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چکیده
در این مقاله نشان میدهیم که معیار ستانده بخشهای مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخشها برای
سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب نیست .نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف ،هر بخش اقتصادی دو
وظیفه دارد :تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخشهای اقتصادی .به عقیده بسیاری
از پژوهشگران ،مجموع این دو ،لغزش احتساب مضاعف را دامن میزند .دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخشها،
مالک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود .برای رفع این دو نقیصه ،رویکرد تولید به تولید استفاده
میشود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید
در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف بهعنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخشها معرفی میکند .رویکرد
مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار میگیرد« .ارزشافزوده بخش خدمات که
حدود  33درصد  GDPشهرستان تهران را تشکیل میدهد بهطور بالقوه چه میزان ارزشافزوده غیرمستقیم در
سایر بخشهای اقتصاد ایجاد میکند؟» .برای این منظور جدول داده-ستانده سال  1333شهرستان تهران که
بهتازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبهشده است ،مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار میگیرد .یافتهها
حاکی از آن است که اوالً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً  4/44واحد است و بخش مذکور به ازای
هر  144واحد ارزشافزوده اصلی خود 4 ،واحد ارزشافزوده غیرمستقیم در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد میکند.
ثانیاً شاخصهای یکپارچگی بخشهای چهارگانه خدمات توزیعی ،تولیدی ،اجتماعی و شخصی بهترتیب ،4/43
 4/44 ،4/43و  4/44است که همگی کمتر از واحد هستند.
کلید واژهها :یکپارچگی عمودی ،ارزشافزوده غیرمستقیم ،رویکرد تولید به تولید.

