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روشهای بههنگام سازی و ارائه جدول بههنگام شده داده-ستانده سال  6937بانک مرکزی
حسين دهقان شورکند ،مرجان کالئی و آزاده شهشهانی



چکيده
تهيه و تدوین جداول داده-ستانده در فاصلههای زمانی کوتاه به عنوان یکی از ابزارهای کليدی بررسی اقتصاد کشور ،هموواره در
مجموعه حسابهای ملی از توجه ویژهای برخوردار است .اصوالً تهيه این نوع جداول به دو شويوه آمواری و نيموهآمواری صوورت
میگيرد .از یک سوی ،تهيه جداول آماری مستلزم گردآوری حجم باالیی از اطالعات و اجرای طرحهای سرشماری آماری سونگين
بوده ،همچنين ،تهيه و دستيابی به این دادهها زمانبر و هزینهبر است و از سوی دیگر ،نياز کشورها به تهيه جداول داده-سوتانده
برای داشتن تصویری روشنتر از بخشهای واقعی اقتصاد و بررسی روابط بين فعاليتها اجتنابناپذیر است ،بنوابراین ،در بيشوتر
موارد پس از تهيه یک جدول جامع آماری میتوان با استفاده از تکنيکهای آماری برای بههنگام سازی جداول داده-ستانده اقدام
کرد .از اینرو مجامع بينالمللی به هنگامسازی این جداول را به عنوان یک راهحل ميانی برای رفع مشکل تأخير زمانی و هزینه در
دستور کار خود قرار داده و تالشهای بسياری بهمنظور بهبود این روشها انجام دادهاند.
جدول داده-ستانده سال  ،6939آخرین جدول آماری منتشرشده توسط بانک مرکزی است که مبتنوی بور آخورین دسوتورالعمل
جدول داده-ستانده منتشرشده توسط سازمان ملل متحد در سال  6777و سيستم حسابهای ملوی در سوالهوای  6779و 8003
تهيه و منتشر شده است .این جدول دربرگيرنده جدول عرضه و مصرف به ابعاد ( 603محصول) در ( 28فعاليت اقتصادی) و جودول
متقارن فعاليت در فعاليت با تکنولوژی فعاليت به ابعاد  28در  28تهيه شده است .برمبنای این جدول که بوه قيموت پایوه اسوت،
به هنگامسازی جدول داده-ستانده برای سال  6937انجام شد که یک جدول متقارن با ابعاد  28فعاليت در  28فعاليوت بوا فور
تکنولوژی فعاليت است.

واژگان کليوودی:

بههنگام سازی جدول داده-ستانده ،روشهای بههنگامسازی ،روش راس.
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 .6مقدمه
جداول داده  -ستانده بهعنوان یکی از ابزارهای قوی برای انجام تحلیلهای مختلف اقتصادی ،سیاست-
گذاران اقتصادی را قادر میسازد تا آثار سیاستهای اقتصادی را پیش و پس

از اجسرا ارزیسابی کسرده و

ابعاد مختلف آن را بهمنظور تصمیمگیری و سیاستگذاری بررسی نمایند .اصسو ا تهیسه جسداول داده -
ستانده به دو روش آماری (پیمایشی) و نیمه آماری (غیرپیمایشی) انجام مسیشسود .در روش آمساری از
تمامی اطالعات و آمار موجود استفاده میشود و در جایی که اطالعات موجود نباشد ،اغلب از روشهای
نمونهگیری استفاده خواهد شد .بهطور کلی ،روش آماری برمبنای استفاده از نتایج آمارگیریها و طرح-
های جامع آماری در اقتصاد است .اهمیت تدوین جداول داده  -ستانده در ارائسه تصسویر روشسنتسری از
بخش واقعی اقتصاد و بررسی روابط بین فعالیتها و بخشهای مختلف اقتصادی بسوده کسه ساسابداران
ملی را به تدوین این جداول مبتنی بر پایههای آماری ،در فاصلههای زمسانی مناسسب مدیسد مسیسسازد.
جداول داده  -ستانده با آشکارکردن تعامالت میان بخسشهسا در تفصسیلیتسرین سس م ممکسن ،امکسان
تحلیل روابط بین بخشی و اتخاذ راهبردهای توسعهای مناسب را امکانپذیر میسازد.
از آنجا که تهیه جداول داده  -ستانده بسه شسکل آمساری ماستلزم صسرز زمسان طسو نی و نیسز
تخصیص منابع مالی و نیروی اناانی قابل توجهی است ،بنابراین ،در بیشستر مسوارد پس

از تهیسه یس

جدول جامع آماری میتوان با استفاده از تکنی های نیمه آماری برای بههنگسام سسازی جسداول داده -
ستانده اقدام کرد .به دلیل ماهیت ایاتایی جداول داده  -ستانده ،مبانی نظری غالب در این جداول بسر
ثبات ضرایب فنی در خالل زمان تأکید دارد؛ این در سالی است کسه بسر خسالز ایسن تفکسر ،تیییسرات
تکنولوژیکی به همراه شکاتهای ساختاری ،زمینه بیثباتی ضرایب فنی را در گذر زمسان فسراهم مسی-
آورند .این امر به همراه معضالت تدوین مداوم جداول آماری داده  -سستانده ،پژوهشسگران را بسه سسوی
ابداع روشهای نیمه آماری سوق داده است که با کم

آنها میتوان اقدام به بسههنگسامسسازی جسداول

______________________________________________________
1. Input-Output Tables
2. Technical Coefficients
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داده  -ستانده نمود .هدز از کاربرد روشهای بههنگامسازی نیمه آماری ،تبدیل جداول داده  -سستانده
با ضرایب فنی ثابت به جداولی است که تیییرات فنی و ساختاری را مورد توجه قرار داده باشند.
تیییر ارقام جاری ضرایب داده میتواند به دلیل سسه عامسل مهسم تیییسرات فنساوری ،تیییسرات
قیمتهای نابی و اطالعات ناقص رخ دهد .از نظر کارشناسان آمار ،مهمترین تیییرات در فناوری تحت
تأثیر قیمتها بوده است .تورم باعث تیییر در قیمتهای نابی میشود و تأثیر این تیییسرات را مسی-
توان با استفاده از جداول داده  -ستانده به قیمتهای ثابت سذز کرد .اطالعسات نساقص دربساره تیییسر
ضرایب را میتوان با استفاده از طبدهبندیهای آماری تهیه شده برمبنای اصل همگنی کساهش داد ،امسا
هرگز نمیتوان آن را بهطور کامل سذز کرد .با استفاده از طبدهبندیهای کاملتر محصو تی با ضرایب
فنی متفاوت در کنار هم قرار داده نمیشوند؛ زیرا با استفاده از طبدهبندی محدود تیییسرات یس
کا یی در ی

گسروه

طبدهبندی مشخص معنا و تأثیر خود را از دست میدهسد .چنانچسه ایسن شسرایط فسراهم

شود ،تیییرات ضرایب دادهها به قیمتهای ثابت را میتوان ناشی از تیییرات فنی دانات.
در بایاری از م العات ،مشخص شده کسه ضسرایب دادههسا در طسول زمسان پایسدار نیاست؛ امسا
تیییرات آنها بایار ب ئی است .این واقعیت که تیییرات در طول زمان بایار ب ئی است ،سسبب مسی-
شود که عمر مفید استفاده از جداول داده  -ستانده افزایش یابد .از این رو در بایاری از کشورها تهیسه
جداول داده  -ستانده آماری هر  5یا  1سال ی

بار در دستور کار قرار گرفته و در فاصلههسای زمسانی

بین این جداول ،تهیه جداول نیمه آماری و بههنگامشده در دستور کار قرار میگیرد .البته ،شایان ذکسر
است کشورهای پیشرفته هر ساله جداول آماری تهیه میکنند که ساختار واقعی اقتصاد را نشسان مسی-
دهد و کاستیهای روشهای بههنگام سازی را ندارد.

______________________________________________________
 .میرشجاعیان ،ساینی و رهبر.) 3 ( .
 .بهعنوان مثال ،تیییرات ناگهانی و شدید قیمتهای نابی بهدلیل افزایش قیمت نفت در سال  39و  393بوده اسست.
ضرایب دادههای استفاده از نفت به قیمتهای جاری در بایاری از رشته فعالیتها بدون درنگ پ از افسزایش قیمست نفست
با رفت ،در سالیکه این روند در مدتی پ از تأثیرگذاری صرفهجویی (تیییر فنی) متوقف و ستی کاهش یافت.
3. UN Handbook. (1999).
 .برای اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به Tilanus (1996) ،Vaccara (1986) :و ).Sevaldson (1969
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از آنجا که جدول داده  -ستانده سال 3

بان

مرکزی جمهوری اسالمی ایسران بسه صسورت

تفصیلی و با استفاده از سداکثر اطالعات موجود و آمار مربوط به مباد ت اقتصادی تهیسه شسده اسست،
بنابراین ،به منظور اجتناب از صرز وقت و هزینه زیاد ،این جدول به عنوان ی

جدول پایسه بسهمنظسور

بههنگامسازی استفاده شده تا بر اساس آن جداول داده  -ستانده سال  ، 33تدوین شود.
هدز این مداله ،این است که با معرفی جداول داده  -ستانده بههنگام شسده و انسواع روشهسای
تهیه و تدوین آن ،جدول داده -ستانده بههنگامشده سال 33

بان

مرکزی ارائه شود .بسدین منظسور

در بخش بعدی انواع روشهای بههنگام سازی جداول داده  -سستانده توضسیمداده و تبیسین شسده و بسا
بررسی نداط قوت و ضعف روشها ،دلیل انتخاب روش به کار رفته ،بیان شسده اسست .در بخسش سسوم،
پیشینه م العات انجامشده درخصوص روشهای بههنگسام سسازی شسرح داده مسیشسود .پس

از آن در

بخش چهارم و پنجم ،روش رأس و انواع آن م رح میشود .بخش ششم این مداله بسه طراسسی و روش
محاسبه جدول داده  -ستانده سال 33

اختصاص داشته و در بخش پایانی ،نتیجهگیری و جمعبندی

ارائه خواهدشد.
 .2انواع روشهای بههنگامسازی جداول داده  -ستانده
در سالهای اخیر بهطور قابل مالسظهای وقفههای زمانی انتشار جسداول داده  -سستانده در کشسورهای
مختلف کاهش یافته است .از سوی دیگر ،تهیسه اطالعسات آمساری جسامع بسرای تسدوین جسداول داده -
ستانده بایار پرهزینه و زمانبر است؛ از اینرو ،مجامع بینالمللی بسههنگسام سسازی ایسن جسداول را در
دستور کار خود قرار داده و تالشهای بایاری در جهت بهبود این روشها صورت دادهاند .بسرای تهیسه
جداول مکمل داده  -ستانده آماری بین سالهای انتشار آن و نیز ت بیقپذیری آن با آخسرین تیییسرات
ساابهای ملی ،روشهای بههنگامسازی این جداول باید مدنظر قرار گیرند.

