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چكیده
قرار دادن جدول های  با مالك  اما  مبناي سنجش بخش هاي كليدي است؛  پيوندها،  محاسبه 
و  پسين  پيوندهاي  با  بخش هايی  در  سرمايه گذاري  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  متعارف، 
پيشين باالتر، به افزايش واردات منجر شده و تحرك مورد انتظار در اقتصاد را ايجاد نكند. 
و  مصرفي  واسطه اي،  واردات  تفكيك  به  بخش ها،  عملكرد  در  واردات  نقش  به  مقاله  اين 
جدول  در  داده ـ ستانده(  قلمرو  پژوهشگران  ميان  پذيرفته شده  روش  )براساس  سرمايه اي 
تهيه شده  جدول  آخرين  )كه  ايران  آمار  مركز   1380 سال  تفصيلي  اصالح شده  داده ـ ستانده 
پيوند هاي  داخلي،  مبادالت  جدول  تهيه  از  پس  مي پردازد.  است(  ايران  آمار  مركز  توسط 
داخلي )بدون واردات( و متعارف )با واردات( در رويكردهاي سنتي و نوين محاسبه مي شوند. 
نتايج به دست آمده حكايت از تغيير اندك بخش هاي كليدي از حالت متعارف به داخلي در 
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رويكرد سنتي دارد. تغييرات رتبه بندي بخش ها در رويكرد نوين به گونه اي است كه به ترتيب 
51 % و 62/5% كل بخش هاي خدماتي و كشاورزي جدول با احتساب پيوند هاي داخلي، در 
ميان ساير بخش ها به جايگاه نسبي باالتري دست می يابند و تقريباً 48% كل بخش هاي صنعتي 

با نزول رتبه روبه رو خواهند شد. 

.C67،F10 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

جداول داده ـ ستانده در حقيقت شرح تفكيك شده حساب هاي ملي به مبادالت بين بخشي 
و ارتباطات بخش ها با اجزاي تقاضاي نهايي و ارزش افزوده است. اين جدول ها كاربرد هاي 
گوناگوني در برنامه ريزي و سياست گذاري بخشي دارند كه از آن جمله مي توان به شناسايي 
بخش هاي پيشرو در سطح اقتصاد اشاره كرد. در همين راستا، تالش هاي صورت گرفته توسط 
ارائه شده  بيش تر روش هاي  است.  داشته  پي  را در  متعددي  پژوهشگران، ظهور رويكردهاي 
و  پسين  پيوند هاي  محاسبه  روش  در  كه  است  استوار  تحوالتي  و  پيوند ها  محاسبه  محور  بر 
پيشين رخ داده است. به عبارت بهتر، قلمرو وابستگي متقابل بخش ها كه در پيوندهاي پسين و 
پيشين نمود می يابد، به عنوان راهكار مناسبی برای رتبه بندي بخش ها به كار برده مي شود. با اين 
وجود، مسائلي وجود دارد كه درك آن ها مستلزم انجام تغييراتي در جدول های داده ـ ستانده 
است؛ از جمله اين مسائل می توان به ماهيت داخلي و يا خارجي مبادالت واسطه اي و اجزاي 
تقاضاي نهايي اشاره كرد كه در جدول های متعارف تمييز داده نمي شود. اين نكته كه ادغام 
مبادالت واسطه اي و نهايي با منشأ خارجي در مبادالت داخلي مي تواند به برآورد بيش از حد 
مباحث  به  واردات  ورود  زمينه  منجر شود،  پيوند ها  به  مربوط  محاسبات  در  فزاينده  ضرايب 
محاسبه  با  تا  مي كند  فراهم  را  داده ـ ستانده  در جدول های  بخش ها  اهميت  با سنجش  مرتبط 
پيوندهاي داخلي و مقايسه نتايج آن با پيوند هاي متعارف، ضمن ارائه تحليل هاي واقع بينانه تر در 
ارتباط با اهميت نسبي بخش ها، توان رتبه بندي بخش ها براساس ميزان وابستگي به واردات نيز 
به دست  آيد. از آنجا كه وابستگي هاي يك  طرفه به آسيب پذيري اقتصاد منجر مي شد، كاربست 
رويكرد فوق در محاسبه بخش هاي كليدي براي جدول های آتي، حاوي نكات مفيدي براي 
سياست گذاران خواهد بود. انجام اين امر، مستلزم تفكيك واردات در جداول داده ـ ستانده است 
كه علي رغم تالش هاي صورت گرفته در بين آثار پژوهشگران خارجي در اين عرصه و يافتن 
روش هاي مشخص با فرض های مدون، در داخل كشور آن گونه كه شايسته است به اين مسأله 
توجه نشده است؛ به گونه اي كه در ميان جدول های داده ـ ستانده تدوين شده توسط نهادهاي 
رسمي كشور، كه به نوعي به مسأله تفكيك واردات پرداخته اند، اثري از توضيح روش تفصيلي 
اجرايي كردن  راستا، روش هاي  همين  در  نمي شود.  ديده  به كاررفته  فرض های  يا  و  اجرايي 
واسطه اي  مبادالت  از  واردات  حذف  تأثير  و  داده ـ ستانده،  جدول های  در  واردات  تفكيك 
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بين بخشي و اجزاي تقاضاي نهايي در سنجش اهميت بخش ها، موضوعاتي هستند كه در اين 
مقاله مورد توجه قرار مي گيرند. براي اين منظور، مطالب اين مقاله در پنج بخش سازمان دهي 
شده است. پس از مقدمه، بخش اول مروري دارد بر مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج 
كشور. در بخش دوم، روش  تفكيك واردات به واردات واسطه اي، مصرفي و سرمايه اي در 
جدول داده ـ ستانده اصالح شده )سال 1380( ايران به همراه فرض های مشخص حاكم بر آن، 
شرح داده مي شود. بايد توجه داشت اين روش، روشي پذيرفته شده در ميان پژوهشگران قلمرو 
داده ـ ستانده است كه كاربست آن در مطالعات متعدد خارجي به چشم مي خورد. مطالب بخش 
نوين، در دو حالت  پيوندها در رويكردهاي سنتي و  نتايج  پايه هاي آماري و  به معرفي  سوم 
می پردازد: نخست وقتی واردات در مبادالت واسطه اي و اجزاي تقاضاي نهايي منظور مي شود 
و سپس در حالتي كه با تفكيك واردات، پيوند هاي داخلي برآورد مي شوند. همچنين رتبه بندي 
بخش ها براساس ميزان اهميت در اقتصاد در دو حالت متعارف )با واردات( و داخلي )بدون 
واردات( مقايسه شده و ميزان وابستگي نسبي بخش ها به واردات سنجيده می شود. بخش چهارم 

