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بعد● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● بررسی● با● سوم● است.● کشاورزی● و● ساختمان● صنعت،●
سیاستی●طی●این●دهه،●مشخص●شد●که●بخش●●صنعت●بیشترین●وابستگی●به●واردات●را●از●بعد●
بیشترین● شوند،● انتخاب● کشور● سیاستی● بخش● عنوان● به● بخش●●ها● سایر● اگر● و● دارد● سیاستی●
واردات●واسطه●ای●از●بخش●صنعت●صورت●خواهد●گرفت.●چهارم،●طی●این●سال●●ها●وابستگی●

به●واردات●واسطه●ای●از●بعد●سیاستی،●روند●افزایشی●داشته●است.

F39، F52، R58 ●:JEL طبقه بندی
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مقدمه

در●سال●1378،●میزان●واردات●کشور●برای●تولید●114●میلیارد●دالری،●حدود●13●میلیارد●دالر●
)11●درصد●GDP(●بوده●است●درحالی●که●در●سال●1393●در●شرایطی●که●تولید●ناخالص●داخلی●
425●میلیارد●دالر●بوده،●واردات●65●میلیارد●دالری●)15●درصد●GDP(●صورت●گرفته●است.●
در●این●دوره●زمانی،●تولید●ناخالص●داخلی●حدود●3/7●برابر●شده●است●اما●واردات●حدوداً●5●
●برابر●افزایش●یافته●است.1●ترکیب●واردات●)اعم●از●سرمایه●ای،●واسطه●ای●و●مصرفی●یا●نهایی(●
از●این●●جهت●اهمیت●دارد●که●می●تواند●بر●ظرفیت●و●توان●تولیدی●داخل●تأثیر●بگذارد.●براساس●
آمارهای●کالن،●وابستگی●اقتصاد●کشور●به●واردات●کاال●ها●در●دهه●1380●افزایش●یافته●است●
اقتصادی● بخش●های● وابستگی● درباره● دقیقی● قضاوت● نمی●توان● آمار●ها● این● از● استفاده● با● اما●
متعارف●کینزی●که●در●آن●واردات●واسطه●ای،●واردات●مصرفی● رابطه● برخالف● نمود.● ارائه●
مبادالت● تفکیک● امکان● داده-ستانده،● مدل● در● نمی●شود● مشخص● سرمایه●ای● واردات● و●
و● مصرفی● واردات● واسطه●ای،● واردات● اقتصادی● مختلف● بخش●های● سطوح● به● واسطه●ای●
وابستگی● میزان● سنجش● برای● اطالعات● این● از● می●توان● لذا● دارد● وجود● سرمایه●ای● واردات●
بخش●های●اقتصادی●به●واردات●و●شناسایی●وابسته●ترین●بخش●●ها●استفاده●کرد.●به●طور●کلی●در●

الگوی●داده-ستانده،●واردات●واسطه●ای●با●توجه●به●دو●بُعد●تعیین●می●شود؛
الف(●مبدأ2:●واردات●واسطه●ای●مبتنی●بر●مبدأ●ناظر●بر●واردات●کاال●ها●و●خدمات●واسطه●ای●

از●بخش●های●عرضه●کننده●)i=1, …, n(●خارجی●است3.
ب(●مقصد4●که●نشان●می●دهد●واردات●واسطه●ای●تولید●شده●در●سایر●کشور●ها●چگونه●در●
داخل● در● تقاضاکننده● بخش● به●عنوان● ●)j=1,…,n( داخلی● بخش●های● تولید● فرآیند●

کشور●مصرف●می●شوند.
نیز●وجود●دارد●که●به●آن●بعد●سیاستی●یاد●می●شود● عالوه●بر●دو●بعد●مذکور،●بعد●سومی●
را● اقتصادی● بخش●های● از● برخی● است● ممکن● اقتصادی● سیاست●گذار● که● معناست● بدین● و●
به●عنوان●بخش●های●سیاستی●انتخاب●نموده●و●سرمایه●گذاری●خود●را●در●آن●بخش●●ها●افزایش●

در● مرکزی● بانک● زمانی● داده●های●سری● براساس● مقاله● نگارندگان● تحلیل● و● تجزیه● قسمت،● این● در● ارائه●شده● ارقام● ●.1
سال●های●مختلف●بوده●است.

2. Origin.
3. Senesen and Senesen (2001).
4. Destination.
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دهد.●بدیهی●است●که●در●فرآیند●انجام●سرمایه●گذاری،●بخشی●از●نیازهای●واسطه●ای●از●طریق●
واردات●تأمین●می●شود●و●از●این●رو،●بعد●سوم●از●واردات●واسطه●ای،●بعد●سیاستی●نامیده●می●شود●
افزایش● نهایت● در● و● تولید● افزایش● بر● آن● آثار● و● نهایی● تقاضای● تغییرات● در● آن● منشأ● که●
بخش●های● وابستگی● میزان● است● آن● پژوهش● این● محوری● مسئله●ی● است.● نهفته● واردات●
مختلف●اقتصادی●به●واردات●را●)در●هر●سه●بعد●فوق●الذکر(●و●با●استفاده●از●جداول●داده-ستانده●
متقارن●فعالیت●در●فعالیت●برای●سال●های●1380،●1385●و●1390●مورد●سنجش●و●بررسی●قرار●
دهد.●بدیهی●است●که●پاسخ●به●مسئله●مذکور●مستلزم●محاسبه●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●
ثابت●است،●زیرا●در●ارقام●مندرج●موجود●در●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●های●جاری،●امکان●
سیاست●گذار● و● تحلیل●گر● برای● بلندمدت● در● قیمتی● تغییرات● و● مقداری● تغییرات● تفکیک●
امکان●پذیر●نیست●و●این●امر●زمانی●میّسر●است●که●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●ثابت●محاسبه●
گردند.●بدین●ترتیب،●تجزیه●و●تحلیل●تغییرات●وابستگی●بخش●های●اقتصادی●به●واردات●طی●

یک●تحلیل●ایستای●مقایسه●ای●امکان●پذیر●می●شود.
به●منظور●واکاوی●ابعاد●مختلف●موضوعات●فوق،●مقاله●حاضر●در●پنج●بخش●سازماندهی●
می●شود.●پس●از●مقدمه،●ادبیات●موضوع●در●بخش●نخست●مورد●بررسی●قرار●می●گیرد.●بخش●
دوم●مشتمل●بر●چارچوب●نظری●است.●در●بخش●سوم،●روش●شناسی●مقاله●و●پایه●های●آماری●
و● مقصد● مبدأ،● بعد● سه● هر● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● محاسبه● نحوه● و● می●شود● ارائه●
سیاستی●تشریح●می●گردد.●بخش●چهارم●مقاله●به●تبیین●یافته●های●پژوهش●اختصاص●یافته●است●

و●در●پایان،●جمع●بندی●از●مهم●ترین●یافته●های●مقاله●ارائه●می●گردد.

1. ادبیات موضوع
دسته● دو● به● ـ●●ستانده● داده● از●جداول● استفاده● با● واردات● در●حوزه● گرفته● مطالعات●صورت●
مطالعات●داخلی●و●خارجی●طبقه●بندی●می●شوند.●در●بسیاری●از●مطالعات●داخلی،●به●آمارهای●
موجود●)داخلی●و●واردات(،●مستقل●از●روش●های●تفکیک●واردات●و●فروض●مربوط●به●آن،●
برخی● در● و● پرداخته●اند● داخلی● پیوندهای● و● واردات● محتوای● محاسبه● به● و● کرده●اند● استناد●
گرفته● واردات●صورت● تفکیک● برای● تالش● مشخص،● فروض● و● روش● مبنای● بر● مطالعات●
است●که●برای●نمونه●می●توان●به●مطالعات●فریدزاد●و●مهاجری●)1395(،●مهاجری●و●فریدزاد●
)1393(،●پاشا●و●همکاران●)1392(،●بانوئی●)1391(،●مهاجری●و●موسوی●نیک●)1391(،●جیانسو●
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این●مطالعات،●روی● نمود.●هر●چند●در● اشاره● و●همکاران●)2008(1●و●ریس●و●روآ●)2009(2●
روش●های●تفکیک●واردات●تأکید●شده●است●اما●وابستگی●به●واردات●از●ابعاد●مختلف●مورد●
و● مقصد● مبدأ،● بعد● سه● از● واردات● بررسی● به● که● مقاله●ای● تنها● است.● نگرفته● قرار● سنجش●

سیاستی●پرداخته●است،●مطالعه●سنیسن●و●سنیسن●)2001(●است.
مشاهدات●کلی●بیانگر●این●است●که●در●ایران●نیز●به●رغم●مطالعاتی●که●طی●سال●های●اخیر●به●

اهمیت●تفکیک●واردات●توجه●نموده●اند،●چند●نکته●مورد●غفلت●قرار●گرفته●است:●
-●اوالً●سه●بعد●مختلف●وابستگی●به●واردات●)بعد●مبدأ،●مقصد●و●سیاستی(●به●طور●همزمان●

مورد●توجه●پژوهشگران●داخلی●قرار●نگرفته●است.●
-●ثانیاً●تغییرات●وابستگی●بخش●های●اقتصادی●به●واردات●نیز●مورد●سنجش●قرار●نگرفته●است●
و●بیشترین●تأکیدشان●روی●تفکیک●واردات●به●واردات●واسطه●ای،●مصرفی●و●سرمایه●ای●
و● مقصد● مبدأ،● بعد● از●سه● واردات● به● توجه●کمتری● نیز● مطالعات●خارجی● در● و● بوده●
سیاستی●شده●است●و●بیشترین●تأکید●بر●بخش●های●پیشین●و●پسین●و●در●نظر●گرفتن●یا●
نگرفتن●ماهیت●وارداتی●یا●داخلی●بودن●پیوندهای●پیشین●و●پسین●بوده●است.●در●بسیاری●
تنها● و● گرفته● صورت● واردات● جایگاه● گرفتن● نظر● در● بدون● پیوند●ها● این● مقاالت● از●

مقاله●ای●که●به●سه●بعد●از●واردات●توجه●کرده●مقاله●سنیسن●و●سنیسن●)2001(●است.
هدف●مقاله●حاضر،●پر●کردن●این●خأل●پژوهشی●در●ادبیات●است●و●در●این●مطالعه،●ضمن●توجه●
همزمان●به●سه●بعد●مختلف●وابستگی●به●واردات●)بعد●مبدأ،●مقصد●و●سیاستی(،●تغییرات●وابستگی●
بخش●های●اقتصادی●نیز●به●واردات●طی●دوره●1380●تا●1390●مورد●بررسی●قرار●خواهد●گرفت.

