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در قبلت جذيل دادٌ -ستبوذٌ دي وًع پيًوذ ثيه ثخشَب يجًد دارد .پيًوذ طزف تقبضب را پيًوذ پسيه ي پيًوذ طزف
عزضٍ را پيًوذ پيشيه می گًیىذ .تحليل ایه پيًوذَب ثٍ مب اجبسٌ شىبخت اَميت ثخشَب را در اقتصبد میدَذ.
ثذیُی است کٍ در یك اقتصبد ثبس اس ياردات ثٍعىًان وُبدٌ در فزایىذ تًليذ کبالَب ي خذمبت استفبدٌ شًد ثىبثزایه
سمبوی کٍ تًليذ اضبفٍ می شًد ثبعث افشایش ياردات ثزای حمبیت اس آن تًليذ اضبفی ويش میشًد .ایه وًع اس ياردات
ثٍعىًان وشت اقتصبدی وبمگذاری میشًد ي ثٍعىًان یك وشت در ضزیت فشایىذٌ اقتصبد تأثيز می گذارد .ثزای چىيه
ارسیبثی در ایزان ي در مطبلعبت تجزثی تمبیش ثيه وُبدٌ ياردات ي عزضٍ داخلی وبدیذٌ گزفتٍ شذٌ است .در ایه مقبلٍ
ثب تمبیش ثيه وُبدٌ يارداتی ي داخلی در چبرچًة حسبةَبی ملی ،امكبن اوذاسٌگيزی پيًوذَبی داخلی ثٍعىًان یك
ثعذ جذیذ تحليل ثٍ می تًاوذ اضبفٍ شًد .ثب ایه يصف در ایه مقبلٍ ثب استفبدٌ جذيل دادٌ ستبوذٌ سبل  1381ایزان
ثٍ ثزرسی ي تجشیٍ ي تحليل پيًوذَب ي وشتَبی ثيه ثخشی در اقتصبد ایزان پزداختٍ شذٌ است.
کلیذ ياشٌَا :تحليل دادٌ ستبوذٌ ،پيًوذَبی متقبثل ،ضزایت ياثستگی متقبثل ،ضزایت تزايشبت یب وشتیَب
طبقٍبىذیC67,D57,F14 :JEL
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مقدمه
ًمؾ تدبست ثييالولل دس سؿذ ٍ ؿىَفبئي التلبد ّش وـَسي غيشلبثل اًىبس هيثبؿذ .چشا وِ ّش وـَسي هي-
تَاًذ اص عشيك تدبست ثيي الولل ،اص هٌبثغ عجيؼي ٍ اًؼبًي خَد ثِ كَست ثْيٌِ اػتفبدُ وشدُ ٍ ثِ اًجبؿت ثشٍت
ٍ ػشهبيِ دػت يبثذ .اص عشفي صهبًي وِ وـَسي وبسايي يب ويفيت تَليذ سا دس كٌبيغ كبدساتي خَد افضايؾ
دّذ ،ػبيش وـَسّب ثِ عَس غيشهؼتمين اص عشيك ٍاسدات وبالّب ٍ خذهبت آى كٌؼت دس ايي استمبء ػْين هي-
ؿًَذ .اص ػَي ديگش پيـشفتّبي تىٌيىي دس يه وـَس هؼوَالً اص عشيك هجبدالت تدْيضات ػشهبيِاي ٍ داًؾ
فٌي دس ثبصاسّبي خْبًي ثِ ػبيش وـَسّب اًتمبل هييبثذ .يىي اص اثضاسّبي وِ هيتَاى ثِ دلت ايي هَضَع سا
ثشسػي ٍ هَسد هذالِ لشاس داد ثىبس گيشي خذٍل دادُ-ػتبًذُ ٍ ثشسػي پيًَذ ثيي ثخـْب ٍ تشاٍؿبت ثيي ثخـْب
اػت.ثِ عَس ولي هٌـبء تحليل دادُ  -ػتبًذُ ٍ ثِعَس ول ّش گًَِ وبس ًظشي ٍ ػولي دسثبسُي پيًَذ هيبى
ثخؾّبي يه التلبد ثِ فشاًؼَاوٌِ()4441 -4361ثش هيگشدد .تحليل هجبدالت هيبى ثخؾّب حبلت خبكي اص
ًظشيِ تؼبدل ػوَهي لئَى ٍالشاع( )4581-4646هيثبؿذ .دس الگَي تؼبدل ػوَهي ػَال اػبػي ايي اػت وِ
تحت چِ هدوَػِاي اص ليوتْب ،التلبد دس حبل تؼبدل اػت ٍ دس توبهي ثبصاسّب ػشضِ ٍ تمبضب هؼبٍي اػت .دس
تؼبدل ػوَهي هَضَع تغييش دس ول التلبد هغشح اػت .دس ايي سٍؽ ثشًبهِسيضي سٍاثظ ثيي ثخؾّب هَسد
تدضيِ ٍ تحليل لشاس هيگيشد تب ٍاثؼتگي هتمبثل ٍ پيچيذگيّبي هَخَد دس ايي ًظبم التلبدي ثْتش دسن ؿَد ٍ
دس ًتيدِ ؿشايظ الصم ثشاي ايدبد تَاصى ٍ تؼبدل ثيي ػشضِ ٍ تمبضبي وبال ،خذهت ٍ ػَاهل تَليذ پبيِگزاسي
ؿَد .ايي الگَ ثِ ًظش ثبهَل( )0222دس لشى ثيؼتن ًمؾ لبثل تَخْي دس ػشكِي تحليل التلبدي داؿتِ اػت.
ًىتِ هْوي وِ دس ايي خذاٍل دس ػبلّبي اخيش هَسد تَخِ ثيـتشي لشاس گشفتِ اػت هَضَع ٍ هٌـبء ًْبدُّبي
هَسد اػتفبدُ ثشاي تَليذ وبالّب ٍ خذهبت فؼبليتّب اػت .اخيشا ديبصًجبخش ٍ ديگشاى( )0222اؿبسُ وشدًذ وِ دس
كَست ػذم تفىيه ٍاسدات اص تَليذات داخلي ثبػث تَسؽ دس ًتبيح تحليل اص عشيك دادُ-ػتبًذُ هيؿَد .ثِ-
ػٌَاى هثبل ايي هحممبى ًـبى دادًذ وِ دس كَست اغوبم ايي هَسد ثبػث ثيؾ ثشآٍسدي اثش ضشيت فشايٌذ ّش
ثخؾ دس التلبد هيؿَين .دس ادثيبت تدشثي هؼوَال خذاٍل دادُ -ػتبًذُ ثِ دٍ گًَِ تذٍيي هيؿًَذ يب خذاٍل
ثِ ؿىل ولي ثذٍى تفىيه ًْبدُ داخلي اص ٍاسداتي ػول هيوٌٌذ ٍ يب ايي وِ ايي دٍ سا دس ثخؾ ٍاػغِاي
خذٍل اص ّن تفىيه ٍ اسايِ هيدٌّذ .ثِ ّشحبل ثشسػي پيًَذّبي داخلي التلبد تلَيش ٍالغ ثيٌبًِتشي اص
پيًَذّبي داخلي التلبد ثِ ًوبيؾ هيگزاسد ٍ ػالٍُ ثش آى اثش تدبست ثييالولل سا ثش فؼبليت ثخؾ ّب ًوبيبى
هيوٌذ .ثِػٌَاى هثبل هوىي اػت ثبال ثَدى پيًَذ ول يه ثخؾ دس التلبد ثِدليل ٍاسدات صيبد آى ًؼجت ثِ
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تَليذ داخلي ثبؿذ ٍ دس ايي همبلِ ّن ّذف هب ثشسػي ايي هَضَع دس التلبد ايشاى اػت .لزا ثب ايي ٍكف همبلِ
حبضش دس لبلت هَاسد صيش ػبصهبًذّي ؿذُ اػت .اثتذا ثِ ثشسػي اًذاصُگيشي پيًَذّب ٍ تشاٍؿبت ثخؾّب هي-
پشداصين .ػپغ دادُّبي هَسد اػتفبدُ همبلِ هَسد حىبوي ٍ ثشسػي لشاس هيگيشًذ .دس ثخؾ ثؼذي ًتبيح
تدشثي هغبلؼِ اسايِ هي ؿًَذ ٍ دسًْبيت ًتيدِ گيشي همبلِ اسايِ هيؿَد.
 .1ريش ي چارچًب اوذازٌگیری پیًوذَا ي ترايضات فعالیتَا

دس ػلن التلبد ثشاي پي ثشدى ثِ ٍضؼيت ٍ خبيگبُ فؼبليتّبي التلبدي دس ّش خبهؼِاي ،سٍؽّبي ػلوي
هختلفي ٍخَد داسد يىي اص ايي سٍؽّب ،اػتفبدُ اص الگَي دادُ -ػتبًذُ اػت دس ايي سٍؽ ثب تمؼينثٌذي
فؼبليتّبي التلــبدي ثِ چٌذيي ثخؾ ،ثب اػتفبدُ اص پيًَذ ثيي ثخؾّب ،تلَيشي اص ول التلبد ثِ دػت هيدّذ
وِ دس ثشًبهِسيضي ّبي التلبدي وَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ثِ ّويي دليل دس ثشخي اص
هتَى اص ايي سٍؽ ،ثِ سٍؽ ثيي ثخـي يب ثيي كٌؼتي يبد هيوٌٌذ .دس چبسچَة تحليل دادُ–ػتبًذُ دٍ ًَع
پيًَذّبي التلبدي هيبى ثخؾّب ٍخَد داسد .ثِػجبست ديگش اگشثخؾ  Iػتبًذُاؽ سا افضايؾ دّذ ايي ثذاى
هؼٌي اػت وِ ثبيذ تمبضبيؾ سا اص ػبيش ثخؾّب افضايؾ دّذ تب ثتَاًذ تَليذؽ سا افضايؾ دّذ ايي استجبط اص
ًَع تمبضب سا پيًَذّبي پؼيي هيگَيٌذ .اص عشفي ديگشػتبًذُ افضايؾ دادُ ؿذُ ثخؾ Iثذيي هؼٌي اػت وِ ػبيش
ثخؾّب هيتَاًٌذ اص ايي تَليذ ثِ ػٌَاى دادُ اػتفبدُ وٌٌذ.
دس چبسچَة هذلّبي دادُ ػتبًذُ ،تَليذ ّش ثخؾ دٍ ًَع اثش التلبدي ثش ػبيش ثخؾّب داسد .اگش ثخؾI