به نتيجه گيري اختصاص دارد.

1.مروريبرادبياتموضوع

1ـ1.مروريبرپژوهشهايداخلي
در اينجا مجموعه اي از مطالعات صورت گرفته در داخل پيرامون سنجش اهميت بخش ها 
گرد آوري شده است. با علم به اين كه هم مبادالت واسطه اي بين بخشي و هم اجزاي تقاضاي 
نهايي از ميزاني واردات برخوردارند، ارقام پيوندها متأثر از وارداتي خواهد بود كه با اقالم 
داخلي جدول تركيب شده است. هدف از بررسي اين آثار، يافتن نقشي است كه واردات 
در ادبيات تعيين بخش هاي كليدي ايفا كرده است. به منظور حفظ انسجام مطالب متناسب با 
محتواي مقاله، پژوهش هاي مذكور به سه گروه تفكيك مي شوند. نخست آثاري كه بدون 
اهداف خود  راستاي  در  داده ـ ستانده  از جدول های  بهره گيري  به  واردات  به جايگاه  توجه 
پرداخته اند. در گروه دوم مقاالتي جاي مي گيرند كه به آمارهاي موجود )داخلي و واردات( 
مستقل از روش تفكيك واردات و فرض های آن استناد كرده اند. و در نهايت، گروه سوم 
تالش  مشخص،  فرض های  و  روش  مبناي  بر  كه  است  پژوهشگراني  دسته  آن  مطالعاِت 
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كرده اند واردات را تفكيك كنند. در گروه اول، آثار فرجي دانا1، جهانگرد2، سورشجاني3، 
جهانگرد4، پيرمراديان 5، بانويي، ممقاني و محققي 6، جهانگرد و منصوري7 و بانويي، مؤمني 

و آزاد8 قرار دارند. 
گروه دوم از طبقه بندي ارائه شده در باال خود به دو دسته تفكيك مي شوند. نخست آنان 
يا  نهايي داخلي و  تقاضاي  مبادالت واسطه اي داخلي و  ماتريس  با  از جدول هايي  كه فقط 
يكي از اين دو، استفاده می كنند، اما در روش شناسي مطالعه خود جايگاهي براي واردات 
دوم  دسته  حداد11.  كشاورز  جهانگرد10،  اسفندياري9،  پژوهش های  مانند  نكرده اند  تبيين 
شامل پژوهش هايي است كه به نوعي به محاسبه شاخص هاي شدت يا محتواي واردات و يا 
پيوندهاي داخلي پرداخته اند نظير پژوهش های اسفندياري12، بانويي، يوسفي و ورمرزيار13، 

جهانگرد14 و بيدآباد15. 
تفكيك  در  آماري  نهادهاي  به تالش  كه  می گيرد  قرار  در گروه سوم  بانويي16  مطالعه 
واردات بسنده نكرده و با كمك روش ها و فرض های مشخص، می كوشد انواع واردات را 

در جدول داده ـ ستانده تفكيك كند.

2ـ1.مروريبرپژوهشهايخارجي
دسته  سه  به  خارجي  مطالعات  نيز  اينجا  در  قبل،  بخش  در  ارائه شده  طبقه بندي  مطابق 

1. فرجی دانا )1366(؛ صص27-18. 
2. جهانگرد )1376(؛ صص66-51. 

3. سورشجانی )1378(؛ صص89-65.
4. جهانگرد )1386(؛ صص23-1.

5. پيرمراديان )1387(.
6. بانويی، ممقانی و محققی )1386(؛ صص25-1.

7. جهانگرد و منصوری )1388(؛ صص28-1.
8. بانويی، مؤمنی و آزاد )1388(.

9. اسفندياری )1381(؛ صص 116-63.
10. جهانگرد )1377(؛ صص 123-99.

11. كشاورز حداد )1383(؛ صص 133-115.
12. اسفندياری )1377(؛ صص 40-3.

13. بانويی، يوسفی و ورمرزيار )1377(؛ صص 93-63.
14. جهانگرد )1381(؛ صص 70-45.