2. مبانی نظری

و● رقابتی● واردات● ماهیت● به● توجه● و● سو● یک● از● واردات● کردن● منظور● نحوه● از● شناخت●
غیررقابتی●از●سوی●دیگر●نقش●بسزایی●را●در●سنجش●واردات●از●منظر●مبدأ،●مقصد●و●سیاستی●
دارند.●واکاوی●این●موضوعات●بستگی●زیادی●به●روش●های●تفکیک●واردات●و●فروض●حاکم●
بر●آن●●ها●در●جدول●داده-ستانده●دارد.●نحوه●منظور●کردن●واردات●در●جدول●داده●ـ●ستانده●در●

چهار●حالت●کلی●امکان●پذیر●است.

1. Jiansuo et al. (2008).
2. Reis and Rua, 2009.
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حالت●اول؛●به●صورت●یک●بردار●ستونی●و●با●عالمت●منفی●در●ناحیه●تقاضای●نهایی:●منظور●
در● که● است● وارداتی● میزان● کسر● مفهوم● به● ضمنی● به●طور● منفی● عالمت● با● واردات● کردن●
جدول● نهایی(● )تقاضای● دو● ناحیه● و● بخشی(● بین● واسطه●ای● مبادالت● )ماتریس● یک● ناحیه●
داده-ستانده●وجود●دارد.●الزم●به●ذکر●است●که●این●حالت●از●طبقه●بندی●واردات●واسطه●ای،●

سرمایه●ای●و●مصرفی●ناتوان●است1و●2.
حالت●دوم؛●واردات●به●صورت●بردار●سطری●و●با●عالمت●مثبت:●دو●تفاوت●اصلی●در●مقایسه●
و●عرضه● داخلی● تقاضای● برحسب● تراز● اول● در●حالت● آنکه،● اول● دارد؛● اول●وجود● با●حالت●
داخلی●است●حال●آنکه●در●حالت●دوم،●تراز●برحسب●تقاضای●کل●و●عرضه●کل●●است.●دوم؛●
محاسبه●ضرایب●مستقیم●و●ضرایب●فزاینده●تولید●در●دو●جدول●متفاوت●است●به●طوری●که●در●
اولی،●بر●مبنای●ستانده●یا●عرضه●داخلی●و●در●حالت●دوم●بر●مبنای●عرضه●کل●محاسبه●می●شود3●و4.
حالت●سوم؛●تفکیک●واردات●واسطه●ای●و●منظور●کردن●آن●به●صورت●یک●بردار●سطری●
با●عالمت●مثبت●در●ناحیه●سوم●)ارزش●افزوده(●جدول:●این●جدول●در●مقایسه●با●جداول●حالت●
و● نوع●جدول● این● تدوین● از؛●یک-● عبارت●اند● که● دارد● متمایزی● دوم،●خصوصیات● و● اول●
کاربست●آن●نیاز●به●یک●پیش●فرض●اساسی●دارد●و●آن●این●است●که●فقط●فعالیت●های●تولیدی●
در●فرآیند●تولید●خود●نیاز●به●واردات●دارند●و●تمامی●اجزای●تقاضای●نهایی●منشأ●داخلی●دارند،●
بنابراین●این●نوع●جدول●فقط●واردات●واسطه●ای●را●به●دست●می●دهد.●دو-●در●عمل●ناحیه●یک●
جدول●مذکور●حاوی●دو●ماتریس●مستقل●است●که●عبارت●اند●از●ماتریس●مبادالت●واسطه●ای●
بین●بخشی●داخلی●و●ماتریس●واردات●واسطه●ای●بین●بخشی.●جمع●سطری●این●ماتریس●میزان●
مثبت● عالمت● با● ستونی● بردار● یک● به●صورت● و● می●کند● آشکار● را● مقصد● به● مبدأ● واردات●
است.●ارقام●حاصله●از●بردار●مذکور●در●سطح●بخش●●ها●و●کل●اقتصاد●با●ارقام●بردار●واردات●با●
عالمت●منفی●در●سطوح●بخش●●ها●و●کل●اقتصاد●در●ناحیه●دو●جدول●با●هم●برابر●بوده●و●بدین●
بردار● فقط● می●ماند● باقی● خارج● دنیای● در● آنچه● بنابراین● می●کند.● خنثی● را● همدیگر● ترتیب●
صادرات●کاال●ها●و●خدمات●است،●نه●بردار●خالص●صادرات●کاال●ها●و●خدمات.●جمع●ستونی●

1.●بانوئی●و●همکاران،●1396.
2.●بانوئی●و●مهاجری،●1396.

3. Kronenberg,2009 & 2012.
4. Flegg et al. 2015 & 2016.
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ماتریس●مذکور●میزان●واردات●واسطه●ای●انواع●کاال●ها●)مبادی●واردات(●را●توسط●بخش●های●
مختلف●اقتصادی●نشان●می●دهد●که●به●صورت●یک●بردار●سطری●در●ناحیه●ارزش●افزوده●ظاهر●
جزء● سرمایه(● و● کار● )نیروی● تولیدی● اولیه● عوامل● همانند● مذکور● واردات● سه-● می●گردد.●

عوامل●تولیدی●در●تابع●تولید●در●نظر●گرفته●می●شود1.
به●صورت● تفکیک●واردات●واسطه●ای،●مصرفی●و●سرمایه●ای●و●درج●آن● حالت●چهارم؛●
منظر● از● همچنین● و● آماری● پایه●های● سازمان●دهی● منظر● از● جدول:● سوم● ناحیه● در● برداری●
به●کارگیری●با●توجه●به●نقش●و●اهمیت●واردات●نسبت●به●جداول●پیشین●دارای●انعطاف●پذیری●
که● می●شود● فرض● آن●●ها● کاربست● همچنین● و● از●جداول● نوع● این● تدوین● در● است.● بیشتری●
عالوه●بر●فعالیت●های●اقتصادی●در●ناحیه●اول●جدول،●تقاضای●نهایی●هم●شامل●واردات●است●
)سازمان●ملل،●20082●و●اداره●آمارهای●اقتصادی●اتحادیه●اروپا،●20083(.●واردات●در●تقاضای●

نهایی●به●دو●شکل●در●نظر●گرفته●می●شود.

جدول 1ـ ساختار کلی جدول نوع اول

تولید 
مبادالت واسطه ای بین بخشیتقاضای نهاییصادراتمنهای واردات)ستانده(

)داخلی و واردات واسطه ای(

ارزش●افزوده

تولید)ستانده(

جدول 2ـ ساختار کلی جدول نوع دوم

مبادالت واسطه ای بین بخشیتقاضای نهاییصادراتتقاضای کل
)داخلی و واردات واسطه ای(

ارزش●افزوده

تولید●)ستانده(

واردات

عرضه●کل

1. Dietzenbacher and Hoen, 1998 & 1999.
2. United Nations, 2008.
3. Eurostat, 2008.
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جدول 3ـ ساختار کلی جدول نوع سوم

تقاضای نهایی ستانده
بدون واردات

مبادالت واسطه ای 
بین بخشی داخلی

ارزش●افزوده●و●واردات●واسطه●ای

ستانده

جدول 4ـ ساختار کلی جدول نوع چهارم

تقاضای نهایی داخلی صادراتستانده
بدون واردات

مبادالت واسطه ای 
بین بخشی داخلی

ارزش●افزوده●و●واردات●واسطه●ایواردات●مصرفی●و●سرمایه●ایواردات●برای●صادراتجمع●واردات

ستانده

منبع:●کروننبرگ،●2012

به●جدول●داده- ما● مقاله● این● منظور●کردن●واردات،●در● نحوه● میان●چهار●حالت●مختلف● از●
ستانده●ای●از●نوع●چهارم●نیاز●است●که●این●جدول●داده-ستانده●در●سطح●ملی●محاسبه●نمی●شود.●
در●این●مقاله●از●روشی●که●در●آن●واردات●برحسب●واسطه●ای،●مصرفی●و●سرمایه●ای●تفکیک●

می●شود،●استفاده●شده●است●که●انعطاف●بیشتری●نسبت●به●سایر●روش●●ها●دارد.1

3. روش شناسی تحقیق

3-1. روش محاسبه وابستگی بخش های اقتصادی به واردات واسطه ای از منظر 
مبدأ، مقصد و سیاستی2

مقصد● مبدأ،● منظر● از● واسطه●ای● واردات● به● اقتصادی● بخش●های● وابستگی● محاسبه● به●منظور●

به●سه●روش●کلی●تقسیم●نمود.●روش●اول؛●تفکیک●واردات● ادبیات●موجود،●تفکیک●واردات●را●می●توان● با●بررسی● ●.1
واسطه●ای،●روش●دوم؛●تفکیک●واردات●برحسب●واسطه●ای●و●سایر●واردات●و●روش●سوم؛●تفکیک●واردات●برحسب●
واسطه●ای،●مصرفی●و●سرمایه●ای●است.●با●عنایت●به●اینکه●در●مقاالت●منتشر●شده●پیشین،●به●طور●مبسوط●به●نحوه●تفکیک●
واردات●براساس●هر●سه●روش●اشاره●شده●است●لذا●به●منظور●احتراز●از●طوالنی●شدن●حجم●مقاله●از●ارائه●مبانی●نظری●
شقوق●مختلف●تفکیک●واردات●در●اینجا●چشم●پوشی●نموده●ایم.●خوانندگان●می●توانند●برای●اطالعاتی●بیشتر●به●مقاالت●

زیر●مراجعه●نمایند:●بانوئی●)1391(●و●سیوهونگ●و●جیانسو)2007(.
2.●توضیحات●این●قسمت●با●اندکی●ویرایش●از●مقاله●سنیسن●و●سنیسن●)2001(●اقتباس●شده●است.
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مدل● در● واسطه●ای● واردات● پذیرد.● صورت● واردات● تفکیک● باید● ابتدا● در● سیاستی● و●
مبدأ،● واسطه●ای● واردات● می●شوند.● تعیین● مقصد● و● مبدأ● جنبه● دو● به● توجه● با● ستانده● ●- داده●
عرضه●کنندگان●خارجی●)بخش●های●i=1,…,n(●را●در●برمی●گیرد●و●واردات●واسطه●ای●مقصد●
مشتمل●بر●بخش●های●داخلی●)بخش●های●j=1,…,n(●می●باشد.●در●حالت●کاربردی●بسط●یافته●
●)k=1,…,n( سیاستی● بخش●های● طرف● )از● نهایی● تقاضای● افزایش● که● معناست● بدین● این●
●)i(●موجب●افزایش●نیازهای●نهاده●های●واسطه●ای●می●شود●که●برحسب●واردات●واسطه●ای●مبدأ
محاسبه●می●گردد.●در●خصوص●حالت●دوم،●تقاضای●نهایی●منجر●به●افزایش●نیازهای●نهاده●ای●
واسطه●ای●برحسب●واردات●توسط●مقصد●)j(●می●شود.●در●این●پژوهش●با●استفاده●از●روشی●که●
در●مقاله●گولی●سنیسن●و●امیت●سنیسن●2001●معرفی●شده●است●برای●تلفیق●هر●سه●بعد●واردات●

واسطه●ای●)مبدأ،●مقصد●و●سیاست(●استفاده●خواهد●شد.