تَليذؽ سا افضايؾ دّذ ثذاى هؼٌبػت وِ تمبضبي ثخؾ  Iثشاي هحلَالت ثخؾّبيي وِ هحلَالتـبى ثِ
ػٌَاى ًْبدُ دس ثخؾ  Iاػتفبدُ هيؿَد ،افضايؾ خَاّذ يبفت .دس ٍالغ ايي اهش ثيبًگش خْت ػليت دسهذل عشف
تمبضبػت .اكغالح "پيًَذپؼيي " ثشاي چٌيي ساثغِاي ثىبس هيسٍد وِ عجك آى يه ثخؾًْ ،بدُّبيؾ سا اص
ثخؾّبي ديگش تْيِ هيوٌذ .اص عشف ديگش افضايؾ دس تَليذ ثخؾ  Iثِ هؼٌي اسائِ همذاس اضبفي هحلَل I

اػت وِ ثِ ػٌَاى ًْبدُ تَػظ ثخؾّبي ديگش هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد .ثذيي هؼٌي وِ ػشضِي هحلَل
ثخؾ  Iثِ ثخؾّبيي وِ  Iآى سا دس تَليذؿبى اػتفبدُ هيوٌٌذ ،افضايؾ خَاّذ يبفت .ايي ثيبًگش خْت ػليت
دس عشف ػشضِ هذل دادُ ػتبًذُ اػت .اكغالح "پيًَذ پيـيي" ثشاي ًـبى دادى چٌيي استجبعي ثِ وبس هيسٍد
وِ عجك آى يه ثخؾ هحلَلؾ سا ثِ ثخؾّبي ديگش هيفشٍؿذ .پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي ظشفيت ثبلمَُ
ثخؾّب دس تحشن ثخـيذى ثِ ديگش ثخؾّبي التلــبدي سا ثيبى هيوٌٌذ .فؼبليتّبيي وِ داساي ثبالتشيي پيًَذ
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پؼـــيي ٍ پيـــــيي ثبؿٌذ ثخـــؾّبي وليذي هحؼـــَة هيؿًَذ ،صيشا ثب توشوض هٌبثغ وبس ٍ ػشهبيِ دسآًْب
ايدبد اًگيضُ ٍ تحشن ثيـتش ثشاي سؿذ ػشيغتش تَليذ ،دسآهذ ،اسصؽ افضٍدُ ٍ اؿتغبل دس همبيؼِ ثب ديگش ؿمَق
وبسثشد هٌبثغ فشاّن هيػبصًذ .هؼيبسّبيي ثشاي ووي ًوَدى پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي اسائِ ؿذُ اػت .ثشسػي ايي
هؼيبسّب ثِ هٌظَس همبيؼِ ػبختبس تَليذ ثؼيبس هْن اػت .اص عشف ديگش همبيؼِ ؿذت ٍ ضؼف ايي پيًَذّب ثشاي
يه ثخؾ ٍيظُ دس يه التلبد ،ساّىبسي ثشاي تـخيق ثخؾّبي وليذي يب ساّجش دس آى التلبد اػت .اگش
پيًَذ پؼيي ثشاي ثخؾ اي ثضسگتش اص ثخؾ  Jثبؿذ هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ يه سيبل افضايؾ دس تَليذثخؾ I

هٌبفغ ثيـتشي دس همبيؼِ ثب ثخؾ ً، Jليت التلبد خَاّذ وشد.
ّوچٌيي اگش پيًَذ پيـيي ثخؾ  Iاص ثخؾ  Jثضسگتش ثبؿذ ايي ثذاى هؼٌي اػت وِ يه سيبل افضايؾ دستَليذ
ثخؾ  Iضشٍسيتش اصافضايؾ دس تَليذ ثخؾ  Jاػت صيشا فؼبليتّبي ثيـتشي سا پـتيجبًي هيوٌذ ٍ ًيبص ثِ
هحلَل ثخؾ  Iثيـتش اص هحلَل ثخؾ  Jاػت .ثٌبثشايي عجك ؿبخقّبي پيًَذ پؼيــي ٍ پيـيــي هيتَاى
ؿذت ٍ ضؼف ٍاثؼتگي هتمبثل يه ثخؾ ثب ػبيش ثخؾّب سا تحليل ًوَد .اكغالح هدوَع دٍ پيًَذ سا "پيًَذ
ول " هيگَيٌذ .دس ايي خلَف ًمؾ وبالّبي تَليذ داخل ٍ ٍاسداتي ثبيذ هـخق ؿَد .دس يه التلبد ثبص
وبالّبي ٍاسداتي دس فشايٌذ تَليذ وبالّبي هؤثشي ّؼتٌذ .لزا ٌّگبهي وِ تَليذ يه ثخؾ افضايؾ هييبثذ ثِ
ٍاسدات ثيـتش ًيبصهٌذ هيؿَد وِ ايي ًَع ٍاسدات سا ًـت التلبدي هيگَيٌذ ٍ ثش سٍي اًذاصُ ٍويفيت
پيًَذّبي التلبدي فؼبليتّب هَثش اػت.
 1-1پیًوذَا ي وطتَای پسیه

ثب فشم ايٌىِ  Nثخؾ دس التلبد ٍخَد داسد تؼبدل هيبى ػشضِ ٍ تمبضبي ول ثشاي ّش وبالي  Iثشاثش اػت ثب7
XI+MI=ZI1+ZI2+….+ZIN+YI

()4

اگش  X iسا تَليذ ّش ثخؾ دس ًظش ثگيشين ٍ  M iسا ٍاسدات ّش ثخؾ z ji ،تَليذ ثخؾ  Iاػت وِ تَػظ ثخؾ
 Jهَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت وِ يب اص هحلَالت داخلي اػتفبدُ ؿذُ اػت يب اص هحلَالت ٍاسداتي.

يؼٌي7

 ،ثِػجبستي7

() 0
وِ آى سا هي تَاى ثذيي كَست ًَؿت7
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() 8
ثشاي توبهي ثخؾّب ايي هؼبدلِّب سا خَاّين داؿت7

()1
ثشاي ضشايت فٌي دادُ اي داخلي خَاّين داؿت7

() 2
اگش ساثغِي  2سا دس ساثغِي  1خليگضيي وٌين خَاّين داؿت7
() 3

ؿىل ولي ساثغِي فَق ثِكَست صيش اػت7
() 4
اگش ساثغِ  3سا ثِ كَست هبتشيؼي ًـبى دّين خَاّين داؿت وِ7

()5
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ٍ Iهبتشيغ يىِ ( Nدس (Nاػت
()6
هبتشيغ هؼىَع لئًَتيف اػت وِ ػٌبكش آى ٍاثؼتگي هتمبثل ثيي ثخؾ ّب ساًـبى هي دّذ.

ساثغِي ً 44ـبى هيدّذ اگش تمبضبي ًْبيي ثخؾ  Jيه ٍاحذ افضايؾ يبثذ چمذس ػتبًذُ ثخؾ  Iثبيذ
افضايؾ يبثذ ثٌبثشايي هدوَع ػتًَي ثخؾ  Jهبتشيغ هؼىَع لئًَتيف ايي همذاس سا اسائِ هيدّذ ثذيي هؼٌي
وِ ثشاي افضايؾ يه ٍاحذ تَليذ ثخؾ ً Jيبص ثِ افضايؾ تَليذ توبهي ثخؾّبي التلبدي ثِعَس هؼتمين ٍ
غيشهؼتمين ثِ ػٌَاى ًْبدُ هَسد ًيبص ٍخَد داسد وِ ثيبًگش پيًَذّبي پؼيي اػت .ثِعَس هـبثِ ضشايت هؼتمين
دادُّبي ٍاسدات سا هيتَاى ثِ ايي كَست ثِدػت آٍسد ثذيي هؼٌي وِ ثشاي افضايؾ يه ٍاحذ تَليذ ثخؾ J

ثِ چِ هيضاى ثبيذ ٍاسدات سا افضايؾ داد7
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ػٌبكش هبتشيغ

ًـبى هيدّذ ثشاي افضايؾ تَليذ ثخؾ  Jچِ همذاس ثبيذ ٍاسدات هؼتمين

ٍغيشهؼتمين افضايؾ يبثذ .تشاٍؽ يب ًـت ول اص هدوَع ػتًَي ايي هبتشيغ ثذػت هيآيذ.
 2-1پیًوذَا ي وطتَای پیطیه

هيتَاى ثِ خبي سٍاثظ ػتبًذُ اي ًبؿي اص تمبضبي ًْبيي هبًٌذ ثخؾ لجلي ثِ سٍاثظ هيبى ػتبًذُ ٍ دادُّب ٍ
ًْبدُ ّبي اٍليِ پشداخت .پغ ثِ خبي عشف تمبضب ثِ عشف ػشضِ تَخِ هيوٌين.
ؿذُ ثِ ٍػيلِي ثخؾ  ٍ Jاسصؽ افضٍدُ اػت.

