فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال پنجم ،شمارهي  ،91پايیز 9911

صفحات581-511 :

بررسي آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از محدوديت عرضه در
زيربخشهاي صنعت بر ساير بخشهاي اقتصادي با استفاده از الگوي اصالحشده
ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه محور
فریدزاد*5

علی
پریسا
تاریخ دریافت4901/20/20 :

مهاجری2

تاریخ پذیرش4901/20/20 :

چکيده
محاسبات حاکی از آن است که حدود  06درصد از کل واردات واسطهای بهطور مستقيم توسط زیربخشهای صنعت و در
فرآیند توليد آنها استفاده میشود .در این مقاله با بهکارگيری ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال  5936مرکز
پژوهشهای مجلس و در قالب الگوی اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور با رویکرد مقداری (توليد)،
این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفته است که اگر محدودیتی در عرضه (یا واردات) هر یک از زیربخشهای صنعت
رخ دهد ،چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت .نتایج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات
ناشی از محدودیت عرضه در زیربخشهای صنعت حاکی از آن است که نخست ،بيشترین محدودیت عرضه واردات واسطه
در بخش ساخت کک ،فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی رخ میدهد که با کاهش  88هزار ميليارد ریالی ،باالترین
ميزان کاهش توليد را در کل اقتصاد ایجاد مینماید .همچنين در تمامی سناریوها ،بهجز محدودیت واردات واسطه در بخش
صنایع غذایی و آشاميدنی ،مازاد عملياتی بيشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل توليد به خود اختصاص داده است که
تقریباً بيش از  16درصد از کل کاهش درآمد عوامل توليد را شامل میگردد .درآمد مختلط نيز پس از مازاد عملياتی ناخالص
بيشترین سهم از کاهش درآمد عوامل توليد را به خود اختصاص داده است .در تمامی زیربخشهای صنعت که با محدودیت
واردات واسطه مواجه بودهاند ،بهجز بخش ساخت کک ،توليد فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی ،در سایر موارد
مطابق انتظار خانوارهای شهری بيشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکتها تجربه کردهاند.
کليدواژهها :محدودیت عرضه ،الگوی اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی ،ضرایب فزاینده تقاضا به توليد ،ضرایب
فزاینده توليد به توليد.
طبقهبندي .E12 ,E16 ,E23 ,O11 ,O14 :JEL

 .1استادیار گروه اقتصاد انرژی ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
(*نویسنده مسئول)
 .2استادیار گروه اقتصاد نظری ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی

Email: ali.faridzad@atu.ac.ir
Email: parisa_m2369@yahoo.com.
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 .1مقدمه
تفکيک حسابهای ملی به مبادالت واسطهای بين فعاليتها و ارتباطات فعاليتها با اجزای تقاضای
نهایی و ارزشافزوده ،از مهمترین ویژگیهای بارز جداول داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی
است .این ویژگی سبب شده است تا جداول داده-ستانده و ماتریسهای حسابداری اجتماعی ،کاربردهای
متعددی در برنامهریزی و سياستگذاری مرتبط با فعاليتها داشته باشند که از جمله آنها میتوان به
شناسایی فعاليتهای پيشرو در اقتصاد اشاره نمود؛ اما نکتهای که در این ميان وجود دارد آن است که
ماهيت داخلی و یا خارجی بودن مبادالت واسطهای و اجزای تقاضای نهایی در جداول داده-ستانده و
ماتریس حسابداری اجتماعی متعارف مشخص نيست و بر اساسِ این نوع از جداول داده-ستانده یا
ماتریسهای حسابداری اجتماعی صرفاً میتوان ضرایب فنی یا ضرایب فزاینده توليدی را مستقل از
ماهيت وارداتی یا داخلی بودن ،استخراج نمود.
رویکرد متعارف در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری
استون-پيات-راند است که همانند الگوهای کالن کينز و بخشی لئونتيف ،الگویی تقاضامحور و
توليدکننده ضرایب فزاینده تقاضا به توليد هستند .در این رویکرد ،اقتصاد با تمام ظرفيت کار کرده و
محدودیتی برای عرضه در سطح بخشهای اقتصادی وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،هر آنچه بخشهای
اقتصادی تقاضا نمایند ،بخش عرضهکننده به شکل درونزا به تقاضای بازار واکنش مثبت نشان میدهد
و در این مورد انعطافپذیر است؛ اما چه در ابعاد نظری و چه در بعد عملياتی و تجربی ،چنين فروضی
میتوانند زیر سؤال بروند بهطوریکه بخشهای اقتصادی به دالیل محدودکننده متعدد مانند محدودیت
در واردات نتوانند همانند گذشته به تقاضای سایر بخشها پاسخ مثبت دهند ،لذا شرایط ویژه توأم است
با فرض محدودیت طرف عرضه که برای نمونه ممکن است به دليل وقوع محدودیت واردات واسطه در
برخی بخشها رخ داده باشد.
طبق محاسبات صورت گرفته بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی بههنگام شده سال  5936مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بيش از  06درصد نياز مستقيم بخشهای اقتصادی به واردات
واسطهای در زیربخشهای صنعت تمرکز یافته است .هر چند در برخی مطالعات داخلی 5به موضوع
وابستگی بخش های اقتصادی به واردات پرداخته شده است و نتایج آنها حاکی از آن است که توان
توليدی بخشهای اقتصادی به شدت تحت تأثير محدودیت واردات قرار میگيرد اما در این مطالعات به
این موضوع پرداخته نشده است که آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی محدودیت واردات در زیربخشهای
صنعت بر سایر بخشهای اقتصادی چه میباشد و اگر برای نمونه ،صنایع مواد غذایی با محدودیت
واردات مواجه شوند ،بيشترین آسيب به کداميک از بخشهای اقتصادی وارد خواهد شد و کاهش درآمد
__________________________
 .5برای نمونه میتوانيد به مطالعه مهاجری و موسوی نيک ( )5935و مهاجری و فریدزاد ( )5939مراجعه نمایيد.
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عوامل توليد و درآمدهای شهری و روستایی چگونه خواهد بود؟ که هدف اصلی مقاله حاضر پاسخگویی
به پرسشهای فوق است.
در راستای بررسی موضوعات فوق ،مطالب مقاله حاضر در چهار بخش سازماندهیشده است .بخش
نخست به مروری بر وضعيت واردات در ایران و منابع اصلی تأمين نيازهای ارزی واردات اختصاصیافته
است .مطالعات پيشين و روششناسی الگوی اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور در
شرایط ویژه به ترتيب در بخشهای دوم و سوم از مقاله تبيين شده است .در بخش چهارم ،پایههای
آماری و تحليل نتایج تشریح گردیده و در پایان ،جمعبندی از مهمترین نکات ارائهشده است.
 .2مروري بر وضعيت واردات در ايران و بررسي منابع اصلي تأمين نيازهاي ارزي
واردات
طبق آمارهای ارائهشده توسط بانک مرکزی ،کل واردات کاال (گمرکی و غيرگمرکی) از حدود  59ميليارد
دالر در سال  5988به  88ميليارد دالر در سال  5936افزایشیافته و پس از آن ،روند کاهشی را تجربه
نموده تا اینکه در سال  5935و  5932به ترتيب به  08و  05ميليارد دالر رسيده است و در سال 5939
با نرخ رشد مثبت  0درصدی ،به  01ميليارد دالر افزایشیافته است.
بر اساس آمارهای فوق ،در  1سال منتهی به  ،5939بيش از  948ميليارد دالر کاالی واسطهای،
سرمایهای و مصرفی وارد کشور شده که معادل با متوسط واردات  86ميليارد دالری در سال است .هر
چند مقدار این واردات ،اهميت زیادی در سياستگذاری دارد اما ترکيب واردات و تأمين ارز مورد نياز برای
این حجم از واردات ،نيز حائز اهميت است .ترکيب واردات (اعم از سرمایهای ،واسطهای و مصرفی یا
نهایی) از این جهت اهميت دارد که میتواند بر ظرفيت و توان توليدی داخل تأثير بگذارد ،بدیهی است
قابل مالحظه بودن سهم کاالهای وارداتی مصرفی ،نه تنها کمکی به رشد و توليد کشور نخواهد کرد،
حتی ممکن است توليد برخی صنایع را نيز بهطور منفی تحت تأثير قرار دهد.
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جدول  :1ترکيب کاالهاي وارداتي
واحد :ميليون دالر/درصد
سال
5981
5980
5988
5988
5983
5986
5985
5982
5989
5984
5981
5980
5988
5988
5983
5936
5935

