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اقتصاد     ملی همایش   اولین
شهر      . ایران  خمینی واحد اسالمی آزاد    1388. دانشگاه

  
ارزي          نیاز لحاظ از توسعه چهارم برنامه عملکرد داده    )واردات (ارزیابی جدول از استفاده   ستانده  - با

  
اخالق    خوش رحمان دانشگاه  عضو ،  دکتر علمی    هیئت

داللی   رحیم دان    ، دکتر علمی هیئت اصفهان   هدشکعضو دانشگاه    اقتصاد
براهیمی  ارشد   ، نرگس کارشناسی اقتصادي  دانشجوي آزاد  توسعه شهر  دانشگاه    خمینی

  
  چکیده 

یـک                                     ج     درون در گوناگون هاي فعالیت متقابل تعامل و ارتباط ي نحوه ، اقتصادي حسابداري هاي تکنیک ترین پیشرفته از یکی عنوان به ستانده داده دول
اقتص  کند     سیستم می بیان را داده     . ادي هاي مدل اساس همین بر       -بر که مشکالتی وجود رغم علی ،       ستانده دارد وجود آنها تدوین و تهیه قابلیت     اي و جذابیت از

برخوردارند    فراوانی   .هاي
از      کا  مهم یکی داده    ترین جدول هاي بینی   –ربرد پیش است   نیاز ستانده تجار    . ارزي بخش در آنجائیکه واردات          از ، نفت بخش ظهور با ایران اقتصاد خارجی ت

گسترش   کرده    دائماً ي              پیدا ساله پنج هاي برنامه در مهمی نقش ایفاگر است،  و بوده اقتـصادي            مقدار  ،لذا توسعه توسـعه هاي برنامه در واردات نیاز مورد  –ارز
است      اهمیت حائز بسیار   .اجتماعی

کوشد        می مقاله بر   این ارزي توسعه        نیاز چهارم ي برنامه طول در را واردات داده      ،اي جدول از استفاده هنگام     –با به ي ي       ستانده مقایسه ،با ، زده تخمین شده
بپردازد         برنامه عملکرد ارزیابی به مقادیرواقعی با ج    .نتایج سازي هنگام صورت         به مقداري و قیمتی تعدیل ي مرحله دو طی ده    .پذیرد می دول می نشان به  نتایج د

اولیه            هاي سال در ارزي هاي دریافتی ي مترقبه غیر افزایش تنظیم                 ي علت موقع در شده بینی پیش ارزي نیاز از بیش واردات جهت یافته اختصاص ارز ،  برنامه
است      الیحه   تحت                  . بوده بیشتر ارقام این ي محاسبه هنگام در ریزي برنامه نظام مسئولین که دارد آن از حکایت موضوع بدهی  این و      هاي تاثیر انـد بوده معوقه

کشور      تجاري تراز شدن ال  مثبت در اند     را داده قرار اول   . ویت
  

کلیدي    هاي داده         ي برنامه :واژه جدول ، ارزي نیاز ، توسعه روش   –چهارم ،   راس ستانده
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  مقدمه   -1
وارد                 ، نفت بخش ظهور با ایران اقتصاد خارجی تجارت بخش ایفا      ادر و کرده پیدا گسترش دائماً نق ت ي       گر ساله پنج هاي برنامه در مهمی بوده   ش توسعه

عو          ،است  از یکی عنوان به طرفی از ها ویژگی این ناخالص     که تولید افزایش بر مؤثر اج          امل از یکی عنوان به دیگر طرف از و پرد  زداخلی تراز اهمیت   اي حائز اختها
  .است 

برنامه     ایر     طول در پشت     ،)  84 - 88(چهارم  ي ان را بسیاري اقتصادي است    تحوالت گذاشته ي   . سر اولیه سالهاي سـال       برنامه در تـا ،    86یعنـی
یافت                                فزونی شدت به ارزي هاي دریافتی و شد مواجه ناگهانی جهش با جهانی بازارهاي در نفت یافـت             قیمت افـزایش نیـز واردات نتیجـه در آمـار    . که طبـق

شد  ،   کارشناسی گمرك ي یافت                    ه اختصاص اي واسطه و اي سرمایه کاالهاي واردات به ها سال این در واردات از اي عمده قیمتی   . سهم شوك این نپائید   اما دیري
نیمه   از سال   ي و کرد      1387دوم طی را نزولی کرد              . روند پیدا خاصی جایگاه مصرفی کاالهاي واردات ، نیز کشور وارداتی ترکیب وقایع     اینبنابر .در به عنایت با

  ، داده باشد                      رخ داشته مغایرت بود شده دیده تدارك آن انجام از قبل آنچه با برنامه عملی روند که دارد وجود احتمال   . این
ایران                     اقتصاد در آن با مرتبط ارزي نیاز برآورد و واردات شود می مالحظه که همانگونه ن        ،پس توجه بدان اگر که است اي تحقق    مسئله عدم باعث شود

اقتصاد               کل براي ناپذیر جبران و عدیده مشکالت ایجاد همچنین و توسعه هاي برنامه سال        -اهداف در چه و حاضر دوران در آینده  چه شود    - هاي تحقیق  . می در
داده           جدول از از استفاده با گردد می سعی ریز         –حاضر برنامه ابزارهاي قویترین از یکی عنوان به در            ستانده که توسعه چهارم برنامه طول در کشور ارزي نیاز ، ي

نمائیم         محاسبه را شود می ظاهر واردات   .قالب
از              عبارتند واردات تقاضاي تابع مورد در گرفته انجام خارجی پژوهشهاي از   :برخی

واوتنگ  سالهاي        ،1)2006( آبایی  -فریمپونگ طی غنا کشور در واردات استفا  1970-2002تقاضاي ملی          با آمد در شده سازي مجزا مخارج اجزاي از ده
اند         کرده بررسی جمعی   . کل هم باند    2براي آزمون خطا        3از تصحیح مدل یک و گرفته بـا                 4کمک ارتبـاط در مـدت بلنـد و مدت کوتاه اجزاي تفکیک براي را

اند      کرده برآورد واردات س          . تقاضاي متغیر دو مدت بلند در که است داده نشان دو               نتایج این و کشورند این واردات در اصلی عوامل جمله از صادرات و گذاري رمایه
دو                مصرفی مخارج به را خود جاي مدت کوتاه در دهند       لتی متغیر می خانوار مصرفی مخارج قیمـت            . و تغییـرات به نسبت واردات تقاضاي که است ذکر شایان

نیست    حساس   .چندان
الدین         نصر و مط    5 )2004(دیلیپ دوره                   در در انباشتگی هم آنالیز از استفاده با هند کشور واردات تقاضاي تابع تخمین به مشترکی ي زمانی  ي العه

ورزیدند     95-1971 استفاده  . اقدام مورد نسبی      مدل قیمت از تابعی تحقیق تولی       ( ي کاالي به وارداتی کاالي قیمت داخـل     نسبت در شده ناخـالص     ) د تولیـد و
قیمتهاي    در است       1990داخلی بوده مجازي متغیر یک مذکور  . و مجازي فاصله     ،متغیر در را صفر مقدار ) 1992-95(سالها  ي بقیهو 1971-95زمانی ي مقدار

کند      می اختیار را حساسیت     . یک از حکایت پژوهش نسب     کمنتایج هاي قیمت به ناخالص      واردات تولید به باال حساسیت و است    ی داشته   .داخلی
مطالعه   6) 2003(نگتا            است                ي  در پرداخته چین کل واردات تقاضاي تابع تحلیل و تجزیه به رابطـه     . خود بانـد و         ي آزمـون واردات بـین مـدت بلنـد

توض  کرد    متغیرهاي تائید را مربوطه است یحی صادرات   . ه داده  51/0ضریب در            نشان همبستگی این و داشته واردات با را همبستگی بیشترین صادرات با  که رابطه
گذاري    سرمایه نهایی    ) 4/0(مخارج مصرفی مخارج است   ) 17/0(و بوده ض     . بیشتر با نسبی قیمت متغیر داشته     -6/20ریب همچنین این بر در    اشاره افزایش که

است            داشته دنبال به را واردات در کاهش نسبی هاي   .قیمت
وا       7 )1989(موران            که سنتی الگوهاي کند می دانند             بیان می داخلی درآمد و واردات نسبی هاي قیمت از تابعی تنها را نیافته     ،ردات توسعه کشورهاي براي