ثشاي ضشايت فٌي ػتبًذُ اي داخلي خَاّين داؿت7

هؼبدلِي  43سادس هؼبدلِي  42لشاس هيدّين7

اص هؼبدلِي  44هيتَاى هؼبدلِي  45سا ًَؿت7

ؿبهل ٍاسدات اػتفبدُ
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ثب خضئيبت7

وِ هبتشيغ ضشايت ػتبًذُ هؼتمين سا ًـبى هيدّذ

ضشايت ػتبسُداس تأثيش ػتبًذُ ثخؾ خي ساثش اثش تغييش يه ٍاحذ اص دادُّبي اٍليِ ًـبى هيدّذ .ثٌبثشايي
هدوَع ػٌبكش ػغشي ثخؾ  Iاص هبتشيغ هؼىَع ػتبًذُ ثِ هب اثش ػتبًذُ ول سا اص عــشيك توـــبهي ثخؾ-
ّبي ثٍِاػغِ تغييش يه ٍاحذ دس دادُّبي اٍليِ ًـبى هيدّذ .ثِ عَس هثبل وبّؾ دس دادُّبي اٍليِ ثخؾ I

ثبػث وبّؾ دس ػتبًذُ ثخؾ  ٍ Iتَليذ توبهي ثخؾّبيي وِ ٍاثؼتِ ثِ تَليذ ثخؾ ّ Iؼتٌذ ثٌبثشايي7

پيًَذ پيـيي ثخـي سا هٌؼىغ هي ًوبيذ پغ ضشايت فضايٌذُ دادُّبي تبثيشات يه تغييش دس دادُّبي اٍليِ
ّشيه اص ثخؾّب سا ثش ػتبًذُ توبهي ثخؾّب ًـبى هيدّذ .هؼبدلِي  08دس هَسد ٍاسدات اص هٌظش ػشضِ اػت7
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ٍهبتشيغ هتٌبظش ثب آى

وِ ثيبًگش هبتشيغ ًـتّب هي ثبؿذ وِ ثِكَست

:هيثبؿذ ٍ ًـت ول اص تغييش يه ٍاحذ

دادُّبي اٍليِ اص ثخؾ  Iاػت وِ اص خـــوغ ػٌبكش ػغشي ثخؾاي هبتشيغ

ثِدػت هي-

آيذ.
 3 -1بخصَای کلیذی

ساع هَػي(ً )4623ـبى داد وِ ثب ًشهبليضُ ًوَدى پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي هيتَاى يه هميبع ولي ثشاي
التلبد ثِػٌَاى ول ثذػت آٍسد ثِعَسيوِ اگش  BLj>1ثبؿذ آًگبُ افضايؾ يه ٍاحذ دس تمبضبي ًْبيي ثشاي
تَليذ ثخؾ  Jهٌدش ثِ ايدبد ثيـتش دس فؼبليتّبي التلبدي ثِ ػٌَاى ول هيؿَد ثِعَس هـبثِ اگش FLi>1ثبؿذ
آًگبُ وبّؾ دس دادُّبي اٍليِ ثخؾ  Iهٌدش ثِ وبّؾ ثيـتش دس فؼبليتّبي ول التلبد خَاّذ ؿذ .ثخؾ ثِ-
ػٌَاى ثخؾ وليذي ؿٌبختِ هيؿَد وِ FLi>1ٍ BLj>1ثبؿذ ٍ ثخـي ثِػٌَاى پيًَذ پيـيي لَي تَخيِ هي-
ؿَد وِ ٍBLj<1ٍ FLi>1ثخؾ وِ ؿبهل پيًَذ پؼيي لَي اػت اگش.1<FLiٍ BLj>1
هميبػي ديگش اص ثَچش( )4643پيـٌْبد ؿذُ وِ هيضاى پشاوٌذگي سا ًـبى هي دّذ .ضشيت پشاوٌذگي پؼيي
يه ثخؾ اص ساثغِ 02
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ثذػت هيآيذ .ساثغِ  02اًحشاف هؼيبس هتَػظ لذست اًتـبس سا هؼلَم هيوٌذ ثِ ػجبست ديگش كَست وؼش
اًحشاف هؼيبس ػتَى ثخؾ هَسد ًظش ٍ هخشج وؼش هيبًگيي ػٌبكش ػتَى ثخؾ هزوَس سا ًـبى ّذ .ثِ ّويي
تشتيت ضشيت اًحشاف هؼيبسهتَػظ ثشاي حؼبػيت اًتـبس تؼشيف هيؿَد ٍ ضشيت پشاوٌذگي پيـيي اص ثِدػت
خَاّذ آهذّ.شچِ لذس هيضاى ايي اًحشاف هؼيبس ووتش ثبؿذ ثخؾ اّويت ثيـتشي داسد.

 .2پیطیىٍی تحقیق

ثشسػي ٍ اًذاصُگيشي پيًَذ ثيي ثخؾّبي تَليذ داخلي دس حبل تحَل ٍ ّوچٌيي تبثيش تدبست ثيي الوللي دس
آى پيًَذّب ثشاي ػيبػتگضاسي ضشٍسي اػت.پغ اص وبس ،چٌشي ٍ ٍاتبًبثِ( ٍ )4625ساػوَػي ()4623دس
صهيٌِ پيًَذّب ،هغبلؼبت سٍ ثِ سؿذي دس ادثيبت التلبد سخ دادُ اػت ،وِ ايي ّن دس صهيٌِّبي ًظشي ٍ ّن دس
صهيٌِّبي تدشثي ثَدُ اػت(ًگبُ وٌيذ ثِػٌَاى هثبل ،خًَض4643 ،؛ ػال4651،؛ ولوٌتغ .4662 ،ديبصًجبخش،
 ،4660دس هيبى ديگشاى) .ثب ايي حبل ،دس هغبلؼبت اًذوي ثِ توبيض ثيي ًْبدُّب ٍ وبالّبي ٍاسداتي ٍ داخلي
تَخِ ؿذُ اػتٌّ .گبهي وِ اًذاصُگيشي پيًَذّب ثِهٌظَس همبيؼِ دس ػشاػش وـَس ثب تَخِ ثِ ػبختبس التلبدي
اػت هوىي اػت دسول هؼبهالت خشيذ هحلَل ّش ثخؾ ،اص تَليذوٌٌذگبى داخلي يب ٍاسدات اًدبم ؿَد.
دليل ايي اهش آى اػت وِ ّش وـَسي هؼوَالً ثش سٍي تَليذ چِ وبال ٍ خذهتي توشوض يبفتِ اػت.
هغبلؼبت دس ايي حَصُ ػوذتبً ثذٍى تَخِ ثِ تفىيه ًْبدُّبي داخلي ٍ خبسخي اًدبم ؿذُاًذ .دس ايي ثبسُ
هلغفي هيدَسي ٍ هحوذ ػالء الذيي( ) 4661ثِ ثشسػي تدبست ٍ پيًَذّب دس التلبد ثٌگالدؽ ثب يه خذٍل
دادُ -ػتبًذُ  28ثخـي هيپشداصًذ.ايي دٍ هحمك ٍاطُ ًبخبلق ٍ )grossخبلق( )netسا ثشاي پيًَذّبي
التلبدي ول ٍ ثذٍى ٍاسدات التلبد ثٌگالدؽ اػتفبدُ هيوٌذ.آًْب اؿبسُ هيوٌٌذ ثشاي التلبدي هثل ثٌگالدؽ
وِ ثِ ٍاسدات ٍاثؼتِ اػت تفىيه ٍاسدات اص ًْبدُّبي داخلي اّويت صيبدي داسد.آًْب اؿبسُ هيوٌٌذ ثخؾ-
ّبي اٍليِ التلبد ثٌگالدؽ هثل ثخؾ وـبٍسصي ثِدليل ػغح تىٌَلَطي پبييي داساي پيًَذّبي لَي ًوي-
ثبؿٌذ.آًْب اؿبسُ هيوٌٌذ وِ ػليشغن ًمؾ ثخؾ وـبٍسصي دس تَليذ ٍ اؿتغبل وـَس ثٌگالدؽ ٍ ووه
هؼٌبداس ثِ دسآهذّبي كبدساتي وِ حذٍد  88دسكذ دسآهذّب دس دٍسُي  4650-4654ثَدُ اػت ػيبػتّب ٍ
اػتشاتظّبي ثِوبس گشفتِ ؿذُ دس استمبء تىٌَلَطي ايي ثخؾ ًبوبم هبًذُاًذ .لزا ايي دٍ هحمك ًتيدِ هيگيشًذ وِ
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ثيي پيًَذّبي ثخـي ٍ تدبست يه استجبط ضؼيف ٍخَد داسد .ثٌبثشايي آًْب پيـٌْبد هيوٌٌذ وِ ثشاي تَػؼِي
التلبد ثٌگالدؽ ًيبص ثِ ًَآٍسي ً ْبدي ٍ تىٌَلَطي دس ثخؾ وـبٍسصي ثٌگالدؽ اػت تب يه پيًَذ لَي
پؼيي ٍ پيـيي ثيي فؼبليتّب ٍ ّن چٌيي دسآهذّبي كبدساتي ثَخَد آيذ.
ديبصًجبخش ٍ ّوىبساى(ً )0222ـبى هيدٌّذ وِ ثب ًبديذُ گشفتي توبيض ثيي ٍاسدات ٍ تَليذ داخل ،ثِعَس
عجيؼي ،پيًَذّبي التلبدي ثيـتش اص حذ ٍالؼيت ٍ دس هَاسدي چٌذ ثشاثشدس يه ثخؾ حبكل ؿذُ اػت.
ثٌبثشايي ،ثشاي اسصيبثي پيًَذّبي التلبدي ثبيذ ثيي ٍاسدات ٍ تَليذ داخلي توبيض لبيل ؿذ ،پغ اص آى وِ توبيض
ثيي ٍاسدات ٍ تَليذ دس داخل وـــَس هحــؼَة ؿذ ،ػالٍُ ثش اًذاصُگيشي دليك استجبعبت داخلي ،هيتَاى اثؼبد
خذيذي سا ثِ تدضيِ ٍ تحليل اضبفِ ًوَد .ثِعَس خبف ،هيتَاى تأثيش تدبست ثييالوللي ٍ چگًَگي تأثيش آى سا
ثشسػي وشد.
سيغ ٍ سٍا( )0226ثِ ثشسػي اثش تدبست ثييالولل دس پيًَذّب پشداختِاًذ .آًْب اؿبسُ هيوٌٌذ وِ تفىيه
ٍاسدات اص ًْبدُّبي داخلي دسن ثْتشي اص ػبختبس تَليذ ٍ التلبد ثِ هحمك ٍ تلوينگيش دس خلَف
اػتشاتظيّبي ػشهبيِگزاسي هيدّذ.آًْب ثب اًذاصُگيشي پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي داخلي ٍ ول ٍ ّن چٌيي
ًـتيّب فؼبليتّبي التلبدي استجبط ثيي پيًَذّبي پؼيي داخلي ٍ ًـتيّبي ثييالوللي ٍ ّوچٌيي استجبط ثيي
پيًَذّبي پيـــيي داخلي ٍ ًـتيّبي پيـيي سا ثشاي التلبد پشتغبل هحبػجِ وشدًذ .آًْب ارػبى هيوٌٌذ وِ دس
ثخؾّبي كٌؼتي يه استجبط هٌفي ثيي پيًَذّبي پؼيي ٍ ًـتيّب ٍخَد داسد دس حبلي وِ ايي هَضَع ثشاي
پيًَذّبي پيـيي لبثل هـبّذُ ًيؼت ٍووي هجْن اػت .اهب ثشاي ثخؾّبي خذهبتي يه استجبط هثجت ثيي
پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي ٍ ًـتيّب ٍخَد داسد .ثش اػبع هغبلؼِ ايي دٍ هحمك اص اٍليي ًگبُ دس ػبختبس تَليذ
پشتغبل دس عَل دٍسُي هَسد ًظش ،وبّؾ اّويت ثخؾّبي اٍليِ ٍ ثبًَيِ ،اص ًظش تَليذ ،دس تمبثل ثب ثخؾ
ػَم(خذهبت) سا ًـبى هيدّذ .دس كٌبيغ ،وبّؾ دس ثخؾ هَاد غزايي ٍ هٌؼَخبت ،هـبّذُ هيؿَد دس حبلي
وِ دس خذهبت ،افضايؾ ػوذُاي دس اخبسُ ٍ فؼبليتّبي وؼت ٍ وبس ٍ اهالن ٍ هؼتغالت ديذُ هيؿَد .اص
لحبػ هحتَاي ٍاسداتي ،كٌؼت ٍاثؼتگي ثبالتشي داسد .ثخؾّبيي وِ ثبالتشيي همذاس ٍاسدات سا داسًذ ػجبستٌذ
اص 7ػَخت ٍ اػتخشاج اص هؼبدى ،حول ٍ ًمل تدْيضات ٍ هَاد ؿيويبيي.
اهب دس خلَف پيًَذّب ّوبىعَس وِ روش ؿذ دس ايشاى هغبلؼِ چٌذاًي دس خلَف تفىيه ٍاسدات اص
ًْبدُّبي داخلي ًـذُ اػت ٍ اوثش هغبلؼبت هتوشوض ثش ول ًْبدُّب اػن اص داخلي ٍ ٍاسداتي ثَدُاًذ ٍ ثذيي
سٍؽ ثِ ؿٌبػبيي ثخؾّبي وليذي پشداختِاًذ وِ هيتَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ وشد( فشخيداًب  ،4833خْبًگشد
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 ،4854 ،4844اػفٌذيبسي  ،4844كبهتي ٍ هديذ ًشالي  ،4850وـبٍسص حذاد  ،4858وويدبًي ٍ ػيؼيصادُ
 ٍ ،4852كبهتي ٍ هديذ ًشالي ٍ 4850ثضاصاى 4851،خْبًگشد ٍ ػبؿَسي  ،4856خليلي ػشالي ٍ سضبيي ،4862
خْبًگشد ٍ ًبدسي . )4862