15. بيدآباد )1383(؛ صص 135-107.
16. بانويی )1389(.
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تفكيك مي شوند. در گروه نخست مطالعات چنري و واتانابه1 ، سونيز، گيل هادو، هيوينز و 
مارتينز2 براي اقتصاد برزيل، تزيموس، پاپادي ميتريو و آدامو3 براي اقتصاد يونان و شوجا، واه 
و ماد، لَزيم و اُكاموتو4 براي اقتصاد مالزي قرار دارد. در گروه دوم، پژوهش هاي راسموسن5 
براي اقتصاد نروژ، ريس و روآ6 براي پرتقال و علي بِِخت7 براي اقتصاد مالزي جای می گيرد. 
گروه سوم پژوهش ها عبارت اند از پژوهش اوسترهاون8 درمورد كشور هاي آمريكا، چين، 
كره جنوبي و هلند، و پژوهش تِرين، هوا و گيانگ9 درمورد ويتنام و پژوهش پيتره10 درباره 

اقتصاد هند. 

2.روششناسي

1ـ2.جايگاهوارداتدرنظامهايحسابداريكالنوبخشي
انجام شده  كل  مخارج  به عنوان  مي توان  را   GNP ملي،  حساب هاي  توليد  طرف  در 
نهايي  خدمات  و  كاالها  فروش  از  است  عبارت  كه  گرفت  اندازه  نهايي  محصول  روي 
به كارگيری  برای  نه  و  سرمايه گذاري  براي  بنگاه ها  ساير  يا  )مصرف(  مصرف كنندگان  به 
)خريدهاي  دولت  به  واگذاری  يا  و  )سرمايه گذاري(  اوليه  مواد  و  واسطه  كاالي  به عنوان 
دولت( و يا به خارجي هايی كه به طور خالص يا به عبارت ديگر تفاوت فروش به خارجيان 
)صادرات( و خريد از خارجيان )واردات(. واردات با عالمت منفي در نظام حسابداري ملي 
منظور مي شود. براساس سيستم حساب هاي ملي )SNA(، آنچه در تراز ملي به عنوان واردات 
مخارج  درون  در  كه  است  وارداتي  قلم  سه  جمع  مي شود،  آورده  منفي  عالمت  با   )M(

مصرف كننده )C(، خريد هاي تجهيزات )I( و خريد هاي دولت )G( پنهان 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  

مصرف كننده  مخارج  كل  معادل  داخلي،  محصوالت  از  مصرف كنندگان  خريد هاي 
)  C(، منهاي واردات كاالهاي مصرفي )Mc( است. خريد هاي سرمايه اي بنگاه ها از كاال هاي 
منهاي واردات كاال هاي سرمايه اي   ،)I( معادل كل خريدهاي تجهيزات  سرمايه اي داخلي، 
)Mi ( است و خريد هاي دولت از محصوالت داخلي معادل كل خريد هاي دولت ) G( منهاي 
خريد كاالها و به ويژه خدمات خارجي نظير هزينه سفارت خانه ها در خارج، هزينه نيرو هاي 
نظامي در خارج و... )Mg( است. همچنين صادرات )X(، مي تواند شامل مقاديري از واردات 
باشد كه تحت عنوان صادرات مجدد طبقه بندي مي شود. الزم به ذكر است با اين كه عمده 
به علت فقدان  اما  ايران در سال هاي اخير به دست آمده،  اقتصاد  اهميت صادرات مجدد در 
مقاله  اين  در  استفاده شده  داده ـ ستانده  جدول   ،1380 از  بعد  سال هاي  رسمي  جدول های 
)اين  دارد  داخلي  منشأ  تماماً   ، X مي شود  فرض  مقاله  اين  در  است.  سال1380  به  مربوط 
بايد توجه  فرض در همان زمان براي كشورهايي چون امارات يا سنگاپور مصداق ندارد(. 
در  )چه  مي شوند  خريده  توليد كنندگان  توسط  كه  واسطه اي  كاالهاي  و  اوليه  مواد  داشت 
داخل و چه از طريق واردات(، در محاسبه توليد ناخالص ملي منظور نمي شوند؛ زيرا بعد از 
اين كه توليدكنندگان آن مواد اوليه را به كااليی براي مصرف نهايي يا فروش تبديل كردند، 
نظام حسابداري  بنابراين، در  ارزش كاالي ساخته شده مستتر می شود.  اوليه در  ارزش مواد 
تنها فروش كاالها و  ناخالص ملي كه  توليد  اندازه گيري  بر  قواعد حاكم  به  با توجه  كالن 
درحالي كه  است،  نشده  تبيين  واسطه اي  واردات  جايگاه  برمي گيرد،  در  را  نهايي  خدمات 
به  قادر  اقتصادي  واسطه اي در سطح بخش هاي  مبادالت  نمايش  با  بخشي  نظام حسابداري 
اين تفكيك است. همچنين جدول های داده ـ ستانده با در بر گرفتن اطالعات مربوط به تمام 
بخش هاي توليدي و خدماتي، قادر به تمايز ماهيت داخلي يا خارجي مبادالت واسطه اي و 

اجزاي تقاضاي نهايي براي هر دوي بخش هاي توليدي و خدماتي است.
با اين توضيحات، مي توان تخصيص ديگري از توليد كل را به صورت زير ارائه كرد:

GNP= (C-Mc)+(I–Mi)+(G–Mg)+X= C+I+G+(X–M)  
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كه در آن M واردات كل است و از جمع Mc ،Mi و Mg به دست مي آيد1. بنابراين، با 
  ،Mc توجه به اين كه هدف محاسبه توليد ملي در سطح كالن است، مشخص نمي شود ميزان

Mi و Mg چقدر است و ماهيت و نوع واردات )M( چيست. 

