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رويکرد سنتي دارد .تغييرات رتبهبندي بخشها در رويکرد نوين به گونهاي است که بهترتیب

 % 51و  %62/5کل بخشهاي خدماتي و کشاورزي جدول با احتساب پيوندهاي داخلي ،در
ميان ساير بخشها به جايگاه نسبي باالتري دست مییابند و تقريباً  %48کل بخشهاي صنعتي

با نزول رتبه روبهرو خواهند شد.

طبقهبندی .C67،F10 :JEL
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مقدمه
جداول داد هـستانده در حقيقت شرح تفکيکشده حسابهاي ملي به مبادالت بينبخشي

و ارتباطات بخشها با اجزاي تقاضاي نهايي و ارزش افزوده است .اين جدولها کاربردهاي
گوناگوني در برنامهريزي و سياستگذاري بخشي دارند که از آن جمله ميتوان به شناسايي

بخشهاي پيشرو در سطح اقتصاد اشاره کرد .در همين راستا ،تالشهاي صورتگرفته توسط
پژوهشگران ،ظهور رويکردهاي متعددي را در پي داشته است .بیشتر روشهاي ارائهشده

بر محور محاسبه پيوندها و تحوالتي استوار است که در روش محاسبه پيوندهاي پسين و
پيشين رخ داده است .بهعبارت بهتر ،قلمرو وابستگي متقابل بخشها که در پيوندهاي پسين و
پيشين نمود مییابد ،بهعنوان راهکار مناسبی برای رتبهبندي بخشها بهکار برده ميشود .با اين

وجود ،مسائلي وجود دارد که درک آنها مستلزم انجام تغييراتي در جدولهای داد هـستانده
است؛ از جمله اين مسائل میتوان به ماهيت داخلي و يا خارجي مبادالت واسطهاي و اجزاي

تقاضاي نهايي اشاره کرد که در جدولهای متعارف تمييز داده نميشود .اين نکته که ادغام
مبادالت واسطهاي و نهايي با منشأ خارجي در مبادالت داخلي ميتواند به برآورد بيش از حد
ضرايب فزاينده در محاسبات مربوط به پيوندها منجر شود ،زمينه ورود واردات به مباحث

مرتبط با سنجش اهميت بخشها در جدولهای داد هـستانده را فراهم ميکند تا با محاسبه
پيوندهاي داخلي و مقايسه نتايج آن با پيوندهاي متعارف ،ضمن ارائه تحليلهاي واقعبينانهتر در
ارتباط با اهميت نسبي بخشها ،توان رتبهبندي بخشها براساس ميزان وابستگي به واردات نيز

بهدستآيد .از آنجا که وابستگيهاي يکطرفه به آسيبپذيري اقتصاد منجر ميشد ،کاربست
رويکرد فوق در محاسبه بخشهاي کليدي براي جدولهای آتي ،حاوي نکات مفيدي براي

سياستگذاران خواهد بود .انجام اين امر ،مستلزم تفکيک واردات در جداول داد هـستانده است
که عليرغم تالشهاي صورت گرفته در بين آثار پژوهشگران خارجي در اين عرصه و يافتن
روشهاي مشخص با فرضهای مدون ،در داخل کشور آنگونه که شايسته است به اين مسأله
توجه نشده است؛ به گونهاي که در ميان جدولهای داد هـستانده تدوينشده توسط نهادهاي

رسمي کشور ،که به نوعي به مسأله تفکيک واردات پرداختهاند ،اثري از توضيح روش تفصيلي
اجرايي و يا فرضهای بهکاررفته ديده نميشود .در همين راستا ،روشهاي اجرايي کردن

تفکيک واردات در جدولهای داد هـستانده ،و تأثير حذف واردات از مبادالت واسطهاي
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بينبخشي و اجزاي تقاضاي نهايي در سنجش اهميت بخشها ،موضوعاتي هستند که در اين
مقاله مورد توجه قرار ميگيرند .براي اين منظور ،مطالب این مقاله در پنج بخش سازماندهي
شده است .پس از مقدمه ،بخش اول مروري دارد بر مطالعات صورتگرفته در داخل و خارج

ش تفکيک واردات به واردات واسطهاي ،مصرفي و سرمايهاي در
کشور .در بخش دوم ،رو 

جدول داد هـستانده اصالحشده (سال  )1380ايران بههمراه فرضهای مشخص حاکم بر آن،
شرح داده ميشود .بايد توجه داشت اين روش ،روشي پذيرفتهشده در ميان پژوهشگران قلمرو

داد هـستانده است که کاربست آن در مطالعات متعدد خارجي به چشم ميخورد .مطالب بخش
سوم به معرفي پايههاي آماري و نتايج پيوندها در رويکردهاي سنتي و نوين ،در دو حالت

میپردازد :نخست وقتی واردات در مبادالت واسطهاي و اجزاي تقاضاي نهايي منظور ميشود

و سپس در حالتيکه با تفکيک واردات ،پيوندهاي داخلي برآورد ميشوند .همچنين رتبهبندي
بخشها براساس ميزان اهميت در اقتصاد در دو حالت متعارف (با واردات) و داخلي (بدون
واردات) مقايسه شده و ميزان وابستگي نسبي بخشها به واردات سنجیده میشود .بخش چهارم

به نتيجهگيري اختصاص دارد.

