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 پيشگفتار 
 

با راهبری نظام آماری در هماهنگی کامل با اعضای مجموعه و با توجه  نظام آماری کشور همواره تالش کرده است تا  رسمی  مرکز آمار ایران به عنوان مرجع
برنامه ریزان نیازهای ذینفعان آماری کشور )بویژه سیاستگذاران و  اختیار، حداکثر  امکانات در  را مرتفع نماید.  به  با (  تولید محصوالت آماری  بدیهی است با 

 میهنانمان به دنبال خواهد داشت. ارتقای رفاه و وضع معیشت همو ریزی مناسب فراهم خواهد شد کیفیت و کمیت قابل قبول، زمینه برای برنامه
عدد و متنوعی را به ذینفعان آماری کشور تقدیم در این راستا معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در طی سالیان اخیر محصوالت آماری مت

 یکی از مهمترین و کاربردی ترین محصوالت مذکور است.  جداول داده ستانده حاضرنموده است که 
ت و ضرورت است. این مرکز با درک اهمیشده  سال یک بار تولید و منتشر    10جداول داده ستانده مرکز آمار ایران، طی سال های گذشته در بازه های زمانی  

به تهیه و تولید این  معاونت    این  دفتر حساب های اقتصادی  ی همکارانمجموعه و با تالش  تر،  های زمانی کوتاهداشتن اطالعات این جداول در بازه در اختیار  
 اقدام نموده است.   1395محصول برای سال 

ترین حد ممکن نشان داده شوند. این  های اقتصادی در تفصیلییعی از فعالیت وس  طیفکند که روابط متقابل بین  جداول داده ـ ستانده ابزاری را فراهم می
ها و نهادهای ت توسط کدام رشته فعالیتالکنند و هر یک از محصورا تولید می   تیالهای اقتصادی کشور چه محصوکنند هر یک از فعالیتجداول بیان می 

کننده ساختار صادرات و   دهند، بیانبر این که ساختار تولید و مصرف اقتصاد کشور را نشان می  هوالشوند. جداول داده ـ ستانده عمصرف کننده مصرف می
تهیه و تنظیم   یاهراهنماآخرین    بر اساس  1395ستانده سال  ـ  داده  جداول   .باشندت و خدمات صادر شده و وارد شده نیز میالواردات از لحاظ انواع محصو

با    1395جداول داده ـ ستانده سال  .تهیه شده است  2008ملی سال    هایحساب  نظام  و اتحادیه اروپا ووسط سازمان ملل  ستانده منتشر شده ت  ـ  داده  جداول
عات مالی دریافت شده از سازمان، شرکت، مؤسسه و عملکرد مالی الآمارگیری اجرا شده توسط مرکز آمار ایران و اطهای  استفاده از نتایج حاصل از طرح  

با   های دولتیدستگاه نیز  اط  و  از آمارهای رسمی و     .های دولتی تهیه و تنظیم شده استها و سازمانخانهعات تفصیلی منتشرشده توسط وزارتال استفاده 
آن با  و تحلیلی با ابعاد مختلف است بتواند در مطالعه اقتصاد ایران و تعامل    جدول اصلی، پشتیبان  15جدول که متشکل از  این  عات حاصل از  الاط  امیدواریم

  .های آماری نقش مؤثری را ایفا کنداد سایر کشورها از طریق دادهاقتص
ستانده که توسط مرکز   ـداده    جداولاست. اولین    آمار ایران تهیه شدهی است که توسط مرکز  جداولمجموعه    هفتمین  1395سال    داده ـ ستانده  جداول

 ـ داده    جداول،  1373در سال    1365برای سال   بعدی  ستاندهـ  داده    جداولآن  از  و بعد  نتشر شد.  م  1356تهیه و در سال   1352برای سال  آمار ایران تهیه شد 
سال   در  1390سال  جدول آماری    و  1390، جدول بهنگام شده سال    1386در سال  1380داده ـ ستانده سال    جداولو    1376در سال    1370ستانده سال  

 منتشر شد.   1395
     نیز قابل دسترسی است. .org.iramarwww. ن به آدرس ملی آمار ایرا از طریق درگاه محصولاین       

 
 
 

 معاونت اقتصادی و حساب های ملی

 دفتر حساب های اقتصادی
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 ـقدمه م 
 

در  یمحصوالتچه  کنندمی مزبور بیان   جداولعنوان نمونه   ی هرکشور است. بهبسیاری درباره نظام اقتصاد هایپاسخگوی سؤال ستاندهـ داده  جداول
تولید می تولیدکهاییتفعال  شوند، چه رشتهکشور  برای  تندهس  هاآنننده  ی  نوع مصارفی  کننده چه  از نهادها مصرف  هر یک  ،دود داروج  محصوالت، چه 

ف  یمحصوالت رشته  مصرف  و  تولید  ساختار  رتبه عالیتهستند،  است،  چگونه  رشها  فعالیتبندی  کارایته  میزان  لحاظ  از  این ها  است،  چگونه  سرمایه  ی 
ای و  ایه ای، سرمی، واسطه از جنبه مصرف نهای  تالمحصودی از  اختار استفاده کل نظام اقتصسا ست،انی چگونه ای نیروی انسن کارایبندی از نظر میزارتبه

، ساختار صادرات و واردات کشور از  کنندمیی را ایجاد  هایدرامدت و هر بخش نهادی چه نوع  نه است، هر رشته فعالیت چگو ی ثابای ثابت یا دارایسرمایه
برای هر نظام اقتصادی ضرورت کامل دارد و اولین قدم در شروع هر   یها و مطالعاتچنین بررسی   انجام  ...است وو خدمات چگونه    محصوالت  لحاظ انواع  

 دارای سه وظیفه کلی است:هر جدول داده ستانده  قتصادی است.ریزی ابرنامه 
 ی واحدهای مناسب آماری در جهت همگن سازی و یا گروه کاالهای مختلف؛ به مفهوم به کارگیرها  مند کردن آمار و اطالعات در سطح بخش نظام  -

 ی نظری.  مبتنی بر پشتوانهاقتصادی و یا گروه کاالهای مختلف های قلمرو فعالیت
 ملی و کنترل کننده ی متغیرهای کالن این حساب ها.های سازگاری و هماهنگی با متغیرهای کالن حساب -
تماعی، انرژی، زیست محیطی، اقتصاد  جاهای مشخص مانند اقتصادی،  هملی و منطقه ای در حوز  کاربرد، در سطح جهانی، بین کشوری،  تنوع درایجاد    -

 اد ضایعات، اقتصاد سوانح و .... . اطالعات، اقتص
 اقتصادی هر جامعه، در خصوص تولید و مصرف محصوالت و واردات متمرکز است وهای  داده ستانده بر روابط متقابل بین رشته فعالیت جدول یک

 ارائه جبری  ماتریس یک قالب در نسجمم صورت به راها  بخش متقابل عبارتی پیوندهای به ا ی و اقتصادیهای  فعالیت متقابلهای  یوابستگ از ویریصت
 کند.می

ی و ستانده رشته  اضای نهایقارتباط بین اجزای ت  ملههای اقتصادی از جدر زمینه انواع تجزیه و تحلیلها  آنتحلیلی    جداولو    ـ ستانده  داده  جداول     
 رشته فعالیت های  ، تحلیلهای محیط زیستهای انرژی، تحلیلهای ساختاری، تحلیلتحلیل  ها،، تحلیل قیمتتقاضا  ساختارتعیین    ،فهای مختلفعالیت

 آید.یشمار مگردشگری و امثال آن ابزاری قوی به 
های ها، سرشمارییله طرحوس  به  ؛آماری  جداول-1نمایند.  می  تقسیم   دستهرا به سه    ، آن ولجدااین  در تهیه  کار گرفته  ه  های ببا توجه به نوع داده 

جداول   -2  ی باالیی دارد.در نتیجه هزینه   و   نیازمند منابع مالی و زمانی نسبتاً قابل توجهی است این جداول  شوند.  اقتصادی و اطالعات ثبتی ایجاد می 
گرفت  آنرویکرد  ؛  آمارینیمه نظر  هزینه  ندر  تولید    هاحداقل  ازاست.    جداولبرای  امکان  تا حد  ثبتطا   لذا  و طرح العات  استفاده ی  موجود  اجرایی   های 
ها. در واقع شوند، مگر در سطحی مانند سرجمعها استفاده نمی های ثبتی یا طرحها از هیچ کدام از انواع دادهآن  رساختادر    ؛آماریجداول غیر  -3  شود.می

 شوند.  نده می اوهای قبلی هستند و به همین نام نیز خدورهجداول بهنگام شده از  جداولاین 
از آن    1344ه جدول سال  وقت انجام شد. تهی  توسط وزارت اقتصاد  فعالیت  32در    1344جدول داده ستانده کشور برای سال    بار، اولین    یران در ا        

روشن  حال توسعه    ردشورهای  صوصاً کجداول در بسیاری از کشورها خهمیت تهیه این گونه  جهت اهمیت داشت که در مقطعی صورت گرفت که هنوز ا
 :ستانده در مقاطع زمانی مختلف پرداختند -به تدوین جداول داده    مراکز برخیو  بانک مرکزی  ،بعد از آن مرکز آمار ایران  شده بود.ن

     25×25عاد اب با ،فعالیت در فعالیت آماری جدول - 1348سال  -بانک مرکزی  ➢
  59×59با ابعاد  ،فعالیت در تیفعال اریآم جدول - 1352 سال - ایران آمار مرکز ➢
 101×101با ابعاد  ،فعالیت در فعالیت آماری جدول - 1353سال  -بانک مرکزی  ➢
  92×92با ابعاد  ،فعالیت در فعالیت جدول -1363سال  -وزارت برنامه و بودجه وقت  ➢
 172×172 ، با ابعادمحصول  در صولمحآماری  جدول - 1365 لسا -ایران  آمار مرکز ➢
 94×94با ابعاد  ،فعالیت در فعالیت آماری جدول - 1367 سال -زی کرم بانک ➢
 78×78با ابعاد  ،فعالیت در فعالیتبهنگام شده  جدول - 1370سال  -مرکز آمار ایران  ➢
  54×54د ابعابا  ،فعالیت در فعالیت آماری جدول - 1378سال  -مرکزی بانک  ➢
 91×91، با ابعاد محصول  رد صولمح آماری لجدو - 1380سال  -مرکز آمار ایران  ➢
  52×52با ابعاد  ،فعالیت در فعالیت آماری جدول - 1383سال  -مرکزی بانک  ➢
 در فعالیت  لیتبهنگام فعا جدول - 1390سال  - مجلسهای مرکز پژوهش ➢
  71×71، با ابعاد در فعالیت لیتم فعابهنگا جدول - 1390سال  - آمار ایرانمرکز  ➢
 99×99، با ابعاد و فعالیت در فعالیتمحصول  در صولمحآماری  ولاجد - 1390سال  -ایران مرکز آمار  ➢
  89×89با ابعاد  ،فعالیت در فعالیت آماری جدول - 1395سال  -مرکزیبانک  ➢
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متمرکز تولید آمارهای ظام نیمهرسمی کشور سهیم هستند و این موضوع، مبنای ن  های اجرایی در تولید آمارهای، تمامی دستگاه در نظام آماری ایران 
های اجرایی کشور با مرجعیت مرکز آمار ایران در راستای تهیه، اعالم و انتشار  دستگاه، تمامی  نظاماین  ساختار  طبق  دهد.  را تشکیل می   ررسمی کشو