وارد  داده ـ ستانده  جدول های  در  طريق  چهار  به  بخشي  حسابدارِي  نظام  در  واردات 
مي شود كه در زير شرح داده شده است:

1( واردات به صورت يك بردار ستوني و با عالمت منفي در ناحيه ساير حساب ها )ناحيه 
تقاضاي نهايي( منظور مي شود. 

وارد  جدول  سوم  ناحيه  در  مثبت  عالمت  با  سطري  بردار  يك  به صورت  واردات   )2
مي شود. 

3( در اين حالت فرض مي شود فقط فعاليت هاي توليدي ای كه در ناحيه 1 جدول منعكس 
مي شوند در فرآيند توليدشان به واردات نياز دارند و كليه اجزاي تقاضاي نهايي منشأ 
داخلي دارند. بنابراين، اين نوع جدول ها فقط واردات واسطه اي را به دست مي دهند 

كه ماهيت اين نوع واردات نيز رقابتي است. 
بر  عالوه  مي شود  فرض  آن،  كاربست  همچنين  و  جدول ها  نوع  اين  تدوين  در   )4
فعاليت هاي اقتصادي در ناحيه اول جدول، تقاضاي نهايي هم شامل واردات است. 

ماهيت اين نوع واردات از نوع رقابتي است. 

حسابداري  نظام  به كارگيري  مي شود،  مشاهده  چهارم  و  سوم  مورد  در  كه  همان طور 
بخشي و الگو هاي مرتبط با آن از اين قابليت برخوردارند كه بر مبناي فر ض های مشخص 
واردات  و  واردات سرمايه اي  واسطه اي،  واردات  تفكيك  از طريق  ــ  متداول  و روش هاي 
نهايي در سطح بخش هاي مختلف ــ امكان رفع نارسايي هاي مطرح شده در زمينه تعيين ميزان 

واردات ادغام شده در مبادالت واسطه اي و اجزاي تقاضاي نهايي را فراهم آورند.

ـستانده 2ـ2.روششناسيتفكيکوارداتدرجدولهایداده
به استناد مطالعات خارجي مي توان روش هاي مشخصي براي تفكيك واردات برحسب 
مبناي  و  گرفته  قرار  داده ـ ستانده  قلمرو  پژوهشگران  پذيرش  مورد  كه  كرد  پيدا  آن  انواع 

1. شاكری )1388(؛ ص 37.
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مي رود،  به كار  مقاله  اين  در  كه  روشي  است.  كشور ها  برخي  داخلي  جدول های  محاسبه 
واردات را برحسب واردات واسطه اي در سطح بخش هاي مختلف اقتصادي، ساير واردات 
نهايي دولت( و همچنين واردات سرمايه اي طبقه بندي  نهايي خانوارها و واردات  )واردات 
نهفته  واردات  ــ كه  ايران در سال1380  اقتصاد  به ساختار  توجه  با  اين روش،  در  مي كند. 
مقصدي  ــ  است  نداشته  زيادی  اهميت  وارداتي،  اقالم  باقي  به  نسبت  صادرات  اجزاي  در 
توجه  بايد  است.  نشده  گرفته  نظر  در  مجدد  صادرات  براي  واردات  يعني  صادرات،  براي 
داشت هرچند صادرات مجدد در دهه 80 اهميت داشته اما چنانچه كاربست روش فوق براي 
جدول های آتي مدنظر باشد، مي توان با بسط اين روش ميزان واردات موجود در صادرات را 

نيز به دست آورد كه شرح چگونگي آن در حيطه مباحث اين مقاله قرار نمي گيرد. 
رابطه تراز توليدي كه بر ساختار كلي جدول ها مبتني است، به صورت زير بيان مي شود:

x=Ze+f-m  )1

Z=[Zij], e= 

1
-
-
-
1

, Z= D+M  

D=[dij], M=[mij]  

نكته قابل بررسي در رابطه باال، ماتريس مبادالت واسطه اي بين بخشي )Z( است كه از دو 
جزء مستقل ماتريس مبادالت واسطه اي بين بخشي داخلي )D( و ماتريس مبادالت واسطه اي 
واردات تشكيل شده است. بايد توجه داشت كه در بيش تر جدول های داده ـ ستانده دنيا )و 
از جمله جدول های ايران( بردار واردات )m( همواره معلوم و در دسترس بوده است، ولي 

نه ماتريس  1M. براي تفكيك انواع واردات از رابطه )1( به صورت زير استفاده مي شود2:

x=Ze+fh+e-m  )2
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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x-e=Ze+fh-m    )3

fh=c+g+cf  )4

d=
x-e

Ze+fh
=1-

m
Ze+fh

 

 نسبت d منشاء داخلي داشته و ضرب آن در هر متغير، ماهيت داخلي آن متغير را تعيين 
می كند. نسبت هاي d براي بخش هاي مختلف بين دو حد صفر و واحد قرار مي گيرد.