3-1-1. نحوه محاسبه واردات واسطه ای مبدأ
●به●ابعاد●n*●n●به●ترتیب●ماتریس●های●ضرایب●مستقیم●واردات● ●و● فرض●می●شود●که
●ماتریس●ضرایب●فنی●یا●ضرایب●مستقیم●است●که● واسطه●ای●و●داخلی●را●نشان●می●دهند●و●
●به●دست●می●آید.●نیازهای●مستقیم●واردات● از●جمع●دو●ماتریس●فوق●یعنی●

واسطه●ای●را●توسط●مبدأ●با●استفاده●از●رابطه●)1(●می●توان●به●دست●آورد:

●)1

●یک●بردار●ستونی●n*1●است●که●ستانده●●بخشی●در●سطح●ملی●●را●در●رابطه● در●رابطه)1(●●
که●کل● است● ستونی● بردار● یک● ●m همچنین● و● می●دهد● نشان● لئونتیف● داخلی● تولیدی● تراز●
واردات●واسطه●ای●بخش●مبدأiام●)بخش●خارجی●و●یا●عرضه●کننده●خارجی(●را●نشان●می●دهد.
به●ترتیب● ●x و● ●Am می●کند.● منعکس● را● اقتصاد● واسطه●ای● واردات● کل● ● intMm

i
i =∑

هستند.● بخش●●ها● ستانده● ارزش● ستونی● بردار● و● واسطه●ای● واردات● مستقیم● ضرایب● ماتریس●
برای●محاسبه●نیازهای●مستقیم●و●غیرمستقیم●واردات●واسطه●ای●بخش●های●اقتصادی●از●رابطه●

تراز●تولیدی●داخلی●لئونتیف●استفاده●می●شود.

exfeZx dd ++= ●+ex● ●)2



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 87، تابستان 1397 10 

xAZ dd = ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●)3

با●جایگزینی●رابطه●)3(●در●رابطه●)2(●رابطه●جدید●زیر●به●دست●می●آید:

dd yxAx += ●)4

dd yAIx 1)( −−= ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●)5

●در●روابط●2●تا●5●به●ترتیب●بردار●ستونی●ارزش●ستانده،●ماتریس●مبادالت●واسطه●ای●بین●
بخشی●داخلی،●بردار●تقاضای●نهایی●داخلی●و●ماتریس●ضرایب●فزاینده●تولید●داخلی●را●آشکار●

می●کنند.
حال●اگر●رابطه●5●را●در●رابطه●1●جایگزین●نماییم،●واردات●واسطه●ای●مستقیم●و●غیرمستقیم●

بخش●●ها●در●تأمین●افزایش●تقاضای●نهایی●داخلی●به●صورت●زیر●حاصل●می●گردد:

●)6

●منعکس●کننده●ماتریس●ضرایب●فزاینده●واردات●واسطه●ای●است●که●میزان● ●یا● که●
که RAS m= ●و درجه●وابستگی●بخش●●ها●را●مشخص●می●کنند●و●در●آن
●نشان●می●دهد●افزایش●یک●واحد●تقاضای●نهایی●داخلی●بخش●سیاستی،●چه●میزان●به●طور●
مستقیم●و●غیرمستقیم●نیاز●به●واردات●واسطه●ای●از●بخش●های●مبدأ●و●یا●عرضه●کنندگان●خارجی●

دارند)سنیسن●و●سنیسن●2001(.

3-1-2. واردات واسطه ای مقصد

واکنش● »در● که● است● کلیدی● سوأل● این● به● پاسخ● هدف● واردات،● از● جنبه● این● بررسی● در●
واردات● i،●چقدر● بخش●خارجی● از● ●k سیاستی● بخش● داخلی● نهایی● تقاضای● در● افزایش● به●
واسطه●ای●توسط●بخش●تقاضا●کننده●داخلی●j●مورد●نیاز●است؟«●رابطه●زیر●پاسخ●به●سؤال●مطرح●

شده●را●تعیین●می●کند.

●)7

مقصد● بخش●های● توسط● شده● وارد● واسطه●ای● نهاده●های● به● مربوط● ●n*1 بردار● یک● ●u
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● ●یک●ماتریس●قطری●است●که●هر●عنصر●آن● )بخش●های●داخلی(●●است●و●
اقتصاد● واسطه●ای● واردات● کل● برابر● مجدداً● ●u کل● است.● ●) ماتریس● ستونی● کل● )جمع●
به● مقصد● توسط● واسطه●ای● واردات● کردن● مرتبط● ●. یعنی● است●

تقاضای●نهایی●از●طریق●رابطه●زیر●صورت●می●گیرد:

●)8

●یا●V●نشان●می●دهد●که●نیاز●واردات●واسطه●ای●بخش●داخلی●j●●ام ●که●عناصر●ماتریس●
k●چقدر●است●یعنی●برای●تأمین●تقاضای●نهایی● ناشی●از●یک●واحد●تغییر●در●تقاضای●نهایی●

داخلی●بخش●i●به●چه●میزان●واردات●واسطه●ای●مبدأ●از●سایر●بخش●نیاز●است

3-1-3. تبیین واردات از بعد سیاستی 

روابط●6●و●7●به●طور●مستقل●قابلیت●تعیین●بعد●سوم●یعنی●سیاستی●را●ندارند●لذا●الزم●است●با●
توجه●به●روابط●زیر●ادغام●گردند.●

●)9

●یک●ماتریس●قطری●n*n●است●که●به●وسیله●ستون●k●ام●از●ماتریس●R●تشکیل●شده● که●
Gk●نیز●می●تواند●به●عنوان●یک● k،●قطری●شده●است.● ●برای●بخش● است،●یعنی●
مبدأ● توسط● مستقیم● واردات●واسطه●ای● تقاضای● به● مربوط● اطالعات● ترکیب● از● مسیر●خاص●
)i(●و●مقصد●)j(●و●با●اطالعات●مربوط●به●تقاضای●نهایی●بخش●k●که●موجب●افزایش●واردات●
● gij

k Gk●مثل● واسطه●ای●مستقیم●و●غیرمستقیم●می●شود●در●نظر●گرفته●شود.●هر●یک●از●عناصر●
نشان●دهنده●نیازهای●نهاده●ای●واسطه●ای●واردات●)مستقیم+غیرمستقیم(●توسط●بخش●)داخلی(●
j●از●بخش●)خارجی(●i●ام●است●که●به●وسیله●یک●واحد●افزایش●در●تقاضای●نهایی●بخش●k●ام●

ایجاد●می●شود.
نشان● را● عمل● در● واردات● پسین● پیوندهای● و● است● ●Sik منعکس●کننده● ●Gkسطری جمع●

می●دهد،●یعنی

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●)10
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Vjk●است●یعنی
و●جمع●ستونیGk●منعکس●کننده● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●)11

را● ما● ●gij
k ●نظیر عنصر● هر● بنابراین● ●. ● این● بر● عالوه●

قادر●می●سازد●تا●با●استفاده●از●S●و●V●به●ارزیابی●وابستگی●به●واردات●بپردازیم.●از●آنجایی●که●
تقاضا●کننده●داخلی●نمی●دهد●و● مبدأ●اطالعاتی●درباره●بخش●های● از●منظر● واردات●واسطه●ای●
خارجی● عرضه●کننده● بخش●های● مقصد،● منظر● از● واسطه●ای● واردات● وابستگی● در● همچنین●
پنهان●است●از●این●رو●با●بررسی●بعد●سیاستی●وابستگی●به●واردات●بخش●مبدأیی●که●بخش●های●
داخلی●از●آن●نهاده●وارد●کرده●اند●و●بخش●مقصدی●که●این●نهاده●واردشده،●به●آن●تعلق●گرفته●
است،●مشخص●می●شود؛●یعنی●هر●بخش●سیاستی●نهاده●را●از●مبدأ●خارجی●می●گیرد●و●به●مقصد●

داخلی●این●نهاده●را●می●دهد●)سنیسن●و●سنیسن●2001(.●

3-2. پایه های آماری

به●منظور●سنجش●وابستگی●بخش●های●اقتصادی●به●واردات●از●بعد●مبدأ،●مقصد●وسیاستی●الزم●
محاسبه● مضاعف1● تعدیل● روش● از● استفاده● با● ثابت● قیمت● به● داده-ستانده● که●جدول● است●
شود2.الزم●به●ذکر●است●که●به●قیمت●ثابت●تبدیل●نمودن●جداول،●مستلزم●مشخص●کردن●سال●

1.●کاربست●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●جاری●در●تحلیل●های●ایستای●مقایسه●ای●به●دلیل●عدم●تفکیک●آثار●تغییر●قیمت●
به●قیمت●ثابت● و●مقدار●امکان●پذیر●نیست●و●می●بایستی●برای●تجزیه●و●تحلیل●تغییرات●ساختاری،●جداول●داده-ستانده●
محاسبه●شوند.●با●عنایت●به●عدم●تهیه●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●ثابت●توسط●نهادهای●آماری●و●سایر●نهادهای●دولتی●
کشور،●پژوهشگران●متناسب●با●اهداف●و●نیازهای●پژوهشی●خود،●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●ثابت●را●محاسبه●می●کنند.●
به●طور●کلی●کشورهای●جهان●از●سه●روش●برای●محاسبه●جداول●به●قیمت●ثابت●استفاده●می●کنند.●نخست؛●روش●تعدیل●
مضاعف●که●به●علت●سهولت●استفاده،●بیش●از●سایر●روش●●ها●مورد●استقبال●نهادهای●بین●المللی●و●پژوهشگران●خارجی●
قرار●گرفته●است.●با●وجود●این،●روش●تعدیل●مضاعف●یک●روش●یک●سویه●سطری●است●و●از●نارسائی●هایی●همچون●
به●صورت●پسماند●رنج●می●برد.●دوم؛● برای●تعدیل●سطر●ها●و●محاسبه●ارزش●افزوده● به●کارگیری●شاخص●قیمت●یکسان●
بردار● این●روش● در● و● تعدیل●می●کند● را● و●ستون● و●همزمان●سطر● است● تعدیل●دو●سویه● RAS●که●یک●روش● روش●
به● دسترسی● مستلزم● روش● این● کارگیری● به● پسماند.● نه● و● می●شوند● گرفته● نظر● در● برون●زا● صورت● به● ارزش●افزوده●
و● واردات● تشکیل●سرمایه،●مصرف●دولت،● نهایی●)مصرف●خانوار،● تقاضای● اجزای● ارزش●افزوده،● ستانده،● بردارهای●
صادرات(●به●قیمت●ثابت●است●لذا●در●مورد●ایران●که●این●بردار●ها●به●تفکیک●بخش●های●اقتصادی●و●به●قیمت●ثابت●منتشر●
نمی●شود،●فعاًل●قابل●استفاده●نیست.●سوم؛●روش●محاسبه●همزمان●ماتریس●های●ساخت●و●جذب●به●قیمت●ثابت●و●جاری●
که●از●این●روش●نیز●به●دلیل●فقدان●آمار●و●اطالعات●نمی●توان●برای●ایران●استفاده●کرد.●با●عنایت●به●توضیحات●فوق،●در●

