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 1390و جدول ا ه  -ستانده ملی بههنگام شده ،مبنا محاسبه میزا
وابستگی به وار ات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخشهشا
اتتاا مازندرا ترار گرفته ،و یافتهها مقاله ساکی از آ اسشت کشه
بیشترین وابستگی به وار ات واسطه ا از بعد مبدأ مربوط به بخشها
ساخت کك ،فرآور ه ها ساصل از تاایه نات و سوختها هستها ،
ساخت موا شیمیایی و محاوالت ششیمیایی ،سشاخت فلشزات اساسشی،
ساخت محاوالت غذایی و انواع آشامیدنیها و توتو و تنباکو ،زراعت و
باغششدار اسششت؛ بششدین معنششا کششه بیشششترین عرتششه وار ات واسششطها
محاوالت به بخش ها اتتاا مازندرا توسش نشنب بخشش مشذکور
صورت میگیر  .بیشترین وابستگی به وار ات واسطها (به طور مطلق)
از بعششد مقاششد بششه بخشششهششا زراعششت و باغششدار  ،عمششدهفروشششی-
خر هفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،سمل و نقل جشا ها  ،سشایر
ساختما ها و امدار  ،مرغدار  ،نرور کرم ابریشم و زنبشور عسشل و
شکار تعلق ار  ،و نشا می هد که این بخششهشا بیششترین نیشاز بشه
خرید محاوالت واسطه ا وار اتی را ر فرایند تولید محاشوالت خشو
ارند .از منظر وابستگی به وار ات از بعد سیاستی ،بیششترین وابسشتگی
به وار ات ر بخش ساختما  ،صنعت و کشاورز رخ می هد؛ بشه ایشن
معنی که با انتخا هر یك از سه بخش مذکور به عنوا بخش سیاستی
ر استا  ،وار ات محاوالت واسطها به میزا بیشتر افزایش خواهد
یافت.
واژگان كلادی :جشدول ا ه -سشتانده تشك منطقشه ا  ،وابسشتگی بشه
وار ات واسطها  ،مبدأ ،مقاد ،سیاست

طبقهبندی R58 ،F52 ،F39 ،C67 :JEL

 .1مقدمه

استا مازندرا با سهم  3/83رصد خو از ستانده کل کشور ،بعد از استا ها تهرا
( 21/86رصد) ،خوزستا ( 10/03رصشد) ،اصشاها ( 8/13رصشد) ،خراسشا رتشو
( 5/61رصد) ،فارس ( 4/74رصد) ،بوشهر ( 4/29رصشد) و آرربایجشا ششرتی (4/10
رصد) ر جایگاه هشتم ترار ار  .سهم ستانده زیربخش ها این استا از ستانده ملشی
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نیز طیف گستر ها ار و بین  20/24رصد برا بخشش جنگلشدار تشا صشار رصشد
برا بخش استخراج نات خام و گازطبیعی و ساخت ماششینآالت فتشر  ،سسشابدار و
محاسباتی ترار میگیر  .سهم  44/17رصد زیربخشها کشاورز و صشنای وابسشته
به کشاورز از کل ستانده استا و همچنین سهم  8/39رصد این بخشها از ستانده
بخشها متناظر ر سطح ملی ،سکایت از آ ار که ایشن بخششهشا نقشش مهمشی ر
توا تولید  ،اشتغال و رشد مازندرا ایاا میکننشد .مشرور بشر آمارهشا اششتغال طشی
سالها  1385-90نیز مؤید این ا عاست؛ به طور که از  44175نار اششتغال خشال
استا مازندرا  38956 ،نار -شغل ر بخش کشاورز  ،جنگلدار و مشاهیگیر ایجشا
1
شده است.
اگرچه آمارها مربوط به ستانده ،ارز افشزو ه ،هزینشه واسشطها و میشزا اششتغال
ر استا مذکور ،بشه طشور رسشمی توسش مرکشز آمشار ایشرا بشرا
بخشها اتتاا
سالها  1379تا  1393منتشر شده است؛ اما هیچ اطالعاتی ر خاوص سجشم وار ات
ر استا مازندرا و به تب آ  ،میزا وابستگی بخشها اتتاا به وار ات واسطها
وجو ندار  .ر این مقاله برا نخستین بار ،وابسشتگی بشه وار ات بخششهشا اتتاشا
استا مازندرا از سه بعد مبدأ ،مقاد و سیاستی مور بررسی تشرار خواهشد گرفشت کشه
تاکنو مور توجه نژوهششگرا اخلشی تشرار نگرفتشه اسشت .ر جشدول ا ه  -سشتانده،
سطرها جدول ،منعکسکننده بخشها عرتهکننده اند و عرتهکننشدگا محاشوالت
ر جداول ا ه  -ستانده منطقها به سه سته تقسیم میشوند؛ نخست عرتهکننشدگا
اخلششی یششا بششومی منطقششه کششه ر همششا منطقششه مشششغول بششه فعالیششت هسششتند؛ وم،
عرته کنندگا ایرانی که ر خارج از استا مازندرا به فعالیت مشغولاند؛ اما بخششی از
محاوالت خو را به استا مازندرا عرته میکنند .سوم ،عرتهکننشدگا خشارجی کشه
ر خششارج از ایششرا مشششغول فعالیششت هسششتند و بخشششی از وار ات محاششوالت ایششن
عرتهکنندگا ر استا مازندرا مارف می شو  .وابستگی وار ات از بعشد مبشدأ نششا
می هد که وابستگی بخش ها اتتاا منطقه به وار ات واسطها از عرتشهکننشدگا
خارج از منطقه (هم عرته کنندگا ایرانی و هم خارجی) چشه میشزا اسشت .همچنشین،
 . 1میزا اشتغال خال ایجا شده ر استا مازندرا و همچنین سهم بخش کشاورز  ،جنگلشدار و مشاهیگیر ،
با استاا ه از آمارها سرشمار ناوس و مسکن سال  1385و  1390که توسش مرکشز آمشار ایشرا منتششر ششده،
محاسبه گر یده است.
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ستو ها جدول ا ه  -ستانده منعکسکننده بخش ها تقاتاکننده (یا خریدار) اسشت
که این بخشها ،بومی اند و رو منطقه فعالیت میکنند .بدیهی است که این بخشهشا
ر فرایند تولید محاوالت خو  ،به کاالهشا و خشدماتی نیشاز ارنشد کشه بخششی از آ  ،از
طریق وار ات (از سایر مناطق و یا از نیا خارج) تأمین میشو و وابستگی هشر یشك از
این بخش ها به وار ات کاالها واسطها  ،وابستگی از بعد مقاشد را مشنعکس مشیکنشد.
وابستگی به وار ات از بعد سیاستی نیز منعکسکننده آ است که ر نی انتخا هر یك
از بخش ها به عنوا بخش سیاستی ،به طور مستقیم و غیرمستقیم ،کشل وار ات منطقشه
چه مقدار افزایش می یابشد و ایشن وار ات از چشه مبشدأهایی عرتشه ششده و توسش چشه
مقادهایی خریدار میشو .
به منظور واکاو ابعا مختلف موتوعات فوق ،مقاله ساتر ر ننب بخش سازماندهی
میشو  .نخست ،ا بیات موتوع مور بررسی ترار مشیگیشر  .بخشش سشوم از مقالشه ،بشه
چارچو نظر اختااص یافته است و مطالب این بخش رو سه محشور اصشلی تمرکشز
ار که عبارتند از نحوه محاسبه جدول ا ه  -ستانده منطقها بشا اسشتاا ه از رویکشر
غیرآمششار  ،CHARMنحششوه تاکیششك وار ات و شششیوه محاسششبه وابسششتگی بخشششهششا
اتتاا به وار ات واسطها از سشه بعشد مبشدأ ،مقاشد و سیاسشتی .ر بخشش چهشارم،
نایهها آمار ارائه میشو  .بخش ننجم ،به تبیین یافتهها نژوهش اختااص یافتشه و
ر نایا  ،جم بند از مهمترین یافتهها مقاله ارائه میگر .
 .2مروری بر مطالعات پاشان

مطالعات صورت گرفته ر سوزه وار ات با استاا ه از جداول ا ه  -ستانده بشه و سشته
مطالعات اخلی و خارجی طبقهبند میشو  .ر برخی از این مطالعشات ،بشه آمارهشا
موجو ( اخلی و وار ات( ،مستقل از رو ها تاکیك وار ات و فروض مربشوط بشه آ ،
استنا کر ه و به محاسبه محتوا وار ات و نیوندها اخلشی نر اختشهانشد و ر برخشی
یگر ،بر مبنا رو و فروض مشخ  ،تاکیك وار ات صورت گرفته و مششاهدات کلشی
بیانگر این است که ر ایرا نیز بهرغم مطالعاتی کشه طشی سشالهشا اخیشر بشه اهمیشت
تاکیك وار ات توجه نمو هاند ،چند نکته مور غالت بو ه است:
 اوالً ،سه بعد مختلف وابستگی به وار ات از بعد مبدأ ،مقاد و سیاسشتی ،فقش
یك نایا نامه کارشناسی ارشد فراست ( )1395مور بررسی ترار گرفته است.

ر
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 ثانیاً ،تمامی مطالعات صورت گرفته ر سوزه وابستگی به وار ات ،ر سشطح ملشی
بو ه و ر سطح استانی ،هیچ مطالعه ا تاکنو به موتوع وابستگی بشه وار ات از
بعد مبدأ ،مقاد و سیاستی نپر اخته است؛ ر سالی که ر سطح منطقه ،وار ات
از و جزء تشکیل می شو ؛ وار ات از سایر مناطق کشور و وار ات از نیا خارج
که به نیچیدگیها تحلیل میافزاید.