x-e=dZe+dfh     )5

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 ،c و cf به ترتيب بردارهاي مصرف خانوا ر ها، دولت و تشكيل سرمايه )شامل واردات( 
واردات  و  دولت  خانوار ها،  واردات  مصرف  بردارهاي  به ترتيب   mcf و   mg ،mc است. 
بردار  و  خانوارها  داخلي  مصرف  به ترتيب،  بردارها  از  هريك  تفاضل  است.  سرمايه اي 
از محاسبه  بردار سرمايه داخلي را مشخص می كند. همچنين پس  مصرف داخلي دولت و 
صفر  اصلي  غيرقطر  عناصر  كه  ــ  قطري  ماتريسي  قالب  در  آن  عناصر  نوشتن  و   ،d نسبت 
مبادالت واسطه اي  ماتريس  ماتريس در  اين  ــ و ضرب  است   d ارقام  اصلي  قطر  عناصر  و 
بين بخشي، مي توان به ماتريس واردات واسطه اي دست يافت. حاصل كسر اين ماتريس از 
ماتريس مبادالت واسطه اي جدول داده ـ ستانده، ماتريس مبادالت واسطه اي داخلي خواهد 

بود. مي توان رابطه تراز توليدي با منشا داخلي را به صورت زير نوشت:

x=(De+Me)+[(ch+mc)+(gh+mg)+(cfh+mcf)]+e-m    )6

 mcf و mg،mc با جمع سطري واردات در تقاضاي نهايي يعني   Me جمع سطري ماتريس
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در سطح بخش ها و كل اقتصاد برابر با m است كه يكديگر را خنثي مي كنند. جمع ستوني 
 IV در ناحيه ارزش افزوده و ناحيه mcf و mg،mc و جمع ستوني بردارهاي Me ماتريس

منظور مي شوند، بنابراين: 

x=De+(ch+gh+ch)+e  )7

x=(1-Ad)-1[(ch+gh+cfh)+e]    )8

برده  به كار  متفاوتي  زمينه هاي  تدوين در  تهيه و  از  داده ـ ستانده داخلي پس  جدول های 
مي شوند. كاربرد اين جدول ها در سنجش اهميت بخش ها )كه در اين مقاله به آن پرداخته 
جدول  براساس  كليدي  بخش هاي  تعيين  رويكرد  به  نسبت  متفاوت تری  رويكرد  مي شود( 
متعارف به ارمغان می  آورد. اين رويكرد ديد جامعي از ميزان وابستگي بخش ها ارائه مي دهد 
مفيدي  نكات  اقتصادي  سياست گذاران  براي  شود،  استفاده  آتي  جدول های  در  اگر   كه 

در بر خواهد داشت.
)به  نرمال شده آن ها  پيشين و  پيوند هاي پسين و  برآورد  استخراج جدول داخلي،  از  پس 
و  واردات(  )با  متعارف  دو حالت  هر  در  نوين  و  سنتي  رويكرد هاي  در  راسموسون(،  روش 
آن  در  عرضه كننده  بخش  )كه  متعارف  جدول  استناد  به  به ترتيب  واردات(  )بدون  داخلي 
منشأ داخلي و خارجي دارد( و جدول داخلي )كه بخش عرضه كننده تنها منشأ داخلي دارد(، 
در  نوين  و  سنتي  رويكرد  دو  تمايز  پيرامون  بيش تر  تحليل هاي  ارائه  براي  مي گيرد.  صورت 
از كل تقاضاي  نهايي هر بخش  شناسايي نقش واردات در عملكرد بخش ها، سهم تقاضاي 
نهايي و سهم ارزش افزوده هر بخش از كل ارزش افزوده، محاسبه و ارتباط آن با نتايج دو 
رويكرد سنتي و نوين بررسي شده است. رويكرد نوين، انعطاف پذيري ويژه اي در بررسي تأثير 
واردات بر اهميت بخش ها دارد كه در بخش تحليل نتايج به آن پرداخته مي شود. در رويكرد 
نوين، از روش دوم حذف فرضيه استفاده شده است كه اولين بار توسط سال1 در چارچوب 
الگوي تقاضا محور لئونتيف ارائه شد و سپس ديازنباخر2 آن را با محدوديت عرضه ارائه كرد. 
متوسط  به عملكرد  را  متوسط هر بخش  نرمال شده در رويكرد سنتي، عملكرد  شاخص هاي 