از آنجا    حاصل خواهد شد.  ثبتی   جمع آوری اطالعات بصورتحاصل از    رهای رسمی کشور،بخش مهمی از آماو    کنندآمارهای رسمی کشور فعالیت می
، این مرکز مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است  ،ی کشورعه های توساحکام دائمی برنامه   10ی  مادهطبق  ان،  ریکه مرکز آمار ا

اجرایی و  های  دستگاه  ثبتیبه صورت آماری و با استفاده از اطالعات    را1395داده ستانده سال    رویکرد نظام آماری کشور، تهیه جداول  بکارگیریبا  

 سیاستگذاران و تصمیم گیران در این حوزه، در دستور کار قرار داده است.  آمارگیری، با توجه به نیاز برنامه ریزان، های حرط
 : استشامل جداول زیر   1395 ستانده سال داده ـ جداول     

 خریدار  به قیمت  مصرف جدول -

 قیمت تولیدکننده  عرضه به  جدول -

 نندهقیمت تولیدک مصرف به جدول -

 افزوده بازرگانی  لوجد -

 نقل  و افزوده حمل جدول -

 ( محصول در  محصول ) )فعالیت در فعالیت( ومتقارن جدول -

 ب مستقیم یضرا جدول -

 تیف(مستقیم )ماتریس معکوس لئون  ب مستقیم و غیرضرای جدول -

 اقتصاد ایران پیشین پسین و پیوندهای بضرای جدول -

 دی شده است: بنفعالیت به شرح زیر طبقه   رشته 82و خدمت( و کاال) محصول 155تعداد  1395لسا ستاندهـ داده مصارف عرضه و  جداولدر      

 

 محصوالت
 ( رفعرضه و مص ولاجد  12تا 1) سطرهای سطر 12کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری  محصوالت -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 22 ات13)سطرهای مربوط به انرژی محصوالتدر  تربیش طر با تفصیل س  10آب  از وبرق، گ  مواد معدنی، -

 ول اجد  91تا    23)سطرهای  و...  یل، گاز مایعیمربوط به انرژی نظیر بنزین، نفت سفید، گازو  محصوالتدر    تربیش سطر با تفصیل    69نعتی  ص  محصوالت -
 ( عرضه و مصرف

 ( عرضه و مصرف ولاجد 93تا  92ای ) سطرهرسط 2ساختمان  -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 96تا  94رهای طس)سطر  3خدمات بازرگانی، هتل و رستوران  -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 106تا 97)سطرهای سطر 10های انرژی فعالیتیل مرتبط بودن با نقل، انبارداری و ارتباطات به دل و خدمات حمل -

 (عرضه و مصرف ولاجد 123تا  107) سطرهای سطر 17کار  و کسب وت المستغ  امالک و الی،های مگریواسطه  -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 146تا  31) سطرهای سطر 16ی اجتماعی کارمدد ها، آموزش، بهداشت وانتظامی و دفاعی، شهرداری ،یمعمو امور -

 ( رفعرضه و مص ولاجد  155تا  147و سطرهای  130تا  124) سطرهای  سطر 16سایر خدمات  -

 

 ها فعاليت  تهرش
 ( عرضه و مصرف ولاجد 7 ات 1های )ستون  ونست 7کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری  -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 9تا  8های ) ستون ستون 2ن و اکتشاف معد -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 33تا  10های )ستون  ستون 24صنعت  -

 (مصرف  عرضه و ولاجد 36 تا 34ی ها)ستون  ستون   3برق، آب وگاز  تأمین -

 ( عرضه و مصرف ولاجد 38تا  37های ) ستون  ستون  2ن تماساخ -

 (عرضه و مصرف ولاجد 49تا  48و  40 تا 39های  )ستون  ستون 4، تعمیرات، هتل و رستوران فروشیخرده، شیورفعمده -

 ( صرفعرضه و م ولاجد 51ا  ت 50و  47تا  41های )ستون  ستون  9ات نقل، انبارداری و ارتباط و حمل -

 ( عرضه و مصرف لواجد 60تا  52های ستون ) ستون  9کار، مستغالت  های مالی، کسب وگریه سطوا -

دفاعی  امور - و  انتظامی  آمشهرداری  ،عمومی،  وها،  بهداشت  اجتماعی    وزش،  ستون   ستون   17مددکاری  و    ول اجد  78تا    63  و   61های  )  عرضه 
  (مصرف

 ( عرضه و مصرف ولاجد 82تا  79و  62های تون )س ستون  5سایر خدمات  -
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های محصولعنوان مثال    اختصاص داده شده است. به  محصولفقط به یک  جدول    یبرخی از سطرها  محصوالتتراتژیکی بعضی  با توجه به اهمیت اس
برنج،  قند  گندم،  نان،  نفت سف  و  آرد،  بنزین،  نفت خام، گاز طبیعی،  و سیاه،، نفت کورگازوییلید،  شکر، چای،  مایع، سی  ه  آجر،  مان، گچگاز    و  آهک، مس، 

 توان نام برد. آلومینیوم را می

 مورد بحث   1395  سال  ستانده ـ    دهدا  جدولهای  و ویژگی   منابع آماریدوم    بخشی دارد و در  اختصاص به مباحث نظر  ،اول  شخ بحاضر  گزارش  در       
ها در ها و فعالیتمحصولبندی  طبقه  راهنمای  جداولارائه شده است.    95سال    داده ـ ستاندهلیلی  اصلی، پشتیبانی و تح  جداول  مه، در ادا  .قرار گرفته است

 ارائه شده است.   زارشگنیز در پیوست  95 ده ـ ستاندهاد جداول
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 نظری مباحث ـاول  بخش

 

 ستانده  ـ داده جداولچارچوب -1

ان و تولیدکنندگان و همچنین کنندگ  باشد و ارتباط میان مصرفمی  دمات در اقتصادا و خکاالهجریان  گر تصویری تفصیلی از  ستانده بیان  -داول داده  ج
 شود.می  نشان داده راها فعالیت وابستگی متقابل بین رشته

 :نداردود وج هاآن هر چند که در عمل مرز مشخصی بین  ندم شده اکلی زیر تقسیبه سه دسته  ،ستانده از لحاظ سهولت بررسی  ـ داده جداول     

 اصلی جداول -

 پشتیبانی  جداول -

 تحلیلی جداول -

 اصلی  جداول - 1-1
 عبارتند از:  داده ـ ستاندهاصلی  جداول

 1ضه عر جدول  -1

 2مصرف جدول  -2
ل نیز چه  خود این جداو اشت کهه توجه دتکولی باید به این ن  ستانده هستند  –ر تهیه جداول داده جداول عرضه و مصرف اولین قدم ضروری داگر چه 

 .، دارای کاربردهای مهمی هستندکنترل کیفیتابزار  ه عنوانظر تحلیلی و چه ب از ن
 

 جدول عرضه  -1-1-1
دهد هر بخش اقتصادی چند نوع محصول)کاال یا خدمت( و اعم از اصلی یا  می  و محصوالت است و نشان ها  ، ماتریسی از فعالیت  3ماتریس عرضه 

به عبامی   ، تولیدیعفر از ماهیت اصلی یا فرعی(  توسط چه  رتی هر محصوکند.  که    البته الزم بذکر است   شوند.می  تولید هایی   رشته فعالیتل)مستقل 
 مل موارد زیر است: جدول عرضه شا5  باشد.می4 ماتریس ساخت ترانهادهعرضه ماتریس 
فعالیت   ـ  الف رشته  حسب  ستانده  بر  تولید    تی حصوالمها  فعکنندی مکه  رشته  اساس ها  الیت .  ب طبقه   بر  اسینبندی  های فعالیترشته  تاندارد  المللی 

 شوند.  بندی می طبقه  CPC6 بر اساس محصوالتو 3(ISICاقتصادی ) 
 واردات   ـ ب         
 بازرگانی  های حمل و نقل وافزودهـ   پ   
 مالیات و یارانه بر واردات  -ت   
 بر واردات f.o.b/ c.i.f تعدیل -ث   

 افزوده بازرگانی  -ج        
 افزوده حمل و نقل  -چ        

 

 جدول مصرف  -2-1-1
ارائه میو خدمات و ساختار هزینه رشته فعالیت  تمحصوالمصرف اطالعاتی را در زمینه مصارف متعدد    جدول زیر    ناحیه از سه    دهد. این جدولها 

 گیرد.ر می رد بحث قراومیک جداگانه  هرتشکیل شده است که 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
1.Supply table 
2 Use table  
3 Supply Matrix 
4  Make matrix 
5 Eurostat (2008), "Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables", Luxembourg, p.18 

6 CCP  وISIC در همین بخش توضیح داده شده است.  اینهدر مبحث جداگا 
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 جدول مصرف  چارچوب اده شده الگوی س -2شکل 

            
 عنوان 

 اه فعاليت رشته       

 

 عنوان محصوالت 

ليات ام ای مصارف واسطه

بر 

 واردات 

بر   یارانه

 واردات
کل  

 اقتصاد

کل   مصارف نهایی  تصادرا

مصارف 

قيمت   به 

 خریدار 
n...j ،...1،2  خانوار  جمع 

موسسات 

عی  انتفا  ريغ

خدمت  در 

 نوار خا

 

 

 لت دو
سرمایه تشکيل

 ناخالص 
 جمع

 
1 
2 
0 
i 
0 
0 
n 

 
 

 

 ناحيه اول 

مصارف  )

 ( واسطه

 
 
 
 

Wi 
 

     

 

 

