـدات  از باشـند،  مـی  iبخش  با بزرگتري پیشین
 .پذیرند می بیشتري

)10(               1
1 12

1

1
2 0 0 ( )

1

jjGSD b I B 

)11(     1
1 13

1

1
3 0 0 ( )

1

jjGSD b I B 

)12(               1
1 1

1

1
0 0 ( )

1

n jjGSD n b I B 

 i=1بخـش   پیشـین  ارتباط آن اجزاي کهبخشی  nبراي یک اقتصاد  iبخش  GSDبنابراین 
 .است تجزیه قابل )13(رابطه  صورت هب باشدمی امn و ... سوم، دوم، هايبخش با
)13(    1 1 1 11 2 3GSD GSD GSD GSD n 
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 هاي سنتیي شاخص ارتباط پسین با روشمحاسبه -4-3
 شود:می محاسبه )14(يرابطه از جزء پسین ارتباط اخصش

)14 (              1

n

iji
j

j

X
PB

Q
 

نشـان   را  بخـش  تولیـدات یـک    هزینـه  در هـا  بخـش  تولیـدات  سـهم  شـاخص  این
دهد. هرچه این شـاخص بـراي بخشـی بیشـتر باشـد، تولیـد آن، تقاضـاي بیشـتري بـراي           می

 دارد. کند و اقتصاد را بیشتر به تحرك وامیهاي اقتصادي ایجاد می بخش
 هـاي بخـش  در بانـک  غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  آفرینـی  تحـرك  اثـر  مطالعه منظور به

کـل   پسـین  ارتبـاط  شـاخص  از باشند،می بخش این نیازهاي کنندگانتدارك که باالدستی
آیـد،  مـی  سـت دبـه  )15(ي رابطـه  از کـه  شـاخص  این .شودمی استفاده هابخش (ناخالص)
 در غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  صـورت  بـه  کـه  اقتصـادي  مختلف هايبخش نیاز مورد تولیدات

 .دهدمی نشان را گیردمی قرار استفاده مورد نهایی کاالي واحد تولید هر

)15(          
1

 
n

j ij
i

TB c 

 واحـد تولیـد   هر آفرینی تحرك (ناخالص) کل پسین ارتباط شاخص jTBترتیب،  این به

 .کندمی گیرياندازه اقتصادي هايبخش در را jبخش  در نهایی
 
 نوینهاي ي شاخص ارتباط پسین با روشمحاسبه -4-4

 یـا خودالقـایی   و مصـرفی  خـود  صـورت  به تولیدات، از بعضی است ممکن که آنجایی از

 . آیـد مـی  پـیش   LSD(1( کـل  پسـین خـالص   ارتباط شاخص بحث باشد، پذیرفته صورت
اثـر   اقتصاد، از iبخش  فرضی با حذف )16(رابطه  در  Aماتریس  افراز با منظور، این براي
 .شودمی محاسبه مدل از آن معادله گذاشتن کنار با بخش این کل تولید واحد یک

 

 
1- Leontief Supply-Driven
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)16 (              ii ij

ji jj

A A
A

A A
 

 افراز ماتریس هايماتریس زیر jjAوjiA  است،  آمده )16( رابطه در همانطورکه

 دهد:نشان می j=1براي  را آن یافته بسط شکل )17(رابطه که است  Aشده 

)17 (     
21 22 23 2

31 32 33 3

1 2 3

       , 

n

n
ji jj

n n n nn

a a a a

a a a a
A A

a a a a

AAjj     , Ajj     , AA 

) را بر 1iQ(یعنی  jبخش تولید در تغییر واحد یک اثر jLSDترتیب،  این به
 تغییـري  هیچ و شودمی جدا لئونتیف مدل از  jي دهد، زمانی که معادلهتولید کل نشان می

 )18( صـورت  هب کهاست) 0if(یعنی ها وجود ندارد بخش سایر نهایی تقاضاي در هم
 :آیدمی در

)18(             11 ( )j jj jiLSD e I A A 

 
اسـت.   jبخش  تولید در برونزا تغییر دهندهنشان )18( رابطه راست سمت در 1 عدد

)1است، عبارت  j=1زمانی که  )jj jie I A A ستانده بخـش  در تغییر واحد یک اثر 

 به 1 مستقیم بخش پسین ارتباط طریق از اثر n-1شامل که دهدمی نشان را اقتصاد بقیه بر 1
 اثـر  ایـن  این ترتیب، به باشد. یم) (n بخش) و (3 بخش)، (2بخش بر ترتیب

 تولیـد  افـزایش در  واحـد  یـک  اثر آن جزء هر که شود تجزیه مختلف اجزاي به تواندمی