______________________________________________________
1. Updating Input-Output Tables
2. Eurostat. (2008).
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روشهای بههنگام سسازی جسداول داده  -سستانده را مسیتسوان بسه تس
روندهای تصادفی و اقتصادسنجی طبدهبندی کرد .برخالز روشهای ت

36

متییسره ،دو متییسره،

متییره که تنهسا بسه اصسالح

س رها میپردازد ،روشهای دو متییره بهطور همزمان س رها و ستونهای ی

جسدول داده  -سستانده

را اصالح میکند .بهطور کلی ،در کاربرد تمام روشها تالش میشسود تسا جمسع سس رها و سستونهسای
جدول داده  -ستانده با مدادیر هدز برونزا م ابدت داده شده و از دادههای منفی اجتناب شود.
ایده ابتدایی روشهای ت
ماتری

متییره بهمنظسور بسههنگسامسسازی جسداول داده  -سستانده ،اصسالح

ضرایب داده به صورت س ری با استفاده از ماتری

روشهای ت

ق ری فاکتورهای اصالسی است .بسرخالز

متییره ،که تنها با اصالح س رها کار میکنند ،در مدلهای دو متییره تالش میشسود تسا

س رها و ستونهای ی

جدول داده  -ستانده همزمان اصالح شوند .روشهسای اولیسه بسرای بسههنگسام

سازی جداول داده  -ستانده با روشهای دو متییره توسط استون ،) 39 ( 5استون و بسراون،) 39 ( 9
استون ،بیت و باکاراک ،) 39 ( 9و باکاراک ) 391( 3توسعه داده شده است 3.روشهای تصسادفی نیسز
بر این فرض استوارند که متییرهای ماتدل زیادی میتوانند در تیییر ضسرایب داده تسأثیرگسذار باشسند.
تیییرات ضرایب از ضرب همگن در س ر و ستون پیروی نمیکنند؛ اما بهنابت ویژگیهای پیچیسدهای
از عناصر تصادفی را دنبال میکنند.

1

جدول صفحه بعد انواع روشهای بههنگامسازی م رح شده را به صورت خالصسه نشسان مسی-
دهد.

______________________________________________________
1. Univariate Methods
2. Bivariate Methods
3. Stochastic Procedures
4. Eurostat. (2008).
5. Stone. (1961).
6. Stone and Brown. (1962).
7. Stone, Bates, Bacharach. (1963).
8. Bacharach. (1970).
9. Miller and Blair. (2009).
10. Eurostat. (2008).
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 ستانده-  انواع روشهای بههنگام سازی جداول داده.6 جدول
پژوهشگر

روش

Leontief (1936), (1951)

NAÏVE Method

روش
NAÏVE

روش

شماره
6

Proportional Correction Method
(PCM)
Statistical Correction Method
(SCM)

روش اصالح نابتی

2

روش اصالح آماری

9

Jackson and Murray (2004)

Absolute differences (AD)

روش قدرم لق اختالفات

4

Lahr (2001)

Weighted absolute differences
(WAD)

روش قدرم لق وزنی
اختالفات

5

Matuszewski et al. (1964)

Normalized Absolute
Differences (NAD)

روش قدرم لق اختالفات
نرمال شده

1

روش مربع اختالفات

9

روش مربع اختالفات وزنی

3

Matusewski et al. (1964)
Tilanus (1968)

Almon (1968)
Jackson and Murray (2004)

Squared Differences approach
(SD)
Weighted Squared Differences
Method

Friedlander (1961)

Normalized Squared Differences
(NSD)

روش مربع اختالفات
نرمالشده

7

Jackson and Murray (2004)

Global change constant (GCC)

روش ثابت بودن تیییرات
سراسری

61

Jackson and Murray (2004)

Sign Preserving Absolute
Difference (SPAD) Formulation
Method

روش فرمولبندی
قدرم لق اختالفات با
سفظ عالمت

66

Jackson and Murray (2004)

Sign-preserving squared
differences (SPSD)

روش مربع اختالفات با
سفظ عالمت

62

1

Model of Double Proportional
Patterns (MODOP)
Procedure of Selected
Coefficients (PSC) Method

روش الگوهای دو نابتی

69

روش ضرایب انتخاب شده

64

Harthoorn and Van Dalen(1987)

Lagrange Method

روش گرانژی

65

Jaksch and Conrad (1971)

Least Squares Method (LSM)

روش سداقل مربعات

61

Kuroda (1988)
Wilcoxen (1989)

Minimization Approach Method

روش سداقلگرایی

69

Eurostat (2008)

Euro Method

روش یورو

63

Staglin(1972)
Ehret (1970), Evers (1974)

______________________________________________________
 ) نشسان مسیدهسد115(  ) معرفی میکنند؛ اما استرهاون11 (  آنها در مداله خود این روش را به نام یون و استرهاون.
. ) فرق داشته و نتایج متفاوتی در پی دارد11 ( تابع هدز معرفی شده در مداله یادشده با تابع هدز یون و استرهاون
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روش سداقل آنتروپی
متداطع
تکنی

تبدیل ماتری

21

MTT

)Cross Entropy Method (CE

)Golan et al. (1994), (1996
)Robinson, et al(2001

Matrix Transformation
Technique

)Wang, et al (2015

39

26

پیشتعمیم شبکه عصبی

Back Propagation Neural
Network

)Papadas and Hutchinson (2002

22

روش بیزین

Bayesian Method

)Polbin, et al (2015

29

روش راس

RAS

Stone (1961), Stone and
)Brown (1962), Bacharach (1970

24

راس تعدیلشده

Adjusted RAS

)Miller and Blair (2009

25

راس تعمیمیافته

GRAS

Günlük-Senesen and Bates
(1988), Junius and
Oosterhaven (2003), Lenzen,
)et al. (2007

21

راس تعمیمیافته
تعدیلشده

AGRAS

)Temurshoev, et al (2013

29

راس اصالح سلولی

Cell-Corrected RAS Method
)(CRAS

23

Konfliktfreies RAS

KRAS

Minguez, Oosterhaven and
)Escobedo(2009
Lenzen, et al. (2006, 2007,
)2009), Wood (2011

27

روش راس با قابلیت تیییر
در عالمت

A Non-sign-preserving RAS
Variant

لئونتیف بنیانگذار جدول داده  -ستانده در سال

)Lenzen, et al (2014

 3بسرای نخاستین بسار از تکنیس هسای

دونابتی برای شناسایی منابع تیییر در درایههای جدول داده  -سستانده ملسی اسستفاده کسرد .بسا ایسن
وجود ،در اوایسل دهسه  391ریچسارد اسستون و همکسارانش روش راس را کسه از تکنیس هسای تعسدیل
دونابتی است برای بههنگامسسازی جسدول داده  -سستانده پیشسنهاد کردنسد و بسرای نخاستین بسار در
بههنگامسازی ضرایب داده  -ستانده کشور انگلاتان مورد استفاده قرار دادند .این روش به دلیسل نیساز
به سداقل اطالعات آماری و سادگی محاسبه آن نابت به روشهای دیگر بههنگامسسازی ،ماننسد روش-
های برنامه ریزی خ ی و یا استفاده از معاد ت درجه دوم ،بایار مورد توجه پژوهشگران سوزه اقتصساد

______________________________________________________
1. Leontief
2. Lahr and de-Mesnard. (2004).
3. Stone. (1961) and Stone and Brown. (1962).

78

فصلنامه روند ،سال بيست و چهارم ،شماره  ،97پایيز 6971

داده  -ستانده قرار گرفته و بهصورت گاتردهای در بههنگامسازی جدول داده  -ستانده توسط نهادهای
بینالمللی و پژوهشگران اقتصاد داده  -ستانده استفاده شده است.
روشهای دو متییره در جایی که اطالعات کافی وجود نداشته باشد ،یا غیرقابل دسترس باشسد
و یا برآورد اقتصادسنجی مشکل و یا ناممکن باشد (بهویژه زمانی که پدیدهها بهوسیله ماتری ها نشسان
داده میشوند) بایار کارا هاتند .یکی از این روشهای دومتییره پرکاربرد ،روش راس است .تکنیس
راس برای اهداز گاتردهای مورد استفاده قرار میگیرد ،نظیر بههنگسامسسازی ،من دسهای کسردن ،یسا
ت بیق (ترازکردن جدول) استفاده میشود .بههنگامسازی در بیشتر موارد به دلیل اینکه جسداول داده
 ستانده بهطور عمومی هر پنج سال ی بار تهیه و تدوین میشود ،ضروری است .من دسهای کسردن دربردارنده برآورد ماتری

بخشی بر مبنای ماتری

ملی یا ساشیههسای داده شسده منساطق هسدز اسست.

