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مروری بر ویژگیهای اساسی جدول داده ـ ستانده سال  6989بانک مرکزی
آزاده شهشهانی و حسين دهقان شورکند



چکيده
برآورد و تدوین جداول داده-ستانده اقتصادی از جمله اهدافی است که در مجموعه حسابهای ملی بسياری از کشـورها مـدن ر
قرار میگيرد .این جداول در حوزههای مختلف تحليل و برنامهریزی اقتصادی کاربردهای وسيعی دارند ،بنابراین ،چارچوبی قـوی و
منسجم برای تن يم و اصالح حسابهای ملی کشور بهشمار میآیند .نگرش تفصيلی به مبانی آماری بخش حقيقی اقتصاد ،بهویژه
توجه به تمایز مشخص بين بخش های مختلف اقتصادی و کاالهای توليدی ،همواره یکی از اولویتهای کاری محاسبات ملی بهشمار
میرود .بررسی نقش فعاليتهای اقتصادی و نيز سهم انواع کاالها و خدمات توليد شده در هزینههای مصـرفی بخـش خصوصـی و
دولتی ،تشکيل سرمایه ثابت ،صادرات و تغيير در موجودی انبار از موضوعاتی است که در قالب جـداول داده-سـتانده بـه شـکل
تفصيلی امکانپذیر میشود.
همزمان با تهيه مجموعه سری زمانی حسابهای ملی بر مبنای سال پایه ( ،)6989=611تهيه جداول داده-ستانده سال  6989نيـز
در دستور کار قرار گرفت .در این مقاله ،با مروری کوتاه بر مباحث ن ری جداول داده-ستانده و اشاره به ویژگیهای جـدول داده-
ستانده  6989در مورد بهکارگيری فروض مختلف ،دليل انتخاب سطرها و ستونهای جداول عرضه و مصرف ،بهکارگيری توصيههای
 SNA 2008 ، SNA 1993و منابع دیگر معتبر و مرجع ،برآورد جداول اصلی ،پشتيبان و تحليلی مـورد بررسـی قرارگرفتـهانـد.
گفتنیاست در جدول داده-ستانده سال  ،6989جدول متقارن بر مبنای فرض تکنولوژی فعاليت و در قالب  21فعاليـت اقتصـادی
تهيه شده است.

واژگان کليــدی:

جدول داده ـ ستانده ،سيستم حسابهای ملی ،جدول عرضه ،جدول مصرف ،قيمت پایه.
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 .6مقدمه
اگرچه از اواخر قرن نوززهم يوديها اوهزموتا دلوتهو ي وزي
اقتصتههانتن زهند ،وو

ت اينو زه ،کتو ره دجر

وه وحوت قوزن نيورا يوزوه دز وه

اين اوهزمت م زاوه ت يشکين يتلدها يزا وه وزهه

است .اين يشکين از آنجت نتش ي شد که يدومتا دلتهو ي زي يل زالً شتيل دلداه زيوتها يتيدور
م راه ت ووا ط پدچدده ويتض
آزيزنمتا دجر

زهند و پدچددگ اين ووا ط ه اندازهاا زه کوه کوتو ره ي و و انجوت

ت آن وا هو ي ل غدري کن کرهه زه .نيريه دلتهو ي زي واوراس نيريوهاا قوزا و

ندتهين هو ي اقتصته يحسزب شده است ،ايت هو آن زيتن اودبتط ووشن
کتو رها و دجر

و زه نداشته است .واسد

ودن ايون نيريوه و يبت و

وئزنتدف يک از شکلهمنودگتن ي و اقتصوته هو قورن

دست د ق ي شزه .وا هويتفته زه که دجزيه و دح دلمتا يحدوه ن و دزانود پتيوه و استسو

وراا

هوک اصزو از ستختتو و ي کره نيت متا اقتصتها تشد ،نت راين ،هو ستو  39رآن شد دوت نيريوه
کتو رها دلتهو ي زي وا يطرح کند .وا نيريه هاهه-ستتنده و دکندکمتي

راا ستخت داوو هاهه-

ستتنده وا راا نخستدن تو راا اقتصته آيريکت اوائه کره .ووا ط دن خش هو اقتصته ه دفصد دورين
شکل ي کن هو اين داوو اوائه شد ،نت راين ،يطتوله ويژگ ستختتوا ا زاا دشکدلهمنده يک نيوت
اقتصتها راا نخستدن تو يدسر شد.
سدست
است .سطح دفصد

ستبمتا ي  ،يهدههاو ددوين و اوائه استتنداوهمت و قزايد ست داوا کين اقتصوتها
اطييتن و قت دت استخراج درازمتا استس اقتصوته هو سوطح ي و و هو سوطزح

خش و هو نتدجه ،اثران غدرقت ل انکتو آن ر يدزان هقت يحتسبتن ي  ،يز ب شده که داوو هاهه-
ستتنده ه ينزان زء داي نتپذير سدست

ستبمتا ي

يطرح شزند .داوو هاهه-ستتنده يت شوکل

پتيهاادر آن که ه داوو يرضه-يصرف يزسز است ،هو سدست

ستبمتا ي

يزوه دز ه ويوژهاا

______________________________________________________
1. Wassily Leontief
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قراو گرفته و دزصده ي شزه که ستبمتا اص

اين سدست  ،نيدر ستب کتالمت و خوديتن ،سوتب

دزودد و ستب ايجته هوآيد ،راستس نتتيج داوو يرضه و يصرف دهده شزه.
هو اين يقتوه ،ت يلرف

داوو هاهه-سوتتنده ،وداوو يرضوه ،يصورف و يتقوتون ،ويژگو موتا

دوو هاهه-ستتنده  939تنک يرکزا ت هقت دشترا يزوه روس قراو ي گدره .راا ايون ينيوزو،
پس از يقديه که يروو کزدتم

ر ستبمتا ي

و داوو هاهه-ستتنده وزه ،هو خو

هو  ،پدشودنه

دهده داوو هاهه-ستتنده هو تنک يرکزا دتن ي شزه .يرا ل دهده يک دوو هاهه-ستتنده هو خ
سز و گزاوش ير زط ه انتختب ستو  939راا دهده دوو هاهه-ستتنده هو خ
است .ويژگ متا دوو هاهه-ستتنده  939يزضزع خو
يحتسبه داوو يرضه و يصرف اوائهشده و هو خ

پونج اسوت .هو خو

چهتو اوائه شوده
ششو  ،چهوزنه

پتيتن ندز نتدجهگدرا و پدشونهتهمت اوائوه خزامود

شد.
 .2پيشينه تهيه جداول داده-ستانده در بانک مرکزی
دهده و ددوين داوو هاهه-ستتنده م هت ت ددوين ستبمتا ي
دهده اين داوو هينيزو اوائه دصزير ووشندرا از خ
داوو هاهه-ستتنده يبتن

و راستس آخرين هستزواول لمتا

قدق اقتصته ،ام دت هاوه .نت راين ،ددوين

ر پتيه متا آيتوا ،هو فزاصول زيوتن ينتسوب دزسوط سوت داوان ي و

ديت پدهدرا ي شزه .دتکنزن تنک يرکزا ايران پنج دوو هاهه-ستتنده يبتن

وت

ر پتيهموتا آيوتوا

راا اقتصته ايران هو ستومتا  913 ، 931 ، 939 ، 933و  939دودوين و ينتشور کورهه اسوت.
دجر ه دزودد داوو هاهه-ستتنده يبتن

ر پتيهمتا آيتوا هو ايران و کشزومتا هيهر نشتن ي همد که

فرآيند دهده اين داوو پرمزينه و زيتن ر زهه و يست ز صرف ندروا انستن يتخصص و ينت ع يوتو
فراوان است.

______________________________________________________
 .تنک يرکزا.) 933( .
 .تنک يرکزا) 939( .
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نخستدن کزش مت راا دهده دوو هاهه-ستتنده ،از ستو  93آغتز شد .تنک يرکزا کشزو
هو ستو  ، 939يبتهون ه ددوين دوو هاهه-ستتنده ستو  933اقتصته ايران کوره ،ايون ودوو وه
صزون خ

هو خ

و ه قد ت دزوددکنندگتن و هو  3خ

دهده شد و هو ستو  931ينتشر شد.

تنک يرکزا هويدن دوو خزه وا راا ستو  939و ه صزون کوتييً دفصود
م ه صوزون خو

هو خو

هو  1خو

و آن

هو سوتو  93ينتشور کوره .يبوتهالن ايون ودوو مو وه قد وت

دزوددکنندگتن و م ه قد ت خريداوان زه .ددوين دوو هاهه-ستتنده اقتصته ايران راا سوتو 931
از اوايل ستو  911هو اهاوه ستبمتا اقتصتها تنک يرکوزا آغوتز و نتوتيج نهوتي آن هو کتوت

وت

م دن نت هو ستو  913انتشتو يتفت .اين دوو هو قتوب  33يحصزو و  13فلتودوت دهدوه شوده و
ه قد ت خريداوان و دزودد کنندگتن اوزشگذاوا شده است .اين دوو راا نخسوتدن وتو وزهه کوه
هصزون يک دوو کتال هو خ

دهده شده است .دوو  913تنک يرکزا از ستو  931هصزون

داوو يرضه-يصرف و هاهه-ستتنده هو هستزو کتو قراو گرفت و هو ددريته  933ت ا لوته  33فلتودوت
اقتصتها و 3

يحصزو ينتشر شد .اين دوو م تمنگ ت نيت

ستبموتا ي و سوتو  339و ور

سب قد تمتا پتيه اوزشگذاوا و اوائه شده است .از ستو  933اقدايتد

ه ينيزو ددوين يوتدريس

ست داوا ا ت تي اقتصته ايران هو هستزو کتو قراو گرفت .ت دز ه ه اينکه پتيه و استس اين يوتدريس
ر داوو هاهه-ستتنده استزاو است ،و زه داوو هاهه-ستتنده اقتصته ايران هو ستو  ، 913که پدشوتر
ددوين و ينتشر شده زه ،دهده يتدريس يتهشده وا دسوهدل يو ن وزه .ايون يوتدريس هو سوتو  931و
هصزون اوکتروندک از طريق پتيهته اطيع وستن

تنک يرکزا انتشتو يتفت.

جز داوو آيتوا يتهشده ،تنک يرکزا دوو هاهه-ستتنده ستو  91که ر يبنوتا ودوو
هاهه-ستتنده ستو  931و ت استفتهه از ووش  RASدلديل شده زه ،همنهت ن زه .اين دوو هو قتوب
 3فلتودت و هو ستو  913انتشتو يتفوت .م چنودن ،ودوو هيهورا وراا سوتو  933وهصوزون

______________________________________________________
 .يطزان.) 933( .
 .تنک يرکزا.) 913( .
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يحصزو هو يحصزو و راا طرح مدف ندا هصزون هاخ
وس

هو تنک يرکزا دهده شد ،وو

وهصوزون

ينتشر نشد؛ اين دوو  93يحصزو وا شتيل ي شزه.
دوو  939تنک يرکزا از ستو  933هصزون وداوو يرضوه-يصورف و هاهه-سوتتنده هو

هستزو کتو قراو گرفت و هو ها يته  939ت ا لته  3فلتودت اقتصتها و  13يحصوزو ينتشور شود.
گفتن است که افزاي

دلداه سطرمت و ستزنمتا داوو ير زطه سته

هو هسترس است ،نت راين ،افزاي

ه آيتو و اطييوتد هاوه کوه

دلداه سطرمت و ستزنمت دون هاشتن اطييوتن کوتف دنهوت دلوداه

ينتصر صفر داوو وا زيته ي کند که مدچ استفتههاا نخزامد هاشت .راا دهدوه ايون ودوو از نيوت
ستبمتا ي

ستو  339و  113هرهگدرا شد؛ اين داوو ر سب قد تمتا پتيه اوزشگذاوا

و اوائه شده است.
 .9مراحل کلی تهيه یک جدول داده-ستانده
يرا ل يخت ف دهده يک دوو هاهه-ستتنده ه طزو خيصه يبتودند از:
 .دلددن ا لته داوو هاهه-ستتنده و دفکدک يحصزالن ينتخب


يطتوله طبقه ندامتا دناو



تزنهرا يحصزالن و فلتودتمت هو دوو هاهه-ستتنده ستو يزوه نير،



دلددن ا لته داوو يرضه و يصرف ستو يزوه نير.