کنــد کــه بــه صــورت گیــري مــیرا انــدازه n ،...و2،3بخــش باقیمانــده  n-1بــر  1 بخــش
1 2LSD ،1 3LSD  1وLSD n شوند:می داده نشان 

)19(     
21

1
1

0
2 1 1 1 ( )

0

jj

a

LSD I A 
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)20 (     311
1

0

3 1 1 1 ( )
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jj
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LSD I A 

)21 (     1
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1 1 1 ( )jj

n

LSD n I A

a

 

 
 تولیـد  در افـزایش  واحد یک از حاصل خالص تحرك )21) و (20)، (19( روابط

 یک از حاصل شوك بنابراین، .دهدمی نشان n ،...و2،3هايبخش بر ترتیب به را 1 بخش

 بخـش  ایـن  بخشی درون اثرات حذف دلیل به که زمانی اقتصاد، بر 1 بخش در تولید واحد

 .آیدمی در )22رابطه ( صورت به شود،می کنار گذاشته
)22(    1 1 1 11 2 3LSD LSD LSD LSD n 

 
 شاخص حساسیت و قدرت انتشار -4-5

شـود، وضـعیت    هـاي پیشـین و پسـین حاصـل مـی      ها که از نرمال کردن شاخص این شاخص
دهد. بـه ایـن ترتیـب، مقـدار ایـن       تولیدي نشان میهاي  ها را با متوسط وضعیت بخش بخش

هـا را بـراي   شود. مشابه همین شـاخص  ) حاصل می24) و (23ها به ترتیب از روابط ( شاخص
 توان محاسبه نمود. هاي پسین و پیشین خالص نیز می شاخص
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 هاي تحقیقیافته -5
 هاي ارتباطی پیشین و پسین به روش نوینشاخص -5-1

هـاي مختلـف اقتصـاد را    هاي ارتباطی جزئی و کلی پیشین و پسین بخش) شاخص1جدول (
سـاخت کاغـذ و محصـوالت    دهـد. نتـایج جـدول حـاکی از آن اسـت کـه بخـش        نشان می

درصد، بیشترین مقدار شاخص ارتباطی جزئـی پیشـین را دارد. در    51/94کاغذي و چاپ با 
درصـد داراي کمتـرین    84/1مقابل، بخش خدمات عمومی، انتظـامی و تـامین اجتمـاعی بـا     

 باشد.   مقدار این شاخص می
 93/67 شـاخص ارتبـاطی جزئـی پیشـین بـه مقـدار      در این میان، بخش بانـک داراي  

عنـوان کاالهـاي واسـطه در    از خدمات بانک به درصد 93/67عبارت دیگر،  درصد است. به
هـاي  شود. این در حالی است که متوسط مقدار این شاخص بـراي بخـش  اقتصاد مصرف می

هـایی  باشد. به این ترتیب، بخش بانک از جملـه بخـش  % می49/44مختلف اقتصادي کشور 
 هاي دیگر است. است که بیشتر در خدمت بخش

هاي اقتصـادي، نتـایج نشـان     در مقایسه این شاخص براي بخش بانک، با دیگر بخش
هـاي خـدماتی، مقـدار ایـن شـاخص بـراي بخـش بانـک از دیگـر          که در بین بخش دهدمی

هـاي خـدماتی   باشد. بنابراین، بخش بانک بیشتر از دیگر بخشهاي اقتصادي بیشتر می بخش
کشور است. این امر به سبب وظیفه بخش بانک اسـت کـه بـا     هاي تولیديدر خدمت بخش

هایی کـه بـا کمبـود    ها را به بخشاندازها و سپردهدهی منابع مازاد نقدي کشور، پسسازمان
عهده دارند. ها بهگذاري و رشد این بخشباشند، نقش مهمی در سرمایه می وجوه نقد مواجه

 بخش اقتصادي هشتم است.    28اخص در بین اما در مجموع رتبه بانک با توجه به این ش
بخـش  هاي مختلف اقتصادي، در رابطه با شاخص ارتباطی جزیی پسین در بین بخش

درصـد داراي بیشـترین مقـدار     48/76ها و دخانیات با ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی
ا رتبه آخـر ایـن شـاخص را دار   درصد،  65/3این شاخص و بخش نفت خام و گاز طبیعی با 

باشد کـه در بـین    درصد می 05/28اما شاخص ارتباطی جزئی پسین بخش بانک بوده است. 
خـود اختصـاص داده اسـت کـه در      هاي مورد مطالعه در این تحقیق، رتبه هفدهم را به بخش
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متوسـط مقـدار ایـن    هاي خدماتی در رتبه پنجم قرار دارد. این در حالی است کـه  بین بخش
مهمترین اقـالم تقاضـاي   باشد. % می16/39اقتصادي کشور هاي مختلف شاخص براي بخش