 .1مروري بر ادبيات موضوع
1ـ .1مروري بر پژوهشهاي داخلي
در اينجا مجموعهاي از مطالعات صورتگرفته در داخل پيرامون سنجش اهميت بخشها

گردآوري شده است .با علم به اينکه هم مبادالت واسطهاي بينبخشي و هم اجزاي تقاضاي
نهايي از ميزاني واردات برخوردارند ،ارقام پيوندها متأثر از وارداتي خواهد بود که با اقالم

داخلي جدول ترکيب شده است .هدف از بررسي اين آثار ،يافتن نقشي است که واردات

در ادبيات تعيين بخشهاي کليدي ايفا کرده است .به منظور حفظ انسجام مطالب متناسب با
محتواي مقاله ،پژوهشهاي مذکور به سه گروه تفکيک ميشوند .نخست آثاري که بدون

توجه به جايگاه واردات به بهرهگيري از جدولهای دادهـستانده در راستاي اهداف خود
پرداختهاند .در گروه دوم مقاالتي جاي ميگيرند که به آمارهاي موجود (داخلي و واردات)
مستقل از روش تفکيک واردات و فرضهای آن استناد کردهاند .و در نهايت ،گروه سوم
ِ
مطالعات آن دسته پژوهشگراني است که بر مبناي روش و فرضهای مشخص ،تالش
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کردهاند واردات را تفکيک کنند .در گروه اول ،آثار فرجيدانا ،1جهانگرد ،2سورشجاني،3

جهانگرد ،4پيرمراديان  ،5بانويي ،ممقاني و محققي ،6جهانگرد و منصوري 7و بانويي ،مؤمني
و آزاد 8قرار دارند.

گروه دوم از طبقهبندي ارائهشده در باال خود به دو دسته تفکيک ميشوند .نخست آنان

که فقط از جدولهایي با ماتريس مبادالت واسطهاي داخلي و تقاضاي نهايي داخلي و يا

يکي از اين دو ،استفاده میکنند ،اما در روششناسي مطالعه خود جايگاهي براي واردات
تبيين نکردهاند مانند پژوهشهای اسفندياري ،9جهانگرد ،10کشاورز حداد .11دسته دوم

شامل پژوهشهايي است که بهنوعي به محاسبه شاخصهاي شدت يا محتواي واردات و يا
پيوندهاي داخلي پرداختهاند نظیر پژوهشهای اسفندياري ،12بانويي ،يوسفي و ورمرزيار،13

جهانگرد 14و بيدآباد.15

مطالعه بانويي 16در گروه سوم قرار میگیرد که به تالش نهادهاي آماري در تفکيک

واردات بسنده نکرده و با کمک روشها و فرضهای مشخص ،میکوشد انواع واردات را

در جدول دادهـستانده تفکیک کند.

2ـ .1مروري بر پژوهشهاي خارجي
مطابق طبقهبندي ارائهشده در بخش قبل ،در اينجا نيز مطالعات خارجي به سه دسته
 .1فرجی دانا ()1366؛ صص.27-18
 .2جهانگرد ()1376؛ صص.66-51
 .3سورشجانی ()1378؛ صص.89-65
 .4جهانگرد ()1386؛ صص.23-1
 .5پیرمرادیان (.)1387
 .6بانویی ،ممقانی و محققی ()1386؛ صص.25-1
 .7جهانگرد و منصوری ()1388؛ صص.28-1
 .8بانویی ،مؤمنی و آزاد (.)1388
 .9اسفندیاری ()1381؛ صص .116-63
 .10جهانگرد ()1377؛ صص .123-99
 .11کشاورز حداد ()1383؛ صص .133-115
 .12اسفندیاری ()1377؛ صص .40-3
 .13بانویی ،یوسفی و ورمرزیار ()1377؛ صص .93-63
 .14جهانگرد ()1381؛ صص .70-45
 .15بیدآباد ()1383؛ صص .135-107
 .16بانویی (.)1389
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تفکيک ميشوند .در گروه نخست مطالعات چنري و واتانابه ،1سونيز ،گيل هادو ،هيوينز و

مارتينز 2براي اقتصاد برزيل ،تزيموس ،پاپادي ميتريو و آدامو 3براي اقتصاد يونان و شوجا ،واه

و ماد ،لَزيم و اُکاموتو 4براي اقتصاد مالزي قرار دارد .در گروه دوم ،پژوهشهاي راسموسن
براي اقتصاد نروژ ،ريس و روآ 6براي پرتقال و علي ب ِ ِخت 7براي اقتصاد مالزي جای میگیرد.
5

گروه سوم پژوهشها عبارتاند از پژوهش اوسترهاون 8درمورد کشورهاي آمريکا ،چين،
کره جنوبي و هلند ،و پژوهش تِرين ،هوا و گيانگ 9درمورد ويتنام و پژوهش پيتره 10درباره
اقتصاد هند.