اص خولِ هغبلؼبتي وِ توشوض ثش تفىيه ٍاسدات اص دادُّبي داخلي وشدُ هغبلؼِ راوشي( )4862اػتٍ .ي
دس هغبلؼِ خَد ثِ هٌظَس ثشسػي خبيگبُ ٍاسدات ٍاػغِاي ،هلشفي ٍ ػشهبيِاي دس تَػؼِ كٌؼتي ثب اػتفبدُ اص
تىٌيه دادُ -ػتبًذُ اًَاع هختلف ٍاسدات سا دس وـَسّبي هختلف تفىيه وشدًذ ٍ ػپغ ثب ووه ضشيت
ّوجؼتگي ستجِاي اػپشهي ،سٍاثظ هيبى اًَاع ٍاسدات ٍ دٍ ؿبخق تَػؼِ كٌؼتي ؿبهل ًؼجت تَليذ كٌؼتي ثِ
ول تَليذ التلبد ٍ ًؼجت كبدسات كٌؼتي ثِ ول كبدسات هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس دادُ اػتً .تبيح ايي
هغبلؼِ حبوي اص ساثغِي هثجت ثيي ٍاسدات ٍاػغِاي ٍتَػؼِ كٌؼتي ٍ ساثغِي هٌفي ثيي ٍاسدات ػشهبيِاي ٍ
هلشفي ٍ تَػؼِ كٌؼتي اػت.
.3دادٌ َا ي اطالعات

هؼوَالً تحليلّبي دادُ – ػتبًذُ هٌَط ثِ ثشسػي ٍ حدن اًجَّي اص اعالػبت ٍ دادُّبي ثِدػـــت آهذُ هي-
ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ ػبختبس ايي گًَِ خذاٍل ٍ ٍخَد ػغشّب ٍ ػتَىّبي فشاٍاى ،ايدبد ايي حدن اًجَُ
اعالػبت اختٌبةًبپزيش هيثبؿذ .ػالٍُ ثش ايي هـىل ،هَضَع خوغآٍسي آهبسّبيي وِ دس ايي خذاٍل ٍخَد
ًذاسًذ ًظيش ٍاسدات ًيض هَخت پذيذ آهذى هـىالت ػذيذُاي هيؿَد.دس ايي پظٍّؾ ثشاي ثشسػي هيضاى
پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي ٍ تشاٍؿبت آًْب اص  4852هشوض آهبس ايشاى ثِكَست ثخؾ دس ثخؾ ٍ تىٌَلَطي
ثخؾ ثْشُ ثشدُاين .ثشاي تحليل ّبي دادُ ـ ػتبًذُ ،هبتشيغ دادُ ـ ػتبًذُ هشثغ يب هتمبسى هَسد ًيبص اػت صيشا تٌْب
اص يه هبتشيغ هشثغ هيتَاى ثشاي ثِدػت آٍسدى هؼىَع لئًَتيف ٍ ضشيت فضايٌذُ اػتفبدُ وشد ،ثِ ّويي
دليل دس ايي همبلِ اص خذٍل تحليلي هتمبسى يبد ؿذُ ػبل  ،4852اػتفبدُ هيؿَد .دس ايي همبلِ خذٍل 66
ثخـي ثِ  42ثخؾ تدويغ ؿذُ اػت ثذيي هٌظَس تدويغ ثخؾّبي خذاٍل دادُ– ػتبًذُ دس ايي تحميك ثب تغبثك
وذّبي ( ISICعجمِثٌذي اػتبًذاسد ثييالوللي وليِ فؼبليتّبي التلبدي) فشاّن ؿذُ اػت .دس خذاٍل دادُ ـ
ػتبًذٍُ ،اسدات ثِ چْبس گًَِ ظبّش هيؿًَذ 7اٍل ايٌىِ دس يه ػتَى ثِ تفىيه ثش حؼت ثخؾّبي هجذأ،
هؼوَالً يىي اص دٍ ػتَى لؼوت ػشضِي فشآٍسدُّب يب ثِ كَست ثشداس هٌفي دس لؼوت تمبضبي ًْبيي .دس ايي
كَست ٍاسدات هيبى فشآٍسدُ ّبي هـبثِ داخلي تمؼين ؿذُ ،تفبٍتي هيبى ايي دٍ گشٍُ فشآٍسدُ ٍخَد
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ًذاسد.دٍم ايي وِ دس يه ػغش ثِ تفىيه ثش حؼت ثخؾّبي هملذ ،هؼوَالً دس صيش خذٍل خزة ،دس ايي
كَست ّوِي داد ٍ ػتذّبي ٍاػغِ تٌْب اص فشآٍسدُّبي داخلي ّؼتٌذ .ػَم ايي وِ ٍاسدات سلبثتي ثِ كَست
ثشداس هٌفي دس يه ػتَى دس لؼوت تمبضبي ًْبيي ثِ تفىيه ثخؾ هجذأ ٍ ٍاسدات غيشسلبثتي يب هىول ثِ-
كَست يه ػغش صيش خذٍل ثِ تفىيه ثخؾّبي هملذ .دس ايي حبلت ٍاسدات سلبثتي هيبى فشآٍسدُّبي
هـبثِ داخلي تمؼن ؿذٍُ ،اسدات هىول خذاگبًِ دس ًظش گشفتِ هيؿَد .دسًْبيت ايٌىِ ٍاسدات ثِ تفىيه
ثخؾّبي هجذأ ٍ هملذ ،يؼٌي ثِ كَست هبتشيغ وبهل ٍاسدات هيآيذ .دس ايي حبلت ػوالً دٍ خذٍل ،يىي
ثشاي تَليذات داخلي ٍ ديگشي ثشاي ٍاسدات ،تٌظين ؿذُ اػت(تَفيك.)414-410 7
ث شاي خذاػبصي تَليذات داخلي اص وبالّبي ٍاسداتي چٌذيي سٍؽ هختلف ٍخَد داسد وِ تَضيح هختلشي
دسثبسُي ثشخي اص آىّب دادُ دس صيش هيؿَد .سٍؽ پيـٌْبدي ديبصًجبخش اػتفبدُ اص ضشيت
هيثبؿذ .دس ايي سٍؽ ضشيت
ثيبًگش
ػتبًذُ،

اص تمؼين تَليذات داخلي ثش تَليذ ول ثِدػت آهذُ اػت وِ دس آى

(تَليذات داخلي) ٍ

هبتشيغ تمبضبي ًْبيي ٍ

ثيبًگش تَليذ ول هيثبؿذ .دس ايي خب

هبتشيغ

هبتشيغ ٍاسدات اػت(.)Dietzenbacher et all, 2005

سٍؽ ديگشي وِ تَػظ هيلش ثشاي خذاػبصي ٍاسدات اص تَليذات داخلي اػتفبدُ ؿذُ ،ثِوبسگيشي ضشيت
هيثبؿذ .ايي ضشيت اص تمؼين ٍاسدات ثش ػتبًذُ ثِ دػت هيآيذ وِ
ثشداس تمبضبي ًْبيي ٍ

هجبدالت ٍاػغِاي،

ثشداس ٍاسدات اػت(.)Miller and bliar, 2009

سٍؽ ػَهي وِ ثشاي خذاػبصي ٍاسدات اص تَليذات داخلي هؼشفي هيؿَد سٍؽ ًؼجت ػشضِي داخلي4
ًبهيذُ هيؿَد وِ ثِكَست صيش ثيبى هيگشدد7