این●مقاله،●روش●تعدیل●مضاعف●مبنای●محاسبه●جداول●داده-ستانده●به●قیمت●ثابت●قرار●گرفته●اند.
2.●نحوه●تبدیل●جداول●داده●-ستانده●به●قیمت●ثابت●بطور●مفصل●در●پژوهش●بانوئی●)1393(●ارائه●شده●است.●
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پایه●است●که●در●این●مقاله،●سال●1390●به●عنوان●سال●پایه●در●نظر●گرفته●شده●است.●همچنین●
آمار●شاخص●قیمت●●ها●به●تفکیک●بخش●●ها●موردنیاز●است●که●از●دو●منبع●استفاده●شده●است:

نظر●گرفته● در● را●سال●1390● پایه● بانک●مرکزی●که●سال● تولیدکننده● قیمت● 1.●شاخص●
است.

2.●شاخص●ضمنی●قیمت●که●با●استفاده●از●ارقام●تولید●ناخالص●ملی●به●قیمت●جاری●و●ثابت●
سال●1383●موجود●در●حساب●های●ملی●ساالنه●بانک●مرکزی●محاسبه●می●شود.

از● به●واردات● اقتصادی● از●آنجایی●که●هدف●مقاله●حاضر،●سنجش●وابستگی●بخش●های● ●
بعد●مبدأ،●مقصد●و●سیاستی●است،●ضرورت●دارد●بعد●از●تبدیل●جدول●به●قیمت●ثابت●تفکیک●
واردات●از●روش●سوم●آن●صورت●پذیرد.●منابع●اطالعاتي●مورد●استفاده●در●پژوهش●به●ترتیب●
جداول●ساخت●و●جذب●مرکز●آمار●ایران●برای●سال●1380●است●که●با●استفاده●از●آنها،●جدول●
فعالیت●در●فعالیت●با●فرض●تکنولوژی●فعالیت●محاسبه●شده●است●و●همچنین●جدول●فعالیت●در●
فعالیت●با●فرض●تکنولوژی●فعالیت●بهنگام●شده●توسط●مرکز●پژوهش●های●مجلس●برای●سال●های●

1385و1390●نیز●دو●جدول●دیگری●هستند●که●در●این●پژوهش●مورد●استفاده●قرار●گرفته●اند.●

4. نتایج حاصله و تحلیل آن

بر● )مشتمل● اقتصادی● بخش● هفت● برای● سیاستی● و● مقصد● مبدأ،● بعد● از● واسطه●ای● واردات●
بخش●کشاورزی،●استخراج●نفت●خام●و●گازطبیعی،●سایر●معادن،●صنعت،●آب●ـ●برق●و●گاز،●
ساختمان●و●خدمات(●در●دوره●زمانی●1380●تا●1390●به●قیمت●ثابت●سال●1390●محاسبه●گردید●
نتایج●حاصله●از●بعد●مبدأ●و●از●بعد●مقصد●در●جدول●5●سازماندهی●شده●اند.●مهم●ترین●مشاهدات●

و●یافته●●ها●براساس●جدول●)5(●عبارتند●از:
نخست●آنکه،●بخش●صنعت●باالترین●وابستگی●به●واردات●واسطه●ای●از●بعد●مبدأ●را●دارد.●
همانطور●که●قباًل●اشاره●شد●وابستگی●به●واردات●واسطه●ای●از●بعد●مبدأ●در●سال●1380●حاکی●
اقتصادی● نیاز●بخش●های● نهاده●های●صنعتی●مورد● از● میلیارد●ریال● از●آن●است●که●146●هزار●
باید●از●طریق●واردات●تأمین●شود●که●این●رقم،●معادل●43/60●درصد●GDP●بخش●صنعت●در●
همین●سال●است.●محاسبات●حاکی●از●آن●است●مقدار●وابستگی●مطلق●در●سال●1390●به●540●
هزار●میلیارد●ریال●افزایش●یافته●و●حدود●3/7●برابر●شده●است.●همچنین●وابستگی●به●واردات●
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از●بعد●مبدأ●با●توجه●به●ارقام●نسبی●نیز●افزایش●یافته●و●به●56/76●درصد●GDP●بخش●صنعت●
رسیده●است.

را●دارد.● بعد●مقصد● از● به●واردات●واسطه●ای● باالترین●وابستگی● دوم●آنکه●بخش●صنعت●
نیافته●است،●بلکه●متأسفانه● تنها●این●وابستگی●کاهش● نه● نیز● طی●دوره●زمانی●1380●تا●1390●
نیز●شده●است●به●طوری●که●بخش●مذکور●در●فرآیند●تولید●محصوالت●خود●در●سال● تعمیق●
GDP●اش● 1380●ناگزیر●از●واردات●102●هزار●میلیارد●ریالی●بوده●که●حدود●30/33●درصد●
با● معادل● که● یافته● افزایش● ریال● میلیارد● هزار● ●350 به● ●1390 سال● در● رقم● این● و● است● بوده●

36/77●درصد●GDP●اش●بوده●است.
سوم●اینکه●کمترین●وابستگی●به●واردات●از●بعد●مبدأ●مربوط●به●بخش●ساختمان●است●که●
دور●از●انتظار●هم●نبود.●زیرا●اساساً●واردات●ساختمان●از●خارج●از●کشور●موضوعیت●ندارد●و●
به●همین●دلیل●ارقام●مطلق●و●نسبی●وابستگی●به●واردات●واسطه●ای●مربوط●به●این●بخش●صفر●
بخش● به● مربوط● مبدأ● بعد● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● کمترین● آن،● از● پس● می●باشد.●
این● بخش،● این● در● ایران● نسبی● مزیت● به● توجه● با● است●که● و●گازطبیعی● نفت●خام● استخراج●

یافته●نیز●دور●از●انتظار●نبود.
چهارم●آنکه،●به●لحاظ●ارقام●مطلق،●کمترین●وابستگی●به●واردات●واسطه●ای●از●بعد●مقصد●
تا●1390در●بخش●سایر●معادن●و●سپس●بخش●استخراج●نفت●خام●و● طی●دوره●زمانی●1380●
گازطبیعی●رخ●داده●است●و●این●بدین●معناست●که●واردات●نهاده●های●واسطه●ای●مورد●نیاز●این●

بخش●●ها●چندان●زیاد●نیست.
برای● مطلق● ارقام● منظر● از● و● مقصد● بعد● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● آنکه● پنجم●
تمامی●بخش●های●اقتصادی●افزایش●یافته●است●و●این●بدین●معناست●که●در●دوره●زمانی●1380●
نیازشان● تا1390،●بخش●های●اقتصادی●ناگزیر●شده●اند●که●واردات●نهاده●های●واسطه●ای●مورد●
افزایش● به●واردات●حتماً● وابستگی● نیست●که● معنا● بدین● یافته●ضرورتاً● این● افزایش●دهند.● را●
نسبی●کاهش● به●صورت● به●واردات● GDP●در●همان●بخش،●وابستگی● افزایش● با● یافته،●زیرا●
که● دارد● آن● از● حکایت● مقصد● بعد● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● نسبی● ارقام● می●یابد.●
شدت●وابستگی●بخش●های●کشاورزی،●سایر●معادن،●صنعت،●ساختمان●و●خدمات●به●واردات●

کاالها●و●خدمات●واسطه●ای●افزایش●یافته●است.
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ت سال 1390
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ت واسطه ا

ی به واردا
وابستگ

ی از بعد مقصد
ت واسطه ا

ی به واردا
وابستگ

ق 
مقادیر مطل

ل( 
)میلیون ریا

ی 
مقادیر نسب

 )G
D

P به(
ت

وضعی
ق 

مقادیر مطل
ل( 

)میلیون ریا
ی 

مقادیر نسب
 )G

D
P به(

ت
وضعی

1380
1390

1380
1390

1380
1390

1380
1390

کشاورزی
23،767،429

40،283،316
0/0756

0/0795

ت●چه●
وابستگی●به●واردا

از●منظر●ارقام●مطلق●و●
ش●

چه●نسبی●رو●به●افزای
ت.

بوده●اس

23،134،726
49،449،339

0/0736
0/0976

ت●چه●از●
وابستگی●به●واردا

منظر●ارقام●مطلق●و●چه●نسبی●
ت.

ش●بوده●اس
رو●به●افزای

ت●
استخراج●نف

خام●و●گاز●
طبیعي

38،261
18،856

0/0003
0

ت●چه●
وابستگی●به●واردا

از●منظر●ارقام●مطلق●و●
ش●

چه●نسبی●رو●به●کاه
ت.

بوده●اس

1،052،412
4،710،784

0/0072
0/0048

ت●از●منظر●
وابستگی●به●واردا

ش●بوده●
اعداد●مطلق●رو●به●افزای

ش،●
●این●بخ G

D
P●ت●به

اما●نسب
ت.

ش●بوده●اس
رو●به●کاه

سایر●معادن
4،393،303

2،655،577
0/2651

0/0527

ت●چه●
وابستگی●به●واردا

از●منظر●ارقام●مطلق●و●
ش●

چه●نسبی●رو●به●کاه
ت.

بوده●اس

694،952
2،343،180

0/0419
0/0465

ت●چه●از●
وابستگی●به●واردا

منظر●ارقام●مطلق●و●چه●نسبی●
ت.

ش●بوده●اس
رو●به●افزای

ت
صنع

146،661،988
540،992،839

0/4360
0/5676

ت●چه●
وابستگی●به●واردا

از●منظر●ارقام●مطلق●و●
ش●

چه●نسبی●رو●به●افزای
ت.