طبقهبندی .C67 ,R11 ,R58 ,P25 :JEL
 .1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی (*نویسنده مسئول)
Email: p.mohajeri@atu.ac.ir
 .2استاد گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
Email: banouei7@yahoo.com
طباطبائی
 .1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه عالمه
Email: ho.mirzaei@gmail.com
طباطبائی
عالمه
دانشگاه
ریزی،
 .4کارشناس ارشد توسعه و برنامه
Email: niloofar.jahanfar@yahoo.com
* مقاله حاضر ،بخشی از یافتههای طرح پژوهشی با عنوان «محاسبه جدول داده-ستانده چندمنطقهای و کاربردهای آن؛ مطالعه موردی استانهای
تهران ،البرز و سایر استانهای کشور» در سال  1111است که هزینه این مطالعه توسط معاونت محترم برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای
شهرداری تهران تأمین شده است.
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 .1مقدمه
از منظر سیاستگذاری و برنامهریزی بخشی ،تعیین و شناسایی بخشهای اولویتدار نقش بسزایی در
پیشبینی رشد اقتصادی ایفا میکند .در این مورد ،ادبیات موجود در ایران نشان میدهد که سه نهاد
کشور در راستای تحقق رشد اقتصادی در برنامه پنجساله ششم توسعه ( )1111-1111تالش نمودند
معیارهای مختلفی را در جهت شناسایی بخشهای مختلف کشور مورداستفاده قرار دهند .از یکسو،
وزارت صمت بر اساس شاخصهای کالن مانند سهم اشتغال ،سهم ارزشافزوده ،سهم صادرات
بخشهای مختلف اقتصاد کشور را مبنای شناسایی بخشهای اولویتدار قرار دهد (وزارت صنعت،
معدن و تجارت .)1114 ،از سوی دیگر ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامهوبودجه
فعلی) ،جدول داده-ستانده بهنگام شده سال  1111مرکز آمار ایران را در چارچوب الگوی تقاضا به
تولید لئونتیف ،مبنای سنجش بخشهای کلیدی قرار میدهد .مرکز پژوهشهای مجلس نیز ابتدا بر
مبنای جدول آماری سال  1131مرکز آمار ایران ،جدول سال  1111را بهنگام میکند .سپس با
استفاده از سه روش سنتی ،بردار ویژه و حذف فرضی تالش میکند بخشهای اولویتدار کشور را
شناسایی نماید (صادقی-1114 ،الف و ب).
مقایسه خروجیهای سه گزارش فوق حاکی از آن است که سیاستهای توسعه و گسترش صنایع
سنگین در گزارشهای صمت و سازمان برنامهوبودجه کشور تجویز میشود ،حال آنکه در گزارش
مرکز پژوهشهای کشور ،زیربخشهای کشاورزی و برخی از زیربخشهای خدمات مانند عمدهفروشی
و خردهفروشی ،در زمره بخشهای اولویتدار کشور قرار میگیرند .نتایج گزارشهای فوق در کنار
سایر پژوهشهای انجام گرفته در سنجش اهمیت بخشهای اقتصادی نشان میدهند که فقط معیار
تولید (ستانده) بخشها ،مبنای سنجش بخشهای کلیدی و یا بخشهای پراهمیت کشور قرار گرفته
است .هرچند بهکارگیری معیار تولید در سنجش بخشهای اولویتدار بهصورت متعارف ،مبنای تحلیل
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای بخشی قرار میگیرند ،اما حداقل سه نارسایی زیر را دارد:
یک -بهکارگیری معیار ستانده منجر به احتساب مضاعف زنجیرههای تولید در الگوی داده-ستانده
میشود .یعنی اینکه تولید ناخالص بخشها در الگوی داده-ستانده ،تولید ناخالص یک بخش ناشی
از دو فرآیند است .نخست ،تأمین تولید یک بخش به تولید سایر بخشهای اقتصاد و تأمین تولید
همان بخش به تقاضای نهایی خود .جمعبندی این دو فرآیند منجر به بیشبرآوردی تولید بخشها
در کل اقتصاد خواهد شد.
دو -پیوند معیار تولید ناخالص در رویکرد متعارف تقاضای نهایی به تولید لئونتیف به عوامل تولید
(ارزشافزوده) بخشهای اقتصادی که بیانگر رشد و رفاه جامعه است بهآسانی امکانپذیر نیست.
برای برونرفت از این مسئله ،تحلیلگران داده -ستانده سه رویکرد کلی را پیشنهاد میکنند که
عبارتند از :رویکرد تولید به تولید در قالب یکپارچگی عمودی ،رویکرد پیوند خالص و رویکرد
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گسستگی فرآیند تولید .کانون توجه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری و محاسبه یکپارچگی عمودی
ارزشافزوده غیرمستقیم بخشهای مختلف اقتصادی است [.]1
سه -ادبیات موجود نشان می دهند که پژوهشگران رویکرد تولید به تولید در قالب یکپارچگی عمودی
را در سطح ملی مورداستفاده قرار دادهاند که تنها مطالعه داخلی صورت گرفته مربوط به پایاننامه
واقف ( )1111است .مقاله حاضر تالش میکند رویکرد مذکور را در سطح شهرستان تهران ،به دو
دلیل مبنای تحلیل قرار دهد .دلیل اول ،حدود  31درصد GDP 1شهرستان تهران را خدمات
تشکیل میدهد .دلیل دوم ،در مقایسه با بخشهای کاالمحور ،بخشهای خدماتمحور دارای
پیوندهای واسطهای کمتری هستند و بدینترتیب انتظار میرود که ارزشافزوده غیرمستقیم کمتری
در کل اقتصاد شهرستان ایجاد نمایند .این مسئله حول یکسؤال محوری زیر ،ارکان مقاله حاضر
را تشکیل میدهد« .ارزشافزوده بخش خدمات که حدود  31درصد  GDPشهرستان تهران را
تشکیل میدهد ،بهطور بالقوه چه میزان ارزشافزوده غیرمستقیم در سایر بخشهای اقتصاد ایجاد
میکند؟» جدول داده-ستانده سال  1111شهرستان تهران که بهتازگی در قالب یک طرح پژوهشی
محاسبهشده است ،مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار میگیرد.
در راستای مسئله مطرح شده ،مطالب این مقاله در پنج بخش تنظیم میگردد .مبانی نظری تولید
به تولید سرافا و نحوه تعمیم آن به یکپارچگی عمودی توسط پاسینیتی در الگوی لئونتیف و همچنین
پیشینه تحقیق به اجمال در بخش اول ارائه میشود .روش تحقیق و نحوه محاسبه شاخص یکپارچگی
عمودی ارزشافزوده غیرمستقیم بخشها در بخش دوم بررسی میشود .پایههای آماری ،بخش سوم
از مقاله حاضر را تشکیل میدهد .تحلیل نتایج و جمعبندی نیز به ترتیب در بخشهای چهارم و پنجم
ارائه میگردند.
 .2مبانی نظری و پیشینه تجربی موضوع
ستانده و یا تولید بخشهای مختلف اقتصادی که در بسیاری از مطالعات تجربی ،مهمترین معیار
سنجش اهمیت بخشها قلمداد شده و مبنای تخصیص منابع در سیاستگذاری و برنامهریزی بخشی
قرار میگرفت اخیراً به دو دلیل عمده ،در معرض انتقادات جدی قرار گرفت.
دلیل اول اینکه اساس روشهای پیشین ازجمله الگوی لئونتیف ،تقاضای نهایی به تولید بوده است
که در این روشها ،مقداری که هر بخش اقتصادی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بایستی تولید کند تا
بتواند تقاضای نهایی خود و سایر بخشها را تأمین نماید ،موردتوجه قرار میگرفت .اما مسئله
 .1الزم به ذکر است که مرکز آمار ایران از سال  1111تاکنون  GDPاستانهای کشور را منتشر نموده است اما  GDPدر الیههای پایینتر مانند
 GDPشهرستانها ،شهرها و روستاها توسط هیچ یک از نهادهای آماری کشور بهطور رسمی منتشر نمیشود .با توجه به اهداف تحقیق ،در این
مقاله  GDPشهرستان تهران در سطح بخشهای اقتصادی محاسبه شده است که در پایههای آماری ،نحوه محاسبه آن بهطور مبسوط تبیین
خواهد شد.
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اینجاست که هر بخش اقتصادی فقط کاالهای نهایی (مازاد تولید) تولید نمیکند و در چارچوب الگوی
داده-ستانده ،تولید ناخالص هر بخش از دو قسمت تشکیل میشود .بخشی از آن در راستای تأمین
تولید سایر بخشهای اقتصادی عرضه میشود و قسمت دیگر تولید مستقیم و غیرمستقیم تأمین
تقاضای نهایی خود است .مجموع این دو تولید به باور برخی از پژوهشگران موجب احتساب مضاعف
میگردد.
دلیل دوم ،آن است که منظور کردن ستانده ،مالک مناسبی برای رشد اقتصادی و رفاه جامعه
بهشمار نمیرود .برای رفع این دو نقیصه ،پژوهشگران رویکرد تولید به تولید را بهعنوان مدخل ورود به
سنجش ارزشافزوده بخشها پیشنهاد میکنند .رویکرد تولید به تولید ریشه در پایه نظری پیرو سرافا
دارد که به بهترین شکل در کتاب وی تحت عنوان «تولید کاال از طریق تولید کاال» در سال 1111
میالدی انتشار یافته است [.]2
 .1-2مبانی نظری رویکرد تولید به تولید سرافا-پاسینیتی
نقطه شروع بررسی اثرگذاری تولیدات یک بخش بر ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم سایر
بخشهای اقتصادی ،بسط رویکرد تولید به تولید است [ .]1ایده سرافا ریشه در اقتصاد کالسیکی دارد.
وی ابتدا یک نظام اقتصادی ساده را به تصویر میکشد که ستانده آن ،تنها به اندازه بازتولید خودش
است (سرافا .)1111 ،در این نظام اقتصادی ،هر بخش اقتصادی در فرآیند تولید خود از کاالهای
واسطهای سایر بخشهای اقتصادی استفاده میکند .برای مثال ،فرض شود که فقط دو کاالی سیب و
فوالد در اقتصاد وجود دارد .بخشی از این دو کاال برای تأمین معاش نیروی کار و بخش دیگر
بهعنوان واسطه در فرآیند تولید استفاده میشود .اگر برای تولید  111واحد سیب به  131واحد سیب و
 12واحد فوالد نیاز داشته باشیم و تولید  11واحد فوالد نیز مستلزم استفاده از  121واحد سیب و 13
واحد فوالد باشد ،در این صورت مبادالت یک سال را میتوان بهصورت زیر نشان داد:
 111واحد سیب →  12واحد فوالد  131 +واحد سیب
 11واحد فوالد →  13واحد فوالد  121 +واحد سیب
بدینترتیب ،در انتهای سال مالی ،حجم داراییها در اقتصاد افزایش نمییابند زیرا مقدار مصرف
برابر با مقدار تولید است .چرخه تولیدات اقتصادی نیز به همین منوال تداوم مییابد و میتوان همین
چرخه را برای تولید سه کاال یا بیشتر نیز مطرح نمود .سرافا با گسترش نظام اقتصادی فوق ،فرض
میکند که ستانده تولید شده در اقتصاد بیش از مقداری باشد که برای بازتولید چرخه اقتصادی الزم
است .در این صورت بایستی مازاد تولید بین نیروی کاری (که حقوق و دستمزد میگیرند) و صاحبان
ابزار تولیدی (که سود دریافت مینمایند) ،تقسیم شود .همین موضوع سبب طرح مفهومی تحت عنوان
«قیمتهای نسبی» میشود که بر اساس آن ،مازاد ستانده بین عوامل تولید توزیع میگردد .مثالً اگر
با ترکیب  131واحد سیب و  12واحد فوالد بتوان  111واحد سیب تولید نمود و همچنین با ترکیب
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 121واحد سیب و  13واحد فوالد ،امکان تولید  11واحد فوالد وجود داشته باشد ،در آن صورت کامالً
روشن است که  111واحد سیب باقی میماند که میتواند بین عوامل تولید تقسیم شود .سرافا در نظام
اقتصادی طراحی شده خود بر تولید و توزیع مازاد تأکید میکند و از همین کانال است که امکان
بررسی رفاه جامعه از طریق نظام توزیع تابعی درآمد بین عوامل تولید میسر میگردد.
سرافا همچنین به لحاظ نظری بیان میکند که اگر  nکاال در اقتصاد تولید شود ،میتوان گفت که
در تولید هر یک از کاالهای  B,C,….از تعدادی نیروی کار استفاده شده که بهصورت غیرمستقیم در
تولید کاالی  Aنقش دارند .پاسینتی این مفهوم را به شکل یکپارچگی عمودی 1و در چارچوب رویکرد
لئونتیف قاعدهمند و فرموله میکند [ .]4یکپارچگی عمودی پیوند بین تقاضای نهایی هر بخش با تولید
آن بخش را آشکار میکند .بدین معنی که هر بخش در تأمین تقاضای نهایی خود چه میزان بهطور
مستقیم باید تولید کند .تفاوت بارز آن با الگوی داده-ستانده لئونتیف این است که در الگوی لئونتیف،
تولید هر بخش در تأمین تقاضای نهایی همه بخشهای اقتصادی بیان میشود ،حال آنکه در رویکرد
یکپارچگی عمودی تولید هر بخش در تأمین تقاضای نهایی آن بخش برجسته میگردد ( Pasinetti,
.)1986, 1973
با توجه به توضیحات فوق ،پاسینیتی مفهوم یکپارچگی عمودی هر بخش در نظام تولیدی سرافا را
در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف بهصورت زیر نشان میدهد.
R
z  ( I  AR ) 1 fˆ R

()1

R
R
ˆ fو  zدر رابطه ( )1به ترتیب ماتریس قطری تقاضای نهایی و ماتریس تولید ناخالص در
R

منطقه یا شهرستان است .جمع سطری ماتریس فوق (  ) Z eو  eبردار ستونی واحد ،تولید ناخالص
داخلی هر بخش را در الگوی متعارف لئونتیف نشان میدهد .یعنی برای تأمین تقاضای نهایی همه
بخشهای اقتصادی ،هر بخش بهطور بالقوه چه میزان بایستی بهطور مستقیم و غیرمستقیم تولید کند.
R