 ISICو  CPC9و ،HS3

 .شنتستي و دلددن ايکتنتن و ندتزمتا آيتوا


ا راا طرحمتا آيتوا پتيه و اصيح ،دجديد و تزنهرا هو طرحمتا پتيه يطت ق وت ندوتز
دوو،



دطبدق اطييتن يندوج هو طرحمتا آيتوا ت ندتزمتا ددوين داوو يرضه و يصرف،

______________________________________________________
 .تنک يرکزا.) 939( .
2. International Standard Industrial Classification
3. Central Product Classification
4 .Harmonized System Codes
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دلددن طرحمتا آيتوا يزوها يت ن زنهگدرا يزوه ندتز ينطبق ت ندتزمتا ددوين داوو
يرضه و يصرف،



رقراوا ستزوکتو هسترس

ه اطييتن يندوج هو ن زنهگدرامت و طرحمتا آيتوا.

 .9يحتسبتن ير زط ه دوو يرضه ه قد تمتا پتيه


يحتسبه رهاومتا ستتنده فلتودوتموتا اقتصوتها وه دفکدوک فلتودوتموتا اقتصوتها
ينتخب،



يحتسبه واوهان کتالمت ه دفکدک کتالمتا ينتخب (دبديل طبقه ندا



يحتسبه واوهان خديتن ه دفکدک خديتن ينتخب.

HS

ه ،)CPC

 .3يحتسبتن ير زط ه دوو يصرف ه قد ت خريداوان



يحتسبتن ير زط ه دوو يصرف واسطه فلتودتمتا اقتصتها ه قد تمتا خريداوان،
يحتسبتن ير زط ه يصتوف نهتي
-

ه قد تمتا خريداوان

رهاومتا يصوتوف نهوتي ختنزاوموتا شوهرا و ووسوتتي

وه دفکدوک يحصوزالن

ينتخب،



-

رهاو يصتوف نهتي هووت ه دفکدک يحصزالن ينتخب،

-

رهاو دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص ه دفکدک يحصزالن ينتخب،

-

رهاو صتهوان ه دفکدک يحصزالن ينتخب.

يحتسبتن ير زط ه يصتوف اوزش افزوهه.

 .3يحتسبتن ير زط ه دوو تشده

ل و نقل

 .3يحتسبتن ير زط ه دوو تشده تزوگتن
 .1يحتسبتن ير زط ه دوو ختوص يتودتنمتا ر يحصزو


يحتسبتن ير زط ه رهاو يتودتنمتا ر يحصزو،



يحتسبتن ير زط ه رهاو يتوانهمت ه يحصزو.

 .3يحتسبتن ير زط ه دوو يصتوف ه قد تمتا پتيه
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 .3دراز دوومتا يرضه و يصرف
 . 1يحتسبتن ير زط ه دوو يتقتون هاهه-ستتنده.
 . 4ضرورت تهيه جدول داده-ستانده سال 6939
هطزو ک  ،داوو هاهه-ستتنده هو هو زيدنه دح دل ستختتو اقتصتها و رنتيهويزا اقتصوتها ،کوتو ره
هاوه .اين داوو ،هاه و ستد دن خ متا يخت ف اقتصتها و ج ک

يبتهالن وا دفکدوک کورهه و

دفصدل يزوه ندتز از س ت دزودد (يرضه) دت يصرف (دقتضت) وا پدهدرا يو کنود .کوتو ره هيهور وداوو
هاهه-ستتنده ،رنتيهويزا اقتصتها است .از آنجت که هو اين گزنه داوو يدزان ادکتا خ متا يخت ف
اقتصتها ه يکديهر و ندز يدزان ادکتا خ متا دقتضتا نهتي
يدو ويتض و ت ايداه و اوقت ه ووشن ن تي

ه خ متا واسطهاا ،هو قتووب يوک

هاهه ي شزه ،ه ستهگ ي دزان دأيدن يقوداو يلدنو

از دقتضتا نهتي هو اقتصته وا ه يقداو يزوه ندتز از دزودد مر يوک از خو موتا دزوددکننوده يوردبط،
پد

دن و ه اين طريق ووا ط دن خش وا دشريح کره.
دينووا ،دهده و ددوين داوو هاهه-ستتنده م هت وت دودوين سوتبموتا ي و و راسوتس

آخرين هستزواول لمتا دهده اين داوو راا اوائه دصزير ووشندرا از خ
هاوه .نت راين ،ددوين داوو هاهه-ستتنده يبتن
ست داوان ي

قدق اقتصته ،ام دوت

ر پتيه متا آيتوا ،هو فزاصل زيوتن ينتسوب دزسوط

ت ديت پدهدرا ي شزه .ت دز ه ه اينکه آخرين گزاوش سرامتا ستبمتا ي و

تنک يرکزا ير زط ه ستو پتيه  939وزهه و طبوق دزصوده اهاوه آيوتو سوتزيتن ي ول يتحود ،وراا
م پزشتن و زگدرا از شکتف آيتوا ستبمتا ي
ت هونير گرفتن نق

و ندز ت دز ه ه ام دت وداوو هاهه-سوتتنده،

داوو يتهشده هو نيت اقتصوتها و دصو د گدوراموتا اقتصوتها کشوزو دهدوه

داوو هاهه-ستتنده ستو  939هو هستزو کتو تنک يرکزا قراو گرفت.
يک از اصزو يه دهده داوو هاهه-ستتنده ،فرض ثت ت زهن دکنزوزژا است .اين فرض ايکوتن
استفتهه از يدو هاهه-ستتنده وا هو دح دلمتا اقتصتها ،راا فتص ه زيتن يلقزو پس از دهده وداوو
فرام ي آووه .از سزا هيهر ،ت ديددر ستختتو اقتصتها کشزو تيد داوو هاهه-ستتنده ديودا دهدوه
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ه يزاي

شزه .از آنجت که دکنزوزژا و ستختتو اقتصتها از

مستند که هددويج هو مر کشوزو ديددور

ي کنند ،نت راين ،يک دوو وا ي دزان ت هقت قت ل قبزو دنهت راا يدن  3ستو يزوه استفتهه قوراو
هاه .ت و زه اينکه هو کشزومتا پدشرفته هوتن ايون وداوو وهصوزون سوتالنه دهدوه يو شوزند ،هو
کشزومتا هو تو دزسله ي زيتً راا دهده داوو هاهه-سوتتنده دفصود

فتصو ه زيوتن  3سوتوه و يوت

داکثر  1ستوه پدشنهته ي شزه .از آنجت که آخرين دوو هاهه-سوتتنده تنوک يرکوزا وراا سوتو
 913دهده شده زه ،نت راين ،ددوين دوو راا ستو  939ضرووا ه نير ي وسدد.
 . 5ویژگیهای جدول داده-ستانده سال 6939
 .6-5تعداد سطرها و ستونها

سطرمتا دوو هاهه-ستتنده يقصد فرآووههمت يت هاههمتا خ

وا ن تيتن ي کند .هو واقوع ،سوطرمتا

دوو چهزنه يصرف فرآووههمتا خ موت وا يشوخص يو کنود .سوتزنموتا ودوو هاهه-سوتتنده
يشخصکننده مزينه مر خ

ه دفکدک يبدأ آنهتست .هو دوو هاهه-ستتنده ،مر خ

هو تو ن تيوتن

ي شزه؛ يک تو هو سطرمت ه ينزان همنده يت يرضهکننده کتال و خديت ،و تو هيهور هو سوتزنموت وه
ينزان ستتنده يت يصرفکننده کتال و خديت.
يل زالً فرض ر اين است که هو يک ودوو هاهه-سوتتنده توزان دنوتيرا يوک وه يوک ودن
يحصزالن و وا دمتا دزوددا رقراو کره .هو واقع ،اين فرض نقطه شوروي اسوت وراا دلريوف يوک
کتوگته ه ينزان وا دا که دنهت يک نزع يحصزو دزودد ي کند .ت اين تو ،فرض دنتير يوک وه يوک
دن فلتودت و يحصزالن دزوددا ،فرض واقع دنتنهاا ندسوت و سودتوا از کشوزومت وت يوتدريسموتي
سروکتو هاوند که هاواا گروهمتا يحصزالن د

از گروهمتا وا ودمتا دزودودا مسوتند .يهو دورين

ي ت اين اير آن است که دشتر وا دمت ،کتالمت و خديتن يتلدها دزودد يو کننود .وراا يثوتو ،يوک

______________________________________________________
 .يطزان.) 933( .
2. Miller and Blair. (2009).
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دزوددکننده کف

ي کن است کف متا صندو ،ووزش  ،چک ه وکف متا يود ووز دزودود کنود و هو

اين صزون هيهر ايکتن و انهدزه ايجته يک کتوگته راا دزودد مر نزع کف
اگرچه ايروزه انجت يحتسبتن داوو دفصد

و زه نداوه.

ت ا لته زيته ايکتنپذير است ،ووو يزانوع زيوتها

هو زيدنه گسترش ا لته دوو و زه هاوه .يحدوهيت دزان هو گرهآووا هاههمتا آيتوا و يود ايکوتن
اوائه اطييتن دفصد

دزسط ينت ع آيتوا ،از

ه يزايل يز زه است .ه ينيوزو گسوترههدور کورهن

ا لته دوو ،گرهآووا هاههمتا آيتوا ت زئدتن دشتر هويژه هو زيدنه درکدوب مزينوه يوزاه اوودوه و
ک ده کتالمت و خديتد که ه ينزان هاههمتا واسطه ذب خ مت ي شزند ،يزوه ندتز خزامد زه .ايون
اير افزون ر يدن زيتن الز راا دهده داوو ت ا لته زوگ و مزينه ر زهن آنهت و ندتز ه ينت ع يتو و
دشتر ،يز ب يحدوهيت گسترش ا لته دوو يو شوزه .گرچوه سودتوا از اسوتفتههکننودگتن

انستن

داوو زوگ وا در دح ي همند ،وو اين يزضزع هو يقتيسه ت افزاي
نت راين ،داوو
مر خ

مزينه آنهت قت ل دز دوه ندسوت.

ت ا لته يتزسط و ه گزنهاا دزصده ي شزه که دلداه خ مت طزوا انتختب شزند که

دوو دزودد ،دت د ي کن دزوددکننده يک گروه از يحصزالن يشت ه زهه کوه هاواا سوتختتو

مزينهاا يکستن تشند.
هو دوو هاهه-ستتنده  939دلداه  13يحصزو پد
يصرف وا دشکدل هاهه و ر سب طبقه ندا دناو

دن شده که سوطرمتا ودوو يرضوه و

يحصزالن  ،CPC 1.1طبقه ندا شدهاند.