بوده●اس

102،005،734
350،490،881

0/3033
0/3677

ت●چه●از●
وابستگی●به●واردا

منظر●ارقام●مطلق●و●چه●نسبی●
ت.

ش●بوده●اس
رو●به●افزای
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ی 
ش ها

نام بخ
ی

اقتصاد

ی از بعد مبدأ
ت واسطه ا

ی به واردا
وابستگ

ی از بعد مقصد
ت واسطه ا

ی به واردا
وابستگ

ق 
مقادیر مطل

ل( 
)میلیون ریا

ی 
مقادیر نسب

 )G
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وضعی
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مقادیر مطل
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مقادیر نسب
 )G

D
P به(

ت
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1380
1390

1380
1390

1380
1390

1380
1390

ب،●برق●و●گاز
آ

669،974
0

0/0074
0

ت●چه●
وابستگی●به●واردا

از●منظر●ارقام●مطلق●و●
ش●

چه●نسبی●رو●به●کاه
ت.

بوده●اس

1،586،354
2،592،682

0/0176
0/0059

ت●از●منظر●
وابستگی●به●واردا

ش●بوده●
اعداد●مطلق●رو●به●افزای

ش،●
G●این●بخ

D
P●ت●به

اما●نسب
ت.

ش●بوده●اس
رو●به●کاه

ساختمان
0

0
0

0
تغییری●در●وابستگی●به●

ش●مشاهده●
ت●در●این●بخ

واردا
نمی●شود.

20،236،452
90،620،064

0/0635
0/2673

ت●چه●از●منظر●
وابستگی●به●واردا

ارقام●مطلق●و●چه●نسبی●رو●به●
ت.

ش●بوده●اس
افزای

ت
خدما

14،310،560
41،876،426

0/0076
0/0137

ت●چه●از●
وابستگی●به●واردا

منظر●ارقام●مطلق●و●چه●نسبی●
ت.

ش●بوده●اس
رو●به●افزای

41،130،885
125،620،084

0/0217
0/0411

ت●چه●از●منظر●
وابستگی●به●واردا

ارقام●مطلق●و●چه●نسبی●رو●به●
ت.

ش●بوده●اس
افزای

ت●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)6(●و●رابطه●)8(
منبع:●محاسبا
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و● دارد● نهفته● خود● درون● مبدأ● بعد● از● را● اطالعاتی● مقصد،● بعد● از● واردات● به● وابستگی●
حلقه● این● نموده●است.● پنهان● خود● در● را● مقصد● بعد● از● اطالعاتی● نیز● مبدأ● بعد● از● وابستگی●
مفقوده●و●اطالعات●پنهان●را●می●توان●از●طریق●واکاوی●وابستگی●به●واردات●از●بعد●سیاستی●
مورد●بررسی●قرار●داد.●در●این●بعد●از●وابستگی،●مشخص●می●شود●که●اوالً●در●پی●افزایش●یک●
واحد●تقاضای●نهایی●در●یک●بخش●سیاستی،●چه●مقدار●واردات●به●طور●مستقیم●و●غیرمستقیم●
)از● از●بخش●های●عرضه●کننده● یافته،●توسط●کدامیک● افزایش● واردات● ثانیاً● افزایش●می●یابد.●
بعد●مبدأ(●تأمین●می●شود●و●چگونه●در●بخش●های●داخلی●اقتصاد●مورد●مصرف●قرار●می●گیرد●
پنهان●است●آشکار● مبدأ● بعد● بعد●مقصدی●که●درون● از● واردات● به● وابستگی● اطالعات● )لذا●
می●گردد(.●ثالثاً●مقدار●افزایش●یافته●واردات،●توسط●کدامیک●از●بخش●های●مصرف●کننده●)از●
بعد●مقصد(●خریداری●می●شود●و●بخش●های●خریدار،●از●کدامیک●از●بخش●های●عرضه●کننده●
خارجی●خریداری●می●کنند●)لذا●اطالعات●وابستگی●به●واردات●از●بعد●مبدأیی●که●درون●بعد●

مقصد●نهفته●است●شفاف●می●شود(.
●n●در●n●با●توجه●به●اینکه●در●توضیح●وابستگی●به●واردات●از●بعد●سیاستی●نیاز●به●جداول
ابعاد●7● با● تبیین●7●جدول● از● لذا● اقتصادی●است● n،●تعداد●بخش●های● از● ای●داریم●که●منظور●
در●7●برای●دو●سال●1390●و●1380●صرف●نظر●نموده●و●در●عوض،●روی●وابستگی●به●واردات●
از●بعد●سیاستی●بخش●صنعت●متمرکز●شده●ایم●زیرا●همانطور●که●در●جدول●)5(●منعکس●شده●
است،●این●بخش●باالترین●وابستگی●به●واردات●از●بعد●مبدأ●و●مقصد●را●دارد.●لذا●واکاوی●بیشتر●
اطالعات●پنهان●در●درون●این●بخش،●از●منظر●سیاستگذاری●می●تواند●دستاوردهای●بیشتری●به●
دنبال●داشته●باشد.1●نتایج●محاسبات●مربوط●به●وابستگی●به●واردات●از●بعد●سیاستی●برای●سال●

1380●و●1390●به●ترتیب●در●جداول●)6(●و●)7(●منعکس●شده●است.
نتایج●حاصله●از●جدول●)6(●به●این●قرار●است●که●اگر●بخش●صنعت●به●منزله●بخش●سیاستی●در●
نظر●گرفته●شود،●با●افزایش●تقاضای●نهایی●به●میزان●1●میلیون●ریال●به●میزان●143،410●ریال●واردات●
به●طور●مستقیم●و●غیر●مستقیم●مورد●نیاز●است.●این●حجم●از●واردات●از●بخش●های●●کشاورزی●
22،890●ریال،●سایر●معادن●4،120●ریال،●صنعت●109،710●ریال،●آب،●برق●و●گاز●400●ریال●و●
خدمات●6،250●ریال●به●عنوان●مبدأ●خارجی●تأمین●می●شود.2●وارداتی●که●به●طور●مثال●از●بخش●

1.●تجزیه●و●تحلیل●وابستگی●به●واردات●از●بعد●سیاستی●سایر●بخش●های●اقتصادی●در●پیوست●ارائه●شده●است.
2.●این●ارقام●از●ضرب●اعداد●مندرج●در●ستون●آخر●جدول●)6(●در●عدد●یک●میلیون●ریال●به●دست●آمده●اند.
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صنعت●به●عنوان●مبدأ●خارجی●صورت●می●پذیرد،●به●میزان●6،770●ریال●به●بخش●کشاورزی،●70●
ریال●به●بخش●استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی،●530●ریال●به●بخش●سایر●معادن،●97،660●ریال●
به●بخش●صنعت،●430●ریال●به●بخش●آب،●برق●و●گاز،●340●ریال●به●بخش●ساختمان●و●3،910●
ریال●به●بخش●خدمات●داخلی●می●دهد●تا●این●بخش●●ها●برای●پاسخگویی●به●تقاضای●نهایی●ایجاد●

شده،●از●این●واردات●در●تولیدشان●بهره●مند●شوند.●

جدول 6ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )صنعت( سال 1380

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج 

نفت و گاز 
طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب برق 

گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/0035000/000020/01929000/000070/02289کشاورزی

استخراج●نفت●
خام●و●گاز●طبیعي

0000/000040000/00004

0/0000200/000010/0040600/000020/000020/00412سایر●معادن

0/006770/000070/000530/097660/000430/000340/003910/10971صنعت

0/00001000/000280/0000900/000020/00040آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/000630/000020/000060/004590/000120/000040/000780/00625خدمات

∑igijk0/010930/000100/000620/125910/000650/000390/004800/14341

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

بخش●های●اقتصادی●برای●پاسخگویی●به●تقاضای●نهایی●1●میلیون●ریالی●بخش●صنعت●باید●
نسبت●به●افزایش●تولید●خود●مبادرت●ورزند●که●برای●افزایش●تولیدشان●نیاز●به●کاالی●واسطه●ای●
دارند●که●بخشی●از●این●کاالی●واسطه●ای●از●طریق●واردات●تأمین●می●شود.●از●مقدار●143،410●
ریالی●واردات●واسطه●ای،●10،930●ریال●به●بخش●کشاورزی،●10●ریال●به●بخش●استخراج●نفت●
خام●و●گاز●طبیعی،●620●ریال●به●بخش●سایر●معادن،●125،910●ریال●به●بخش●صنعت،●650●ریال●
به●بخش●آب،●برق●و●گاز،●390●ریال●به●بخش●ساختمان●و●4،800●ریال●به●بخش●خدمات●تعلق●
از● از●این●واردات●استفاده●کنند.1●این●بخش●●ها●این●واردات●را● تا●در●فرآیند●تولید●خود● دارند●

1.●این●ارقام●از●ضرب●اعداد●مندرج●در●سطر●آخر●جدول●)6(●در●عدد●یک●میلیون●ریال●به●دست●آمده●اند.
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بخش●های●خارجی●مبدأ●تأمین●می●کنند.●به●طور●مثال●بخش●صنعت●125،910●ریال●وارداتی●که●
نیاز●دارد●را●از●بخش●کشاورزی●به●میزان●19،290●ریال،●بخش●استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی●
40●ریال،●بخش●سایر●معادن●4،060●ریال،●بخش●صنعت●97،660●ریال،●بخش●آب،●برق●و●گاز●
280●ریال●و●بخش●خدمات●به●میزان●4،590●ریال●به●عنوان●مبدأ●های●خارجی●وارد●می●کند.●در●
بخش●صنعت● برای● مبدأ● عنوان● به● صنعت● بخش● از● واسطه●ای● واردات● بیشترین● فوق● جدول●

داخلی●به●عنوان●مقصد●به●میزان●97،660●ریال●انجام●می●شود.