ت بیق ،زمانی م رح میشود که برآورد ابتدایی بهدست آمده برابر ساشیههسای داده شسده نباشسد .راس
بهمنظور ت بیق یا ترازکردن برآورد اولیه استفاده مسیشسود 5.کساربرد روشهسای تعسدیل دو ناسبتی در
بایاری از سوزههای مسدلسسازی ماننسد سسوزههسای جمعیستشناسسی ،پسژوهشهسای سمسل و ندسل و
تحلیلهای اقتصادی مشاهده شده است .هدز از بهکارگیری این روش ،بههنگامسسازی مساتری
ستانده ی

داده -

کشور از سال پایه به سال هدز است ،بدون اینکه نیسازی بسه تسدوین مجموعسه تسازهای از

آمارها باشد .این روش بعدها برای من دهای کردن ماتری

داده  -ستانده نیز استفاده شد .این تکنیس

به دلیل صرز زمان و هزینه کمتر نابت به تهیه جداول کامالا آماری از اهمیت قابل توجهی برخسوردار
شده است 9.روشهای تعدیل دونابتی تنها به روش راس محدود نمیشود و شامل روشهسای دیگسری
هم بوده ،در عین سال نشان داده شده است کسه تمسامی روشهسای تعسدیل دوناسبتی نتسایج یکاسانی

______________________________________________________
 .مشفق و همکاران.) 3 ( .
2. Lahr and de-Mesnard. (2004).
3. Regionalizing
4. Reconciling
5. Dietzenbacher and Miller. (2009).
6. Lahr and de-Mesnard. (2004).
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35

خواهند داشت .بنابراین ،پژوهشگران بار دیگر تمرکز خود را بر روش قسدیمی و کارآمسد راس مع سوز
کردهاند.
همانطور که در جدول با مالسظه میشود ،پژوهشگران تسالش کسردهانسد روشهسای مختلسف
برای برآورد جداول بههنگام با کمترین تورش را ارائه نمایند؛ اما هیچکسدام از روشهسا بسهطسور م لسق
بهترین برآورد را برای تمام کشورها پیشنهاد نمیدهند ،بلکه با توجه به ساختار اقتصاد هر کشسور بایسد
روش مناسبی انتخاب شود؛ این در سالی است که تا زمانی که جسدول آمساری تسدوین نشسود ،مدایاسه
روشها امکانپذیر نیات .افزون بر این ،انتخاب ی
پ

روش نمی تواند تضمینی بسهعنسوان بهتسرین روش،

از تیییر ساختاری در هر اقتصاد باشد .زم به ذکر اسست در م العسات جدیسد ماننسد تیمورشسف و

تیمر (  ،) 1تیمورشف و همکاران (  ،) 1بان

توسعه آسیا (  ،) 1کمیایون اقتصسادی ملسل

متحد برای آفریدا و مرکز آمار افریدا ) 1 ( 5و نیز کتاب پیشنوی

راهنمای جداول عرضه و مصسرز

مصرز و داده  -ستانده سازمان ملل ) 1 9( 9به م العه درباره بههنگامسازی جداول عرضسه و مصسرز
پرداختهاند.
بهطور کلی ،مدلهای راس و انواع آن بهطور گاتردهای برای بههنگامسازی جداول آماری داده
 ستانده استفاده میشوند .استفاده از این مدلها با این پیشفرض صورت میگیرد کسه ضسرایب داده -ستانده در طول زمان ،سداقل در بازه زمانی دو تا پنج سال ،ثابت هاستند .بنسابراین ،زمسان اسستفاده از
جداول بههنگامشده باید در نظر داشت که ضرایب داده  -ستانده نابت به سال پایه تا چه میزان تیییر
یافته است و در صورت تیییر اساسی ضرایب یادشده باید تیییرات در هنگام بهکارگیری این مدلهسا در
نظر گرفته شود .گفتنی است جداول بههنگام سازی شده به هیچ عنوان نمسیتواننسد جسایگزینی بسرای

______________________________________________________
1. de-Mesnard. (1994).
2. Temurshoev and Timmer. (2011).
3. Temurshoev, et al. (2011).
 .رجوع شود بهAsian Development Bank. (2012) :
 .5رجسوع شسود بسهUnited Nations Economic Commission for Africa and the African Centre for :
)Statistics. (2012
6. Draft Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables with Extensions and Applications.
(2017).
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جداول آماری باشند ،ولی در شرای ی که جداول آماری وجود نداشسته باشسد ،ایسن مسدلهسا از کسارآیی
خوبی برخوردارند .به همین د یل نیز نهادهای داخلی که تاکنون مبادرت به تهیسه جسداول بسههنگسام
شده داده  -ستانده کردهاند ،از روش راس بهره گرفتهاند .در این راستا ،بان
جدول نیمهآماری سال 33

مرکسزی نیسز بسرای تهیسه

از روش راس با استفاده از نرمافزار  Matlabجدول آماری سسال 3

را

بههنگام کرده است .از آنجا که جدول داده  -ستانده بر مبنای فرض تکنولسوژی فعالیست متدسارن شسده
است ،بروز عناصر منفی در جدول منتفی است و از این نظر نیسازی بسه اصسالح تسابع هسدز روش راس
وجود ندارد.
انتخاب و بهکارگیری فرض تکنولوژی فعالیت در تهیه جسداول متدسارن داده  -سستانده توسسط
نهادهای تهیهکننده جداول در بیشتر کشورها به چند دلیل م رح شده است؛ نخات آنکسه پایسههسای
آماری این نوع جداول با آمارهای جمعیت ،اشستیال ،سسرمایهگسذاری ،زیاست محی سی ،نیسروی کسار و
تحدیق و توسعه هماهنگ است؛ دوم اینکه این نوع جداول در کشورهای مختلف قابل مدایاه بسوده و
سوم اینکه فرآیند محاسبه این نوع جداول از جداول متدارن آسانتر بوده و خ اهسای آمساری آن نیسز
کمتر است ،زیرا سذز عناصر منفی در درایههای جداول متدارن بسا فسرض تکنولسوژی محصسول بسدون
بهکارگیری روشهای مشخص آماری به آسانی امکانپذیر نیات .بنابراین ،بهکارگیری هسر یس

از ایسن

روشها به فروض اضافی و یا آمارهای جانبی اضافی نیاز دارد.
 .9پيشينه مطالعات انجام شده در زمينه روشهای بههنگام سازی
از دهه  91میالدی بررسی گاتردهای بر روی کارایی و عملکرد روشهای بههنگام سازی شروع شسد .از
جمله این م العات میتوان به ریچاردسسون (  ،) 39آلسن و گاسسلینگ ،) 395( 5لکسومبر،) 395( 9

______________________________________________________
1. UN Handbook. (1999).

 .شهشهانی و دهدان.) 39( .
3. Thage. (2005).
4. Richardson
5. Allen and Gossling
6. Lecomber
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راند (  ،) 33هوینگز و جناسن ( ،) 339مسوهر و دیگسران ( ،) 339لهسر و دیماسنارد ( ،) 11
موری و جکاسون ،) 11 ( 5جلیلسی ،) 115 ، 111b ، 111a ، 33 ( 9اسمسد و پریکسل،) 119( 9
دیازنباخر و میلر ،) 113( 3سبزعلیزاده هنسرور و همکساران ) 1 ( 3و سساری و همکساران) 1 ( 1
اشاره کرد.
بررسی فضای پژوهشی بههنگسامسسازی جسداول داده  -سستانده در ایسران نشسان مسیدهسد کسه
بههنگامسازی این جداول در ایران به روش راس متعارز و راس تعدیلشده پیشینهای طو نی دارد .در
بیش از نیم قرن که از عمر بههنگامسازی جدول داده  -ستانده میگسذرد ،نهادهسای مختلفسی از روش-
های راس و یا راس تعدیلشده در بههنگامسازی جداول داده  -ستانده استفاده کردهانسد .در جسدول ،
مراکز رسمی که اقدام به تهیه جداول بههنگام شده داده -ستانده کردهاند ،فهرست شده است.
جدول  .2جداول داده  -ستانده بههنگام شده در اقتصاد ایران
روش بههنگام سازی

نهاد انتشار دهنده

ابعاد

روش راس تعدیلشده

مرکز آمار ایران

سال پایه

سال انتشار

 3فعالیت

95

91

روش راس تعدیلشده

بان

مرکزی

 3فعالیت

99

9

راس (تعدیلشده) منتشرنشده

بان

مرکزی

 3محصول

99

3

روش راس متعارز

مرکز پژوهشهای مجل

 3فعالیت

31

مرکز آمار

35

راس تعدیلشده

مرکز پژوهشهای مجل

 9فعالیت

31

مرکز آمار

31

______________________________________________________
1. Round
2. Jensen and Hewings
3. Mohr, et al.
4. Lahr and de-Mesnard
5. Jackson and Murray
6. Jalili
7. Ahmed and Preckel
8. Dietzenbacher and Miller
9. Sabzalizad Honarvar, et al.
10. Saari, et al.
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پژوهشهای انجام شده در زمینه بههنگام سازی در ایران بایار ناچیز است .از جمله آنها مسی-
توان به مداله میرشجاعیان ساینی و رهبر (  ) 3به عنوان نخاستین مدالسه مسرتبط در ایسن زمینسه
اشاره کرد .در این مداله به معرفی انواع روشهای نیمه آماری بههنگامسازی پرداخته شسده اسست .ایسن
پژوهشگران سعی کردهاند با استفاده از جداول آماری فعالیت در فعالیست بسا فسرض تکنولسوژی فعالیست
سالهای 99

و 93

بان

مرکزی ایران ،از  3روش بههنگامسازی برای اقتصاد ایران استفاده کنند.