 ناحيه دوم 
 ( مصارف نهایی)

 
 

Fi 
 

 

         Uj جمع 
 

 ن مات کارکناجبران خد
 مالیات بر تولید                 خالص

 یارانه پس از کسر    
 درامد مختلط 

 لیاتی عم  دمازا 
 مصرف سرمایه ثابت 

 

 ناحيه سوم 
 ( دهارزش افزو)

      

 ستانده 
       

      

 

 مربوط به مصارف واسطه اول  ناحیه -

 مربوط به مصارف نهاییدوم  ناحیه -

 ارزش افزودهمربوط به سوم  ناحیه -

واسطه    این جدول  اول   ناحیه در        رشتمصارف  تفکیک  طبقه فعالیت  ه به  ستون های  در  شده  بر بندی  و  شدهقه بطمحصوالت  حسب    ها  در    بندی 
از نظر تعداد   چارچوب این قسمت جدول.  ن می دهدنشاها را  شود. سرجمع هر ستون کل مصارف واسطه هر یک از رشته فعالیتن داده میسطرها نشا
های این دو ستون   دیگر تعداد سطرها وبه عبارت  برابر است،    عرضه  ولستانده جد  ارچوب قسمتها( با چا و ستون ها )سطرهیتو رشته فعالمحصوالت  

 د. به طور متناظر برابرن دولج
نهایی،های  هزینه  دوم  ناحیه       را    مصرف  ناخالص و صادرات  به طوری که هها نشان میدر ستون تشکیل سرمایه  از  دهد  بر حسب   هاآنر یک 

ولت بوده و در خدمت خانوارها و د  نتفاعیراغیسسات  ؤمل مصرف نهایی خانوار، مهای مصرف نهایی شاشوند. هزینهمی  تفکیک  ادر سطره  محصوالت
انبار میتغییر در  شامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و  خالص  یه ناتشکیل سرما از موارد   باشد. جمع هر ستون کل مصارف نهایی در هر یکموجودی 

 .ست نهایی، قیمت قابل مشاهده در بازار ادهد. قیمت خریدار برای اقالم مصارف نشان می مزبور را به  
ارزش    اجزایدهد.  های مربوط به اقالم ارزش افزوده را نشان می واسطه یا به عبارت دیگر هزینه   از مصارفنده غیر  ی تولیدکنهاهزینه   سوم ناحیه      

 زوده عبارتند از:اف

 کارکنان  تامجبران خد -

 لیدتو بر یارانهمنهای سایر مالیات  و  یارانهکه مشتمل است بر مالیات منهای بر تولید و واردات  1یارانهمالیات منهای  -

 مصرف سرمایه ثابت  -

 مختلط خالص  مدآدرمازاد عملیاتی یا  -

_____________________________________________________________________________________ 
 . شودنیز استفاده می "خالص مالیات"از عبارت  "یارانهی مالیات منها"عبارت   به جای 1
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 است.  سبه شدهاحد کننده مهم به قیمت خریدار و هم به قیمت تولی 1395ستانده  –اده جدول مصرف د
ز خریدار برای یک واحد کاال یا خدمت تولید شده به عنوان  قیمت تولید کننده عبارت است از میزان قابل دریافت توسط تولید کننده ا  الزم به ذکر است

غی است که توسط خریدار به جز  مبل  رخریداقیمت  و    هر مالیات ارزش افزوده یا مالیات کسرکردنی مشابه آن که برای خریدار فاکتور شده است  ستانده منهای
شود تا کاال یا خدمت خریداری شده را در محل تحویلی که مورد نظر خریدار  می   اختمالیاتهای ارزش افزوده کسرکردنی و یا هر مالیات کسرکردنی مشابه پرد

 ل کاال در محل و زمان مورد نظر انجام شده باشد تحوی  برای  حمل و نقلی که توسط خریدار بطور جداگانههای  شامل هر نوع هزینهو    است دریافت نماید
  گردد.می

 دهد.می و مصرف را نشان  محصوالت حاصل از جداول عرضه 1شکل 

 1ضه و مصرف : محصوالت مشتق از جداول عر1شکل       

 

 
 

 
 

 پشتيبان  جداول- 1-2
  عرضه و مصرف   جداولپشتیبانی زیر را به عنوان مکمل    جداولتهیه  ،  مدترابهتر و کاردی  های اقتصاتحلیل انجام    به منظور  ملی  هایحساب  نظام      

 به شرح زیر است:   1395ستانده  –جداول پشتیبان در جدول داده .ندکمی پیشنهاد

 افزوده بازرگانی جدول -

 افزوده حمل و نقل  جدول -

 

 تحليلی جداول 1-3-
انواع    جداولبین    هر چند مرز این   ستانده مشخص نیست  ـ  داده  جدولتحلیلی و سایر  بر کاربرده  جداول  کهو با وجود  ای عرضه و مصرف عالوه 

 ی تربیش تحلیلی    جداولستانده به طور سنتی خواهان    ـ  داده  کنندگانفادهـبعضی از است،روند  یم  شماربههای اقتصادی  تحلیل  برای  اسبیر منآماری ابزا
 . باشندنیازهایشان می  تأمینای بر
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
1 ESCAP: STATS CAFE PROGRAMME The Compilation of Input-Output Tables and The Applications in Policy Making 

By: Rusnani Hussin Department of Statistics Malaysia 21st March 2022 

جداول عرضه و 
 مصرف 

سایر حساب های 
 اقماری 

نظام حسابداری زیست   تولید ناخالص داخلی 
  اقتصادی –حیطی م

(SEEA)   

ول د بهنگام سازی ج
 ستانده  -داده 

 –اتریس حسابداری م یستانده منطقه ا-داده 

 ( SAM)  تماعیاج

  -تحلیل های داده 
 ستانده

توزیع ومصرف حساب 
 های درآمد

 ستانده-جدول داده 
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 1جدول متقارن  -1-3-1

و یا   فعالیتیا بین محصولی(، ماتریس تقاضای نهایی)ها  لیتفعاسطه ای)بین  مانند جدول جذب، از سه ناحیه ی ماتریس مبادالت واجدول متقارن  
ماهیت سه ناحیه بستگی به فروضی دارد که و در محصول( تشکیل شده است.   فعالیتمحصول در تقاضای نهایی(، ماتریس ارزش افزوده)ارزش افزوده در 

 :ارن وجود داردهشت نوع جدول متق لذا شودمی در محاسبه این جداول استفاده

 فعالیت با فرض تکنولوژی  فعالیتدر  یتالعف •

 محصول با فرض تکنولوژی  فعالیتدر  فعالیت •

 با فرض تکنولوژی مختلط فعالیتدر  فعالیت •

 فعالیتبا فرض ساختار ثابت فروش  فعالیتدر  فعالیت •

 محصولبا فرض ساختار ثابت فروش  فعالیتدر  فعالیت •

 فعالیت ژی با فرض تکنولو محصولدر  محصول •

 محصول با فرض تکنولوژی  محصول در محصول •

 با فرض تکنولوژی مختلط محصولدر  محصول •
 محصول   جدولستانده متقارن، یک    ـ  داده  جدول  گردد.می   و به صورت محصول در محصول یا فعالیت در فعالیت ارائه   جداول با هم برابرند این    بعادا

های آن برابر و ستون   ه دارای ابعاد مساوی است یا به عبارت دیگر تعداد سطرهات کاس  (فعالیتدر    فعالیت)  3رشته فعالیت   فعالیت دریا رشته    2در محصول 
برای  نشان میمحصول  در  محصول    ولاست. جد نشان   فعالیتر  د  فعالیت  شود و جدولدیگری مصرف میمحصوالت  چه    محصولتولید هر  دهد که 

رشته  می هر  که  ردهد  کدام  ستانده  دیگر  فعالیت  شته فعالیت،  می مصررا  های  بف  ماتریس  کند.  در  دیگر  عبارت  در ستو هر  محصول    درمحصول  ه  ن 
در   فعالیتیس  های واسطه و مصارف نهایی است. در ماتربین دادهمحصول  ه توزیع  و هر سطر نشان دهندمحصول  نده تکنولوژی  ماتریس میانی نشان ده

و هر سطر نشان باشد  برای آن رشته فعالیت می   مورد نیازهای  داده  تمامیل  شامعالیت است که  رشته ف  لوژی یکشان دهنده تکنونیز هر ستون ن  فعالیت
 یی است. کنندگان نهاها و مصرفرشته فعالیت  تمامیباشد، بین نوی نیز می ت ثامحصوالانده رشته فعالیت، که شامل دهنده توزیع ست

های ه عمدتاً برای تحلیلابزارهای حسابداری به ابزارهای تحلیلی است ک  دیلتب فراینداز  است  ت ارعبمتقارن    به جدول  و مصرف عرضه   جداولتبدیل        
ابزارهایمی  کاربهادی  اقتص از  منظور  چارچو  جداولحسابداری،    رود.  عنوان  به  اصل  در  که  است  مصرف  و  دادهعرضه  تهیه  برای  آماری، بی  های 
 خواهد شد.  فروض به انواعمختصری  رهااش ادامهدر  اند.طراحی شده   ندهداده ـ ستا برای جدولآوری شده تطبیق آمارهای جمع دهی وانسازم

  4فعاليت ولوژی فرض تکن -1-1-3-1
 شود. به این معنی که در با نسبت یکسان مصرف می   برای تولید یک واحد ستاندهها  فعالیت  تمامیدر  ها  نهادهکه    شودفرض می   فعالیتدر تکنولوژی  

یک صوالت  حم  تمامیشود یا به عبارت دیگر  ی، از تکنولوژی یکسان استفاده میآن اعم از اصلی و ثانومحصوالت    امیمت  ای تولیدفعالیت برهر رشته  
 باشند. ای یکسان مینهادهر رشته فعالیت دارای ساختا

دو دلیل عمده از این فرض   هب  1968  ملی سال  هایحساب  نظام  توصیهاساس    ستانده متقارن، برـ    داده  جداولبسیاری از کشورهای جهان در تهیه        
باشد. لیکن  طیلی نیز در این روش قابل محاسبه میستم  جداولهمیشه مثبت است. ثانیاً  متقارن حاصل از این روش    زیرا اوالً ارقام جدول  کنندمیستفاده  ا

د آن توسط  منجر به رکه  رض وجود دارد  ف   یندر اکه    اشکاالت عمده  ی است و بعضی ازشود این فرض موجب نقض اصول اساسی اقتصاداخیراً گفته می 
معنی شوند بی لید می الیت با ساختار هزینه یکسان تومختلف تولید شده در یک رشته فعالت  محصواقتصاددانان شده است. به عبارت دیگر این فرض که  