1. Cella.
2. Dietzenbacher.
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متوسط  عملكرد  نوين،  روش  در  نرمال شده  شاخص هاي  مي كنند.  بيان  )واحد(  اقتصاد  كل 
اقتصاد را آشكار مي كنند.  توليد حذف شده كل  به عملكرد متوسط  يك بخش حذف شده 
بخش كليدي، بخشي است كه پيوندهاي نرمال شده اش بزرگ تر از يك است1. بايد توجه كرد 
به علت اجتناب از افزايش حجم مقاله، روش هاي سنجش پيوندها در دو رويكرد سنتي و نوين 
آورده نشده است. روش هاي مذكور به تفصيل در مقاله بانويي و همكاران2 بررسي شده است. 
همچنين در تحليل هاي اقتصادي به منظور تمايزبخشی ميان بخش هاي اقتصادي و تعيين 
بخش هاي مهم تر، ميلر و الر3 شاخصي را به صورت نسبت كاهش توليد كل اقتصاد پس از 
حذف فرضي هر بخش به توليد كل اقتصاد قبل از حذف به درصد، پيشنهاد مي كنند. هرچه 
با  باشد، روابط آن بخش  بيش تر  پيشين يك بخش  و  پسين  پيوند  براي  اين شاخص  ميزان 
كل اقتصاد قدرت بيش تری دارد. بنابراين، مي توان بخش هاي اقتصادي را با توجه به ميزان 
تأثيری كه هر بخش در كاهش توليد اقتصاد دارد، از بيش ترين تا كم ترين آن به ترتيب از 
به اين كه شاخص هاي نرمال شده در روش نوين،  با توجه  اينجا  1 تا 99 رتبه بندي كرد. در 
عملكرد متوسط يك بخش حذف شده به عملكرد متوسط توليد حذف شده كل اقتصاد را 
به اين ترتيب،  آشكار مي كنند، مي توان آن ها را براي رتبه بندي بخش ها، مالك قرار داد. 
رتبه بندي  نوين  رويكرد  در  پيشين  و  پسين  نرمال شده  پيوندهاي  ميانگين  براساس  بخش ها 
پيشين  و  پسين  نرمال شده  پيوندهاي  ميانگين  كه  بخشي  حذف  ديگر،  به عبارت  مي شوند. 
آن باالتر باشد، كاهش بيش تري در توليد اقتصاد ايجاد خواهد كرد. بنابراين، اهميت نسبي 
شده  برآورد  داخلي  و  متعارف  دو جدول  براساس  نتايج  است  ذكر  به  دارد. الزم  باالتري 
است تا با مقايسه تغييرات رتبه بندی بخش ها در دو حالت، نقش واردات در سنجش اهميت 

بخش ها آشكار شود. 

3.تجزيهوتحليلنتايج

مركز  سال1380  اصالح شده  داده ـ ستانده  از جدول  محاسبات  انجام  براي  مقاله  اين  در 
ماهيت جدول داده ـ ستانده  امر،  اين  دليل  استفاده شده است.  تفصيلي  به صورت  ايران  آمار 

1. پيرمراديان )1387(.
2. بانويی و همكاران )1386(؛ صص 25-1.

3. Miller and Lahr (2001); pp. 407-441.
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كه  است   91×91 ابعاد  با  متقارن  جدولي  جدول،  اين  است.  ايران  آمار  مركز   1380 سال 
كاال  تكنولوژي  فرض  با  عمدتاً  )تقاضا(،  جذب  و  )عرضه(  ساخت  ماتريس  دو  مبناي  بر 
يك  فاقد  همچنين،  است؛  شده  محاسبه  بخش ـ كاال  مختلط  تكنولوژي  فرض  تعديالت  با 
بردار سطري يا ستوني واردات است. به همين دليل، ساختار جدول سال 1380 مركز آمار 
كرد.  تفكيك  آن  در  را  واردات  متداول،  با روش هاي  نمي توان  كه  است  به گونه اي  ايران 
آمار  مركز  جذب  و  ساخت  ماتريس هاي  برمبناي  كه  است  جدولي  اصالح شده  جدول 
ايران به صورت بخش در بخش و با فرض تكنولوژي بخش در 99 بخش تدوين شده و از 
ساختار متعارفی برخوردار است كه قابليت تفكيك واردات با روش هاي متعارف را ايجاد 
مطابق  اقتصادي،  فعاليت هاي  به دست آمده  نتايج  تحليل  و  تجزيه  براي  همچنين،  مي كند. 
ISIC در سال ISIC3.1  ،2002 به 18 بخش تجميع مي شوند.  نسخه اصالح شده طبقه بندي 
اين طبقه بندي يكي از طبقه بندي هاي آماري است كه در كدگذاري فعاليت هاي اقتصادي 
كاربرد داشته و در محاسبه حساب هاي ملي و محاسبه جدول داده ـ ستانده مركز آمار ايران 
نيز استفاده می شود. بخش هاي كليدي پس از شناسايي در گروه هاي مناسب توزيع مي شوند. 
و  صنعت  كلي  بخش  سه  در  فوق  بخش   18 جامع تر،  نتيجه گيري هاي  ارائه  برای  همچنين 

معدن، كشاورزي و خدمات نيز خالصه می شوند.
نتايج محاسبات به صورت زير دسته بندي شده است:

شناخته  كليدي  متعارف  حالت  در  كه  بخش هايي  تمام  سنتي،  رويكرد  براساس   )1
شده اند، در حالت پيوندهاي داخلي نيز پيشرو هستند؛ با اين تفاوت كه بخش ساخت مواد 
اندك )%5(  تغيير  يعني  افزوده می شود.  به شمار بخش هاي كليدي  و محصوالت شيميايي 
در بخش هاي كليدي در دو حالت متعارف و داخلي در رويكرد سنتي حاصل مي شود. در 
مقاله، مقايسه  اين  استناد محاسبات  به  اشاره كرد كه  نكته  اين  به  اين مسأله مي توان  تحليل 
سهم واردات واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي از كل واردات سال 1380 حكايت از سهم 46 
درصدی واردات واسطه اي دارد. آنچه از اين آمار بر مي آيد، سهم كم تر واردات واسطه اي 
نسبت به مجموع واردات سرمايه اي و مصرفي است. به عبارت ديگر، سهم بيش تر واردات 
در واردات سرمايه اي و مصرفي منعكس شده است كه در ميان اجزاي تقاضاي نهايي قرار 
مي گيرد و رويكردهاي سنتي به دليل اعمال وزن واحد براي تقاضاي نهايي و ارزش افزوده 
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با  افزوده  ارزش  و  نهايي  تقاضاي  در  حاصل شده  تغييرات  نمی توانند  پيوندها  محاسبه  در 
واردات و بدون واردات را بر عملكرد بخش ها به تصوير كشند.