و بخـش   "بانـک "، بخـش  "سـاخت مـواد شـیمیایی   "هـاي  ترتیب از بخـش  مستقیم بانک به
 شود. مربوط می "آب، برق و گاز"

باشد. نوع شاخص ارتباطی کلی پیشین دیگر شاخص محاسبه شده در این جدول می
به دنبـال تعیـین   شود،  اتریس لئونتیف محاسبه میاول این شاخص که با استفاده از معکوس م

هاي  باشد. هرچه بخش هاي اقتصادي میپذیري یک بخش اقتصادي از بخشمیزان تحریک
هـا بـه اقتصـاد     دهنـده خـدمت بیشـتر آن    پذیري بیشتري داشته باشند، نشاناقتصادي تحریک

مـواد شـیمیایی بـا    شود کـه بخـش سـاخت    دست آمده مشاهده می براساس نتایج بهباشد.  می
بخــش،  28واحــد، داراي بیشــترین مقــدار ایــن شــاخص اســت. یعنــی در بــین         286/5

واحد، کمترین مقدار این شـاخص   03/1پذیرترین بخش است. بخش ماهیگیري با  تحریک
را دارد. بخش بانک به لحاظ این شاخص در رتبه دهـم قـرار دارد کـه مقـدار ایـن شـاخص       

 اقتصادي مختلف هايبخشمستقیم و غیرمستقیم نیازهاي  است. این شاخص 56/1براي آن 

بـا ایـن حـال، متوسـط      .دهدمی نشان نهایی کاالي واحد تولید هر درها را  به خدمات بانک
باشد که انـدکی بـیش   می 70/1هاي مختلف اقتصادي کشور مقدار این شاخص براي بخش

 از مقدار این شاخص براي بخش بانک است.
آیـد. بـا   دسـت مـی  پیشین با استفاده از معکوس ماتریس گش بـه دیگر شاخص کلی 

بیان شده اسـت.   1) این پیوند محاسبه و نتایج در دو ستون انتهایی جدول 6استفاده از رابطه (
دهد که بخـش سـاختمان رتبـه نخسـت را در ایـن شـاخص       عمل آمده نشان می محاسبات به

باشـد. هرچـه ایـن    مـی  316/4ان کسب نموده است. مقدار این شاخص براي بخـش سـاختم  
مقدار بیشتر باشد، نشان دهنده تأثیر بیشـتر هـر واحـد از عوامـل اولیـه تولیـد ایـن بخـش در         

اي باشد که بـه دیگـر سـخن، ارزش سـایه     هاي اقتصادي می سازي براي تولید در بخش زمینه
 ها را نشان می دهد.  عوامل اولیه تولید در این بخش
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بخـش   28واحد رتبه هجدهم را در بین  313/1بانک با براساس این شاخص، بخش 
 313/1عبارت دیگر، هر واحد عوامـل اولیـه تولیـد در بخـش بانـک، زمینـه        باشد. بهدارا می

اي عوامـل اولیـه تولیـد در بخـش      سـازد کـه ارزش سـایه    واحد تولید در اقتصاد را فراهم می
هاي سط مقدار آن براي بخششود. مقدار این شاخص براي بانک از متو بانک محسوب می

 باشد. است کمتر می 814/1اقتصادي که 
 باشد که تحرك آفرینی هرمی 44/1شاخص ارتباطی کلی پسین براي بخش بانک 

ایـن شـاخص نشـان    دهـد.  هاي اقتصادي را نشان مینهایی بخش بانک در بخش واحد تولید
صـورت مسـتقیم و    ود، بـه دهد که اگر یک واحد خدمات نهایی در بخش بانک تولید شمی

هـا،   هـایی کـه در تـأمین نهـاده    شـود. بخـش  غیرمستقیم چه مقدار تقاضا در اقتصاد  ایجاد می
تري با اقتصاد ملی دارند، به لحاظ این شاخص در جایگاه بـاالتري قـرار دارنـد.    ارتباط قوي

تبـاطی  بخش اقتصادي شاخص ارتباطی کلی پسین نیز مانند شاخص ار 28رتبه بانک در بین 
ساخت محصـوالت غـذایی،   جزیی پسین هفدهم است. بیشترین مقدار این شاخص را بخش 

واحد و کمترین مقدار این شـاخص را بخـش نفـت خـام و      44/2ها و دخانیات با آشامیدنی
-متوسط مقدار ایـن شـاخص بـراي بخـش    باشد. در نهایت واحد دارا می 06/1گاز طبیعی با 