9

دلداه سطرمتا داوو يرضه و يصرف -که اشتوه ه يحصزالن دزوددا هاوه -ه شرح زير است:
 کشتووزا ،نهلهاوا و يتم گدرا هو  3سطر، نفت خت و گتز طبدل  ،يحصزالن غذاي و صنلت و ندز سطرمتا يردبط وت انورژا نيدورنزين ،نفت سفدد ،گتزويدل ،نفت کزوه و گتزموتا يوتيع وه م وراه يحصوزالن شود دتي و
ستخت تن و يتشدنآالن هو  3سطر،

______________________________________________________
1. System of National Accounts. (2008).
2. United Nations. (1999).
3. United Nations .(2002b).
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 رق ،گتز و آب هو  9سطر، ستخت تن و کتومتا ستخت تن هو سطر، نههداوا و دل در وستيل نق ده يزدزوا ،ي وده فروشو  ،خورهه فروشو و دل دور کتالموتاشخص و ختنه هو  3سطر،
 خديتن متلمت و وستزوانمت هو سطر،-

ل و نقل ،انبتوهاوا و اودبتطتن هو  1سطر،

 و فلتودتمتا ير زط ه واسطهگراموتا يوتو  ،کسوب و کوتو ،آيوززش و هداشوت و سوتيرخديتن هو

سطر طبقه ندا شده است.

دلداه ستزنمتا داوو يرضه و يصرف -که اشتوه ه فلتودتمتا اقتصتها هاوه -از  3وشوته
فلتودت ر سب طبقه ندا دناو

فلتودتمتا اقتصتها  ISIC Rev.3.1دشکدل شده است.

 کشتووزا ،نهلهاوا و يتم گدرا هو  3ستزن، استخراج نفت خت و گتز طبدل هو ستزن، -صنلت هو

ستزن،

 رق ،گتز و آب هو  9ستزن، ستخت تن و کتومتا ستخت تن هو ستزن، تزوگتن  ،متل و وستزوان هو ستزن،-

ل و نقل ،انبتو هاوا و اودبتطتن هو  1ستزن،

 و فلتودتمتا ير زط ه واسطهگراموتا يوتو  ،کسوب و کوتو ،آيوززش و هداشوت و سوتيرخديتن هو

ستزن طبقه ندا شده است.

______________________________________________________
1. United Nations. (2002a).
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 .2-5انواع جداول در چارچوب جداول داده-ستانده سال 6939

ه طزو ک  ،داوو که هو فرآيند دهده و ددوين دوو هاهه-ستتنده ستو  939ه هست آيدنود ،وه
هو گروه اص

دقسد ي شزند که يبتودند از :داوو اصو

و وداوو دح د و  .وداوو اصو

شوتيل

داوو يرضه و يصرف و دوو يتقتون است .ت هکتوگدرا مر يج زيه کتيل از هاههموتا ير وزط وه
يحصزالن ،ي دزان داوو يرضه و يصرف وا دهده کره.
دوو يصرف ه قد تمتا خريداوان ،يج زيهاا از درازمتا يحصزو وا شتيل ي شزه که د ت
يحصزالن يز زه هو يک اقتصته وا دحت پزش
يستطد

قوراو يو همود .ايون ودوو هو قتووب يوک يوتدريس

ت ا لته  13سطر (يحصزالن دزوددا) هو  3ستزن (فلتودت اقتصتها) اوائه شد که م وتن

يتدريس يصتوف واسطه است .هطزو يل زو يبنتا هسته ندا يحصزالن ،اقوي کول  CPCوزهه و از
گروهمتا تصل هو دشتر يزاوه ه ينزان کتالمت يته ي شزه؛ گرچه کتو ره نزين آن يحصوزالن اسوت.
يبنتا هسته ندا وا دمتا دزودد ه طزو يتداوو  ISICزهه و از گروهموتا تصول دشوتر وه ينوزان
صنتيع يته ي شزه .هو دوو يصرف ييوه ر يتدريس يصتوف واسطه ينتصر هيهرا ندز و زه هاوند که
يبتودند از :رهاو يصرف خ

خصزص  ،رهاو يصرف خ

هووت  ،رهاو دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص،

رهاو صتهوان کتالمت و خديتن ،رهاو ديددر هو يز زها انبتو و ندز يتدريس ا زاا اوزش افزوهه.
دوو يرضه ه قد تمتا پتيه دهده شده که شتيل سطرمتا ير وزط وه گوروهموتا م سوتن
يحصووزالن يووردبط ووت وودوو يصوورف و سووتزنمووتا ير ووزط ووه يرضووه از يحوول دزودوود هاخوول و
اوزشگذاواشده ه قد تمتا پتيه زهه که

ع ستتنده ه قد تمتا پتيه وا ه هست ي همد .پس از

آن ،رهاو واوهان کتالمت و خديتن وا هاوي که ه يحتسبه يرضه کل ه قد ت پتيه ينجور يو شوزه .هو
دوو يرضه رهاومتا ختوص يتودتن ر يحصزو و تشده تزوگتن و تشده

ول و نقول ندوز وحوت

شده است که ه يحتسبه يرضه کل ه قد ت خريداوان ينجر ي شزه.

______________________________________________________
1. System of National Accounts. (2008).
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هو صزود که دلداه گروه متا وا دمتا دزوددا را ر يحصزالن تشد ،اقي يتلودها هو يوک
س زو ينيزو ي شزند که ستزن آن يلرف يحصزو اص

آن گروه وا د دزوددا است که يحصوزو آن

زوگترين سه اوزش افزوهه وا خزامد هاشت .اگر گروه وا دمتا دزوددا دنهت شتيل کتوگوتهموت تشود،
هوآن صزون ،ثبت هيهرا هو ستزن ير زطه انجوت نخزامود پوذيرفت؛ ايوت هو دشوتر يوزاوه ،دزودودان
ثتنزيه اا و زه هاوه که نشتنهمنده نسبتمتا کزچکتر هو س زومتا هيهر ستزن اسوت .منهوتي کوه
دلداه گروهمتا وا دمتا دزوددا را ر گروه يحصزالن دزودد شده تشود ،سوطرمت و سوتزنموت طوزوا
آواي

ي يت ند که ثبتمتا ير زط ه يحصزالن اص

دفصدل يحصزو يصرف

ر قطر يتدريس تصل قراو گدرند .مرچه سطح

دشتر تشد ،يدزان پراکندگ اطييتن پدرايزن ثبت يحصزالن اصو

دشوتر

خزامد زه .
داوو يرضه و يصرف ييوه ر اينکه نقو

يه و هو دهدوه و دودوين وداوو هاهه-سوتتنده

هاوند ،هدنهتي ندز هاواا کتو رهمتا ت ام دت مستند .داوو فزق ا زاو کنترو کدفدت زهه و هوحت
دح د

از ام دت ويژهاا رخزوهاوند .داوو يرضه و يصرف که هطزو يقوديتد دهدوه يو شوزند هو

ا تدا دراز نخزامند زه ،وذا دزودد نتختوص هاخ

ه هست آيده از ووش دزودد ،ت دزودد نتخوتوص هاخ و

ه هست آيده از ووش مزينه ،يتفتون خزامند زه .دنهت وداوو يرضوه و يصورف يو دزاننود سوتختتو
يستحک

وا هت ذف اختيفتن آيتوا يز زه هو ريتن کتالمت و خديتن هو سطح اقتصوته فورام

آووند ،دت از هوست

رآووه ووشمتا يتفتون يحتسبه دزودد نتختوص هاخ و و هسوتدت

وه يوک وقو

وا د اط دنتن تصل شزه.
يک يزيت اين دقسد ندا ،آن است که دززيع يتنتسب مزينه ر گروهمتا يخت ف يحصوزو وا
ي دزان ت وزنمتا استفتهه شده هو شتخص قد ت يصرفکننده ( )CPIه ينزان ا زاو کنترو وزنموتا
 CPIو داوو يرضه و يصرف ه ينيزو سوتزگتوا و قت دوت اط دنوتن يقتيسوه کوره .وت دلدودن يوک
يج زيه وا دمتا دزوددا ،يتدريس يرضه ه ينيوزو ن وتي

هقدوق آن هسوته از يحصوزالد دزسوله

______________________________________________________
1. System of National Accounts. (2008).
2. System of National Accounts. (1993).

653

ویژگیهای اساسی جدول داده -ستانده سال  6939بانک مرکزی

ي يت د که مر يک از وا دمتا دزوددا يرضه ي کنند و يتدريس يصرف راا ن وتي

دقتضوتا يدوتن

راا مر يک از اين وا دمتا دزوددا دزسله ي يت د.
داوو دح د

يحتسبه شده ندز يبتودند از :يتدريس ضرايب هاهه يسوتقد

(يوتدريس ضورايب

فن  ،)9يتدريس يلکزس وئزنتدف 3،يتدريس ضرايب سوتتنده يسوتقد ( 3يوتدريس ضورايب دخصودص،)3
يتدريس يلکزس گُ  1و دوو ضرايب پدزند پسدن و پدشدن اقتصته ايران.
 ماتریس ضرایب داده مستقيم :ه يتدريس گفته ي شزه که نشتن ي همد کوه مور صونلت وراادزودد يک وا د از يحصزو خزه چقدو از يحصزو صنتيع هيهور وا هويتفوت يو کنود .چوتوچزب آن
يشت ه چتوچزب دوو يتقتون است .مر يک از ستزنمتا اين دوو يدزان کتالمت و خوديتن يوزوه
ندتز راا دزودد يک وا د کتال يت خديت وا نشتن ي همد.
 ماتریس معکوس لئونتيف :اين يوتدريس پوس از کسور يوتدريس ضورايب فنو از يوتدريس وا ود ويلکزسکرهن آن ه هست ي آيد .اين يتدريس ،اثران يسوتقد و غدريسوتقد ور هاههموت و دزودود
خ متا اقتصته وا هو صزون ديددر دقتضتا نهوتي نشوتن يو همود .ايون يوتدريس هو يقتيسوه وت
يتدريس ضرايب هاهه يستقد اودبتط دن کتالمت و خديتن هويتفت

خ متا اقتصتها کشزو وا وه

شکل تيعدرا دح دل ي کند.
 ماتریس ضرایب ستانده مستقيم :اين يتدريس نشتن ي همد که از مر يک وا د دزودد مور صونلتچقدو ه ينزان نهتهه واسطه ه صنتيع هيهر فروخته ي شزه .چتوچزب آن ،يشت ه چوتوچزب ودوو
يتقتون است.
 ماتریس معکوس گُش :اين يتدريس پوس از کسور يوتدريس ضورايب دخصودص از يوتدريس وا ود ويلکزسکرهن آن ه هست ي آيد .اين يتدريس اثران يستقد و غدريستقد ر سوتتندهموت و دزودود

______________________________________________________
1. System of National Accounts. (2008).
2. Direct Input Coefficients
3. Technical Coefficients
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6. Allocation Coefficients
7. Ghosh Inverse Matrix
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خ متا اقتصته وا هو صزون ديددر اوزش افزوهه نشتن ي همد .اين يتدريس هو يقتيسه ت يوتدريس
ضرايب ستتنده يستقد چرخه يحصزالن دزوددا خ متا يخت ف اقتصوتها کشوزو وا وه شوکل
تيعدرا دح دل ي کند.
 جدول ضرایب پيوند پسين و پيشين :پدزندمتا پسدن ،نشوتنهمنوده يدوزان اسوتفتهه از سوتتندهخ متا هيهر ه ينزان نهتهه واسطهاا هو خ
ي کند که يحصزو نهتي يک خ
استفتهه ي شزه .سر

يزوه نير است و پدزنودمتا پدشودن ندوز دوتن

ه چه يدزان هو خ متا هيهور وه ينوزان نهوتهه واسوطهاا

ع ستزن يتدريس يلکزس وئزنتدف ،پددزندمتا پسدن و سر

وع سوطرا

يتدريس يلکزس گُ  ،پدزندمتا پدشدن وا نشتن ي همد.
 .9-5راهنماهای بينالمللی به کار گرفته شده در جداول داده-ستانده سال 6939

از آنجت که دهده ستبمتا ي

ستبمتا ي

ايران ر استس سدست

سوتو  339اسوت ،نوت راين،

هينيزو دهده داوو هاهه-ستتنده ستو  939ندز راا م تمنه کتيل ت ستبمتا ي

از دلتويف و

يفتمد و طبقه ندامت و ووشمتا يحتسبتد هوجشده هو  SNA 1993و هو رخ قس تمت از دلوتويف
و يفتمد

ديد يطرحشده هو  ،SNA 2008استفتهه شده است .م چندن ،از وامن تا يک

کتوشنتستن ستزيتن ي ل دهده شده ندز استفتهه شده است.