محاسبه  در  بين بخشي  واسطه اي  مبادالت  براي  فقط  سنتي  رويكردهاي  كه  آنجا  از   )2
پيوندها اهميت قائلند، بخش هايي كه مبادالت واسطه اي كمي دارند، علي رغم سهم باالی 
همين  ندارند.  مناسبي  جايگاه  كليدي  بخش هاي  ميان  در  افزوده،  ارزش  يا  نهايي  تقاضاي 
انعطاف پذيري ويژه  رويكرد نوين )نسبت به رويكرد سنتي( در بررسي تأثير  مسأله موجب 
ناحيه  در  نهايي  تقاضاي  اجزاي  از  واردات  زيرا كسر  اهميت بخش ها می شود؛  بر  واردات 
اين  مي كند؛  روبه رو  تغيير  با  داده ـ ستانده  جدول  در  را  نهايي  تقاضاي  ميزان  جدول،  دوم 
تغيير  با  نهايي،  تقاضاي  براي  واحد  قراردادي  وزن  اعمال  به دليل  سنتي  رويكرد  در  تغيير 
تغييرات را در نحوه سنجش  اين  اما رويكرد نوين می تواند  بود.  پيوندها همراه نخواهد  در 
بخش ها،  فرضي  حذف  پايه  بر  نوين  رويكردهاي  بنابراين،  كند.  اعمال  بخش ها  رتبه بندي 
ديدگاه واقع بينانه تري از جايگاه بخش ها در حالت با واردات و بدون واردات ارائه مي دهند 
و رتبه بندي بخش ها براساس ميزان اهميتی كه به كمك شاخص ميلر و الر و بر مبناي نسبت 
كاهش توليد كل اقتصاد پس از حذف فرضي هر بخش به توليد كل اقتصاد قبل از حذف به 
درصد صورت مي گيرد، تصوير واقع بينانه تري از عملكرد بخش ها به سياست گذار اقتصادي 

مي دهد. 
)با واردات و بدون واردات( مشاهده مي شود  از مقايسه رتبه بخش ها در دو حالت   )3
باقي مانده  تغيير  اثر واردات بدون  اقتصادي پس از حذف  از 99 بخش  كه رتبه 30 بخش 
است كه از اين ميان، 12، 17 و 1 بخش به ترتيب به گروه هاي صنعت و معدن، خدمات و 
كشاورزي تعلق دارد. همچنين، 29 بخش پس از حذف تأثير واردات از مبادالت واسطه اي 
معدن،  و  صنعت  سهم  كه  شده اند  روبه رو  جدول  در  خود  رتبه  نزول  با  نهايي  تقاضاي  و 
 69 عملكرد  ديگر،  به عبارت  است.  بوده  بخش   7 و   2 به ترتيب20،  خدمات  و  كشاورزي 
گروه  به  نوعي  به  است  يافته  كاهش  داخلي  پيوند هاي  احتساب  با  كه  بخش هايي  درصد 
و 24   7 به ترتيب  براي گروه كشاورزي و خدمات  رقم  اين  و  داشته  تعلق  معدن  و  صنعت 
است، 25  يافته  بهبود  باقيمانده كه جايگاهشان در جدول  ميان 40 بخش  در  است.  درصد 
بخش خدماتي، 5 بخش كشاورزي و 10 بخش صنعت و معدن به چشم مي خورد. به عبارت 
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ديگر، 62/5 درصد بخش هايي كه عملكردشان با تفكيك واردات نسبت به حالت متعارف 
ارتقا مي يابند، زيرگروه بخش خدمات به شمار مي روند. اين رقم براي كشاورزي و صنعت 

و معدن به ترتيب 12/5 و 25 درصد است.
و  تعداد بخش هاي كشاورزي، خدماتي  به  توجه  و  ارقام  اين  دادن  قرار  كنار هم  با   )4
از  درصد   62/5 كه  مي شود  مشاهده  سال1380،  داده ـ ستانده  جدول  بخش   99 در  صنعتي 
جايگاه  داخلي،  پيوند هاي  برآورد  با  داده ـ ستانده  جدول  در  كشاورزي  گروه  بخش هاي 
باالتري نسبت به گذشته دارند. در اين ميان، جايگاه بخش ماهيگيري بيش ترين ترقي را به 

خود اختصاص داده است.
5( تقريباً نيمي )48 درصد( از بخش هاي گروه صنعت و معدن جدول داده ـ ستانده پس 
از حذف واردات از ماتريس مبادالت واسطه اي بين بخشي و اجزاي تقاضاي نهايي با كاهش 
است  حالي  در  اين  شده اند.  روبه رو  اقتصادي  بخش هاي  ساير  ميان  در  خود  اهميت  ميزان 
كه فقط نيمي از اين تعداد به جايگاه باالتري ارتقا يافته اند. همچنين، بخش استخراج ساير 
بوده  مواجه  خود  نسبي  جايگاه  نزول  با  بخش ها  ساير  از  بيش  غيرفلزي  و  فلزي  كاني هاي 