بازاری که  متفاوت هستند  های  مختلف که دارای هزینه محصول  است. زیرا که دو نوع   تعییناساس هزینه   رها بت آن قیم  دردر  توانند  نمی   شود  می   ها 
 وتی باشند ولی این دقیقاً چیزی است که این فرض به دنبال دارد.اهای متفدارای قیمت

 5محصولفرض تکنولوژی  -2-1-3-1

باشد. در ود دارای ساختار هزینه یکسان میلید شکه تو  ایدهکننتوسط هر تولید  ،خصشممحصول  یک    هفرض بر این است کمحصول  ولوژی  در تکن
باشد. میزان  است متفاوت می   مورد نیاز  هاآنکه برای تولید هر یک از  ها  نهادهمتفاوتی باشد مجموعه  الت  محصوکننده دارای  صورت اگر یک تولیداین  
اساس  واهد بود. برها خهای مورد نیاز برای تولید هر یک از ستانده ادهه نبا مجموع  مختلف برابرمحصوالت ید ده برای تولهای مورد نیاز یک تولیدکنننهاده

 را ندارد. فعالیتفرض تکنولوژی  باز معای یک هیچمحصول تکنولوژی های اقتصادی، فرض وری اصول مبتنی بر تئ

_____________________________________________________________________________________ 
1 Symmetric (Net) Input-Output table 
2 Product by Product 
3 Industry by Industry 
4 Industry technology assumption 
5 Product technology assumption 
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ب فنی حاصل از آن  یضرا  ارن و در نتیجه جدول تقم  که جدول آید این است  به وجود می محصول  وژی  لبردن فرض تکنو  کاربه در اثر  تنها مشکلی که        
 محصول برد ممکن است مورد نیاز  می  کاربهخود  محصوالت  ی که یک تولیدکننده برای تولید  هاینهادهاز    نفی باشند. زیرا بعضیدارای ارقام م  ممکن است

وجب بروز های همراه آن منهادهل ستانده تولیدات ثانوی و  رت انتقار این صورفته باشد. د  کاربهواحد  ثانوی آن  ت  محصوالبرای تولید    نباشد و  اصلی او
 شد.  خواهد ضرایبارقام منفی در 

همچنین به دلیل د بررسی قرار گیرد.  مور  لهای آماری جدو دادهکه مجدداً  های متفاوتی ارائه شده است. از جمله اینبرای حل مشکل فوق راه حل       
  براین بناهای آماری ممکن است همراه با خطا باشند.  ادهباشند و دهای آماری میاده صادی نیستند و فقط مربوط به داقتیه  که ارقام منفی دارای توجآن

م  ضرایبوقتی   بروز  ای منفی  الزم  پیدایکند  ریشه  تجمور  هان آش  ست  گیردد  قرار  تحلیل  و  دادهزیه  که  طوری  به  با  .  مشورت  طریق  از  آماری  های 
 فته و تعدیل شود. مربوط، مورد بررسی قرار گر هایالیتمتخصصین رشته فع

 یس داده در ماتر  ن است کهای  شودیکه معموالً پیشنهاد مناچیز باشند راه حلی  محصول  حاصل از کاربرد فرض تکنولوژی    عناصر منفیدر مواردی که       
 تراز گردد.  (  RAS)ش ز روده ابا استفا  جای ارقام منفی، صفر قرار داده شود و جدول متقارن به ستانده  ـ

 1فرض ساختار ثابت فروش فعاليت  -3-1-3-1 
مختلط محصوالت  ستقل از  ساختار ماین  ش مختص به خود را دارد و  فرض ساختار ثابت فروش فعالیت یعنی اینکه هر فعالیت اقتصادی ساختار فرو

بنا2ت اس انتقال  برای.  محصوالت را به عنوان    محصولین  گر که ادیهای  ار فروش فعالیتساخت  مبنایفرعی تولید شده در یک فعالیت بر  محصوالت  ن، 
ساختار   فعالیت در فعالیت باارن  متق  جدول  رج از فرض مذکورن مستخمتقار  گردد. جدولمی  کند، به یک نسبت ثابت فروش فعالیت توزیعمی  اصلی تولید

  3شود. می ثابت فروش فعالیت نامیده

 4 محصولفروش ابت ار ثفرض ساخت-4-1-3-1
 ولید ساختار ثابت مختص به خود را دارد و مستقل از فعالیت اقتصادی است که آن را ت محصول  یعنی اینکه هر  محصول  وش  رض ساختار ثابت فرف

  .5  . است معروفمحصول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش  به جدولفرض مذکور مستخرج از ارن متق کند. جدولمی
 

 صرف به جداول متقارن داده ستانده ول عرضه و م انتقال جداهای خالصه مدل: 3کل ش
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
1  Fixed Activity Sale Structure Assumption 
2 Mixed Products 

الیت فرض تکنولوژی فع  جایگزین  "ختار ثابت فروش فعالیت  فرض سا  "طالح  فعالیت است و فقط اصتکنولوژی    جدول متقارن مذکور در واقع همان جدول فعالیت در فعالیت با فرض  -  3
 . شده است

4 Fixed Product Sale Structure Assumption 
ح فرض  جایگزین اصطال "محصول  بت فروشفرض ساختار ثا "ول فعالیت در فعالیت با فرض تکنولوژی محصول است و فقط اصطالح ن جددر واقع هماجدول متقارن مذکور  - 5

 . تکنولوژی محصول شده است

 جداول عرضه و مصرف 

 فرض تکنولوژی  اختار ثابت فروش فرض س

 Dمدل 
فرض ساختار ثابت فروش  

 محصول
 

 Cمدل 

ت فروش  فرض ساختار ثاب

 فعالیت 
 

 Bمدل 

 کنولوژی فعالیتفرض ت
 

 Aمدل 

 فرض تکنولوژی محصول 
 

 جدول 

 نده داده ستا

 ر فعالیت فعالیت د

 جدول 

 داده ستانده 

 فعالیت در فعالیت 

 جدول 

 داده ستانده 

 در محصول محصول 

 جدول 

 داده ستانده 

 صول در محصول مح

 منفی  اب منفی بدون  منفی با  منفی  بدون
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 ال اصلیای انتقه: مدل 1جدول 

 داده ستانده فعالیت در فعالیت ولجد محصول در  محصول ده ستان داده جدول 

ی
وژ

نول
تک

ض 
فر

 

  محصولتکنولوژی 

 A مدل
سـتقل از ود، مشـود تولیـد  مـیبه شیوه خاص خ  محصول  هر  

 ده است.فعالیتی که آن را تولید کر

 

 تکنولوژی فعالیت

 B مدل

ع انـوا   د را دارد، مسـتقل ازشیوه خاص تولیدی خـو  تیفعال  هر
 .کندتی که تولید میوالمحص

 

ش 
رو

ت ف
 ثاب

تار
اخ

 س
ض

فر
 

ثابـت فـروش    ساختار 
 فعالیت

 
 C مدل

 ارد،را دسـاختار فـروش خـاص خـود    تیفعال  هر 
 کند.تی که تولید میمحصوالع مستقل از انوا

فـروش  ثابـت  ساختار 
 محصول 

 
 Dمدل

دارد،   ساختار فروش خاص خودش را  محصول  هر
 لید کرده است. را توه آن کمستقل از فعالیتی 

 

از آن است که ساخت همزمان دو جدول  2008های ملی سال  های نظام حسابگزارش بررسی         با فرض    محصول  در  ل  صومحمتقارن    حاکی 
یشتری را نیاز کاربران ب  و  ترین حالتِ ممکن استمناسب  ،صولمحا فرض ساختار ثابت فروش  متقارن فعالیت در فعالیت ب  و جدول  محصول  تکنولوژی  

-زگاری و هماهنگی با حسابت مقایسه با جداول پیشین و ساقابلی  به طور همزمان دارای این مزیت است که   ، تهیه این دو جدولوهوست. به عالپاسخگ
 کاربران اقدام  ملی و نیازهای  ام حسابه اصول نظبا توجه ب1395ستاده  -داده  جداول  برای  مرکز آمار ایران  ین راستا  ا  در  ای را نیز دارد.ملی و منطقههای  

  ( D)مدل  محصول ار ثابت فروش فرض ساختبا یت در فعالفعالیت  و  (A)مدلمحصول نولوژی با فرض تکمحصول  در محصول  متقارن  جدول دوتهیه  به
 . نموده است

 

 منفی:ناصر حذف ع-3-1-5
ویژگی   قابل قبول، چهارز پشتوانه نظری  ا فرضی است که اباشد و تنه ب مین مناسمتقار  جهت تهیه جدولمحصول  در  محصول  فرض اقتصادی  

،  2008و    1993های  مربوط به سال  های ملینظام حساب پذیری قیمت و حمایت  نا  قیاس تولید و تغییر مالی، تغییر ناپذیری م  مطلوب تراز تولیدی، تراز 
استبرخوردا به .  ر  بهدر صورت  تنها مشکلی که  این فرض  بردن  ع  آیدمی  وجودکار  منفی در جدولظهور  و درمتقار  ناصر  فنی    نتیجه جدول  ن  ضرائب 

آن می از  توجیحاصل  که  اقباشد،  ندارندتصاده  موی  از عوامل  ظه د  ثر.  می ر  منفی  عناصر  برخی  ور  تولید  تکنولوژی  بودن  متفاوت  به،  ، محصوالتتوان 
های هیبریدی، الگوریتم ریاضی روش  .د  کررهای جداول ساخت و جذب اشاره  طاهای موجود در اطالعات و آماخ  وها  و داده های  بندیطبقه   در   یناهمگن

باشند. در روش هیبریدی امکان رخ دادن های حذف عناصر منفی میاز جمله روش  RASبا    اصر منفی و تراز جدولای عنفر بجآلمن و جایگزینی ص
 ی فرعی(، زیاد است.  لید کااللوژی توتر )در ارتباط با تکنوقچیدگی آن و نیاز به اطالعات دقیاشتباه و خطاهای محاسباتی، به سبب پی