که دزسط

9

از سزا هيهر ،سدست دجديدنير شده ستبمتا ي

از ويژگ متا انلطتفپذيرا ،شوفتفدت،

م تمنه و تيلدت ويژهاا رخزوهاو زهه که دين طريق پدشرفت استس هو سدست يحتسبتن ي
ايجته کرهه است .افزون ر اين ،طبقه ندا ديدا راا خ موتا نهوتها ،فلتودوتموت و يحصوزالن
پدشنهته شده است .هو سدست

ديد ستبمتا ي

ام دت دهده و ددوين وداوو يرضوه و يصورف

نسبت ه داوو يشت ه هو سدست پدشدن ،دشتر شده و کتو رهمتا دشترا راا آنهت يشوخص شوده
است.

______________________________________________________
)1. Backward Linkages (BL
)2. Forward Linkages (FL
3. Handbook of Input-Output Table, Compilation and Analysis, UN. (1999).
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سدست

ستبمتا ي

 ، 113چتوچزب نيورا سدسوت

ي ن تيد .ت اين و زه ،ه ينيزو م تمنه
ت نبهمتا ديد و يه

سوتبموتا ي و  339وا فو

ت هستزو ک دسدزن آيتوا ستزيتن ي ل يتحد ،نحزه رخزوه

که ه دتزگ واوه اقتصته شدهانود ،دوتن يو شوزه .ايون سدسوت وه طوزو

فزاينده اا ر ووا سطح هقت و شفتفدت وويکرهمت يت رکز زهه و يبت و طورح شوده وا وه صوزون
يبسزط

شرح ي همد.

 .4-5مباحث جدید در نظام حسابهای ملی 2003

ه ينيزو دبديل داوو يرضه و يصرف ه يک يتدريس هاهه-ستتنده ينحصر ه فوره ،هو ايکوتن و وزه
هاوه؛ اينکه اين يتدريس هاهه-ستتنده ،يطت ق ت يحصزو و يت يطت ق ت فلتودت اوائوه شوزه .هو اسوتخراج
يتدريس يحصزو هو يحصزو ،ه ستههدرين شکل ،خ

دقتضتا نهتي يوتدريس يصورف ودون ديددور

ي يتند .يتدريس يزوه نير پدشتر ،دقتضت وا ر سب يحصزو نشتن يو همود و ندوتز وه ديددور نوداوه.
خ مت ا ير زط ه يصرف واسطه و اوزش افزوهه يتدريس ندتز ه ديددر از وضلدت فلتودت ه يحصوزو
هاوند .يج زع سطرمتا يتدريس ،يدزان کل يحصزو وا نشتن ي همد .نت راين ،توت يزوه نير شوتيل
دخصدص توهيهر اوقت از يک ستزن ه ستزن هيهر هو کل سطر هاهه شوده اسوت .ايون يزضوزع ،ووش
دکنزوزژا نت هاوه .اين ووش فرض ي کند که دقتضت راا يصرف واسطه و نهتههمتا سريتيه و ندوروا
کتو ت يتمدت يحصزالن ستخته شده ،يشخص ي شزه .هو اسوتخراج يوتدريس فلتودوت هو فلتودوت وه
ستهه درين شکل ي کن ،خ

اوزش افزوهه يتدريس يصرف ثت ت يتنده است و ه هودل يود ديددور هو

يدزان ستتنده ،درکدب يصرف واسطه و نه کل آن ،ديددر ي کند.
چهتو گزينه استس هو ح دهده و ددوين داوو يتقتون هاهه-ستتنده و زه هاوه:
اوف) ووش يحصزو هو يحصزو ت استفتهه از فرض دکنزوزژا يحصزو،
ب) ووش يحصزو هو يحصزو ت استفتهه از فرض دکنزوزژا فلتودت،

______________________________________________________
1. Product Technology Assumption
2. Industry Technology Assumption
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ج) ووش فلتودت هو فلتودت ت فرض ستختتو ثت ت فروش يحصزو،
ه) ووش فلتودت هو فلتودت ت فرض و زه ستختتو ثت ت فروش فلتودت.
گزينهمتا «اوف» و «ه» ي کن است اوقت ينف وا ايجته ن تيند؛ ايت هو يقت ل ،گزينهمتا «ب»
و «ج» اوقت ينف نخزامند هاشت.
تنک يرکزا دوو

ت ا لته  3فلتودت اقتصوتها دهدوه کورهه کوه هو ايون ودوو از ووش

فلتودت هو فلتودت ت فرض دکنزوزژا فلتودت (ستختتو ثت ت فروش يحصزو) استفتهه شده است .هاليول
استفتهه از اين ووش اين است که اوو ،ت داوو پدشدن ددوين شوده دزسوط تنوک يرکوزا م تمنوگ
است ،هو  ،اوقت ينف ايجته ن

شزه 9،سز  ،ستبمتا ي

ندز ر استس وشته فلتودوت (کود )ISIC

يحتسبه ي شزه ،نت راين ،هو همنهت ستزا داوو هاهه-ستتنده ندز ه کتو يو ووه و سورانجت اينکوه
اگر دوو يرضه ه س ت قطرا زهن گراي

هاشته تشد که نشتن از سه نتچدز يحصزالن ثتنزيوه از

کل يحصزالن اقتصته است ،اين ووش يؤثردر خزامد زه.
 .5-5منابع آماری جداول داده-ستانده سال 6939
 طرحهای آمارگيری نمونهای

اين طرحمت شتيل طرحمتا تيع و دفصد

مستند .طرحمتا آيوتوگدرا وتيع طورحموتا

ن زنهاا مستند که نتتيج آنهت قت ل دل د ه کول وزهه ،هو وتو کوه طورحموتا دفصود
طرحمتي مستند که هاواا دلداه ن زنهمتا ک ترا نسبت ه طرحموتا وتيع وزهه ،ووو
اطييتن کتيلدرا هو د سطرمتا داوو هاهه-ستتنده هاوند .طرحمتا آيتوگدرا وتيع و
دفصد

يبتودند از:

 -آيتوگدرا از کتوگتهمتا صنلت ،

______________________________________________________
1. Fixed Product Sales Structure
2. Fixed Industry Sales Stucture

 .9اوقت ينف دز ده اقتصتها نداوند و راا وفع اين يشکل تيد يتزسل ه ووشمتا آيوتوا شود .وراا اطويع دشوتر وه
ينزان ن زنه نهته کندد ه :يطزان ( ،) 933تنزي و م کتوان(  ) 93و يهت را و م کتوان (.) 933
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 آيتوگدرا از فلتودتمتا زوايت و تغداوا ،هايداوا و پرووش طدزو، آيتوگدرا از دزوددکنندگتن گل و گدته زينت و يؤسستن پرووش قتوچ خزواک ، آيتوگدرا از خديتن کشتووزا، آيتوگدرا از يؤسستن پرووش زنبزو يسل، آيتوگدرا از گتوهاوامتا صنلت ، آيتوگدرا از يرغداوامتا صنلت و ز هکش ، آيتوگدرا از شکتو، آيتوگدرا از نهلهاوا، آيتوگدرا شدين، آيتوگدرا از يلتهن کشزو، آيتوگدرا از خديتن کسب و کتو، آيتوگدرا از کرايه يتشدنآالن و دجهدزان و کتالمتا شخص و ختنه ، آيتوگدرا از اقتيتهتهمتا ي زي و يحل صرف غذا و نزشددن ، آيتوگدرا از يدهکتوا ا ت تي ، آيتوگدرا از خديتن د توستتن و غدر د توستتن خصزص و هووت ، آيتوگدرا از فلتودتمتا هايپزشک ، آيتوگدرا از صندوقمتا قرضاوحسنه، آيتوگدرا از ستزيتن زوس و اوواق هتهاو، آيتوگدرا از ستزيتنمتا هاواا يضز (يتنند ادتق تزوگتن  ،صنتيع و يلتهن ،انج نمتا يادحتهيه اصنتف و غدره)،
 آيتوگدرا از ستزيتنمتا سدتس و هين و يذمب ، آيتوگدرا از فلتودتمتا فرمنه  ،دفريح و ووزش ، -آيتوگدرا از خديتن خرهه فروش  ،ي ده فروش و ق اول ل کتوا،

،
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 آيتوگدرا از دل در وستيل نق ده يزدزوا ،شخص و ختنه ، آيتوگدرا از کتوگتهمتا فروش وستيل نق ده يزدزوا، آيتوگدرا از خديتن آوايش و پدرايش ، آيتوگدرا از يراکز آيززش خصزص و هووت ، آيتوگدرا از خديتن هداشت، آيتوگدرا از خديتن کتيپدزدرا و کتف نتمت،ل و نقل آ ،

 -آيتوگدرا از فلتودتمتا ک ک

 آيتوگدرا از هفتدر يخت ران و پست خصزص ، آيتوگدرا از خديتن د فن م راه، آيتوگدرا از ستير خديتن، آيتوگدرا از مزينه و هوآيد ختنزاومتا شهرا و ووستتي . منابع آمارهای ثبتی

اين ينت ع شتيل آيتومتا وس

ينتشرشده دزسط هووت است .آيتومتا وسو

ينتشرشوده

دزسط هووت يبتودند از :ستونتيه آيتو تزوگتن کشوزو و ندوز اطييوتن ينتشرشوده هو قوتنزن
زه ه کل کشزو ،آيتومتا وس

وزاون هوته کشوتووزا و وزاودختنوهموتا هيهور .نيوران

کتوشنتستن يتخصص ندز ه ينيزو دراز دوو هو مر وشته فلتودت و ندز وه ينيوزو کنتورو
نتتيج و ووا ط اوقت

دوو هاهه-ستتنده يزوه استفتهه قراو خزامد گرفت.

 .1روشهای محاسبه و تدوین جداول عرضه و مصرف سال 6939
هو نيت

ستبمتا ي  ،داوو يرضه و يصرف از ام دت ويژهاا رخزوهاوند .داوو يرضه و يصورف

ه ينزان ا زاوا راا دح دلموتا اقتصوتها دخصصو دور وه کوتو يو وونود .م چنودن ،ايون وداوو
ينتسبدرين ا زاو راا اوائه يحتسبتن و رآووهمتا انجت شده هو خ

قدق اقتصوته ،وت اسوتفتهه از

اطييتن آيتوا پتيه مستند ،نت راين ،هو اودقتا کدف نتتيج ستبمتا ي

نق

قت ل دز ه هاونود.