=
دس ساثغِي ثبال ً diؼجت ػشضِي داخلي ثخؾ iام Xi ،اسصؽ تَليذ ًبخبلق داخلي Ei ،اسصؽ كبدسات ٍ
 Miاسصؽ ٍاسدات ثخؾ  iام سا ًـبى هيدٌّذ ( = Xi – Eiػشضِ ٍ  = Xi +Mi – Eiتمبضب)ً .ؼجت هزوَس
ثيي كفش ٍ يه دس ًَػبى اػت .اگش

ثبؿذ ،يؼٌي ايي وِ ثخؾ  iام دس فشآيٌذ تَليذ خَد فمظ اص دادُ-

ّبي تَليذ ؿذُ داخلي اػتفبدُ هيوٌذ .دس غيش ايي كَست ( )di > 0يؼٌي ثخؾ  iام دس فشآيٌذ تَليذ خَد
1. Domestic Supply Ratio Method
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لؼوتي اص دادُّبي تَليذ ؿذُ داخلي ٍ لؼوتي ّن اص ٍاسدات اػتفبدُ هيًوــبيذ .ػيــؼتن حؼبةّبي هلي ثِ-
هٌظَس اًدبم تحليل ّبي التلبدي يىؼشي خذاٍل پـتيجبًي سا ثِ ػٌَاى هىول خذاٍل پبيِ ػشضِ ٍ هلشف
پيـٌْبد هيوٌٌذ وِ يىي اص آىّب خذٍل ٍاسدات هيثبؿذ .دس خذٍل دادُ ـ ػتبًذُ ػبل  ،4852هجبدالت وبال ٍ
خذهبت ٍاػغِ ثيي ثخؾ داخلي ٍ ٍاسدات ٍاػغِ ثِ عَس هدضا هحبػجِ ٍ ثجت ؿذُاًذٍ .لي اص آًدب وِ سٍؽ-
ؿٌبػي ٍ چگًَگي فشآيٌذ هحبػجِ چٌيي خذٍلي دس گضاسؽ هشثَعِ ثحث ًـذُ اػت ،ثِ ّويي دليل اص سٍؽ
هؼشفي ؿذُ تَػظ هيلش ٍثليش( )0226ثشاي خذاػبصي ٍاسدات اص تَليذات داخلي دس ايي همبلِ اػتفبدُ هيؿَد.
آهبسّبي تشويت ٍاسدات ثبًه هشوضي خوَْسي اػالهي ايشاىً ،ـبى هي دّذ وِ دس عي چْبس دِّ گزؿتِ
ػْن ٍاسدات ٍاػغِ اي ٍ هَاد اٍليِ دس تشويت ٍاسدات ثؼيبس ثبال ثَدُ اػت ٍ دس ػبلّبي اخيش ًِ تٌْب وبّؾ
ًيبفتِ اػت ثلىِ افضايؾ ّن يبفتِ اػت .هثالً دس ػبل  4851ثب  44دسكذ افضايؾ ًؼجت ثِ ػبل لجل ػْوي حذٍد
 32دسكذ سا داؿتِ اػت .ايي سلن دس ػبل  4853ثِ  35دسكذ ٍ حذٍد  88هيليبسد دالس سػيذُ اػت .اسلبم ثِ
خَثي گَيبي ٍاثؼتگي وـَس ثِ وبالّبي ٍاػغِ ٍ هَاد اٍليِ اػت .روش ايي ًىتِ ضشٍسي اػت وِ تفىيه
وبالّبي ٍاسداتي ثِ ػشهبيِاي ،هلشفي ٍ ٍاػغِاي تَػظ يه تين وبسؿٌبػي دس گوشن ايشاى اًدبم هيؿَد ٍ
ايي ثذيي هفَْم اػت وِ دٍلت دس تؼييي ًَع وبالّبي ٍاسداتي دخبلت داسد ٍ چَى هؼيبس يب هجٌبي ػوليبتي
تؼشيف ٍ اػتبًذاسد اص ايي حَصُ گضاسؽ ًويؿَد لزا احتوبل خغب دس تـخيق تؼييي تشويت ٍاسدات ثؼيذ
ًيؼت.
ضشٍست ٍاسدات وبالّبي ػشهبيِ اي عجك اكل ؿتبة دس التلبدوالى ثشاي تذاٍم ٍ سؿذ تَليذ ضشٍسي
اػت .دس كَستي وِ دس التلبد عي يه فشايٌذ ػيبػت خبيگضيٌي ٍاسدات ،وبالّبي ػشهبيِاي هَسد ًيبص سا
تأهيي ًىشدُ ثبؿين هدجَس ثِ ٍاسدات اص خبسج ّؼتين .عي ػبلّبي هَسد ثشسػي ثيي  02تب  45 ٍ 12دسكذ ػْن
ايي ًَع ٍاسدات ًَػبى داؿتِ وِ دس ػبل  4853سلن آى حذٍد  6هيليبسد دالس ثَدُ اػتٍ .اسدات وبالّبي
هلشفي دس عي چْبس دِّ گزؿتِ ػْوي هؼبدل  42دسكذ ٍاسدات سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت وِ حذٍد 3.4
هيليبسد دالس دس ػبل  4853ثَدُ اػت.وبالّبي هلشفي دس يه تمؼينثٌذي ولي ؿبهل وبالّب ٍ خذهبت
ضشٍسي ٍ وبالّب ٍ خذهبت غيش ضشٍسي لبثل اسايِ ّؼتٌذ .وِ ًجَد ًظبم تؼشفِاي هٌبػت ٍ ًيض ًجَد ػيبػتّبي
تدبسي هٌبػت ثبػث ٍسٍد وبالّب ٍ خذهبت غيش ضشٍس هيؿَد .عجك تئَسيّبي التلبدي اگش ويفيت تَليذات
داخل استمبء دادُ ؿَد وبالّبي داخل خبًـيي وبالّبي خبسخي هحؼَة هيؿًَذٍ .خَد خبًـيي ثشاي
ٍاسدات،وـؾ تمبضبي ٍاسدات سا صيبد هيوٌذ اهب ثِػٌَاى هثبل اتَهجيل تَليذ داخل ايشاى خبًـيي ًضديه
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اتَهجيلّبي ٍاسداتي ًيؼت ٍ ثِ صٍس حوبيتّبي هغلك هشدم اص وبالّبي داخل اػتفبدُ هيوٌٌذ .ايي هَضَع دس
خلَف گشٍُ وبالّبي الجؼِ ٍ پَؿبن ،كٌؼت هجلوبى ٍ ثؼيبسي اص وبالّبي ديگش وِ دس ثخؾّبي هختلف
تَليذ هيؿًَذ ًيض كبدق اػت.

4

توشوض ٍاسدات دس ايشاى ًيض ثبالػت .توشوض ٍاسدات ثِ ايي هؼٌي اػت وِ ٍاسدات اص چٌذ وـَس هحذٍد ثِ
ايشاى اًدبم هيؿَدّ .ش چِ توشوض ٍاسدات ثبال ثبؿذ وـؾ ٍاسدات ّن وبّؾ هييبثذ .چشا وِ تَاى ػىغ
الؼول ًؼجت ثِ تغييشات ؿشايظ ػشضِوٌٌذگبى هحذٍد ٍ ٍاسدات وبّؾ هييبثذ .اص عشف ديگش دس ؿشايظ
ثحشاًي هثل تحشين ّن توشوض ثبالي ٍاسدات ثؼيبس هخبعشُاًگيض هيؿَد .هغبثك آهبسّبي هَخَد ثبًه هشوضي
دس ػبلّبي اخيش دسخِي توشوض ٍاسدات وـَس ثيـتش ؿذُ اػت وِ هيتـــَاًذ هؼلَل تحشينّبي آهشيىب ٍ
وـَسّبي اسٍپبيي ثبؿذ .دس ؿشايظ فؼلي ،الگَي تدبست خبسخي هب  ،ثِگًَِاي اػت وِ تغييش دس ٍاسدات ٍ
كبدسات وـَس اص عشف وـَسّبي اسٍپبيي ثِ ػوت وـَسّبي هٌغمِ ٍ وـَسّبي آػيبيي اػت .ثيـتشيي
ٍاسدات هب اص وـَس اهبسات هتحذُي ػشثي اػت وِ ثيـتش ثِ كَست كبدسات هدذد اص ايي وـَس اًدبم هي
ؿَد .دس ول حذٍد  11دسكذ ٍاسدات هب اص ػِ وـَس اًدبم هيؿَد ٍ  40دسكذ آى اص دُ وـَسوِ ايي ػْنّب
ث ِ خَثي ثيبًگش ًؼجت ثبالي توشوض ٍاسدات ايشاى اػتّ .ن چٌيي ٍاسدات ثش حؼت لبسُ ّن ثيبًگش وبّؾ ػْن
ٍاسدات ايشاى اص اسٍپب ٍ آهشيىب دس ػبلّبي اخيش اػت ٍ ٍاسدات اص لبسُ آػيب(چيي ،تشويٌِّ ،ذ ٍ طاپي) افضايؾ
يبفتِ اػت .ثِػجبستي ٍاسدات اص لبسُ آهشيىب ٍ اسٍپب چشخؾ وشدُ ٍ ثِ ػوت لبسُي آػيبس ػَق پيذا وشدُ
اػت .اص ايي حيث ٍاسدات اص هٌظش اتحبديِّب ثِ ػوت اتحبديِ وـَسّبي ػضَ اوَ ػَق پيذا وشدُ اػت .دس
ايي ثبسُ ًىتِ ثؼيبس هْن دس وٌبس ايي چشخؾ ،وبّؾ ويفيت وبالّبي ٍاسداتي اػت وِ ثبيذ ثِ آى دلت ؿَد.
هغبثك خذٍل دادُ-ػتبًذُ ػبل  4852التلبد ايشاى ،ػبختبس التلبد ايشاى ثِ گًَِ اي اػت وِ  38دسكذ تَليذ
التلبد ايشاى سا اسصؽ افضٍدُ  84،دسكذ سا ّضيٌِ ٍاػغِ ؿىل هي دّذ ّ.ن چٌيي  44دسكذ تَليذ التلبد
هشثَط ثِ ٍاسدات ٍ حذٍد  48دسكذ تَليذ سا كبدسات تـىيل هي دّذ  83،دسكذ تَليذ سا هلشف خلَكي
خبًَاسّب،ثيؾ اص  5دسكذ سا هلشف دٍلت ٍ 44دسكذ تَليذ سا تـىيل ػشهبيِ ؿىل هيدّذ .ثخؾ ػوذُي