 ثالثاً ،یکی از نیچیدگی ها مشرتب بشا وار ات ،ماهیشت رتشابتی و غیررتشابتی آ
است .منظور از غیررتابتی بو وار ات ،این است که آ کشور (یا منطقشه) تشا ر
نیست ر آیندها نز یك ،محاول مور نظر را تولید کند .بشرا نمونشه ،وار ات
نات خام برا کشور ترکیه ،یك وار ات غیررتابتی محسو میششو ؛ امشا بشرا
کشور مثل ایرا  ،که یکی از تولیدکنندگا عمده نات است ،وار ات ناشتخشام
ماهیتاً رتابتی خواهد بو .
ر نژوهشهایی که ر باال بدا ها اشاره شد ،به طور تمنی فشرض ششده کشه وار ات
رتابتی است .رتابتی ر نظر گرفتن وار ات ،شاید ر سطح ملی یك فرض تابل تبول بشه
نظر برسد ،اما هنگامیکه واسد تحلیلها ما رو یك منطقه از کششور اسشت ،برخشی از
وار ات محاوالت ،غیررتابتی خواهد شد .مثالً وار ات گازطبیعی از ترکمنستا به ایشرا
(که ر اینجا واسد تحلیل ما ،کششور اسشت) رتشابتی ،امشا وار ات گشازطبیعی بشه اسشتا
مازندرا غیررتشابتی خواهشد بشو ؛ زیشرا ایشن اسشتا تشا ر نیسشت ر آینشدها نز یشك،
1
گازطبیعی تولید کند.
با عنایت به توتیحات فوق ،تنها و مطالعه تجربی است که بر موتوع وابسشتگی بشه
وار ات از هر سه بعد (مبدأ ،مقاد ،سیاستی) تأکید نمو هاند که ر ا امشه ،خالصشها از
یافتهها این مطالعات ارائه میشو :
 مطالعه نخست ،یك نایا نامه کارشناسی ارشد تحت عنشوا «سشنجش وابسشتگی
ر ایرا از منظشر مبشدأ ،مقاشد و سیاسشتی ر وره
وار ات بخشها اتتاا
 »1380-1390است که به مطالعه تغییرات مربوط به وابستگی به وار ات کششور
ر هر سه بعد مبدأ ،مقاد و سیاستی نر اخته است .جدول ا ه  -ستانده متقار

 .1الزم به رکر است که تشخی رتابتی بو و رتابتی نبو وار ات بسیار شوار است و تاکنو  ،هیچیك از
نها ها آمار کشور ،اتدام به تاکیك وار ات به و گروه رتابتی و غیررتابتی نکر هاند .بدیهی است که ر غیا
آمار و اطالعات رسمی از وار ات ر سطح منطقه ،تاکیك تیق آ ر سطح استانی عمالً امکا نذیر نیست.
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فعالیت ر فعالیت با فرض تکنولوژ فعالیت سال  1380و جداول فعالیت ر فعالیشت
با فرض تکنولوژ فعالیت ،سال ها  1385و  1390که توسش مرکشز نشژوهشهشا
مجلس به هنگام شده است ،با اسشتاا ه از رو تعشدیل مضشاعف بشه جشداول ا ه -
سشتانده بشه تیمشت ثابشت سشال  1390تبشدیل ششده و مبنشا تاکیشك وار ات تشرار
گرفتهاند .یافتشههشا سشاکی از آ اسشت کشه نخسشت ،بیششترین وابسشتگی بشه وار ات
واسطه ا از بعد مبدأ ر هه  1380متعلق بشه بخشش هشا ماششین آالت ،تجهیشزات
فلز فابریکی ،ساخت فلزات اساسی ،ساخت فرآور ه ها ناتی و سشاخت محاشوالت
شیمیایی است .وم ،بخش ها ماشین آالت ،تجهیزات فلز فابریکی ،سشاخت فلشزات
اساسی ،ساخت فرآور ه ها ناتی ،ساخت محاوالت شیمیایی و ماشالح و خشدمات
ساختما بیشترین وابستگی بشه وار ات واسشطه ا از بعشد مقاشد را ارنشد .سشوم بشا
بررسی وابستگی به وار ات واسطها از بعد سیاستی طی این هه ،مشخ ششد کشه
بخش صشنعت ،بیششترین وابسشتگی بشه وار ات را از بعشد سیاسشتی ار و اگشر سشایر
بخشها به عنوا بخش سیاستی کشور انتخا شوند ،بیششترین وار ات واسشطها از
بخش صنعت صورت خواهد گرفت .چهارم ،طشی ایشن سشالهشا وابسشتگی بشه وار ات
واسطها از بعد سیاستی ،روند افزایشی اشته است.

 مطالعه وم ،نژوهشی است که سنیسشن و سنیسشن )2001( 1بشا عنشوا «توجشه
وبششاره بششه وابسششتگی وار ات ر ترکیششه :تجزیششه تقاتششا بخشششی ر رابطششه بششا
تولیدکنندگا » انجام ا هاند .نتایب این مطالعه ،ساکی از آ اسشت کشه از منظشر
بخش مقاد یا خریدار (به صورت ستونی) ،بخشش نشاالیش ناشت خشام بیششترین
وابستگی به وار ات را اشته ،رسالیکه از منظر مبدأ یا عرتهکننشده کشه اساسشاً
ماهیت خارجی ار  ،وابستگی به نات بسیار بشاال بشو ه اسشت .همچنشین ویژگشی
مشترک برا تمام بخشها سیاستی این است که بخش ناالیش نات خشام بشه
عنوا بخش برجسته از بعد مقاد میباشد و بخش نات خشام بشه عنشوا بخشش
مبدأ خارجی نقش بسیار سیاتی ر عملکر رشد ترکیه ایاا نمو ه است.
هدف اصلی ر مقاله ساتر ،سنجش وابستگی بخشها اتتاا بشه وار ات از سشه
بعد (مبدأ ،مقاد و سیاستی) ر سطح منطقه (استا مازندرا ) است .تمشایز ایشن مقالشه
ر
ر مقایسه با مطالعه فراست ( ،)1395ر این موتوع نهاته که واسد تحلیل اتتاا
1. Senesen & Senesen
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مقاله ساتر ،منطقه (یا استا ) است ،رسالیکه مطالعه فراست بشر اتتاشا ملشی تمرکشز
ار  .بدیهی است که هر چه واسد تحلیل اتتاا  ،کوچکتر باشد ،تاویر وات بینانهتر
را برا سیاستگذارا ارائه خواهد کر .
 .3مبادی دظری

سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از دظر مبدأ ،مقصد و سااستی
با است اد از جدول داد -ستادد ت منطقهای

سنجش وابستگی بخش ها اتتاا استا مازندرا به وار ات از بعشد مبشدأ ،مقاشد و
سیاستی مستلزم محاسبه جدول ا ه  -ستانده منطقها است .اما به لیل زما بر بو
و نرهزینه بو محاسبه جداول ا ه  -ستانده آمار  ،این نوع جداول ر ایشرا تشدوین
نمیشو  .از این رو ،الزم است که جدول ا ه  -ستانده اسشتا مازنشدرا بشا اسشتاا ه از
یکی از رو هشا غیرآمشار محاسشبه ششو  .ر غیشا جشداول ا ه  -سشتانده آمشار
منطقها  ،و رویکر غیرآمار و شبهآمار برا محاسبه جدول ا ه  -سشتانده توسش
نژوهشگرا نیشنها شده است کشه رو هشا غیرآمشار بشا اسشتقبال بیششتر روبشرو
1
بو هاند .این رو ها نیز به نوبه خو به و رو کلی انواع رو ها سهم مکانی ()LQ
و تراز کاالیی ( 2)CBتقسیم میشوند .از آنجایی که تمرکز رو هشا سشهم مکشانی رو
محاسبه ماتریس ترایب ا ه  -ستانده اخلی منطقه ( 3)RIOCsو بشه تبش آ  ،جشدول
ا ه  -ستانده اخلی منطقها است ،لذا به کارگیر آ با توجه بشه هشدف ایشن مقالشه،
مناسب نیست؛ زیرا نایه آمشار مشور نیشاز ر ایشن مقالشه ،یشك جشدول ا ه  -سشتانده
متعارف (از نوع جدول  )1است .از این جهت ،میباید نوع تعدیلیافته رو تشراز کشاالیی
یعنی رو  4CHARMمبنا محاسبه جدول ا ه  -سشتانده منطقشها ( 5)RIOTتشرار
گیر .
با توجه به توتیحات فوق ،مبانی نظر مقاله ساتر از  3تسمت تشکیل مشیششو .
ر تسمت اول ،فرایند گام به گام محاسبه جدول ا ه  -ستانده تشكمنطقشها بشه رو
 CHARMتشریح می شو  .نس از آ  ،ر تسمت وم ،نحوه تاکیشك وار ات و محاسشبه
)1. Location Qutient (LQ
)2. Commodity Balance (CB
)3. Regional Input-Output Coefficients (RIOTCs
)4. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM
)5. Regional Input-Output Table (RIOT
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وار ات واسطها  ،مارفی و سشرمایها توتشیح ا ه مشیششو و ر تسشمت سشوم نیشز،
وابستگی به وار ات از سه بعد مبدأ ،مقاد و سیاستی تبیین شده و نحشوه محاسشبه هشر
یك از آنها تبیین میگر .
تولید (ستانده)

جدول  .1ساختار كلی جدول داد  -ستادد ت

منها وار ات

صا رات

تقاتا نهایی

منطقهای متعارف

مبا الت واسطها بین بخشی اخلی و وار ات واسطها
ارز

افزو ه

تولید (نها ه)

 .1-3دحو محاسبه جدول داد  -ستادد تد

مبادالت همزمان تجاری دو طرفه CHARM

منطقدهای بدا اسدت اد از روش
1

رو  CHARMکه نوع تعدیل یافته رو تراز کاالیی است ،توس کروننبرگ ر سال
 2009معرفی شد .ر این رو  ،کروننبرگ تال نمو تا یکی از نارسشاییهشا اساسشی
رو تراز کاالیی را بشا معرفشی ماهشوم «مبشا الت همزمشا تجشار
و طرفشه (Cross-
 »)Haulingبرطرف نماید 2.فراینشد گشام بشه گشام محاسشبه جشدول بشا اسشتاا ه از رو
 CHARMبه ترار زیر است.
گام اول :محاسبه ماتریس مبا الت واسطها بین بخشی منطقها (ناسیشه اول جشدول

ا ه  -ستانده منطقه)
ر مرسله نخست ،بایشد بشا اسشتاا ه از یشك جشدول ا ه  -سشتانده متعشارف ملشی (کشه
ساختار همانند جدول  1ار ) ،اتشدام بشه محاسشبه مشاتریس مبشا الت ا ه  -سشتانده
منطقه ا نمو که با تر ماتریس ترایب تکنولوژ ملی ر سشتانده منطقشه از طریشق
رابطه ( )1به ست میآید.
ZijR,CHARM  aijN .xˆ Rj

( )1

که ر رابطه فوق x̂ Rj ، aijN ،و  ZijR,CHARMبه ترتیشب ،مشاتریس تشرایب تکنولشوژ ملشی،
ماتریس تطر ارز

ستانده بخش  jر سطح منطقه و ماتریس مبا الت واسطها بشین

 .2خوانندگا برا آشنایی بیشتر بشا جزئیشات رو
( 2009و  )2012مراجعه نمایند.

1. Kronenberg

 CHARMو محاسشن آ مشیتواننشد بشه مطالعشات کروننبشرگ
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بخشی منطقه ا محاسبه شده با استاا ه از رو

 CHARMرا نشا مشی هشد .الزم بشه

رکر است که  aijN  Z ijN x Njمنعکسکننده میزا نیاز بخش  jبرا یشك واسشد ارز
تولید خو به کاالها و خدمات واسطها تولید شده ر بخش  iام ر سطح ملی است.