هو تو تضر از اين داوو نه دنهت هو دهدوه وداوو يتقوتون هاهه-سوتتنده اسوتفتهه يو شوزه ،کوه
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ي دزان استس درين ويژگ متا ي کره خ

قدق يک نيت اقتصتها وا ت استفتهه از ايون وداوو

دشخدص هاه.
يزازنهمتا استس ير زط ه  3فلتودت اقتصتها و  13يحصزو هو قتوب وداوو يرضوه و
يصرف ،هو دوو هاهه-ستتنده تضر که راا ستو  939دهده شده است ،اوائوه يو شوزه .افوزون ور
داوو يرضه و يصرف ،ت رآووه داوو پشتدبتن از قبدل داوو تشده

ل و نقل ،تشده تزوگتن

و ختوص يتودتنمتا ر يحصزو ه صزون داگتنه ،دوو هاهه-ستتنده ستو  939ه قد ت پتيوه ندوز
يحتسبه و اوائه شده است.
 .6-1ارزشگذاری مبادالت

ه ي ت ام دت تالا دهده وداوو وه قد وت پتيوه هو دجزيوه و دح دولموتا اقتصوتها و ور يبنوتا
هستزواول ل نيت

ستبمتا ي  ،ييوه ر داوو ه قد ت خريداوان ،رآووه داوو تشده

ول و

نقل و تشده تزوگتن ندز هو هستزو کتو قراو گرفته است .دوو هاهه-ستتنده ه قد ت پتيه ،ت استفتهه
از داوو يتهشده و دوو ختوص يتودتنمتا ر يحصزو ،دنيد شد.
 .2-1محاسبه ارزش ستانده و هزینه واسطه فعاليتهای اقتصادی

ه واسطه گسترهگ فلتودتمت و دنزع يحصزالن ،راا يحتسبه و ورآووه اوزش سوتتنده و مزينوهموتا
واسطه از ينت ع يخت ف آيتوا استفتهه ي شزه .دلداها از فلتودت متا يخت ف اقتصوتها و يحصوزالن
يردبط ت مريک و ندز ينت ع يخت ف آيتوا راا يحتسبه اوزش سوتتنده و مزينوهموتا واسوطه هو زيور
آووهه شده است.
 .6-2-1کشاورزی

اين قس ت شتيل چهتو فلتودت دزودد يحصزالن زواي و تغ  ،پرووش دزانوتن ،نهولهاوا و قطوع
اشجتو و يتم گدرا است .وزاون هته کشتووزا ،ستزيتن نهلمت و يرادوع ،شورکت سوهتي شودين
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ايران ،ستزيتن فتيت يحدط زيست ،يرکز آيتو ايران و اهاوه آيتو اقتصتها تنوک يرکوزا اطييوتن و
آيتو ير زط ه اين قس ت وا فرام ي کنند.
 .2-2-1استخراج معادن

فلتودت متا استخراج نفت خت و گتز طبدل و ندز استخراج ستير يلتهن هو اين قس ت ينيزو ي شزه.
اوزش دزودد و مزينهمتا واسطه فلتودت استخراج نفت خت و گوتز طبدلو يوت وه طوزو يسوتقد و وه
دفکدک کتالمت و خديتن از وزاون نفت هويتفت شده و يت از درازنتيه د فدق «شرکت ي و نفوت ايوران»
رآووه شدهاند .اوزش دزودد و مزينهمتا واسطه فلتودت استخراج ستير يلتهن ندز از آيوتو ينتشور شوده
دزسط يرکز آيتو ايران ،يحتسبه و رآووه ي شزه.
 .9-2-1صنایع کارخانهای

ر استس طبقه ندا استتنداوه دناو
کتوختنهاا ه  9خ

د ت وشته فلتودتموتا اقتصوتها ( ،)ISIC, Rev.3.1صونتيع

هو سطح کدمتا هو وق

( ) 3 -91دفکدک ي شزند .هو دوو هاهه-ستتنده

 ، 939ت ويتيت اين طبقه ندا ،ه هودل اهغت و دفکدک رخ از فلتودتمت ،صنتيع کتوختنوهاا هو
فلتودت طبقه ندا و اوائه شدهاند.
راا يحتسبه هاههمت و ستتندهمتا صونتيع کتوختنوه اا وه دفکدوک کتالموت و خوديتن ،از آيوتو
سرش توا کتوگتهمتا صونلت  11نفور کوتوکن و دشوتر ،وراا سوتو  939کوه دزسوط اهاوه آيوتو
اقتصتها تنک يرکزا ا را شده و ندز آيتو نشريه نتتيج آيتوگدرا از کتوگتهمتا صنلت  1نفر کتوکن
و دشتر کشزو هو ستو  939ينتشرشده دزسط يرکز آيتو ايران و ينت ع هيهر آيتوا يردبط وت صونتيع
کتوختنهاا استفتهه شده است .هو يزوه کتوگتهمتا صونلت ک تور از  1نفور ندوز از آيوتو ينتشرشوده
دزسط يرکز آيتو ايران که مر چند ستو يک تو يحتسبه ي شزه ،استفتهه شده است.
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 .4-2-1توليد و توزیع نيروی برق

مزينهمتا واسطه فلتودت دزودد و انتقتو ندروا رق هو ستو  939ر استس آيتو و اطييتن هويتفت از
شرکت دزاندر و درازنتيه انرژا وزاون ندرو و اطييتن هيهر يردبط ،ه دفکدک کتالمت و خديتن يخت وف
رآووه شده است .مزينه انزاع سزخت يصرف هو ندروگتهمت و ندز ا توه دأسدسوتن ورق راسوتس اوقوت
شرکت دزاندر و درازنتيه انرژا رآووه شد ،پس از آن ،ت کسر مزينهمتا يتهشده از کول مزينوه واسوطه
صنلت رق ،دفتضل آنهت راستس سه مزينهمتا واسطهاا خ

رق هو دوو يصرف ،دززيع شود .از

سزا هيهر ،يحتسبتن ير زط ه درکدب ستتنده فلتودوت دزودود و دززيوع ندوروا ورق ،ريبنوتا اوقوت
هويتفت شده از شرکت دزاندر و شرکتمتا رق ينطقهاا زهه است.
 .5-2-1تصفيه و توزیع گاز

دصفده و دززيع گتزطبدل و يتيع که از طريق شبکه وزوهکش يت سد ندو ه يصتوف صونلت  ،دجوتوا و
ختنه اختصتص ي يت د ،هو اين فلتودت هو نير گرفته ي شزه .آيتو و اطييتن يزوه ندتز راا يحتسبه
اوزش ستتنده اين فلتودت ه طزو يستقد از «شرکت ي
«شرکت ي

پتالي

و پخ

فرآووههمتا نفتو ايوران»،

گتز ايران» و شرکتمتا خصزص دززيعکننده گتز يتيع هويتفت شود .م چنودن ،ورآووه

مزينهمتا واسطه اين فلتودت ريبنتا اوقت دفصد

مزينهمتا «شرکت ي

گتز ايوران» و ندوز رخو

شرکتمتا خصزص دززيعکننده گتز يتيع ،ه دفکدک کتالمت و خديتن يخت ف صزون گرفت.
 .1-2-1گردآوری ،تصفيه و توزیع آب

فلتودتمتا يردبط ت گرهآووا ،دصفده و دززيع آب دن ختنزاومت ،يصرفکنندگتن دجتوا و صونلت هو
اين فلتودت ينيزو ي شزه .مزينهمتا واسطه و اوزش دزوددان اصو

و فريو ايون فلتودوت ،ريبنوتا

اطييتن هويتفت شده از «شرکت آب و فتضيب استتن دهوران» و شورکتموتا سوهتي آب ينطقوهاا
استتنمت رآووه شد .گفتن است که اوزش دزودود آب کشوتووزا وه طوزو داگتنوه هو فلتودوت کشوت
يحصزالن ستالنه و هائ

و خديتن کشتووزا ،ينيزو شده است.
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 .7-2-1ساختمان

فلتودتمتا خ

ستخت تن شتيل ا داث و دزسله ستخت تن متا يسکزن و غدريسکزن و ندز ا داث

و دزسله واهمت ،دزنلمت ،کتنتومت ،فروهگتهمت ،نتهو و ايزو ستخت تن يشت ه است .فلتودتمتا ايون گوروه
ستخت تن خصزص و ستخت تن هووت قت ل دفکدک است .خو

هو هو خ

اصو

آيوتو و اطييوتن

ير زط ه اوزش دزودد و مزينهمتا واسطه فلتودتمتا ستخت تن خصزص از نتوتيج وههسوت آيوده از
طرح متا اهاوه آيتو اقتصتها تنک يرکوزا ،يرکوز آيوتو ايوران و سوتزيتن ي و زيودن و يسوکن قت ول
هستدت

است .آيتو و اطييتن يزوه ندتز راا رآووه اوزش دزودد و مزينهمتا واسطه فلتودت ستخت تن

هووت ندز از طريق قتنزن زه ه کل کشوزو ،درازنتيوهموتا شوهرهاواموت و سوتزيتن دوأيدن ا ت وتي ،
ستزيتن رنتيه و زه ه کشزو و يجريتن طرحمتا ي ران هويتفت شده است.
 .3-2-1بازرگانی و انواع خدمات تعميراتی

اوقت ير زط ه اوزش ستتنده فلتودتمتا «نههداوا و دل در وستيل نق ده يزدزوا»« ،ي وده فروشو »،
«خرههفروش » و «دل در کتالمتا شخص و ختنه » ه دفکدک يحتسبه شد .از آنجت که هو وهيفموتا
داوو يرضه و يصرف ستو  939ندز چهتو گروه خديتد يتهشده قت ول دشوخدص مسوتند ،نوت راين،
اين اوقت هطزو يستقد هو وهيفمتا ير زطه هوج شد .مزينه واسطه اين فلتودتمت ندز وت اسوتفتهه از
طرحمتا آيتوا يز زه و داوو يصرف ستومتا پدشدن ه دفکدک کتالمت و خوديتن يخت وف ورآووه
شده است.
 .3-2-1هتل و رستوران

ريبنتا نتتيج آيتوگدرا از کتوگتهمتا صرف غذا و نزشوددن و ندوز نتوتيج آيوتوگدرا از اقتيتهوتهموتا
ي زي يرکز آيتو ايران ،اوزش ستتنده و مزينه واسطه فلتودتمتا متل و وسوتزوان ر سوب کتالموت و
خديتن ،رآووه شد.
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 .60-2-1حمل و نقل و انبارداری

اين خ

شتيل زير خ متا

پشتدبتن و ک ک

ول و نقول وي و  ،وتههاا ،آ و  ،موزاي  ،انبوتوهاوا و فلتودوتموتا

ل و نقل است.