 .2روششناسي
1ـ .2جايگاه واردات در نظامهاي حسابداري کالن و بخشي
در طرف توليد حسابهاي ملي GNP ،را ميتوان بهعنوان مخارج کل انجامشده

روي محصول نهايي اندازه گرفت که عبارت است از فروش کاالها و خدمات نهايي

به مصرفکنندگان (مصرف) يا ساير بنگاهها براي سرمايهگذاري و نه برای بهکارگیری
بهعنوان کاالي واسطه و مواد اوليه (سرمايهگذاري) و يا واگذاری به دولت (خريدهاي

دولت) و يا به خارجيهایی که بهطور خالص يا بهعبارت ديگر تفاوت فروش به خارجيان
(صادرات) و خريد از خارجيان (واردات) .واردات با عالمت منفي در نظام حسابداري ملي
منظور ميشود .براساس سيستم حسابهاي ملي ( ،)SNAآنچه در تراز ملي بهعنوان واردات

( )Mبا عالمت منفي آورده ميشود ،جمع سه قلم وارداتي است که در درون مخارج

مصرفکننده ( ،)Cخريدهاي تجهيزات ( )Iو خريدهاي دولت ( )Gپنهان شده است.

1. Chenery & Watanabe (1958); pp: 437-526.
2. Sonis, Guilhoto, Hewings and Martins (1995); pp: 243–246.
3. Tzimos, Papadimitriou and Adamou (2007).
4. Shuja, Wah, Mohd. Lazim and Okamoto (2008); pp: 11-26.
5. Rasmussen (1956).
6. Reis and Rua (2009); pp. 527-544.
7. Ali Bekhet (2010); pp. 107-130.
8. Oosterhaven (2008).
9. Trinh, Hoa and Giang (2008).
10. Pitre (2000), pp. 89-113.
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GNP = Cd + Id + Gd + X

خريدهاي مصرفکنندگان از محصوالت داخلي ،معادل کل مخارج مصرفکننده

( ،)Cمنهاي واردات کاالهاي مصرفي ( )Mcاست .خريدهاي سرمايهاي بنگاهها از کاالهاي

سرمايهاي داخلي ،معادل کل خريدهاي تجهيزات ( ،)Iمنهاي واردات کاالهاي سرمايهاي
( )Miاست و خريدهاي دولت از محصوالت داخلي معادل کل خريدهاي دولت ( )Gمنهاي

خريد کاالها و بهویژه خدمات خارجي نظير هزينه سفارتخانهها در خارج ،هزينه نيروهاي
نظامي در خارج و )Mg( ...است .همچنين صادرات ( ،)Xميتواند شامل مقاديري از واردات

باشد که تحت عنوان صادرات مجدد طبقهبندي ميشود .الزم به ذکر است با اینکه عمده
اهميت صادرات مجدد در اقتصاد ايران در سالهاي اخير بهدست آمده ،اما بهعلت فقدان

جدولهای رسمي سالهاي بعد از  ،1380جدول دادهـستانده استفادهشده در اين مقاله
مربوط به سال 1380است .در این مقاله فرض ميشود  ،Xتماماً منشأ داخلي دارد (اين

فرض در همان زمان براي کشورهايي چون امارات يا سنگاپور مصداق ندارد) .بايد توجه
داشت مواد اوليه و کاالهاي واسطهاي که توسط توليدکنندگان خريده ميشوند (چه در

داخل و چه از طريق واردات) ،در محاسبه توليد ناخالص ملي منظور نميشوند؛ زيرا بعد از
اينکه توليدکنندگان آن مواد اوليه را به کاالیی براي مصرف نهايي يا فروش تبديل کردند،
ارزش مواد اوليه در ارزش کاالي ساختهشده مستتر میشود .بنابراين ،در نظام حسابداري

کالن با توجه به قواعد حاکم بر اندازهگيري توليد ناخالص ملي که تنها فروش کاالها و
خدمات نهايي را در برميگيرد ،جايگاه واردات واسطهاي تبيين نشده است ،درحاليکه

نظام حسابداري بخشي با نمايش مبادالت واسطهاي در سطح بخشهاي اقتصادي قادر به

اين تفکيک است .همچنين جدولهای دادهـستانده با در بر گرفتن اطالعات مربوط به تمام
بخشهاي توليدي و خدماتي ،قادر به تمايز ماهيت داخلي يا خارجي مبادالت واسطهاي و
اجزاي تقاضاي نهايي براي هر دوي بخشهاي توليدي و خدماتي است.