گام دوم :محاسبه بر ار ارز افزو ه بخشها اتتاا

ر منطقه (ناسیه سشوم جشدول

ا ه  -ستانده منطقه)
بر ار ارز افزو ه بخشها ر رو  CHARMبه عنشوا نسشماند ر جهشت ساشا تشراز
ستونی جدول ا ه  -ستانده منطقه از رابطه ( )2به ست میآید.
( )2

R,CHARM
ij

Z

V jR,CHARM x Rj 

i

که ر آ  V jR,CHARM ،ارز افزو ه منطقه  Rاست.

1

گام سوم :محاسبه بر ار تقاتا نهایی ،اجزا آ و تراز تجار (ناسیه وم جدول ا ه

 ستانده منطقه)برا محاسبه بر ار تقاتا نهشایی و اجشزاء آ  ،نسشبت تولیشد منطقشه بشه ملشی مبنشا
محاسبه ترار میگیر :
xR
( iN )  fi N 
fi R 
tˆi fi N
xi

() 3
R

x
که ر آ  tˆi  ( iN ) ،است.
xi
 .1محاسبه جدول ا ه  -ستانده منطقها با استاا ه از رو  ،CHARMمبتنی بر ر نظر گرفتن و نشوع نسشماند
است :نخست بر ار ارز افزو ه که برا ساا تراز ستونی جدول ا ه  -ستانده به عنشوا نسشماند ر نظشر گرفتشه
می شو و وم ،تراز تجار (یا خال صا رات) .نسماند ر نظر گرفتن بر ار تراز تجار برا ایشرا بشه نظشر امشر
منطقی است؛ زیرا هیچ نها به طور رسمی آمار صا رات و وار ات هر یك از منشاطق را بشه خشارج از کششور و بشه
سایر مناطق منتشر نمیکند ،لکن نسماند ر نظر گرفتن بر ار ارز افزو ه ،منطقی بشه نظشر نمشیرسشد؛ بشه لیشل
اینکه مرکز آمار ایرا  ،بر ار ارز افزو ه را برا  31استا کشور و به تاکیك  72بخش اتتاا از سال  1379تشا
 1393منتشر نمو ه است .راهکار که برا رف این نقیاه میتشوا ارائشه نمشو  ،تلایشق رو  CHARMبشا رو
 RASاست؛ بدین ترتیب که میتوا ر این رو  ،بر ار ارز افزو ه منطقه را از سسا ها منطقشها مرکشز آمشار
استخراج نمو ه و ر جدول ا ه  -ستانده غیرآمار محاسبه شده با رو  CHARMترار ا و سپس با استاا ه از
رو  ،RASناسیه اول جدول ا ه  -ستانده را به نحو تعدیل نمو که تراز جدول برترار گشر  .تششریح جزئیشات
این رو  ،خارج از سوصله مطالعه ساتر بو ه و نیازمند تال جداگانه است.
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() 4
() 5
() 6
() 7

CiR  tˆi  CiN
GiR  tˆi  GiN

)  CiR  IiR  GiR

R ,CHARM
ij

Z

IiR tˆi  IiN

( biR,CHARM xiR 

j

ر رواب فوق GiN ، CiN ،و  IiNبه ترتیب ،مارف خانوارها ،ماشرف ولشت و تششکیل
سرمایه ناخال (اعم از ثابت و تغییرات ر موجو انبشار) بخشش  iام ر سشطح ملشی و
 GiR ، CiRو  ، I iRمتغیرها متناظر را ر سطح منطقه نشا می هنشد biR,CHARM .تشراز
تجار یا خال صا رات بخش  iام ر منطقه را به سشایر منشاطق و بشه خشارج از کششور
مشخ می کند که به صورت نسماند وم از تااتل بین ارز ستانده منطقه و ماشرف
آ (واسطها و نهایی) ر جهت تراز سطر جدول به ست میآید.
گام چهارم :محاسبه تجارت همزما

رجه غیرهمگنی

و طرفه با استاا ه از برآور

نقطه شروع محاسبه تجارت همزما وطرفه ،برآور رجه غیرهمگنشی از طریشق رابطشه
( )8بو ه و الزم به رکر است که به لیل فقشدا آمشار و اطالعشات مشور نیشاز ر سشطح
منطقه ،ر رو  CHARMفرض میشو که رجه غیرهمگنی ر سطح ملی بشا سشطح
منطقه یکسا است.
( )8

TVi N  biN
h 
h 
) ( xiN   Z ijN  f i N
R
i

N
i

j

() 9

N
i

N
i

N


TVi
ex  m

biN exiN  miN

()10
که ر رابطه فوق hiR ،و  hiNبه ترتیب ،رجه غیرهمگنی ر سطح منطقه و ملشی بشرا
بخش iام را نشا می هد و  TVi Nو  biNبه ترتیب ،سجشم تجشارت و تشراز تجشار را ر

N
N
سطح ملی منعکس مینماید .همچنین  exiو  miبه ترتیب ،منعکسکننده صشا رات
و وار ات ر سطح ملی است.
نس از آ  ،با استاا ه از رجه غیرهمگنی به سشت آمشده بشرا بخشش  ،iمشیتشوا
تجارت همزما وطرفه را با استاا ه از رابطه ( )11محاسبه کر .

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 19 /
R ,CHARM
q
) hiR ( xiR   Z ijR,CHARM  f i R
i

()11
که ر رابطه فوق،

qiR,CHARM

تجارت همزما

j

وطرفه برا بخش  iرا نشا می هد.

گام پنجم :محاسبه بر ار صا رات و وار ات

با استاا ه از محاسبات انجام شده ر گامها سوم و چهارم ،مشیتشوا بشر ار صشا رات و
وار ات را از رو  CHARMبا بهکارگیر رواب ( )12و ( )13به ست آور .
()12
()13

qiR ,CHARM  biR ,CHARM  biR ,CHARM
2
qiR ,CHARM  biR ,CHARM  biR ,CHARM
2
R ,CHARM




R ,CHARM
i

ex

R ,CHARM
i

m

R ,CHARM

 miبه ترتیب ،میزا صا رات منطقشه
 exiو
که ر رواب ( )12و (،)13
(به سایر مناطق و خارج از کشور) و وار ات منطقه (از سایر مناطق و خشارج از کششور) را
1
نشا می هد.
 .2-3دحو ت كا

واردات در جدول داد  -ستادد ت منطقهای

نس از آنکه جدول ا ه  -ستانده متعارف منطقها (جدول  )1با اسشتاا ه از روابش ()1
تا ( )13محاسبه شد ،میباید با استاا ه از مناسبترین رو  ،اتشدام بشه تاکیشك وار ات

 .1ر غیا جداول آمار ا ه  -ستانده منطقها  ،به طور کلی و رو غیرآمشار بشرا محاسشبه جشداول ا ه-
ستانده منطقه ا وجو ار ؛ نخست ،رو تراز کاالیی و نوع نیششرفته آ  ،CHARMوم ،انشواع رو هشا سشهم
مکانی .خاستگاه انواع رو ها سهم مکانی ،محاسبه ترایب ا ه  -ستانده فنی اخلی منطقه بو ه و کاربست ایشن
رو ها زمانی امکا نذیر است که جداول ا ه  -ستانده ملی ،تاکیك وار ات شده و به صورت اخلی تبشدیل ششده
باشند .این ر سالی است که رو ها ترازکاالیی و  ،CHARMمشدعی محاسشبه جشدول ا ه  -سشتانده منطقشها
هستند و با استاا ه از یك جدول ا ه  -ستانده متعشارف ملشی محاسشبه مشیششوند .اینکشه جشداول ا ه  -سشتانده
منطقها با استاا ه از کدام رو محاسبه شوند ،بستگی به سؤالی ار که محقق ر نی ناسشخگویی بشه آ اسشت؛
به طور که برا موتوعاتی نظیر اشتغال ،رشد و توزی رآمد ر سطح منطقشه ،مشی بایشد جشداول ا ه  -سشتانده
غیرآمار مبتنی بر رو ها سهم مکانی ،مبنا مطالعه ترار گیر ؛ سال آنکه ر خاوص موتوعاتی نظیر مسشائل
زیست محیطی و سنجش وابستگی به وار ات ،کاربست جداول محاسبه شده از طریق رو ها تراز کشاالیی توصشیه
میشو  .با عنایت به این نکته ،ر مقاله ساتر جدول ا ه  -ستانده غیرآمار استا مازنشدرا بشا اسشتاا ه از رو
 CHARMمحاسبه شده ،و این رو مبتنی بر و فرض نایها است :نخست ،اینکه ترایب تکنولوژ سطح منطقشه
با ترایب تکنولوژ سطح ملی برابر می باشد ،و وم آنکه ،رجه غیرهمگنی ر سطح ملی معا ل با سشطح منطقشه
ر نظر گرفته میشو .
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نمو  .با بررسی طیف وسیعی از ا بیات موجو و با توجه بشه نشیشفشرضهشا ،رو هشا
موجو تاکیك وار ات را میتوا به سه رو کلی زیر تقسیم نمو .
 .1تاکیك وار ات صرفاً بر سسب وار ات واسطها  :که ر این رو  ،فرض بر آ اسشت
که صرفاً بخش ها تولید هستند که کاالها و خدمات وار اتی را مارف میکنند و
نیازها مارفی و سرمایهگذار  ،تماماً از طریق تولید اخل منطقه تأمین میگر .
 .2تاکیك وار ات برسسب واسطها و سایر وار ات (شامل وار ات ماشرفی و سشرمایه-
ا ) :که ر این رو  ،فرض میشو که وار ات یا توس بخشهشا اتتاشا مشور
استاا ه ترار میگیر که بدا « ،وار ات واسطها » اطالق میشو و یا اینکشه صشرف
تأمین تقاتا نهایی میشو که از آ به «سایر وار ات» یا میشو .
 .3تاکیك وار ات برسسب واسطها  ،مارفی و سرمایها  :بر اساس این رو  ،عالوه بر
بخشها اتتاا  ،نها ها اخلی جامعه نیز بخشی از نیازهشا خشو را از طریشق
1
وار ات تأمین میکنند.
رکر این نکته ترور است که ر هر سه رو فشرض مشیششو کشه تمشامی وار ات
ماهیت رتابتی ارند .مرا از وار ات رتابتی آ است کشه جامعشه تشا ر بشه تولیشد کشاال و
خدمات مشابه ر آیندها نز یك اسشت 2.ر ایشن مقالشه ،از رو سشوم یعنشی تاکیشك
وار ات برسسب واسطها  ،مارفی و سرمایها که انعطاف بیشتر نسشبت بشه و رو
یگر ار  ،استاا ه میشو و ر ا امه ،مراسل تاکیك وار ات با استاا ه از جشدول ا ه-
ستانده تكمنطقها تشریح میشو .