  عناصر   نباشند،   برخوردار  کافی  قتاز د  شده  جمعآوری  مارهایآ  یاو    شود   یجادا  جذب   ماتریس در    تغییری  کوچکترین  گر ا  که   داد  نشان   1( 0020آلمن )
 ول جددر    منفی  یههایدرا  ظهوراز    نعتمما  برای  میکند  پیشنهادو    شد  خواهد  ظاهر  کاال  تکنولوژی  فرض  با  کاالدر    کاال  ستانده  -داده   جدولدر    منفی
کند را معرفی می  2آلمن یک روش تکراری    .شود  ستفادها  لمنآ  لگوریتما  به  موسوم  یاضیر  لگوریتماز ا  کاال،  تکنولوژی  فرض  با  کاال  در  الاک  ستانده  -داده

_____________________________________________________________________________________ 
1 Almon(2000) 
2 Iterative Method 
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که شود ی استفاده میکند. روش آلمن زمانرا محاسبه میی و غیر فنی های ضرایب فناتریسمبتنی بر الگوریتم، ممحصول کنولوژی و با استفاده از فرض ت
ند.  های مختلف ایجاد شده باشدر رشته فعالیت محصولهای تکنولوژی تولید  مردن تفاوتاهمیت شل و یا بیدقتی در تولید جداونفی به دلیل بی اصر معن

 1ه برای آنها مصرف وجود دارد. شوند در حالیکمی دیدقات مبادالتی در این فرایند ناپمانند اینکه گاهی او البته این روش معایبی دارد مانند اینکه

آلم روش  استفدر  علیرغم  تکن  از فرض  ایجاداده  منفی  اعداد  تدریجیشود.  نمی  نولوژی محصول  فرایند  روش طی یک  از ظهور با    این  جلوگیری 
از رویکرد آلمن   ، مرکز آمار ایران1395  محصول  در  محصول  رن  تقام  لجدودر  ناصر منفی  حذف ع  برای  کند.حفظ می نیز    اصر منفی، تراز جدول را  عن

نیز   محصوالتای واسطهی نهایی و تقاضای ، تقاضامحصول وع تولید مجمی است، اینکه شفاف و دارای مبانی نظر بر الوه این روش ع  .استفاده شده است
   ماند.ییر می بدون تغ
 

 ستانده  -های بخشی بر اساس جدول داده پيوند عواان -2
 دهد افزایش واحد  یک را خود ستانده j فعالیت اگر دارد؛ اثر داقتصا های فعالیت سایر بر  جهت دو از فعالیت یک ستانده، تولید داده مدل چارچوب در

 افزایش (،jفعالیت تولیدات برای نهاده تأمین کننده ها)به عنوانفعالیت   سایر تولید از را خود خریدار( تقاضای به عنوان) j فعالیت که معناست این به

 نهاده  فعالیت یک آن  در که ارتباط از نوع این نشان دادن برای3پسین پیوند و بود دخواه 2تقاضامحور داده ستانده، مدل در علیت جهت لذا  .خواهد داد

 .می شود استفاده می نماید، باالدست( خریداری ها)بخش های فعالیت سایر از را خود زنیا مورد

 دسترس درها  فعالیت سایر استفاده ته جه نهاد به عنوان فعالیت این تولید از مقداری که معناست این به j فعالیت ستانده افزایش دیگر طرف از 

 خود تولید برای نهاده به عنوان  فعالیت این محصول از که هاست  فعالیت سایر رای تولیدده( بفروشن )به عنوان j  فعالیت عرضه ی افزایش  یعنی است.

 یک آن در که از ارتباط نوع این دادن نشان جهت  5پیشین پیوند و بود خواهد 4ر عرضه محو داده ستانده، مدل در جهت علیت لذا می کنند. استفاده

 6می شود  است، معرفی پایین دست( ها)بخش های یتالفع سایر نهاده تأمین کننده انعنوبه  فعالیت

 شود. این پیوندها عبارتند از:  اخته میپردنده ستا-داده های اقتصادی بر اساس جدولریف انواع پیوندهای بین بخشدر این قسمت به تع
 ای پسین مستقیم )پسین جزء( ندهپیو

 رمستقیم )پسین کل( پیوندهای پسین مستقیم و غی

 ه )شاخص قدرت انتشار(مستقیم نرمال شد مستقیم و غیر پیوندهای پسین

 شین مستقیم )پیشین جزء(پیوندهای پی

 کل( شین پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم )پی

 ه )شاخص حساسیت(پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شد

 پيوندهای پسين  - 2-1 

-ده نمایان میتانس  -س ضرایب مستقیم و معکوس دادهی مختلف اقتصادی که در ماتریاهصارف واسطه بخشبر اساس ساختار ماین نوع پیوندها  
ود ، چه میزان از محصوالت احد محصول ختولید هر و برایین واقعیت است که هر بخش  گر ایانور بتر شاخص مذکگردند. به بیان سادهشوند، محاسبه می

ند تولید خود مورد استفاده ها را در فرایخدمات سایر بخش  اینکه یک بخش به چه میزان کاال و  نماید. یعنیمی   عنوان نهاده مصرف  را بهها  سایر بخش 
بستگی    ،  های اقتصادی گردد. افزایش میزان تولید بخشخشرود باعث تحریک سایر ببد انتظار میزایش یابخش اف  دهد. هر چه میزان تولید اینقرار می

یل چنین پیوندهایی را طرف تقاضای گیرند. به همین دلقرار می  دولاضای نهایی جدارد که در ناحیه تق  زایش متغیرهای کالن سیاستی آن بخش به اف
های ن مستقیم و غیر مستقیم )کل( و پیوندقیم )جزء(، پیوندهای پسیشوند، پیوندهای پسین مستم میتقسیه گروه  ین به سنامند. پیوندهای پساقتصاد می

 ل شده )شاخص قدرت انتشار(.پسین مستقیم و غیرمستقیم نرما

 زء( پیوندهای پسین مستقیم )پسین ج-2-1-1

ارتباط از مقدار  نوع پیوندها عبارتست  این  نها  هر بخش  تعریف بسیار ساده  از جمع عناصر ستونی ماتریدهبه    A= [aij]س ضرایب فنی یاها که 
سین مستقیم یا باشد این پیوند به پیوند پمی  فقط اثرات مستقیم  ایب فنی بیانگر ب در ماتریس ضر اشاره شد چون ضرایآید. همانطور که قبالمی  بدست 

 جزء )طرف تقاضای اقتصاد( شناخته شده است. 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Eurostat (2008), "Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables", Luxembourg, p.329   
2 Demand-Side 
3 Backward Linkage)BL) 
4 Supply-Side 
5 Forward Linkage(FL) 
6 Ronald E. Miller and Peter D. Blair 



14 

در فرایند   نوان واسطهها را به عز کاال و خدمات سایر بخشید خود چه میزان اام در فرایند تول  jدهد که بخش  مستقیم نشان می  نپیوندهای پسی
                                      های اقتصاد بیشتر است. بخش مذکور به سایر بخش شتر باشد، وابستگیدهد. هر چه شاخص مذکور بیرد استفاده قرار میتولید خود مو

 غيرمستقيم )پسين کل(  پيوندهای پسين مستقيم و -2-1-2 

وا از مقدار  عبارتند  پیوندها  و غیرین  ارتباط مستقیم  یا  به  قیم  مست  ابستگی  واقع  سایر بخشهر بخش  اقتصادی. در  با های  پیوندها  این  بارز  تفاوت 
شود. همانطور که استفاده می   A)-(I-1ندها از ماتریس معکوس لئونتیف یا همان  یواین پ  سبهمحا  برایاشد.  بپیوندهای پسین جزء نیز در همین مورد می

بدان اشاره باال  اثرات مس  در  لئونتیف  از جمع ستونی ماتریس  دهد. پیوندهای مذرا نشان میقیم و غیرمستقیم  تشد ماتریس معکوس  یا    A)-(I-1کور 
محا لئونتیف  معکوس  ماتریس  میهمان  روش  راسشوند.  سبه  این  از  به  برایمیوسن  روش  این  که  کرد  استفاده  کل  پسین  پیوندهای  روش    محاسبه 

 باشد. راسمیوسن نیز معروف می 

 1شده)شاخص قدرت انتشار(م و غیرمستقیم نرمال  پیوندهای پسین مستقی  -3-1-2  

اقتصاد نشان دهند. تحت   تصاد را نسبت به کلاز اق  متوسط یک بخش  هایتوانند شدت وابستگییوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم متعارف نمیپ
رفع این   برایرد.  شد مورد سنجش قرار گیتوسط کل اقتصاد بیشتر و یا کمتر باچنین شرایطی ممکن است شاخص یک بخش مستقل از اینکه شاخص م

آن به عنوان قدرت انتشار   انتشار که اغلب از  شاخص قدرتشود.  فاده میشاخص قدرت انتشار استاز پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده    نارسایی
یاد پیوند پسین هم  انتشار  .کنند  می  اثر  و غیر مستق  بیانگر شدت  یمستقیم  افزایش  اثر  ن یم  تقاضای  واحد  تولید سایر بخش هایی هر  ک  بر  های بخش 

بخشی بیشتر باشد   برایچه شاخص مزبور  سنجد. هرمی دکل اقتصا سبت به عملکردقدرت اثر پیوند پسین را ن ،اقتصادی است. به بیانی دیگر این شاخص
  . ا خواهد داشت  ی بر رشد آنه تولید خود ، اثر بیشتر  برای، به عنوان کاالهای واسطه ای  ها  ایر بخش محصوالت سبرای  ، آن بخش از طریق ایجاد تقاضا  

 گیرد. می صاد مورد سنجش قرارمتوسط کل اقت تحت چنین شرایطی عملکرد متوسط هر بخش نسبت به عملکرد

 پيوندهای پيشين  -2-2

س فنی یا ماتریها قرار دارند و به شکل جمع ستونی ماتریس ضرایب  ای بخشطههای واسهبر خالف پیوندهای پسین که اساساً بر مبنای ساختار نهاد

ساختار تولید و چگونگی   ر مبنای پیشین ب  گردند، پیوندهایمیمحاسبه    A)-(I-1و ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم     =A[aij] ضرایب مستقیم  

یان این شاخص ب  شوند.ماتریس ضرایب مستقیم و غیر مستقیم گش محاسبه میسطری شکل جمع   های اقتصادی بهتوزیع تولید هر بخش به سایر بخش
  برای هر چه این نوع پیوندها  .گیرد )می ارقرها ضای سایر بخشطه ای مورد تقادارد که چند درصد از محصوالت بخش مورد نظر به عنوان کاالی واس می