اي بین مقـدار ایـن شـاخص    باشد که مقایسه سادهمی 70/1هاي مختلف اقتصادي کشور نیز 
هـاي اقتصـادي، حـاکی از اهمیـت کمتـر تقاضـاي مسـتقیم و غیـر          در بانک و متوسط بخش

 باشد. مستقیم بخش بانک در کل اقتصاد می
 

 هاي ارتباطی پیشین و پسین به روش نوینشاخص -5-2

 هاي ارتباطی پیشین خالص کل شاخص -5-2-1 
تولیـدات   سـازي بـراي  حـذف اثـرات خودمصـرفی و خودالقـایی بانـک در زمینـه       منظـور  به

استفاده شده است. براساس ایـن شـاخص کـه بـا حـذف       )13(هاي اقتصادي، از رابطه  بخش
فرضی یک بخش از اقتصـاد، اثـرات هـر واحـد تغییـرات در تولیـد آن در اقتصـاد را نشـان         

واحـد تغییـر در تولیـدات     125/2، سـبب  هر واحد تغییر در تولیدات خدمات بانک دهد، می
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شود که خدمات بانک از این حیـث در ردیـف چهـارم قـرار دارد. ایـن در حـالی       کشور می
هـا اسـت   واحد آن مربوط به دیگر بخـش  125/1است که یک واحد آن مربوط به بانک و 

 .شوندطور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات این بخش متأثر می که به

اخص پیشــین کــل (ناخــالص) ایــن بخــش، اثــرات خودمصــرفی و در مقایســه بــا شــ
هـاي  شـود. متوسـط شـاخص پیشـین خـالص کـل بخـش       خودالقایی این بخش مشخص مـی 

بوده است که از شاخص پیشـین خـالص کـل بخـش     611/1، 1390سال  اقتصادي کشور در
 بانک کمتر است.

GSDij میزان تأثیر پذیري مستقیم و غیرمستقیم بخش  jواحد تغییـر در   به ازاي یک
دهد. براساس نتایج حاصل، تغییرات در بانـک  (در اینجا بانک) را نشان می iتولیدات بخش

طـوري کـه هـر واحـد     خواهد گذاشت. به "ساخت مواد شیمیایی"بیشترین تاثیر را بر بخش 
واحـد   4593/0ي افزایش (یاکاهش) در خدمات بانکی، به طور مستقیم و غیرمسـتقیم زمینـه  

سـازد. پـس از آن بیشـترین تـأثیر از آن     یا کاهش) تولید در این بخش را فراهم مـی افزایش(
واحد در تولیدات  1604/0بخش ساختمان است. هر واحد تغییر در خدمات بانک، به میزان 

 گذارد.ساختمان تأثیر می
 

 هاي ارتباطی پسین خالص کل شاخص -5-2-2

ایـن   محاسبه قرار گرفتـه اسـت. براسـاس   ها نیز مورد شاخص ارتباط پسین خالص کل بخش
کـه نیازهـاي خودمصــرفی و    هــاي اقتصـادي زمـانی  آفرینـی بخـش  شـاخص، میـزان تحـرك   

واحـد تقاضـا    371/1بانـک   شود، هـر واحـد از تولیـدات   ها حذف میخودالقایی این بخش
 371/0کند. یک واحد از این تقاضـا، در خـود بانـک و    هاي اقتصادي ایجاد میبراي بخش

هـاي مختلـف   شود. میانگین این شاخص براي بخشهاي دیگر ایجاد مید آن در بخشواح
واحد بوده است که از مقـدار ایـن شـاخص بـراي      511/1، 1390اقتصادي کشور ما در سال 

 بانک بزرگتر است. جایگاه بانک با توجه به این شاخص در ردیف نوزدهم قرار دارد.
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LSDij بر تقاضـا بـراي تولیـدات    (در اینجا بانک)  ها بخش هايهزینه تأثیر خالص
هـاي خودمصـرفی و خودالقـایی ایـن     که هزینـه  دهد، زمانیهاي مختلف را نشان میبخش

ریـال هزینـه بخـش بانـک،      100000شوند. بـر ایـن اسـاس، بـه ازاي هـر      بخش حذف می
شـود کـه در   ایجـاد مـی   "ساخت مواد شـیمیایی "ریال تقاضا براي خدمات بخش  11404

آب، "هـاي  ها در رتبه اول قرار دارد. پس از آن، هر یـک از بخـش  یسه با دیگر بخشمقا
هاي در ردیف "خدمات دالالن مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار"و  "برق و گاز