نیستند     کاال                             . مناسب و اي سرمایه تجهیزات واردات را توسعه حال در کشورهاي واردات از اي عمده سهم وي نظر دهند     به می تشکیل اي واسطه لـذ   هاي ،  ا ،
را      واردات سنتی مدل هم   موران واردات مدل دریافت    که  8ل فیبا از تابعی را و                 واردات است نموده ترکیب گیرد می نظر در وقفه با المللی بین ذخایر و ارزي هاي

است            کرده تعریف متغیر چهار این از تابعی را واردات   .تقاضاي
در      ) 1974(فیل هم واردات تقاضاي تابع بررسی است    8به پرداخته وي  . کشور عقیده وارد    ، به که تفکر نسبی        این هاي قیمت از تابعی کشورها این ات

مح            وجود علت به باشد داخلی واقعی درآمد سؤ      و زیر ارزي و بازرگانی هاي رود   دودیت می قابـل           . ال حجم مذکور کشورهاي در است داشته اظهار همچنین وي
                     ، دهند می تشکیل اي واسطه و اي سرمایه کاالهاي را واردات از اي هرگـاه                    مالحظه ، ارز نرخ هر در ارز تقاضاي وجود و ارزي ذخائر محدودیت به توجه با ، لذا

مقدار                             روي هایی محدودیت ، واردات کاهش منظور به کشور مقامات ، شود محدود کشور به سرمایه جریان ورود یا و یابند کاهش صادرات از حاصل هاي دریافتی
                                                

1 Flimpong & oteng- Abayie (2006). 
2 Cointegration. 
3 Bound. 
4 Error Correction Model. 
5 Dilip & Nasiruddin (2004). 
6 Tang (2003). 
7 Moran (1989). 
8 Hemphill(1974). 
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با         وضعیتی چنین در و کنند می اعمال شود                   واردات می کاسته ها محدودیت نوع این ازمیزان ، کشور به سرمایه ورود و صادراتی هاي دریافتی سرانجام . افزایش

درآمد                              و نسبی هاي قیمت مهم و رایج متغیر دو از و گردیده ارائه همفیل پیشنهادي مدل در المللی بین دخایر و ارزي هاي دریافت یعنی مالی متغیرهایی تنها
داخلی   است    واقعی شده پوشی   .چشم

ازت  است       برخی زیر شرح به گرفته انجام   :حقیقات
با    تشکین و تکنیک      ) 1385(ستانی  ی از استفاده نامرتبط       با ظاهر به سنجی فاصله  1اقتصاد بـه       ،  1338-82زمانی  ي در را ایران واردات تقاضاي تابع

اند               کرده برآورد مصرفی و اي سرمایه ، اي واسطه کاالهاي دوره . تفکیک سـالهاي      1338-56انی زم ي در جز به ،1340 کـشور      1342و،1341 واردات میـزان ،
است              بوده اقتصادي تثبیت هاي سیاست آن علت که ، یافته افزایش سال  . همواره ،                1352از نفت جهانی هاي قیمت شدن برابر چهار و نفتی شوك وقوع با بعد به

محدودیت    از شد   بسیاري برداشته تجاري انقال  پ . هاي از سال               س تا افزایش این و یافته افزایش واردات ، تحمیلی جنگ آغاز با اسالمی یافت   1362ب ،  . ادامه اما
گرفت                   پیش در را نزولی روند آن از توسعه         . پس اول برنامه اجراي طول وارداتـی             ) 68-72(در کاالهاي میان در را ارزش باالترین اي واسطه صادرات حالیکه در

است     گردید                داشته واردات کاهش موجب تجاري تراز منفی ي موازنه برنامه . ، طـول               ) 73-77(دوم  ي در در ، نهایـت در و بودیم شاهد را تحوالت همین نیز ،
سوم     برنامه هاي                 ،  ) 79-83(اجراي دریافتی افزایش و باز تجاري هاي سیاست اتخاذ راستاي وا  ،نفتی در شد     امکان فراهم کاالها از بسیاري تخمین    .ردات نتایج

که      اند داده نشان بطوریکه            مدل است نسبی هاي قیمت تاثیر تحت شدت به مصرفی کاالهاي واردات کاالهاي          ،که واردات ، نسبی قیمت در درصدي یک افزایش
حدود    را و            2/1مصرفی اي سرمایه کاالهاي واردات همچنین و دهد می کاهش ناخالص     درصد تولید تاثیر تحت اي است      داخ واسطه نسبی هاي قیمت و   .لی

سروستانی     برنامه           ) 1374( شفیعی طول در کشور ارزي نیاز تخمین پرداخت   ي به و              . دوم ایـران اقتصاد در ارز نقش و اهمیت به توجه با رساله این
برنامه     عملکرد ری                    ي  همچنین پایه ارزي نیاز تخمین هدف با ، ارزي تعهدات و واردات میزان خصوص در توسعه شد  اول جـدول        . زي مبناي بر رفته کار به مدل

به        –داده  عنایت با و است بوده ه     بستانده موجود جدول اطالعات نبودن ضر         هنگام جهت از هم و توري آثار جهت از محاسبات        م در قیمت اثرات حذف براي ، ائب
سال              جدول ي محاسبه با ابتدا ، استنتاجات سال      1365و هاي قیمت اساس اثرات 1370بر ح  ، سپس   تورم و جدول    ذف فنی و     1370ضرائب شـده بینی پیش

است           شده بیان ارز نرخ نوسانات اساس بر نتایج قانون         .نهایتاً پیشنهادي رقم معادل ریال با دالر برابري نرخ ي  چنانچه یعنی   برنامه توسعه نظر    175 0دوم در ریال
بی                     مراتب به پیشنهادي مدل توسط شده محاسبه رقم ، شود از  گرفته ب                شتر تحقیق که اي فرضیه صحت بنابراین و باشد می دوم برنامه شده گرفته نظر در ر رقم

تحق       با یعنی گرفته شکل آن ها                قاساس پرداخت ي موازنه کسري به منوط برنامه رشد کمی اهداف به یابی دست ارزي است      درآمدهاي خارجی تجارت بخش در
است          حالی در این و شود می واقع تائید معادل      مورد دالر نرخ با دالر        ( ریال  3000که نرخ تثبیت جهت مرکزي بانک پیشنهادي رقم     ) نرخ از شده محاسبه رقم

داشت                  نخواهد واردات ي زمینه در چندانی مشکل کشور صورت این در که بوده کمتر برنامه   .پیشنهادي
شد             انجام ایران واردات تقاضاي ي زمینه در متعددي هاي پژوهش کلی کنیم                بطور می نظر صرف ها آن ذکر از ساختاري هاي شباهت علت به که است   .ه

است            این دیگر مقاالت با روي پیش ي مقاله تمایز د وجه نیاز        که مورد ارز مقدار ، آن واردات   ر کل طول کشور  براي در        در ، شده محاسبه چهارم ي برنامه
مشابه         تحقیقات در که عوامل      حالی به است    بر    اثرگذار  تنها شده پرداخته طرف . واردات تئوري       از بر مبتنی هاي مدل ، دیگر می      ه ی نمونه به سنجی اقتصاد اي

داده        جدول از استفاده ولی ، است         –پردازند جامعه کل به پرداختن معناي به شده             . ستانده تکمیل واقعیات اساس بر جدول ارقام و اعداد که صورتی در بنابراین
انتظ     توان می ، باشند           باشند تر مفید و تر واقعی جدول محاسبات که داشت   .ار

  
نظري   -2   مبانی

داده    جدول دهه    –نخستین در تیف       1930-40ستانده لئون توسط هاروارد دانشگاه آ       2در از استفاده با همکارانش متحده   1929و  1919مارهاي و ایاالت
فن                     که بودند مدعی سابق شوروي دانان اقتصاد ولی شد، س          –داده   ساخته در که سابق شوروي ي ترازنامه نخستین از بوده     1923-24ال ستانده متاثر شد تهیه

،  (است     ).1371توفیق
داده    جدول سال     –اولین در کشور دارا   1344ستانده وزارت گردید   یتوسط تهیه سالهاي             . ی براي آمار مرکز و مرکزي بانک توسط دیگري جداول ان از پس

یافت  انتشا 1352و  1348 داده   . ر جدول سال                –آخرین به مربوط ، شده تهیه رسمی هاي ارگان توسط کنون تا که اي باشد   1380ستانده   .می
داده     می                     –جدول نشان جانبه همه بطور را جامعه یک اقتصادي هاي فعالیت ي کلیه بین درونی روابط تفـص       ستانده اطالعات جداول نوع این در یلی دهد