 .1با عنایت به اینکه ر مقاالت منتشر شده نیشین ،به طور مبسوط به نحوه تاکیك وار ات بر اساس هر سشه رو
اشاره شده ،لذا به منظور استراز از طوالنی شد سجم مقاله ،از ارائه مبانی نظر شقوق مختلف تاکیشك وار ات ر
اینجا چشم نوشی گر یده و فق مبانی نظر مربوط به رو سوم ،ارائه ششده اسشت .خواننشدگا مشیتواننشد بشرا
اطالعاتی بیشتر به مقاله زیر مراجعه نمایند:
بانوئی ،علیاصغر .)1391( .ارزیابی شقوق مختلق نحوه منظور کر وار ات و رو هشا تاکیشك آ بشا تأکیشد بشر
جدول متقار سال  .1380و فالنامه سیاستگذار اتتاا  ،شماره .31-74 :85
 .2ر یك تقسیمبند  ،وار ات را میتوا به و گروه تقسیم کر  :وار ات رتشابتی ( )Competetive Importو وار ات
غیررتابتی ( .)Non-Competetive Importوار ات غیررتابتی ،وار اتی است که منطقه ،شانس تولیشد آ را ر آینشده
نز یك ندار ؛ ر سالیکه وار ات رتابتی به وار اتی اطالق میشو که یا کاال مشابه بشا آ کشاال ر منطقشه تولیشد
می شو و یا اینکه ر آینده نز یك ،شانس تولید آ وجو ار  .بررسی تاایلی ایشن موتشوع ر مقالشه زیشر آور ه
شده است:
)Cuihong & Jiansuo (2007
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گام دخست :تبیین رابطه تراز تولید

نیشنیاز اولیه تاکیك وار ات بر سسب واسطها  ،مارفی و سرمایها  ،بیا رابطشه تشراز
تولید منطقه به صورت رابطه ( )14است:

x R  Z R,CHARM .e  f R  ex R,CHARM  m R,CHARM

()14
R

که ر آ  f ،اجزا تقاتا نهایی بدو صا رات (یعنشی ماشرف خانوارهشا ،تششکیل
سرمایه و مارف ولت) را نشا مشی هشد و  x Rسشتانده منطقشه و  Z R,CHARM .eجمش
سششطر ماششارف واسششطها را مششنعکس مششیکنششد .بششدیهی اسششت کششه ر رابطششه فششوق،
 Z R,CHARM .eاز و جزء تشکیل میشو که عبارتند از مبا الت واسطها بخشی اخلشی
(یعنی کاالها و خدماتی که ر منطقه تولید شده و توس بخش ها اتتاا به عنشوا
مارف واسطها خریدار میششوند) و مشاتریس وار ات واسشطها (کشه ایشن وار ات از
سایر مناطق و خارج از کشور به منطقه مور نظر وار میشو ) .همچنین ،بر ار تقاتشا
R

نهایی  fنیز ساو و جزء است :بر ار تقاتشا نهشایی اخلشی و وار ات نهشایی (کشه
مشتمل بر وار ات کاالها مارفی و سرمایها از سایر مناطق و خارج از کششور اسشت).
با عنایت به توتیحات مذکور ،میتوا رواب ( )1-14و ( )2-14را به صورت زیر نوشت.
()1-14
Z R,CHARM  ZhR,CHARM  mint ermediate, R,CHARM


f R fh R  m f , R,CHARM

()2-14
و میبایستی مجموع وار ات واسطه ا و نهایی ،برابر با کل وار ات منطقشه باششد کشه بشا
استاا ه از رو  CHARMتبالً محاسبه شده بو  .به عبارت یگر:
R ,CHARM
int ermediate, R ,CHARM
()3-14
m
m
 m f , R,CHARM
که ر رواب فوق Zh R,CHARM ، m f, R,CHARM ، mintermediate, R,CHARM ،و  fh Rبه ترتیب،
وار ات واسطها  ،وار ات نهایی ،مبا الت واسطها اخلشی و تقاتشا نهشایی اخلشی را
نشا می هند .با جایگذار رواب ( )1-14و ( )2-14ر رابطه ( ،)14اریم:
()15
x R  (Zh R,CHARM  mint ermediate,R,CHARM ).e  ( fh R  m f ,CHARM )  ex R,CHARM  m R,CHARM
و با استاا ه از رابطه ( ،)3-14میتوا رابطه ( )15را به صورت زیر بازنویسی کر :
()16

x R  Zh R,CHARM .e  fh R  ex R,CHARM
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گام دوم :محاسبه نسبت خو کاایی

به منظور محاسبه ماتریس مبا الت واسطها اخلی و تقاتا نهایی اخلی ،باید نسبت
خو کاایی را با استاا ه از رابطه ( )17محاسبه کر .
()17

R

x R  ex R ,CHARM
m R ,CHARM
d  R ,CHARM
 1  R ,CHARM
Z
.e  f R
Z
.e  f

که ر آ  ،نسبت  ، dهما نسبت خو کاایی بخشها مختلف اتتاا منطقه اسشت
که بین صار و یك ترار ار و نیشتشر آ ر هشر متغیشر ،موجشب « اخلشی» ششد
ماهیت آ متغیر میشو .
گام سوم :محاسبه ماتریس مبا الت واسطها

اخلی و بر ار تقاتا نهایی اخلی

با نیشتر نمو  dر ماتریس مبا الت واسطها و بر ار تقاتا نهشایی ،مشیتشوا
آنها را اخلی نمو ؛ لذا اریم:
()1-18

Zh R,CHARM  dˆZ R,CHARM
fh R  dˆf R

()2-18
که ر رواب فوق d̂ ،ماتریس تطشر اسشت کشه رایشه هشا رو تطشر اصشلی ،نسشبت
خو کاایی بخشها اتتاا منطقه را نشا می هد و سایر رایهها آ صار است.
گام چهدارم :محاسشبه مشاتریس وار ات واسشطه ا و بشر ار وار ات نهشایی (ماشرفی و

سرمایها )
به منظور محاسبه ماتریس وار ات واسطه ا منطقه (از سایر مناطق و خارج از کششور) و
بششر ار وار ات نهششایی ،کششافی اسششت کششه از رواب ش ( )1-18( ،)2-14( ،)1-14و ()2-18
استاا ه نمو  .خواهیم اشت:
, R,CHARM
()1-19
mint ermediate

Z R,CHARM 
Zh R,CHARM Z R,CHARM  dˆZ R,CHARM
 ( I  dˆ )Z R,CHARM
()2-19

m f , R,CHARM  f R  fh R  f R  dˆf R ( I  dˆ ) f R

گام پنجم :تشکیل جدول ا ه  -ستانده منطقها نس از تاکیك وار ات

جدول ( ،)2ساختار جدول تك منطقها نس از تاکیك وار ات را نشا می هشد کشه ر
آ  ،ماتریس مبا الت واسطه ا به و جشزء مبشا الت واسشطه ا بشین بخششی اخلشی و
ماتریس وار ات واسطها (از سایر مناطق و خارج از کشور) تشکیل شده است.
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جدول  .2ساختار كلی جدول داد  -ستادد منطقهای پس از ت كا
تولاد -ستادد

صادرات

جم وار ات

واردات

تقاضای دهایی داخلی

مبادالت واسطهای بان

بر ار وار ات مارفی و
سرمایها

ماتریس وار ات واسطها

بدون واردات

وار ات مارفی و سرمایها

بخشی داخلی

ارز

تولید (نها ه)

افزو ه

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

نیش از آنکه شیوه محاسبه وابستگی بخشها اتتاا به وار ات واسطها از سه بعشد
(مبدأ ،مقاد و سیاستی) مور بررسی ترار گیر  ،ترور است که توتیحاتی به منظشور
شااف نمو ماشاهیم «مبشدأ»« ،مقاشد» و «سیاسشتی» ارائشه ششو  .ر جشدول ا ه -
ستانده ،هر یك از سطرها منعکس کننده عرته محاشوالت بشه بخششهشا اتتاشا و
نها ها جامعه و هر یك از سشتو هشا جشدول ،مشنعکسکننشده تقاتشا بخششهشا
اتتاا و نها ها جامعه از محاوالت است .بدین ترتیب ر یك جدول ا ه  -ستانده
متعارف که وار ات ر آ تاکیك نشده است ،هر یك از سطرها نشا هنده بخششهشا
عرتهکننده است که این بخشها میتوانند اخل مرزها جغرافیایی استا  ،یا خشارج از
استا و ر سایر مناطق کشور ،یا ر خارج از کشور مشغول به فعالیت باشند .مثالً سشطر
مربوط به بخش ناالیشگاه و تولید فرآور ههشا ناتشی ر جشدول ا ه  -سشتانده اسشتا
مازندرا  ،منعکسکننده عرته فرآور ه ها ناتی به سایر بخشها اتتاا و نها ها
جامعه است که بخشی از این فرآور هها ر اخل استا تولید ،و بخشی یگر از خارج از
منطقه (سایر مناطق و خارج از کشور) وار شده است .مقشدار وار ات واسشطها صشورت
گرفته ،وابستگی بخشها اتتاا به وار ات از بعد «مبدأ» را نشا می هد.
ستو ها جدول ا ه  -ستانده نیز منعکسکننده آ است که هر یك از بخشهشا
اتتاا  ،چه مقدار کاال و خدمت از سایر بخشها اتتاا خریشدار نمشو هانشد کشه
مقا یر خریدار شده از و جزء تشکیل مشیششو  .جزئشی از آ  ،محاشوالتی اسشت کشه
توس بخش ها اتتاا مستقر ر منطقه تولید و عرته شده و جزء یگر ،محاوالتی
است که از خارج منطقه (سایر مناطق و یا خارج از کشور) وار شده است .بشدیهی اسشت
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که هر چه موا واسطها مور نیاز هر یك از بخشها اتتاشا از طریشق محاشوالت
عرته شده توس تولیدکنندگا بومی منطقه تأمین ششو  ،وابسشتگی بشه وار ات از بعشد
مقاد برا آ بخش اتتاا کمتر خواهشد بشو  .مشثالً اگشر کشو و سشموم کششاورز ،
گازوئیل ،ماشینآالت و ابزارها صنعتیِ مور نیشاز ر فراینشد تولیشد محاشوالت بخشش
کشاورز ر استا مازندرا  ،از طریق وار ات تأمین شو  ،وابستگی بخش کشاورز بشه
وار ات از بعد مقاد باال خواهد بو .
با تیقتر شد رو مااهیم «وابسشتگی بشه وار ات از بعشد مبشدأ» و «وابسشتگی بشه
وار ات از بعد مقاد» ،می توا به این نکته کلید نی بر که رو وابستگی بشه وار ات
از بعد مبدأ ،وابستگی به وار ات از بعد مقاد ننها است و بشالعکس .مشثالً هنگشامیکشه
بیا می شو وابستگی به وار ات واسطها از بعد مبدأ بشرا بخشش ناالیششگاه و تولیشد
فرآور ه ناتی ر استا مازندرا باال است ،بدین معنا می باشد که استا مازندرا  ،برا
ناسخ به نیاز بخشها اتتاا  ،باید فرآور ه ها ناتی را از خارج منطقه (سایر مناطق
و یا خارج از کشور) وار نماید و مثالً نیاز به گازوئیل مارفی ر بخش کشاورز (یعنشی
بخش خریدار یا بخش مقاد که گازوئیل را مارف میکند) را از طریق وار ات مرتاش
ساز  .با محاسبه وابستگی به وار ات واسطها از بعد سیاستی ،به راستی مشیتشوا ایشن
نیوندها را آشکار و تجزیه و تحلیل نمو  .ر این نشژوهش ،بشا اسشتاا ه از روششی کشه ر
مقاله سنیسن و سنیسن ( )2001معرفی شده است ،بشرا تلایشق هشر سشه بعشد وار ات
واسطها (مبدأ ،مقاد و سیاستی) استاا ه خواهد شد.
 .1-3-3دحو محاسبه واردات واسطهای مبدأ