با اين توضيحات ،ميتوان تخصيص ديگري از توليد کل را بهصورت زير ارائه کرد:
)GNP= (C-Mc)+(I–Mi)+(G–Mg)+X= C+I+G+(X–M
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که در آن  Mواردات کل است و از جمع  Mc ،Miو  Mgبهدست ميآيد .1بنابراين ،با

توجه به اينکه هدف محاسبه توليد ملي در سطح کالن است ،مشخص نميشود ميزان ،Mc

 Miو  Mgچقدر است و ماهيت و نوع واردات ( )Mچيست.
ِ
حسابداري بخشي به چهار طريق در جدولهای دادهـستانده وارد
واردات در نظام

ميشود که در زير شرح داده شده است:

 )1واردات بهصورت يک بردار ستوني و با عالمت منفي در ناحيه ساير حسابها (ناحيه
تقاضاي نهايي) منظور ميشود.

 )2واردات بهصورت يک بردار سطري با عالمت مثبت در ناحيه سوم جدول وارد
ميشود.

 )3در اين حالت فرض ميشود فقط فعاليتهاي توليديای که در ناحيه  1جدول منعکس
ميشوند در فرآيند توليدشان به واردات نیاز دارند و کليه اجزاي تقاضاي نهايي منشأ

داخلي دارند .بنابراين ،اين نوع جدولها فقط واردات واسطهاي را بهدست ميدهند
که ماهيت اين نوع واردات نيز رقابتي است.

 )4در تدوين اين نوع جدولها و همچنين کاربست آن ،فرض ميشود عالوه بر
فعاليتهاي اقتصادي در ناحيه اول جدول ،تقاضاي نهايي هم شامل واردات است.
ماهيت اين نوع واردات از نوع رقابتي است.

همانطور که در مورد سوم و چهارم مشاهده ميشود ،بهکارگيري نظام حسابداري

بخشي و الگوهاي مرتبط با آن از اين قابليت برخوردارند که بر مبناي فرضهای مشخص
و روشهاي متداول ــ از طريق تفکيک واردات واسطهاي ،واردات سرمايهاي و واردات

نهايي در سطح بخشهاي مختلف ــ امکان رفع نارساييهاي مطرحشده در زمينه تعيين ميزان
واردات ادغامشده در مبادالت واسطهاي و اجزاي تقاضاي نهايي را فراهم آورند.

2ـ .2روششناسي تفکيک واردات در جدولهای دادهـستانده
به استناد مطالعات خارجي ميتوان روشهاي مشخصي براي تفکيک واردات برحسب

انواع آن پیدا کرد که مورد پذيرش پژوهشگران قلمرو دادهـستانده قرار گرفته و مبناي
 .1شاکری ()1388؛ ص .37
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محاسبه جدولهای داخلي برخي کشورها است .روشي که در اين مقاله بهکار ميرود،
واردات را برحسب واردات واسطهاي در سطح بخشهاي مختلف اقتصادي ،ساير واردات
(واردات نهايي خانوارها و واردات نهايي دولت) و همچنين واردات سرمايهاي طبقهبندي

ميکند .در این روش ،با توجه به ساختار اقتصاد ايران در سال 1380ــ که واردات نهفته

در اجزاي صادرات نسبت به باقي اقالم وارداتي ،اهميت زیادی نداشته است ــ مقصدي
براي صادرات ،يعني واردات براي صادرات مجدد در نظر گرفته نشده است .بايد توجه

داشت هرچند صادرات مجدد در دهه  80اهمیت داشته اما چنانچه کاربست روش فوق براي

جدولهای آتي مدنظر باشد ،ميتوان با بسط اين روش ميزان واردات موجود در صادرات را
نيز بهدست آورد که شرح چگونگي آن در حيطه مباحث اين مقاله قرار نميگيرد.

رابطه تراز توليدي كه بر ساختار كلي جدولها مبتني است ،بهصورت زير بيان ميشود:

)1

x=Ze+f-m
1
Z=[Zij], e= - , Z= D+M
1
]D=[dij], M=[mij

نكته قابل بررسي در رابطه باال ،ماتريس مبادالت واسطهاي بينبخشي ( )Zاست كه از دو

جزء مستقل ماتريس مبادالت واسطهاي بينبخشي داخلي ( )Dو ماتريس مبادالت واسطهاي

واردات تشكيل شده است .باید توجه داشت كه در بیشتر جدولهای دادهـستانده دنيا (و
از جمله جدولهای ايران) بردار واردات ( )mهمواره معلوم و در دسترس بوده است ،ولي

نه ماتريس .1Mبراي تفکيک انواع واردات از رابطه ( )1بهصورت زير استفاده ميشود:2
)2

x=Ze+fh+e-m
f=fh+e
1. Miller and Blair(2009) & Dietenbacher,et al. (2007).
2. Chenery,et.al.(1986) & Jiansuo,et al. (2008); pp. 9-11 & Oosterhaven (2008).
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)3

x-e=Ze+fh-m

)4

fh=c+g+cf
m
Ze+fh

=1-

x-e
Ze+fh

=d

نسبت  dمنشاء داخلي داشته و ضرب آن در هر متغير ،ماهيت داخلي آن متغير را تعیین

میکند .نسبتهاي  dبراي بخشهاي مختلف بين دو حد صفر و واحد قرار ميگيرد.
)5

x-e=dZe+dfh
dze=De, Me=Ze-De
)dfh=d (c+g+cf
dc=ch, dg=gh, dcf=cf
mc=c-ch, mg=g-gh, mcf=cf-cfh

 g ،cو  cfبهترتيب بردارهاي مصرف خانوارها ،دولت و تشكيل سرمايه (شامل واردات)