 5568ترتیـب،   ها بهدوم و سوم قرار دارند که مقدار تقاضاي ایجاد شده براي تولیدات آن
 باشد.ریال می 2879و 

 

 یج تحقیقنتا -6
بخش بانـک از  براساس شاخص ارتباطی پیشین کل با استفاده از معکوس ماتریس لئونتیف، 

 56/1بخش مورد مطالعه،  در رتبه دهم قرار دارد. مقـدار ایـن شـاخص بـراي بانـک       28بین 
بخـش  پیشـین کلـی    شـاخص باشد. همچنین  که بیانی از تحریک پذیري این بخش می است

 28ي هجـدهم را در بـین   رتبـه اسـت کـه از ایـن لحـاظ      واحد 313/1،  به روش گشبانک 
  .باشدبخش دارا می

هاي مختلف اقتصادي از شـاخص ارتبـاط پیشـین خـالص کـل نیـز       براي تعیین جایگاه بخش
استفاده شده است. نتایج این شاخص نشان داد هر واحد تغییر در تولیـدات خـدمات بانـک،    

شـود کـه خـدمات بانـک از ایـن حیـث در       ور مـی واحد تغییر در تولیدات کش 125/2سبب 
 ردیف چهارم جاي دارد. 

باشـد کـه   مـی  44/1شاخص ارتباطی کلی پسین، مقدار این شاخص بـراي بانـک   براساس 
نشان دهنده تأثیر مستقیم و غیر مستقیم یک واحد خدمات نهایی بخـش بانـک بـر تقاضـا     

هاي اقتصادي کشور است. رتبه بانک بر اساس شـاخص ارتبـاطی کلـی پسـین      براي بخش
 هفدهم است.  
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هاي مختلـف اقتصـاد   بخش LSDمنظور مطالعه ارتباط پسین خالص کل،  همچنین به
ــدرت تحــرك  ــتکــه ق ــی فعالی ــآفرین ــدات کشــور را  اي بخــشه هــاي اقتصــادي در تولی

آفرینـی  ایـن شـاخص، میـزان تحـرك     کنـد، محاسـبه شـده اسـت. براسـاس     گیري می اندازه
هـاي  واحـد تقاضـا بـراي بخـش     371/1هاي اقتصـادي هـر واحـد از تولیـدات بانـک       بخش

 کند. اقتصادي ایجاد می
 92/0معکوس تـابع لئونتیـف    با استفاده از حساسیت  در پایان براساس نتایج حاصل، شاخص

باشـد. همچنـین مقـدار شـاخص قـدرت انتشـار        مـی  72/0و  با استفاده از معکوس تابع گـش 
هـایی کـه در    رغـم همـه نقـش    بوده است. به این ترتیب، بخش بانک علی 85/0بخش بانک 

 باشد.  اقتصاد کشور ما دارد،  یک بخش کلیدي نمی
بخـش بانـک بـا متوسـط     GSD یسـه بر اساس محاسبات انجام شده در خصـوص مقا 

GSD شـده اسـت کـه در مقایسـه      32/1هاي اقتصادي، مقدار نرمال شده این شاخص  بخش
هـاي دیگـر، حـاکی از خـود      با کمتر بودن مقـدار ناخـالص ایـن شـاخص از متوسـط بخـش      

هـاي   مصرفی و خودالقایی کمتـر خـدمات ایـن بخـش در مقایسـه بـا متوسـط دیگـر بخـش         
هـاي اقتصـادي کمتـر     بخـش  LSDبانـک از متوسـط    LSDاین حـال،  باشد. با  اقتصادي می

هاي  باشد که حاکی از قدرت تحرك آفرینی خالص کمتر این بخش در مقایسه با بخش می
هاي خالص هم بخش بانـک، یـک    باشد. به این ترتیب، از لحاظ شاخص دیگر اقتصادي می

 شود. بخش کلیدي محسوب نمی

سخ بـه سـوال اصـلی تحقیـق کـه چگـونگی میـزان        عنوان پایان بخش تحقیق در پابه
تـوان گفـت   آفرینـی بخـش بانـک را مـورد بررسـی قـرارداد مـی       پذیري و تحـرك تحریک

هاي اقتصـادي کشـور   تحریک پذیري و تحرك آفرینی بخش بانک کمتر از متوسط بخش
عنـوان یـک   باشد  بنابراین با توجه به شرایط موجود در این سال، چـون بخـش بانـک بـه    می
شـود،  توسـعه و گسـترش آن در چـارچوب تئـوري       خش کلیدي در اقتصاد محسوب نمـی ب

 گذاري قرار ندارد.رشد نامتوازن در اولویت سرمایه
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