1

فرض میشو که 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,و 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑑𝑑,𝑅𝑅,به ابعا  n * nبشه ترتیشب ،مشاتریسهشا
ترایب مستقیم وار ات واسطها (از سایر مناطق کشور و خارج از کششور) و اخلشی ر
سطح منطقه  Rرا نشا می هند و 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑅𝑅,ماتریس ترایب فنی یا ترایب مسشتقیم
است که از جم و ماتریس فشوق ،یعنشی 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝑑𝑑,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,
به ست میآید .نیازها مستقیم وار ات واسطها را توس مبشدأ بشا اسشتاا ه از رابطشه
( )20میتوا به ست آور :
𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,
()20
 .1توتیحات این تسمت از مقاله سنیسن و سنیسن ( )2001اتتباس شده است.
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که ر این رابطه 𝑥𝑥 𝑅𝑅 ،یك بر ار  1* nاست که ستانده بخشی را ر سطح منطقشه نششا
می هد و با توجه به رابطه زیر تعریف میشو :
x R  Zh R ,CHARM e  fh R  ex R ,CHARM


y R ,d fh R  ex R ,CHARM

() 21

Zh R ,CHARM  A d , R ,CHARM x R
x R  A d , R ,CHARM x R  y R ,d
y R ,d



d , R ,CHARM 1

I  A


xR

ر رابطه ( 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ،)1بر ار ستونی است که کل وار ات واسشطها
هشششر یشششك از بخششششهشششا اتتاشششا را از بعشششد مبشششدأ نششششا مشششی هشششد و
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∑𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,کششششل وار ات واسششششطها
اتتاا را منعکس مشی کنشد .بشرا یشافتن نیازهشا وار ات واسشطها کشل (مسشتقیم +
غیرمستقیم) ناشی از یك واسد تغییرات تقاتا نهایی اخلی ( 𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝑅𝑅,کشه یشك بشر ار n
* 1است) ،میتوا از رابطه ( )22استاا ه نمو .
()22
= 𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,
−1

= 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝑑𝑑,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) 𝑦𝑦 𝑅𝑅,
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 =

که 𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,یا 𝑆𝑆 منعکس کننده ماتریس وابسشتگی بشه وار ات اسشت 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 .نششا
می هد که نیاز نها ه وار اتی از بخشش خشارجی  iر ناسشخ بشه یشك واسشد افشزایش ر
تقاتا نهایی اخلی بخش سیاستی  kچیست؟
 .2-3-3واردات واسطهای مقصد

ر بررسی این جنبه از وار ات ،هدف ،ناسخ به این سوأل کلید است کشه « ر واکشنش
به افزایش ر تقاتا نهایی اخلی بخش سیاستی  kاز بخش خشارجی  ،iچقشدر وار ات
واسطها توس بخش تقاتا کننده اخلی  jمور نیاز است؟» ناسخ بشه ایشن سشوأل بشا
استاا ه از رابطه زیر امکا نذیر است:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅,
𝑅𝑅
𝑥𝑥〉
()23
𝑢𝑢
𝑇𝑇〈 =
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که ر رابطشه ( 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ،)23یشك بشر ار  1* nمربشوط بشه نهشا ههشا
واسطها وار شده توس هر یك از بخشها خریدار یشا مقاشد اسشت و 〉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶〈𝑇𝑇𝑅𝑅,
یك ماتریس تطر است که هر عنار آ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝑡𝑡 𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 = ∑𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑅𝑅,جمش کشل
ستونی ماتریس 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑅𝑅,است .کل 𝑅𝑅𝑢𝑢 مجد اً برابر کشل وار ات واسشطها اتتاشا
اسششششششششت؛ یعنششششششششی∑𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =:
𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 .∑𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,مرتب کر وار ات واسطه ا توس مقاد به تقاتشا
نهایی از طریق رابطه زیر صورت میگیر :
(𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 〈𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 〉(𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝑑𝑑,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )−1 𝑦𝑦 𝑅𝑅,𝑑𝑑 = )24
𝑑𝑑〈𝑇𝑇𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 〉𝑅𝑅𝑦𝑦 𝑅𝑅,𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝑅𝑅,
که عناصر ماتریس 𝑅𝑅〉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 〈𝑇𝑇𝑅𝑅,یشا

𝑉𝑉 نششا مشی هشد کشه تقاتشا وار ات
واسطه ا توس بخش اخلی  jام ر واکنش به یك واسشد تغییشر ر تقاتشا نهشایی k
چقدر بو ه ،یعنی برا تأمین تقاتا نهشایی اخلشی بخششهشا ،بشه چشه میشزا وار ات
واسطها مبدأ از یك بخش نیاز است.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅,

 .3-3-3تباان واردات از بعد سااستی آدها

رواب  20و  23به طور مستقل تابلیت تعیین بعد سوم یعنی سیاستی را ندارند؛ لشذا الزم
است با توجه به رواب زیر ا غام گر ند.
𝑘𝑘𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,
〉 ∗∗𝑅𝑅 𝑅𝑅〈 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑅𝑅,
𝐺𝐺
𝐴𝐴 =
()25
که 〉 ∗∗𝑅𝑅 𝑅𝑅〈 یك ماتریس تطر  n* nاست که بهوسیله ستو kام از ماتریس  Rتششکیل
و  (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝑑𝑑,𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )−1برا بخش  ،kتطر شده اسشت 𝐺𝐺𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑘𝑘 .نیشز مشی توانشد
بهعنوا یك مسشیر خشاص از ترکیشب اطالعشات مربشوط بشه تقاتشا وار ات واسشطها
مستقیم توس مبدأ ( )iو مقاد ( )jو با اطالعات مربوط به تقاتا نهایی بخشش  kکشه
موجب افزایش وار ات واسطها مستقیم و غیرمستقیم میشو  ،ر نظر گرفته شو  .هشر
یك از عناصر 𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,مثل 𝑘𝑘 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,نشا هنده نیازهشا نهشا ه ا واسشطها
وار ات (مستقیم  +غیرمستقیم) توس بخش ( اخلی)  jاز بخش (خارجی) iام است کشه
بهوسیله یك واسد افزایش ر تقاتا نهایی بخش kام ایجا میشو .
جم سشطر 𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,مشنعکسکننشده 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠 𝑅𝑅,اسشت و نیونشدها نسشین
وار ات ر عمل را نشا می هد؛ یعنی:
𝑘𝑘𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅,
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔 𝑗𝑗∑
()26
𝑠𝑠 =
𝑖𝑖𝑖𝑖
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و جم ستونی 𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,منعکسکننده 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣 𝑅𝑅,است؛ یعنی:
𝑘𝑘𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔 𝑖𝑖∑
()27
𝑗𝑗𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶= 𝑣𝑣 𝑅𝑅,
بشه عشالوه ∑𝑖𝑖 ∑𝑗𝑗 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑘𝑘 = ∑𝑖𝑖 𝑠𝑠 𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑗𝑗 𝑣𝑣 𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 ،و بنششابراین،
هششر عناششر نظیششر 𝑘𝑘 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,مششا را تششا ر مششیسششاز تششا بششا اسششتاا ه از 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑅𝑅,و
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑅𝑅,به ارزیابی وابستگی به وار ات ر سشطح منطقشه  Rبپشر ازیم .از آنجشاییکشه
وار ات واسطها از منظر مبدأ ،ساو اطالعاتی رباره بخشهشا تقاتشا کننشده (یعنشی
مقاد) است و همچنین ر وابستگی وار ات واسطها از منظر مقاد ،اطالعشاتی ربشاره
مبدأ (یعنی بخشها عرتهکننده که ر خارج از منطقه فعالیت میکنند) ننها اسشت،
میتوا با بررسی بعد سیاستی وابستگی به وار ات ،این اطالعات را از سالت ننها خارج
نمو .
 .4پایههای آماری

آمارها مور نیاز برا محاسبه جدول ا ه  -سشتانده متعشارف اسشتا مازنشدرا بشرا
سال  1390از و جزء تشکیل میشو  .نخست ،جشدول ا ه  -سشتانده ملشی فعالیشت ر
فعالیت با فرض تکنولوژ فعالیت که توس مرکز نژوهشها مجلس برا سشال 1390
بههنگام شده؛ وم ،ستانده استا مازندرا برا سال  1390که سسشا هشا منطقشها
منتشر شده توس مرکز آمار ایرا  ،اخذ گر یده اسشت .بشا اسشتاا ه از آمارهشا مشذکور،
جدول ا ه  -ستانده فعالیت ر فعالیت برا سال  1390با اسشتاا ه از رو CHARM
محاسبه شده و بر اسشاس مراسشل تششریح ششده ر بخشش  2-3مقالشه ،تاکیشك وار ات
صورت میگیشر  .سشپس وابسشتگی بخشش هشا اتتاشا اسشتا مازنشدرا بشه وار ات
واسطها از سه بعد مبدأ ،مقاد و سیاستی بررسی میشو .
 .5یافتهها