 .1یك ثحث مُمی در اقتصبد ایزان ایه است کٍ ثخش مُمی اس ياردات ثٍ شكل قبچبق ي غيز قبوًوی يارد کشًر میشًد .در ایه
ثبرٌ َز چىذ سيبستَبی تعزفٍای مىبست میتًاوذ راٌحل کًتبٌ مذت ثبشذ امب ثزای ثلىذمذت ثبیذ فكز ارتقبء کيفيت کبالَبی
داخلی ي ثُجًد فضبی کست ي کبر داخلی ثًد(شبکزی ،عجبس.)1391،
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ٍاسدات سا كٌبيغ هبؿييآالت ٍ تدْيضات ،هحلَالت وبًي غيش فلضي ،كٌبيغ ًؼبخي ،كٌبيغ غزايي ٍ ثخؾ
وـبٍسصي ؿىل هيدّذ وِ دس ول  41دسكذ ٍاسدات ايشاى سا ؿىل هيدٌّذ .ثخؾ ػوذُي كبدسات وـَس
سا ّن ًفت خبم ٍ گبص عجيؼي حذٍد  33دسكذ ٍ ،ثخؾّبي ديگشي هثل حول ٍ ًمل ،كٌبيغ وبًي غيضفلضي ٍ
وـبٍسصي وِ دس هدوَع  58دسكذ كبدسات ايشاى سا ثِ دًيبي خبسج ؿىل هيدٌّذ.
 .4یافتٍَا

ّذف اكلي هحبػجِ پيًَذّبي التلبدي ،تـخيق كٌبيغ وليذي دس التلبد اػت .ثشاي اًدبم ايي عجمِثٌذي ًيبص
اػت وِ پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي ٍ اثشات ًـتي ٍاسدات پؼيي ٍ پيـيي ثخؾّب هحبػجِ ؿَد وِ ايي هْن هغبثك
هذل هغشح ؿذُ ثش هجٌبي الگَي ػشضِهحَس گَؽ ٍ تمبضبهحَس لئًَتيف دس ايي ثخؾ هحبػجِ ٍ دس خذٍل 4
آهذُ اػت .اگش ثخؾّب سا ثشحؼت پيًَذ پؼيي ٍ پيـيي ول ثذٍى تفىيه ٍاسدات ثب تَخِ ثِ همذاس ايي
ضشيتّب سدُثٌذي وٌين ،ثخؾّبي گشٍُ اٍل يؼٌي وـبٍسصي ،ؿىبس ،خٌگلداسي ٍ هبّيگيشي ،چَة ٍ
هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ ،خويش وبغز ،وبغز ،هحلَالت وبغزي ،چبح ٍ ًـش ،وه ،فشآٍسدُّبي ًفتي
تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِاي ،هحلَالت وبًي فلضي ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي ،هحلَالت ػبختِ
فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات ٍ آة ،ثشق ٍ گبص خضٍ ثخؾّبي وليذي التلبد ايشاى ّؼتٌذ .ايي ثخؾ-
ّب ّن اص عشف ػشضِ ٍ ّن اص عشف تمبضب دس كَست تحشيه ثبػث تحشوي ثيؾ اص هيبًگيي ول التلبد هي
ؿًَذ.
ثخؾّبي هحلَالت غزاييًَ ،ؿبثِ ٍ تٌجبوَ ،هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ وفؾ ،هبؿيي آالت ٍ
تدْيضات ،ػبيش كٌبيغ ،ػبختوبىّ ،تلّب ٍ سػتَساىّب فمظ ٍيظگي فَقاالؿبسُ سا اص هٌظش تمبضب داسًذ ٍ
ثخؾّبي حول ٍ ًمل ،اهَس هبلي ٍ ثيوِ ،خذهبت وؼت ٍ وبس ايي ٍيظگي سا اص هٌظش ػشضِ داسًذ ٍ ثخؾّبي
هؼذى ،ػوذُفشٍؿي ٍ خشدُفشٍؿي ٍ تؼويشات ،پؼت ٍ هخبثشات ،فؼبليتّبي اهالن ٍ هؼتغالت،آهَصؽ ٍ
ثْذاؿت ،ػبيش خذهبت ايي ٍيظگي سا اص ّيچىذام اص عشفّبي ػشضِ ٍ التلبد دس التلبد ايشاى ًذاسًذ.
اگش ًظبم تَليذي التلبد ايشاى سا ثش اػبع پيًَذّبي داخلي ٍ ثذٍى ٍاسدات عجمِ ثٌذي وٌين تفبٍتّبي ثب
ؿشايظ ثب ٍاسدات هيوٌذ .دس ايي خلَف ثخؾّبي وـبٍسصي ،ؿىبس ،خٌگلداسي ٍ هبّيگيشي ،هٌؼَخبت،
هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ وفؾ ،خويش وبغز ،وبغز ،هحلَالت وبغزي ،چبح ٍ ًـش ،وه ،فشآٍسدُّبي
ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِاي ،هحلَالت وبًي فلضي ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي ،هبؿييآالت ٍ
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تدْيضات ،آة ،ثشق ٍ گبص دس صهشُي ثخؾّبي وليذي التلبد ايشاى لــشاس هيگيشًذ .ثخؾّبي هؼذى،
هحلَالت غزاييًَ ،ؿبثِ ٍ تٌجبوَ ،چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض
هبؿيي آالت ٍ تدْيضات،ػبيش كٌبيغ،ػبختوبىّ ،تلّب ٍ سػتَساىّب اص هٌظش تمبضبي ثبػث تحشن ديگش
ثخؾّب دس التلبد ايشاى هيؿًَذ ٍ ثخؾّبي ػوذُفشٍؿي ٍ خشدُفشٍؿي ٍ تؼويشات ،حول ٍ ًمل ،پؼت ٍ
هخبثشات ،اهَس هبلي ٍ ثيوِ ٍخذهبت وؼت ٍ وبس اص عشف ػشضِ ثبػث تحشن دس ديگش فؼبليتّبي
التلبدي هيؿًَذ ٍ ثخؾّبي فؼبليتّبي اهالن ٍ هؼتغالت،آهَصؽ ٍ ثْذاؿت ٍ ػبيش خذهبت تَاًبيي
تحشن ٍ ايدبد اًگيضُ تَليذ دس ديگش فؼبليتّب سا ًذاسًذ .دس ايي ثبسُ ثخؾّبي هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي،
چشم ٍ وفؾ ٍ هبؿييآالت ٍ تدْيضات ػالٍُ ثش ثخؾّبيي وِ ثِ ؿىل پيًَذّبي ولي(داخلي ّوشاُ ثب
ٍاسدات) دس التلبد ايشاى وليذي ثَدًذ دس پيًَذّبي داخلي ثِ ثخؾّبي وليذي ايشاى اضبفِ ؿذُاًذ ٍ ثخؾ-
ّبي چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ ٍ هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات اص صهشُ
ثخؾّبي وليذي ايشاى حزف ؿذُاًذ .ايي هَضَع ًـبى هيدّذ وِ ٍاسدات ثش اًذاصُ ًؼجي پيًَذ ثخؾّبي
هزوَس دس ايشاى تأثيش ثؼضايي هيگزاسد ٍ ثٍِيظُ فؼبليتّبي ثخؾّبي كٌبيغ چَة ٍ هحلَالت ػبختِ
فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات ثِ ٍاسدات ٍاثؼتِ ّؼتٌذ.
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جذيل  :1پیًوذَای پسیه،پیطیه ،ترايضات ي اوحراف معیار بخصَای اقتصادی ایران*
بخشها

BL

BLD

BLLEAK

وـبٍسصي ،ؿىبس ،خٌگلداسي ٍ هبّيگيشي

1.0

1.0

0.1

3.5

هؼذى

0.6

1.0

0.0

4.5

0.7

هحلَالت غزاييًَ ،ؿبثِ ٍ تٌجبوَ

1.4

1.4

0.1

2.6

0.7

0.9

هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ وفؾ

1.3

1.1

0.2

3.0

0.9

1.1

0.1

چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ

1.2

1.2

0.1

2.7

1.3

0.4

1.1

5.1

خويش وبغز ،وبغز ،هحلَالت وبغزي ،چبح ٍ ًـش

1.3

1.1

0.2

3.1

2.1

1.1

1.3

3.5

وه ،فشآٍسدُّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِاي

1.0

1.1

0.1

3.0

1.3

1.6

0.1

5.6

ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي

1.1

1.0

0.1

3.0

1.4

1.6

0.1

5.7

هحلَالت وبًي فلضي

1.2

1.2

0.1

2.5

1.6

1.6

0.4

5.4

هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات

1.2

1.1

0.1

3.0

1.0

0.2

0.9

8.3

هبؿييآالت ٍ تدْيضات

1.2

1.1

0.2

2.5

0.9

1.0

0.1

10.5

ػبيش كٌبيغ

1.1

1.1

0.1

3.7

0.8

0.6

0.4

11.4

آة ،ثشق ٍ گبص

1.0

1.1

0.0

2.4

1.4

1.2

0.6

6.9

ػبختوبى

1.2

1.1

0.1

3.7

0.6

0.8

0.0

16.0

ػوذُفشٍؿي ٍ خشدُ فشٍؿي ٍ تؼويشات

0.8

0.8

0.0

2.6

0.9

1.1

0.0

11.8

ّتلّب ٍ سػتَساىّب

1.1

1.1

0.1

3.4

0.7

0.8

0.0

15.8

حول ٍ ًمل

0.9

0.9

0.1

4.2

1.0

1.3

0.0

10.7

پؼت ٍ هخبثشات

0.7

0.8

0.0

4.0

0.8

1.0

0.0

14.3

اهَس هبلي ٍ ثيوِ

0.7

0.8

0.0

3.8

1.1

1.2

0.2

10.0

فؼبليتّبي اهالن ٍ هؼتغالت

0.7

0.8

0.0

3.8

0.6

0.7

0.0

20.0

خذهبت وؼت ٍ وبس

0.7

0.8

0.0

3.5

1.1

1.3

0.1

10.9

آهَصؽ ٍ ثْذاؿت

0.8

0.8

0.0

3.6

0.6

0.7

0.0

22.1

ػبيش خذهبت

0.8

0.8

0.0

0.0

0.7

0.8

0.1

17.4

FL

FLD

FLLEAK

1.0

1.2

0.0

4.3

0.9

0.0

6.3

0.1

7.0
6.6

* BLپيًَذ پؼيي ًشهبلؿذُ ول BLD،پيًَذ پؼيي ًشهبلؿذُ داخلي 7 BLLEAK،اثش ًـتي پؼيي 7 ،اًحشاف هؼيبس پؼيي
ول FL،پيًَذ پيـيي ًشهبلؿذُ ول FLD،پيًَذ پيـيي ًشهبلؿذُ داخلي 7 FLLEAK،اثش ًـتي پيـيي 7 ،اًحشاف هؼيبس پيـيي
ول