جدول 7ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )صنعت( سال 1390

عنوان رشته 
کشاورزیفعالیت ها

استخراج 
نفت و گاز 

طبیعي
سایر 
آب برق صنعتمعادن

jgij∑خدماتساختمانگاز
k

0/0022900/000020/01153000/000060/01391کشاورزی

استخراج●نفت●و●گاز●
0000/000010000/00001طبیعي

0000/001000000/00101سایر●معادن

0/005430/000130/000420/141770/000290/000730/006760/15553صنعت

00000000آب●برق●گاز

00000000ساختمان

0/000410/000030/000070/007080/000050/000050/001000/00870خدمات

∑jgij
k0/008130/000170/000510/161390/000340/000790/007830/17916

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

ارقام●مندرج●در●جدول●)7(●نیز●تفسیر●مشابهی●دارد●لکن●نکته●مهم●آن●است●که●در●سال●
1390●اگر●یک●میلیون●ریال●تقاضای●نهایی●از●بخش●صنعت●افزایش●یابد●)یعنی●دولت●خرید●
خود●از●این●بخش●را●به●میزان●1●میلیون●ریال●افزایش●دهد(،●مقدار●واردات●به●طور●مستقیم●و●
غیرمستقیم●به●میزان●179،160●ریال●مورد●نیاز●خواهد●بود●که●حدود●1/25●برابر●میزان●واردات●

مورد●نیاز●در●سال●1380●است.
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جمع بندی و مالحظات

به●رغم●مطالعاتی●که●در●سال●های●اخیر●به●بررسی●اهمیت●و●جایگاه●واردات●در●تولید●بخش●های●
به● وابستگی● همزمان،● طور● به● مطالعات● این● از● یک● هیچ● در● پرداخته●اند،● کشور● اقتصادی●
واردات●واسطه●ای●از●سه●بعد●مبدأ،●مقصد●و●سیاستی●مورد●واکاوی●قرار●نگرفته●است.●نوآوری●
به●واردات●واسطه●ای● وابستگی● بار،● برای●نخستین● نهفته●است●که● این●موضوع● مقاله●در● این●
بخش●های●اقتصادی●از●سه●بعد●مبدأ،●مقصد●و●سیاستی●مورد●مطالعه●قرار●گرفته●است.●نتایج●

اصلی●این●مقاله●نشان●دهنده●آن●است●که:
طی● مطلق(● ارقام● منظر● )از● مقصد● بعد● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● آنکه،● اول● ●-
دوره●زمانی●1380●تا●1390●افزایش●قابل●توجهی●یافته●است.●باالترین●میزان●افزایش●
مربوط●به●بخش●صنعت●بوده●است●به●طوری●که●حدود●57●درصد●از●افزایش●واردات●
بدین●معناست●که● این● بوده●است.● به●بخش●صنعت● بعد●مقصد،●مربوط● از● واسطه●ای●

تولید●در●بخش●صنعت●به●شدت●وابسته●به●نهاده●های●واسطه●ای●وارداتی●است.
تا● ●1380 زمانی● دوره● طی● نیز● مبدأ● بعد● از● واسطه●ای● واردات● مطلق● ارقام● آنکه،● دوم● ●-
بخش●صنعت● به● مربوط● افزایش● رقم● باالترین● هم،● باز● و● است● یافته● افزایش● ●1390
بوده●است●که●سهم●حدود●90●درصدی●از●این●میزان●افزایش●را●در●اختیار●داشته●است.●
بخش●های● نیاز● مورد● واسطه●ای● محصوالت● بیشترین● که● معناست● بدین● نیز● رقم● این●

اقتصادی●که●از●طریق●واردات●تأمین●می●شود،●مربوط●به●کاالهای●صنعتی●است.
-●سوم●آنکه●کمترین●وابستگی●به●واردات●از●بعد●مبدأ●به●بخش●ساختمان●تعلق●دارد●که●
با●مشاهدات●دنیای●واقعی●نیز●سازگار●است●زیرا●در●دنیای●واقعی،●واردات●ساختمان●
از●خارج●از●کشور●بی●معناست●و●از●این●رو،●ارقام●مطلق●و●نسبی●وابستگی●به●واردات●
به● وابستگی● کمترین● آن،● از● پس● می●باشد.● صفر● بخش● این● به● مربوط● واسطه●ای●
واردات●واسطه●ای●از●بعد●مبدأ●مربوط●به●بخش●استخراج●نفت●خام●و●گازطبیعی●است●
که●با●توجه●به●مزیت●نسبی●ایران●در●این●بخش،●این●یافته●نیز●با●شواهد●دنیای●واقعی●

همخوانی●دارد.
به● ساختمان● بخش● وابستگی● میزان● در● مالحظه●ای● قابل● افزایش● یک● آنکه،● چهارم● ●-
نهاده●های●وارداتی●واسطه●ای●مشاهده●می●شود.●با●اینکه●در●سال●1380●نسبت●واردات●
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بود● GDP●اش،●حدود●6●درصد● به● این●بخش● تولید● فرآیند● نیاز●در● واسطه●ای●مورد●
این● از●26●درصد●رسیده●است.● به●بیش● یافته●و● قابل●توجهی● افزایش● در●سال●1390●
مشاهده●به●معنای●این●است●که●تولیدات●بخش●های●تولیدی●داخلی●کشور●متناسب●با●
نیازهای●بخش●ساختمان●گسترش●نیافته●است●و●وابستگی●بخش●ساختمان●به●نهاده●های●

وارداتی●از●دنیای●خارج،●افزایش●شدیدی●را●تجربه●نموده●است.
و● صنعت● بخش●های● در● ویژه● به● مقصد● بعد● از● واسطه●ای● واردات● به● وابستگی● افزایش●
ساختمان،●حکایت●از●آن●دارد●که●منابع●ارزی●هنگفتی●در●هر●سال●از●کشور●خارج●می●شود●
تا●صرف●واردات●محصوالتی●شود●که●به●عنوان●نهاده●واسطه●ای●در●فرآیند●تولید●این●بخش●●ها●
تولیدی● ظرفیت● گسترش● و● داخل● تولید● توان● تقویت● که● است● بدیهی● است.● نیاز● مورد●
می●تواند● می●کنند● تأمین● را● مذکور● بخش● دو● واسطه●ای● نهاده●های● که● اقتصادی● بخش●های●

نقش●مؤثری●در●کاهش●وابستگی●به●واردات●واسطه●ای●و●خروج●منابع●ارزی●ایفا●نماید.

جدول 8ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )کشاورزی( سال 1380

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج 

نفت و گاز 
طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، 

برق و 
گاز

jgij∑خدماتساختمان
k

0/01680000/00234000/000040/01918کشاورزی

استخراج●نفت●خام●و●
گاز●طبیعي

0/000010000000/00001

0/00010000/0004900/000010/000010/00062سایر●معادن

0/032470/000020/000080/011830/000230/000240/002390/04725صنعت

0/00003000/000030/0000500/000010/00012آب●برق●گاز

00000000ساختمان

0/003040/000010/000010/000560/000060/000030/000480/00418خدمات

∑jgij
k0/052450/000030/000090/015250/000350/000280/002930/07137

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(
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جدول 9ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )کشاورزی( سال 1390

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج 

نفت خام و 
گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، 

برق و 
گاز

jgij∑خدماتساختمان
k

0/0195000/00140000/0210کشاورزی

استخراج●نفت●خام●و●
گاز●طبیعي

00000000

0000/00010000/0001سایر●معادن

0/046300/00010/01780/00010/00040/00380/0685صنعت

00000000آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/0035000/0009000/00060/0050خدمات

∑jgij
k0/069300/00010/02030/00020/00050/00440/0946

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

با●توجه●به●جدول●)8(،●بخش●کشاورزی●به●عنوان●بخش●سیاستی●در●نظر●گرفته●شده●است.●
این● تأمین● برای● یابد،● افزایش● نهایی●بخش●کشاورزی● تقاضای● ریال● میلیون● هنگامی●که●یک●
تقاضای●نهایی●به●طور●مستقیم●و●غیر●مستقیم●نیاز●است●تا●71370●ریال●واردات●واسطه●ای●صورت●
بگیرد.●حال●برای●تأمین●این●71●هزار●ریال●واردات،●اوال●باید●بخش●های●مبدأ●مشخص●شود●یعنی●
این●واردات● بخش●های●مقصدی●که● ثانیاً● انجام●شود.● واردات● این● از●چه●بخش●های●خارجی●
برای●آن●ها●صورت●پذیرفته●نیز●باید●شناسایی●شوند●یعنی●برای●چه●بخش●هایی●این●واردات●انجام●
از● ریال● میزان●19180● به● ریال،● میلیون● میزان●یک● به● نهایی● تقاضای● افزایش● با● می●شود.●پس●
از●بخش● ریال● طبیعی،●620● و●گاز● نفت●خام● استخراج● از●بخش● ریال● بخش●کشاورزی،●10●
سایر●معادن،●47250●ریال●از●بخش●صنعت،●120●ریال●از●بخش●آب،●برق●و●گاز●و●4180●ریال●
از●بخش●خدمات●به●عنوان●بخش●های●مبدأ●خارجی●کاالی●واسطه●ای●وارد●می●کنیم.●همانطور●
که●مشخص●است●از●بخش●ساختمان●به●عنوان●مبدأ●برای●بخش●های●داخلی●وارداتی●صورت●
نمی●پذیرد.●همچنین●از●بخش●صنعت●به●عنوان●مبدأ●بیشترین●کاالی●واسطه●ای●به●میزان●47250●
ریال●وارد●می●شود●که●بیشترین●مقدار●این●واردات●به●بخش●کشاورزی●به●میزان●32470●ریال●به●
عنوان●مقصد●تعلق●می●گیرد.●همچنین●بخش●های●اقتصادی●برای●آن●که●بتوانند●به●افزایش●تقاضای●
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نهایی●به●میزان●یک●میلیون●ریال●پاسخ●دهند،●باید●تولیدشان●را●افزایش●دهند.●حال●برای●این●
افزایش●تولید●باید●از●بخش●های●اقتصادی●اقدام●به●خرید●کاالی●واسطه●ای●کنند●که●بخشی●از●
این●کاالی●واسطه●ای●از●طریق●واردات●تأمین●می●شود.●همان●طور●که●مشاهده●کردیم،●71370●
ریال●کاالی●واسطه●ای●وارد●می●شود●که●به●میزان●52450●ریال●به●بخش●کشاورزی،●30●ریال●به●
بخش●استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی،●90●ریال●به●بخش●سایر●معادن،●15250●ریال●به●بخش●
صنعت،●350●ریال●به●بخش●آب،●برق●و●گاز،●280●ریال●به●بخش●مصالح●و●خدمات●ساختمان●
و●2930●به●بخش●خدمات●به●عنوان●بخش●های●مقصد●تعلق●دارند.●مشاهده●می●شود●که●بخش●
کشاورزی●از●میزان●50450●ریال●وارداتی●که●نیاز●دارد،●16800●ریال●از●بخش●کشاورزی،●10●
ریال●از●بخش●●استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی،●100●ریال●از●بخش●سایر●معادن،●32470●ریال●
از●بخش●صنعت،●30●ریال●از●بخش●آب،●برق●و●گاز●و●3040●ریال●از●بخش●خدمات●به●عنوان●
بخش●های●مبدأ●خارجی●می●گیرد.●یافته●های●مندرج●در●جدول●)9(●نیز●تفسیر●مشابهی●دارد.●نکته●
مهم●آنکه●اگر●در●سال●1380،●افزایش●یک●میلیون●ریالی●در●تقاضای●نهایی●بخش●کشاورزی،●
موجب●افزایش●واردات●به●طور●مستقیم●و●غیرمستقیم●به●میزان●71370●ریال●می●شد،●این●مقدار●

مورد●نیاز●واردات●در●سال●1390●به●94600●ریال●افزایش●یافته●است.