است mg ،mc .و  mcfبهترتيب بردارهاي مصرف واردات خانوارها ،دولت و واردات

سرمايهاي است .تفاضل هريك از بردارها بهترتيب ،مصرف داخلي خانوارها و بردار
مصرف داخلي دولت و بردار سرمايه داخلي را مشخص میکند .همچنين پس از محاسبه

نسبت  ،dو نوشتن عناصر آن در قالب ماتريسي قطري ــ که عناصر غيرقطر اصلي صفر

و عناصر قطر اصلي ارقام  dاست ــ و ضرب اين ماتريس در ماتريس مبادالت واسطهاي

بينبخشي ،ميتوان به ماتريس واردات واسطهاي دست يافت .حاصل کسر اين ماتريس از
ماتريس مبادالت واسطهاي جدول دادهـستانده ،ماتريس مبادالت واسطهاي داخلي خواهد

بود .ميتوان رابطه تراز توليدي با منشا داخلي را بهصورت زير نوشت:
)6

x=(De+Me)+[(ch+mc)+(gh+mg)+(cfh+mcf)]+e-m
جمع سطري ماتريسMeبا جمع سطري واردات در تقاضاي نهايي يعني  mg،mcو mcf
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در سطح بخشها و كل اقتصاد برابر با  mاست كه یکديگر را خنثي ميكنند .جمع ستوني
ماتريس  Meو جمع ستوني بردارهاي  mg،mcو  mcfدر ناحيه ارزش افزوده و ناحيه IV

منظور ميشوند ،بنابراين:

)7

x=De+(ch+gh+ch)+e

)8

]x=(1-Ad)-1[(ch+gh+cfh)+e

جدولهای دادهـستانده داخلي پس از تهيه و تدوين در زمينههاي متفاوتي بهکار برده

ميشوند .کاربرد این جدولها در سنجش اهميت بخشها (که در اين مقاله به آن پرداخته
ميشود) رويکرد متفاوتتری نسبت به رويکرد تعيين بخشهاي کليدي براساس جدول
متعارف به ارمغان میآورد .اين رويکرد ديد جامعي از ميزان وابستگي بخشها ارائه ميدهد

که اگر در جدولهای آتي استفاده شود ،براي سياستگذاران اقتصادي نکات مفيدي
در بر خواهد داشت.

پس از استخراج جدول داخلي ،برآورد پيوندهاي پسين و پيشين و نرمالشده آنها (به

روش راسموسون) ،در رويکردهاي سنتي و نوين در هر دو حالت متعارف (با واردات) و

داخلي (بدون واردات) بهترتيب به استناد جدول متعارف (که بخش عرضهکننده در آن
منشأ داخلي و خارجي دارد) و جدول داخلي (که بخش عرضهکننده تنها منشأ داخلي دارد)،

صورت ميگیرد .براي ارائه تحليلهاي بيشتر پيرامون تمايز دو رويکرد سنتي و نوين در

شناسايي نقش واردات در عملکرد بخشها ،سهم تقاضاي نهايي هر بخش از کل تقاضاي
نهايي و سهم ارزش افزوده هر بخش از کل ارزش افزوده ،محاسبه و ارتباط آن با نتايج دو

رويکرد سنتي و نوين بررسي شده است .رويکرد نوين ،انعطافپذيري ويژهاي در بررسي تأثير
واردات بر اهميت بخشها دارد که در بخش تحليل نتايج به آن پرداخته ميشود .در رويکرد

نوين ،از روش دوم حذف فرضيه استفاده شده است که اولینبار توسط سال 1در چارچوب
الگوي تقاضا محور لئونتيف ارائه شد و سپس ديازنباخر 2آن را با محدوديت عرضه ارائه کرد.

شاخصهاي نرمالشده در رويکرد سنتي ،عملکرد متوسط هر بخش را به عملکرد متوسط
1. Cella.
2. Dietzenbacher.
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کل اقتصاد (واحد) بيان ميکنند .شاخصهاي نرمالشده در روش نوين ،عملکرد متوسط

يک بخش حذفشده به عملکرد متوسط توليد حذفشده کل اقتصاد را آشکار ميکنند.

بخش کليدي ،بخشي است که پيوندهاي نرمالشدهاش بزرگتر از یک است .1بايد توجه کرد

بهعلت اجتناب از افزايش حجم مقاله ،روشهاي سنجش پيوندها در دو رويکرد سنتي و نوين

آورده نشده است .روشهاي مذکور به تفصيل در مقاله بانويي و همکاران 2بررسي شده است.