جمع ستونی ماتریس مذکور (  ) e ' Z eمشخص میکند که هر بخش در جهت تأمین تقاضای نهایی
خود چه میزان بایستی بهطور مستقیم و غیرمستقیم تولید نماید و '  eبردار سطری واحد است .در
خصوص ستون مذکور توضیح دو نکته ضروری است .نخست آنکه هر ستون ماتریس بیانگر یک
زیرسیستم از کل نظام تولیدی است که ابتدا سرافا و سپس پاسینیتی آن را یکپارچگی عمودی معرفی
میکنند .دوم آنکه ستون مذکور شبیه پیوند پسین متعارف است .با این تفاوت که در یکپارچگی
عمودی مقیاس اندازه تقاضای نهایی بخش و یا بخشها منظور میگردد ،حال آنکه در پیوند پسین از

1. Vertical Integration
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تحمیل ارزش یک واحد قراردادی در تقاضای نهایی بخشها استفاده میگردد (بانوئی و همکاران،
.)1131
اما همانطور که قبالً اشاره نمودیم ،جمع ستونی تولید مشکالت حساب مضاعف را دامن میزند.
علت این است که تولید ناخالص هر بخش عالوه بر تولید تقاضای نهایی ،تولید واسطه هم تولید
می کند .بنابراین برای تأمین نیازهای مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی هر بخش نیاز به کاالهای
واسطهای دارد که بایستی توسط سایر بخشها تأمین گردد .یک راه برونرفت از این مسئله ،پیوند
رابطه ( )1به ارزشافزوده است که در رابطه زیر بیان میگردد:
R
R
VA  va ( I  AR ) 1 fˆ R

()2
R

R

 vaو  VAبهترتیب بردارهای سطری ضرایب مستقیم ارزشافزوده بخشها و ماتریس
ارزشافزوده را آشکار میکنند و نماد فوقانی  Rنیز منعکسکننده منطقه موردبحث (در اینجا
شهرستان تهران) است .رابطه فوق بهطورکلی پیوند بین تقاضای نهایی و ارزشافزوده را در
R

R

یکپارچگی عمودی پاسینیتی آشکار میکند .جمع سطری ماتریس  ) VAe ( VAبرابر است با سرجمع
تقاضای نهایی مندرج در جدول ) ( f R eکه در رابطه متعارف تقاضای نهایی به ارزشافزوده لئونتیف
پدیدار میگردد .یعنی اینکه برای تأمین تقاضای نهایی همه بخشها ،چه میزان بهطور مستقیم و
غیرمستقیم ارزشافزوده ایجاد میشود .ستون میتواند مبنای سنجش ارزشافزوده مستقیم و
غیرمستقیم هر بخش در کل اقتصاد در جهت تقاضای نهایی خود بخش قرار گیرد .یعنی اینکه هر
بخش در تأمین تقاضای نهایی خود چه میزان بهطور مستقیم و غیرمستقیم ارزشافزوده در کل اقتصاد
ایجاد میکند که پاسینتی آن را یکپارچگی عمودی ارزشافزوده معرفی میکند .اما بهکارگیری روش
مذکور یک اشکال اساسی دارد و آن این است که چنانچه به هر دلیل مازاد تولید (تقاضای نهایی)
بخش صفر باشد ،تولید ناخالص و بهتبع آن ارزشافزوده آن بخش صفر خواهد بود و اگر منفی باشد،
ارزشافزوده منفی به دست میآید که فاقد تفسیر اقتصادی است.
 .2-2پیشینه تجربی موضوع در ایران و جهان
نخستین تالشها برای ارزیابی مقداری پیوند پسین و پیشین به مطالعه چنری 1و واتانابه )1113( 2باز
میگردد .در این مطالعه ،پیوندهای پسین و پیشین بینبخشی براساس ماتریس ضرایب فنی محاسبه
گردید .اما ازآنجاییکه در روش مذکور ،صرفاً روی اثرات مستقیم تأکید میشد و محاسبه پیوندهای
پیشین نیز پایه نظری مناسبی نداشت ،لذا روش مناسبی برای تعیین اولویت بخشهای اقتصادی
محسوب نشد .اما در روش راسموسن ،)1111( 1سنجش پیوندها برمبنای ماتریس معکوس لئونتیف
1. Chenery
2. Watanabe
3. Rasmussen
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صورت گرفت و این روش قادر بود تا تحلیل مناسبتری از پیوندهای بینبخشی را ارائه دهد .در این
روش ،جمع ستونی ماتریس معکوس لئونتیف ،نشاندهنده پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم
است و جمع سطری آن پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم را بهدست میدهد .اما تفسیر ارقام
بهدستآمده از پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم در این روش امکانپذیر نیست .زیرا الگوی
تقاضا محور لئونتیف نمیتواند پیوندهای پیشین را بهخوبی توضیح دهد .در هر دو پژوهش فوق،
پیوندهای پسین و پیشین بر مبنای الگوی تقاضا به تولید محاسبهشده و میزان تغییر در ستانده با
فرض افزایش یک واحد در تقاضای نهایی هر یک از بخشها ،محاسبهشده است .از این روشها به
روشهای سنتی تقاضا به تولید یاد میشود.
در سال  ،1113استراسرت 1روش نوینی را برای شناسایی بخشهای کلیدی با استفاده از روش
حذف فرضی معرفی نمود که در آن برخالف روش سنتی ،اندازه واقعی تقاضای نهایی هر بخش در
ارزیابی اهمیت هر یک از بخشهای اقتصادی مدنظر قرار میگیرد .استراسرت با حذف فرضی یک
بخش اقتصادی ،تمامی مبادالت درونبخشی و بینبخشی را با صفر جایگذاری نموده و پیوندها را بر
مبنای الگوی تقاضامحور لئونتیف محاسبه میکند و بسته به مقدار کاهش ستانده کل ،اهمیت
بخشهای اقتصادی را مشخص مینماید.
حدود دو دهه بعد ،سال )1134( 2نیز با انجام تغییراتی در روش حذف فرضی استراسرت ،روش
جدیدی را برای شناسایی بخشهای کلیدی ارائه مینماید .وی در مطالعهاش توضیح میدهد که
حذف کامل یک بخش از اقتصاد منطقی ندارد و بهمنظور لحاظ این تفاوت ،پیوندهای بین بخشی را
حذف کرده و پیوندهای درون بخشی یک بخش را حفظ میکند .وی همانند روش استراتسرت ،از
الگوی تقاضامحور لئونتیف استفاده نموده و پیوندهای پسین و پیشین را محاسبه میکند و به این
نتیجه دست مییابد که سنجش اهمیت بخشهای اقتصادی بر مبنای پیوندهای پسین ،تصویر
متفاوتی از سنجش اهمیت این بخشها بر مبنای پیوند پیشین ارائه میکند.
هیملر )1111( 1با استفاده از جدول داده -ستانده  24بخشی سال  1131کشور چین و با
بهکارگیری رویکرد تولید به تولید به سنجش اهمیت بخشهای اقتصاد چین پرداخته است .او در این
پژوهش ،معیار ارزشافزوده را جایگزین معیار ستانده قرار داده و اولویتبندی بخشهای اقتصاد را بر
اساس ارزشافزودهای که هر بخش بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخشها ایجاد میکند،
انجام میدهد .روش تحقیق در این پژوهش شباهت بسیاری با روش حذف فرضی استراسرت دارد.
نتایج حاصله حاکی از آن است که بخشهای صنایع شیمیایی سبک ،صنایع شیمیایی سنگین ،صنعت
ماشینسازی سبک ،چوب و محصوالت چوبی ،صنایع غذایی ،تولید چرم و لباس ،ساخت کاغذ و
1. Strassert
2. Guido Cella
3. Alberto Heimler
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محصوالت فرهنگی و آموزشی ،سایر صنایع و ساختمان در اقتصاد چین از اهمیت باالتری از منظر
ارزشافزوده برخوردار هستند.
عالوهبر این ،دیازنباخر و ون در لیندن )1111( 1نیز تغییراتی در روش حذف فرضی استراسرت
اعمال نموده و روش دیگری را برای شناسایی بخشهای کلیدی پیشنهاد نمودند .آنها پیوندهای
پسین یک بخش را با استفاده از الگوی تقاضا محور لئونتیف و پیوندهای پیشین را براساس الگوی
عرضه محور گش محاسبه نموده و اهمیت بخشها را از منظر پیوندهای پسین و پیشین بهصورت
جداگانه بررسی میکند .در این روش نیز به اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزشافزوده هر بخش توجه
میشود .آنها در مطالعه خود ،همین روش را برای شناسایی بخشهای کلیدی بر مبنای پیوندهای
پسین و پیشین در  1کشور اروپایی (آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،هلند ،بلژیک ،انگلیس و آلمان) در سال
 1131بهکار گرفتهاند .نهایتاً اینکه دیازنباخر و لهر ( )2111با بهکارگیری شیوه جدیدی از روش حذف
فرضی که به روش حذف فرضی اصالحشده یا حذف فرضی جزئی شناخته میشود ،به تعیین اهمیت
بخشها میپردازند .طبق نظر آنان حذف کامل یک بخش از اقتصاد بهندرت اتفاق میافتد و دور از
واقعیت است .لذا آنان روی حذف جزئی بخشها تمرکز نموده و اثرات کاهش قسمتی از تقاضای
نهایی یک بخش را بر اقتصاد موردبررسی قرار میدهند.
سنجش اهمیت بخشهای اقتصادی در ایران نیز موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و
مقاالت بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است که برای نمونه میتوان به مطالعات فرجی دانا
( ،)1111بانوئی و همکاران ( ،)1111جهانگرد ( ،)1131کشاورز حداد ( ،)1131بانوئی و همکاران
( ،)1131بانوئی و همکاران ( ،)1133حیاتغیبی و همکاران ( ،)1131جهانگرد و حسینی (،)1111
یوسفی ( ،)1111شفوالدوشی و همکاران ( ،)1111یوسفی و غلباش ( ،)1111آلعمران و همکاران
( ،)1112ولینژاد و همکاران ( ،)1112سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامهوبودجه
فعلی) ( ،)1114وزارت صنعت ،معدن و تجارت ( ،)1114صادقی ( -1114الف و ب) ،اکبریان و
حکیمیپور ( ،)1111لشکریزاده و برهانی ( )1111و واقف ( )1111اشاره نمود که با روشهای
مختلفی به شناسایی بخشهای کلیدی اقتصادی پرداختهاند [ .]1عمده این مطالعات در سطح ملی
بوده و صرفاً  1مورد از مطالعات فوق ،اهمیت بخشهای اقتصادی در سطح منطقهای (استانی) را
موردسنجش قرار دادهاند .مطالعه واقف ( ،)1111نیز تنها مطالعهای است که از طریق محاسبه شاخص
یکپارچگی عمودی ارزشافزوده ،به سنجش اهمیت بخشهای اقتصادی در سطح ملی پرداخته است.
واقف در پایاننامه خود با استفاده از جدول داده-ستانده  11بخشی بههنگامشده سال  1111مرکز
پژوهشهای مجلس و با استفاده از رویکرد ترکیبی سرافا-پاسینتی-لئونتیف به این نتیجه دست یافته
است که  24بخش در اقتصاد وجود دارند که باالترین ارزشافزوده غیرمستقیم را در سایر بخشها و
1. Jan A. Van der Linden