 .66-2-1ارتباطات

اودبتطتن ه هو زير گروه خديتن يخت ران و خديتن پست و پدوک دقسود يو شوزه .اوزش سوتتنده و
مزينهمتا واسطه فلتودتمتا يخوت ران ،پسوت و پدوک ريبنوتا آيوتو و اطييوتن هويوتفت از وزاون
اودبتطتن و فنتووا اطييتن ،شرکت يخت ران ايران ،شرکت پست و طرحمتا آيوتوا خو

خصزصو

هو زيدنه پست و پدک صزون ي گدره.
 .62-2-1فعاليتهای مربوط به واسطهگری مالی

از فلتودتمتا ير زط ه واسطهگرا يتو  ،خديتن تنکموت ،يؤسسوتن ايتبوتوا غدر وتنک  ،يؤسسوتن
ايتبتوا ،ستزيتن زوس و اوواق هتهاو و شرکتمتا کتوگزاوا و سريتيهگذاوا مستند .آيتو و اطييوتن
يزوه ندتز راا ورآووه اوزش سوتتنده ،مزينوه واسوطه و اوزشافوزوهه ايون خو  ،از اطييوتن يتنوزع
يؤسستن يتهشده از

ه صزونمتا يتو

ه دفصدل مزينهمت و هوآيدمت ،ههست ي آيود .ور يبنوتا

اين آيتو ،اوزش افزوهه فلتودتمتا ير زط ه واسطهگرا يتو از ووش دزودد و هوآيود يحتسوبه شوده و
دفتضل اوزش دزودد و اوزش افزوهه ه ينزان مزينه واسطه اين فلتودت هو نير گرفته ي شزه .ر اسوتس
اطييتن دفصد

هويتفت از تنکمت و يؤسستن ايتبتوا ينتخب ،مزينوه واسوطه يحتسوبه شوده ودن

کتالمت و خديتن يخت ف ر يبنتا طبقه ندا يحصزالن دززيع شده است.
 .69-2-1تأمين وجوه بيمه و بازنشستگی بجز تأمين اجتماعی اجباری

اين خ

شتيل فلتودت د ت شرکتمتا د ه و ن تيندگ متا شرکتمت و آژانسمتا د وه هو زيدنوه

انزاع د ه است .اوزش ستتنده و مزينهمتا واسطه اين فلتودت ت استفتهه از آيتو و اطييتن هويوتفت از
شرکتمتا د ه و ندز صزونمتا يتو آنهت يحتسبه ي شزه .م چندن ،ت استفتهه از اطييتن دفصود
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هويتفت از شرکتمتا يتهشده ،اقي ه دفکدک کتالمت و خديتن و ر اسوتس طبقوه نودا يحصوزالن،
رآووه ي شزه.
 .64-2-1خدمات امالک و مستغالت

خديتن اييک و يستيين ي دزاند هو هو خو

فلتودوت نهوتهموتا يلوتيين ي کو و سوتير خوديتن

يسووتيين دفکدووک شووزه .سووتير خووديتن يسووتيين شووتيل خووديتن وا وودمتا يسووکزن و وا وودمتا
غدريسکزن ي شزه .راا رآووه مزينه واسطه و اوزش سوتتنده فلتودوت نهوتهموتا يلوتيين ي کو وه
دفکدک کتالمت و خديتن از نتتيج طرح آيتوگدرا نهتهمتا يلتيين ي ک يرکز آيتو ايوران اسوتفتهه شوده
است .مزينهمتا واسطه فلتودت وا دمتا يسکزن هطزو ک

شتيل مزينهمتا دل دوران زئو يسوکن

شخص و ا توا ،مزينهمتا د ه و مزينهمتا يحضر و هالو وراا ا وتوه و خريود و فوروش وا ودمتا
يسکزن ي شزه که ريبنتا اطييتن زه ه ختنزاو شهرا و ووستتي

رآووه شدهاند .خديتن وا ودمتا

يسکزن شتيل ا توه واقل و ا توه ا تست (خزه يتوک ) است .هو يزوه وا دمتا غدريسکزن ه هودول
نبزه ايکتن هسترس ه آيتو ير زط ه دفصدل مزينهمت و هوآيدمتا خديتن ايون وا ودمت ،ووش اسوتفتهه
شده هو وا دمتا يسکزن هو اين قس ت م اي تو شده است.
 .65-2-1سایر خدمات کسب و کار

اين فلتودت شتيل خديتن يتنزي

زهه که يبتودند از :کتوگتهمتا کرايه يتشدنآالن و دجهدزان ودون

اپرادزو و کتالمتا شخص و ختنه  ،خوديتن دحقدوق و دزسوله ،خوديتن وايتنوهاا ،خوديتن قوزق ،
خديتن ست داوا و ست رس  ،کتت داوا ،يهندستن يشتوو ،وکيا هاهگسترا ،هفتدر اسونته وسو
ازهواج ،يشتووه يتودتد  ،دجزيه و دح دل و آزيتي

و

فن  ،دب ديتن و خديتن هيهر يشت ه .اوزش ستتنده و

مزينه واسطه اين فلتودت ر يبنتا نتتيج آيتوگدرا از خديتن کسب و کتو يرکز آيتو ايران وه دفکدوک
کتالمت و خديتن يخت ف رآووه شده است.
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 .61-2-1خدمات عمومی

هو داوو يرضوه و يصورف ،فلتودوتموتا ايون خو

وه زيور خ موتا خوديتن «ايوزو ي وزي »،

«فلتودتمتا هفتي  ،انتيتي و ايندوت ي وزي »« ،دوأيدن ا ت وتي ا بوتوا»« ،آيوززش هووتو » و
« هداشت و يدهکتوا ا ت تي هووت » ،دفکدک شدهاند .وه طوزو ک و  ،اوزش سوتتنده و مزينوهموتا
واسطه فلتودتمتا خديتن ايزو ي زي  ،فلتودتمتا هفتي  ،انتيتي و ايندت ي زي  ،آيوززش هووتو
و دأيدن ا ت تي ا بتوا ت استفتهه از اوقت ي کره زه وه هوووت رآووهشوده و مزينوهموتا واسوطه
فلتودتمتا خديتن ايزو ي زي  ،فلتودتمتا هفتي  ،انتيتي و ايندوت ي وزي و آيوززش هووتو

ور

يبنتا نسبت مزينهمتا واسطه خ متا يتهشده هو داوو هاهه-ستتنده ستومتا پدشدن دن کتالموت
و خديتن يخت ف دززيع شده است .م چندن ،اوقت ير زط ه شهرهاواموت هو خو

ير وزط وه ايوزو

ي زي آووهه شده و آيتو ير زطه ر استس صزونمتا يتو شهرهاوامتا کل کشزو رآووه يو شوزه.
افزون ر اين ،هو دراز نهتي

داوو يرضه و يصرف ،دلديلمتي هو يزوه رخو از مزينوهموتا واسوطه

خ مت صزون گرفته است .مزينهمتا واسطه فلتودت «دأيدن ا ت تي ا بتوا» ندز ت استفتهه از اوقت
دفصد

مزينهمتا خ

د هاا ستزيتن دأيدن ا ت تي

ر استس کتالموت و خوديتن يخت وف ورآووه

شده است .گفتن است که اين فلتودت ييوه ر ستزيتن دأيدن ا ت وتي  ،شوتيل سوتزيتن تزنشسوته
کشزوا و تزنشسته وشکرا و ستزيتن خديتن هويتن ندز ي شزه که وه هودول نبوزه هسترسو

وه

دفکدک مزينهمتا واسطه ستزيتنمتا يته شوده ،کول مزينوه واسوطه ايون فلتودوت ور يبنوتا دززيوع
مزينهمتا واسطه خ

د هاا ستزيتن دأيدن ا ت تي  ،دن کتالموت و خوديتن يخت وف دززيوع شوده

است.
اوزش ستتنده و يصتوف واسطه خديتن هداشت و يدهکتوا ا ت تي هووت

ت استفتهه از اوقت

يز زه هو زه ه هووت و ندز روس متا انجت شده ه ينيزو طبقه ندا مزينوهموتا هوووت راسوتس
ويتيف و د فدق آنهت ت اطييتن و آيتو هويتفت از خ
کتالمت و خديتن يخت ف رآووه شده است.

هويتن سوتزيتن دوأيدن ا ت وتي  ،وه دفکدوک
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 .67-2-1آموزش خصوصی

نتتيج روس آيتوا خديتن آيززشهته متا آزاه خ
آيتوا خديتن يهدمتا کزهک خ

خصزص هو ينتطق شهرا کشزو و نتتيج روس

خصزص هو ينوتطق شوهرا کشوزو اهاوه آيوتو اقتصوتها تنوک

يرکزا و ندز مزينه متا ختنزاو هو زيدنه آيززش خصزص  ،هو ورآووه اوزش سوتتنده فلتودوت آيوززش
خصزص کتو ره هاوه .مزينهمتا واسطه آيززشهته متا آزاه و يهودمتا کوزهک وه يويوه هوصودا از
مزينهمتا ختنزاو هو زيدنه آيززش خصزص

ه ينزان مزينه واسطه اين خ

هو نير گرفته شده است.

 .63-2-1بهداشت و مددکاری اجتماعی خصوصی

قس ت اص

خديتن پزشک  ،هايپزشک  ،د توستتن  ،آستيشهتم  ،آزيتيشهتم  ،واهيزوزژا و زاينهت

هو اين فلتودت ينيزو ي شزه .اوزش ستتنده و مزينهمتا واسطه فلتودوتموتا يتهشوده وت اسوتفتهه از
نتتيج طرحمتا آيوتوا اهاوه آيوتو اقتصوتها تنوک يرکوزا و ندوز هورهگدورا از اطييوتن ينودوج هو
پرسشنتيه متا مزينه و هوآيد ختنزاومتا شهرا و ووستتي  ،ه دفکدک کتالمت و خديتن يخت ف رآووه
شدهاند.
 .63-2-1فعاليتهای تفریحی ،فرهنگی و ورزشی

يج زيه گسترهه اا از خديتن فرمنه  ،دفريح  ،ووزش و ندز خديتن ستزيتن صودا و سود ت هو ايون
يج زيه قراو ي گدرند .اطييتن ير زط ه يحتسوبه مزينوه واسوطه و اوزش سوتتنده ايون خوديتن ،از
طرحمتا آيتوا يز زه هو زيدنه کتوگتهمتا خديتن منرا ،فرمنه و ووزش گرفته شده است.
 .20-2-1سایر فعاليتهای خدماتی

ستير فلتودتمتا خديتد يشت ل ر خديتن وبتسشوزي موت ،آوايشوهتهموت ،خوديتن يتفرقوه شخصو ،
خديتن خديتهزاوان ينتزو (يسوتخد  ،آشوپز ،تغبوتن) و زاينهتسوت .هو ودوو يرضوه کول ،اوزش
ستتنده فلتودت ستير خديتن ر استس طبقه ندا يحزوا يحصزالن ( )CPCو هو خو

ير زطوه هوج
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ي شزه ،ت استفتهه از طرحمتا آيتوا ير زط و ندز طرح هوآيد و مزينه ختنزاو ،مزينهمتا واسوطه ايون
فلتودت ه دفکدک کتالمت و خديتن يصرف شده ،رآووه شده است.
 .9-1ارزشافزوده و اجزای آن

اوزش افزوهه نتختوص مر فلتودت ه قد ت پتيه ،پس از کسر مزينهمتا واسطه م تن فلتودت وه قد وت
خريداوان از اوزش ستتنده آن ه قد ت پتيه يحتسبه ي شوزه .اوزش افوزوهه نتخوتوص مور فلتودوت وه
دفکدک شتيل بران خديتن کتوکنتن ،ختوص ستير يتودوتنموتا ور دزودود ،يوتزاه ي دوتد و هوآيود
يخت ط (ختوص) و يصرف سريتيهمتا ثت ت است.
 .4-1روش برآورد اجزای مصارف نهایی

هو خ

دوو ،قس تمتي

ير زط ه دقتضتا نهتي

ت ينزان يصتوف نهتي خصزص  ،يصتوف نهوتي

هووت  ،دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص ،صتهوان کتالمت و خديتن و ديددر هو يز زها انبتو يزوه روسو
و رآووه قراو خزامند گرفت.
 .6-4-1مخارج مصرفی بخش خصوصی

راا رآووه مزينهمتا يصرف

خصزص

خ

ر سب طبقوه نودا يحصوزالن ينتخوب هو ودوو

هاهه-ستتنده ستو  ، 939آيتو و اطييتن نتتيج دفصد

طرح آيتوگدرا از مزينوه و هوآيود ختنزاوموتا

ينتطق شهرا اهاوه آيتو اقتصتها تنک يرکزا و نتتيج آيتوگدرا از مزينه و هوآيد ختنزاومتا شهرا و
ووستتي يرکز آيتو ايران هو ستو  939ييک يحتسبتن قراوگرفته است.
 .2-4-1مخارج مصرفی بخش دولتی

راا رآووه يختوج يصرف

خ

هووت

ر سب طبقه ندا يحصزالن هو گوروهموتا خوديتن ايوزو

ي زي  ،خديتن هفتي و انتيتي و ايندت ي زي  ،خديتن دأيدن ا ت تي ا بتوا ،خديتن آيوززش،
خديتن هداشت و يدهکتوا ا ت تي و خديتن دفريح و فرمنه و ووزش  ،ا تدا اوقت فروش کوتال و
خديت دزسط هووت از يصرف نتختوص آن کسرشده و پس از آن ،يصورف خوتوص هو گوروه يوزوه نيور