همچنين در تحليلهاي اقتصادي بهمنظور تمايزبخشی میان بخشهاي اقتصادي و تعيين

بخشهاي مهمتر ،ميلر و الر 3شاخصي را بهصورت نسبت کاهش توليد کل اقتصاد پس از
حذف فرضي هر بخش به توليد کل اقتصاد قبل از حذف به درصد ،پيشنهاد ميکنند .هرچه
ميزان اين شاخص براي پيوند پسين و پيشين يک بخش بيشتر باشد ،روابط آن بخش با

کل اقتصاد قدرت بیشتری دارد .بنابراين ،ميتوان بخشهاي اقتصادي را با توجه به میزان
تأثیری که هر بخش در کاهش توليد اقتصاد دارد ،از بيشترين تا کمترين آن بهترتيب از

 1تا  99رتبهبندي کرد .در اينجا با توجه به اينکه شاخصهاي نرمالشده در روش نوين،

عملکرد متوسط يک بخش حذفشده به عملکرد متوسط توليد حذفشده کل اقتصاد را

آشکار ميکنند ،ميتوان آنها را براي رتبهبندي بخشها ،مالک قرار داد .به اين ترتيب،
بخشها براساس ميانگين پيوندهاي نرمالشده پسين و پيشين در رويکرد نوين رتبهبندي

ميشوند .بهعبارت ديگر ،حذف بخشي که ميانگين پيوندهاي نرمالشده پسين و پيشين

آن باالتر باشد ،کاهش بيشتري در توليد اقتصاد ايجاد خواهد کرد .بنابراين ،اهميت نسبي
باالتري دارد .الزم به ذکر است نتايج براساس دو جدول متعارف و داخلي برآورد شده
است تا با مقايسه تغييرات رتبهبندی بخشها در دو حالت ،نقش واردات در سنجش اهميت

بخشها آشکار شود.

 .3تجزيه و تحليل نتايج
در اين مقاله براي انجام محاسبات از جدول دادهـستانده اصالحشده سال 1380مرکز

آمار ايران بهصورت تفصيلي استفاده شده است .دليل اين امر ،ماهيت جدول داد هـستانده
 .1پیرمرادیان (.)1387
 .2بانویی و همکاران ()1386؛ صص .25-1

3. Miller and Lahr (2001); pp. 407-441.
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سال  1380مرکز آمار ايران است .اين جدول ،جدولي متقارن با ابعاد  91×91است که
بر مبناي دو ماتريس ساخت (عرضه) و جذب (تقاضا) ،عمدتاً با فرض تکنولوژي کاال

با تعديالت فرض تکنولوژي مختلط بخشـکاال محاسبه شده است؛ همچنین ،فاقد يک
بردار سطري يا ستوني واردات است .به همين دليل ،ساختار جدول سال  1380مرکز آمار
ايران بهگونهاي است که نميتوان با روشهاي متداول ،واردات را در آن تفکيک کرد.

جدول اصالحشده جدولي است که برمبناي ماتريسهاي ساخت و جذب مرکز آمار
ايران بهصورت بخش در بخش و با فرض تکنولوژي بخش در  99بخش تدوين شده و از

ساختار متعارفی برخوردار است که قابليت تفکيک واردات با روشهاي متعارف را ايجاد

ميکند .همچنين ،براي تجزيه و تحليل نتايج بهدستآمده فعاليتهاي اقتصادي ،مطابق
نسخه اصالحشده طبقهبندي  ISICدر سال  ISIC3.1 ،2002به  18بخش تجميع ميشوند.

اين طبقهبندي يکي از طبقهبنديهاي آماري است که در کدگذاري فعاليتهاي اقتصادي

کاربرد داشته و در محاسبه حسابهاي ملي و محاسبه جدول دادهـستانده مرکز آمار ايران
نيز استفاده میشود .بخشهاي کليدي پس از شناسايي در گروههاي مناسب توزيع ميشوند.
همچنين برای ارائه نتيجهگيريهاي جامعتر 18 ،بخش فوق در سه بخش کلي صنعت و
معدن ،کشاورزي و خدمات نيز خالصه میشوند.

نتايج محاسبات بهصورت زير دستهبندي شده است:

 )1براساس رويکرد سنتي ،تمام بخشهايي که در حالت متعارف کليدي شناخته

شدهاند ،در حالت پيوندهاي داخلي نيز پيشرو هستند؛ با اين تفاوت که بخش ساخت مواد
و محصوالت شيميايي به شمار بخشهاي کليدي افزوده میشود .يعني تغيير اندک ()%5

در بخشهاي کليدي در دو حالت متعارف و داخلي در رويکرد سنتي حاصل ميشود .در
تحليل اين مسأله ميتوان به اين نکته اشاره کرد که به استناد محاسبات اين مقاله ،مقايسه
سهم واردات واسطهاي ،سرمايهاي و مصرفي از کل واردات سال  1380حکايت از سهم 46

درصدی واردات واسطهاي دارد .آنچه از اين آمار برميآيد ،سهم کمتر واردات واسطهاي

نسبت به مجموع واردات سرمايهاي و مصرفي است .بهعبارت ديگر ،سهم بيشتر واردات

در واردات سرمايهاي و مصرفي منعکس شده است که در ميان اجزاي تقاضاي نهايي قرار
ميگيرد و رويکردهاي سنتي بهدليل اعمال وزن واحد براي تقاضاي نهايي و ارزش افزوده
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در محاسبه پيوندها نمیتوانند تغييرات حاصلشده در تقاضاي نهايي و ارزش افزوده با
واردات و بدون واردات را بر عملکرد بخشها به تصویر کشند.