سال نهم -شماره  -33بهار 121 1333

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

کل اقتصاد ایجاد میکنند که از این میان 13 ،بخش از گروه صنعت 1 ،بخش از گروه خدمات ،هر 2
بخش گروه ساختمان و تنها  1بخش از گروه کشاورزی بودند.
با عنایت به اینکه بیش از  31درصد  GDPشهرستان تهران به بخش خدمات اختصاص دارد و
بخشهای خدماتی عموماً پیوندهای پسین و پیشین اندکی دارند ،پرسش اساسی این است که وقتی از
الیه ملی به سمت الیههای پایینتر و در سطح شهرستان حرکت میکنیم آیا تصویر یکسانی در
خصوص بخشهایی با باالترین ارزش افزوده مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده در سطح ملی و
منطقهای به دست میآید یا خیر؟
 .3نحوه محاسبه شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده غیرمستقیم بخشها در
رویکرد تولید به تولید
بهکارگیری رویکرد تولید به تولید در محاسبه شاخص یکپارچگی ارزشافزوده بخشها میتواند
نارسایی بخش پیشین را برطرف نماید .در الگوی متعارف تقاضا به تولید لئونتیف ،تولید ناخالص هر
بخش حاوی دو قسمت است :تولید واسطهای (تقاضای واسطهای) و تولید نهایی (تقاضای نهایی).
سنجش نیازهای مستقیم و غیرمستقیم تولید در تأمین نیازهای واسطهای و همچنین تولید در تأمین
تقاضای نهایی ،مستلزم افراز نظام تولیدی به دو قسمت و یا دو بلوک فرضاً کشاورزی و غیرکشاورزی
(سایر بخشهای اقتصادی) است .برای این منظور رابطه کلی تراز تولید لئونتیف (رابطه  )1بهصورت
دو بلوک افراز شده زیر نشان داده میشوند.
R
  xaR   f aR 
Aao
  R
R  R 
Aoo
  xo   f o 

()1
R

R

R

R
 xaR   Aaa

 R  R
 xo   Aoa

R

در رابطه فوق  f a ، xo ، xaو  f oبهترتیب تولید ناخالص و تقاضای نهایی دو بلوک
کشاورزی و غیرکشاورزی (سایر بخشهای اقتصادی) را نشان میدهند AaaR .و  AooRبه ترتیب
ماتریس ضرایب مستقیم درون بخشی و دو بلوک  AaoRو  AoaRماتریس ضرایب مستقیم بین بخشی
دو بلوک را نشان میدهد.
برای هر یک از دو بلوک میتوان یک رابطه تراز تولیدی نوشت که در آن نیازهای دو قسمتی
تولید (تولید برای تقاضای واسطهای و تولید برای تقاضای نهایی) نشان داده میشود.
رابطه تراز تولیدی بلوک کشاورزی
()1-1

xaR  AaaR xaR  AaoR xoR  f aR

()1-2

xaR  ( I  AaaR ) 1 AaoR xoR  ( I  AaaR ) 1 f aR
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رابطه تراز تولیدی بلوک غیر کشاورزی
()1-1

xoR  AoaR xaR  AooR xoR  f oR

()1-4

xoR  ( I  AooR ) 1 AoaR xaR  ( I  AooR ) 1 f oR

سمت راست رابطه تراز تولیدی هر دو بلوک کشاورزی و غیرکشاورزی (سایر بخشهای اقتصادی)
(روابط  1-2و  ) 1-4از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول تولید به تولید است .یعنی بلوک
کشاورزی برای تأمین تولید بلوک غیرکشاورزی چه میزان بایستی بهطور مستقیم و غیرمستقیم تولید
نماید .قسمت دوم تأمین تقاضای نهایی بلوک کشاورزی است .یعنی بلوک کشاورزی برای تأمین
تقاضای نهایی خود ،چه میزان بایستی بهطور مستقیم و غیرمستقیم تولید نماید .همین تفسیر را
میتوان در خصوص رابطه تراز تولیدی بلوک غیرکشاورزی ارائه نمود [.]1
حال اگر فرض شود که تولید ناخالص دو بلوک فقط در جهت تأمین نیازهای مستقیم و غیرمستقیم
تولید یکدیگر است ،در نتیجه بر مبنای روابط ( )1-2و ( ،)1-4رابطه تولید به تولید دو بلوک بهصورت
زیر بهدست میآید.
()4

xaR  ( I  AaaR ) 1 AaoR xoR

()1

xoR  ( I  AooR ) 1 AoaR xaR

رابطه ( )4مشخص میکند که بلوک کشاورزی چه میزان بهطور مستقیم و غیرمستقیم در جهت
تأمین تولید بلوک غیرکشاورزی بایستی تولید کند .رابطه ( )1نیازهای مستقیم و غیرمستقیم تولید
بلوک غیرکشاورزی در تأمین تولید بلوک کشاورزی را نشان میدهد [.]1
روابط فوق ،بستر سنجش ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده ناشی از تأمین تولید بخش
غیرکشاورزی در بخش کشاورزی و ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده ناشی از تأمین
بخش کشاورزی توسط بخش غیرکشاورزی فراهم میکند .برای این منظور پیوند بین تولید و
ارزشافزوده بهصورت زیر بیان گردد.
()1