های اقتصادی به  یر بخشرا به ساهای اقتصادی به نسبت بیشتری تولید خود  شسایر بخ دهد که بخش مذکور نسبت به  یک بخش بیشتر باشد نشان می
واسطه می پیشین  عنوان کاالی  پیوندهای  گروهفروشد.  سه  به  می  نیز  پیوندتقسیم  مستقی شوند:  پیشین  غیر های  و  مستقیم  پیشین  پیوندهای  )جزء(،  م 

 مال شده )شاخص حساسیت(.ین مستقیم و غیر مستقیم نرمستقیم )کل(، پیوندهای پیش

 پيشين جزء( ) 2ستقيم پيوندهای پيشين م  -1-2-2

فروشد. هر چه شاخص  می jبخش را مستقیماً به ، چه میزان تولید خود ام  iولید بخش دهد که به ازای افزایش یک واحد تپیوندهای پیشین نشان می
ب بیانگر آن است که  باشد  بیشتر  را بر بخشبا سای  خش مذکور در مقایسهمذکور  تولید خود  از  بیشتری  اقتصاد نسبت  بهای  به  خشه سایر  اقتصاد  های 

 فروشد. عنوان کاالی واسطه می

 مستقيم )پيشين کل( ن مستقيم و غيرپيوندهای پيشي -2-2-2

جمع  این از  همان    پیوندها  یا  گش  معکوس  ماتریس  می  B)-(I-1سطری  دست  ماتریس گشبه  ل  آید.  معکوس  ماتریس  مانند  اثرات نیز  ئونتیف، 
 هد. دشان میمستقیم و غیرمستقیم بین بخشی را ن 

 ساسيت( ح  شاخص)  3پيوندهای پيشين مستقيم و غيرمستقيم نرمال شده  -3-2-2

داده بیشتری را تولید دیگر ،  های  بخش  برایاقتصادی است ، هر چه بخشی  های  به سایر بخش   نگر عرضه یک بخشئیکه ارتباط پیشین بیااز آنجا
ت دیگر اگر  گردد. به عبارمی  اقتصادی ، باال ارزیابی های  ن بخش از رشد سایر بخش ری اید ، شاخص حساسیت آن بیشتر خواهد بود و نیز تأثیرپذینمای
باشد  می   یش تقاضای نهایی که برونزا ای که بوسیله افزانویه ناشی از این بخش در اقتصاد ناچیز است و انگیزهآثار ثاشاخص کوچکتر از یک باشد    این

  رونیتواند دوه میمذکور بالقر ضریب این شاخص بزرگتر از یک باشد، گویای آن است که بخش  کس اگایجاد شده، بر روی این بخش موثر نیست. برع
 اد کند. ای ایجاقتصادی نقش کلیدی و اساسی داشته باشد و آثار ثانویه گسترده و یکپارچیکردن فرایند تولید 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Direct-Indirect Backward Linkages 
2 Direct Forward Linkages 
3Direct-Indirect Forward Linkages 
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 در داده ـ ستانده   1واحد آماری   -3

 كارگاه-  3-1
 دهنده زارش عنوان واحد گهم به   (SNA)ملی    هایحساب  نظامدر    همان طور که  1395ستانده    –در جدول داده    دکنندهواحد تولیواحد آماری یا  

 است.  2کارگاه ، ه پیشنهاد شد

یا   3شود که از یک بنگاهتولیدی تعریف می   ت یک واحد ستانده به صور  داده ـ  های جدولتنظیم داده مورد استفاده در  کارگاه به عنوان واحد آماری     
 ی واحد در یک مکان اشتغال داشته باشد. ه به یک نوع فعالیت تولیدشده است ک ی از یک بنگاه تشکیلفعالیت

نیروی انسانی و   کارگیریه چنین قادر به بها بوده و همها و مصرف دادهتواند یک کارگاه باشد که قادر به تولید ستاندهک واحد در صورتی می ی     
 ی باشد.دارایی ثابت نصب شده در محل کارگاه در دوره حسابدار

اساسها  گاهبن اجتماعی  هویت    SNA  بر  یا  که مجموعه کامل  قانونی  تنظیم    هایحسابهستند  را  تنظیم   کنندمیخود  امکان  نیاز  در صورت  یا 
 د.وجود دار هاآننظر اقتصادی و قانونی برای  ها ازحساب
آنجاکه       فعالیت  از  به  است  ممکن  بنگاه  با یک  داشته  اشتغال  متعددی  تولیدی  ساختارهای  میانگینداده  شد،  بنگاه،  تکنولوژی   های  موزون 

یر انده مختلط بنگاه تغیتشکیل شده است. زمانی که ست  های هر فعالیتها از ارزش ستاندهدهد به طوری که وزنلف را نشان میهای تولیدی مخت فعالیت
 تولید انتخاب شود.  هایحساببه عنوان واحد آماری تواند نمی ین تکنولوژی نیز تغییر پیدا خواهد کرد. با توجه به مباحث فوق بنگاه کند، ا

       

 گذاری در داده ـ ستاندهارزش  -4

 گذاری ستانده ارزش-  4-1
پیشنه ارزش در  گذاری  شده  قیمت  ملی    هایحسابنظام  اد  ستانده،  قیبرای  و  قیمت پایه  بر  زیر  دالیل  به  پایه  قیمت  لیکن  است  تولیدکننده  مت 

 ه است: شد ترجیح دادهتولیدکننده 

 کند.یفراهم م تری را در سطرهای جدولهای همگنقیمت پایه ارزش -

 کند.سترس تولیدکننده را ثبت میمبلغ در د ،قیمت پایه -

 رای ستانده گذاری به قیمت پایه، قیمت تولیدکننده بدارد در صورت عدم امکان ارزش لیدکننده  یه نسبت به قیمت توبا وجود امتیازاتی که قیمت پا      
 شنهاد شده است. پی

ری اگذارزش ر است  تفاعی در خدمت خانوار به روش غیر بازاری صورت گرفته است الزم به ذکده در بخش دولت و موسسات غیر اننارزش گذاری ستا
  ند و از رسان می  تولیدکنندگان غیر بازاری محصوالتشان را در قیمتی که از نظر اقتصادی معنی دار نباشد به فروش   یرد کهگمی  مانی صورت غیر بازاری ز

 آید:دنظر به شرح زیر به دست می های تولید ستانده مورحاصل جمع هزینه
 مصرف واسطه 

 جبران خدمات کارکنان 

 رمایه ثابت مصرف س

 بر تولید  یارانه سایر مالیات منهای

 گذاری مصارف واسطه رزش ا  -4-2
 د. یعنی شوگذاری میو خدمات اعم از مصارف واسطه و مصارف نهایی به قیمت خریدار ارزش   محصوالتمصارف    تمامیداده ـ ستانده    جداولدر  

 رزش افزوده( است. بر ااز مالیات )غیر  یارانهی های حمل و نقل و بازرگانی و مالیات منهاشامل افزوده قیمتی که

 گذاری ارزش افزودهارزش -4-3
قیمت   ر اساسبکه مصارف واسطه همیشه در کل  جاآن گذاری دو جریان ستانده و مصارف واسطه دارد. از گذاری ارزش افزوده بستگی به ارزشارزش

ود. بدین ترتیب ارزش افزوده ناخالص شگذاری مینده ارزش ر ستااستفاده د  های موردقیمت   بر اساسارزش افزوده    بنابراینشود،  گذاری میدار ارزش خری
 شود: گذاری میدو نوع قیمت ارزش  بر اساس 

 یدار است. ه قیمت خراسطه ب مصرف و ارزش افزوده به قیمت پایه که عبارت از ستانده به قیمت پایه منهای -

 قیمت خریدار است.  نهای مصرف واسطه به م  ندهتولیدکنمت ستانده به قی که عبارت از تولیدکنندهارزش افزوده به قیمت  -

_____________________________________________________________________________________ 
1 Statistical unit 
2 Establishment 
3 Enterprise 
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 .شدباشود، ارزش افزوده ناخالص به قیمت پایه می عرضه و مصرف حاصل می  جداولملی که از  هایحساب نظامارزش افزوده پیشنهاد شده در       

با حسابو جهت همگن ها  به محدویت با توجه    1395ستانده    –در جدول داده        به قیمت  ارزش گذار  ،ملیهای  ی  تولیدکننده و ی جدول عرضه 
 است.  کنندهو تولیدخریدار های مصرف به قیمت  جدول 

 صادرات و واردات  گذاریارزش  -4-4
و    1(f.o.b)واردات قیمت واحدی پیشنهاد شده است. برای صادرات و کل واردات قیمت فوب  گذاری صادرات و  های ملی برای ارزش حساب  نظامدر  

نقل و بیمه بین مرز حمل و  های  مت سیف، هزینه ت فوب و قیپیشنهاد شده است. تفاوت بین قیم  2 (c.i.f)ها قیمت سیفک فعالیتتفکی  واردات به برای  
ا قیمت خدماتی شود یر واردکننده تحویل داده میرز کشوی است که در مسیف، قیمت محصوالت  قیمت  .استکشور صادرکننده و مرز کشور واردکننده  

های بازرگانی و حمل های بر تولید یا افزودهپرداخت هر نوع حقوق گمرکی یا سایر مالیات  شود قبل از ننده ارائه مییم کشور واردکی مقاست که به واحدها
 و نقل در داخل کشور واردکننده. 