علت انتخاب این جداول به دو دلیل زیر صورت گرفته است .نخات همانطور که بیسان شسد ،بسه نظسر
میرسد جداول داده  -ستانده بان

مرکزی دارای سازگاری بیشتری با ساابهای ملی باشد .دوم این-

که ،فاصله زمانی طو نی تدوین جداول آماری در مرکز آمار ایران ( 5

تا 95

و 95

تا ،) 31

امکسسان وجسسود شکاسست سسساختاری در دادههسسای جسسدول را افسسزایش مسسیدهسد کسسه ایسسن موضسسوع خسسود
منعک کننده شکاتهای ساختاری در نظامهای اقتصادی ،سیاسسی و آمساری کشسورمان اسست .ایسن
روشها عبارتند از :روش خام و ساده ،روش قدرم لق تفاضالت ،روش قدرم لق وزنی تفاضسالت ،روش
قدرم لق تفاضالت نرمال شده ،روش مربع تفاضالت ،روش مربع تفاضالت وزنی ،بهینهسازی گرانژی،
اعمال پارامتر ثابت تیییر همه جانبه و روش راس متعارز .یافتههسای ایسن م العسه سساکی از عملکسرد
متوسط روش راس در اقتصاد ایران است.
مشفق و همکاران (  ) 3در م العه خود با استفاده از جداول داده  -ستانده متدسارن آمساری
سالهای 95

و  ، 31به دو پرسش پاسخ دادهاند؛ نخات آنکه آیا راس تعدیلشده همسواره و بسرای

تمام درایهها خ اهای کمتری نابت به راس متعارز در بههنگامسسازی ضسرایب داده  -سستانده دارد و
دوم آنکه ،آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرزنظر از درایههای بیشتر و یا کمتر تأثیری بسر
کاهش و یا افزایش خ اهای آماری ضرایب بههنگامشده دارند .یافتهها نشاندهنسده نبسود برتسری روش
راس تعدیلشده نابت به روش راسمتعارز سداقل در برخی از درایههاست؛ همچنین ،سنجش آماری
ضرایب بههنگام شده باتگی زیادی به ماهیست و معیارهسای آمارهسای برونسزا دارد و آمارهسای برونسزای
بیشتر در سال مدصد لزوماا به کاهش خ اهای آماری ضرایب بههنگامشده منجر نمیشود.
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هنرور و همکاران (  ) 1به بررسی دو ماأله بسا اسستفاده جسداول داده  -سستانده سسالهسای
95

و 31

اقتصاد ایران پرداختهاند؛ نخات اینکه آیا استفاده از روش ماتری

ضسرایب ماستدیم

داده  -ستانده یا روش مباد ت واس های بین بخشی برای بههنگسامسسازی ،نتسایج یکاسانی دارد و دوم
اینکه ،کدام ی

از این دو روش برای همافزایی بخشها با تعداد تکرار کمتر و سرعت همگرایسی بیشستر

در بههنگامسازی جداول داده  -ستانده بهتر عمل میکند .در پاسخ به این پرسشهسا نشسان داده شسده
است که این دو روش با هم تفاوت ناچیزی دارند ،همچنسین ،تعسداد روال تکسراری همگرایسی مساتری
ضرایب ماتدیم کمتر از تعداد روال تکراری در بهکارگیری مساتری

مبساد ت واسس های بسین بخشسی

است.
شرکت و همکاران (  ) 3در مداله خود به عنسوان "ارزیسابی روشهسای راس متعسارز و راس
تعمیمیافته در بههنگامسازی درایههای منفی و مثبت جسدول داده  -سستانده" بسرای نخاستین بسار در
ایران عالوه بر استفاده از روش راس تعمیمیافته در بههنگامسازی درایههای منفسی موجسود در جسدول
داده  -ستانده ،تالش میکند روش راس تعمیمیافته را به روش راس تعمیمیافته تعدیلشده نیسز باسط
دهد .آنها برای ارزیابی و مدایاه عملکرد ،چهار روش بههنگام سازی راس متعسارز ،راس تعسدیلشسده،
راس تعمیمیافته و راس تعمیمیافته تعدیلشده از جدول متدارن آماری داده  -سستانده سسال 95
بهعنوان سال پایه و جدول متدارن آماری داده  -ستانده اصالح شده سال 31

را

را بهعنوان سال مدصد

استفاده کردهاند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که خ اهای آماری در روش بههنگام سازی راس
تعمیمیافته تعدیلشده به مراتب کمتر از خ اهای آماری در سه روش دیگر است.
مختاری اصل شوطی و شرکت ( ) 35در م العه خود برای نخاتین بار در ایران به بررسی و
مدایاه اجمالی روشهای متعارز بههنگامسازی جداول عرضه و مصرز پرداختسهانسد و در قالسب یس
مثال عملی به این پرسش که کدامی

از روشهای بررسی شده با توجه بسه فضسای آمساری موجسود در

کشور میتوانند در بههنگامسازی جداول عرضه و مصرز استفاده شود ،پاسخ دادهاند .نتایج م العه آنها
نشان میدهد که از میان روشهای معرفی شده ،روش راس عرضه و مصرز نابت به روشهسای دیگسر
با ماهیت آمار و اطالعات ایران همخوانی بیشتری دارد.
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در مجموع ،با بررسی منابع میتوان به این نتیجه رسید که بهطور نابی در م العات انجامشده
بر کارآمدتر بودن روش راس  -در صورتی که جدول فعالیت در فعالیت باشد کسه عناصسر منفسی وجسود
ندارد -تأکید شده است؛ البته ،هیچ ی

از روشهای بههنگامسازی لزوماا خوب و یا بد نیاستند .از ایسن

رو عملکرد این روشها را باید بهطور نابی مورد بررسی قرار داد .به عنوان مثال ،بر اسساس یافتسههسای
پژوهش پاویا و همکاران ( ) 113در زمینه بههنگامسازی ماتری های داده  -ستانده و ارزیابی روش-
روشهای جایگزین آن از طریق شبیهسازی ،پیشنهاد میشود که الگوریتم راس زمانی که تیییسرات در
ضرایب متناسب با اندازه آنهاست ،بهترین گزینه برای بههنگامسازی است.
 .4روش راس

9

روش راس توسط استون توسعه داده شد و به دلیل توالی معمول ماتری ها بدین اسم نامگسذاری شسد.
در این روش ،ماتری
ضرب و سپ  ،با ی

ضرایب داده
ماتری

با ی

ماتری

ق ری از فاکتورهای سس ری اصسالسی پسیش-

ق ری از فاکتورهای ستونی اصالسی  Sپ ضرب میشود:

( )
که در آن:
= ماتری

ضرایب داده هدز،

= ماتری

ضرایب داده در سال پایه،

= ماتری

ق ری ضرب برای س رها،

= ماتری

ق ری ضرب برای ستونها.

روشهای راس متعارز و اصالح شده بهطسور گاسترده بسرای بسههنگسام سسازی جسداول داده -
ستانده بر مبنای جدول پایه که بر اساس اطالعات سرشماری و آماری تألیف شدهاند ،استفاده میشوند.
ایده ابتدایی این روش ،ت بیق ستون و س ر دادههای واس های به وسیله ضرایب مناسب بسا تکیسه بسر

______________________________________________________
1. Pavia, et al. (2008).
2. Proportional to Their Size
3. RAS Procedure

76

روشهای بهنگام سازی و ارائه جدول بهنگام شده داده ـ ستانده سال  6937بانک مرکزی

روش تکرار است و این تکرار تا هنگامی که کل داده واس های الزامی بهدست آید ،صورت میگیسرد .در
توسعه ابتدایی روش راس ،استون ی

تیییر یکنواخت برای هر س ر را به عنسوان مسنعک کننسده اثسر

جانشینی و برای پایین هر ستون را به عنوان اثر ساخت معرفی کرد.
اثر جانشینی به جایگزینی ی

داده به جای دیگری گفته میشود .برای مثال ،بسرای انعکساس

جانشینی محصو ت آهنی با محصو ت پالستیکی ،تمام ضرایب داده در س ر پالستی ها باید افزایش
یابد و تمام ضرایب دادهای در س ر محصو ت آهنی باید کاهش یابد .اثر فرآوری (سساخت) بسه تیییسر
در نابت ارزش افزوده در داده کل بخشها گفته میشود .اگر ضرایب داده در ی

ستون کاهش یابند،

محصول این صنعت بهطور نابی شامل دادههای واس های کمتری از بخشهسای دیگسر خواهسد بسود و
بهطور نابی ارزش افزوده داده (سرمایه ،نیروی کار و زمین) بیشتری را در بر میگیرد.
در نگاه نخات ،بهنظر می رسسد کسه روش راس بسر پایسه اقتصسادی بسا قابلیست انعکساس تیییسر
تکنولوژیکی از طریق اثرات جانشینی و ساخت بنا شده است ،اگرچه برخی اقتصساددانان بسه روش راس
بهعنوان روشی کامالا ریاضی با قابلیت ناچیز در ردیابی پدیده پیچیده تیییر تکنولوژیکی نظر میکننسد.
این موضوع نشان میدهد که تکنی