R

R

R

R

R

R

R R
VAoa  va ( I  Aoo ) 1 Aoa
xa
R R
VAao  va ( I  Aaa ) 1 Aao
xo

()1
R

 VAoaارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم در بلوک غیرکشاورزی ناشی از تأمین تولید بلوک
کشاورزی و  VAao Rارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم در بلوک کشاورزی ناشی از تأمین تولید بلوک
غیرکشاورزی را نشان میدهند .سنجش عملکرد هریک از دو بلوک در ایجاد ارزشافزوده به کل
اقتصاد از روابط زیر به دست میآید.
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VAo  VAao
100
GDPR

()3

R

R

VA  VAoa
 a
100
GDPR

()1

R

DIVAoa 

R

R

DIVAao

در روابط فوق  VAo Rو  VAa Rبهترتیب ارزشافزوده اصلی بلوک غیرکشاورزی و بلوک کشاورزی
در جدول داده-ستانده است .بنابراین در صورت کسر دو بلوک ،ارزشافزوده اصلی بهعالوه
ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده در هر بلوک ناشی از تأمین تولید هر بلوک است.
R

 DIVAoa Rو  DIVAaoبهترتیب درصد افزایش ارزشافزوده هر بلوک را به کل  GDPنشان
میدهد .اما شاخصهای فوق عملکرد نسبی هر بخش را به کل اقتصاد آشکار میکند .هر چند
شاخصهای فوق عملکرد هر بخش را نسبت به کل اقتصاد نشان میدهد ،ولی اثرات توسعه یک
بخش را بر بخش دیگر نشان نمیدهد .برای برونرفت از این مسئله هیلمر ()Heilmer, 1991
شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده دو بلوک را بهصورت زیر پیشنهاد میکند:
R

()11

VAoa

VAa
R

()11

VAao
VAo

R
a

V int

V int oR 

 V int aRو  V intoRبهترتیب شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده غیرمستقیم بلوک کشاورزی و
بلوک غیرکشاورزی را مشخص میکنند .بهعنوان نمونه شاخص  V int aRنشان میدهد که به ازای هر
واحد ارزشافزوده در بلوک کشاورزی سهم ارزشافزوده غیرمستقیم آن در بلوک غیرکشاورزی چه
میزان است .شاخص میتواند بزرگتر از واحد یا کوچکتر از واحد باشد .اگر شاخص مذکور بزرگتر از
واحد باشد ،بدین معنی است که سهم ارزشافزوده غیرمستقیم هر بخش در سایر بخشهای اقتصادی
بیشتر از ارزشافزوده اصلی آن است .عکس آن نیز در خصوص شاخص کمتر از واحد مصداق داشته
باشد .بنابراین ،بخش و یا بخشهایی که شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بیشتر از واحد داشته
باشد ،بخش و یا بخشهایی هستند که اثرات بیشتری در سایر بخشهای اقتصادی دارند و
بدینترتیب اهمیت آن بخش نسبت به سایر بخشها بیشتر است .روابط فوق ،مبنای سنجش
ارزشافزوده غیرمستقیم بخشهای اقتصادی شهرتاسن تهران قرار میگیرند.
 .4پایههای آماری
بهمنظور محاسبه یکپارچگی عمودی ارزشافزوده شهرستان تهران ،از جدول داده-ستانده سال 1111
شهرستان تهران استفاده میگردد .جدول مذکور بر مبنای جدول داده-ستانده سال  1111استان
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تهران و با استفاده از آمارهای اشتغال در سطح بخشهای مختلف همان سال شهرستان تهران
محاسبه گردیده است و حاوی  11بخش است .بهمنظور تحلیل ساختار اقتصاد شهرستان تهران و
همچنین تأکید بر اقتصاد خدمات محور آن ،جدول  11بخشی فوق به دو شکل تجمیع شده است که
عبارتند از :تجمیع از  11بخش به شش بخش اصلی (کشاورزی ،معادن ،صنایع ،آب و برق و گاز،
ساختمان و خدمات) و تجمیع از  11بخش به  1بخش اقتصادی بهطوریکه بخش خدمات به چهار
گروه زیر تفکیک شدهاند؛ خدمات توزیعی ،خدمات تولیدی ،خدمات شخصی و خدمات اجتماعی .در
ادامه بهطور مختصر ،فرآیند محاسبه جدول داده-ستانده شهرستان تهران تبیین شده است .بدینمنظور
در گام نخست و با رویکرد کالن به بررسی پایههای آماری موردنیاز برای محاسبه جدول داده-ستانده
متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول سال  1111با استفاده از جداول عرضه
و مصرف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پرداخته شده و پایههای آماری موردنیاز برای
بههنگامسازی این جدول برای سال  1111معرفی شدهاند .در گام دوم ،با استفاده از آمارها و منابع
اطالعاتی موجود ،جدول داده-ستانده تکمنطقهای در سطح استان تهران برآورد شده است .پس از
گذر از الیه ملی و استانی ،در گام سوم ،جدول داده-ستانده در سطح شهرستان تهران محاسبهشده که
پایههای آماری محاسبه هر یک از این جداول در ادامه توضیح داده شده است.
گام اول :پایههای آماری موردنیاز برای بههنگامسازی جدول داده-ستانده سال  1333در سطح
ملی

مرکز آمار ایران ،جدول آماری عرضه به ابعاد  114فعالیت در  111محصول و جدول آماری مصرف به
ابعاد  111محصول در  114فعالیت سال  1111را در دسترس قرار داده است .در راستای اهداف مقاله
حاضر ،با استفاده از جداول آماری عرضه و مصرف ،یک جدول آماری متقارن فعالیت در فعالیت با
ساختار ثابت فروش محصول به ابعاد  111فعالیت در  111فعالیت محاسبهشده است .ازآنجاییکه
طبقهبندی حاکم بر جداول آماری عرضه و مصرف سال  1111مرکز آمار ایران  ISIC.Rev.4است،
بهمنظور سازگاری و هماهنگی طبقهبندی حاکم در جدول آماری متقارن با طبقهبندی فعالیتهای
اقتصادی در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران ،طبقهبندی  ISIC.Rev.4در جدول آماری متقارن
به  ISIC.Rev.3تبدیل شده است .پس از آن با توجه به پایههای آماری زیر و روش  ،RASجدول
داده-ستانده ملی برای سال  1111به هنگام شده است .پایههای آماری مورداستفاده عبارتند از:
 بردارهای ستانده ،ارزشافزوده و هزینههای واسطهای که از حسابهای ملی مرکز آمار ایران و
در سطح  12بخش اقتصادی استخراج شدهاند.
 بردار مصرف خانوارها با استفاده از طرح آمارگیری درآمد-هزینه خانوار که با توجه به اهداف
تحقیق ،براساس کدهای  ISICبرآورد شدهاند.
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 بردار مخارج نهایی دولت با استفاده از اطالعات عملکرد بودجه جاری و عمرانی دولت در سال
 1111استخراج شده است.
 بردار تشکیل سرمایه با استفاده از نتایج طرح معادن در حال بهرهبرداری ،طرح کارگاههای
صنعتی  11نفر کارکن و بیشتر ،بودجه تملک داراییهای سرمایهای دولت استخراج شده است.
 بردار صادرات و واردات :صادرات و واردات کاالها از آمارهای گمرک در سال  ،1111صادرات و
واردات نفتخام و گازطبیعی و بخشهای خدماتی از ترازنامه سال  1111بانک مرکزی استخراج
شدهاند.
گام دوم :پایههای آماری موردنیاز برای محاسبه جدول داده-ستانده تکمنطقهای استان تهران در سال
1333