کا      جریان به آن          مربوط مصرف و مبادله نیز و شده تولید خدمات و شود           الها می داده نمایش حسابداري ي دوره طی در داده  . ها از     –هرجدول متـداول ستانده
است       شده تشکیل اصلی قسمت داده   -1: چهار اي   ( ستانده  –ماتریس واسطه ،     -2، ) مصارف نهایی مصارف اولیه     -3ماتریس هاي داده ارز ( ماتریس ش بخش

عوامل                -4، ) افزوده  مستقیم خرید بخش یا اولیه هاي داده و نهایی مصرف هاي بخش ارتباط ،  (ماتریس   ).1362صابري

                                                
1 Seemingly Unrelated Regressions 
2 Leontief 
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 ٤
باشد                                 می سطر آن با متناظر تولیدي بخش محصوالت براي نهایی تقاضاي بیانگر ، سطر هر نهایی تقاضاي ماتریس شامل     . در عمدتاً نهایی تقاضاي اجزاي

انبار              مصر موجودي در تغییر و سرمایه تشکیل ، صادرات ، دولتی مصرف ، خصوصی باشد   ف   . می
اولیه     هاي داده سرمایه     ( ماتریس ، کار ، میزان ) زمین است           معرف تولیدي گوناگون هاي بخش توسط مختلف تولیدي ازعوامل دیگر   . استفاده بیان به

اولیه     هاي داده ماتریس فعالیت    ، افزوده دهد      ارزش می نشان را اقتصادي ایران      ( هاي ملی حسابهاي ، آمار   ).1370-80مرکز
باشد           می رقم از خالی عمدتاً عوامل مستقیم خرید نشان                  . بخش را نهایی کنندگان تقاضا ي وسیله به شده گرفته کار به اولیه هاي داده ، ماتریس این

دهد   داده     . )1370تودارو،( می ماتریس ا  ستانده –در تولیدي                   ، مختلف هاي بخش بین مبادالت میزان شناخت که آن وجود با ، گردد می ثبت مبادله هر رزش
ــن                         ای ــت اس ــر بهت ، ــصادي اقت ــزي ری ــه برنام در ــاتریس م ــن ای ــاربرد ک ــراي ب ــیکن ل ، ــت اس ــمند ــد           ارزش گردن ــان بی ــرایب ض ــورت ص ــه ب ــط .                                     رواب

                             ، خود محصول واحد هر تولید براي بخش هر که دهد می نشان جدول این یعنی دهد می نشان را محصوالت تولید هاي هزینه ساختار ، مستقیم ضرایب جدول
دارد          نیاز خدمات و کاالها میزان چه به آن   . مستقیماً ي محاسبه بایست   براي داده    می ماتریس ستان    –عناصر به را کرد  ستانده تقسیم دیگر    . ده عبارتی   : به

)1(                                             
j

ij
ij X

x
a   

aij :  ف   نی ضریب
xij :     تولیدي بخش محصول واحدهاي تولیدي      iتعداد بش توسط که شود     jام می مصرف   . ام
Xj :     تولیدي بخش ي   ام  jستانده

عناصر                 ك بصورت    ماتریسی ضرایب         aijآن ماتریس را شوند می نامند   تعریف می فوق   . فنی توضیح از داده       پس جدول ساختار مورد در بـه       –که شـد داده ستانده
پردازیم        معرفی   می آن ،                    . کاربردهاي واردات براي ارزي نیاز بینی پیش به توان می جدول کاربردهاي ،       از کار نیروي براي تقاضا بینی   برآورد مطالعـه     پیش ، ها  ي قیمت

کرد             اشاره غیره و پرداختها تراز وضعیت بررسی ، درآمد توزیع ، ( الگوي   ).1371توفیق
بدانیم            داده   باید جدول این                         –تنظیم از و است گیر وقت و طوالنی کاري معموالً ، باشد دسترس در آن نظر مورد اطالعات و آمار اگر حتی شاید  ستانده رو

ي  باشد               محاسبه ممکن غیر ، سال هر در واقعی آماري هاي داده اساس بر داده      . جداول جداول معموالً اساس این زمانی     –بر مقاطع در تهیه   10تا  5ستانده ساله
شوند                  می روز به و برآورد ، تهیه سال از غیر سالهاي براي و شوند انجام       . می باید لزوماً جدول کردن هنگام به جامعه       .پذیرد  فرآیند اقتصادي شرایط به بسته زیرا

پایه       سال از فنی ضرایب جدول    ( ، ي تهیه گردند        ) سال می تغییراتی دچار نظر مورد سال دالیلی             . تا به زمان طی در فعالیت یک ستانده ساختار ، دیگر بیانی به
ت          یا و تولید جریان به تولیدات ورود جمله تولیدي     از هاي بخش داده ترکیب شوند            تغیی غییر می فنی ضرایب تغییر موجب تحوالت این که کند می   . ر

  
  تحقیق روش - 3 

داده             جداول دانیم می که ابـزاري                                    –همانگونه عنـوان بـه آنهـا رو ایـن از و سازد می مشخص را الصنایع بین روابط ، کشور اقتصاد از تصویري ي ارائه با ستانده
اند        شده شناخته ریزي برنامه براي ارزي         . قدرتمند نیاز بینی پیش جداول این مهم کاربردهاي پردازیم         ) واردات (از می آن شرح به ادامه در که   .است

یعنی                     نهایی مصارف به یا و یابد می اختصاص واسطه مصارف به یا بخش یک تولید کل که دانیم   :می

) 2            (                                                                                            iiji FxX  
Fi :   نهایی   مصارف

 ijx :  واسطه   مصارف
Xi :   کل   تولید

بصورت       را فنی ضریب قبالً
j

ij
ij X

x
a   کرد آن   . یمتعریف جایگزینی رابطه  با     : داریم ) 2(در

)   3                     (                                                                                  ijiji FXaX  .    
با             است برابر بنویسیم ماتریسی شکل به را فوق ي رابطه   :اگر

 ) 4                                                                (                                                          X=A.X+F 

A :     فنی ضرایب تولیدات                :  Xماتریس نهایی   : Fبردار تقاضاي   بردار
ي    با  رابطه کردن آید      ) 4(مرتب می دست به زیر   .رابطه
)5    (                                                                                     FXAI  ).(   F X-A.X =   
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 ٥
شود         xاگر  می کنیم محاسبه فوق فرمول از   :را
 ) 6(                                                                                                             FAIx .)( 1  

ل  1-(I-A) ماتریس  معکوس بخـش                       ماتریس محـصول واحد یک تولید براي مستقیم غیر و مستقیم نیازهاي کل آن ستون هر عناصر که شود می نامیده ئونتیف
دهد         می نشان را ستون آن با   .مرتبط

داریم         جدول بر حاکم روابط به توجه   : با

 )7               (                                                                                      jjj

n

i
ij XMVx 

1

  

فرمول    این در ijx      ، واسطه هاي هزینه ،     Vjمجموع افزوده ارزش و واردا Mjکل باشد        X jت می بخش یک ي عرضه   .کل
نوشت                  توان می ، یابد می اختصاص واردات به عرضه کل از ثابتی نسبت کنیم فرض   :اگر

) 8     (                                                                                                M = m . X  
ي         رابطه در فوق ي رابطه جایگزین شود   )  7 (با می   :نتیجه

) 9            (                           jjjj

n

i
ijjjj

n

i
ij XXmVXaXXmVx  



...
11

  

و        فوق ي معادله کردن مرتب داشت          با خواهیم برداري و ماتریسی بصورت آن نویسی   : دوباره
 )10                           (                             XMAIVXMXAXV )(..   