874

فصلنامه روند ،سال بيست و چهارم ،شماره ،77بهار 6931

رآووه شده است .سپس ،اوقت يصرف ختوص هووت ،ر يبنتا سه مزينهمتا يصرف فرها و
هووت ي زي

ه دفکدک گروهمتا يتهشده دززيع شد و ت اهغت مزينوهموتا يصورف

آيززش ،هداشت و يدهکتوا ا ت تي  ،و دفريح و فرمنه و ووزش

لو

لو خوديتن

ت خديتن ايزو ي زي  ،تصول

ع ه ينزان يصرف نهتي هووت از خديتن ايزو ي زي  ،ينيزو شد.
 .9-4-1تشکيل سرمایه ثابت ناخالص

دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص ه دفکدک دشکدل سريتيه هو انوزاع يتشودنآالن و ووزاز کسوب و کوتو و
سريتيهگذاوا هو ستخت تنمتا يسکزن و ستير سوتخت تنموت ،ورآووه يو شوزه .دشوکدل سوريتيه هو
يتشدن آالن و وزاز کسب و کتو ه دفکدک يتشدنآالن و وزاز کسب و کتو واوهاد و از يحل دزودودان
هاخ

يزوه روس و رآووه قراو ي گدره .کتالمتا واوهاد يندوج هو آيوتو تزوگوتن خوتو

کوه ور

سب طبقه ندا  HSمستند ،ت استفتهه از نتتيج روس متا انجت شوده و دبوديل آن وه طبقوه نودا
 CPCهو اهاوه ستبمتا اقتصتها ،ه يصتوف يخت ف (يصرف  ،واسطهاا ،سريتيهاا) ،دفکدک شده و
واوهان کتالمتا سريتيهاا هو رآووه دشکدل سريتيه يتشدنآالن و وزاز کسوب و کوتو از يحول واوهان
ينيزو ي شزه .م چندن ،ت استفتهه از نتتيج طرحموتا آيوتوگدرا صونلت اهاوه آيوتو اقتصوتها تنوک
يرکزا و يرکز آيتو ايران ،اوزش دزودد کتالمتا سريتيهاا دزسط صنتيع يخت وف رآووهشوده و وت هوج
رخ نيران کتوشنتس و اطييتن هيهر يز زه ،دشکدل سريتيه يتشدنآالن و ووزاز کسوب و کوتو از
يحل دزوددان هاخ

ه دفکدک کتالمتا يخت ف يحتسبه شده است.

 .4-4-1صادرات کاالها و خدمات

رهاو صتهوان هو دوو يصرف ،شتيل صتهوان کتالمت (شتيل نفت خت و گتز طبدل ) و خديتن اسوت.
ه ينيزو دفکدک صتهوان کتالمت ( جز نفت خت و گتز طبدل ) ر سب طبقه ندا يحصوزالن ،اوقوت
ير زط ه صتهوان د ت کتالمت از آيتو تزوگتن ختو

گ ورک هو سوتو  ، 939وه دفصودل اسوتخراج

شده ،سپس ،ر استس طبقه ندا يحزوا يحصزالن ،طبقه ندا شده است .ر استس اين طبقه نودا،
سه هالوا مر يک از گروهمتا کتالي يحتسبه و اوزش ويتو صوتهوان ،ر سوب سوه موتا کوتالي

675

ویژگیهای اساسی جدول داده -ستانده سال  6939بانک مرکزی

دززيع شد .ه ينيزو رآووه صتهوان فرآووههمتا نفت ندز از اوقت درازنتيه د فدقو شورکت ي و نفوت
استفتهه شد .م چندن ،ه ينيزو رآ ووه اوقت ير زط ه صتهوان خديتن از يحتسبتن ير زط ه يزازنوه
پرهاختمت هو اهاوه روس مت و سدتستمتا اقتصتها تنک يرکزا استفتهه شده است.
 .5-1حاشيههای بازرگانی

اوزش دزودد خ

تزوگتن کشزو و يت ه دتن هيهر ،يج زع سزه نتختوص فلتودتمتا ي ودهفروشو و

خرهه فروش که از دفتون خريد و فروش هو اين هو زير خ

تصل ي شزه ،تشده تزوگتن وا شکل

ي همند .دقريبتً د ت کتالمتا دزودد هاخل و واوهاد واوه شبکهمتا دززيع يلن شبکه ي دهفروشو و
خرههفروش ي شزند؛ جز کتالمتي که ه ينيزو خزه يصرف دزسط ختنزاوموتا شوهرا و ووسوتتي
دزودد ي شزند و يت آن يقداو از کتالمتي که ه يز زها انبتو اضتفه ي شزند .م چنودن ،آنچوه دزسوط
هووت واوه و يت دزودد ي شزه و هطزو يستقد يصرف ي شزه ،شتيل تشدهمتا تزوگوتن ن و شوزه.
راا ههستآووهن تشده تزوگتن ي ده فروش يت سزه نتختوص ي ودهفروشو

تيود اخوتيف قد وت

فروش دزوددکننده ه ي دهفروش و ي دهفروش ه خرههفروش يحتسبه شزه ،م چندن ،راا ه هسوت
آووهن تشده تزوگتن خرههفروش يت سزه نتختوص خورههفروشو  ،اخوتيف قد وت ي ودهفوروش وه
خرههفروش و خرههفروش ه يصرفکنندگتن نهتي  ،يحتسبه خزامد شد.
ت دز ه ه اينکه ج وتالي از آيوتو و اطييوتن وراا ورآووه تشودهموتا ي ودهفروشو و
خرهه فروش

ه دفکدک مر کتال هو مر فلتودت يزوه ندتز است ،نت راين ،يحتسبه اين تشدهمت وه طوزو

يستقد ايکتنپذير ندست؛ دينووا ،ت استفتهه از دفتضل يرضه و يصورف خوديتن ي ودهفروشو هو
داوو يرضه و يصرف ،کل تشده تزوگتن ي دهفروش  ،رآووه ي شزه ،سوپس ،تيود ودن يصوتوف
واسطه مر کتال هو مر فلتودت ،دشکدل سريتيه و صتهوان دززيع شزه .کل تشده تزوگتن خرههفروشو
ندز راستس دفتضل يرضه و دقتضتا خديتن خرههفروش هو داوو يرضوه و يصورف ،ورآووه شوده و
ريبنتا سه مر کتال هو کل کتالمتا يصرف ختنزاومت دززيع ي شزه.
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 .1-1حاشيههای حمل و نقل

ل يک کتال از يحل دزودد دت يصرف ،تشده

د ت مزينه متا

يزوه ندتز راا رآووه تشده

ل و نقول آن کوتال اسوت .اطييوتن

ل و نقل کتالمتا يخت ف ج سدتو تالي هاوه ،نوت راين ،يحتسوبه

آن هصزون يستقد ايکتنپذير نبزهه است ،هو نتدجه ،ي دزان ت استفتهه از دفتضول يرضوه و دقتضوتا
انزاع خديتن

ل و نقل هو داوو يرضه و يصرف و ندز ريبنوتا اطييوتن و آيوتوا کوه وهصوزون

يستقد از ستزيتن

ل و نقل و پتيتنهمتا کشزو هو يزوه مزينهمتا

کشزو هويتفت شده و د فدق آنهت ت هوآيدمتا نتش از

ل کتالمتا يخت ف هو سوطح

ل تو شورکت واهآمون وه دفکدوک کتالموتا

يخت ف و ت هو نير گرفتن اطييتن هيهر و نيران کتوشنتس  ،اين تشده وا رآووه کره.
 .7-1خالص مالياتهای بر محصول

دفتضل يتودتنمت و يتوانهمت ر يحصزالن يخت ف ،ختوص يتودتنمتا ر يحصزو نتيدده يو شوزه .انوزاع
يتودتنمتا ر واوهان از قبدل قزق گ رک و سزه تزوگتن و ندز يتودتنموتا ور يصورف و فوروش و
مرگزنه يتودتن پرهاختن

ر يحصزالن يخت ف هو اين گروه هسته ندا ي شزند .ک کمتا ييزضو

که هووت از زه ه ي زي کشزو ه دزوددکنندگتن يقود يوت واوهکننودگتن ور اسوتس سوطح فلتودوت
دزوددا آنهت يت يقداو و اوزش کتالمت و خديتن دزوددشده يت واوهشده دزسط آنهت پرهاخت ي کند ،يتوانوه
است .پرهاخت يتوانهمت هو دشتر يزاوه هينيزو اثرگذاوا ر سطح دزودد ،بران زيتن رخ فلتودتموت
و يت قد ت فروش يحصزالن ،صزون ي گدره .يتودتنمتا ر يحصزو راستس آيوتو و اوقوت يز وزه هو
قس ت هوآيدمتا هووت هو قوتنزن زه وه کول کشوزو و ندوز اطييوتن هويوتفت از سوتزيتن

تيوت

دزوددکنندگتن و يصرفکنندگتن ه دفکدک يحصزالن يخت ف رآووه شده است .يتوانهمتا ر يحصوزو
ندووز ووت اسووتفتهه از قووتنزن زه ووه کوول کشووزو ،پرهاخووتمووتا سووتزيتن

تيووت دزوددکننوودگتن و

يصرف کنندگتن ،رخ اطييتن هويتفت از ستزيتنمتا هيهر يردبط و ندز رخ نيران کتوشنتس
دفکدک کتالمت و خديتن يخت ف ،رآووه شدهاست.
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 .3-1واردات کاالها و خدمات

آيتو و اطييتن ستونتيه آيتو تزوگتن ختو

گ رک يحتسبتن ير زط وه يزازنوه پرهاخوتموت هو اهاوه

روس مت و سدتستمتا اقتصتها تنک يرکزا و ندز رآووهمتا ير زط ه واوهان هو ستبموتا ي و
اهاوه ستبمتا اقتصتها تنک يرکزا ،ينت ل مستند که يو دوزان وه ينيوزو ورآووه اوزش ويوتو
واوهان کتالمت هو ستو  ، 939از آنهت استفتهه کره.
 .3-1موازنه جداول عرضه و مصرف

هو دهده و ددوين داوو يرضه و يصرف ،يج زيه يتنوزع و گسوترههاا از آيوتو و هاههموتا اقتصوتها
ههستآيده از ينت ع يخت ف آيتوا ،استفتهه ي شزند .از اينوو هو دشتر يزاوه ايکتن را ورا يرضوه و
دقتضت هو سطح يحصزالن ينتخب و ندز اوزش ستتنده فلتودوتموتا اقتصوتها هو هو ودوو يرضوه و
يصرف ،و زه نداوه .نت راين ،راا رقراوا دزازن کتيل دن داوو يرضه و يصرف وزو روس يجده
و تز دن فن د ت

داوو دهده شده ( داوو يرضه و يصرف ،داوو تشده تزوگتن و

ل و نقل و

دوو ختوص يتودتنمتا ر يحصزو) ا ستس ي شزه .هو وداوو يرضوه و يصورف سوتو  939ندوز
هينيزو دراز يرضه و دقتضتا کل هو سطح يحصوزالن و ندوز را ورا اوزش سوتتنده فلتودوتموت هو هو
دوو يته شده ،آيتو و اطييوتن گورهآووا شوده ،ووش موتا وه کوتو وفتوه هو رآووهموت ،ووا وط ودن
فلتودتمت ،ستختتو مزينه مت ،ريتن کتالمت و خوديتن و سودتوا از يوزاوه يهو هيهور يوزوه وتز دن و
دجديد نير قراو ي گدره و اصوي تن نهوتي