جدول داده-ستانده تکمنطقهای در سطح استان تهران نیز دارای سه ناحیه است که پایههای آماری
هر یک این نواحی به قرار زیر است:
ناحیه اول -ناحیه مبادالت واسطهای با استفاده از روش  CB-RASکه توسط بانوئی و همکاران
( )1111معرفی شده ،محاسبه گردیده است .برای محاسبه این ناحیه از سه پایه آماری استفاده شده
است .اوالً بردار ستانده بخشهای اقتصادی استان تهران در سال  1111که توسط مرکز آمار ایران در
حسابهای منطقه ای گزارش شده است .ثانیاً ماتریس ضرایب تکنولوژی سال  1111ملی که با
استفاده از جدول داده-ستانده بههنگام شده ملی محاسبهشده است .ثالثاً بردار هزینه واسطهای
بخشهای اقتصادی استان تهران در سال  1111که توسط مرکز آمار ایران در حسابهای منطقهای
منتشر شده است.
ناحیه دوم :اجزای بردار تقاضای نهایی :طرح هزینه خانوارها بهمنظور محاسبه بردار مصرف ،استخراج
بودجه های جاری و عمرانی استانی از عملکرد بودجه دولت ،برآورد تشکیل سرمایه با استفاده از طرح
آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری و طرح بنگاههای صنعتی  11کارکن و بیشتر استفاده شده
است .برای بردارهای صادرات و واردات از اطالعات کاالها و طبقهبندی کاالها به طبقهبندی
بینالمللی  ISICرشته فعالیت اقتصادی تفکیکشده و برای اطالعات این بخش از نشریه حملونقل
بار کاالهای راهداری که از پایانههای کشور و سالنامه آماری و حملونقل جادهای برای کاالهای
صادرات و واردات گمرک استانها است استفاده شده است .بهعنوانمثال واردات استان تهران شامل
 24111کد و صادرات آن  1111کد است.
ناحیه سوم :بردار ارزشافزوده از طریق حسابهای منطقهای استان تهران که توسط مرکز آمار ایران
منتشر شده است قابلاستخراج است.
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گام سوم :پایههای آماری موردنیاز برای محاسبه جدول داده-ستانده شهرستان تهران در سال
1333

برای محاسبه جدول شهرستان تهران از دو نوع پایههای آماری استفاده شده است .نخست جدول
داده-ستانده سال  1111استان تهران و دوم ،آمارهای جانبی شهرستان تهران بهویژه آمارهای اشتغال
در سطح بخشهای مختلف شهرستان .در خصوص آمارهای اشتغال در سطح شهرستان ،ازآنجاییکه
اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن بهصورت دورهای جمعآوری میشود و آخرین اطالعات
در دسترس مربوط به سال  1111است .لذا با فرض ثابت ماندن ساختار اشتغال شهرستان تهران
نسبت به استان تهران در هر یک از بخشهای اقتصادی ،ستانده هر یک از رشته فعالیتها در سطح
شهرستان برای سال  1111محاسبهشدهاند .پس از آن با استفاده از جدول داده-ستانده استان تهران،
ضرایب تکنولوژی در سطح استان محاسبهشده و با فرض یکسان بودن ضرایب تکنولوژی استان و
شهرستان ،ناحیه اول جدول داده-ستانده برآورد شده است .همچنین بردار ارزشافزوده شهرستان
تهران بهصورت قلم ترازکننده و از تفاضل ستانده از هزینههای واسطهای بهدستآمده است .برای
برآورد اجزای بردار تقاضای نهایی شهرستان تهران نیز در ابتدا نسبت ستانده در سطح شهرستان به
استان تهران محاسبهشده است و سپس در بردار اجزای تقاضای نهایی استان تهران ضرب شدهاند.
 .5نتایج محاسبه شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده غیرمستقیم بخشهای
اقتصادی
اقتصاد خدماتمحور شهرستان تهران هر چند دارای محاسن متعددی است ،اما خالی از اشکال نیست.
یکی از ویژگیهای اصلی این اقتصادها نسبت به اقتصاد کاالمحور (اقتصاد سنگین) ماهیت
نهاییمحور بودن آنهاست ،بدین معنی که بهطورکلی وزن تقاضای نهایی بهمراتب بیشتر از وزن
واسطهای آنهاست که درست در مقابل اقتصاد کاالمحور قرار میگیرد .تحت این وضعیت انتظار
میرود که تنیدگی واسطهای آنها کمتر و بدینترتیب ارزشافزوده غیرمستقیم کمتری در سایر
بخشهای اقتصادی ایجاد نماید .بهعنوان نمونه ،سهم ارزشافزوده بخش خدمات در کل ارزشافزوده
شهرستان تهران برابر با  31درصد است .این نوع ارزشافزوده را به ارزشافزوده اصلی بخش خدمات
منتسب میکنند .اینکه منشاء این ارزشافزوده ناشی از تأمین تقاضای نهایی است و یا تأمین تولید
سایر بخشها است ،سؤال اتی است که بررسی کمّی آنها بهویژه کارکرد خدمات چهارگانه اقتصاد
شهرستان تهران میتوانند جوابگوی بخشی از سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مدیریت شهری
باشند.
بهمنظور بررسی زوایای مختلف مسئله فوق و همچنین پرسش کلیدی مطرح شده در بخش پیشین
از شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بخشهای اصلی شهرستان و همچنین بخشهای
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چهارگانه خدمات استفاده شده است .نتایج حاصله برای شهرستان تهران در قالب جدول داده-ستانده
در جداول ( )1و ( )2سازماندهی شدهاند .جدول ( )1حاوی شش بخش اصلی شهرستان تهران و
جدول ( 1 ،)2بخش را پوشش میدهند .بهطوریکه بخش خدمات به چهار بخش خدمات توزیعی،
خدمات تولیدی ،خدمات اجتماعی و خدمات شخصی تفکیک شدهاند .ارقام این جداول در هشت ستون
مشخص آورده شدهاند .ستونهای  1و  2بهترتیب ارزشافزوده اصلی بخشها و درصد سهم آنها به
کل ارزشافزوده را نشان میدهند .ستونهای  1و  4بهترتیب مقدار ارزش بخشها و درصد آنها به
کل ارزشافزوده را بیان میکنند .مقدار ارزش بخشها بر مبنای رویکرد یکپارچگی عمودی تقاضای
نهایی به ارزشافزوده محاسبهشده است .ستونهای  1و  1بهترتیب مقدار ارزشافزوده مستقیم و
غیرمستقیم بخشها و درصد آنها را نشان میدهد که با استفاده از رویکرد تولید به تولید بهدست
آمدهاند .ستون  ،1درصد سهم جمع ارزشافزوده هر بخش (مقدار ارزشافزوده اصلی هر بخش
بهعالوه مقدار ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم آن بخش در سایر بخشهای اقتصادی) تقسیم بر
کل ارزشافزوده اقتصاد را نشان میدهد .ستون  3جدول شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده هر
بخش را بیان میکند .شاخص مذکور از تقسیم مقدار ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم هر بخش در
سایر بخشهای اقتصادی بر مقدار ارزشافزوده اصلی همان بخش محاسبه میگردد .طبیعی است که
شاخص بزرگتر از واحد ،اهمیت آن بخش را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی نشان میدهد و
چنانچه شاخص مذکور کوچکتر از واحد باشد ،یعنی مقدار ارزشافزوده اصلی آن بخش بزرگتر از
ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم آن بخش در سایر بخشهای اقتصادی است.
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جدول  :1شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بخشهای اصلی سال  1333شهرستان تهران
درصد

عنوان رشته فعالیت

ارزشافزوده

ارزشافزوده هر

اصلی بخشها

بخش به کل

(میلیون ریال)

ارزشافزوده

()1

استان
()2

کشاورزی
معادن
صنایع
آب و برق و گاز
ساختمان
خدمات
جمع

2111311
111111
141111311
12311111
111211121
1121143112
1311111124

1/12
1/14
1/14
1/11
1/41
32/13
111

ارزشافزوده مستقیم
و غیرمستقیم
بخشها در قالب
رویکرد یکپارچگی
تقاضا به تولید
(میلیون ریال)
()3