راس بهعنوان راهسلی برای مشکل بهینهیابی مدید ظهور میکنسد

که در آن ،با قید جمع جدیدی از ستون و س ر ،ماتری
مشاهدات پیشین در ماتری

ضسرایب جدیسد  Apایجساد مسیشسود کسه بسا

 Aدر کمترین سد ممکن ،متفاوت است .در اصل فرض بر این اسست کسه

در صورت نبود اطالعات جدید و اضافی ،ماتری

 Aهمچنان بهتسرین نماینسده از روابسط بسین صسنعت

است.
مدل راس هدز در راب ه زیر نشان داده شده است:
( )
که در آن:

______________________________________________________
1. Substitution Effect
2. Fabrication Effect
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 :بردار ستانده برای سال هدز ،P
 :ماتری

واسد،

 :ماتری

ق ری از فاکتورهای اصالسی برای س رهای منعک کننده تیییر نابی ستانده واس ه-

ای،
 :ماتری
 :ماتری

ق ری از فاکتورهای اصالسی برای ستونهای منعک کننده تیییر نابی داده واس های،
ضرایب داده در سال پایه ،

 :بردار تداضای نهایی در سال هدز .p

برخی از ویژگیهای مثبت و منفی روش راس که باید مورد توجه قرار گیرد ،به شرح زیر است:


عالیم سفظ میشوند (هیچ ضریب دادهای مثبت به ضریب منفی تیییر نمیکند)،



عناصر صفر ،صفر باقی میمانند (دادههای جدید یا محصو ت جدید مسورد بسیتسوجهی قسرار
میگیرند)،



پافشاری به سازگاری به تیییر غیرمحتمل برخی عناصر منجر میشود.
اگر تیییر ساختاری ،یا تیییر در قیمتهای نابی و یسا تیییسر در تکنولسوژی قابسل مالسظسهای

اتفاق افتد ،بهطور معمول روش ساده راس در تولید ی

جدول داده  -ستانده قابل پذیرش ،با شکاست

مواجه میشود .به هر سال ،با الحاق اطالعات و دادههای برونسزا در روش راس اصسالح شسده ،ایسن روش
گرایش به بهبود کیفیت هدز پیدا میکند.
در این روش ،انحرافات با ضسرایب پایسه بزرگتسر ،از وزن بیشستری در مدایاسه بسا ضسرایب پایسه
کوچکتر برخوردار خواهند بود.
qij

( )

aij

for all i

 vj

j

min z   qij ln

q x
ij

;so that

i

______________________________________________________
1. Eurostat. (2008).
2. Jackson and Murray. (2004).
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for all j

x j  ui

q

ij

j

for all i, j

qij  0

که در آن:
 :عناصر جداول ضرایب فنی سال پایه،
 :عناصر برآوردشده جدول ضرایب فنی سال هدز،
 :محصول ناخالص هر بخش در سال هدز،
 :عناصر ماتری

ستونی مجموع تولیدات واس های بخشها (بردار مصسرز واسس ه) در سسال

هدز و
 :عناصر ماتری

س ری مجموع نهادههای واس های مورد نیاز بخشها (بردار تداضای واس ه)

در سال هدز هاتند.
گفتنی است که از روش راس برای بههنگامسازی جداول عرضه و مصرز نیز استفاده میشود.
بان

توسعه آسیا در پژوهشهای خود بر روی  3کشور آسیایی درباره جداول عرضه و مصسرز ،روش

راس را برای بههنگامسازی آن پیشنهاد میکند؛ همچنین ،کمیایون اقتصادی ملل متحد برای آفریدسا
و مرکز آمار آفریدا در کتاب راهنمای جداول عرضه و مصسرز بسرای کشسورهای آفریدسایی روش راس را
برای بههنگامسازی این جداول معرفی میکند.
 .6-4انواع روشهای راس

از دهه  91میالدی تاکنون ،پژوهشگران سوزه داده  -ستانده روشهای گوناگونی را برای بههنگامسازی
این جداول معرفی کرده اند تا با صرز هزینه و زمان کمتر فاصله زمانی تهیه جداول آماری پوشش داده
شود .از بین این روشها ،روس راس به دلیل نیازمندی کمتر به پایههای آمساری و سسادگی محاسسبه از
پذیرش بیشتری برخوردار بسوده اسست .تکنیس

راس ،تکنیکسی بسر مبنسای تکسرار و از نسوع روشهسای

دومتییره است که توسط پژوهشگران مختلفی توسسعه داده شسده اسست .ریچسارد اسستون (  ) 39بسه

______________________________________________________
)1. Supply and Use Tables (SUT
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سازگارکردن این تکنی

به منظور بههنگامسازی جداول داده  -ستانده بسر اسساس پسژوهش دمینسگ و

استفان اقدام کرده است .بدین منظور ،بایاری از پژوهشگران این سوزه سعی بسر اصسالح تسابع هسدز
مورد نظر در این روش و بهبود هر چه بیشتر این روش داشتهاند.
از جمله این روشها ،روش راس تعدیلشده است .تفاوت اساسی روش راس متعسارز بسا راس
تعدیلشده ،بهکارگیری آمار برونزا در سال مدصد است که این آمار در سال مدصد بیشستر بسه اطالعسات
مباد ت واس های بینبخشی و یا ضرایب داده  -ستانده در سال مدصد مصداق پیدا میکند .به عنسوان
نمونه ،ممکن است با دسترسی به نتایج سرشماری و یا اطالعات مربوط به مصرز واس های انواع انرژی
توسط بخشهای مختلف اقتصادی و یا اطالعات مربوط به ی

بخش خاصی در سال مدصد ،استفاده از

این نتایج قابل توصیه باشد .این نوع اطالعات میتواند به صورت ی

درایه و یا ستی به صورت سس ر و

ستون کامل در سال مدصد وجود داشته باشسد .بسه بیسان دیگسر ،روال تکسراری روش راس تعسدیلشسده
همانند روال تکراری روش راس متعارز است و تفاوت اساسی در آن در مورد این است که متناسب بسا
شدوق مختلف آمارهای برونزا (مانند درایه به درایه و ی

س ر یا ی

ستون کامل) در ماتری

ضرایب

پایه صفر جایگزین شده ،سپ  ،روش راس متعارز استفاده میشود .نکتسه قابسل توجسه ،آن اسست کسه
هرچه تعداد درایههای صفر بیشتر باشد ،تعداد روال تکراری برای همگرایی ماتری
مدصد کمتر است و برعک  .پ

از اتمام روال تکرار و همگراشدن ماتری

بههنگام شده سال

بههنگسامشسده ،درایسههسای

تعیین شده جایگزین میشوند.
البته واکاوی بیشتر م العات ،بهطور کلی نشان میدهد کسه اطالعسات اضسافی بیشستر در سسال
مدصد در روش راس تعدیلشده لزوماا به کاهش خ اهای آماری ضرایب بههنگام شده از روش یادشسده
نابت به روش راس متعارز منجر نمیشود .بررسی بیشتر این ماأله بدون توجه به سه نکتسه اساسسی
امکانپذیر نیات؛ نخات آنکه ماهیت اطالعات اضافی سال مدصد بایاتی مشخص باشند .دوم آنکسه
معیار و یا معیارهای بهکارگیری این اطالعات که بیانگر اهمیست وزن اطالعسات در سسال مدصسد اسست،

______________________________________________________
1. Deming and Stephan. (1940).
2. UN Handbook. (1999).
)3. Adjusted RAS (ARAS
4. Miller and Blair. (2009).
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مشخص شود .سوم آنکه بهطور کلی دو رویکرد در سنجش خ اهای آماری استفاده میشسود؛ رویکسرد
ضرایب ماتدیم (رویکرد نخات) و رویکرد ضرایب ماستدیم و غیرماستدیم ضسرایب فزاینسده لئونتیسف
(رویکرد دوم) .بهکارگیری هر ی
ماتری

از این دو رویکرد میتواند نتایج متفاوتی از سسنجش خ اهسای بسین

ضرایب بههنگام شده در سال مدصد و ماتری

واقعی همان سال بهدست دهند.

بررسی کوتاه متون موجود در جهان در مورد این دو روش ساکی از وجود معایبی هم از منظسر
جنبههای نظری و هم از منظر ارزیابی عملکرد است؛ از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مشکالت این جداول ناشی از سه عامل است که بهعنوان عسسوامل اصلی نوسانات ضرایب اینجداول ذکر میشوند و عبارتند از :تیییرات تکسنولوژی ،تیییرات نابی قسیمتها در بخسشها
و تیییرات ترکیب تولید یا محصو ت مختلط .در هیچ ی

از ایسن مسوارد لزومساا یس

ناسبت

مشخص نهاده هر بخش که در روش راس متعارز و راس تعدیلشده فرض مسیشسود ،تیییسر
نمیکند.
 -مبنا قراردادن ماتری

مباد ت واس های بین بخشی یا ماتری

ضرایب فنی در سال پایه در

بههنگام سازی جداول داده  -ستانده ،که مورد مناقشه پژوهشگران است.
 این دو روش ،تنها قابلیت بههنگامسازی درایههای صفر و مثبت را دارنسد؛ یعنسی درایسههسایمثبت به صورت مثبت بههنگام شده و هر تعداد درایه صفر در سال مبدأ باشد ،همسان تعسداد
درایه بدون هیچ تیییری به سال مدصد انتدسال مسییابسد؛ زیسرا محاسسبه متناسسب سس ری و
ستونی تأثیری بر رقم صفر ندارد.
 روش راس و شکل تعدیلیافته آن سااسیتی به درایههای منفی مانند خسالص صسادرات و یساخالص مالیات در جدول داده  -ستانده ندارند؛ زیرا که بهدسست آوردن عناصسر بسا روش راس
مبتنی بر ماتری

پایهای است که عدد منفی ندارد.