کاالي سرمايهاي
ارزش
9868
4002
0662
4156
4894
9029
4986
1109
8648
3501
8582
8838
56161
3852
56490
55199
8158

مواد اوليه و کاالي واسطهاي

سهم
6/21
6/99
6/42
6/90
6/94
6/25
6/26
6/25
6/29
6/29
6/53
6/58
6/53
6/58
6/50
6/53
6/50

ارزش
3550
8120
0956
0221
8465
52186
51810
58126
29125
21203
28511
92349
98030
91390
93139
46202
90596

سهم
6/06
6/19
6/44
6/43
6/12
6/85
6/85
6/86
6/00
6/04
6/01
6/08
6/08
6/01
6/05
6/01
6/08

کاالي مصرفي
ارزش
2534
2668
2655
5348
2552
5494
2593
2151
9826
4859
0931
0038
8845
3198
54426
56659
8869

سهم
6/51
6/54
6/54
6/51
6/51
6/68
6/56
6/3
6/55
6/59
6/51
6/54
6/54
6/58
6/22
6/50
6/50

منبع :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ،بانک مرکزی

بررسی آمار ترکيب واردات منتشرشده توسط بانک مرکزی ،حاکی از یک روند پرتالطم واردات
کاالهای سرمایهای است که در نمودار ( )5ترسيمشده است .همچنين ،بهرغم روند افزایشی واردات
کاالهای سرمایهای ،سهم این کاالها از کل واردات در  51سال اخير کاهش چشمگيری یافته است
بهطوریکه از  42درصد در سال  ،5988به حدود  50درصد در سال  5935رسيده است .این امر
منعکسکننده آن است که گسترش واردات کشور در راستای افزایش ظرفيتهای توليدی کشور نبوده
و بيشتر به واردات کاالهای مصرفی و واسطهای اختصاصیافته است.
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سهم كاالی سرمايه ای از كل واردات

واردات كاالی سرمايه ای

نمودار  :1روند واردات کاالهاي سرمايهاي و سهم آنها از کل واردات گمرکي
واحد :ميليون دالر/درصد
منبع :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ،بانک مرکزی

برخالف کاالهای سرمایهای ،روند واردات کاالهای واسطهای و مواد اوليه نوسان کمتری داشته و
بهاستثنای برخی سالها ،رو به افزایش بوده است .طبق آمارهای بانک مرکزی ،بخش عمدهای از
افزایش واردات در سالهای اخير ،نشأتگرفته از افزایش کاالهای واسطهای وارداتی بوده و هماکنون
حدود  01کل واردات را به خود اختصاص داده است .واردات کاالهای مصرفی نيز رو به افزایش بوده
اما سهم آن بهمرور زمان تقریباً رو به کاهش بوده است.
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سهم كاالهای واسطه ای از واردات

واردات كاالهای واسطه ای

نمودار  :2روند واردات کاالهاي واسطهاي و مواد اوليه و سهم آنها از کل واردات گمرکي
واحد :ميليون دالر/درصد

منبع :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ،بانک مرکزی
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واردات كاالهای مصرفی

سهم كاالی مصرفی از كل واردات

نمودار  :3روند واردات کاالهاي مصرفي و سهم آنها از کل واردات گمرکي
واحد :ميليون دالر/درصد

منبع :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ،بانک مرکزی

صرفنظر از روند صعودی واردات بهویژه در دو دهه اخير ،مسئله مهم دیگر آن است که منابع ارزی
الزم برای این حجم از واردات از کجا تأمين میگردد؟ عدم تنوع سبد صادرات کاالهای کشور ،یکی از
اساسیترین ویژگیهای اقتصاد ایران محسوب میشود که از این ناحيه ،کشور را آسيبپذیر ساخته است.
بر اساس آمارهای موجود ،صادرات کشور تقریباً تکمحصولی است و حدود  01تا  88درصد از درآمدهای
ارزی در دو دهه اخير ،از طریق فروش نفت خام ،فرآوردههای نفتی ،گاز طبيعی و ميعانات گازی به
دست میآید.
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21030 28461 23904 28237 33991 43835 64525 76190 97667 101289 88326 112788145806 97271 93124 86471

صادرات كاال

17089 24280 19339 22966 27355 37448 55791 64665 84505 86619 69957 90191 119148 68058 64882 55352

صادرات نفتی

 0.8126 0.85310.809030.813330.804770.854290.864640.848730.865240.855170.792030.799650.817170.699670.696730.64012سهم صادرات نفتی از كل صادرات

نمودار  :4روند صادرات نفتي ،کل صادرات کاال و سهم صادرات نفتي از کل صادرات کاال
واحد :ميليون دالر/درصد
منبع :بانک مرکزی ،گزیده آمارهای اقتصادی ،تراز پرداختها در سالهای  5989تا  5939و محاسبات محقق.
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متوسط سهم  86درصدی صادرات نفتی از کل صادرات کاالی کشور و سهم حدوداً  96درصدی
صادرات محصوالت پتروشيمی و شيميایی از صادرات غيرنفتی کشور سبب شده است تا بيش از 80
درصد درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات آن دسته از کاالهایی بهدست آید که در معرض تحوالت
بينالمللی و تصميمات کشورهای صنعتی (بهعنوان عمدهترین متقاضيان و خریداران) قرار میگيرند.
متعاقباً با توجه به اینکه وا ردات کاالها عمدتاً وابسته به درآمدهای ارزی نفتی بوده است لذا وارد شدن
هرگونه شوکی به این درآمدها ،واردات کشور را نيز تحت تأثير قرار میدهد.
 .3مروري بر مطالعات الگوي اصالحشده داده-ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي
عرضه محور در ابعاد مقداري (توليد) با تأکيد بر رويکرد ضرايب فزاينده توليد به توليد
و درآمد
الگوهای تعادل عمومی در زمينههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحيطی و انرژی مورد استفاده
قرار میگيرد .نکته مهمی که در بهکارگيری این نوع الگوها برای هر تحليلگر و سياستگذار اهميت پيدا
میکند ،شناخت از شرایط متعارف و شرایط ویژه است .نمودار ( ،)1رویکردهای کلی این نوع الگوها را
در شرایط متعارف و شرایط ویژه برای دو الگوی داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی آشکار
میکند.
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نمودار  :5طبقهبندي از الگوسازي تعادل عمومي داده -ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي در
شرايط متعارف و ويژه
منبع :فریدزاد و همکاران.518 :5939 ،