است. 
6( 51 درصد از بخش هاي خدماتي جدول داده ـ ستانده با لحاظ پيوند هاي داخلي به رتبه 
باالتري در ميان ساير بخش ها دست مي يابند و تقريباً 35 درصد اين بخش ها در رتبه پيشين 
با  جدول  خدماتي  بخش هاي  درصد   14 فقط  كه  است  حالي  در  اين  مي مانند.  باقي  خود 
كاهش ميزان اهميت نسبي همراه خواهند بود. در اين ميان، بخش هاي حمل ونقل با راه آهن 
و ساير واسطه گري هاي مالي، بيش ترين تغيير در رتبه نسبي خود را ميان ساير بخش ها تجربه 

كرده اند.
7( بنابراين بدون درنظر گرفتن واردات، رتبه بندي بخش ها در رويكرد نوين با تغييراتي 
روبه رو مي شود كه بيش ترين تغييرات به ترتيب به بخش هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي 
سير  به صورت  بيش تر  و خدماتي  بخش هاي كشاورزي  براي  تغييرات  اين  دارد.  اختصاص 
صعودي در جايگاه متجلي شده و براي بخش هاي صنعتي روند نزولي را تجربه كرده است. 
در  وابستگي  ميزان  منظر  از  را  اقتصادي  بخش هاي  مي توان  باال  موارد  مقايسه  از   )8
كاركرد تفكيك كرد. همان طور كه پيدا است بخش هاي كشاورزي و خدماتي در عملكرد 
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خود وابستگي كم تري به واردات نشان داده اند. مي توان اين روش را براي تمام جدول های 
داده ـ ستانده به كار گرفت و از نتايج آن بهره مند شد.

جمعبنديونتيجهگيري

را  كليدي  بخش هاي  تعيين  اساس  پيوندها،  محاسبه  برمبناي  بخش ها  اهميت  سنجش 
اين  استناد شود،  داده ـ ستانده  متعارف  به جدول های  اين وجود، چنانچه  با  تشكيل مي دهد. 
احتمال وجود دارد كه نتايج پيوندها از مبادالت با منشا خارجي ناشی شده باشد. بنابراين، 
مورد  تحرك  و  واردات شده  افزايش  زمينه ساز  باال،  پيوند  با  بخش هاي  در  سرمايه گذاري 
تقاضاكننده  بخش  پسين  پيوندهاي  در  هرچند  زيرا  نكند.  ايجاد  اقتصاد  سطح  در  را  انتظار 
ماهيت بومي دارد، اما در پيوندهاي متعارف پيشين، با توجه به فرض رقابتي بودن واردات و 
جايگزيني كامل با توليد داخلي، تفكيك بخش عرضه كننده به بخش عرضه كننده داخلي و 
بخش عرضه كننده خارجي به آساني امكان پذير نيست. اين مسأله باعث مي شود منشأ مبادالت 
در محاسبه پيوندها هم داخلي و هم خارجي باشد. رفع اين نارسايي در پيوندهاي متعارف 
مشروط به پرداختن به جايگاه واردات در جدول های داده ـ ستانده و تفكيك منشأ مبادالت 
و  غيررقابتي(  و  )رقابتي  ماهيت  لحاظ  به  مي تواند  جدول ها  اين  در  واردات  جايگاه  است. 
انواع  كردن  برجسته  شود.  برجسته  سرمايه اي(  و  مصرفي  واسطه اي،  واردات  )شامل  انواع 
كاربرد  گوناگوني  زمينه هاي  در  داخلي  مبادالت  با  جدول ها  تهيه  و  جدول ها  در  واردات 
دارد كه از آن ميان، كاربست آن در سنجش اهميت بخش ها مورد تأكيد اين مقاله است. در 
همين راستا، اين مقاله براي تفكيك واردات از روشي بهره می گيرد كه واردات را برحسب 
واردات واسطه اي از مبادالت واسطه اي بين بخشي و واردات مصرفي و سرمايه اي از اجزاي 
تقاضاي نهايي مجزا مي كند. از اين طريق، جدول داده ـ ستانده با منشأ داخلي براي مبادالت 
حاصل مي شود. چنين جدولي امكان بررسي نقش واردات در سنجش اهميت بخش ها را از 
طريق محاسبه پيوندهاي داخلي كه فقط مبادالت با منشأ داخلي در برآورد آن ها نقش ايفا 
بخش هاي كليدي   )%5( اندك  تغيير  از  محاسبات حكايت  نتايج  مي سازد.  فراهم  مي كنند، 
نوين  نتايج رويكرد  دارد. همان طور كه  داخلي در رويكرد سنتي  و  متعارف  در دو حالت 
نشان مي دهد رتبه بندي بخش ها براساس ميزان اهميت در سطح اقتصاد در دو حالت متعارف 
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و داخلي با تغييراتي روبه رو است. به اين صورت كه پس از حذف تأثير واردات، جايگاه 
ميان ساير بخش ها  5/62 درصد بخش هاي كشاورزي و 51 درصد بخش هاي خدماتي در 
ارتقا خواهد يافت و 48 درصد بخش هاي صنعتي به رتبه پايين تري نزول مي كنند. در اين 
ثبات خود  خارجي،  تجارت  در  اندك  سهم  به دليل  كه  دارند  وجود  نيز  بخش هايي  ميان، 
جايگاه  تغييرات  بيش ترين  مي كنند.  حفظ  اهميت  ميزان  براساس  بخش ها  رتبه بندي  در  را 
در بخش  كشاورزي به ماهيگيري، و در بخش  صنعت و معدن به استخراج ساير كاني هاي 
فلزي و غيرفلزي و در بخش  خدماتي به حمل ونقل با راه آهن و ساير واسطه گري هاي مالي 

اختصاص دارد.
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