______________________________________________________
 .مشفق و همکاران.) 3 ( .
2. Polenske. (1997) and Parikh. (1979).
3. Jackson and Murray. (2004); Dietzenbacher and Miller. (2009) and Miller and Blair. (2009).
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برای رفع ندیصه واپاین ،یعنی وجود درایههای منفی در جدول ،تعدادی از تحلیلگران اقتصساد
داده  -ستانده روش راس تعمیمیافته را پیشنهاد میکنند؛ همچنین ،در روش راس تعمیمیافته نیسازی
به متدارن کردن جدول (مربع کردن) وجود ندارد و ماتری

مات یل هم با این روش قابلیت بههنگسام

شدن را خواهد داشت.
برای برونرفت از این کاستی ،ابتدا گونلوک-شنان و بیت
استرهاون (  ) 11با معرفی روش راس تعمیمیافته در قالب ی

( ) 333و پ

از آنهسا ،یسون

و

مثال عددی موفق شدند این نارسسایی

را با درنظر گرفتن درایهای منفی در کنار درایههای مثبست و صسفر مساتری

مبساد ت واسس های بسین

بخشی بر طرز کنند .بنابراین ،در روش راس تعمیمیافته ،نه تنها درایههای منفی ماتری

سسال مبسدأ

نادیده گرفته نمیشود ،بلکه ندش بالدوه این درایهها در بههنگامسازی و من دهای کردن مساتری هسای
داده  -ستانده مورد توجه قرار میگیرد.
در نظرگرفتن بردارهای خالص صادرات و یا خالص مالیات در کنار ماتری

مباد ت واسس های

بین بخشی (با درایههای مثبت و صفر) باتگی به نوع انتخاب الگوریتم در تابع هدز نیز دارد .بهعنوان
نمونه ،یون

و استرهاون (  ) 11در الگوریتم تابع هدز خود فرض میکنند که بایسد سسداقل یکسی از

درایهها در بردار خالص صادرات و یا بردار خالص مالیات مثبت باشند .بهکسارگیری ایسن فسرض ممکسن
است در عمل با واقعیتهای موجود در جدول داده  -ستانده من بق نباشسد ،زیسرا ممکسن اسست تمسام
درایههای بردارهای نامبرده صفر ،مثبت ،منفی و یا ستی ترکیبی از سه ایسن سالستهسا باشسند .در ایسن
وضعیت ،تابع هدز یون

و استرهاون را نمیتوان در بههنگامسازی سالتی که بردارهای یادشسده تنهسا

دارای درایههای منفی هاتند ،استفاده کرد .این موضوع مورد توجسه پژوهشسگران بعسدی قسرار گرفتسه
است .آنها با اصالح تابع هدز یون

و استرهاون تالش کردند این ندیصه را بر طرز کنند.

______________________________________________________
)1. Generalized RAS(GRAS
2. Günlük-Şenesen and Bates
3. Junius and Oosterhaven. (2003).

 .شرکت و همکاران.) 3 ( .
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 1معرفسی

شده است .در پژوهش آنها نه تنها تابع اشاره شده مبنای بههنگامسازی جدول بسه روش راس تعمسیم-
یافته قرار گرفته ،بلکه تالش به عمل آمده روش یادشده به روش راس تعمسیمیافتسه تعسدیلشسده نیسز
باط داده شده است .در این روش نیازی به وجود عنصر مثبت در س رها و ستونها نیات و میتسوان
ماتریای با عناصر کامالا منفی را نیز بههنگام کرد.
همچنین ،مینگاز و همکاران در سال  113بسه معرفسی روشسی بسهنسام اصسالح-سسلولی راس
پرداختند .این روش ،ی

روش دو متییره است که فدط از ی

ماتری

شناخته شده برای این منظسور

استفاده میکند .بدینصورت که اطالعات اضافی را از طریق ایجاد سسلول اصسالسی مشخصسی بسه راس
اضافه میکند .این روش بر ساب ساختار اقتصادی جداول من دهای ی

کشور از تمام مساتری هسایی

که بهعنوان هدز در نظر گرفته شدهاند ،استفاده میکند.
نوع دیگر روش راس ،روش مدیاس تکرار عمومی 5است که توانایی ترازکردن و وفقپذیری جسداول داده
 ستانده و ماتری های ساابداری اجتماعی تحت شرایط اطالعات خارجی متناقض و محدودیتهسای ناسسازگاررا دارد .همچنین ،این روش تمام الزامات انواع دیگر روش راس همانند  GRASرا دارد.
نوع دیگری از روش راس نیز توسط لنزن و همکاران ) 1 ( 9معرفسی شسده اسست کسه در آن
قابلیت تیییر عالمت در بههنگامسازی 9وجود دارد .برای سسالیان متمسادی پژوهشسگران بسهجاستجوی
روشهایی در بههنگامسازی روش راس بودند که عناصر منفی را بپذیرد و عالمت آنها را سفسظ نمایسد؛
اما در واقعیت عالمتها از سالی به سال دیگر تیییر میکنند و از این رو این م العه به بررسسی قابلیست
تیییر عالمتها میپردازد .روشنترین مثال در این زمینه سستون تیییسر در موجسودی انبسار اسست کسه
باته به چرخههای تجاری از سالی به سال دیگر تیییر عالمت آن متفاوت است؛ بنسابراین ،هسدز ایسن

______________________________________________________
1. Temurshoev, et al.
2. AGRAS
3. Minguez, et al.
4. CRAS
5. Konfliktfreies RAS
6. Lenzen, et al.
7. A non-sign-preserving RAS Variant Method
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است که با واردکردن عناصر منفی و مثبت ،همزمان در فرآیند بههنگامسسازی ،عالمستهسا نیسز بتواننسد
تیییر کنند.
 .5طراحی و روش محاسبه جدول داده  -ستانده سال 6937
جدول داده  -ستانده سال  ، 3آخرین جدول آماری انتشساریافته توسسط بانس

مرکسزی اسست کسه

مبتنی بر آخرین دستورالعملهای استاندارد تهیه و تدوین جداول داده  -ستانده توسسط سسازمان ملسل
متحد (سال  ) 333و نظام ساابهای ملی (در سالهای  33و  ) 113است.
این جدول با ابعاد  5فعالیت اقتصادی تهیه شده که در این جدول از روش فعالیت در فعالیت
با فرض تکنولوژی فعالیت (ساختار ثابت فروش محصول) استفاده شسده اسست .د یسل اسستفاده از ایسن
روش ،این است که نخات با جداول پیشین تدوین شده توسسط بانس

مرکسزی هماهنسگ اسست ،دوم

اینکه ،ارقام منفی ایجاد نمیشود ،سوم اینکه ساابهای ملی نیز بر اساس رشسته فعالیست (کسد )ISIC
محاسبه میشود ،بنابراین ،در بههنگام سازی جداول داده  -ستانده نیز به کار میرود و سرانجام اینکسه
اگر جدول عرضه به سمت ق ری بودن گرایش داشته باشد -که نشان از سهم ناچیز محصسو ت ثانویسه
از کل محصو ت اقتصاد است -این روش مؤثرتر خواهد بود .برمبنای این جدول کسه بسه قیمست پایسه
است ،بههنگام سازی جدول داده  -ستانده سال 33

انجام شده است.

در جریان تدوین جداول داده  -ستانده بههنگام شده سال 33
که هری

مراسل متعسددی طسیشسد

دربرگیرنده ویژگی مهمی از اصول تهیه جداول داده  -ستانده است؛ بنابراین ،به منظور بیسان

قواعد ساکم بر جدول داده  -ستانده سال 33

چگونگی محاسبه هری

از اجزای تشکیلدهنده ایسن

جدول به شرح زیر ارائه میشود:
.6

مرحله مطالعاتی :این مرسله نخاتین گام در راه تسدوین جسداول اسست کسه شسامل م العسه
تکنی های بههنگام سازی بهویژه چگونگی اجرای روش راس ،تعیین متییرهسای مسورد نیساز

______________________________________________________
 .ارقام منفی توجیه اقتصادی ندارند و برای رفع این مشکل باید از روشهای آماری بهره برد .برای اطالع بیشستر بسه عنسوان
نمونه نگاه کنید به :ع وان ( ،) 33بانویی و همکاران (  ) 3و مهاجری و همکاران ( .) 3
 .شهشهانی و دهقان.)6931( .
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بهمنظور تهیه آمار و اطالعات مربوطه ،تعیین تعداد فعالیستهسای اقتصسادی در جسدول سسال
و م العه موارد دیگر مورد نیاز است.

33

 .2طبقهبندیهای مورد استفاده :به منظور سفظ هماهنگی و اناجام بین بخسشهسای مختلسف
ساسسابهسسای ملسسی و جسسدول داده  -سسستانده سسسال  ، 33بسسرای طبدسسهبنسسدی فعالیسستهسسا از
طبدهبندی استاندارد صنعتی بینالمللی تمام فعالیتهای اقتصادی ( )ISIC Rev 3.1با توجه
به ساابهای سا نه بان

مرکزی بر ساب مفاهیم  SNAاستفاده شده است.