   ، باال وارداتی      Mدر ضریب همان واقع است             )  m (در شده نوشته ي قطره ماتریس شکل به برداري حالت از که   .است

) 11        (                                                                                                     XVMAI   .)( 1  
افزوده       ارزش بودن معلوم با یافت           ) V(بنابراین دست عرضه کل به توان می نظر مورد سال کل         . در ي عرضه از مشخصی نسبت کنیم می و )  X (فرض اردات را

مـــی  ــر                     تـــشکیل نظـ مـــورد ســـال در ــی وارداتـ ــاز نیـ ، کـــل ي ــه عرضـ در نـــسبت ایـــن ــرب ضـ بـــا پـــس ــد یعنـــی     دهـ آیـــد ــی مـ دســـت                           بـــه

) 12  (                                                                                         VMAIMXMIM .).(. 1     
است       )  12  (ي رابطه تحقیق این در استفاده مورد ،  (مدل   . )1371توفیق

داده              جدول از استفاده اصلی تحلی   –شرط در ر                 ستاده و فعلی شرایط بتوانند تا باشند روز به استفاده مورد جداول که است آن اقتصادي مسائل اقتصادي  ل وز
نمایند      تبیین بخوبی را سال     .جامعه جدول انجائیکه امکان                  1378از کاربر براي همچنین و بود محاسبات براي تري دقیق و تر شفاف اطالعات داراي مرکزي بانک

داده                               جدول بودن جدیدتر رغم علی ناچار به ساخت فراهم را بهتر و تر کاربردي تحلیل و جدول     مرک 1380ستانده  –تجزیه ، ایران آمار مرکـزي    1378ز بانک
گرفت     قرار محاسبات سال        اکنو.  مبناي براي را فوق جدول بایست می مقصد  (1385ن نمود   ) سال هنگام است         . به قیمتی تعدیل کردن هنگام به اول ي مرحله

پایه              سال جدول ي محاسبه با واقع          ) 1378(یعنی در قیمت عامل ، مقصد سال هاي قیمت اساس شده    بر فرض تمـام       . است ثابت تفکیک به قیمت شاخص اما
هاي   کنیم            بخش می محاسبه آنرا زیر مراحل طی بنابراین باشد نمی موجود   .جدول

یعنی                  باشد می افزوده ارزش و واسطه هاي هزینه شامل بخش هر تولید ، جدول ساختار   :طبق

) 13 (                                                                                                                       



n

i
jjij XVx

1

  

با            است برابر جاري سال هاي قیمت اساس بر رابطه   :این

) 14 (                                                                                                      



n

i
jjjjiji XpVdxP

1

  

pi:      خدمت یا کاال قیمت   ام  iشاخص
di:       بخش افزوده ارزش تعدیل ضمنی   ام  jشاخص

ي      رابطه طرفین تقسیم داشت   xjبر )   14 (با   :خواهیم

) 15 (                                  



n

i
jjijijj

j

j
j

j

ij
n

i
i bdappp

X

V
d

X

x
p

11
                 

aij :  فنی   ضریب
bj :     بخش افزوده ارزش    jضریب
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 ٦
می               تعریف زیر صورت به ماتریسی ماتریسی نماد با جاري ي   :ود شرابطه

) 16 (                                     1 )(ˆˆˆˆ)(ˆ AIbdpbdAIpbdAPP  
ضرب    با شود                       pحال می محاسبه جدید سال هاي قیمت حسب بر مذکور ماتریس ؛ پایه سال بخشی بین مبادالت ماتریس در قطري ماتریس یک ،   (بصورت   )1371توفیق
مرحله   ترتیب پذیرد         ي بدین می انجام جدول سازي روز به جهت      . اول بدان دوم ي مرحله هیچ در تغییر          که یعنی جدول مبادالت فیزیکی مقادیر در تعدیلی گونه

راس               روش از استفاده با است، نگرفته صورت واسطه مصارف و ها ستانده فیزیکی ا     1مقادیر مرحله تعدیلی جدول گردیده        و اعمال نیز مبادالت فیزیکی تغییرات ، ول
شود           می تکمیل سازي روز به فرآیند راس  .  و روش نحـوي                       اصول به را نظر مورد سال در ها بخش بین مبادالت ارزش کند می سعی که است استوار پایه این بر

گ                برابر مقصد سال واقعی مقادیر با برآوردي ستون و سطر هر جمع تا نماید ،          q1 , A1 , Z1اگر  .ردد برآورد ها بخش بین مبادالت ماتریس ترتیب ضرایب  به جدول

در     تولیدات بردار و و     فنی نظر مورد آن       ماتریس 0Aسال ، باشد پایه سال فنی جدید         ضرایب سال در بخشی بین مبادالت ماتریس   :با  استبرابرگاه

)17                          (                                                                           10111 qsArqAz ˆ)ˆˆ(ˆˆ   
r̂:                  است صفر آن اجزاء سایر و جانشینی تعدیل ضرایب آن اصلی قطر اجراي که قطري   .ماتریس
ŝ:       آن اصلی اجزاي که قطري است          ماتریس صفر آن اجزاء سایر و ساختی تعدیل   .ضرایب

یعنی                فنی ضرایب ماتریس عناصر از کدام هر که گردد می فرض راس روش دارند         ها  aijدر قرار سازندگی و جایگزینی عامل دو تاثیر بیانگر    . تحت جایگزینی اثر
کاالهاي    جانشینی تغی           i اثر حد چه تا دهد می نشان و بوده کاالها دیگر کاالي      aijیر با بردن کار به از کاالي    iناشی جاي باشد      jبه می بالعکس یا   .و
نسبت     ، سازندگی کاالي              اثر تولید در شده جذب هاي داده کل به اي واسطه هاي کند     jداده می مشخص ضرایب     . را اینکه به توجه مقـادیر     s , rبا تقسیم از

بر  ،       واقعی آیند می دست به برآوردي ص  مقادیر برابر                     در برآوردي مقادیر با واقعی مقادیر که است این ي دهنده نشان شوند یک عدد برابر ها ضریب این که ورتی
اند   پایه     . شده سال مبادالت ماتریس ترتیب توان         به بدین می و گردیده روز به مقصد فرمول       سال هاي بخش دیگر ي محاسبه ب    ،) 12(با را ارزي آورد   نیاز دست ه

)  ،    . )71توفیق
  

آنها       -4 سازي آماده و ها داده آوري   جمع
داده                   جدول یک در مندرج هاي بخش ماهیت مبناي       –اصوالً بر اقتصادي           « ستانده هاي فعالیت رشته ي کلیه استاندارد المللی بین بندي عبارتی   » طبقه به یا

باشد      ISIC 2کدهاي   اقتصاد             ISIC. می هاي فعالیت براي استاندارد بندي طبقه مجموعـ            نوعی کـردن فـراهم آن از هدف و است تولیدي هـاي      ي رده از اي ه
ط    به است کرد                     فعالیتی بندي طبقه ، دهند می انجام که فعالیتی نوع اساس بر را اقتصادي هاي موجودیت بتوان آن در که ای  ( وري آمار ملی    مرکز حسابهاي ، ران

  ) .1370-8ایران 
ج             هاي بخش انتخاب براي حاضر پژوهش بندي     در طبقه نظام از جمله              ISICدول از دالیلی به و است گردیده استفاده آن سوم ویرایش ویژه   :به

سرمایه                         تشکیل و انبار موجودي در تغییر ویژه به نهایی تقاضاي اجزاي ي زمینه در آمار سال    کمبود ناخالص دیگ       85ثابت نیز و ها بخش تفکیک اطالعـات   به ر
اي     روز      حاشیه به هنگام گیرند       که قرار استفاده مورد باید جدول ،   سازي گردید پایه     فعالیت   54موجب سال جدول در در      ) 1378(موجود تـري کلی شکل به

ا                         غیره و اریبی جمله از مشکالتی و گردد حذف آن به مربوط اطالعات و بخش یک اینکه بدون و گردیده ،   یکدیگرادغام کند اقتـصادي   فعالیـت  39تعداد  یجاد
ب  کدهاي  مبتنی گردد   ISICر   .استخراج

داده             جدول شد اشاره قبالً که باشد          –همانطور می تحقیق این ابزار شده هنگام به ي   . ستانده مرحله ج    در سازي روز به فرمول      دولاول از قیمتی تعدیل یعنی
افزوده          )16( ارزش ضریب آن در که شود می افزوده     )   b(استفاده ارزش تعدیل ضمنی شاخص هر         . مجهولند ) d (و ي افزوده ارزش تقسیم از افزوده ارزش ضریب

آید                   می بدست بخش همان ي ستانده بر سال         . بخش ي ستانده و جاري سال افزوده ارزش ایران      85مقادیر آمار مرکز سایت شـاخص       3در و باشند می موجود
جار            سال ي افزوده ارزش تقسیم از هم افزوده ارزش تعدیل ارزش  ضمنی بر به     ي قیمت به شود    افزوده می حاصل همانی   I. ثابت است   ) واحد ( ماتریس معلوم که

شود                   Aو   می محاسبه بخش هر ستانده بر بخش بین مبادالت ماتریس عناصر تقسیم از فنی ضرایب افـزوده        شا. ماتریس ارزش مقـادیر است ذکر از    –یان اعـم
ثابت       و شده            -جاري گرفته ایران آمار مرکز سایت لئونتیف     . اند  از معکوس ي محاسبه در    ) I-A( -1با آن ضرب و    'd'b)  dو سـطري قطـري     b بردار مـاتریس