وراا رقوراوا دلوتهو اقتصوتها هو سوطح يحصوزالن و

فلتودتمت اي تو خزامد شد .ه ينيزو درازکرهن يرضه ت يصرف کل ،مر هو دوو تيود وه يوک ووش
اوزشگذاوا شزند.
 .60-1جدول متقارن داده-ستانده در سال 6939

داوو هاهه-ستتنده و هطزو ختص وداوو يرضوه و يصورف وراا اسوتفتهه هو زيدنوهموتا آيوتوا و
دح د  ،دهده و ددوين ي شزند .يک دوو هاهه-ستتنده يتقتون ي دزاند ه هو شکل يخت ف يحصوزو
هو يحصزو يت فلتودت هو فلتودت دهده شزه .هو دوو هاهه-ستتنده يحصوزو هو يحصوزو ،مور سوتزن
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دکنزوزژا دزودد يک يحصزو و مر سطر هو اين دوو ،نحزه دززيع يک يحصزو دن يصتوف واسوطه و
يصتوف نهتي وا نشتن ي همد .هو دوو هاهه-ستتنده فلتودت هو فلتودت ،مر سوتزن دکنزووزژا دزودود
يک فلتودت و مر سطر آن نحزه دززيع ستتنده مر فلتودت دن فلتودتمتا يخت وف و ندوز ودن ا وزاا
يصتوف نهتي وا يشخص ي ن تيد.
راا استخراج داوو يتقتون هاهه-ستتنده از وداوو يسوتطد

يرضوه و يصورف ،ووشموتا

گزنتگزن و زه هاوه ،که مر ووش ه خزها خزه هاواا يزايت و يلتيب است .ووش نخسوت ،ور اسوتس
هويتفت و هکتوگدرا آيتو و اطييتن تنب هو يزوه دشخدص ستختتو دزودود فلتودوتموت و نهوتهموتا
دزوددکننده زهه که هو دشتر يوزاوه يسوت ز صورف زيوتن و مزينوه قت ول دوز ه اسوت .ووش هو ،
راستس استفتهه از ووشمتا ويتض و فن م راه ت رخ فروض اقتصتها است .اين ووش نسوبت وه
ووش نخست ،زيتن و مزينه ک ترا ط ب ي کند و ه م دن هودل استخراج داوو يتهشده وا دسوهدل
و دسريع ي ن تيد .ووشمتي که راا درکدب داوو يرضه و يصرف ه صوزون ويتضو و وه ينيوزو
هستدت
يتک

ه داوو هاهه-ستتنده يتقتون و زه هاوه يت ريبنتا فرض دکنزووزژا فلتودوت مسوتند و يوت
ر فرض دکنزوزژا يحصزو .هو دوو هاهه-ستتنده ستو  ، 939دوو يتقتون ر يبنوتا فورض

دکنزوزژا فلتودت و هو قتوب  3فلتودت اقتصتها دهده شده است.
 .7نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
سدست

ستبمتا ي  ،يهده هاو ددوين و اوائه استتنداوهمت و قزايد ست داوا کين اقتصوتها اسوت.

سطح دفصد

اطييتن و قت دت استخراج درازمتا استس اقتصته هو سطح ي

و هو سطزح خشو و

هو نتدجه ،اثران غدرقت ل انکتو آن ر يدزان هقت يحتسبتن ي  ،يز ب شده که وداوو هاهه-سوتتنده
هينزان زء داي نتپذير سدست

سوتبموتا ي و يطورح شوزند .وداوو هاهه-سوتتنده يوت اشوکتو

پتيهاادر آن که ه داوو يرضه-يصرف يزسز است ،هو سدست
قراو گرفته و دزصده ي شزه که ستبمتا اص

ستبمتا ي

يوزوه دز وه خوتص

سدست يته شوده ،نيدور سوتب کتالموت و خوديتن،

ستب دزودد و ستب ايجته هوآيد ،ر استس نتتيج داوو يرضه و يصرف دهده شزه.
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فرايند يحتسبه داوو هاهه-ستتنده از زء ه کل است؛ اين اير دصزير واقع دنتنوهاا از وضولدت
اقتصته اوائه هاهه و شکتفمتا آيتوا ستبمتا ي
سرا ستبمتا ي

وا پزش

ي همد .ت دز ه ه اينکه آخرين گوزاوش

تنک يرکزا ير زط ه ستو پتيوه ( ) 939= 11اسوت و طبوق دزصوده اهاوه آيوتو

ستزيتن ي ل يتحد ،راا م پزشتن و زگدرا از شکتف و خألمتا آيتوا ،دهده و دودوين وداوو هاهه-
ستتنده ستو  939هو هستزو کتو تنک يرکزا قراو گرفت.
داوو نهتي

تنک يرکزا راا ستومتا پدشدن وهصوزون فلتودوت هو فلتودوت و ور اسوتس

دکنزوزژا فلتودت اوائه شده است .دوو هاهه-ستتنده يتقتون ستو  939ندز فلتودت هو فلتودوت و ور
يبنتا فرض دکنزوزژا فلتودت گزاوش شده است .اين يزضزع راا يقتيسه شتخصمتا اسوتخرا
دوو هاهه-ستتنده (يتنند پدزندمتا پسدن و پدشدن ،خ متا ک ددا و اشوتيتوزايو

از

خو موت) هو

ستومتا يخت ف و شنتستي ديددر ستختتوا هو اقتصته ايران يفدد است .اوبته ت دز ه ه اينکه داوو
يرضه و يصرف هو گزاوشمت يز زه است ،پژومشهران ي دزانند ر سب ندتز انزاع يخت وف وداوو و
فروض يخت ف وا هکتو گدرند .افزون ر استدالو پد گفته ،ا تنتب از ايداه ينف (فرض ينف گريزا)
و اينکه ستبمتا ي

ستالنه و فص

هو ايران هصزون فلتودت ( )ISICاست ،راا وهمنهوت سوتزا

داوو هاهه-ستتنده ندتز ه آيتو فلتودتمت هو ستو يبدأ و يقصد فرام ي شزه.
هو دوو  ،آيتو و اوقت ير زط ه ستبمتا ي

ستو  939و ندوز آيوتو و اوقوت يتنوتير از

دوو هاهه-ستتنده ستو  939آووهه شده است .هو ستزن آخر ندز اختيف ايداه دوو هاهه-سوتتنده
ت اوقت يتنتير هو ستبمتا ي

اوائه شده است.
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جدول  . 6حسابهای کالن سال  6939و اختالف با جدول داده-ستانده
جدول داده-ستانده

درصد اختالف

(مصرف به قيمت

با حسابهای

خریداران)

ملی

33

331311

1/31

31 3 3

319333

1/ 1

ختوص يتودتنمتا غدريستقد

9 33

9 33

1/11

عرضه و تقاضای کل  -ميليارد

حسابهای ملی

ریال

6939=600

عرضه کل  -منابع
ستتنده کل
واوهان کتالمت و خديتن

3 3933

3393

3/13

تقاضای کل  -مصارف

33

331311

1/

خصزص

333333

333333

هووت

مزينهمتا يصرف

خ

مزينهمتا يصرف

خ

-

33391

33391

-

دشکدل سريتيه نتختوص

333933

311 33

/ 1

ديددر هو يز زها انبتو

33193

19133

اوزش کتالمتا واسطهاا (هاهه کل)

39 331

3333 1

/1

صتهوان کتالمت و خديتن

3 93 1

3 93 3

()1/11

33 933

333333

()1/33

333133

333933

()1/31

هزینه ناخالص داخلی
توليد ناخالص داخلی به قيمت
پایه

يک از اختيفتن فت

3/

ير زط ه واوهان کتالمت و خديتن زهه که ت اسوتفتهه از دوراز کوتالي

داوو يرضه و يصرف و آيتو تنب ير زط ه قتچتق کتال ثبت شده که اين اختيف ،هو وق ديددور هو
يز زها انبتو و اشتبتمتن آيتوا گزاوش شده است.
پدشنهته ي شزه ه ينيزو استفتهه پژومشهران ،رنتيوهويوزان و سدتسوتهذاوان ،تنوک يرکوزا
داوو هاهه-ستتنده آيتوا وا هصزون يني و مر  3ستو يک تو دهده ن تيد .م چنودن ،دهدوه وداوو
آيتوا هاهه-ستتنده هو ستو پتيه ستبمتا ي

کوه هو آن شوتخصموتا قد وت يحتسوبه يو شوزه،

ي دزاند اطييتن هقدق هو خصزص ستختتو و خو موتا اقتصوتها ،شوتخص قد وت ،ا وزاا اوزش
افزوهه ،ا زاا دقتضتا نهتي و زاينهت ،فرام آووه.
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منابع
 -وتنک يرکوزا

هوزوا اسيي ايووران .) 913( .وودوو هاهه-سوتتنده اقتصوته ايووران سوتو

 . 931اهاوه ستبمتا اقتصتها.
 -وتنک يرکوزا

هوزوا اسيي ايوران .) 913( .وودوو هاهه-سوتتنده اقتصوته ايووران سوتو

 . 91اهاوه ستبمتا اقتصتها.
 -وتنک يرکوزا

هوزوا اسيي ايوران .) 933( .وودوو هاهه-سوتتنده اقتصوته ايووران سوتو

 . 913اهاوه ستبمتا اقتصتها.
 تنک يرکزايتو

هزوا اسيي ايران .) 933( .ستبمتا ي

ايران ،ستب دزودود دوت سوتب

ه دفکدک خ متا نهوتها اقتصته .اهاوه ستبمتا اقتصتها.

 -وتنک يرکوزا

هوزوا اسيي ايوران .) 933( .يتدريس سوت داوا ا ت وتي سوتو . 913

اهاوه ستبمتا اقتصتها.
 -وتنک يرکوزا

هوزوا اسيي ايوران .) 933( .وودوو هاهه-سوتتنده اقتصوته ايووران سوتو

 . 939اهاوه ستبمتا اقتصتها.
 -تنزي  ،ي

اصير؛ يزسزا ندک ،سددمتها؛ اسفنديتوا ،يجتب ؛ وفتي يهتنه ،وضت؛ ذاکرا ،زمورا

و کري  ،يهدا .) 93 ( .اوزيت

ووش متا يحتسبه داوو يتقتون هاهه-ستتنده؛ ت دأکدد ور

رهاشتمتا يتفتون از فرض دکنزوزژا هو ايران .يج س و وامبره .ش توه .1
 -يطزان ،يهدا .) 933( .کتو ره داوو هاهه-سوتتنده هو اوزيوت

ديددور سوتختتو ووا وط يتقت ول

فلتودتمتا اقتصتها ايران ( .) 931-13يج ه ووند .ش توه .33
 يطزان ،يهدا .) 933( .دوو هاهه-ستتنده يتقوتون هو ايوران :فلتودوت يوت يحصوزو  .سوزيدنم تي

کتو ره دکندکمتا هاهه-ستتنده هو رنتيهويزا اقتصتها و ا ت تي  ،هانشوهته يييوه

طبتطبتي .
 -يطزان ،يهدا .) 933( .ند قرن ستبمتا ي

هو ايران .پژومشکده پزو و تنک دهران.
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.) 933( . ينزچهر، يبتس و يسهرا، يح د؛ شتکرا، اصير؛ ي قتن
ستتنده ت فورض-دوو يتقتون هاهه

 ي،  پريست؛ تنزي، يهت را-

هکتوگدرا اوهزويت ويتض آو ن هو ذف ينتصر ينف

 ش توه.) پژومش پژوم متا اقتصتها (وشد و دزسله پتيداو-

 فص نتيه ي.دکنزوزژا کتال
.
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