 )2از آنجا که رويکردهاي سنتي فقط براي مبادالت واسطهاي بينبخشي در محاسبه

پيوندها اهميت قائلند ،بخشهايي که مبادالت واسطهاي کمي دارند ،عليرغم سهم باالی

تقاضاي نهايي يا ارزش افزوده ،در میان بخشهاي کليدي جايگاه مناسبي ندارند .همين
مسأله موجب انعطافپذيري ويژه رويکرد نوين (نسبت به رويکرد سنتي) در بررسي تأثير

واردات بر اهميت بخشها میشود؛ زيرا کسر واردات از اجزاي تقاضاي نهايي در ناحيه

دوم جدول ،ميزان تقاضاي نهايي را در جدول دادهـستانده با تغيير روبهرو ميکند؛ اين
تغيير در رويکرد سنتي بهدليل اعمال وزن قراردادي واحد براي تقاضاي نهايي ،با تغيير

در پيوندها همراه نخواهد بود .اما رويکرد نوين میتواند اين تغييرات را در نحوه سنجش
رتبهبندي بخشها اعمال کند .بنابراين ،رويکردهاي نوين بر پايه حذف فرضي بخشها،

ديدگاه واقعبينانهتري از جايگاه بخشها در حالت با واردات و بدون واردات ارائه ميدهند

و رتبهبندي بخشها براساس ميزان اهميتی که به کمک شاخص ميلر و الر و بر مبناي نسبت

کاهش توليد کل اقتصاد پس از حذف فرضي هر بخش به توليد کل اقتصاد قبل از حذف به
درصد صورت ميگیرد ،تصوير واقعبينانهتري از عملکرد بخشها به سياستگذار اقتصادي

ميدهد.

 )3از مقايسه رتبه بخشها در دو حالت (با واردات و بدون واردات) مشاهده ميشود

که رتبه  30بخش از  99بخش اقتصادي پس از حذف اثر واردات بدون تغيير باقي مانده
است که از اين ميان 17 ،12 ،و  1بخش بهترتيب به گروههاي صنعت و معدن ،خدمات و

کشاورزي تعلق دارد .همچنين 29 ،بخش پس از حذف تأثير واردات از مبادالت واسطهاي
و تقاضاي نهايي با نزول رتبه خود در جدول روبهرو شدهاند که سهم صنعت و معدن،

کشاورزي و خدمات بهترتيب 2 ،20و  7بخش بوده است .بهعبارت دیگر ،عملکرد 69

درصد بخشهايي که با احتساب پيوندهاي داخلي کاهش یافته است به نوعي به گروه
صنعت و معدن تعلق داشته و اين رقم براي گروه کشاورزي و خدمات بهترتيب  7و 24
درصد است .در ميان  40بخش باقيمانده که جایگاهشان در جدول بهبود یافته است25 ،

بخش خدماتي 5 ،بخش کشاورزي و  10بخش صنعت و معدن به چشم ميخورد .بهعبارت
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ديگر 62/5 ،درصد بخشهايي که عملکردشان با تفکيک واردات نسبت به حالت متعارف

ارتقا مييابند ،زيرگروه بخش خدمات بهشمار ميروند .اين رقم براي کشاورزي و صنعت
و معدن بهترتیب  12/5و  25درصد است.

 )4با کنار هم قرار دادن اين ارقام و توجه به تعداد بخشهاي کشاورزي ،خدماتي و

صنعتي در  99بخش جدول دادهـستانده سال ،1380مشاهده ميشود که  62/5درصد از

بخشهاي گروه کشاورزي در جدول داد هـستانده با برآورد پيوندهاي داخلي ،جايگاه
باالتري نسبت به گذشته دارند .در اين ميان ،جایگاه بخش ماهيگيري بيشترين ترقي را به

خود اختصاص داده است.

 )5تقريباً نيمي ( 48درصد) از بخشهاي گروه صنعت و معدن جدول دادهـستانده پس

از حذف واردات از ماتريس مبادالت واسطهاي بينبخشي و اجزاي تقاضاي نهايي با کاهش

ميزان اهميت خود در میان ساير بخشهاي اقتصادي روبهرو شدهاند .اين در حالي است
که فقط نيمي از اين تعداد به جايگاه باالتري ارتقا يافتهاند .همچنين ،بخش استخراج ساير

کانيهاي فلزي و غيرفلزي بيش از ساير بخشها با نزول جايگاه نسبي خود مواجه بوده
است.