سال          'p مقدار) قیمت شاخص تفکیک    85یعنی آید       39به می دست به پیوست   که بخش کنید    1در می ماتریس        'pحال .مشاهده یک بصورت را آمده دست به
سال        بخشی بین مبادالت ماتریس در اقدام       1378قطري این با و کنیم می پذیرد      ، ضرب می پایان قیمتی   .تعدیل

                                                
1 Ras 
2 International standard Industrial classification 
3 SCi.Org 
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 ٧
گیرد                    می انجام راس روش از استفاده با جدول سازي هنگام به دوم ي بخش                 . مرحله ي کلیه تکمیل ، روش این گیري کار به ي الزمه ، نظري مبانی اساس بر

است            واقعی ارقام با مبادالت ماتریس از غیر به جدول عبارت . هاي کل         ی به ي عرضه اجزاي به مربوط ارقام است واردات       ( الزم ، افزوده ارزش ، واسطه و ) مصرف
نهایی     تقاضاي اجزاي ،    ( نیز خصوصی نهایی ،      مصرف سرمایه تشکیل ، دولت نهایی صادرات      مصرف و و انبار موجودي گردند       )تغییر تعیین زا برون طور این  . به در

صو    زیر اقدامات است   راستا گرفته   . رت
به         -1 مربوط ارقام شد اشاره قبالً که آمار         همانطور مرکز سایت از افزوده ارزش و واسطه گردی   مصارف آوري   .د جمع
اقت             -2 هاي حساب دفتر طریق از دولت و خانوار نهایی مصرف واقعی شد     ارقام فراهم ایران آمار مرکز   .صادي

معد     -3 و صنعت بخش ک    صادرات آمارگیري نشریات از هاي ن صادرات                ارگاه که مواردي در و گردید استخراج کشور برداري بهره حال در معادن و صنعتی
سال                از صادرات کل به بخش هر صادرات تعمیم با ناچار به نبود موجود سال   80واقعی صادرات        1385به کل واقعی رقم بودن موجود صادرات   85و ،

آمد       دست به نظر مورد  .بخش

سرما       -4 با ارتباط در            در تغییر و ناخالص ثابت ي ازآ      یه انبار همچنـین               موجودي و معـادن و صـنعتی هاي کارگاه آمارگیري نشریات در موجود مارهاي
شد          آمارگیري گرفته کمک ملی هاي حساب ي ویژه  .هاي

عرضه                      بردار داشتن اختیار در با نیز و گردد می حاصل آن اجزاي جمع از که نهایی تقاضاي بردار ي محاسبه تفاضل           با از که واسطه تقاضاي بردار توان می کل ي
کل     کل        ( تقاضاي ي عرضه با کرد         ) برابر محاسبه را شود می حاصل نهایی تقاضاي پیوست  . و تمـامی              2در بـراي آن دهنـده تـشکیل اجزاي و نهایی   تقاضاي

است               شده داده نشان جدول هاي مصرف          ،    اکنون  .بخش هاي بردار داشتن اختیار در سال      با براي واسطه تقاضاي و راس      1385واسطه روش اجراي مقدمات ،
گردد    می   .فراهم

از             استفاده با که اي واسطه تقاضاي و واسطه مصرف بردار م      یعنی10q̂Aمعموالً و فنی ضرایب ماتریس مقصد      حاصلضرب سال هاي ستانده قطري حاصل  اتریس
تقاضاي       و مصرف بردار با شود سطري                 می تعدیل ضرایب از استفاده با است الزم و نیست یکسان نظر مورد سال واقعی ستونی  ) r  (واسطه برقرار  ) s  (و تعادل

واسطه            . شود  تقاضاي ستون ، مرحله اولین در که است صورت بدین کار بر      روش را مقصد سال واقعی اولیه        ي تقریب از حاصل واسطه تقاضاي )  10q̂A (ستون
شود  r1تا   نموده  تقسیم تعدیل             r1سپس   .حاصل سطري جمع نظر از ماتریس تا کرده ضرب ماتریس سطرهاي در نشد     . شود  را تعدیل ها ستون هنوز اند اما  ،  ه

واسطه           مصرف سطر بر واقعی ي واسطه مصرف سطر ، اولی       لذا تا شود می تقسیم برآوردي ستونی     ي تعدیل ضرایب بردار آید    )S1(ن دست هاي    . به ستون ضرب با
در      قبل ي مرحله گردد       ) S1(ماتریس می تعدیل ستونی لحاظ از تا       . ماتریس یابد می ادامه آنقدر فرآیند شوند      s , rاین یک مساوي دو   .هر

از      پس حاضر تحقیق ز                 59در حجم علت به که شد تعدیل ، ستونی و سطري لحاظ از جدول ارقام ، محاسبات مرحله مربوطه      یاد جداول ي ارائه و    از کرده اجتناب
بسن            آخر ي مرحله در آمده دست به نهایی جدول به پیوست      تنها در که کنیم می رؤ  3ده است  قابل سال     . یت مبادالت ماتریس ترتیب سال   1378بدین  1385به

گردید    روز   .به

نهایی       فرمول VMAIMXMIMدر .).(. 1             ش هنگام به جدول ي تهیه ،  با محاسـبه            Aده راحتـی به شد داده که توضیحاتی طبق
وارادتی               .  پذیرند ضریب تا گردید تقسیم بخش همان کل تولید بر بخش هر واردات گردد  نیز ) M(کافیست سالهاي       . حاصل طول در افزوده ارزش جایگذاري با

یعنی   جاي   84-88برنامه پذیرد     Vبه می پایان م     . کار ضرب با که ترتیب ماتریس  بدین سال    I-A-Mعکوس افزوده ارزش کل        در ي عرضه مقادیر به برنامه هاي
)Q (                مقدار این که یابیم می دست برنامه طول دهد                بادر می نشان را توسعه چهارم ي برنامه ارزي نیاز وارداتی ضریب فـو   . تاثیر پیوسـت    مراحـل در قابـل   4ق

اند     .مالحظه
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گیري  - 5   نتیجه
محاس  گردند                        ارقام می مالحظه زیر جدول در کشور راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت ي شده اعالم ارقام نیز و تحقیق مدل توسط شده ارقام    در. به ، ضمن

هستند          دالر میلیون به و جاري هاي قیمت سال   . به رسمی است   1388واردات   .برآوردي
  

برنامه   1384  1385  1386  1387  1388   سالهاي
رسمی   56188  64720  75797  88227  80500   واردات
برآوردي   56355  68629  85353  104137  127041   واردات

نت    : مأخذ         و ریزي برنامه تحقیق معاونت   ایج
تقریباً        واردات جهت برنامه نیاز مورد تحقیق          300818ارز این پیشنهادي رقم و باشد می دالر است    352480میلیون دالر واقع   .میلیون پژوهش    در این اساس بر

واردات           ، براي کشور ارزي میرسد             نیاز نظر به منطقی که باشد می یافته تحقق رقم از داشت   . بیش توجه بـر            ، باید ریـزي برنامـه معاونت ي شده منتشر ارقام
مختلفی                  هاي کانال از که رسمی غیر واردات از و است گمرك شده یید تأ واردات جمله  اساس م  : از در چ   قاچاق واردات ، ،به       رزها گرفته صورت آزاد بنادر ، مدانی

        ، شوند نمی ثبت جایی در که علت پوشی این است   چشم این   .شده بر هاي          عالوه سال بین شودکه می مشاهده مذکور جدول و    ،   86تا  84در رسمی ارقام بین
مشکالت               وجود با بنابراین و ندارد وجود چندانی اختالف برنا  ،  برآوردي است        تحقق افتاده اتفاق دولت پیگیري با بـه          ولی   .مه اعداد هم و برنامه عملکرد هم ،

پژوهش    از آمده برن             ،دست قانون ي شده گرفته نظر در رقم از بیشتر مراتب به دهد      رقمی می نشان را توسعه چهارم در    ناگهانی افزایش.  امه نفتی هاي این  دریافتی
ها  علل    میتوا سال مهمترین از یکی است               باشد آن ند نبوده بینی پیش قابل توسعه ي برنامه قانون نوسسندگان براي چندان جهش این می    همچنین . که نظر به
ا                            رس در را کشور تجاري تراز شدن مثبت و اند بوده معوقه هاي بدهی تاثیر تحت بیشتر ارقام این ي محاسبه هنگام در ریزي برنامه نظام مسئولین که اول  د لویت