هما طور که بیا کر یم ،وار ات واسطها ر مدل ا ه  -ستانده با توجشه بشه و بعشد
مبدأ و مقاد تعیین میشوند .وار ات واسطها بهوسیله مبدأ ،عرتشهکننشدگا خشارجی
(بخشها  )i=1,…,nرا ر برمیگیشر ؛ بشدین معنشا کشه بشرا تشأمین تقاتشا نهشایی
ایجا شده ،نیازها مستقیم و غیرمستقیم وار ات واسطها از بخشها مبدأ چه میزا
خواهد بو  .ر ابتدا نتایب ساصل از محاسشبه وابسشتگی بشه وار ات از بعشد مبشدأ بررسشی
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میشو که جهت محاسبه آ ابتدا ( Am,Rماتریس ترایب مستقیم وار ات واسطها ) ر
ماتریس ترایب فزاینده تولید اخلی تر شده که ماتریس ساصله ،مشاتریس وابسشتگی
به وار ات ( 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )𝑠𝑠 𝑅𝑅,میباشد .ر ا امه ،ماتریس 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠 𝑅𝑅,ر بشر ار تقاتشا نهشایی
تر گر یده که ساصل آ  ،وابستگی به وار ات از بعد مبدأ را مشی هشد کشه ر سشتو
سوم جدول ( )3نشا ا ه شده است.
وابستگی به وار ات واسطها بخشها اتتاا (بخششهشا اخلشی  )j=1,…,nاز
بعد مقاد ،بدین معناست که ر ناسخ به تقاتا نهشایی ایجا ششده ،نیازهشا نهشا ها
وار اتی بخش اخلی  jبه چه میزا میباشد .به بیا یگشر ،هشر بخشش اخلشی مقاشد
برا ناسخگویی به تقاتا نهایی ایجا ششده نیازمنشد چشه میشزا وار ات واسشطها از
بخش ها خارجی مبدأ است .بخش  jیا مقاد که تقاتشاکننده وار ات مشیباششد ،یشك
بر ار  1* nاست که از تر ماتریس تطر  Tر ماتریس ترایب فزاینده تولیشد اخلشی
 (I-Ad,R,CHARM)-1و بر ار تقاتا نهایی اخلی به ست میآید .وابستگی از بعد مقاد ر
ستو ششم جدول ( )3نشا ا ه شده است.
جدول  .3وابستگی بخشهای اقتصادی استان مازددران
به واردات واسطهای از بعد مبدأ و مقصد

ردیف

دام بخشهای
اقتصادی

وابستگی به واردات از بعد
مبدأ
(مالاون ریال)

واردات واسطهای به
ستادد بخش

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

وابستگی به واردات از بعد
مقصد
(مالاون ریال)

واردات واسطهای به
ستادد بخش

2

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

1

زراعت و باغدار
امدار  ،مرغدار  ،نرور کرم
ابریشم و زنبور عسل و شکار

1786792

0/0415

0/0586

5049682

0/1174

0/1655

189093

0/0062

/0150

3047946

0/0992

0/2420

جنگلدار

96567

0/0702

0/1053

160471

0/1167

0/1750

4

ماهیگیر

1987

0/007

0/0012

787242

0/2720

0/4578

5

معد

158494

0/2607

0/2740

11718

0/0193

0/0203

6

ساخت محاوالت غذایی و انواع
آشامیدنیها و توتو و تنباکو

1804466

0/0514

0/2140

1996634

0/0569

0/2368

7

ساخت منسوجات

556860

0/1952

0/5224

692769

0/2428

0/6500

3

8
9

ساخت نوشاک ،عمل آور و
رنگ کر خز
باغی و نر اخت چرم و سایر
محاوالت چرمی

51247

0/2095

0/4774

43550

0/1780

0/4057

77664

1/6713

4/2329

9660

0/2079

0/5265
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ردیف
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

دام بخشهای
اقتصادی

16

ساخت فلزات اساسی
ساخت محاوالت فلز
فابریکی بجز ماشین آالت و
تجهیزات
ساخت ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبند نشده ر جا یگر
ساخت ماشین آالت و
ستگاهها برتی طبقه بند
نشده ر جا یگر
ساخت را یو و تلویزیو ،
ستگاهها و وسایل ارتباطی
ساخت ابزار نزشکی ،ابزار
انتیکی ،ابزار تیق و انواع ساعت
ساخت وسایل نقلیه موتور ،
تریلر و نیم تریلر
ساخت سایر تجهیزات سمل و
نقل
ساخت مبلما  ،مانوعات طبقه
بند نشده ر جا یگر و
بازیافت

وابستگی به واردات از بعد
مبدأ
(مالاون ریال)

15

واردات واسطهای به
ستادد بخش

14

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

13

وابستگی به واردات از بعد
مقصد
(مالاون ریال)

12

واردات واسطهای به
ستادد بخش

11

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

10

ساخت چو و محاوالت
چوبی
ساخت کاغذ و محاوالت
کاغذ
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانهها
تب شده
ساخت کك ،فرآور هها
ساصل از تاایه نات و
سوختها هستها
ساخت موا شیمیایی و
محاوالت شیمیایی
ساخت محاوالت از الستیك و
نالستیك
ساخت سایر محاوالت کانی
غیر فلز

165954

0/0399

0/0915

550353

0/1324

0/3036

379077

0/2199

0/7281

382639

0/2220

0/7350

22876

0/0561

0/1138

83491

0/2048

0/4154

15699289

411/2226

1043/3541

10550

0/2763

0/7011

5859982

3/4050

10/3625

565632

0/3287

1/0002

892264

0/5675

1/6583

608156

0/3868

1/1303

435434

0/0759

0/1589

723699

0/1261

0/2641

5684565

2/4765

7/9778

686444

0/2991

0/9634

106016

0/0194

0/0506

1659191

0/3032

0/7923

640870

0/2865

0/6987

645542

0/2886

0/7038

450621

0/7631

2/0612

191142

0/3237

0/8743

86718

5/6962

9/2836

4076

0/2677

0/4364

113831

0/8060

1/8750

39823

0/2820

0/6560

495061

0/1175

0/4488

1145937

0/2721

1/0389

104720

0/3389

1/1715

83616

0/2706

0/9354

214074

0/0484

0/1244

902921

0/2043

0/5246

برق

0

0

0

177282

0/0289

0/0373

توزی گاز طبیعی

0

0

0

25652

0/0029

0/0030

286250

0/3639

0/6290

164399

0/2090

0/3612

29

ساختما ها مسکونی

0

0

0

1875817

0/1789

0/4108

30

سایر ساختما ها

1467

0/0001

0/0002

3079581

0/2039

0/5127

28

آ
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ردیف

دام بخشهای
اقتصادی

وابستگی به واردات از بعد
مبدأ
(مالاون ریال)

واردات واسطهای به
ستادد بخش

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

وابستگی به واردات از بعد
مقصد
(مالاون ریال)

واردات واسطهای به
ستادد بخش

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

31

عمده فروشی ،خر ه فروشی،
تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

0

0

0

5000576

0/0892

0/1153

32

هتل و خوابگاه

67394

0/0763

0/1016

38738

0/0439

0/0584

33

رستورا

5561

0/0014

0/0027

336018

0/0848

0/1624

34

راه آهن

85432

0/6840

1/3023

32189

0/2577

0/4907

35

سمل و نقل جا ه ا

128252

0/0067

0/0091

3840245

0/2007

0/2737

36

سمل و نقل لوله ا

0

0

0

36583

0/1194

0/1640

37

سمل و نقل آبی

230058

3/1367

25/9738

50956

0/6948

5/7530

38

سمل و نقل هوایی

95170

0/4516

1/3232

98076

0/4653

1/3636

0

0

0

186277

0/0869

0/1132

40

نست و مخابرات

129630

0/0720

0/1174

170071

0/0945

0/1540

41

بانك

285977

0/0714

0/0989

356245

0/0890

0/1232

42

سایر واسطه گر ها مالی و
فعالیتها جنبی آنها

291979

1/7040

1/9262

7669

0/0448

0/0506

43

بیمه

133685

0/1233

0/1639

48170

0/0444

0/0591

39

44

خدمات نشتیبانی و انبار ار

خدمات واسدها مسکونی
شخای
خدمات واسدها مسکونی
اجار

0

0

0

105844

0/0072

0/0080

17

0

0

21117

0/0095

0/0106

46

خدمات واسدها غیر مسکونی

630633

0/5435

0/7320

38565

0/0332

0/0448

47

خدمات الال مستغالت

0

0

0

31642

0/0315

0/0366

45

48

کرایه و خدمات کسب و کار

362809

0/0925

0/1219

349729

0/0891

0/1175

49

امور عمومی

2534

0/0012

0/0015

222507

0/1020

0/1352

50

خدمات شهر

297

0/0001

0/0002

97323

0/0472

0/567

51

امور فاعی

0

0

0

516379

0/1503

0/2131

52

امور انتظامی

0

0

0

107976

0/0501

0/0590

0

0

0

49372

0/0928

0/1370

53
54
55
56
57
58

تأمین اجتماعی اجبار
آموز
آموز

ابتدایی ولتی

0

0

0

42764

0/0154

0/0165

ابتدایی خاوصی

0

0

0

7513

0/0620

0/0921

0

0

0

66495

0/0179

0/0194

0

0

0

14415

0/0602

0/0849

206

0/0002

0/0003

107811

0/1065

0/1388

آموز متوسطه عمومی و
متوسطه فنی و سرفه ا ولتی
آموز متوسطه عمومی و
متوسطه فنی و سرفها
خاوصی
آموز

عالی ولتی
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0

0

0

23161

0/1087

0

0

0

68917

0/1111

0/1547

0

0

0

411055

0/0755

0/0872

63

بهداشت و رما خاوصی

410

0/0001

0/0001

353922

0/0871

0/1101

64

امپزشکی

25229

0/1943

0/2713

21214

0/1634

0/2284

65

مد کار اجتماعی

0

0

0

59793

0/0843

0/1080

ردیف

دام بخشهای
اقتصادی

وابستگی به واردات از بعد
مبدأ
(مالاون ریال)

واردات واسطهای به
ستادد بخش

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

وابستگی به واردات از بعد
مقصد
(مالاون ریال)

واردات واسطهای به
ستادد بخش

واردات واسطهای به
ارزشافزود ( )GDPبخش

12359

0/0065

0/0087

138787

0/0734

0/0976
0/1442

59
60
61
62

آموز
آموز
آموز

عالی خاوصی
بزرگساال

ولتی

بزرگساال خاوصی

بهداشت و رما

ولتی

66

تاریحی ،فرهنگی ،و ورزشی

89988

0/0314

0/0425

186005

0/0648

0/0887

67

مذهبی و سیاسی

0

0

0

132390

0/1507

0/3303

68

سایر خدمات

0

0

0

157732

0/0876

0/1078
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نتایب مندرج ر جدول ( )3ساکی از آ است که:

 نخست به صورت ارتام مطلق ،بخشها سشاخت کشك ،فشرآور ههشا ساصشل از
تاششایه ناششت و سششوختهششا هسششتها  ،سششاخت مششوا شششیمیایی و محاششوالت
شیمیایی ،ساخت فلزات اساسی ،ساخت محاوالت غذایی و انواع آششامیدنیهشا و
توتو و تنباکو ،زراعشت و باغشدار  ،بشه ترتیشب بشا ،5.859.982 ،15.699.289
 1.804.466 ،5.684.565و  1.786.792میلیو ریال ،بخشهشایی هسشتند کشه
بیشترین وابستگی به وار ات واسطها از بعد مبدأ اسشتا مازنشدرا را بشه خشو
اختااص ا ه اند .این بدین معناست که بخش ها اتتاا استا مازنشدرا ر
فرایند تولید کاالها و خدمات خشو  ،مجبشور بشه اسشتاا ه از محاشوالت  5بخشش
مذکور هستند که بخشی از آ بشه صشورت وار ات از سشایر منشاطق یشا از خشارج
تأمین میشو (به ستو سوم جدول  3نگاه کنید).