 .9ارزشگذاری مبادالت اقتصادی :یکاانسازی چگونگی ارزشگذاری مباد ت جسداول داده -
ستانده از اهمیت ویژهای برخوردار است .از آنجا که هزینههای سمل و ندل و بازرگسانی بسرای
گروههای مختلسف خریسداران متفساوت اسست ،اسستفاده از جسدول داده  -سستانده بسه قیمست
خریداران به نتایج نادرست در زمینههای تجزیه و تحلیل و برنامهریزی اقتصادی منجر مسی-
شود .از اینرو گردآوری اطالعات برای تهیه ماتری

ساشیه سمل و ندل و بازرگانی و خسالص

مالیات بر محصول برای محاسبه جدول بر مبنای قیمت پایه ،ضروری است.
 .4محاسبه ماتریس تقاضای نهایی (ناحيه  :)IIاز آنجا که به کسارگیری روش بسههنگسام سسازی
راس ماتلزم شرط معلوم بودن تداضای نهایی هری
برای برآورد این متییر ،هری


از فعالیتهای اقتصادی است ،بنابراین،

از اجزای تداضای نهایی به تفکی

محاسبه میشوند:

مصرز بخش خصوصی :هزینههای مصرز نهسایی خسانوار ،هزینسههسای خانوارهسای
مدیم بابت مصرز کا ها و خدمات را در برمیگیرد .مخارج مصرز نهسایی خسانوار،
مخارج داراییهای ثابت به شکل واسدهای ماکونی یا اشیای گرانبها را در بر نمی-
گیرد .مخارج واسدهای ماکونی توسط خانوارها ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به-
سااب میآید .عالوه بر مصارز عسادی خسانوار ،کا هسا و خسدماتی کسه بسه عنسوان
انتدا ت غیرنددی یا جنای توسط واسدهای دولتسی یسا مؤساسات غیرانتفساعی در
خدمت خانوار به خانوار ارائه میشود ،به صورت هزینه مصرز نهایی واقعی خسانوار
در نظرگرفته میشود .عالوه بر هزینه های مصرفی خسانوار بابست کا هسا و خسدمات

______________________________________________________
1. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
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(شامل کا ها و خدمات غیربازاری که قیمت آنها از نظر اقتصادی معنادار نیاست)،
هزینه های واسدهای دولتی و هزینه های مؤساات غیرانتفساعی در خسدمت خسانوار
بابت مصرز کا ها و خدمات فردی که به عنوان انتدسا ت اجتمساعی بسه خانوارهسا
ارائه میشود ،شامل میشود .اطالعات مورد نیاز محاسبه مصسرز نهسایی خسانوار بسا
استفاده از نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی بسر
ساب کدهای شسش رقمسی  COICOPمرکسز آمسار ایسران و تلفیسق آن بسا طسرح
آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری اداره آمسار اقتصسادی بانس
محاسبه شده است .سپ

هر ی

مرکسزی

از کسدهای شسش رقمسی  COICOPبسر ساسب

کدهای چهار رقمی  ISICو متناسب با سساختار  5فعسالیتی جسدول داده سستانده
استخراج شده است.


مخارج مصرز بخش دولتی :کل مصرز مؤساات غیرانتفساعی در خسدمت خسانوار،
مصرز فردی محاوب می شود ،ستی اگر بخشی از آن ویژگیهای فسردی نداشسته
باشد .هزینه های مصرز نهایی دولت به دو گروه «هزینسههسای مصسرفی فسردی» و
«هزینههای مصرفی جمعی» قابل تفکیس

اسست .در نتیجسه ،هزینسههسای مصسرز

نهایی واقعی دولت ،تنها شامل هزینسههسای جمعسی دولست اسست .بسه بیسان دیگسر،
هزینههای مصرز نهایی واقعی دولت با کل هزینههای مصرفی نهایی دولت پس

از

کار هزینههای مربوط به کا ها و خدمات فسردی دولست کسه بسه عنسوان انتدسا ت
اجتماعی غیرنددی به خانوارها عرضه میشود ،برابر خواهد بود .بردار مصرز نهسایی
دولت از گزارش عملکرد بودجسه دولست در سسال 33

بسر ساسب طبدسه بنسدی

 COFOGو تبدیل آن به کدهای چهسار رقمسی  ISICو متناسسب بسا سساختار 5
فعالیتی جدول داده  -ستانده استخراج شده است.

______________________________________________________
1. Classification of Individual Consumption According to Purpose
2. Classification of the Functions of Government
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616

تشسکیل

سرمایه در انواع ماشینآ ت و لوازم کاب و کار و سرمایهگذاری در ساختمانهسای
ماکونی و سایر ساختمانها ،تدایم میشسود .تشسکیل سسرمایه در ماشسینآ ت و
لوازم کاب و کار به تفکی

ماشین آ ت و لوازم کاسب و کسار وارداتسی و از محسل

تولیدات داخلی مورد بررسسی قسرار مسیگیسرد .کا هسای وارداتسی منسدرج در آمسار
بازرگانی خارجی که بر ساسب طبدسه بنسدی  HSهاستند ،بسا اسستفاده از نتسایج
بررسیهای انجام شده در اداره ساابهای اقتصادی که ماهیت سسرمایهای دارنسد و
تبدیل آن به طبدهبندی  ISICو متناسب با ساختار  5فعالیتی جسدول  ، 33در
برآورد تشکیل سرمایه ماشین آ ت و لسوازم کاسب و کسار از محسل واردات منظسور
میشود .همچنین ،بسا اسستفاده از نتسایج طسرحهسای آمسارگیری صسنعت اداره آمسار
اقتصادی بان

مرکزی و مرکز آمار ایران ،ارزش تولید کا هسای سسرمایهای توسسط

صنایع مختلف برآورد شده و با لحاظ برخی نظسرات کارشناسسی و اطالعسات دیگسر
موجود ،تشکیل سرمایه ماشین آ ت و لوازم کاب و کار از محل تولیدات داخلی به
تفکی

فعالیتهای مختلف محاسبه میشود .تشکیل سرمایه ساختمان به تفکیس

بخش خصوصی و دولتی برآورد شده است .سرمایهگذاری در ساختمان خصوصی با
استفاده از نتایج طرح آماری بررسسی هسای سساختمانی اداره آمسار اقتصسادی بانس
مرکزی و نیز طرح آمارگیری از فعالیت های ساختمانی مرکز آمار ایران برآورد شده
است .برآورد سرمایه گذاری در بخش ساختمان دولتی نیز براساس آمار و اطالعسات
عملکرد بودجه دولت (از محل اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی) ،عملکرد بودجه
شرکتها ،بان ها و مؤساات انتفاعی واباته به دولت ،سازمان تسأمین اجتمساعی و
شهرداریهای کشور انجام شده است.

______________________________________________________
 .گمرک جمهوری اسالمی ایران.
2. Harmonized Commodity Description and Coding System
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صادرات کا ها و خدمات :بردار صادرات شامل صادرات کا ها (شامل نفست خسام و
گاز طبیعی) و خدمات است .به منظور تفکی

صادرات کا ها (غیر از نفست خسام و

گاز طبیعی) برساب طبده بندی فعالیتها ،ارقام مربوط به صادرات تمام کا هسا از
آمار بازرگانی خارجی گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 33

که به صسورت

کدهای هشت رقمی  HSاست (بیش از  111قلم) ،به تفصسیل اسستخراج شسده و
سپ  ،براساس کدهای  ،ISICطبدهبندی شده است .بسه منظسور بسرآورد صسادرات
در فعالیت مربوطه

فرآورده های نفتی نیز از ارقام وزارت نفت استفاده شده و سپ

طبدهبندی شده است .از آنجا که امکسان دسترسسی ماستدیم بسه آمسار مسورد نیساز
صادرات خدمات به تفکی
تراز پرداختهای بان
خدمات به تفکی


خدمات مختلف وجود نداشته اسست ،بنسابراین ،از آمسار

مرکسزی اسستفاده شسده و براسساس آمسار موجسود ،صسادرات

کدهای  ISICمحاسبه و طبدهبندی شده است.

واردات کا ها و خدمات :بسردار واردات شسامل واردات کا هسا و خسدمات اسست .بسه
منظور ثبت واردات کا های هر فعالیت با اسستفاده از آمسار واردات گمسرک کسه بسه
تفکی

کدهای هشت رقمی  HSاست (بیش از  5111قلم) و تبدیل آن بهکسدهای

 ISICو ان باق آن با تعداد رشته فعالیتها عمل شده است .برای واردات خدمات از
آمار تراز پرداختهای بان

مرکزی استفاده شده است .بسه منظسور پوشسش کامسل

واردات ،ارزش واردات فرآوردههای نفتی از آمار گمرک ایران کار و بهطور ماتدیم
از آمار و اطالعات دریافتی از وزارت نفت استفاده شده اسست .همچنسین ،برمبنسای
نظرات کارشناسی ،ارزش واردات قاچاق نیز برآورد شده است.


تیییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری :به منظور محاسبه تیییسر در موجسودی
انبار و اشتباهات آماری از ارقام ساابهای ملی سال 33

بان

مرکزی اسستفاده

شدهاست .بدینمنظور برای فعالیتهای کشاورزی ،معدن (شامل زیسربخش نفست و
گاز) و صنعت از طرحها و آمارهای تکمیلی به صورت جداگانه استفاده شده و ارقام
مورد نظر برآورد شده است.
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 .5محاسبه ماتریس ارزش افزوده (ناحيه  :)IIIبا استفاده از آمار ساابهای ملی بان
در سال 33
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مرکسزی

ارزش افزوده  5فعالیت اقتصادی محاسبه شده اسست .بسرای محاسسبه ارزش

افزوده ،ارزش ستانده هر فعالیت از مصرز واس ه آن کار میشود؛ بسه ایسن معنسا کسه ارزش
کا ها و خدماتی که بهعنوان هزینههای واس های بهکار گرفته میشوند ،به نوبه خود سستانده
ی

فرآیند تولیدی دیگر بوده و زم است از ارزش ستانده این فعالیت کار شسوند تسا ارزش

افزوده فعالیت یا بخش مورد نظر بهدست آید .ارزش افزوده هر فعالیت شامل جبران خسدمات
کارکنان ،خالص سایر مالیاتها بر تولید ،مازاد عملیاتی و درآمد مخستلط (خسالص) و مصسرز
سرمایه ثابت است .گفتنیاست که مجموع مازاد عملیاتی و درآمد مختلط (خالص) به صورت
پاماند و پ

از کار جبران خدمات کارکنان ،خالص سسایر مالیساتهسا بسر تولیسد و مصسرز

سرمایه ثابت (استهالک) از ارزش افزوده محاسبه میشود.
 .1محاسبه ماتریس مبادالت واسطه (ناحيه  :)Iسرجمع ستونی ماتری

مبساد ت واسس ه کسه

همان بردار مصرز واس های فعالیتهای اقتصادی است از آمار ساابهای ملی بان
سال 33

مرکزی

استخراج شدهاست .آمار موجود به قیمت خریداران بوده که با استفاده از خسالص

مالیات بر محصول و تفکی

آن به دو قامت واس های و نهایی ارزش بردار مصرز واس ه به

قیمت پایه به دست میآید .سرجمع س ری ماتری

مباد ت واس ه که همان بردار تداضای

واس ه از فعالیتهای اقتصادی است ،بسا کاسر تداضسای نهسایی (پس

از کاسر ساشسیههسای

بازرگانی ،سمل و ندل و خالص مالیات بر محصول به قیمتهای پایه) از سستانده هسر فعالیست
بهدست میآیند .سرجمع س ری ماتری

مباد ت واس ه که همسان بسردار تداضسای واسس ه

بوده که به صورت پاماند از کار ستانده هر بخش از جمع تداضسای نهسایی (جمسع سس ری
ناسیه  )IIبهدست آمده است.
 .9محاسبه حاشيههای بازرگانی ،حمل و نقل و خالص ماليات بر محصول :هر محصول خریداری
شده توسط فعالیتهای اقتصادی ،شامل مصرز بخسش خصوصسی ،مصسرز دولتسی ،تشسکیل
سرمایه ثابت و صادرات و هزینههای سمل و ندل ،بازرگانی و خالص مالیات بر محصول اسست.
به بیان دیگر ،اعداد جدول ابتدا به قیمت خریسداران اسست و سسپ

بسا بسرآورد ساشسیههسای
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بازرگانی ،سمل و ندل و خالص مالیات بر محصول و کار آنها از قیمت خریداران ارزشها بسه
قیمتهای پایه بهدست میآید.
بهطور کلی ،برای محاسبه جدول داده  -ستانده بههنگامشده سال 33
نواسی رنگی با استفاده از آمار و اطالعات ساابهای ملی سال 33

م ابق با شکل زیر،

تکمیل شسده اسست .بسه منظسور

بههنگام سازی جداول داده  -ستانده همانطورکه پیشتر نیز بیان شد ،روشهای متنسوعی وجسود دارد؛
اما با توجه به استانداردها و توصیه سازمانهای بینالمللی و جمعبندیهای صورت گرفته و با توجه بسه
نداط قوت و ضعف هر ی
33

از روشهای یادشده ،روش راس متعارز برای بههنگام سسازی جسدول سسال

انتخاب شد .با استفاده از نرمافزار  Matlabو بهروز رسانی آمار و اطالعسات جسدول آمساری سسال
تهیه و تدوین شده است.

 ، 3جدول بههنگام شده سال 33

جدول  .9شمای کلی جدول متقارن داده  -ستانده با  52فعاليت اقتصادی
تداضای واس های (بخشهای درونزا) شامل
 5فعالیت اقتصادی

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

معدن

صنعت

کا ها و خدمات تولید شده

جمع تداضای واس ه

مصرز بخش خصوصی

مخارج مصرز بخش دولتی

صادرات کا ها و خدمات

تشکیل سرمایه ناخالص ثابت

واردات کا ها و خدمات

داده واس های
(بخشهای درونزا) 5
فعالیت اقتصادی
اجزای ارزش
افزوده

جبران خدمات کارکنان
خالص سایر مالیات بر تولید
مازاد عملیاتی و درآمد مختلط؛
خالص
مصرز سرمایه های ثابت
جمع ارزش افزوده ناخالص
جمع ستانده به قیمتهای پایه

تیییر در موجودی انبار

معدن
صنعت
کا ها و خدمات عرضه شده
جمع مصارز به قیمتهای پایه
خالص مالیاتهای بر محصول
جمع مصارز به قیمتهای
خریداران

جمع مصارز نهایی

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

تداضای کل داخلی

جدول متدارن داده  -ستانده به قیمتهای پایه

تداضای نهایی (بخش برونزا)
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 .1جمعبندی و نتيجهگيری
سیاتم ساابهای ملی ،عهده دار تدوین و ارائه استانداردها و قواعد ساابداری کالن اقتصسادی اسست.
س م تفصیلی اطالعات و قابلیت استخراج ترازهای اساسی اقتصاد در س م ملی و در س وح بخشسی و
در نتیجه ،اثرات غیرقابل انکار آن بر میزان دقت محاسبات ملی ،موجب شده که جداول داده  -سستانده
به عنوان جزء جداییناپذیر سیاتم ساسابهسای ملسی م سرح شسود .ایسن جسداول از ابزارهسای اصسلی
برنامهریزی اقتصادی به شمار میروند؛ زیرا از ی

سسوی ،مسیتسوان از آن در تهیسه ساسابهسای ملسی

استفاده کرد و از سوی دیگسر ،نتسایج آن را در زمینسه تجزیسه و تحلیسلهسای اقتصسادی و تحلیسلهسای
ساختاری مورد استفاده قرار داد .جداول داده  -سستانده بسه عنسوان یکسی از پیشسرفتهتسرین روشهسای
ساابداری اقتصادی ،چگونگی ارتباط و تعامل متدابل میسان رشسته فعالیستهسای مختلسف و پیونسدهای
موجود میان بخشهای مختلف اقتصادی را از منظسر تداضساکننده و عرضسهکننسده در درون یس

نظسام

اقتصادی بیان میکنند .در گذر زمان روابط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی متأثر از توسعه فنآوری،
اعمال سیاست های اقتصادی و تیییر در قیمتهای نابی دچار تیییراتی میشوند .روش داده  -ستانده
چارچوب تحلیلی مناسبی را برای م العه این تیییرات فراهم میآورد.
تهیه جداول داده  -ستانده به دو روش آماری (پیمایشی) و نیمه آمساری (غیرپیمایشسی) انجسام
میگیرد .در روش آماری از تمامی اطالعات و آمار موجود استفاده مسیشسود و در جسایی کسه اطالعسات
موجود نباشد ،اغلب از روشهای نمونهگیری استفاده خواهد شد .در کل ،روش آماری برمبنای استفاده
از اطالعات واقعی اقتصاد است .در بایاری از کشورها تهیه جداول داده  -ستانده آمساری هسر  5یسا 1
سال ی

بار در دستور کار قرار گرفته و در دورههای زمانی بین ایسن جسداول ،بسه تهیسه جسداول نیمسه

آماری و بههنگامشده مبادرت مینمایند.
جدول داده  -ستانده سال  ، 3آخرین جدول آماری انتشاریافته توسط بان

مرکزی است

که مبتنی برآخرین دستورالعملهای استاندارد تهیه و تدوین جداول داده  -ستانده توسط سازمان ملل
متحسد (سسال  ) 333و نظسسام ساسابهسسای ملسسی (در سسسالهسای  33و  ) 113اسسست .ایسسن جسسدول
دربرگیرنده جداول عرضه و مصرز به ابعاد  13محصول در  5فعالیت و جسدول متدسارن فعالیست بسا
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تکنولوژی فعالیت به ابعاد  5در  5است .بر اساس اطالعات ایسن جسدول کسه بسه قیمست پایسه اسست،
بههنگام سازی جدول داده  -ستانده سال 33
33

انجام شده است .جدول داده  -ستانده متدسارن سسال

با ابعاد  5در  5فعالیت و با فرض تکنولوژی فعالیت تهیه شده است.
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تصویر سال  6937اقتصاد ایران در یک نگاه (ميليارد ریال)
ارزش
افزوده
ناخالص

جبران خدمات کارکنان
0،087،870
خالص سایر مالیات بر تولید
30،058

8,805,
700

مازاد عملیاتی و در آمد مختلط ،خالص
8،077،888
مصرف سرمایه های ثابت
888،835

کشا ورزی ،شکار جنگلداری

077،083
8،858

ماهیگیری

08،007

نفت و گاز

عرضه
کل
داخلی
7,744,
459

سایر معادن
08،837
0،807،558

صنعت
آب ،برق و گاز

088،883

ساختمان

538،588

عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیرگاهها

087،080

هتل و رستوران

08،888

خریداران

مستغالت ،کرایه و فعالیت های کسب و کار
375،883
امور عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی

مصارف
واسطه
به قیمت
8,087,
588

080،033

آموزش

00،880

بهداشت و مددکاری اجتماعی

58،885

تولید
ناخالص
داخلی
به قیمت
های پایه

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی
05،830

8,888,
850
مصرف بخش خصوصی
8،030،707
مصرف بخش دولتی
805،858

مصارف نهایی به
قیمت پایه
4,789,268

تشکیل سرمایه ناخالص ثابت
0،800،808

تقاضای
کل داخلی
7,744,459

صادرات کاالها و خدمات
0،883،780
واردات کاالها و خدمات
0،830،388
تغییر در موجودی انبار و اشتباهات
آماری 580،080
مصارف واسطه
2,955,191

خالص
مالیات
های بر
محصول
33, 514

تولید ناخالص
داخلی به
قیمت بازار
7,777,973
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