داد   اند    قرار گرفت                        . ه شکل آن اساس بر مقاله این که اي فرضیه صحت آمده بدست اعداد به توجه در            ،  هبا واردات بـراي یافته اختصاص ارز یعنی شود می تائید
است                       ي  برنامه بوده الیحه تنظیم موقع در شده پیش ارزي نیاز از بیش سال         .چهارم تا برنامه ابتداي از است ذکر گزا  1386شایان ،   طبق موجـود واردات  رشات

مصرفی             واردات و بوده اي سرمایه و اي واسطه واردات بر مبتنی است         کشور داده اختصاص خود به را کمتري سال       .سهم از ، جدول زیادي    1387در بعدشکاف به
کاهش                   بین   آن دلیل ترین مهم که شود می دیده سطر نفت        دو جهانی بهاي زیاد و توجه خور نتی     در و باشد د    می کاهش آن ي واردات     جه و ارزي هاي ریافتی
است  کش گفت    . ور باید ادامه در                       : در را زیادتري سهم نهایی و مصرفی کاالهاي واردات که طوري به است گرفته خود به متفاوتی شکل مدت این در واردات ترکیب

است          برگرفته در برنامه نخست ي نیمه با می      . مقایسه ي رویه بی واردات مثال أخیر     براي هاي سال در دولت           وه اقدام این از فراوانی انتقادات و است بوده روز بحث
است          گرفته انجام اقتصادي کارشناسان از بسیاري جانب   .از
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یک    ه        :پیوستشماره تفکیکبخش به قیمت شاخصضمنی ي جدول محاسبه  اي

بخش  شماره  عنوان
قیمت     بخش به افزوده ارزش

 جاري
قیمت     به افزوده ارزش

 ثابت
شاخصتعدیل  

85سال   
باغداري   و  3.661 41842 153,201 1 زراعت

ماهیگیري     و جنگلداري شکار،  3.298 18663  61545 2 دامپروري،
طبیعی       گاز و نفتخام  13.220 37272 492,727 3 استخراج

معادن   استخراج   5.131 3222 16,534 4 سایر
دخانیات      و آشامیدنی غذایی، مواد  2.178 18030 39268 5 صنایع

منسوجات        تولید  3.152 5667 17,862 6 صنایع
پوشاك       تولید  2.749 914 2,513 7 صنایع

محصوالتچرمی          و چرم تولید  2.534 737 1,868 8 صنایع
مح        و چوب تولید  2.803 1636 4,586 9 صوالتچوبی صنایع

شده                ضبط هاي رسانه تکثیر و انتشار و چاپ مقوا، و کاغذ  2.866 1510 4,329 10 صنایع
پاالیشگاهها             و نفت تصفیه از حاصل هاي فراورده سایر تولید  4.093 6979 28,561 11 صنایع

پتروشیمی         محصوالت شامل محصوالتشیمیائی و مواد تولید  3.756 9618 36,123 12 صنایع
پالستیک       الستیکو از محصوالت تولید  3.569 2283 8,149 13 صنایع

فلزي        غیر کانی محصوالت سایر تولید  3.484 7621 26,555 14 صنایع
اساسی    فلزات تولید  5.110 8458 43,217 15 صنایع

فابریکی     فلزي محصوالت تولید  3.321 5107 16,959 16 صنایع
تولید  تجهیزات     صنایع و آالت  2.663  6358  16934 17 ماشین

برقی         دستگاههاي و آالت ماشین سایر تولید  3.199 2523 8,071 18 صنایع
ارتباطی       وسایل و تلویزیون رادیو، تولید  1.242 1000 1,242 19 صنایع

دقیق        ،ابزار اپتیکی پزشکی، ابزار تولید  3.877 358 1,386 20 صنایع
و   تولید موتوري   صنایع نقلیه  2.399 14672 35,203 21 سایل

نقل       و تجهیزاتحمل سایر تولید  1.439 3087 4,442 22 صنایع
مصنوعات      سایر و مبلمان تولید  3.414 3880 13246 23 صنایع

طبیعی      گاز و برق آب،  6.099 9190 56,047 24 تامین
 4.558 25590 116,635 25 ساختمان

خدمات     انواع و  3.203 98951 316,913 26 تعمیراتی بازرگانی
ورستوران    7.280 2563 18,657 27 هتل

ریلی     نقل و  4.629 655 3,031 28 حمل
اي      جاده نقل و  3.729 29550 110,200 29 حمل
نقل    و حمل  3.534 4404 15564 30 سایرانواع

نقل          و حمل پشتیبانی هاي فعالیت سایر و  10.407 1332 13,856 31 انبارداري
مخابرات   و  4.011 6789 27,232 32 پست

مالی   گریهاي  7.792 8471 66,000 33 واسطه
مستغالت  کار        خدمات و کسب هاي فعالیت سایر  3.703 70195 259,946 34 و

عمومی    4.893 26301 128,693 35 خدمات
 7.034 16031 112,760 36 آموزش  

اجتماعی      مددکاري و  6.201 12014 74,500 37 بهداشت
ورزشی        و فرهنگی ، تفریحی هاي  3.029 7475 22,638 38 فعالیت

خدماتی     هاي فعالیت  4.006 3775 15123 39 سایر
  

افزوده      ارزش تعدیل شاخص افزوده   ) d( حاصلضرب ارزش  درضریب
  
 1 2 3 4 5 6 7 
db 2.995018 2.179781 12.96864 3.689516 0.653375 1.188248 1.258864 

8 9 10 11 12 13 14 15 
0.97793419 1.367662 1.140774 2.770635 1.806466 1.370486 1.836235 1.982542 

16 17 18 19 20 21 22 23 
1.46789615 1.052049 1.263715 0.455716 1.756096 0.808597 0.589973 1.63868 

24 25 26 27 28 29 30 31 
2.92126153 1.340011 2.562179 4.295068 3.092096 2.248708 1.342943 7.253383 

32 33 34 35 36 37 38 39 
2.27851327 5.687909 3.525425 3.90952 5.6974 4.750163 2.171482 2.896405 

 

قیمت   ضمنی  7 6 5 4 3 2 1 شاخص
     p=db(I-A)-1 3.8498 3.5408 13.0660 4.9028 3.6837 3.5378 3.1554 

8 9 10 11 12 13 14 15 
3.2236 3.3732 3.4596 6.2793 3.9260 3.7635 3.9353 4.6361 

16 17 18 19 20 21 22 23 
3.7742 3.4620 3.7194 2.3997 3.9165 3.2187 2.9169 3.5874 

24 25 26 27 28 29 30 31 
5.2011 4.2726 3.4024 5.7928 4.7465 4.2873 4.4914 8.7345 

32 33 34 35 36 37 38 39 
3.8185 7.0074 3.7344 4.7232 6.4664 5.6960 3.3349 3.9562 
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دو    شماره نهایی  : پیوست تقاضاي  جدول

فعالیت   عنوان

 شماره

نهایی   مصرف
خصوصی 

)خانوار(  

نهایی   مصرف
 دولت

سرمایه   تشکیل
ناخالص   ثابت

موجودي   تغییر
 انبار

نهایی   صادرات  تقاضاي

باغداري   و  127930688 30446130 5660724- 4737241 0 98408041 1 زراعت
و    جنگلداري شکار،  90578190 17657346 39720407 5116190 3054590 25029657 2 ماهیگیري دامپروري،

طبیعی       گاز و خام نفت  474460272 541892000 67431728- 0 0 0 3 استخراج
معادن    سایر  14188184 3891332 14828894- 25055493 0 70253 4  استخراج

و    صنا آشامیدنی غذایی، مواد  162577694 5142605 23095308- 4345012 0 176185385 5 دخانیات یع
منسوجات   صنایع     550597     1701543 29289567- 1879069 0 25158359 6  تولید

پوشاك   صنایع   4757817 13365 36856276- 67063 0 41533665 7 تولید
چ      صنایع    محصوالت و چرم  3607469 713013 11219569- 84927 0 14029098 8 رمیتولید
چوبی      صنایع   محصوالت و چوب  6181731 15065 5580676 123862 0 462128 9 تولید

و      چاپ مقوا، و کاغذ و    صنایع انتشار
ها   رسانه  6329287 106774 1015538- 627253 0 6610798 10 تکثیر