یدار است و مشابه قیمت خرفوب  شود. قیمت  به صادرات اعمال می   شود که در مبادالت مربوطرفته می نظر گ  یمت فوب معادل قیمت خریدار در  ق   
نوع کننده و پس از پرداخت هر را در مرز کشور صادرکننده بعد از بارگیری در وسیله حملباید توسط واردکننده پرداخت شود تا محصوالت قیمتی است که 

ات در مبادالت مربوط به واردشود که  ته میگرف  ای در نظرسیف مشابه قیمت پایه  تخفیف مالیاتی تحویل گیرد. قیمت  هر نوعمالیات صادرات یا دریافت  
شده که وارد  گذاری یک محصول یا خدمت  باشد. ارزش و خدمات تولید شده توسط تولیدکنندگان مقیم میشود و معادل قیمت پایه محصوالت  اعمال می

تولی قیمت  تولید شده توس  دکنندهمعادل  برابر  یک محصول یا خدمت  تولیدکنندگان مقیم است  نوع   جمع قیمت سیف  حاصلط  و حقوق گمرکی یا هر 
ها و حقوق  لیاتگیرد. این تساوی بین قیمت تولیدکننده و قیمت سیف به اضافه مامالیاتی است که در مرز کشور واردکننده به کاالی وارد شده تعلق می 

 شود.ز برقرار می دات نیگمرکی بر وار
ری صرف نظر از این ذاشوند. این ارزش گمی   گذاری  ه اقتصاد وارد کننده ارزشنقطه ورودی ب  ف درگمرکی، واردات معموال به سیهای  در اظهار نامه 

 زش گذاری سیف وضعوی اروق گمرکی واردات به طور معمول رکه هر یک از عناصر سیف توسط بنگاهای داخلی فراهم شود استاندارد است زیرا حق
گیرد. این حمل و نقل نیز ممکن نمی رد کننده را در برننده به محل کسب و کار وااقتصاد وارد ک مرزش همچنین هزینه ی حمل و نقل از شود. این ارزمی

 است توسط یک شرکت حمل و نقل مقیم یا غیر مقیم فراهم شود.  
صاد ننده به مرز اقتک  ینه حمل  از محل کسب و کار صادرشود این ارزش، هزمی   ده ارزش گذاریکنن  به فوب در نقطه خروج از اقتصاد صادرصادرات  

 فوب ناشی از وضعیت رایجی است که کاالها بوسیله کشتی از یک کشور به کشور دیگر حمل-گیرد. اصول ارزش گذاری سیفمی  صادر کننده را دربر
 نیست. ی شود فرض غیر منطقمی  بوطه انجامسط شرکت حمل و نقل مقیم در کشور مری توشوند و این که فرض شود حمل به )و از( کشتمی

عمل شد. به این    2008ملی سال    هایحساب  نظامگذاری صادرات و واردات مطابق  مرکز آمار ایران، ارزش   1395ال  هیه جدول داده ـ ستانده سدر ت  
ب یقم کل واردات با استفاده از ضرگذاری شد ولی ره قبل با روش سیف ارزش تاندداده ـ س  جداول وارد شده مانند    حصوالت اء واردات یعنی مترتیب اجز 

fobتعدیل 
cif

کل صادرات  گذاری شد. بدین ترتیب ارزشل عرضه به قیمت فوب تبدیل شد و صادرات نیز به طور معمول به قیمت فوب ارزش، در جدو
 . بود و واردات به صورت منطقی قابل مقایسه خواهند

 

 داده ـ ستانده اده  مورد استف   هایبندیطبقه-  5
برای رشته فعالیت  بندیطبقه   2008ملی سال    هایحساب  نظامشده در  ینی  بداده ـ ستانده پیش  جداول  در استفاده  ها(، تجدیدنظر فعالیتها )مورد 
 پیشنهاد شده است. CPC4 نسخه دوم ،محصوالت دی مورد استفاده برای بنو طبقه  ISIC3  چهارم

جدول  اینبربنا      تهیه  ستانده    در  ـ  طبقه   1395سال  داده  نیز  مب ایران  استفادندی  فعالیتورد  رشته  برای  ، ISIC  چهارمویرایش    اساس  برها  ه 
(ISIC.Rev.4)  وم نسخه د بر اساسمحصوالت  بندی مورد استفاده برای و طبقهCPC مصوب سازمان ملل متحد است (0CPC.V.2.)  . 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Free on board 
2 Cost, insurance and freight 
3 International Standard Industrial Classification of all Economic Activities 
4 Central Product Classification 
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 1395ستانده سال  ـ های جدول داده و ویژگی منابع آماری ـ دوم  بخش

 

 ابعاد جدول-1

ر دت شده باشد.  اصل همگنی در آن رعایباید طوری انتخاب شود که تا حد امکان    جدولبعاد  ا  داده ـ ستانده،  بر اساس مبانی نظری تنظیم جدول
فقط از یک محصول تشکیل شده باشد هر چند به ظاهر یک نوع محصول دارای  حتی اگر هر بخش جدولپذیر نیست امکان ل رعایت دقیق این اصل عم

 و اولیهای  های واسطهدادهفاوت بودن  های مختلف عرضه شود و این امر ناشی از متول در کیفیت ن محصباشد، ممکن است ایای همگن میساختار هزینه
 ن است. کار رفته در آه ب

به        ابزارهای محاسباتی  به کامپیوترهای قوی، محدودیت  بازدارنده گسترش کردن ماتریسویژه در زمینه معکوس امروزه دسترسی  از عوامل  را که  ها 
متخصص و هزینه تهیه   نیروی انسانی   ،ولتهیه جدان مورد نیاز برای  است زم  دولوده از بین برده است. ولی آنچه که مانع گسترش ابعاد جب  دولابعاد ج
به توان    ابعاد جدول  همچنین.  باال استو هزینه    بیشترکارگیری نیروی انسانی  صرف وقت زیاد، به  هرچه ابعاد جدول گسترده تر باشد نیاز بهباشد.  آن می

فصیلی با ابعاد بزرگ هر چند  ت   جداول  تگی دارد.مطالعاتی بس  ایای و نیازههای نمونه ها و آمارگیریجرای سرشماریینه اهای آماری، هزآوری دادهجمع
  ها قابل توجیه نیست.بزرگ در مقایسه با افزایش هزینه آن  جداول  کاربرده ثابت شده است که  ن است لیکن به تجربکنندگامورد نیاز بسیاری از استفاده

با  جداولاین  بربنا می  پیشنهاابعاد  میتوسط  الزد  صورت  این  در  تعداد  م  شود  هر  فعالیتاست  که  شود  انتخاب  طوری  گروه تولید   ،فعالیتها  یک  کننده 
 ای مشابه باشد.  محصوالت مشابه بوده و دارای ساختار هزینه

 

 است: نشان داده شده  2 در جدول1395ستانده سال  ـداده  جداولابعاد       
 

 ایرانر مرکز آما 1395ستانده سال  ـ تلف داده مخ جداولاد ابع ـ  2 جدول

 عنوان جدول  یف در
 1395سال  ابعاد جدول

 رشته فعالیت محصول 

 82 155 مصرف 1
 82 155 عرضه 2
 82 155 افزوده بازرگانی 3
 82 155 ه حمل و نقل افزود 4
 77 77 داده ـ ستانده متقارن 5
 77 77 تقیم( ضرایب فنی )مس 6
 77 77 ر مستقیمغیمستقیم و  7

 
 
 

 1395داده ـ ستانده سال ل های جدوویژگی -2

 
توصیه   1395   ستانده  –داده  جدول   پایه  حسابهای  بر  همچنین    2008ملی  های  نظام  دلیل  و  مالیبه  ساختارهای  در  گرفته  و   تغییرات صورت 

 ی هایدارای ویژگیپیشین ،ل  داونسبت به جدر برخی موارد  بر اساس دسترسی جدید به منابع آماری مناسبتر    کشور و نیز    از اقتصادهایی   بخش  اقتصادی
 است که عبارتند از: 
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 لحاظ کردن تحقيق و توسعه به عنوان تشکيل سرمایه -2-1

 (R&Dتحقيق و توسعه)- 2-1-1
کمکی فعالیت  یک  توسعه  و  کارگاه    1تحقیق  باید  امکان  صورت  در  و  توسط    برای  مستقلینیست  که  ای  توسعه  و  تحقیق  شود.  مشخص  آن 

 شود.  بر اساس قیمت برآورد شده از طریق  قرارداد بازاری ارزش گذاری  بایدشود می ن بازاری از طرف خودشان انجام تولیدکنندگا
باید بر حسب منافع اقتصادی که انتظار  تحقیق و رود در آینده فراهم کند تعیین شود. در واقع این یک اصل است که  می  ارزش تحقیق و توسعه 

 2ثابت نیست و باید به عنوان مصرف واسطه تلقی شود.  نفعت اقتصادی ببار نیاورد داراییآن مصاحب  برایاگر   توسعه

 تحقيق و توسعه   برایدولت های هزینه-2-1-2
 و   تحقیق   برای  دولتهای  هزینه   از   توجهی  قابل   پذیرفته اند که بخش  2008ملی سال    هایحساب  نظام در بازنگری    کننده  شرکت  کشورهای  اکثر

فردی    و  جمعی  خدمات  رایبچه    توسعه خدمات  از  چه  و   مصرف  باید  شود   بندی  طبقه   مجدد  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  عنوان  به  واسطه حذف 
 3د. نشومی

 بنزین، گازوئيل و ...بخش عمومی در سطرهای  برایلحاظ کردن مصرف نهایی  -2-2

 مصرفی انجام شده توسط دولت  مخارج-2-2-1

شود. مخارج مصرف  می   مخارجی را متقبل  ،ات جمعی یا کاالها و خدمات فردی منتخبکاالها و خدمات مصرفی اعم از خدماز  ولت در گستره وسیعی  د
 مختلف طبقه بندی شود :  های تواند به شیوهمی نهایی دولت
 حسب این که کاالها یا خدمات توسط توليد کنندگان بازاری یا غيربازاری توليد شده باشند.  بر ➢

عرضه مستقیم   برایی: دولت کاالها و خدمات مصرفی تولید شده توسط تولیدکنندگان بازاری را ی تولیدکنندگان بازاربه ستاندهرج مربوط  مخا -
به خانوارها به عنوان  ها  کاالها یا خدمات و حصول اطمینان از توزیع آن  برایکنند. نقش دولت محدود به پرداخت  می  به خانوارها خریداری

شود و مخارج آن به عنوان مخارج مصرف  نمی  فرآیند بعدی این کاالها و خدمات درگیر  است. دولت در هیچگونه   3غیرنقدی   الت اجتماعیانتقا
 شود. می نهایی  دولت و مصرف نهایی واقعی خانوارها ثبت

ستانده - به  مربوط  ستاندهمخارج  به  مربوط  مخارج  غیربازاری:  تولیدکنندگان  غیربازاری  تولیدکنهای  ی  کل  ندگان  یا  فردی  خانوارهای  به  که 
قیمتجام به  یا  رایگان  به  ارایه ایی   هعه  نیستند،  مالحظه  قابل  اقتصادی  نظر  از  را  می  که  دولت  نهایی  مصرف  مخارج  عمده  قسمت  شود، 

 دهد. می  تشکیل

خدماتی  ها  و ... . این ها  ها، تونل ها، تامین برق خیابانسازد مانند پل  می  مندی خانوارها بهرهرا نیز به همان اندازه ها  بسیاری از مخارج دولت، بنگاه  نکته
  به رایگان ارایهها  شوند. اما وقتی آنمی  توان کنترل کرد و به همین دلیل گاهی با دریافت عوارض، به صورت بازاری ارایهمی  راها  هستند که مصرف آن

ود لذا طبق قرارداد، تمام این مخارج ، مخارج نهایی شمی   رایه شده به خانوارها مشکل از خدمات رایگان اها  به بنگاه   شوند، جداسازی خدمات ارایه شدهمی
 شود.می دولت ثبت
 خدمات جمعی یا کاالها و خدمات فردی انجام شده اند.  برایبر حسب اینکه مخارج  ➢

 ( COFOGطبق طبقه بندی وظایف دولت ) ،برحسب کارکرد یا هدف ➢

 CPCبقه بندی  بر حسب نوع کاال یا خدمت طبق ط ➢

 4نهایی دولت محاسبه مخارج مصرف

 آید:می مخارج مصرف نهایی دولت به شرح زیر بدست 

 دولت های ارزش تمام انواع ستانده  
 منهای ارزش ستانده تشکیل سرمایه به حساب خود 
 نظر اقتصادی جه از نظر اقتصادی و قابل توجه از  منهای ارزش فروش کاالها و خدمات به هر دو قیمت غیر قابل تو 
که از نظر اقتصادی قابل  هایی   ارایه به خانوارها به طور رایگان یا به قیمت  برایا و خدمات خریداری شده از تولیدکنندگان بازاری  ارزش کااله  اضافه  ه ب 

 مالحظه نیستند.