 وم بششه صششورت ارتششام مطلششق ،بخشششهششا زراعششت و باغششدار  ،عمششدهفروشششی-
خششر هفروشششی و تعمیششر وسششایل نقلیششه و کاالهششا ،سمششل و نقششل جششا ها  ،سششایر
ساختما ها و امدار  ،مرغدار  ،نرور کرم ابریشم و زنبور عسل و ششکار ،بشه
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ترتیششب بششا  3.079.581 ،3.840.245 ،5.000.576 ،5.049.682و 3.047.946
میلیو ریال ،بیشترین وابستگی به وار ات واسشطها از بعشد مقاشد را بشه خشو
اختااص ا هاند .به عبارت یگر 5 ،بخش مشذکور ر میشا تمشامی بخششهشا
اتتاا  ،ر فرایند تولید خو بیشترین وابستگی را به خرید وار ات واسطها از
سایر مناطق و یا از خارج ارند (به ستو ششم جدول  3نگاه کنید).

 سوم اینکه به صورت ارتام نسبی وابستگی بشه وار ات از بعشد مبشدأ ،بخششهشا
ساخت کك ،فرآور هها ساصل از تاایه نات و سوختها هسشتها  ،سشاخت
را یو و تلویزیو و ستگاه و وسایل ارتباطی ،ساخت موا شیمیایی و محاشوالت
شیمیایی ،سمل و نقل آبی و ساخت فلزات اساسی ،بیششترین وابسشتگی را ارنشد
که میشزا وار ات ر ایشن بخششهشا ،بشه ترتیشب  31 ،34 ،57 ،411و  24برابشر
ستانده بخشها مشذکور بشو ه اسشت .تاشویر مششابهی از منظشر نسشبت وار ات
واسطه ا از بعد مبدأ به ارز افزو ه بخششی مششاهده مشیششو و تیقشاً همشا
بخشها بیشترین وابستگی نسبی به وار ات واسطها از بعد مبدأ را تجربه نمو هاند.

 چهارم اینکه به صورت ارتام نسبی ،وابستگی به وار ات از بعد مقاشد بشه سشتانده
ر بخش ها سمل و نقل آبی ،سمل و نقل هوایی ،ساخت محاوالت از الستیك
و نالستیك ،ساخت موا شمیایی و محاوالت شیمیایی و ساخت ماششینآالت و
ستگاهها برتی ،به ترتیب برابر  0/32 ،0/38 ،0/46 ،0/69و  0/32اسشت؛ و بشه
استثنا بخش ساخت ماشینآالت و ستگاهها برتی ،تاویر مششابهی از منظشر
نسبت وار ات واسطها از بعدأ مقاد به ارز افزو ه هر یك از بخشها مششاهده
می شو و بخش ساخت وسایل نقلیه موتور  ،تریلر و نیمه تریلشر نیشز عشالوه بشر
چهار بخش مذکور ،وابستگی نسبی باالیی را از بعد مقاد تجربه نمو ه است.

 ننجم اینکه ،وابستگی به وار ات از بعد مبدأ (چه به صورت نسبی و چشه مطلشق)
ر بخش ها خدماتی اندک است؛ به طور که وابستگی به وار ات از بعشد مبشدأ
ر  21زیربخش خدمات ر استا مازندرا  ،صار بو ه است.
 ششم آنکه ،کمترین وابستگی به وار ات واسطها از بعشد مقاشد ر بخششهشا
ساخت را یو و تلویزیو  ،آموز ابتدایی خاوصی ،سایر واسطهگر هشا مشالی،
باغی و نر اخت چرم و سایر محاشوالت چرمشی ،سشاخت کشك و فشرآور ههشا
ساصل از تاایه نات مشاهده میشو .
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وابستگی به وار ات از بعد مقاد ،اطالعاتی را از بعد مبشدأ رو خشو نهاتشه ار و
وابستگی از بعد مبدأ نیز اطالعاتی از بعد مقاد را ر خو ننها نمو ه است .این سلقشه
ماقو ه و اطالعات ننها را میتوا از طریق واکاو وابستگی به وار ات از بعد سیاسشتی
مور بررسی ترار ا  .ر این بعد از وابستگی ،مشخ میشو کشه اوالً ،ر نشی افشزایش
تقاتا نهایی ر یك بخش سیاستی ،چه مقدار وار ات به طور مسشتقیم و غیرمسشتقیم
افزایش مییابد .ثانیاً ،وار ات افزایش یافته ،توس کدامیك از بخشها عرته کننده (از
بعد مبدأ) تأمین می شو و چگونشه ر بخشش هشا اخلشی اتتاشا مشور ماشرف تشرار
میگیر (لذا اطالعات وابستگی به وار ات از بعشد مقاشد کشه رو بعشد مبشدأ ننهشا
است ،آشکار میگر ) .ثالثاً ،مقدار افزایش یافته وار ات ،توس کشدامیك از بخششهشا
مارفکننده (از بعدأ مقاد) خریدار مشیششو و بخشش هشا خریشدار ،از کشدامیك از
بخشها عرته کننده خارجی خریدار میکنند.
با توجه به اینکه ر توتیح وابستگی به وار ات از بعد سیاستی نیاز به جداول  nر n
اریم که منظور از  ،nتعدا بخشها اتتاا است .لذا از تبیین  68جدول با ابعا 68
ر تالشب  5بخشش (کششاورز ،
ر  68صرفنظر نمو ه و ر عوض ،بخشها اتتاشا
معد  ،صنعت ،ساختما و خدمات) تجمی شدهاند .سپس به ترتیشب ،هشر یشك از ایشن
بخش ها به عنوا بخش سیاستی ر نظر گرفته شده و وابستگی بشه وار ات بخششهشا
اتتاا از بعد سیاستی محاسبه شده است.
هنگامی که یك میلیار ریال تقاتا نهایی از بخش کشاورز افزایش مشییابشد ،بشه
طور مستقیم و غیرمستقیم 123.462.759 ،ریال وار ات واسطها افشزایش مشییابشد .از
بعششد وابسششتگی بششه مبششدأ (یعنششی عرتششهکننششده خششارج از منطقششه) ،بخششش صششنعت بششا
 99.704.412ریال افزایش وار ات واسشطها روبشرو اسشت و نشس از آ 17.746.553 ،
ریال افزایش ر وار ات واسطه ا بخش کشاورز مشاهده می شو  .از منظر وابستگی به
وار ات از بعششد مقاششد ،همششا طششور کششه مالسظششه مششیشششو  99.076.014 ،ریششال از
 123.462.759ریال افزایش ر وار ات واسطه ا توس بخش کشاورز تقاتا میشو .
نس از آ  ،بیشترین تقاتا وار ات به طور مستقیم و غیرمستقیم ر بخش صشنعت رخ
می هد که خرید آ از نها هها وار اتی  16.327.614ریال افزایش مییابد.
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جدول  .4وابستگی به واردات بخش كشاورزی از بعد سااستی در استان مازددران
∑jgijk

خدمات

ساختمان

صنعت

معدن

كشاورزی

0/017746553

0/000028740

0/000000354

0/002172228

0/000000153

0/015545077

000286915

0/000003648

0/000005681

0/000160125

0/000000038

0/000117423

كشاورزی

0/099704412

0/007076067

0/000502856

0/013261400

0/000011376

0/078852713

0/000001690

0/000000713

0/000000088

0/000000076

0/000000001

0/000000811

صنعت

0/005723189

0/000397376

0/000030977

0/000733784

0/000001063

0/004559990

0/123462759

0/007506544

0/000539957

0/016327614

0/000012631
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0/099076014

فعالات ها
معدن

ساختمان
خدمات
∑igijk

برا شااف نمو این موتوع کشه ر رو وار ات از بعشد مبشدأ ،اطالعشاتی ربشاره
مقاد ننها است ،کاایت میکند که سطر کشاورز را مور توجشه تشرار هشیم .همشا
طور که گاته شد ،ر نی افزایش  1میلیار ریشال تقاتشا نهشایی ر بخشش کششاورز ،
 123.462.759ریال وار ات واسطه ا به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش مییابد که
سدو  15رصد آ مربوط به وار ات واسطها از بخش کشاورز است که ر خشارج از
منطقه (مازندرا ) ترار ار  .بدین ترتیب 17.746.553 ،ریال وار ات واسطها کاالهشا و
محاوالت کشاورز افزایش مییابد که از این میزا  15.545.077 ،ریشال توسش خشو
بخش کشاورز تقاتا می شو و معد  ،صنعت ،ساختما و خشدمات ،بشه ترتیشب ،153
 354 ،2.172.228و  28.740ریال از محاوالت کشاورز وار اتی را به عنشوا بخشش
مقاد (یا خریدار) تقاتا میکنند.
برا رک این نکته که وار ات از بعد مقاد ،اطالعاتی رباره بعد مبدأ را رو خو
نهاته ار  ،کافی است که برا نمونه به ستو بخش کشاورز توجه کنیم .همشا طشور
که تبالً گاته شد ،بیش از  80رصد افزایش وار ات ر نی افزایش  1میلیشار ریشالی ر
تقاتا نهایی بخش کشاورز (به عنوا بخش سیاستی) توسش بخشش مشذکور تقاتشا
میشو  .با بررسشی ارتشام منشدرج ر سشتو  ،مالسظشه مشیششو کشه بخشش کششاورز
 15.545.077ریال از محاوالت بخشش کششاورز (بشه عنشوا عرتشهکننشده خشارج از
منطقه) 117.423 ،ریال از محاوالت عرته شده توسش بخشش معشد 78.852.713 ،
ریال از محاوالت صنعتی 811 ،ریال از ساختما و  4.559.990ریشال از خشدماتی کشه
توس بخش خدمات ر خارج از منطقه (مازندرا ) عرته شده است ،خریدار میکند.
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جدول  .5وابستگی به واردات بخش معدن از بعد سااستی در استان مازددران
∑jgijk