نمودار فوق ،نهتنها طبقهبندی الگوهای مختلف تعادل عمومی (داده-ستانده و  )SAMرا در شرایط
متعارف و شرایط ویژه که توسط طيف وسيعی از پژوهشگران داخلی و خارجی انجامشده است را بهطور
کامل ارائه میکند ،بلکه همچنين امکان تعيين و شناسایی خألهای پژوهشی در این زمينه را فراهم
مینماید .بهعنوان نمونه در شاخه اول پژوهشهای صورت گرفته در شرایط متعارف ،مطالعات سالمی
و پرمه ( ،)5986سالمی ( ،)5982بانوئی و سایرین ( ،)5982بانوئی و سایرین ( ،)5989کياییها (،)5983
بانوئی و مؤمنی ( ،)5983انصاری و سایرین ( )5936را میتوان فهرست نمود که از رویکرد مقداری به
شکل رویکرد تقاضا به توليد در مدلهای داده  -ستانده و تقاضا به توليد و درآمد در مدلهای SAM
در شرایط متعارف استفاده نمودهاند .همچنين مطالعات بانوئی و پروین ( ،)5988پروین و سایرین (،)5988
حيدری و پرمه ( ،)5983فریدزاد و سایرین ( ،)5936پرمه و سایرین ( )5936از رویکرد هزینهای به شکل
ارزشافزوده به قيمت در قالب الگوی داده-ستانده یا رویکرد نشتیها (مالياتها ،یارانهها و مانند آن) به
قيمت و هزینه زندگی در قالب الگوی  SAMدر شرایط متعارف بهره جستهاند.
اما شاخه دوم پژوهشی ،مربوط به شرایط ویژه در قالب رویکردهای مقداری و هزینهای داده  -ستانده
و  SAMکه در نمودار ( )1مشاهده میشود ،مورد توجه تعداد محدودی از محققان و پژوهشگران داخلی
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قرار گرفته است .در ابعاد مقداری و قيمتی و در چارچوب الگوی اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی
در مطالعات داخلی ،میتوان به مطالعه گلشاهی ( ،)5936بانویی ( )5936و بانویی و همکاران (،)5935
فریدزاد و همکاران ( )5935و فریدزاد و همکاران ( )5939و خالقی و همکاران ( )5934اشاره نمود.
ميلر و بلر ( 5381و  5)2663اولين پایههای نظری الگوهای اصالحشده داده  -ستانده یا الگوهای
داده  -ستانده در شرایط ویژه را طرح نموده و نشان دادهاند که پيشنياز اساسی بهکارگيری الگوهای
متعارف و مختلط در سنجش اهميت بخشها در نظر گرفتن شرایط و فروض منتسب به آنهاست.
کرشنر و هوباسک ( 2)2663با استفاده از الگوی مختلط تقاضامحور لئونتيف آثار و تبعات کاهش
ناگهانی  56درصد توليد نفت خام و گاز طبيعی را بهعنوان بخش شامل محدودیت عرضه را بر سایر
بخشهای اقتصادی بدون محدودیت عرضه برای کشورهای انگلستان ،شيلی و ژاپن مورد سنجش قرار
دادهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که بخشهای برق ،حملونقل ،مالی ،بيمه و عمدهفروشی و
خردهفروشی بيشترین کاهش توليد را در هر سه کشور به خود اختصاص دادهاند.
بانوئی و سایرین ( 9)2656آثار و تبعات اقتصادی کاهش توليد  46درصد بنزین از منظر تقاضاکننده
بر کاهش توليد سایر بخشها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است .بانوئی ( )5936در مطالعه دیگری،
به بررسی آثار و تبعات اقتصادی کاهش توليد  8درصد در بخش کشاورزی و کاهش توليد  59/1درصد
زیر بخشهای زراعت و باغداری ناشی از خشکسالی در سال  ،5983بر کاهش توليد سایر بخشهای
اقتصادی بـر مبنای الگوهای مختلط تقاضامحور لئونتيف و عرضه محور گش (هر دو الگو بهعنوان
الگوهای اصالحشده عرضه محور شناخته میشوند) پرداختهشده است .ذکر این نکته ضروری است که
تاکنون مطالعهای با روش داده-ستانده در ابعاد هزینهای صورت نگرفته است.
در الگوهای اصالحشده داده-ستانده در شرایط ویژه تنها میتوان آثار و تبعات اقتصادی ناشی از
محدودیت عرضه یک کاال یا یک بخش را مورد سنجش قرار داد .الگوهای اصالحشده شبه ماتریس
حسابداری اجتماعی عالوه بر سنجش اهميت بخشها از منظر توليد ،ابعاد اجتماعی توزیع درآمد نيز در
نظر میگيرند ،اما الگوهای اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی عالوه بر توليد دو نوع توزیع درآمد،
یعنی توزیع درآمد مربوط به عوامل توليد و توزیع درآمد گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را نيز
مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهند.
هاتونو و رسوسادرامو ( 4)2668نيز به بررسی آثار اقتصادی کنترل مصرف انرژی در اندونزی
پرداختهاند .از دیگر مطالعات در این زمينه میتوان به موضوعاتی نظير اقتصاد ماهيگيری (فرناندز ماچو
__________________________
1. Miller, R.E. and Blair P.D.
2. Kereshner, C. and Hubacek, K.
3. Banouei, A.A. and et al.
4. Hortono, D. and Resosudarmo, B.P.
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و همکاران ( ،)5)2668اقتصاد محيط زیست (رسوسادرامو و توربک ( ،)2)5330اقتصاد سياسی و موضوع
تعدیل ساختاری (ریچ و همکاران ( )9)5338اشاره نمود که تمامی آنها از الگوی اصالحشده یا مختلط
ماتریس حسابداری اجتماعی بهره بردهاند.
لذا با توجه به مطالعات انجامشده در این زمينه ،مطالعه حاضر از چند منظر نسبت به سایر مطالعاتی
که تاکنون صورت گرفته است ،متفاوت است .اول آنکه ،تاکنون پژوهشگران به آثار و تبعات سوء ناشی
از محدودیت عرضه واردات واسطه در بخشهای اقتصادی را مورد توجه قرار ندادهاند .دوم آنکه ،نزدیک
به  06درصد از کل حجم واردات واسطه در بخش صنعت صورت گرفته است و لذا این موضوع
پتانسيلهای آسيبپذیری بخشهای صنعتی ایران را نسبت به تبعات سوء اقتصادی مانند تحریمهای
اقتصادی بيش از گذشته افزایش خواهد داد .سوم آنکه ،برای این منظور از روشهای تفکيک واردات
استفاده خواهد شد تا بتوان ميزان واردات واسطه در زیربخشهای اقتصادی ایران را محاسبه نمود .این
روشها در مطالعه بانوئی ( )5935مورد مالحظه و بررسی تجربی قرار گرفتهاند .مطالعه حاضر نشان
میدهد که نوع واردات ،میتواند در تفکيک آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه
واردات در کشور با استفاده از الگوی اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی قابليت سنجش کمی
داشته باشد.
 .4روششناسي الگوي اصالحشده ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه محور در
شرايط ويژه با رويکرد مقداري (توليد) از منظر تقاضاکننده
به لحاظ روششناسی دو الگوی کلی در شرایط متعارف در سنجش اهميت بخشهای مختلف اقتصادی
مورد استفاده قرار میگيرند که عبارتاند از الگوی استاندارد تقاضامحور لئونتيف 4و الگوی عرضه محور
گش 1هستند .در این تحقيق عموماً مبنای تجزیهوتحليل نتایج بر مبنای الگوی لئونتيف (از منظر
تقاضاکننده) میباشد که میتوان آن را با اصالحاتی بهطور همزمان در شرایط متعارف و در شرایط ویژه
بکار برد.

__________________________
1. Fernandez-Macho, Javier and et al.
2. Resosudarmo, B.P. and Thorbecke, E.
3. Rich, K.M. and et al.
4. Leontief’s Standard Demand Side Model
5. Ghosh’s Supply Side Model
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 .1-4الگوي استاندارد ماتريس حسابداري اجتماعي تقاضا محور لئونتيف در شرايط
متعارف
بر اساس این روش که بر مبنای مطالعه پروین و همکاران ( )5988و بانوئی ( )5935تلفيق و ارائه شده
است ،در چارچوب الگوی متعارف  SAMو در شرایط متعارف از روابط همزمان تراز توليدی و تراز
درآمدی عوامل توليد و نهادهای داخلی جامعه استفاده میشود که به شکل رابطه زیر است:

()5

Y n  Bn Y n  X n

()2

( I  Bn ) Y n  X n

()9

Y n  I  B n  X n  M a X n
1

بهطوریکه:
 Ma

()4

I  B n 

1

 