 51 )6درصد از بخشهاي خدماتي جدول دادهـستانده با لحاظ پيوندهاي داخلي به رتبه

باالتري در میان ساير بخشها دست مييابند و تقريباً  35درصد اين بخشها در رتبه پيشين
خود باقي ميمانند .اين در حالي است که فقط  14درصد بخشهاي خدماتي جدول با
کاهش ميزان اهميت نسبي همراه خواهند بود .در اين ميان ،بخشهاي حملونقل با راهآهن
و ساير واسطهگريهاي مالي ،بيشترين تغيير در رتبه نسبي خود را ميان ساير بخشها تجربه

کردهاند.

 )7بنابراين بدون درنظر گرفتن واردات ،رتبهبندي بخشها در رويکرد نوين با تغييراتي

روبهرو ميشود که بيشترين تغييرات بهترتيب به بخشهاي کشاورزي ،صنعتي و خدماتي
اختصاص دارد .اين تغييرات براي بخشهاي کشاورزي و خدماتي بیشتر بهصورت سير
صعودي در جايگاه متجلي شده و براي بخشهاي صنعتي روند نزولي را تجربه کرده است.
 )8از مقايسه موارد باال ميتوان بخشهاي اقتصادي را از منظر ميزان وابستگي در

کارکرد تفکيک کرد .همانطور که پيدا است بخشهاي کشاورزي و خدماتي در عملکرد
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خود وابستگي کمتري به واردات نشان دادهاند .ميتوان اين روش را براي تمام جدولهای
دادهـستانده بهکار گرفت و از نتايج آن بهرهمند شد.

جمعبندي و نتيجهگيري
سنجش اهميت بخشها برمبناي محاسبه پيوندها ،اساس تعيين بخشهاي کليدي را

تشکيل ميدهد .با اين وجود ،چنانچه به جدولهای متعارف دادهـستانده استناد شود ،اين
احتمال وجود دارد که نتايج پيوندها از مبادالت با منشا خارجي ناشی شده باشد .بنابراين،

سرمايهگذاري در بخشهاي با پيوند باال ،زمينهساز افزايش واردات شده و تحرک مورد
انتظار را در سطح اقتصاد ايجاد نکند .زيرا هرچند در پيوندهاي پسين بخش تقاضاکننده
ماهيت بومي دارد ،اما در پيوندهاي متعارف پيشين ،با توجه به فرض رقابتي بودن واردات و

جايگزيني کامل با توليد داخلي ،تفکيک بخش عرضهکننده به بخش عرضهکننده داخلي و
بخش عرضهکننده خارجي به آساني امکانپذیر نيست .اين مسأله باعث ميشود منشأ مبادالت

در محاسبه پيوندها هم داخلي و هم خارجي باشد .رفع اين نارسايي در پيوندهاي متعارف

مشروط به پرداختن به جايگاه واردات در جدولهای داد هـستانده و تفکيک منشأ مبادالت
است .جايگاه واردات در این جدولها ميتواند به لحاظ ماهيت (رقابتي و غيررقابتي) و
انواع (شامل واردات واسطهاي ،مصرفي و سرمايهاي) برجسته شود .برجسته کردن انواع
واردات در جدولها و تهيه جدولها با مبادالت داخلي در زمينههاي گوناگوني کاربرد

دارد که از آن ميان ،کاربست آن در سنجش اهميت بخشها مورد تأکيد اين مقاله است .در
همين راستا ،اين مقاله براي تفکيک واردات از روشي بهره میگیرد که واردات را برحسب

واردات واسطهاي از مبادالت واسطهاي بينبخشي و واردات مصرفي و سرمايهاي از اجزاي
تقاضاي نهايي مجزا ميکند .از اين طريق ،جدول داد هـستانده با منشأ داخلي براي مبادالت
حاصل ميشود .چنين جدولي امکان بررسي نقش واردات در سنجش اهميت بخشها را از

طريق محاسبه پيوندهاي داخلي که فقط مبادالت با منشأ داخلي در برآورد آنها نقش ایفا

ميکنند ،فراهم ميسازد .نتايج محاسبات حکايت از تغيير اندک ( )%5بخشهاي کليدي
در دو حالت متعارف و داخلي در رويکرد سنتي دارد .همانطور که نتايج رويکرد نوين
نشان ميدهد رتبهبندي بخشها براساس ميزان اهميت در سطح اقتصاد در دو حالت متعارف
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و داخلي با تغييراتي روبهرو است .به اين صورت که پس از حذف تأثير واردات ،جایگاه

 5/62درصد بخشهاي کشاورزي و  51درصد بخشهاي خدماتي در ميان ساير بخشها
ارتقا خواهد یافت و  48درصد بخشهاي صنعتي به رتبه پايينتري نزول ميکنند .در اين

ميان ،بخشهايي نيز وجود دارند که بهدليل سهم اندک در تجارت خارجي ،ثبات خود

را در رتبهبندي بخشها براساس ميزان اهميت حفظ ميکنند .بیشترین تغییرات جایگاه
ش کشاورزي به ماهيگيري ،و در بخش صنعت و معدن به استخراج ساير کانيهاي
در بخ 

فلزي و غيرفلزي و در بخش خدماتي به حملونقل با راهآهن و ساير واسطهگريهاي مالي
اختصاص دارد.
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