جدول 10ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )استخراج نفت خام و گاز طبیعی( 
سال 1380

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/000090/0002400/00026000/000020/00061کشاورزی

استخراج●نفت●
خام●و●گاز●طبیعي

00000000

00/0000700/0000500/0000100/00013سایر●معادن

0/000180/004800/000020/001300/000090/000150/001140/00768صنعت

00/00003000/0000200/000010/00006آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/000020/0014200/000060/000030/000020/000230/00177خدمات

∑jgij
k0/000290/006550/000020/001670/000140/000180/001400/01025

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(
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جدول 11ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )استخراج نفت خام و گاز طبیعی( 
سال 1390

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/000040/0000900/00012000/000010/00026کشاورزی

استخراج●نفت●خام●
و●گاز●طبیعي

00000000

0000/000010000/00002سایر●معادن

0/000100/003580/000010/001470/000030/000100/000560/00584صنعت

00000000آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/000010/0009200/0000700/000010/000080/00110خدمات

∑jgij
k0/000150/004590/000010/001680/000030/000100/000650/00721

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

نفت●خام●و●گاز●طبیعی● استخراج● اگر●بخش● از●آن●است●که● نتایج●جدول●)10(●حاکی●
با●افزایش●تقاضای●نهایی●به●میزان●یک●میلیون● به●عنوان●بخش●سیاستی●در●نظر●گرفته●شود،●
ریال●به●10250●ریال●واردات●به●طور●مستقیم●و●غیرمستقیم●نیاز●است.●این●میزان●واردات●از●
بخش●های●●کشاورزی●610●ریال،●سایر●معادن●130●ریال،●صنعت●7680●ریال،●آب،●برق●و●گاز●
اقتصادی● تأمین●می●شود.●بخش●های● مبدأ●خارجی● به●عنوان● 60●ریال●و●خدمات●1770●ریال●
برای●پاسخگویی●به●تقاضای●نهایی●یک●میلیون●ریالی●بخش●استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی●
باید●تولید●خود●را●افزایش●دهند●و●برای●افزایش●تولید●خود●نیاز●به●کاالی●واسطه●ای●دارند●که●
بخشی●از●این●کاالی●واسطه●ای●از●طریق●واردات●تأمین●می●شود●از●مقدار●10250●ریال●واردات●
نفت●خام●و●گاز● استخراج● به●بخش● ریال● به●بخش●کشاورزی،●6550● ریال● واسطه●ای،●290●
طبیعی،●20●ریال●به●بخش●سایر●معادن،●1670●ریال●به●بخش●صنعت،●140●ریال●به●بخش●آب،●
برق●و●گاز،●180●ریال●به●بخش●مصالح●و●خدمات●ساختمان●و●1400ریال●به●بخش●خدمات●
بیشترین● این●جدول● در● کنند.● استفاده● واردات● این● از● تولید●خود● فرآیند● در● تا● دارند● تعلق●
گاز● و● خام● نفت● استخراج● بخش● برای● مبدأ● عنوان● به● صنعت● بخش● از● واسطه●ای● واردات●



.ن.ه و بستدی و رگ ا باه ها   اتراگ  گر  او نسسس 25

طبیعی●به●عنوان●مقصد●به●میزان●4800●ریال●صورت●می●پذیرد.●جدول●)11(●نیز●دقیقاً●با●همین●
منطق●قابل●تفسیر●است.●مقایسه●جدول●)10(●و●)11(●حکایت●از●آن●دارد●که●میزان●واردات●
مورد●نیاز●در●پی●یک●افزایش●یک●میلیون●ریالی●تقاضای●نهایی●در●بخش●استخراج●نفت●خام●
و●گازطبیعی●در●دوره●زمانی●1380-1390●کاهش●یافته●است.●به●طوری●که●در●سال●1380●یک●
افزایش●تقاضای●نهایی●به●میزان●یک●میلیون●ریال،●واردات●مستقیم●و●غیرمستقیم●را●به●میزان●

10250●ریال●افزایش●می●داد●اما●در●سال●1390●این●مقدار●به●7210●ریال●رسیده●است.

جدول 12ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )سایر معادن( سال 1380

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/0004500/001200/00126000/000030/00295کشاورزی

استخراج●نفت●خام●و●
گاز●طبیعي

00000000/00001

000/000510/0002600/000050/000010/00083سایر●معادن

0/000870/000010/026580/006380/000400/000980/001830/03704صنعت

000/000110/000020/0000800/000010/00022آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/0000800/003120/000300/000110/000110/000360/00409خدمات

∑jgij
k0/001410/000010/031510/008220/000590/001150/002240/04513

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

جدول 13ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )سایر معادن( سال 1390

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت و 

گاز طبیعي
سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/0004700/001410/00093000/000030/00284کشاورزی

استخراج●نفت●و●
گاز●طبیعي

00000000

000/000100/0000800/0000100/00019سایر●معادن

0/001110/000010/028780/011400/000190/002070/003160/04672صنعت
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عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت و 

گاز طبیعي
سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

00000000آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/0000800/004780/000570/000030/000160/000470/00609خدمات

∑jgij
k0/001660/000010/035070/012980/000220/002240/003660/05584

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

با●در●نظر●گرفتن●بخش●سایر●معادن●به●عنوان●بخش●سیاستی،●نتایج●جدول●)12(●و●)13(●
حاصل●می●شود.●یافته●های●مندرج●در●جدول●)12(،●حاکی●از●آن●است●که●اگر●تقاضای●نهایی●
در●بخش●سایر●معادن●یک●میلیون●ریال●افزایش●یابد،●به●طور●مستقیم●و●غیر●مستقیم●به●45130●
ریال●واردات●نیاز●است●که●از●این●میزان●واردات●2900●ریال●از●بخش●کشاورزی،●10●ریال●
از●بخش●استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی،●830●ریال●از●بخش●سایر●معادن،●37040●ریال●از●
بخش●صنعت،●220●ریال●از●بخش●آب،●برق●و●گاز●و●4090●ریال●از●بخش●خدمات●به●عنوان●
تقاضای● به● بخواهند● اقتصادی● بخش●های● اگر● می●پذیرد.● صورت● خارجی● مبدأ● بخش●های●
که● دارند● نیاز● ●45130 مقدار● به● واسطه●ای● واردات● به● دهند،● پاسخ● ریال● میلیون● یک● نهایی●
گاز● و● نفت●خام● استخراج● بخش● ریال،● بخش●کشاورزی●1410● نیاز● واردات● مقدار● این● از●
طبیعی10●ریال،●بخش●سایر●معادن●31510●ریال،●بخش●صنعت●8220●ریال،●بخش●آب،●برق●
و●گاز●590●ریال،●بخش●مصالح●و●خدمات●ساختمان●1150●ریال●و●بخش●خدمات●2240●ریال●
دارد،● نیاز● که● وارداتی● واسطه●ای● ریال●کاالی● از●31510● بخش●صنعت● مثال● به●طور● است.●
بخش● از● ریال● ●26580 معادن،● سایر● بخش● از● ریال● ●510 کشاورزی،● بخش● از● ریال● ●1200
صنعت،20●ریال●از●بخش●آب،●برق●و●گاز●و●300●ریال●از●بخش●خدمات●به●عنوان●بخش●های●
مبدأ●کاال●وارد●می●کند.●جدول●)13(●نیز●دقیقاً●با●همین●منطق●قابل●تفسیر●است.●مقایسه●جدول●
)12(●و●)13(●حکایت●از●آن●دارد●که●میزان●واردات●مورد●نیاز●در●پی●یک●افزایش●یک●میلیون●
ریالی●تقاضای●نهایی●در●بخش●سایر●معادن●در●دوره●زمانی●1380-1390●افزایش●یافته●است●
به●طوری●که●در●سال●1380●یک●افزایش●تقاضای●نهایی●به●میزان●یک●میلیون●ریال،●واردات●
مستقیم●و●غیرمستقیم●را●به●میزان●45130●ریال●افزایش●می●داد●اما●در●سال●1390●این●مقدار●به●

58840●ریال●رسیده●است.
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جدول 14ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )آب، برق و گاز( سال 1380

کشاورزیعنوان رشته فعالیت ها
استخراج 

نفت و گاز 
طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، 

برق و 
گاز

jgij∑خدماتساختمان
k

0/00012000/000560/0000500/000040/00079کشاورزی

استخراج●نفت●خام●و●گاز●
طبیعي

00000/00003000/00003

0000/000120/000030/000020/000010/00018سایر●معادن

0/000230/000050/000020/002840/009360/000450/002530/01548صنعت

0000/000010/0019300/000020/00195آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/000020/000020/000000/000130/002630/000050/000500/00335خدمات

∑jgij
k0/000380/000070/000030/003660/014030/000520/003100/02179

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

جدول 15ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )آب، برق و گاز( سال 1390

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج 

نفت و گاز 
طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، 

برق و 
گاز

jgij∑خدماتساختمان
k

0/00004000/000160/0000100/000010/00022کشاورزی

استخراج●نفت●
خام●و●گاز●طبیعي

00000000

0000/000010000/00002سایر●معادن

0/0000900/000010/001980/004840/000180/000740/00785صنعت

00000000آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/00001000/000100/000810/000010/000110/00104خدمات