1

Bn  Bij ; Bij  T ij Y j

بر مبنای روابط ( )5تا ( )4مشاهده میشود که  Tijماتریس مبادالت واسطهای سه حساب درونزای
توليد ،حساب عوامل توليد و حساب نهادهای جامعه میباشد .ماتریس  Bijماتریس ضرایب مستقيم یا
ميل متوسط به هزینه سه حساب درونزا و  Maماتریس ضرایب فزاینده حسابداری در شرایط متعارف را
نشان می دهد .تقاضای نهایی و اجزای آن برونزا ،توليد درونزا و عوامل اوليه نامحدود است بهطوریکه
آثار و تبعات تغييرات در تقاضای نهایی بر تغييرات توليد مورد سنجش قرار میگيرد .ضرایب فزاینده
حسابداری توليدی نيز بهعنوان ضرایب ساختاری پل ارتباطی ميان تقاضای نهایی و تغييرات توليدی و
درآمدی گروههای اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود و بدین ترتيب از این منظر به ضرایب فزاینده
تقاضا به توليد و درآمد معروف هستند .این رابطه میتواند به صورت فرم سياستگذاری و به شکل رابطه
( )1نوشته شود:
()1

1
Y n  ( I  Bn)  X n  M a  X n

رابطه ( )1بهطورکلی در تحليلها و سياستگذاریهای اثربخشی و کوتاهمدت اقتصادی و اجتماعی
در شرایط متعارف مورد استفاده قرار میگيرد .این رابطه ،همانند رابطه الگوی داده ـ ستانده یک رابطه
تقاضا به توليد و درآمد است و همواره از منظر تقاضاکننده مورد سنجش قرار میگيرد و فرض میشود
که بخشهای اقتصادی در حساب توليد از شرایط یکسانی برخوردار هستند یعنی فاقد محدودیت طرف
عرضه هستند.
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 .2-4الگوي اصالحشده ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه محور لئونتيف در شرايط
1

ويژه
برخالف مبانی نظری الگوی کالن کينز که به ازای هر ميزان تقاضا در هر بخش اقتصادی ،عرضه به
بخشهای مذکور صورت میگيرد (شرایط متعارف اقتصادی) ،این فرض در شرایط ویژه برقرار نخواهد
بود .برای این منظور نياز است تا الگوی متعارف بر مبنای الگوی متغير مختلط 2به الگوی  SAMدر
شرایط ویژه اصالح گردد .در الگوهای اصالحشده  SAMدر شرایط ویژه در بعد مقداری میتوان عالوه
بر سنجش ميزان تغييرات تقاضای نهایی در هر بخش از اقتصاد یا محصول (در بخش فاقد محدودیت
عرضه) بر توليد سایر بخشهای اقتصادی ،درآمد عوامل توليد و نهادهای جامعه ،ميزان تغييرات بخش
با محدودیت عرضه را بر توليد سایر بخشهای اقتصادی بدون محدودیت ،درآمد عوامل توليد و نهادهای
جامعه در شرایط ویژه اندازهگيری نمود .از اینرو در اصطالح ،الگوی  SAMاز یک الگوی با ضرایب
فزاینده تقاضا به توليد و درآمد به الگویی با رویکرد ضرایب فزاینده توليد به توليد و درآمد تغيير میکند.
جدول  :3ماتريس حسابداري اجتماعي بر اساس حسابهاي درونزا و برونزا و بر اساس بخش توليدي با
محدوديت و بدون محدوديت عرضه
وروديها

درآمد يا

برونزا

تقاضاي

دولت ،انباشت و

محدوديت

بدون محدوديت

درونزا

کل

دنياي خارج

عرضه

عرضه

ync

Xnc

Q

Bnc

yc

Xc

Bc

R

ye

G

Lc

Lnc

y'e

y'c

y'nc

خروجيها
توليد

بدون

عوامل توليد

محدوديت

نهادهاي جامعه

عرضه

بخش توليدي
دولت ،انباشت
و دنياي خارج

درونزا

محدوديت
عرضه
برونزا

عرضه يا هزينه کل

منبعHortono, D. and Resosudarmo, B. P. (2008) :

به منظور ارائه الگوی اصالحشده  SAMدر شرایط ویژه و با استفاده از نامگذاری متغيرهای ارائهشده
در جدول ( ،)9روابط زیر بر اساس الگوی متغير مختلط ارائه میشود .بر اساس این جدول ،ماتریس
ضریب فزاینده رابطه تراز توليدی و درآمدی رابطه ( )2و همچنين رابطه ( )1به چهار ماتریس مجزا در
__________________________
 .5برای جزئيات بيشتر به مطالعه فریدزاد و همکاران ( )5935مراجعه نمایيد.
2. Mixed Variable Model
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قسمت درونزا تجزیه و افراز میشود .این چهار ماتریس شامل ماتریس  Bncاست که نمایشدهنده
تمامی حسابهای درونزاست که در حساب توليد آنها هيچگونه محدودیت عرضه در بخشهای اقتصادی
مشاهده نمیشود .ماتریس  ، Rبخش اقتصادی از حساب توليد را نشان میدهد که بهصورت یک بردار
سطری از سایر حسابهای درونزا تفکيکشده است .همچنين ماتریس  Qبردار ستونی بخش اقتصادی
با محدودیت عرضه میباشد که از حساب توليد و متغيرهای درونزا افراز شده است .بهعبارتدیگر
ماتریسهای سطری  Rو ستونی  Qماتریسهایی هستند که پيش از آن در الگوی متعارف به شکل
درونزا در مدل تعيين میشدند درحالیکه به دليل رخداد محدودیت عرضه در بخش فوق ،بخشهای
دیگر نمیتوانند مشابه گذشته از بخش فوق بهطور با کشش تقاضای نهایی داشته باشند .در نهایت B c
ماتریس تک عنصری است که مربوط به بخش اقتصادی دچار محدودیت عرضه میباشد.
در این صورت رابطه ( )2میتواند به شکل رابطه ( )0تبدیل شود:5
()0

  X nc 
Q
 ( I  Bnc) 0   Y *nc   I
   

 R

 I   X *c   0  ( I  Bc )   Y *c 

1

()8

  X nc 
Q
 Y *nc   ( I  Bnc) 0   I



 X *c    R
 I   0  ( I  Bc )   Y *c 


بر اساس دستور معکوس نمودن ماتریسها ،میتوان مجدداً رابطه ( )8را بهصورت رابطه ( )8بازنویسی
نمود:
()8