هٌجغ 7خذٍل دادُ-ػتبًذُ  ٍ ،4852هحبػجبت تحميك
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جذيل  :2ردٌ بىذی وظام تًلیذی بر اساس پیًوذَای کل اقتصاد ایران

FL  1

FL  1

Output

هحلَالت غزاييًَ ،ؿبثِ ٍ تٌجبوَ،

وـبٍسصي ،ؿىبس ،خٌگلذاسي ٍ هبّيگيشي،

BL  1

هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ

چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،

وفؾ،هبؿييآالت ٍ تدْيضات ،ػبيش كٌبيغ،

خويش وبغز ،وبغز ،هحلَالت وبغزي،

ػبختوبىّ ،تلّب ٍ سػتَساىّب

چبح ٍ ًـش،وه ،فشآٍسدُّبي ًفتي تلفيِ

Input

ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِ اي،هحلَالت وبًي
فلضي ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي،
هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض هبؿيي آالت
ٍ تدْيضات،آة ،ثشق ٍ گبص

هؼذى ،ػوذُفشٍؿي ٍ خشدُفشٍؿي ٍ

حول ٍ ًمل،اهَس هبلي ٍ ثيوِ،خذهبت وؼت

تؼويشات ،پؼت ٍ هخبثشات ،فؼبليتّبي

ٍ وبس

اهالن ٍ هؼتغالت ،آهَصؽ ٍ ثْذاؿت ،ػبيش
خذهبت

هٌجغ 7خذٍل4

BL  1
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جذيل  :3ردٌ بىذی وظام تًلیذی بر اساس پیًوذَای داخلی اقتصاد ایران

FLD  1

Output

FLD  1
ٍ

وـبٍسصي ،ؿىبس ،خٌگلداسي ٍ هبّيگيشي،

BLD  1

تٌجبوَ،چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،

هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ وفؾ،

هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ

خويش وبغز ،وبغز ،هحلَالت وبغزي ،چبح

تدْيضات،ػبيش كٌبيغ ،ػبختوبىّ ،تلّب ٍ

ٍ ًـش ،وه ،فشآٍسدُّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ

سػتَساىّب

ػَخت ّؼتِاي ،هحلَالت وبًي فلضي ػبيش

هؼذى،هحلَالت

غزايي،

ًَؿبثِ

Input

هحلَالت وبًي غيشفلضي ،هبؿيي آالت ٍ
تدْيضات ،آة ،ثشق ٍ گبص

فؼبليتّبي اهالن ٍ هؼتغالت ،آهَصؽ ٍ

ػوذُفشٍؿي ٍ خشدُفشٍؿي ٍ تؼويشات ،حول

ثْذاؿت ،ػبيش خذهبت

ٍ ًمل ،پؼت ٍ هخبثشات ،خذهبت وؼت ٍ

BLD  1

وبس ،اهَس هبلي ٍ ثيوِ

هٌجغ7خذٍل4
 1-4رابطٍی پیًوذَا با وطتی بخصَای خذماتی ي صىعتی ي کطايرزی

دس خلَف ساثغِ ثيي پيًَذ پؼيي ٍ ًـتي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى هغبثك ًوَداس  4ساثغِي ثيي
پيًَذ پؼيي ٍ ًـتي ثخؾ ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى يه ساثغِ هؼىَع ٍ ًضٍلي اػت .ايي ثذيي هفَْم
اػت وِ ثخؾّبي وِ پيًَذ پؼيي ثضسگتشي داسًذ داساي ًـتي ووتشي دس التلبد ّؼـــتٌذ ٍ ثخؾّبيي وِ
داساي پيًَذ پؼيي ضؼيفتشي ثب ديگش فؼبليتّبي التلبدي ايشاى داسًذ داساي ًـتي ثضسگتشي ّؼتٌذ .ثِػجبستي
ثخؾّبي وـبٍسصي ٍ كٌؼتي وِ دس ػبختبس ّضيٌِ خَد اص ديگش ًْبدُّبي ٍاػغِاي ديگش ثخؾّب ثيـتش اص
هتَػظ التلبد اػتفبدُ هيوٌٌذ داساي اثش ًـتي ووتشي دس ػبختبس ّضيٌِ خَد ًيض ّؼتٌذ ٍ ثِػجبستي ثشاي تَليذ
يه ٍاحذ تَليذ خَد ثِ ٍاسدات ووتشي ًيبصهٌذًذ.
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ومًدار :1رابطٍی بیه پیًوذ پسیه ي وطتی بخصَای صىعتی ي کطايرزی ایران

هٌجغ7خذٍل 4
ومًدار  :2رابطٍی بیه پیًوذ پسیه ي وطتی بخصَای خذماتی ایران

هٌجغ7خذٍل 4

الگَي ساثغِي هؼىَع ثيي پيًَذّبي پؼيي ٍ تشاٍؿبت فؼبليتّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس خلَف
ثخؾ ّبي خذهبتي كبدق ًيؼت .ايي ثذيي هفَْم اػت وِ ثخؾّبيي خذهبتي يه ساثغِي هثجت ثيي
پيًَذّبي پؼيي ٍ تشاٍؿبت خَد داسًذ .يؼٌي ثخؾّبي خذهبتي وِ داساي پيًَذ پؼيي لَيتشي ّؼتٌذ ًـتي
ثيـتشي ّن دس التلبد ايدبد وشدًذً .وَداس فَق ايي هْن سا ثِ خَثي ًـبى هيدّذ .ثخؾّبي خذهبتي وِ پيًَذ
پؼيي ثضسگتش اص يه داسًذ داساي ًـتي ثيـتشي ّن ّؼتٌذ .دس خلَف پيًَذّبي پيـيي الگَي سٍاثظ پؼيي
تىشاس ًويؿَد .دس ايي ثبسُ ثش خالف ساثغِ پؼيي ٍ ًـتي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي يه ساثغِي هؼتمين
ثيي پيًَذّبي پيـيي ٍ تشاٍؿبت فؼبليت ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي كبدق اػت .ايي ثذيي هفَْم اػت وِ ثخؾ-
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ّبيي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس عشف ػشضِ ٍ تَصيغ هحلَالت خَد يه ساثغِي هثجت ثب ٍاسدات خَد داسًذ ٍ
يب ثِػجبستي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ داساي پيًَذ پيـيي لَيتشي ّؼتٌذ ًـتي ثيـتشي ّن دس التلبد
ايدبد وشدًذً .وَداس صيش ايي هْن سا ثِ خَثي ًـبى هيدّذ .ايي هَضَع دليمبً ػىغ ساثغِي پيًَذّبي پؼيي ٍ
تشاٍؿبت پؼيي اػت.
ومًدار :3رابطٍی بیه پیًوذ پیطیه ي وطتی بخصَای صىعتی ي کطايرزی ایران