هاي     صنایع فراورده سایر تصفیه   تولید
و   0 12545789 11 پاالیشگاهها  نفت

1581902 
-5338635 3704812 12493868 

محصوالت     و مواد تولید  77006073 30796814 3796147 13243600 0 29169512 12  شیمیائی صنایع
پالستیک  صنایعتولیدمحصوالتازالستیک      6903627 692789 406491 1309826 0 4494521 13 و

م    فلزي   کانی حصوالتصنایعتولیدسایر  170046    2005135 12054397- 4322392 0 5556824 14 غیر
اساسی    فلزات تولید  72438371 21150631 44628460 6609488 0 49792 15 صنایع

فلزي    محصوالت تولید  28936855 910205 23867377 977131 0 3182141 16 فابریکی صنایع
و     آالت ماشین تولید  148092520 1179585 131351360 1411914 0 14149661 17  تجهیزات صنایع

ماشین    سایر تولید و   صنایع آالت
برقی   25511139 726952 18618402 737561 0 5428224 18  دستگاههاي

و     تلویزیون رادیو، تولید ارتباطی  صنایع  14182690 32804 5880928 139411 0 8129547 19 وسایل
پزشکی،    ابزار تولید دقیق   صنایع ،ابزار  15868886 55005 11473942 113147 0 4226793 20  اپتیکی

موتوري     نقلیه وسایل تولید  172235470 2500012 107709570 2311954 0 59713934 21  صنایع
و      حمل تجهیزات سایر تولید  16527448 269262 12801146 493271 0 2963768 22 نقل صنایع

سایر     و مبلمان تولید  29327309 19885 9426746 487614 0 19393064 23 صنوعاتم صنایع
طبیعی      گاز و برق آب،  49645170 1231791 2745439 22606438 0 23061502 24 تامین

 250163497 0 6401435 242695000 0 1067063 25 ساختمان
تعمیراتی      خدمات انواع و  245511580 25398819 205049284 3188586 0 11874891 26 بازرگانی
ورستوران    37809352 5076363 14544837 887148 0 17301004 27 هتل
ریلی     نقل و  719490 443355 38159519- 37828398 0 607256 28 حمل
اي      جاده نقل و  73429578 13519442 38383915 295360 0 21230861 29 حمل

نقل    و حمل  46993290 16837002 78253072- 106897214 0 1512146 30 سایرانواع
و  هاي     انبارداري فعالیت سایر

نقل    و حمل  5191325 2394996 31621140- 14991749 1607262 7435808 31 پشتیبانی

مخابرات   و  38390200 0 1270946- 6384173 0 33276972 32 پست
مالی   گریهاي  25825594 267785 17400417 4149 0 8153243 33 واسطه

مستغالت  س   خدمات فعالیت و  261256758 14280 8785380 784762 10259772 241412564 34 هاي  ایر
عمومی    151862646 81 2477118 0 148413079 972368 35 خدمات
 124133910 40938 2547412 1891225 100165765 19488570 36  آموزش 
اجتماعی     مددکاري و  91512174 275180 7212192- 802705 45403898 52242583 37  بهداشت
ورزشی        و فرهنگی ، تفریحی  29640916 1403 18726585 220146 8345537 2347245 38 فعالیتهاي
خدماتی     هاي فعالیت  15791371 11501 3348366 1098626 2076738 9256140 39 سایر

کل   2946909146 731136000 372364336 516351000 319326641 1007731169   جمع
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 ١١

چهارم       : سه پیوست  ي برنامه ارزي نیاز ي  محاسبه
( ریال  چهارم                                                                               (میلیون برنامه افزوده  ارزش
  

فعالیت   1388 1387 1386 1385 1384 شماره عنوان
باغداري   و  278717425 228312594 187023258 153200918 119987569 1 زراعت

ماهیگیري     و جنگلداري شکار،  103493338 87030911 73187120 61545427 52426466 2 دامپروري،
طبیعی       گاز و خام نفت  1201548392 892680812 663210103 492726666 418645062 3 استخراج

معادن     سایر  35901472 27724920 21410576 16534323 13397682 4 استخراج
دخانیات     صنای و آشامیدنی غذایی، مواد  67628599 56420060 47069187 39268096 32799481 5 ع

منسوجات        تولید  34870455 27900693 22324018 17861985 14384535 6 صنایع
پوشاك       تولید  3735538 3273361 2868367 2513480 2717491 7 صنایع

محصوالتچرمی          و چرم تولید  3100295 2618378 2211371 1867630 1592222 8 صنایع
چوبی         محصوالت و چوب تولید  11051720 8242947 6148019 4585512 2971334 9 صنایع

شده                ضبط هاي رسانه تکثیر و انتشار و چاپ مقوا، و کاغذ  7980621 6508771 5308371 4329359 3800930 10 صنایع
حا       هاي فراورده سایر تولید پاالیشگاهها      صنایع و نفت تصفیه از  61758509 47758942 36932830 28560807 19409342 11 صل

پتروشیمی         محصوالت شامل شیمیائی محصوالت و مواد تولید  61708240 51620514 43181874 36122737 29486065 12 صنایع
پالستیک       و الستیک از محصوالت تولید  18527353 14089966 10715354 8148977 6388459 13 صنایع

فلزي        غیر کانی محصوالت سایر تولید  49354408 40142268 32649601 26555461 24138917 14 صنایع
اساسی    فلزات تولید  112293281 81680906 59413799 43216949 34157107 15 صنایع

فابریکی     فلزي محصوالت تولید  33390239 26640995 21255991 16959469 13879561 16 صنایع
تجهیزات       و آالت ماشین تولید  29101861 24295999 20283774 16934125 13893285 17 صنایع

برقی         دستگاههاي و آالت ماشین سایر تولید  15250265 12335667 9978100 8071107 7746695 18 صنایع
ارتباطی       وسایل و تلویزیون رادیو، تولید  1958784 1682574 1445312 1241507 1392042 19 صنایع

دقیق        ،ابزار اپتیکی پزشکی، ابزار تولید  2291353 1938009 1639154 1386384 1289789 20 صنایع
موتوري      نقلیه وسایل تولید  64427018 52671136 43060329 35203189 27193913 21 صنایع

نقل       و تجهیزاتحمل سایر تولید  10927231 8094922 5996739 4442400 4040331 22 صنایع
مصنوعات      سایر و مبلمان تولید  24810929 18251269 13425891 9876274 8938853 23 صنایع

طبیعی      گاز و برق آب،  126266187 96318542 73473840 56047413 44970243 24 تامین
 236609078 186909178 147648777 116635049 90689494 25 ساختمان

تعمیرات      خدمات انواع و  599249433 484601813 391888427 316912844 267256726 26 یبازرگانی
ورستوران    32092654 26784552 22354407 18657004 16006599 27 هتل

ریلی     نقل و  4615379 4011860 3487258 3031255 1961716 28 حمل
اي      جاده نقل و  213389465 171201926 137354951 110199593 84100401 29 حمل

نقل   سایرا و حمل  31884084 25104867 19767051 15564166 14645247 30 نواع
نقل          و حمل پشتیبانی هاي فعالیت سایر و  26143312 21157200 17122051 13856495 11491566 31 انبارداري

مخابرات   و  62450842 47357227 35911557 27232167 18095721 32 پست
مالی   گریهاي  164075214 121118235 89407940 65999804 58007527 33 واسطه

مستغالت  کار        خدمات و کسب هاي فعالیت سایر  497708005 400815251 322785376 259946194 207941113 34 و
عمومی    243900867 197087978 159260078 128692641 101048498 35 خدمات
 255320253 194435477 148069549 112760242 83250513 36 آموزش  

اجتماعی      مددکاري و  153573342 120669090 94814823 74500029 62473903 37 بهداشت
ورزشی        و فرهنگی ، تفریحی هاي  53772680 40301449 30205055 22638029 16368209 38 فعالیت

خدماتی     هاي فعالیت  27742404 22662476 18512736 15122858 11856076 39 سایر
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 ١٢

پیوست  «   »سه ادامه
( ریال  کل   (میلیون    Q = ( I - A - M ) -1. V عرضه

فعالیت   1388 1387 1386 1385 1384 شماره عنوان
باغداري   و  472166634 385769172 315308682 257816533 204856083 1 زراعت

ماهیگیري     و جنگلداري شکار،  215218616 177643227 146808201 121463445 101871691 2 دامپروري،
طبیعی       گاز و خام نفت  1268743698 945564798 704877735 525593711 443959393 3 استخراج

معادن     سایر  257677048 200026687 155546772 121167489 98132704 4 استخراج
دخانیات      و آشامیدنی غذایی، مواد  153244588 126405932 104349858 86205165 71670863 5 صنایع