خدمات

ساختمان

صنعت

معدن

كشاورزی

0/000537897

0/000005872

0/000000196

0/000307652

0/000135626

0/000088551

0/000060584

0/000000745

0/000003151

0/000022679

0/000033340

0/0000000669

0/014121101

0/001445654

0/000278937

0/001878207

0/010069124

0/000449178

معدن

0/000000937

0/0000000146

0/000000049

0/000000011

0/000000727

0/000000005

0/001169258

0/000081185

0/000017183

0/000103926

0/000940989

0/000025976

ساختمان

0/01588977

0/001533601

0/000299517

0/002312474

مأخذ :یافتهها تحقیق

0/011179807

0/000564379

فعالات ها
كشاورزی
صنعت

خدمات
k

∑igij

همانند تاسیر نیشین ،ر نی یك میلیشار ریشال افشزایش تقاتشا نهشایی ر بخشش
معد به عنوا یك بخش سیاستی ،وار ات واسطها به طور مستقیم و غیرمستقیم ،بشه
میزا  15.889.778ریال افزایش می یابد و ر این میا  ،بیشترین وابستگی از بعد مبدأ
(یا عرته کننده) ر بخش صنعت مشاهده میشو که بالغ بر  90رصد افزایش تقاتا
کاالها وار اتی بخشها اتتاا مازندرا (یعنی  14.121.101ریال) از ایشن بخشش
صورت میگیر  .از بعد مقاد نیز بیشترین خریدار وار ات واسطها  ،بخش معد اسشت
که سدو  70رصد از افزایش مستقیم و غیرمستقیم وار ات واسطها توس این بخش
تقاتا میشو .
جدول  .6وابستگی به واردات بخش صنعت از بعد سااستی در استان مازددران
∑jgijk

خدمات

ساختمان

صنعت

معدن

0/023266773

0/000041646

0/001470819

0/000005286

0/000006809

0/148741448

0/010253571

0/000602737

0/000002025

0/000001033

0/000000106

0/000000682

0/008293184

0/000575817

0/000037130

0/006551210

0/000005450

0/181774248

0/010877353

0/000647206

0/145772716

0/000064751

كشاورزی

0/000000424

0/019393627

0/000000786

0/003830290

0/001429598

0/000000193

0/000028933

0/118397599

0/000058318

0/019429222

0/000000004

0/000000200
0/001123576
0/024412222

مأخذ :یافتهها تحقیق

فعالات ها
كشاورزی
معدن

صنعت

ساختمان
خدمات
∑igijk

بر اساس محاسبات مندرج ر جدول  ،6چنانچشه بخشش صشنعت ،بشه عنشوا بخشش
سیاستی استا مازندرا انتخا شده و تقاتشا نهشایی ر ایشن بخشش بشه میشزا یشك
میلیار ریال افزایش یابد ،وار ات واسطه ا به طشور مسشتقیم و غیرمسشتقیم بشه میشزا
 181.774.248ریال افزایش مییابد که بخش ها اتتاا منطقه برا ناسخ بشه ایشن
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افزایش ر تقاتا نهایی 148.741.448 ،ریشال تقاتشا محاشوالت صشنعتی از بخشش
عرته کننده صنعت (به عنوا بخش مبشدأ کشه ر خشارج از منطقشه تشرار ار ) خواهنشد
اشت .همچنین بیشترین تقاتا کاالهشا وار اتشی نیشز توسش بخشش صشنعت انجشام
خواهد شد و تقاتا این بخش از کاالها وار اتی (از سایر بخشها عرتهکننشده) بشه
میزا  145.772.716ریال افزایش خواهد یافت.
جدول  .7وابستگی به واردات بخش ساختمان از بعد سااستی در استان مازددران
∑jgijk

خدمات

ساختمان

صنعت

معدن

كشاورزی

فعالات ها
كشاورزی

0/005226239

0/000058393

0/000104469

0/004201941

0/000001068

0/000860369

0/002000358

0/000007411

0/001676440

0/000309745

0/000000263

0/000006499

0/192867389

0/014376743

0/148394350

0/025652742

0/000079315

0/004364239

معدن

0/000027763

0/000001449

0/000026116

0/000000148

0/000000006

0/000000045

ساختمان

0/000807365

0/009141461

0/001419425

0/000007412

0/000252380

0/011628044

0/211749794

0/015251361

0/159342836

0/031584000

0/000088063

مأخذ :یافتهها تحقیق

0/005483533

صنعت

خدمات
∑igijk

ر جدول  ،7محاسبات مربوط بشه وابسشتگی بشه وار ات از بعشد سیاسشتی ر بخشش
ساختما منعکس شده است و هما طور که مشاهده مشیششو  ،ایشن بخشش بیششترین
وابستگی از بعد سیاستی را ر میا سایر بخشها اتتاا استا مازنشدرا بشه خشو
اختااص ا ه است؛ به طور که با افزایش یك میلیار ریالی تقاتا نهشایی ر بخشش
ساختما  211.749.794 ،ریال وار ات واسطه ا به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش
می یابد .جالب آنکه ،بیشترین تقاتا برا کاالها وار اتی توس بخشها اتتاشا از
بخش صنعت (با  192.867.389ریال افزایش وار ات) رخ می هد و بالغ بشر  90رصشد
وابستگی به وار ات از بعد مبدأ به بخش صنعت مرتب میشو  .این ر سالی است که از
بعد مقاشد ،بیششترین وابسشتگی بشه وار ات ر بخشش سشاختما مششاهده مشیششو و
 159.342.836ریال ،خرید کاالها وار اتی واسطه ا توس این بخش افزایش مییابد.
الزم به رکر است که  148.394.350ریشال از ایشن افشزایش تقاتشا بخشش سشاختما
مربوط به محاوالت صنعتی است.
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جدول  .8وابستگی به واردات بخش خدمات از بعد سااستی در استان مازددران
∑jgijk

خدمات

ساختمان

صنعت

معدن

كشاورزی

0/002295081

0/000252858

0/000001404

0/001662895

0/000000096

0/000377827

0/000180086

0/000032093

0/000022535

0/000122580

0/000000024

0/000002854

كشاورزی

0/076326196

0/062255836

0/001994752

0/010151930

0/000007140

0/001916537

0/000006703

0/000006273

0/000000351

0/000000058

0/000000001

0/000000020

صنعت

0/004292254

0/003496144

0/000122882

0/000561730

0/000000667

0/000110832

0/083100319

0/066043205

0/002141924

0/012499192

مأخذ :یافتهها تحقیق

0/000007928

0/002408070

فعالات ها
معدن

ساختمان
خدمات
∑igijk

اگر بخش خدمات به عنوا بخش سیاستی ر استا مازندرا برگزیده ششو  ،میشزا
افزایش وار ات واسطها ر استا ر نی افزایش یك میلیار ریشالی تقاتشا نهشایی ر
بخش خدمات ،سدو  83.100.319ریال خواهشد بشو  .مطشابق بشا تمشامی نتشایب تبلشی،
بیشترین وار ات واسطها از بعد مبدأ (معا ل با  76.326.196ریال) مشرتب بشه بخشش
صنعت است و بخش خدمات ،به تنهایی  62.255.836ریال از کاالها صنعتی وار اتشی
را خریدار می کند .از منظر وابستگی به وار ات از بعد مقاشد نیشز هماننشد یافتشههشا
نیشین ،بزرگترین خریدار کاالها وار اتی واسطه ا ر اسشتا  ،خشو ب بخشش سیاسشتی
(یعنی بخش خدمات) است که نیاز این بخش به وار ات واسطها آ به طور مسشتقیم و
غیرمستقیم 66.043.205 ،ریال افزایش مییابد.
 .6دتاجهگاری و توصاههای سااستی

به رغم مطالعاتی که ر سال ها اخیشر بشه بررسشی اهمیشت و جایگشاه وار ات ر تولیشد
بخشها اتتاا کشور نر اختهاند ،ر هیچیك از ایشن مطالعشات (بشه اسشتثنا یشك
نایا نامه کارشناسی ارشد) به طور همزما  ،وابستگی به وار ات واسشطها از سشه بعشد
مبدأ ،مقاد و سیاستی ،مور واکاو ترار نگرفته است .ر این مقاله برا نخسشتین بشار،
ر سطح منطقه (اسشتا مازنشدرا ) از
وابستگی به وار ات واسطها بخشها اتتاا
سه بعد مبدأ ،مقاد و سیاستی بررسی شده که نوآور آ است و اللتهشا سیاسشتی
متعد را برا استا مذکور می تواند ر نی اشته باشد کشه مهشمتشرین آنهشا تششریح
میشوند.

ر اسشتا مازنشدرا بشه ششدت وابسشته بشه وار ات
 تولید بخشش هشا اتتاشا
محاوالت از بخشهشا سشاخت کشك ،فشرآور ههشا ساصشل از تاشایه ناشت و
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سوختها هسته ا  ،سشاخت مشوا ششیمیایی و محاشوالت ششیمیایی ،سشاخت
فلزات اساسی ،ساخت محاوالت غذایی و انواع آشامیدنیها و توتو و تنباکو می
باشد .بدیهی است که هر گونه اخاللی ر وار ات این محاوالت ،مشیتوانشد تشوا
رو منطقه را تحت تأثیر ترار ا ه و کشاهش هشد.
تولید بخشها اتتاا
لذا اگر تشرار باششد سیاسشتهشا خو کاشایی و کشاهش وابسشتگی بشه وار ات ر
مازندرا نی گرفته شو  ،مناسب تر است که تمرکز ویژه ا رو ایجشا و توسشعه
ظرفیت بخشها مذکور ر سطح منطقه صورت گیر .

 بخشها زراعت و باغدار  ،عمدهفروشی -خر هفروشی و تعمیر وسشایل نقلیشه و
کاالها ،سمل و نقل جا ها  ،سایر ساختما ها و امدار  ،مرغدار  ،نرور کرم
ابریشم و زنبشور عسشل و ششکار ،وابسشتهتشرین بخششهشا اتتاشا بشه وار ات
واسطها هستند و چنانچه استراتژ ها منطقه ،سرمایهگذار و توسعه ظرفیت
تولید بخش هشا مشذکور باششد ،نیازهشا مسشتقیم و غیرمسشتقیم بشه وار ات
واسطها به شدت افزایش خواهد یافت.

 بررسی ها این مقالشه (بشا اسشتاا ه از جشدول تجمیش ششده ر تالشب  5بخشش
اتتاا ) بشرا وابسشتگی بشه وار ات از بعشد سیاسشتی ،سکایشت از آ ار کشه
چنانچه بخش ساختما و صنعت ،به عنوا بخشها سیاسشتی اسشتا انتخشا
شوند ،بیشترین افشزایش ر وار ات واسشطه ا بشه وتشوع مشینیونشد  .همچنشین
مشاهده کلی ر تمامی جداول  4تشا  8مشنعکسکننشده آ اسشت کشه بیششترین
وابستگی از بعد مبدأ ،ر بخش صشنعت رخ خواهشد ا بشدین معنشا کشه تمشامی
بخش ها اتتاا استا مازندرا  ،ر ناسخ به هشر افشزایش تقاتشایی ،نیازمنشد
خرید محاوالت وار اتی صنعتی از بخش صنعت هستند .از منظشر وابسشتگی بشه
وار ات واسطها از بعد مقاد نیز ،بخشی که به عنوا بخشش سیاسشتی انتخشا
می شو و همچنین بخشش صشنعت ،و بخششی هسشتند کشه بیششترین تقاتشا
کاالها وار اتی را به خو اختااص می هند.
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