∑jgij
k0/0001300/000010/002260/005660/000200/000860/00912

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(
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با●احتساب●بخش●آب،●برق●و●گاز●به●عنوان●بخش●سیاستی،●نتایج●جداول●)14(●و●)15(●به●
دست●می●آید.●نتایج●منعکس●شده●در●جدول●)14(●از●آن●حکایت●می●کند●که●اگر●تقاضای●نهایی●
در●بخش●آب،●برق●و●گاز●یک●میلیون●ریال●افزایش●یابد،●به●طور●مستقیم●و●غیرمستقیم●به●21790●
ریال●واردات●نیاز●است●که●از●این●میزان●واردات●790●ریال●از●بخش●کشاورزی،●30●ریال●از●بخش●
استخراج●نفت●خام●و●گاز●طبیعی،●180●ریال●از●بخش●سایر●معادن،●15480●ریال●از●بخش●صنعت،●
1950●ریال●از●بخش●آب،●برق●و●گاز●و●3350●ریال●از●بخش●خدمات●به●عنوان●بخش●های●مبدأ●
خارجی●انجام●می●شود.●بخش●های●اقتصادی●به●منظور●پاسخ●گویی●به●تقاضای●نهایی●به●میزان●یک●
میلیون●ریال،●به●واردات●واسطه●ای●به●مقدار●21790●نیاز●دارند●که●از●این●مقدار●واردات●نیاز●بخش●
کشاورزی●380●ریال،●بخش●استخراج●نفت●خام●و●گاز●70●ریال،●بخش●سایر●معادن●30●ریال،●بخش●
صنعت●3660●ریال،●بخش●آب،●برق●و●گاز●14030●ریال،●بخش●مصالح●و●خدمات●ساختمان●520●
ریال●و●بخش●خدمات●3100●ریال●است.●به●عنوان●نمونه●بخش●آب،●برق●و●گاز●از●14030●ریال●
کاالی●واسطه●ای●وارداتی●که●نیاز●دارد،●50●ریال●از●بخش●کشاورزی،●30●ریال●از●بخش●سایر●
معادن،●9360●ریال●از●بخش●صنعت،1930●ریال●از●بخش●آب،●برق●و●گاز●و●2630●ریال●از●بخش●
خدمات●به●عنوان●بخش●های●مبدأ●کاال●وارد●می●کند.●جدول●)15(●نیز●دقیقاً●با●همین●منطق●قابل●تفسیر●
است.●مقایسه●جدول●)14(●و●)15(●حکایت●از●آن●دارد●که●میزان●واردات●مورد●نیاز●در●پی●یک●
●افزایش●یک●میلیون●ریالی●تقاضای●نهایی●در●بخش●آب،●برق●و●گاز●در●دوره●زمانی●1390-1380
کاهش●یافته●است.●به●طوری●که●در●سال●1380●یک●افزایش●تقاضای●نهایی●به●میزان●یک●میلیون●
ریال،●واردات●مستقیم●و●غیرمستقیم●را●به●میزان●21790●ریال●افزایش●می●داد●اما●در●سال●1390●این●

مقدار●به●9130●ریال●رسیده●است.

جدول 16ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )ساختمان( سال 1380

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgijخدماتساختمان

k∑

0/0005100/000010/0026300/000140/000050/00335کشاورزی

استخراج●نفت●خام●
و●گاز●طبیعي

0000/000010000/00001

000/000010/0005500/001910/000010/00249سایر●معادن

0/000990/000010/000320/013310/000100/036700/002840/05426صنعت
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عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgijخدماتساختمان

k∑

0000/000040/0000200/000020/00008آب●برق●گاز

00000000ساختمان

0/0000900/000040/000630/000030/004190/000570/00554خدمات

∑jgij
k0/001600/000010/000380/017150/000150/042940/003490/06572

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

جدول 17ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )ساختمان( سال 1390

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، 

برق و 
گاز

jgijخدماتساختمان
k∑

0/0006200/000020/002930/000000/000130/000070/00377کشاورزی

استخراج●نفت●خام●و●
گاز●طبیعي

00000000

0000/0002500/0005400/00080سایر●معادن

0/001470/000030/000330/036020/000120/108310/007660/15394صنعت

00000000آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/000110/000010/000050/001800/000020/008140/001140/01127خدمات

∑jgij
k0/002210/000040/000400/041000/000140/117120/008870/16978

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

هرگاه●بخش●ساختمان●به●عنوان●بخش●سیاستی●در●نظر●گرفته●شود،●نتایج●طبق●جداول●)16(●
و●)17(●خواهد●بود.●براساس●یافته●های●مندرج●در●جدول●)16(،●هنگامی●که●یک●میلیون●ریال●
تقاضای●نهایی●بخش●مصالح●و●خدمات●ساختمان●افزایش●یابد،●برای●تأمین●این●تقاضای●نهایی●
به●طور●مستقیم●و●غیرمستقیم●به●65720●ریال●واردات●نیاز●است.●واردات●مورد●نیاز●برای●تأمین●
تقاضای●یک●میلیون●ریالی●در●این●بخش●توسط●بخش●●کشاورزی●به●میزان●1600●ریال،●استخراج●
نفت●خام●و●گاز●طبیعی●10●ریال،●سایر●معادن●380●ریال،●صنعت●17150●ریال،●آب،●برق●و●گاز●
150●ریال،●مصالح●و●خدمات●ساختمان●42940ریال●و●خدمات●3490●ریال●تقاضا●می●شود●تا●در●
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فرایند●تولیدشان●مورد●استفاده●قرار●دهند.●در●جدول●فوق●بیشترین●کاالی●واسطه●از●بخش●مبدأ●
وارد●می●شود.● ریال● میزان●36700● به● برای●بخش●مقصد●مصالح●و●خدمات●ساختمان● صنعت●
جدول●)17(●نیز●دقیقاً●با●همین●منطق●قابل●تفسیر●است.●مقایسه●جدول●)16(●و●)17(●حکایت●از●
آن●دارد●که●میزان●واردات●مورد●نیاز●در●پی●یک●افزایش●یک●میلیون●ریالی●تقاضای●نهایی●در●
بخش●سایر●معادن●در●دوره●زمانی●1380-1390●افزایش●یافته●است.●به●طوری●که●در●سال●13،80●
یک●افزایش●تقاضای●نهایی●به●میزان●یک●میلیون●ریال،●واردات●مستقیم●و●غیرمستقیم●را●به●میزان●

65720●ریال●افزایش●می●داد●اما●در●سال●1390●این●مقدار●به●169780●ریال●رسیده●است.

جدول 18ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )خدمات( سال 1380

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 
و گاز طبیعي

سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/00023000/00095000/000280/00146کشاورزی

استخراج●نفت●
خام●و●گاز●
طبیعي

00000000

0000/0002000/000040/000070/00031سایر●معادن

0/000440/000010/000040/004800/000190/000800/016070/02235صنعت

0000/000010/0000400/000100/00015آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/00004000/000230/000050/000090/003210/00362خدمات

∑jgij
k0/000710/000010/000050/006190/000290/000940/019720/02790

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

جدول 19ـ وابستگی به واردات از بعد سیاستی )خدمات( سال 1390

عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 

خام و گاز طبیعي
سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/00024000/00090000/000290/00144کشاورزی

استخراج●نفت●و●
گاز●طبیعي

00000000

0000/0000800/000010/000010/00010سایر●معادن
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عنوان رشته 
فعالیت ها

کشاورزی
استخراج نفت 

خام و گاز طبیعي
سایر 
معادن

صنعت
آب، برق 

و گاز
jgij∑خدماتساختمان

k

0/000570/000010/000040/011080/000200/001900/030290/04410صنعت

00000000آب،●برق●و●گاز

00000000ساختمان

0/0000400/000010/000550/000030/000140/004490/00527خدمات

∑jgij
k0/000850/000010/000050/012620/000240/002060/035080/05090

منبع:●محاسبات●تحقیق●بر●مبنای●جدول●سال●های●1380●و●1390●و●با●استفاده●از●رابطه●)9(

در● واردات● به● وابستگی● سیاستی،● بخش● عنوان● به● خدمات● بخش● گرفتن● نظر● در● با●
جدول● براساس● می●یابد.● انعکاس● ●)19( و● ●)18( جداول● در● ساختمان● بخش● خصوص●
)18(،نتایج●حاکی●از●آن●است●که●هرگاه●تقاضای●نهایی●بخش●خدمات●یک●میلیون●ریال●
به●27900● مستقیم● غیر● و● مستقیم● به●طور● نهایی● تقاضای● این● تأمین● منظور● به● یابد،● افزایش●
ریال،● ●1460 کشاورزی● مبدأ● بخش●های● از● واردات● مقدار● این● است.● نیاز● واردات● ریال●
سایر●معادن●310●ریال،●صنعت●22350●ریال،●آب،●برق●و●گاز●150●ریال،●خدمات●3620●
بخش●های● توسط● تقاضا● این● تأمین● برای● نیاز● مورد● واسطه●ای● کاالی● می●شود.● تأمین● ریال●
نفت●خام●و●گاز●طبیعی●50●ریال،●صنعت●6190● استخراج● میزان●710●ریال،● به● کشاورزی●
ریال،●آب،●برق●و●گاز●940●ریال●و●خدمات●به●میزان●19720●ریال●وارد●می●شود●تا●به●طور●
از● فوق● جدول● طبق● گیرد.● قرار● استفاده● مورد● تولیدشان● فرآیند● در● غیرمستقیم● و● مستقیم●
بخش●صنعت●به●عنوان●مبدأ●برای●بخش●های●مقصد●داخلی●کشاورزی●440●ریال،●استخراج●
برق●و● معادن●40●ریال،●صنعت●4800●ریال،●آب،● نفت●خام●و●گاز●طبیعی●10●ریال،●سایر●
کاالی● ریال● ●16070 خدمات● و● ریال● ●800 ساختمان● خدمات● و● مصالح● ریال،● ●190 گاز●
تأمین● برای● را● خود● نیاز● مورد● واسطه●ای● کاالی● خدمات● بخش● می●شود.● وارد● واسطه●ای●
تقاضای●یک●میلیون●ریالی●از●بخش●های●مبدأ●کشاورزی●280●ریال،●سایر●معادن●70●ریال،●
می●کند.● وارد● ریال● ●3210 خدمات● و● ریال● ●100 گاز● و● برق● آب،● ریال،● ●16070 صنعت●
بیشترین●واردات●واسطه●ای●برای●بخش●خدمات●به●میزان●16070●ریال●از●بخش●مبدأ●صنعت●
جدول● مقایسه● است.● تفسیر● قابل● منطق● همین● با● دقیقاً● نیز● ●)19( جدول● است.● شده● تأمین●
افزایش●یک● پی●یک● در● نیاز● مورد● واردات● میزان● دارد●که● از●آن● )19(●حکایت● و● ●)18(
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افزایش● ●1390-1380 زمانی● دوره● در● معادن● سایر● بخش● در● نهایی● تقاضای● ریالی● میلیون●
میلیون● یک● میزان● به● نهایی● تقاضای● افزایش● یک● ●1380 سال● در● طوری●که● به● است● یافته●
سال● در● اما● می●داد● افزایش● ریال● ●2790 میزان● به● را● غیرمستقیم● و● مستقیم● واردات● ریال،●

1390●این●مقدار●به●50900●ریال●رسیده●است.
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