1
0   I  Q    X nc 
 *   I  Bnc
  Y nc*   

  *
1
 X c   RI  Bnc  I   0  I  Bc   Y c 

بر این اساس ،رابطه ( )8را میتوان به شکل رابطه ( )3بازنویسی نمود:
()3

1
  X nc 
I  Bnc1 Q
 *   I  Bnc
  Y nc*   
 * 
1
1
 X c   RI  Bnc RI  B nc Q  I  Bc   Y c 

رابطه ( )3بهصورت خالصهشده بر اساس رابطه ( )56ارائهشده است:
()56

Y * 
X 
  nc*   M m   *nc 
 Xc
 Yc 
__________________________
1. Hortono, D. and Resosudarmo, B. P.; Miller, R.E. and Blair P.D.
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رابطه ( )56در مقایسه با رابطه ( )1دارای ویژگیهایی است که عالوه بر آنکه از منظر روششناسی
دارای اهميت است ،میتواند در سنجش آثار و تبعات محدودیت عرضه واردات واسطه زیربخشهای
صنعت در شرایط ویژه مورد استفاده قرار گيرد:
الف -رابطه ( )1آثار و تبعات سياستهای افزایش تقاضای نهایی را بر افزایش توليد و درآمد در شرایط
متعارف تعيين میکند درحالیکه با توجه به رابطه ( )56نه تنها آثار و تبعات سياستهای افزایش
تقاضای نهایی یعنی افزایش ( X ncتقاضای نهایی بخشهای توليدی که دارای محدودیت عرضه
نيستند و همچنين عوامل توليد و نهادهای داخلی جامعه) را بر افزایش توليد  Y  cشامل توليد بخشها،
درآمد عوامل توليد و درآمد نهادهای جامعه که شامل محدودیت نيستند ،را همانند رابطه ( )1در شرایط
ویژه مورد سنجش قرار میدهد ،بلکه قابليت سنجش کاهش توليد بخش محدودیت عرضه توليد ∗Yc
را بر کاهش توليد سایر بخشها ،کاهش درآمد عوامل توليدی و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه
را در شرایط ویژه داراست.
ب -رابطه ( )56به دو علت در مقایسه با رابطه ( )1یک الگوی مختلط یا ترکيبی است .اوالً شرایط
متعارف و شرایط ویژه را نمایش میدهد و ثانياً حاوی متغيرهای برونزا و درونزای ترکيبی هستند.
بهعبارتدیگر ∗ Ycمتغير درونزایی است که بهعنوان متغير برونزای بخش دارای محدودیت عرضه تلقی
میگردد و همچنين ∗ Xcمتغير برونزایی است که بهعنوان متغير درونزا تلقی میگردد به همين علت
رابرتس ( 5)5334این نوع الگوها را ،مدلهای متغير مختلط مینامد .متغيرهای برونزا و درونزای سایر
حسابها همانند رابطه ( )1در نظر گرفته میشوند.
ج -رابطه ( )1رویکرد ضرایب فزاینده تقاضا به توليد از منظر تقاضاکننده را ارائه میدهد و ضریب فزاینده
 Maکه زنجيرههای سيکل توليدی (توليد-درآمد-مصرف-توليد) را نشان میدهد به ماتریس ضریب
فزاینده حسابداری معروف است .در رابطه ( )56نيز ماتریس  Mmزنجيرههای سيکل توليدی را
بهصورت ترکيبی از شرایط متعارف و ویژه ارائه میدهد .به همين دليل ماتریس  Mmبه ماتریس
ضرایب فزاینده مختلط یا ماتریس ضرایب فزاینده محدودیت عرضه یا در مواردی بهعنوان ماتریس
ضرایب فزاینده توليد به توليد معروف است .بر این اساس میتوان آثار و تبعات اجتماعی ناشی از
محدودیت عرضه واردات واسطه زیربخشهای صنعت کشور مورد مطالعه را بر کاهش توليد سایر
بخشهای اقتصادی بدون محدودیت عرضه ،کاهش درآمد عوامل توليد و کاهش درآمد نهادهای
جامعه را محاسبه نمود .بهعبارتی با کاهش توليد سایر بخشها ناشی از محدودیت عرضه ،درآمد عوامل
توليد و به تبع آن درآمد نهادهای جامعه کاهش مییابد .کاهش درآمد نهادها موجب کاهش مصرف
و در نهایت با کامل شدن سيکل مجدداً منجر به کاهش توليد میشود .عموماً این آثار زنجيرهای در
__________________________
1. Roberts, D.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ كاربردی ايران

سال پنجم -شماره  -11پايیز 1315

169

برخی مطالعات ،ضرایب فزاینده پسين ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور لئونتيف ناميده
میشوند .بنابراین بر اساس مطالعه فریدزاد و همکاران ( ،)5935مدلهای اصالحشده از منظر
سياستگذاری ،عالوه بر سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی که پيش از این اشارهشده ،میتوانند
مدیریت منابع را در شرایط ویژه ارائه نمایند.
 .5پايههاي آماري و تجزيهوتحليل نتايج بر اساس الگوي اصالحشده  SAMعرضه
محور در ابعاد مقداري
در این مطالعه ،از ماتریس اجتماعی به هنگام شده سال  5936مرکز پژوهشهای مجلس استفادهشده
است .نتایج حاصل ،در دو بخش آثار اقتصادی و آثار اجتماعی در ابعاد مقداری ارائه میشود .در این
بخش ،با استفاده از پایههای آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال  ،5936بخش صنعت به 56
زیربخش تقسيمبندی شده است .هدف از این محاسبات ،تعيين آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت
عرضه زیربخشهای صنعت ناشی از محدودیت در واردات واسطه در هر یک از زیربخشهای یادشده
است .لذا بهمنظور تأمين ميزان محدودیت عرضه از ميزان وابستگی زیربخشهای صنعت به واردات
واسطه همان بخشها استفادهشده است.
جدول  :4سهم واردات واسطهاي بخشهاي صنعت از کل واردات بهعنوان سناريوهاي محدوديت عرضه
زيربخش صنعت
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنیها ،توتون و تنباکو
پوشاک و منسوجات
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ و انتشار و چاپ
ساخت کک ،فراوردههای نفتی و محصوالت شيميایی
ساخت محصوالت الستيک و پالستيک و سایر کانی غيرفلزی
ساخت فلزات اساسی و محصوالت فلزی
ساخت ماشينآالت و تجهيزات و سایر دستگاههای ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتيکی ،ابزار دقيق و انواع ساعت
ساخت وسایل نقليه موتوری ،تریلر و نيم تریلر
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر و بازیافت

واردات واسطهاي (درصد)
 5/80درصد
 6/30درصد
 6/42درصد
 8/93درصد
 5/49درصد
 9/31درصد
 5/34درصد
 6/51درصد
 4/38درصد
 6/08درصد

منبع :محاسبات محقق و بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی بهنگام شده سال 5936

با توجه به روششناسی ارائه شده در بخش سوم ،میتوان ميزان تغييرات در توليد بخشهای
اقتصادی در شرایط متعارف را در قالب الگوی ترکيبی ارائه شده ،بر مبنای ماتریس ضرایب فنی و
ضرایب فزاینده توليد به توليد ،ناشی از محدودیت واردات واسطهای بخشهای صنعت را محاسبه نمود.
استفاده از محدودیت واردات واسطه بهعنوان سناریوهای تغييرات توليد بخشهای مواجه با شرایط خاص
یا ویژه که بهعنوان معيار کاهش توليد در این شرایط در نظر گرفته شدهاند ،به چند دليل است:
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اول آنکه ،با توجه به ماتریس حسابداری اجتماعی سال  ،5936فرض این مطالعه آن است که
محدودیت در عرضه این ميزان واردات واسطهای تا چه ميزان بر ميزان توليد سایر بخشهای اقتصادی
اثر منفی خواهد داشت؟
دوم آنکه ،به لحاظ روششناسی ،آنچه بهطور مشخص نياز به عرضه کاالها و خدمات مورد نياز
زیربخشهای صنعت را فراهم میآورد ،ميزان واردات واسطهای است که عالوه بر قابليت محاسبه آن
به تفکيک زیر بخشهای یادشده (در مقابل واردات سرمایهای و مصرفی به تفکيک اجزای تقاضای
نهایی) ميزان نياز به آن را در فرآیند توليد زیر بخشهای صنعت نشان میدهد و در نتيجه گزینه مناسبی
برای ایجاد شرایط ویژه در مدل به وجود میآورد .بهکارگيری الگوی اصالح شده لئونتيف ،چگونگی
استفاده از معيار کاهش توليد بخشهایی که با شرایط ویژه مواجه هستند ،در عمل ،استفاده از معيار
کاهش توليد بهصورت درصدی از کل واردات (به ميزان واردات واسطه در هر بخش از کل واردات آن)
خواهد بود که نتایج بهصورت ارزش واقعی توليد خواهند بود.
در ادامه ،با توجه به روش تحليل الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور میتوان ميزان
اثر محدودیت عرضه واردات واسطه در زیر بخشهای صنعت را بر توليد سایر بخشهای اقتصادی،
درآمد عوامل توليد و درآمد نهادها مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .ذکر این نکته ضروری است که
تمامی نتایج در قالب الگوی اصالحشده ماتریس حسابداری اجتماعی از منظر تقاضاکننده مورد توجه
قرار گرفته است.
 .1-5آثار و تبعات اقتصادي ناشي از محدوديت عرضه زيربخشهاي صنعت بر اساس
الگوي اصالح شده  SAMعرضهمحور در ابعاد مقداري
بهمنظور محاسبه آثار و تبعات اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه زیربخشهای صنعت در ادامه 56
زیربخش صنعت بهطور جداگانه مورد تجزیهوتحليل قرار میگيرند .نتایج در قالب جدول ( )1ارائه شدهاند.
در این جدول ،آثار و تبعات ناشی از محدودیت واردات یک زیربخش صنعتی بر کل اقتصاد نمایش
داده شده است .بهعنوان نمونه در قسمت مربوط به کاهش توليد ناشی از محدودیت عرضه در بخش
محصوالت و صنایع غذایی ،به دليل پيوندهای پسين و پيشين زیاد بين بخش کشاورزی ،دامداری،
جنگلداری و ماهيگيری با بخش صنایع غذایی و آشاميدنی ،انتظار میرود هرگونه محدودیت واردات
واسطه در بخش صنعت غذایی و آشاميدنی مستقيماً بر بخش کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و
ماهيگيری بيشترین اثر مقداری که تحت عنوان کاهش توليد شناخته میشود را به همراه داشته باشد.
همچنين بخش عمدهفروشی و خردهفروشی که در حدود  96درصد از بخش خدمات کشور و  26درصد
از کل ارزشافزوده اقتصاد را شامل میشود و وظيفه توزیع کاالها و خدمات را عهدهدار است ،بيشترین
تأثير را پس از کشاورزی از محدودیت واردات از بخش صنایع غذایی میگيرد .بر اساس جدول ،مشاهده
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میشود به ازای توقف واردات واسطه به صنعت غذایی و آشاميدنی به ميزان  20،262،255ميليون ریال،
کاهش توليد در کل اقتصاد به ميزان  91،406،920ميليون ریال بوده است.
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جدول  :5آثار توليدي ناشي از محدوديت واردات واسطه در هر يک از زير بخشهاي صنعت بر ساير بخشهاي اقتصادي (ارقام به ميليون ريال)
کاهش توليد ناشي از محدوديت
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