منسوجات  صنایع       113060634 90232579 72087318 57649139 46810233 6 تولید
پوشاك       تولید  6508715 5435690 4557704 3835892 3809094 7 صنایع

محصوالتچرمی          و چرم تولید  6315060 5185337 4263414 3509869 2923305 8 صنایع
چوبی         محصوالت و چوب تولید  29534345 22444799 17079538 13014526 9747061 9 صنایع

شده                ضبط هاي رسانه تکثیر و انتشار و چاپ مقوا، و کاغذ  151418256 120606870 96219539 76882568 63679347 10 صنایع
پاالیشگاهها             و نفت تصفیه از حاصل هاي فراورده سایر تولید  256483535 202164814 159524127 126014002 96656829 11 صنایع

پتروشیمی         محصوالت شامل شیمیائی محصوالت و مواد تولید  269063195 217881494 176708488 143527218 116394314 12 صنایع
پالستیک       و الستیک از محصوالت تولید  152109660 120580804 95719417 76087341 60522484 13 صنایع

فلزي        غیر کانی محصوالت سایر تولید  160396310 127608901 101619696 80996482 67901060 14 صنایع
اساسی    فلزات تولید  634043143 488324751 377095168 291973698 233634154 15 صنایع

فابریکی     فلزي محصوالت تولید  170697373 136217850 108820739 87025132 70520238 16 صنایع
تجهیزات       و آالت ماشین تولید  332950382 269350428 218204645 177005819 143140188 17 صنایع

برقی         دستگاههاي و آالت ماشین سایر تولید  151088011 120325470 95910667 76512966 62821098 18 صنایع
ارتباطی       وسایل و تلویزیون رادیو، تولید  76113994- 61897610- 50463126- 41242066- 38421758- 19 صنایع

پزشکی،    ابزار تولید دقیق    صنایع ،ابزار  35591471 28741725 23244621 18826798 16368672 20 اپتیکی
موتوري      نقلیه وسایل تولید  102309055 83286111 67818252 55236749 42750073 21 صنایع

نقل       و تجهیزاتحمل سایر تولید  50186234 38387941 29415471 22581582 19772504 22 صنایع
و    مبلمان تولید مصنوعات  صنایع  30877613 22834393 16894556 12506479 11235230 23 سایر
طبیعی      گاز و برق آب،  253476825 196324121 152241459 118202802 95160289 24 تامین

 297599752 234744881 185225582 146198633 114458561 25 ساختمان
تعمیراتی      خدمات انواع و  973551691 782038020 628607560 505590152 419408861 26 بازرگانی

ورستوران    56593071 46321853 37963963 31151943 26294239 27 هتل
ریلی     نقل و  16538208 13437271 10951580 8952777 6681216 28 حمل

اي      جاده نقل و  519141899 413956729 330387397 263921550 207318284 29 حمل
نقل    و حمل  121884803 95908679 75541183 59555305 52039218 30 سایرانواع

نقل          و حمل پشتیبانی هاي فعالیت سایر و  92904588 74239558 59383186 47544702 38834466 31 انبارداري
مخابرات   و  104983703 80363512 61560567 47191873 33516643 32 پست

مالی   گریهاي  298605453 226848720 172661078 131675565 111768269 33 واسطه
مستغالت  کار        خدمات و کسب هاي فعالیت سایر  622992692 499785302 401068037 321942905 258407598 34 و

عمومی    295608762 237564152 190986550 153593847 121438125 35 خدمات
 274009185 209119937 159626492 121870626 90555859 36 آموزش  

اجتماعی    بهداش  مددکاري و  158789645 124758379 98024928 77023336 64538931 37 ت
ورزشی        و فرهنگی ، تفریحی هاي  57187403 43025193 32380008 24376568 17798780 38 فعالیت

خدماتی     هاي فعالیت  35221266 28672653 23350366 19022659 15036208 39 سایر
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 ١٣

سه   « پیوست   »ادامه
( ریال میلیون ارزي   (   IM = M . Q = M ( I - A - M )-1 . V نیاز

فعالیت   1388 1387 1386 1385 1384 شماره عنوان
باغداري   و  56117391 45848982 37474695 30641706 24347313 1 زراعت

ماهیگیري     و جنگلداري شکار،  24768571 20444183 16895515 13978697 11723968 2 دامپروري،
طبیعی     استخراج  گاز و خام  2269 1691 1261 940 794 3 نفت

معادن     سایر  113150895 87835524 68303547 53206950 43091938 4 استخراج
دخانیات      و آشامیدنی غذایی، مواد  26347015 21732702 17940649 14821070 12322219 5 صنایع

منسوجات        تولید  22381798 17862693 14270607 11412384 9266684 6 صنایع
پوشاك       تولید  98059 81893 68666 57791 57387 7 صنایع

چرمی          محصوالت و چرم تولید  147337 120979 99470 81889 68204 8 صنایع
چوبی         محصوالت و چوب تولید  5813294 4417847 3361794 2561671 1918530 9 صنایع

و           انتشار و چاپ مقوا، و کاغذ ضبط     صنایع هاي رسانه تکثیر
 10 شده

30432838 36742756 45984040 57638929 72363921 
و             نفت تصفیه از حاصل هاي فراورده سایر تولید صنایع

 11 پاالیشگاهها
17387917 22669077 28697324 36368099 46139674 

محصوالت         شامل شیمیائی محصوالت و مواد تولید صنایع
 12 پتروشیمی

23190602 28596608 35207701 43411081 53608610 
پالستیک       و الستیک از محصوالت تولید  55782168 44219799 35102548 27903006 22195009 13 صنایع

فلزي        غیر کانی محصوالت سایر تولید  24030436 19118255 15224574 12134823 10172878 14 صنایع
اساسی    فلزات تولید  196619674 151431735 116938933 90542377 72451018 15 صنایع

فابریکی     فلزي محصوالت تولید  39818734 31775664 25384714 20300433 16450321 16 صنایع
تجهیزات       و آالت ماشین تولید  243840799 197262497 159805178 129632650 104830689 17 صنایع

برقی         دستگاههاي و آالت ماشین سایر تولید  68188182 54304607 43285857 34531397 28352061 18 صنایع
ارتباطی       وسایل و تلویزیون رادیو، تولید  60743968- 49398359- 40272890- 32913878- 30663087- 19 صنایع

دقیق        ،ابزار اپتیکی پزشکی، ابزار تولید  29254929 23624680 19106255 15474961 13454469 20 صنایع
نقل    وسایل تولید موتوري  صنایع  14869024 12104336 9856324 8027799 6213056 21 یه

نقل       و حمل تجهیزات سایر تولید  25052559 19162947 14683963 11272541 9870272 22 صنایع
مصنوعات      سایر و مبلمان تولید  4272450 3159532 2337653 1730487 1554588 23 صنایع

طبیعی      گاز و برق آب،  5437948 4211826 3266102 2535856 2041515 24 تامین
 0 0 0 0 0 25  ساختمان

تعمیراتی      خدمات انواع و  24610883 19769517 15890874 12781058 10602439 26 بازرگانی
ورستوران    11334540 9277406 7603476 6239155 5266247 27 هتل

ریلی     نقل و  376172 305639 249101 203637 151969 28 حمل
و   اي   حمل جاده  72799673 58049475 46330482 37009925 29072405 29 نقل

نقل    و حمل  54024827 42511040 33483250 26397590 23066122 30 سایرانواع
نقل          و حمل پشتیبانی هاي فعالیت سایر و  284390 227255 181778 145539 118876 31 انبارداري

مخابرات   و  9151666 7005468 5366373 4113822 2921721 32 پست
مالی   گریهاي  1865517 1417222 1078688 822634 698265 33 واسطه

مستغالت  کار        خدمات و کسب هاي فعالیت سایر  10920952 8761148 7030652 5643602 4529839 34 و
عمومی    3138 2522 2028 1631 1289 35 خدمات
 2997663 2287774 1746315 1333266 990682 36 آموزش  

اجتماعی      مددکاري و  788820 619763 486959 382629 320610 37 بهداشت
ورزشی        و فرهنگی ، تفریحی هاي  43219 32516 24471 18422 13451 38 فعالیت

خدماتی     هاي فعالیت  1892 1540 1254 1022 808 39 سایر
TOTAL   508485907 631037922 792500181 997010408 1256565122 

جاري     وا  قیمت به برآوردي دالر  (ردات  127041 104137 85353 68629 56355 )میلیون
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