هٌجغ7خذٍل 4

دس خلَف ساثغِي ثيي پيًَذ پيـيي ٍ ًـتي ثخؾّبي خذهبتي ايشاى هغبثك ًوَداس صيش ساثغِي ثيي پيًَذ
پيـيي ٍ ًـتي ثخؾ ّبي خذهبتي ايشاى يه ساثغِ فبلذ الگَي هـخق ٍ هجْن اػت .ايي ثذيي هفَْم اػت وِ
دس ثخؾّبي خذهبتي ّوبًٌذ ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ًويتَاى يه استجبط هـخلي سا ثيي پيًَذ پيـيي
ٍ ًـتي پيـيي آى اسايِ داد .ايي ًوَداسّب ايي گًَِ ثبص گَ هيوٌٌذ وِ دس التلبد ثشاي تحليل تأثيش ٍاسدات
ٍاػغِاي ثش اػتشاتظّبي ػشهبيِگزاسي داخلي ٍ الگَي تخليق هٌبثغ وـَس ثبيذ سٍاثظ ثيي تشاٍؿبت ٍ
پيًَذّبي پيـيي ٍ پؼيي ثخؾّبي التلبدي سا ثِ گًَِاي تٌظين وشد وِ اٍال ٍاسدات ٍاػغِاي اص ًْبدُّبي
داخلي تفىيه ؿًَذ ٍ ثبًيبً ثب تَخِ ثِ هبّيت ثخؾّب ايي سٍاثظ ٍ الگَ ثشسػي ٍ تحليل لشاس ثگيشد .الگَي
ًـتي دس ػبختبس تمبضبي ثخؾّب دس ثخؾ ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ساثغِ هؼىَع ثب پيًَذّبي پؼيي داسد ٍ دس
ػبختبس تَصيغ ٍ ػشضِ ساثغِي هؼتمين داسد ٍ ايي استجبط دس ثخؾّبي خذهبتي دليمب ػىغ ثخؾّبي كٌؼتي
ٍ وـبٍسصي اػت .دس ايي ثبسُ ثخؾ ّبي خذهبتي داساي استجبط ًبهـخلي ثب پيًَذّبي پيـيي خَد داسًذ ٍلي
ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى ساثغِي هثجت داسًذ.
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ثحث ثؼذي ساثغِي ثيي پيًَذ پؼيي ٍاًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾّبي التلبدي اػت .دس ايي ثبسُ تفىيه
ثخــؾّب ثِ ثخؾّبي خذهبتي ٍ كٌؼتي وـبٍسصي ًتبيح لبثل تأهلي سا دسالتلبد ايشاى اسايِ هيدّذ .ساثغِي
ثيي پيًَذ پؼيي ٍاًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى يه ساثغِي ًضٍلي ٍ هؼىَع اػت.
ايي ثذيي هفَْم اػت وِ ّش چِ پيًَذ پؼيي ثخـي لَيتش ٍ يب ثِػجبستي دس تَليذ هحلَل ٍ خذهبت خَد اص
ثخؾّبي التلبدي ايشاى ثيؾ اص هيبًگيي التلبد اػتفبدُ وٌذ ،اًحشاف هؼيبس پؼيي آى ووتش اػت يؼٌي اثشات
ػشهبيِگزاسي دس ايي ثخؾّب ثبػث هيؿَد پيًَذّبي التلبد ثيـتشي دس التلبد تحشن ٍ گؼتشؽ يبثٌذ.
ومًدار :5رابطٍی بیه پیًوذ پسیه ياوحراف معیار پسیه بخصَای صىعتی ي کطايرزی ایران
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ساثغِ ثيي پيًَذ پؼيي ٍ اًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾّبي خذهبتي ايشاى ساثغِي هـبثِ ثيي ثخؾّبي كٌؼتي سا
تأييذ ًويوٌذ .ثِػجبست ديگش دس ايي ثخؾّب ثذليل هبّيت خذهبتي ؿبى دس اثش ػشهبيِگزاسي ٍ تدْيض هٌبثغ
هبلي دس آًْب ثخؾّبي وِ پيًَذي لَي پؼيي ثب ديگش ثخؾّب داسًذ داساي اًحشاف هؼيبس ثبالتشي ًيض ّؼتٌذ ٍ
ايي ثذيي هؼٌبػت وِ ثخؾّبي ثب پيًَذ پؼيي لَي خذهبتي تَاًبيي گؼــتشؽ ثيـتش دس ثيي ثخؾّب سا ًذاسًذ ٍ
فمظ ثب هؼذٍدي ثخؾّب ايي پيًَذ سا ايدبد وشدُاًذ.
ومًدار :6رابطٍی بیه پیًوذ پسیه ياوحراف معیار پسیه بخصَای خذماتی ایران
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ًوَداس  ،4ساثغِي ثيي پيًَذ پيـيي ٍ اًحشاف هؼيبس پيـيي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى سا ًـــبى هي-
دّذ .هغبثك ايي ًوَداس يه استجبط هؼتمين ثيي ؿبخقّبي يبد ؿذُ لبثل هـبّذُ اػت.يؼٌي دس ايي ثخؾّب
تَصيغ هحلَالت ثخؾّب ٍ اًذاصُ پيًَذ پيـيي ساثغِي هؼتمين داسًذ ٍ ايي ثذيي هفَْم اػت وِ دس كَست
اتخبر ػيبػت التلبدي اص عشف ػشضِ التلبد(تغييش دس ػيبػتّبي هبليبتي ،دػتوضدّب ٍ )...ثخؾّبي وِ پيًَذ
لَي پيـيي ثيـتشي داسًذٍ ثبػث تَليذ ثيـتشي دس التلبد هيؿًَذ پتبًؼيل گؼتشؽ ثيـتشي ًيض ثيي ثخؾّب
داسًذ.ايي دس حبلي اػت وِ ايي هَضَع دس خلَف پيًَذ پيـيي ٍ اًحشاف هؼيبس پيـيي ثخؾّبي خذهبتي
ايشاى لبثل هـَْد ًيؼت ٍ ثشاي ايي دٍ ؿبخق دس ثخؾ خذهبت الگَي هـخلي لبثل اسايِ ًيؼت.
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 .5خالصٍ ي وتیجٍ گیری

ثِ عَسولي ًتبيح هحبػجِ دس ايي همبلِ ثشاي ًـبى دادى حؼبػيت تَليذي التلبد ايشاى ثِ تدبست خبسخي ثٍِيظُ
ٍاسدات ٍاػغِاي ثشاػبع الگَي ً GSM ٍ LDMـبى هي دّذ وِ ثخؾّبي وـبٍسصي ،ؿىبس ،خٌگل-
داسي ٍهبّيگيشي ،هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ وفؾ ،خويش وبغز ،وبغز ،هحلَالت وبغزي،
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چبح ٍ ًـش،وه ،فشآٍسدُّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِاي ،هحلَالت وبًي فلضي ػبيش هحلَالت
وبًي غيشفلضي ،هبؿييآالت ٍ تدْيضات ،آة ،ثشق ٍ گبص دس صهشُ ثخؾّبي وليذي التلبد ايشاى لشاس هي-
گيشًذ .ثخؾّبي هؼذى ،هحلَالت غزاييًَ ،ؿبثِ ٍ تٌجبوَچَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،
هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات ،ػبيش كٌبيغ ،ػبختوبىّ ،تلّب ٍ سػتَساىّب اص هٌظش
تمبضبي ثبػث تحشن ديگش ثخؾّب دس التلبد ايشاى هيؿًَذ ٍ ثخؾّبي ػوذُ فشٍؿي ٍ خشدُفشٍؿي ٍ
تؼويشات ،حول ٍ ًمل ،پؼت ٍ هخبثشات ،اهَس هبلي ٍ ثيوِ ٍخذهبت وؼت ٍ وبس اص عشف ػشضِ ثبػث
تحشن دس ديگش فؼبليتّبي التلبدي هيؿًَذ ٍ ثخؾّبي فؼبليتّبي اهالن ٍ هؼتغالت،آهَصؽ ٍ
ثْذاؿت ٍ ػبيش خذهبت تَاًبيي تحشن ٍ ايدبد اًگيضُ تَليذ دس ديگش فؼبليتّب سا ًذاسًذ .دس ايي ثبسُ ثخؾ-
ّبي هٌؼَخبت ،هحلَالت ًؼبخي ،چشم ٍ وفؾ ٍ هبؿييآالت ٍ تدْيضات ػالٍُ ثش ثخؾّبيي وِ ثِ ؿىل
پيًَذّبي ولي دس التلبد ايشاى وليذي ثَدًذ دس پيًَذّبي داخلي ثِ ثخؾّبي وليذي ايشاى اضبفِ ؿذُاًذ ٍ
ثخؾّبي چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ ٍ هحلَالت ػبختِ فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات اص
صهشُ ثخؾّبي وليذي ايشاى حزف ؿذُاًذ .ايي هَضَع ًـبى هيدّذ وِ ٍاسدات ثش اًذاصُ ًؼجي پيًَذ ثخؾ-
ّبي هزوَس دس ايشاى تأثيش ثؼضايي هيگزاسد ٍ ثٍِيظُ فؼبليتّبي ثخؾّبي كٌبيغ چَة ٍ هحلَالت ػبختِ
فلضي ،ثِ خض هبؿييآالت ٍ تدْيضات ثِ ٍاسدات ٍاثؼتِ اػت .ايي ًتيدِ دس وـَسّبيي چَى تشويًِ ،شٍط ،چيي
ٌّ،ذ ،اًذًٍضي ،افشيمبي خٌَثي ٍ آسطاًتيي ًيض هلذاق داسد 4.ثِػجبستي ثب تَخِ ثِ ٍاسدات ٍ ػبختبس التلبد
وـَسّب ثخؾّبي هْن ٍ وليذي التلبد تغييش هيوٌٌذ وِ ثشاي ػشهبيِگزاسي تؼييي ًمؾ ٍاسدات ثؼيبس هْن
اػتّ .ن چٌيي ًتبيح ًـبى هيدّذ وِ ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ پيًَذ پؼيي ثضسگتشي داسًذ داساي
ًـتي ووتشي دس التلبد ّؼتٌذ ٍ ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ داساي پيًَذ پؼيي ضؼيفتشي ثب ديگش
فؼبليتّبي التلبدي ايشاى داسًذ داساي ًـتي ثضسگتشي ّؼتٌذ .الجتِ الگَي ساثغِي هؼىَع ثيي پيًَذّبي پؼيي
ٍ تشاٍؿبت فؼبليتّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس خلَف ثخؾّبي خذهبتي كبدق ًيؼتّ .ن چٌيي ًتبيح
ثبصگَوٌٌذُ ايي هؼئلِ اػت وِ ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس عشف ػشضِ ٍ تَصيغ هحلَالت خَد يه
ساثغِي هثجت ثب ٍاسدات خَد داسًذ ٍ يب ثِ ػجبستي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ داساي پيًَذ پيـيي لَي-
تشي ّؼتٌذ ًـتي ثيـتشي ّن دس التلبد ايدبد وشدًذ اهب ساثغِي ثيي پيًَذ پيـيي ٍ ًـتي ثخؾّبي خذهبتي
ايشاى فبلذ الگَي هـخق ٍ ؿفبف ًيؼت.
 .1جُبوگزد ()1392
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ًتيدِ ديگش ايي تحميك ساثغِ ثيي پيًَذ پؼيي ٍ اًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ٍ خذهبتي
ايشاى اػت وِ دس خلَف ثخـْبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي يه ساثغِي ًضٍلي ٍ هؼىَع اػت ٍ دس ساثغِ ثب
-ثخؾّبي خذهبتي ثب پيًَذ پؼيي لَي تَاًبيي گؼتشؽ ثيـتش دس ثيي ثخؾّب سا ًذاسًذ ٍ فمظ ثب هؼذٍدي ثخؾ
 ساثغِي ثيي پيًَذ پيـيي ٍاًحشاف هؼيبس پيـيي ثخؾّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي.ّب ايي پيًَذ سا ايدبد وشدُ اًذ
ايي دس حبلي اػت وِ ايي هَضَع دس خلَف پيًَذ پيـيي ٍ اًحشاف.ايشاى سا ًـبًگش يه استجبط هؼتمين اػت
هؼيبس پيـيي ثخؾ ّبي خذهبتي ايشاى لبثل هـَْد ًيؼت ٍ ثشاي ايي دٍ ؿبخق دس ثخؾ خذهبت الگَي
.هـخلي لبثل اسايِ ًيؼت
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