-21111111
313111
221111113
14143121
241414113
1112131411
1311111124

درصد ارزشافزوده
مستقیم و غیرمستقیم
بخشها در قالب
رویکرد یکپارچگی
تقاضا به تولید
()4

-1/41
1/11
12/13
2/11
11/1
12/11
111

ارزشافزوده مستقیم

درصد ارزشافزوده

و غیرمستقیم هر

مستقیم و غیرمستقیم

بخش در سایر

هر بخش در سایر

بخشهای اقتصادی

بخشهای اقتصادی

در قالب رویکرد

در قالب رویکرد تولید

تولید به تولید

به تولید

()5

()6

1441111
111111
133111111
1111311
142111141
14111112
111111111

1/11
1/1
41/12
2/42
11/11
11/13
111

منابع :ارقام ستون ( )1مستقیماً از جدول داده-ستانده استان تهران استخراج شده است .نتایج ستونهای  1 ،1و  3بر مبنای روابط ( )1تا ( )11محاسبه شدهاند.

درصد جمع

شاخص

ارزشافزوده

یکپارچگی

هر بخش به

عمودی

کل

ارزشافزوده

ارزشافزوده

بخشها

()7

()8

1/11
1/11
11/11
1/11
14/1
31/1
121/11

1/11
1/12
1/11
1/11
1/11
1/14
-
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جدول  :2شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بخشهای چهارگانه خدمات توزیعی ،تولیدی ،اجتماعی و شخصی سال  1333شهرستان تهران
ارزشافزوده
ارزشافزوده
عنوان رشته فعالیت

اصلی بخشها
(میلیون ریال)
()1

درصد
ارزشافزوده هر
بخش به کل
ارزشافزوده
()2

مستقیم و
غیرمستقیم بخشها
در قالب رویکرد
یکپارچگی تقاضا به
تولید
(میلیون ریال)
()3

کشاورزی
معادن
صنایع
آب و برق و گاز
ساختمان
خدمات توزیعی
خدمات تولیدی
خدمات اجتماعی
خدمات شخصی
جمع

2111311
111111
141111311
12311111
111211121
112112241
111111131
112142111
11211111
1311111124

1/12
1/14
1/14
1/11
1/41
11/12
11/14
11/4
4/11
111

-21111111
313111
221111113
14143121
241414113
111121341
114111431
231111342
32121211
1311111124

درصد ارزشافزوده
مستقیم و
غیرمستقیم بخشها
در قالب رویکرد
یکپارچگی تقاضا به
تولید
()4

-1/41
1/11
12/13
2/11
11/1
13/11
11/11
11/11
4/44
111

ارزشافزوده

درصد ارزشافزوده

مستقیم و

مستقیم و

درصد جمع

شاخص

غیرمستقیم هر

غیرمستقیم هر

ارزشافزوده

یکپارچگی

بخش در سایر

بخش در سایر

هر بخش به

عمودی

بخشهای اقتصادی

بخشهای اقتصادی

کل

ارزشافزوده

در قالب رویکرد

در قالب رویکرد

ارزشافزوده

بخشها

تولید به تولید

تولید به تولید

()7

()8

()5

()6

1442111
111113
133111411
1111111
142212131
44111333
14111111
31131114
11411111
111424411

1/21
1/11
11/11
1/11
21/11
1/11
1/11
11/11
1/41
111

منابع :ارقام ستون ( )1مستقیماً از جدول داده-ستانده استان تهران استخراج شده است .نتایج ستونهای  1 ،1و  3بر مبنای روابط ( )1تا ( )11محاسبه شدهاند.