عرضه در بخش ساخت محصوالت

کاهش توليد ناشي از محدوديت
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

غذايي ،آشاميدني ،توليد توتون و تنباکو
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و
ماهيگيری
عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمير
وسایل نقليه و کاالها
ساخت کک ،فراوردههای نفتی و
محصوالت شيميایی
حملونقل ،هتل و رستوران

54،896،522
4،080،356

2

9،352،516

9

9،518،054

4

1

سایر خدمات

2،526،806

1

0
8
8

توزیع آب ،برق و گاز
بانک و بيمه
پوشاک و منسوجات
ساخت وسایل نقليه موتوری ،تریلر و
نيم تریلر
ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی

5،849،100
388،596
880،953

0
8
8

011،083

3

181،940

56

2
9
4

3
56

رديف

نام بخشهاي اقتصادي

منسوجات
5

5

عرضه در بخش پوشاک و

کاهش توليد ناشي از

کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و
ماهيگيری
ساخت کک ،فراوردههای نفتی و
محصوالت شيميایی
عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمير
وسایل نقليه و کاالها
حملونقل ،هتل و رستوران
ساخت محصوالت غذایی و انواع
آشاميدنیها ،توتون و تنباکو
سایر خدمات
توزیع آب ،برق و گاز
بانک و بيمه
ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی
ساخت وسایل نقليه موتوری ،تریلر و
نيم تریلر

محدوديت عرضه در بخش
ساخت محصوالت چوبي

5،805،084

5

5،890،800

2

5،169،416

9

366،549

4

899،664

1

083،833
019،005
982،286

0
8
8

228،894

3

عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمير
وسایل نقليه و کاالها
ساخت کک ،فراوردههای نفتی و
محصوالت شيميایی
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و
ماهيگيری
حملونقل ،هتل و رستوران
ساخت محصوالت غذایی و انواع
آشاميدنیها ،توتون و تنباکو
سایر خدمات
توزیع آب ،برق و گاز
بانک و بيمه
ساخت فلزات اساسی و محصوالت
فلزی

890،151
825،125
102،689
488،130
919،463
944،068
965،033
589،531
501،546

262،186

56

پوشاک و منسوجات

560،308

55

ساخت فلزات اساسی و محصوالت
فلزی

122،088

55

ساخت فلزات اساسی و محصوالت
فلزی

538،284

55

ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقهبندی
نشده در جای دیگر و بازیافت

561،983

52

نفت خام و سایر معادن

995،988

52

نفت خام و سایر معادن

546،348

52

ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی

31،054
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ساخت ماشينآالت و تجهيزات و سایر
دستگاههای ارتباطی

231،245

59

54

ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ و
انتشار و چاپ

289،935

54

51

ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقهبندی
نشده در جای دیگر و بازیافت

218،121

51

50

ساختمانهای مسکونی و غيرمسکونی

534،318

50

58

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتيکی ،ابزار
دقيق و انواع ساعت

98،418

58

منبع :محاسبات محقق

ساخت ماشينآالت و تجهيزات و
سایر دستگاههای ارتباطی
ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر و
بازیافت
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ و
انتشار و چاپ
ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتيکی ،ابزار
دقيق و انواع ساعت

30،285

59

ساخت وسایل نقليه موتوری ،تریلر و
نيم تریلر

32،999

83،362

54

نفت خام و سایر معادن

01،596

86،898

51

06،548

50

55،821

58

ساخت ماشينآالت و تجهيزات و
سایر دستگاههای ارتباطی
ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتيکی ،ابزار
دقيق و انواع ساعت

18،386
94،044
1،129

173

174
174
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ادامه جدول ( :)5آثار توليدي ناشي از محدوديت واردات واسطه در هر يک از زير بخشهاي صنعت بر ساير بخشهاي اقتصادي (ارقام به ميليون ريال)
کاهش توليد ناشي از محدوديت
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

عرضه در بخش ساخت کک و

کاهش توليد ناشي از
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

فرآوردههاي نفتي

محدوديت عرضه در بخش

کاهش توليد ناشي از
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

الستيک و پالستيک
ساخت کک ،فراوردههای نفتی و
محصوالت شيميایی
عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمير
وسایل نقليه و کاالها

5

عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تعمير وسایل نقليه و کاالها

54،400،389

5

2

توزیع آب ،برق و گاز

55،098،889

2

9

حملونقل ،هتل و رستوران

56،098،283

9

حملونقل ،هتل و رستوران

4

نفت خام و سایر معادن

8،142،814

4

توزیع آب ،برق و گاز

2،155،354

محدوديت عرضه در بخش
فلزات اساسي

1،428،858

5

عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تعمير وسایل نقليه و کاالها

8،815،605

4،653،818

2

حملونقل ،هتل و رستوران

0،552،816

9،238،814

9
4

ساخت کک ،فراوردههای نفتی
و محصوالت شيميایی
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری
و ماهيگيری

1،862،324
4،636،845

1

کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری
و ماهيگيری

8،966،838

1

کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و
ماهيگيری

2،462،320

1

توزیع آب ،برق و گاز

9،869،493

0

سایر خدمات

8،586،160

0

ساخت محصوالت غذایی و انواع
آشاميدنیها ،توتون و تنباکو

5،838،888

0

ساخت محصوالت غذایی و
انواع آشاميدنیها ،توتون و
تنباکو

9،192،499

8

ساخت محصوالت غذایی و
انواع آشاميدنیها ،توتون و
تنباکو

0،330،480

8

سایر خدمات

5،860،106

8

سایر خدمات

9،206،242

8

بانک و بيمه

1،002،428

8

ساخت فلزات اساسی و
محصوالت فلزی

386،466

8

نفت خام و سایر معادن

2،858،343

3

ساخت فلزات اساسی و
محصوالت فلزی

9،998،805

3

نفت خام و سایر معادن

364،438

3

بانک و بيمه

5،103،838
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56

ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی

2،828،919

56

پوشاک و منسوجات

800،918

56

55

پوشاک و منسوجات

2،626،880

55

بانک و بيمه

811،596

55

5،812،322

52

120،284

52

5،698،583

59

962،151

59

54

ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ
و انتشار و چاپ

388،518

54

ساخت ماشينآالت و تجهيزات و
سایر دستگاههای ارتباطی

288،310

54

51

ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی

52
59

50

58

ساخت وسایل نقليه موتوری،
تریلر و نيم تریلر
ساخت ماشينآالت و تجهيزات
و سایر دستگاههای ارتباطی

ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر
و بازیافت
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار
اپتيکی ،ابزار دقيق و انواع
ساعت

منبع :محاسبات محقق

ساخت وسایل نقليه موتوری،
تریلر و نيم تریلر
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ و
انتشار و چاپ

ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی
ساخت وسایل نقليه موتوری،
تریلر و نيم تریلر
پوشاک و منسوجات
ساخت ماشينآالت و تجهيزات
و سایر دستگاههای ارتباطی
ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر
و بازیافت

5،219،591
5،520،642
5،608،138
026،383
186،866

823،001

51

ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر و
بازیافت

290،132

51

ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ
و انتشار و چاپ

988،385

848،489

50

ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی

261،954

50

ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی

946،854

595،892

58

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتيکی،
ابزار دقيق و انواع ساعت

23،892

58

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار
اپتيکی ،ابزار دقيق و انواع
ساعت

10،082

175

176
176
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ادامه جدول ( :)5آثار توليدي ناشي از محدوديت واردات واسطه در هر يک از زير بخشهاي صنعت بر ساير بخشهاي اقتصادي (ارقام به ميليون ريال)
کاهش توليد ناشي از محدوديت
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

عرضه در بخش ماشينآالت و

کاهش توليد ناشي از
رديف

نام بخشهاي اقتصادي

تجهيزات
5

ساخت فلزات اساسی و
محصوالت فلزی
عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تعمير وسایل نقليه و کاالها
ساخت کک ،فراوردههای نفتی
و محصوالت شيميایی
حملونقل ،هتل و رستوران
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری
و ماهيگيری

9،630،500
2،020،884

2

5،389،585

9

5،485،524

4

5،506،463

1

0

سایر خدمات

5،629،258

0

8

ساخت محصوالت غذایی و
انواع آشاميدنیها ،توتون و
تنباکو

382،015

8

8

توزیع آب ،برق و گاز

828،128

8

3

بانک و بيمه
ساخت وسایل نقليه موتوری،
تریلر و نيم تریلر

492،646

3

454،941

56

9
4
1

56

رديف

نام بخشهاي اقتصادي

ابزار پزشکي و اپتيکي
5

2

محدوديت عرضه در بخش

کاهش توليد ناشي از محدوديت

عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تعمير وسایل نقليه و کاالها
ساخت کک ،فراوردههای نفتی
و محصوالت شيميایی
ساخت فلزات اساسی و
محصوالت فلزی
حملونقل ،هتل و رستوران
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری
و ماهيگيری
ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی
سایر خدمات

عرضه در بخش موتورها و
نيمتريلرها

503،453

5

590،322

2

522،808

9

30،109

4

85،138

1

82،622

0

86،246

8

عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تعمير وسایل نقليه و کاالها
ساخت فلزات اساسی و
محصوالت فلزی
ساخت کک ،فراوردههای نفتی
و محصوالت شيميایی
حملونقل ،هتل و رستوران
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری
و ماهيگيری
ساخت ماشينآالت و تجهيزات
و سایر دستگاههای ارتباطی
ساخت محصوالت غذایی و
انواع آشاميدنیها ،توتون و
تنباکو

52،980،080
8،913،898
8،602،868
1،055،686
4،038،043
4،444،260
4،523،086

ساخت محصوالت غذایی و
انواع آشاميدنیها ،توتون و
تنباکو
توزیع آب ،برق و گاز

08،586

8

سایر خدمات

9،848،503

18،616

3

بانک و بيمه

23،155

56

توزیع آب ،برق و گاز
ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی

9،203،969
2،240،898
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55

ساخت محصوالت الستيک و
پالستيک و سایر کانی غيرفلزی

908،519

55

52

پوشاک و منسوجات

234،166

52

59

نفت خام و سایر معادن

280،155

59

590،992

54

528،989

51

50

ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی

39،914

50

58

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار
اپتيکی ،ابزار دقيق و انواع
ساعت

41،050

58

54
51

ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر
و بازیافت
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ
و انتشار و چاپ

پوشاک و منسوجات
ساخت وسایل نقليه موتوری،
تریلر و نيم تریلر
ساخت ماشينآالت و تجهيزات
و سایر دستگاههای ارتباطی
نفت خام و سایر معادن
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ
و انتشار و چاپ
ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر
و بازیافت
ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی

22،058

55

بانک و بيمه

2،523،061

25،508

52

پوشاک و منسوجات

5،928،142

26،986

59

نفت خام و سایر معادن

5،661،649

58،681

54

59،188

51

ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندی نشده در جای دیگر
و بازیافت
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ
و انتشار و چاپ

384،804
148،066

8،488

50

ساختمانهای مسکونی و
غيرمسکونی

948،516

0،182

58

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار
اپتيکی ،ابزار دقيق و انواع
ساعت

82،885
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ادامه جدول ( :)5آثار توليدي ناشي از محدوديت واردات واسطه در هر يک از زير بخشهاي صنعت بر ساير
بخشهاي اقتصادي (ارقام به ميليون ريال)
کاهش توليد ناشي از محدوديت
رديف

عنوان بخش

عرضه در بخش ساخت مبلمان و

5
2
9
4
1
0
8
8
3
56
55
52
59
54
51
50
58

عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمير وسایل نقليه و کاالها
ساخت کک ،فراوردههای نفتی و محصوالت شيميایی
حملونقل ،هتل و رستوران
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و ماهيگيری
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنیها ،توتون و تنباکو
سایر خدمات
ساخت فلزات اساسی و محصوالت فلزی
توزیع آب ،برق و گاز
ساخت محصوالت الستيک و پالستيک و سایر کانی غيرفلزی
ساخت محصوالت چوبی ،کاغذ و انتشار و چاپ
پوشاک و منسوجات
بانک و بيمه
نفت خام و سایر معادن
ساخت وسایل نقليه موتوری ،تریلر و نيم تریلر
ساخت ماشينآالت و تجهيزات و سایر دستگاههای ارتباطی
ساختمانهای مسکونی و غيرمسکونی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتيکی ،ابزار دقيق و انواع ساعت

مصنوعات
2،613،043
5،888،208
5،298،899
5،612،519
880،416
881،600
806،412
084،852
088،619
413،816
458،084
903،806
919،098
295،188
550،445
85،250
59،418

منبع :نتایج تحقيق

میتوان نتایج جدول ( )1را که ميزان کاهش توليد بخشهای اقتصادی متأثر از محدودیت عرضه
واردات واسطه  56زیربخش صنعتی میباشد را در قالب نکات زیر خالصه نمود:
اول -در ميان زیربخشهای صنعتی بيشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک،
فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی بوده است که بيشترین ميزان کاهش توليد را در کل اقتصاد
ایجاد نموده است که معادل  88،535،229ميليون ریال بوده است.
دوم -در رتبهبندی اثرپذیری بخشهای اقتصادی از محدودیت عرضه واردات واسطه 4 ،بخش خدمات
عمدهفروشی و خردهفروشی ،حملونقل ،هتل و رستوران ،بخش توزیع آب ،برق و گاز و همچنين
بخش ساخت کک ،فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی بيشترین تأثير را در این ميان پذیرفتهاند.
بيشترین فراوانی در ميان بخشهای متأثر چنانچه از جداول مشاهده میشود ،بخشهای خدماتی
میباشند که با توجه به سهم بيش از  16درصدی این بخشها از کل اقتصاد ،نتيجهای دور از انتظار
نبوده است.
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 .2-5محاسبه ميزان کاهش درآمد عوامل توليد ناشي از محدوديت عرضه زيربخشهاي
صنعت بر اساس الگوي اصالح شده  SAMعرضهمحور در ابعاد مقداري
آثار و تبعات اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه زیربخشهای صنعتی در دو حساب
عوامل توليد و نهادهای جامعه (خانوارها) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .در جدول ( )0ميزان
کاهش درآمد عوامل توليد ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه برای  1زیربخش صنعتی
محاسبهشده است.
جدول  :6ميزان کاهش درآمد عوامل توليد ناشي از محدوديت واردات واسطه در زير بخشهاي صنعت
(ارقام به ميليون ريال)
ميزان کاهش درآمد عوامل توليد
ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدنيها ،توتون و تنباکو
9،020،981
جبران خدمات
55،950،860
درآمد مختلط ناخالص
3،668،885
مازاد عملياتی ناخالص
ساخت کک ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت شيميايي
52،030،948
جبران خدمات
58،569،695
درآمد مختلط ناخالص
18،318،880
مازاد عملياتی ناخالص
ساخت محصوالت الستيک و پالستيک و ساير کاني غيرفلزي
4،296،488
جبران خدمات
1،938،222
درآمد مختلط ناخالص
55،954،288
مازاد عملياتی ناخالص
ساخت فلزات اساسي و محصوالت فلزي
جبران خدمات
درآمد مختلط ناخالص
مازاد عملياتی ناخالص

8،583،980
56،121،188
26،250،188

ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيم تريلر
8،058،699
جبران خدمات
55،868،952
درآمد مختلط ناخالص
26،126،898
مازاد عملياتی ناخالص

منبع :نتایج تحقيق

از مشاهده جدول ( )0میتوان به چند نکته اشاره نمود:
اول -در تمامی سناریوها ،بهجز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشاميدنی ،مازاد
عملياتی بيشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل توليد به خود اختصاص داده است که تقریباً بيش
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از  16درصد از کل کاهش درآمد عوامل توليد را شامل میگردد .همچنين درآمد مختلط نيز پس از
مازاد عملياتی ناخالص بيشترین سهم از کاهش درآمد عوامل توليد را به خود اختصاص داده است.
دوم -مجدداً از بررسی نتایج درمییابيم که بيشترین کاهش درآمد عوامل توليد ،ناشی از محدودیت
عرضه واردات واسطه در زیربخش ساخت کک ،فرآوردههای نفتی و توليد محصوالت شيميایی است
که بيشترین کاهش توليد در کل اقتصاد را نيز به همراه داشت.
در جدول ( )8نيز ابعاد دیگری از آثار و تبعات اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه ارائه
شده است که مربوط به درآمد نهادهای جامعه از جمله خانوارهای جامعه میباشد.
جدول  :7ميزان کاهش درآمد نهادها ناشي از محدوديت واردات واسطه در زير بخشهاي صنعت
(ارقام به ميليون ريال)
زير بخش صنعت

ميزان کاهش درآمد نهادها

ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدنيها ،توتون و تنباکو
59،408،312
خانوارهای شهری
9،445،286
خانوارهای روستایی
0،854،341
شرکتها
ساخت کک ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت شيميايي
94،068،044
خانوارهای شهری
8،232،934
خانوارهای روستایی
49،882،989
شرکتها
ساخت محصوالت الستيک و پالستيک و ساير کاني غيرفلزي
3،013،889
خانوارهای شهری
2،911،169
خانوارهای روستایی
8،143،290
شرکتها
ساخت فلزات اساسي و محصوالت فلزي
58،043،155
خانوارهای شهری
4،920،044
خانوارهای روستایی
51،280،149
شرکتها
ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيم تريلر
53،863،392
خانوارهای شهری
4،800،001
خانوارهای روستایی
51،163،505
شرکتها

منبع :نتایج تحقيق
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اول -در تمامی زیربخشهای صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بودهاند ،بهجز بخش ساخت
کک ،توليد فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی ،در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای شهری
بيشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکتها تجربه کردهاند.
دوم -در بخش ساخت کک ،توليد فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی ،بيشترین کاهش درآمد
مربوط به شرکتها بوده است و پس از آن مربوط به خانوارهای شهری میباشد .در این زیربخش
صنعت ،مجموع کل کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه معادل  80،082،426ميليون ریال میباشد
که بيشترین ميزان کاهش درآمد نهادهای جامعه را در کل اقتصاد نشان میدهد.
نتيجهگيري
الگوهای تعادل عمومی در قالب الگوهای داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی عموماً میتوانند
در شرایط متعارف و ویژه مورد استفاده قرار گيرند .الگوهای مذکور در دو قالب عمده مدلهای تعادل
عمومی داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMدر شرایط متعارف و در شرایط ویژه
(عرضهمحور) مورد توجه قرار گرفتهاند .در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی در
شرایط ویژه ،آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه در واردات واسطهای زیربخشهای صنعت بر
سایر بخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت .برخی از مهمترین یافتهها بدین قرارند که:
اول -در ميان زیربخشهای صنعتی ،بيشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک،
فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی بوده است که بيشترین ميزان کاهش توليد را در کل اقتصاد
ایجاد نموده است.
دوم -در رتبهبندی اثرپذیری بخشهای اقتصادی از محدودیت عرضه واردات واسطه 1 ،بخش خدمات
عمدهفروشی و خردهفروشی ،حملونقل ،هتل و رستوران ،بخش توزیع آب ،برق و گاز و همچنين
بخش ساخت کک ،فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی بيشترین تأثير را در این ميان پذیرفتهاند.
بيشترین فراوانی در ميان بخشهای متأثر چنانچه از جداول مشاهده میشود ،بخشهای خدماتی
میباشند که با توجه به سهم بيش از  16درصدی این بخشها از کل اقتصاد ،نتيجهای دور از انتظار
نبوده است.
سوم -در تمامی سناریوها ،بهجز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشاميدنی ،مازاد
عملياتی بيشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل توليد به خود اختصاص داده است که تقریباً بيش
از  16درصد از کل کاهش درآمد عوامل توليد را شامل میگردد .همچنين درآمد مختلط نيز پس از
مازاد عملياتی ناخالص بيشترین سهم از کاهش درآمد عوامل توليد را به خود اختصاص داده است.
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چهارم -مجدداً بيشترین کاهش درآمد عوامل توليد ،ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه در
زیربخش ساخت کک ،فرآوردههای نفتی و توليد محصوالت شيميایی است که بيشترین کاهش توليد
در کل اقتصاد را نيز به همراه داشت.
پنجم -در تمامی زیربخشهای صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بودهاند ،بهجز بخش
ساخت کک ،توليد فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی ،در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای
شهری بيشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکتها تجربه کردهاند.
ششم -در بخش ساخت کک ،توليد فرآوردههای نفتی و محصوالت شيميایی ،بيشترین کاهش درآمد
مربوط به شرکتها بوده است و پس از آن مربوط به خانوارهای شهری میباشد.
هفتم -با عنایت به اینکه در پی محدودیت عرضه زیربخشهای صنعت؛ خانوارهای شهری بيشتر از
خانوارهای روستایی متأثر میشوند و تلفيق آن با این موضوع که خانوارهای شهری ،اصلیترین
متقاضيان کاالهای صنعتی هستند این نتيجه مهم حاصل خواهد شد که محدودیت ارزی و بهتبع آن
محدودیت واردات در زیربخشهای صنعت ،نه تنها بهطور مستقيم به توان توليدی آنها آسيب خواهد
زد بلکه به دليل تبعاتی که بر درآمد خانوارهای شهری دارد ،چرخهای شکل خواهد گرفت که به
آسيب بيشتر صنایع خواهد انجاميد .لذا اگر حفظ توليد و اشتغال این صنایع ،جزء اولویتهای اصلی
باشد ،ضرورت دارد که به هنگام محدودیت در تخصيص منابع ارزی ،نگاه ویژهای به این بخشها
داشت .بهبياندیگر ،بایستی از تخصيص ارز به واردات کاالها و خدمات مصرفی نهایی تا حد امکان
اجتناب کرد و به نيازهای ارزی مرتبط با واردات کاالهای واسطهای مورد نياز این بخشها پاسخ
گفت.
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