1/11
1/11
11/11
1/11
14/11
12/11
41/41
11/21
1/11
111/24

1/11
1/12
1/11
1/11
1/11
1/13
1/13
1/41
1/4
-
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تفسیر ستونهای  1تا  1جدول ( )1بدین قرار است:
ارقام دو جدول نشان میدهند که:
یک -حدود  31درصد ارزشافزوده کل شهرستان را بخش خدمات تشکیل میدهد 11 .درصد
باقیمانده سهم بخشهای کاالمحور است که بخش صنعت با  1/1درصد باالترین سهم ارزشافزوده
را دارد (ستون  2جدول  .)1از  31درصد سهم ارزشافزوده ،بیشترین سهم را خدمات تولیدی با 11/1
درصد و خدمات توزیعی با  11/1درصد به خود اختصاص میدهند.
دو -ارقام ستون  1در دو جدول مقدار ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم هر بخش در کل اقتصاد
شهرستان تهران را نشان میدهند که بر مبنای رویکرد یکپارچگی عمودی تقاضای نهایی به
ارزشافزوده هر بخش بهدستآمدهاند .یعنی اینکه هر بخش اقتصادی بهمنظور تأمین تقاضای نهایی
خود چه میزان بهطور مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد استان ارزشافزوده ایجاد میکنند .ایجاد
این مقدار ارزشافزوده یک بخش در کل اقتصاد بستگی زیادی به اندازه تقاضای نهایی آن بخش
دارد .یعنی هرچه ماهیت یک بخش تقاضامحور باشد ،انتظار میرود که مقدار ارزشافزوده آن بخش
در کل اقتصاد بیشتر باشد .ستون  4جداول ( )1و ( )2بهخوبی این مشاهده را تأیید میکند .بهعنوان
نمونه ستون  4جدول ( )1نشان میدهد که  11درصد از کل ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم در
قالب تقاضای نهایی به ارزشافزوده را بخش خدمات و  11درصد را ساختمان تشکیل میدهند .این
سهم در بخشهای چهارگانه خدمات ستون  ،4جدول ( )2به ترتیب خدمات تولیدی  11/1درصد،
خدمات توزیعی  13/1درصد و خدمات اجتماعی و شخصی در مجموع  11/1درصد.
نتایج و مشاهدات فوق که مبتنی بر بر رویکرد تقاضا به ارزشافزوده است حداقل سه نارسایی کلی
دارد .نخست آنکه یک رابطه مستقیم بین اندازه تقاضای نهایی هر بخش با ارزشافزوده مستقیم و
غیرمستقیم آن بخش در کل اقتصاد وجود دارد .دوم مسئله حسابداری مضاعف و سوم چهبسا ممکن
است تقاضای نهایی بعضی بخشها منفی و یا صفر باشند ،تحت این وضعیت ارزشافزوده مستقیم و
غیرمستقیم آن بخشها منفی و یا صفر خواهد بود .نمونه بارز آن ،ارزشافزوده منفی بخش کشاورزی
در ستونهای  1و  4جداول است .برای برونرفت از این مسئله رویکرد تولید به تولید مبنای محاسبه
ارزشافزوده هر بخش در کل اقتصاد قرار میگیرد .نتایج ستونهای  1و  1در جداول ( )1و ( )2مقدار
ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم و درصد آنها به کل را نشان میدهند.
حال اگر نتایج رویکرد تقاضا به ارزشافزوده بخشها در ستون  4جداول ( )1و ( )2را با نتایج ستون
 1همان جداول مقایسه نماییم ،تصویر متفاوتی از عملکرد بخشها در خصوص ایجاد ارزشافزوده به
شرح زیر به دست میآید:
یک -طبق جدول ( )1درصد ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت از  12درصد (ستون )4
به  41/1درصد (ستون  )1افزایش را نشان میدهد .درصد ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم بخش
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ساختمان نیز از  11/1درصد به  11/1درصد افزایش یافته است .حال آنکه عکس این روند در
خصوص بخش خدمات شهرستان تهران مشاهده میگردد .درصد ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم
این بخش از  11درصد به  11/1درصد کاهش یافته است .این نشان میدهد که در مقایسه با
بخشهای کاالمحور مانند ساختمان و صنعت ،بخشهای خدماتمحور به علت تنیدگی واسطهای بین
بخشی بسیار کم با سایر بخشهای اقتصادی و علیرغم وزن باالی تقاضای نهایی آنها در ایجاد
ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم ناتوان هستند .نتایج ستون  1جدول که از تقسیم ارزشافزوده
اصلی بعالوه ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم آن بخش به کل ارزشافزوده اقتصاد بهدستآمدهاند،
این مسئله را بهخوبی نمایان میسازند.
دو -با مقایسه وضعیت بخشهای چهارگانه در ستونهای جدول ( )2مشاهده میگردد که درصد سهم
ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم خدمات توزیعی و خدمات تولیدی و بهترتیب از  13/1درصد و
 11/1درصد به  1/1درصد 1/1 ،درصد کاهش یافته است ،حال آنکه خدمات اجتماعی و خدمات
شخصی بهترتیب از  11/1و  4/4به  11/1و  1/4درصد افزایش را نشان میدهد.
در ارتباط با وضعیت شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بخشهای شهرستان ،نتایج نشان
میدهند که:
یک -از  1بخش اصلی و همچنین از  1بخش در ستون  3جداول ( )1تا ( ،)2فقط دو بخش صنایع و
ساختمان شهرستان تهران بزرگتر از واحد هستند ( 1/11برابر صنعت و  1/11واحد برای ساختمان)،
شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده سایر بخشهای شهرستان تهران کمتر از واحد است.
دو -شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بخش خدمات که حدود  31درصد  GDPاصلی
شهرستان تهران را تشکیل میدهد ،حدود  1/14واحد است.
سه -با تفکیک بخش خدمات به بخشهای چهارگانه ،نتایج یکپارچگی عمودی ارزشافزوده
غیرمستقیم بخشهای چهارگانه خدمات توزیعی ،خدمات تولیدی ،خدمات اجتماعی و خدمات شخصی
در جدول ( )2آشکار میگردند .بهعنوان نمونه در ستون  3جدول ( )2مشاهده میگردد که بخشهای
خدمات توزیعی و خدمات تولیدی که بیشترین سهم ارزشافزوده اصلی را در اقتصاد شهرستان تهران
به خود اختصاص دادهاند دارای شاخصهای یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بهترتیب  1/13واحد و
 1/13واحد هستند .حال آنکه بخشهای خدمات اجتماعی و خدمات شخصی که درصد ارزشافزوده
اصلی بهمراتب کمتری دارند ،شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده آنها بهترتیب  1/41و 1/41
واحد را نشان میدهد.
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جمعبندی و نتیجهگیری
شرط الزم و کافی در سیاستگذاری و برنامهریزی مدیریت اقتصاد شهری ،سنجش اهمیت بخشها از
طریق ارزشافزوده غیرمستقیمی است که هر بخش اقتصادی در سایر بخشها و کل اقتصاد
شهرستان تهران ایجاد میکند .توجه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد شهری به این موضوع حداقل
دو مزیت دارد .نخستین مزیت ،ترسیم چشمانداز آتی سیاستگذاری «گذار از اقتصاد سنگین» به
سمت «اقتصاد سبک» و یا «گذار از اقتصاد کاالمحور» به «اقتصاد خدمات محور» در مدیریت شهری
است .دوم ،مزیت اتخاذ سیاستهای مالی مدیریت اقتصاد شهری است .در این مورد ارزشافزوده
بخشها و بهویژه شناسایی ارزشافزوده غیرمستقیم هر بخش در سایر بخشها و کل اقتصاد
شهرستان تهران میتواند معیار مناسبی برای اتخاذ سیاستهای مالی مدیریت اقتصاد شهری باشد.
برای این منظور ،شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده غیرمستقیم بخشهای مختلف شهرستان
تهران مبنای سنجش اهمیت بخشها قرار گرفته است .شاخص مذکور میتواند مبنای سیاستهای
مالی توسعه اقتصاد شهری قرار میگیرد .در این مورد خروجیها نشان میدهند که:
یک -علیرغم  31درصد سهم ارزشافزوده بخش خدمات در  GDPشهرستان تهران شاخص
یکپارچگی عمودی ارزشافزوده غیرمستقیم آن کمتر از واحد ( 1/14واحد) است .حال آنکه
شاخصهای متناظر بخشهای صنعت و ساختمان شهرستان تهران بزرگتر از واحد و بهترتیب 1/11
واحد و  1/11واحد را نشان میدهند .به لحاظ سیاستگذاری تفسیر نتایج فوق به این معنی است که
به ازای هر  111تومان ارزشافزوده در بخش خدمات ،حدود  4تومان ارزشافزوده غیرمستقیم در کل
اقتصاد شهرستان تهران ایجاد میکند .حال آنکه بخشهای صنعت و ساختمان به ازای هر 111
تومان ارزشافزوده ،بهترتیب  111تومان و  111تومان ارزشافزوده غیرمستقیم در کل اقتصاد
شهرستان تهران ایجاد میکنند .نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که اتخاذ سیاستهای توسعه و
گسترش بخشهای صنعت و ساختمان نسبت به بخش خدمات ارزشافزوده بیشتری در کل اقتصاد
شهرستان تهران ایجاد میکنند و از منظر سیاستهای مالی بهطور بالقوه میتواند یکی از منابع
درآمدی مدیریت توسعه اقتصاد شهری در نظر گرفته شود.
دو -شاخص یکپارچگی عمودی ارزشافزوده بخش خدمات توزیعی و خدمات تولیدی کمتر از واحد
( 1/13واحد) است .حال آنکه ارقام متناظر برای بخشهای خدمات اجتماعی و خدمات شخصی
بهترتیب  1/41و  1/4واحد است .یافتهها حاکی از آن است که سیاستهای توسعه و گسترش خدمات
اجتماعی و خدمات شخصی در شهرستان تهران بهمراتب ارزشافزوده غیرمستقیم بیشتری نسبت به
خدمات توزیعی و خدمات تولیدی در اقتصاد شهرستان تهران ایجاد میکنند.
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یادداشتها
[ .]1اخیراً تحلیلگران اقتصاد داده-ستانده ،زوایای مختلف مسئله احتساب مضاعف معیار تولید
ناخالص را در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای بخشی در اقتصاد ملی و جهانیشدن اقتصاد
موردتوجه قرار دادهاند .از منظر روششناسی و زمینه کاربردی پژوهشهای مذکور به سه گروه کلی
زیر تقسیم میشود .گروه اول پژوهشها رویکرد تولید به تولید را در قالب یکپارچگی عمودی پیشنهاد
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است ،نتایج یکسان بودن هر دو روش را تأیید میکند.
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Measuring Value Added Vertical Integration Index of Economic Sectors in
Tehran City
Mohajeri, P.1*, Banouei, A. A.2, Mirzaei, H. A.3, Jahanfar, N.4
Abstract
In this paper, we show that the output of economic sectors is not an appropriate
criterion for assessing the importance of sectors. First, in the context of Leontief
quantity model, each sector has two tasks: satisfying its direct and indirect final
demand and also intermediate needs of other economic sectors. Many
researchers observe that the sum of these leads to double counting. Second, the
output of sectors is not an appropriate criterion for economic growth and
welfare. To address these shortcomings, “product-to-product” approach is used,
rooted in the theoretical basis of Serrafa’s production system. Pasinetti modified
it as a vertical integration of production in the form of Leontief’s input-output
model as an alternative method for assessing the importance of sectors. In this
paper, we use this approach to answer following question, “The service sector,
which has a 83% share of GDP in the city of Tehran, how much potentially does
it generate indirect value added in other economic sector”? The input-output
table of Tehran city which has recently been calculated as a research plan is used
to quantitatively analysis of the posed question. The overall findings indicate
that: first, the vertical integration index of service sector is only 0.04 units,
which means that it generates only 4 units of indirect value added in the other
economic sectors. Second, the vertical integration indices of four sectors of
distribution services, productive services, social services and personal services
are 0.08, 0.08, 0.46 and 0.40, respectively, all of them are less than 1 unit.
Keywords: Vertical Integration Index, Indirect Value Added, Product-toProduct Approach.
JEL Classification: C67, R11, R58, P25.
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