_____________________________________________________________________________________ 
1 ancillary activity حسابداری، حمل  انند، آمده اند م وجود به خدمات یا کاالها طریق تأمین از واحد یک تولیدی فعالیتهای پشتیبانی برای که هستند آنهایی کیکم  : فعالیت های

 ونقل و ... . 

 
2 SNA2008.P.206 
3 social transfers in kind 
4 system of national accounts 2008,p.190 
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 انرژیهای آزاد سازی نرخ حامل -2-2-2

باالدستی تولید کننده و مصرف های و دستگاهها کتمختلف این بخش و شرهای قسمت انرژی درهای حاملهای آزاد سازی نرخکه  86-85های از سال
اتفاق افتاد. ارزش  نفتی در شرکت ملی نفت، پاالیشگاهای نفت و گاز و  های  فروش و مصرف نفت خام و گاز طبیعی و همچنین فراوردههای  کننده انرژی 

و به تبع آن  ها  درآمدی و هزینه ای این شرکت های  نتیجه ارزش ا دستخوش تغییر زیادی شد و درمصرف کننده آنه های  کت ملی گازو همچنین نیرو گاهشر
نفت، گاز،  ای  هستانده، روش محاسبات بخش   –هم زمان با تدوین جدول داده    ستانده و مصرف واسطه و ارزش افزوده آنها با افزایش زیادی مواجه گردید.

 انرژی اصالح شد.های حاملهای با توجه به آزاد سازی نرخهای نفت( پاالیشگاه 19برق و صنعت )کد 

بر ارقام دریافتی   صورت گرفتههای  و مسائل ناشی از عدم تراز جدول و نیز بررسی ها  باتوجه به شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضا بدلیل اصالح قیمت
 د.ش در مصرف نهایی دولت لحاظ ،ی ، رقم ناشی از عدم هم ترازنفتیهای خش و پاالیش فرآوردهپاز شرکت ملی 

 برق بخش در محاسبه   روشتغييرات  -2-3

ای، تولید نیروی برق و مدیریت های برق منطقه ها در شرکترویکرد محاسبات ستانده در بخش برق با توجه به کاهش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه
 وش غیربازاری است. برق روش محاسبه همچنان به ر های توزیعبه روش بازاری تغییر یافته است. در خصوص شرکت   تولید برق

 سطرهای ساختمان برایموجودی انبار  محاسبه-2-4

 انبار یموجود-2-4-1
  ا ی  و  د یتول  در  استفاده فروش،  منظور  به  پیشین  یهدور  یا  یجار  یدوره  در  که  یخدمات  و  کاالها  صورت  به  شده  دیتول  ی های دارائ  از  عبارتست  انبار  یموجود

  منظور  به  ی کاالها  و  شده  ساخته  یکاالها  ساخت،  انیجر   در  کار  ملزومات،  و  مواد  شامل  هایموجود  نیا.  شوندیم  ینگهدار  بعد  یها دوره  در  رفمصا  ریسا
 ی دوره  طول   در  آن  مصرف  ارزش  یمنها  بنگاه،  توسط   شده  لیحصت  انبار  یموجود  ارزش   صورت  به  انبار،  یموجوددر    رییتغ  ارزش.  باشدیم  مجدد  فروش

 .  شودیم ثبت یسابدارح

 دارایيهای در جریان ساخت به عنوان موجودی انبار و ستانده ساختمان-2-4-2
  ساخت،   انیجر  در  ییدارا  ،.(..  و  آالت  نیماش  ساختمان،)ثابت  هیسرما  لیتشک  مل بر مشت  که  باشدمی  مشهود  ثابت  ییدارا  ترازنامه  در  مهم  اقالمیکی از  

  باشدمی   لی تکم  حال  در   تمانخسا  نشانگر   خود  که   ساخت   ان یجر  در  یی دارادر این رابطه  .  باشدمی  انبار   در   سرمایه ای  اقالم  و   ی ا  هیسرماهای  پرداخت  شیپ
 بایست ثبت شود. می انده ساختمانوش تولید نیز به عنوان ست شود در رمی تلقی  انبار یموجودعالوه بر اینکه 

 بزرگ به عنوان مصارف واسطههای طبقه بندی ابزارآالت کوچک در کارگاه  -2-5

 

 جدول متقارن و روش آلمن  -3
 کنولوژی محصول و تهیه جدول محصول در محصول از فرض ت  برای  است کهفعالیت در فعالیت    و  جدول محصول در محصول  شامل  95جدول متقارن  

 فعالیت از فرض تکنولوژی ساختار ثابت فروش محصول استفاده شده است. جدول فعالیت در درتهیه 
داده   و مصرف  عرضه  جداول  تدوین  انتشار حساب  برای  1395ستانده    –در  از سطح  ها(  فعالیت  ها)رشته  )های  ستون  و    82ملی  فعالیت(   برایرشته 

 است. شده )گروه محصولی( همگن استفاده عنوان محصول  155، از 90ستانده  –داده  سطرها )محصوالت( از ابعاد جدول
)فعالیت ها(  ها  سطر و تعداد ستون   77سطربه    155از  )محصوالت(  . بدین منظور تعداد سطرها  کرده است ییر  تغ  ابعاد جدول  ،جداول متقارن   برای محاسبه 

 کنولوژی محصول، از الگوریتم آلمن استفاده شد.ا فرض تفی در روش متقارن سازی بهمچنین جهت حذف عناصر من ستون کاهش یافت.  77ستون به  82از 

      

 ابع اطالعاتیمن -4
 : به شرح زیر استمرکز آمار ایران  1395ستانده سال  ـجدول داده  مورد نیازاطالعات  تأمینمنابع آماری     

 شود. های آمارگیری مرکز آمار ایران که هر ساله اجرا می نتایج طرح -

 شود.می ار اجرا بهر چند سال یکملی که توسط مرکز آمار ایران   هایحسابه های آمارگیری ویژنتایج طرح -

 .ها و مراکز متعدد دیگر مؤسسات، شرکت  ها،وزارتخانه مالیهای و صورتاطالعات مربوط به آمارهای ثبتی  -

قانون بودجه کل کشور و اطالعات موجود در  های دولت، منتشر شده در  درامدها و  آمارهای تفصیلی رسمی کشور نظیر اطالعات مربوط به هزینه -
 رگانی خارجی کشور.النامه آمار بازس

 های کارشناسیبراورد -
در جدول   95ستانده سال  ـ  ملی و جدول داده    هایحسابشرح منابع ویژه  ه  ها و بفهرست منابع اطالعاتی مورد استفاده به تفکیک رشته فعالیت       

 ارائه شده است.  3
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 1395ستانده سال   ـ تفاده در تهيه جدول داده بع مورد است منافهرس ـ  3جدول 

 منابع آماری ویژه جدول داده ـ ستانده  رشته فعاليت

ــکار و  ــاورزی، ش کش
 جنگلداری

   زراعت و باغداری:  -1
شات  گزار-طرح قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور   -کشاورزی  وزارت جهاد یاطالعات ثبت

 ) ساوانا( یمنطقه اهای در سامانه حساب ها ن استا  یرسالا

 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، پرورش زنبورعسل:  -2

در  ها  گزارشات ارسالی استان -طرح شاخص قیمت تولید کننده گاوداری صنعتی کشور-  کشاورزی  دامداری: اطالعات ثبتی وزارت جهاد 
 فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور  طرح قیمت -ساوانا(منطقه ای) های سامانه حساب 

ثبتمرغداری:   جهاد  یاطالعات  کشور-وزارت  مرغداری  کننده  تولید  قیمت  شاخص  ارسال-طرح  حساب ها  استان  یگزارشات  های  در 
ا ساوانا(یمنطقه  مناطق    -)  در  کشاورزی  خدمات  هزینه  و  محصوالت  فروش  قیمت  از    یریآمارگطرح    -کشورروستایی  طرح 
 (1393تخمگذار مرغو  1394ی، موسسات جوجه کش1394)مرغ مادر یصنعت  یهایمرغدار

 
طرح قیمت فروش محصوالت و    -های کشاورزی: اطالعات ثبتی وزارت جهادپرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و سایر فعالیت 

دستورالعمل    -منطقه ای) ساوانا(های  در سامانه حساب ها  انارسالی استگزارشات  -هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور
 طرح قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور  -شکار سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 جنگلداری:  -3
دفاتر جنگل سازمان جنگل   ثبتیاطالعات    )از  کشور  مراتع  و  از شها  خارج  اعمال، طرح  های  توسعه  و و  دولتی صنایع چوب  تبارات 

 برداری(. قانون بودجه کل کشور.   بهره

 
 
 
 

 ماهيگيری
اعتبارات تملک و هزینه شیالت ارسالی استان   -سالنامه آماری سازمان شیالت  -اطالعات  منطقه  های  در سامانه حسابها  گزارشات 

 شاورزی صورت مالی شرکت مادر تخصصی خدمات ک -ای) ساوانا(

 

 عدنستخراج و م ا

 استخراج نفت خام و گاز طبيعی:  -1

و هزینه بودجه  مقایسه  گزارش  و  ترازنامه  اطالعات   ، نفت  ملی  مالی شرکت  حفاری  صورت  ملی  مالی شرکت  ، صورت  جاری  های 
مالی اکتشاف، صورت  عملیات  شرکت  مالی  اکتشاف، صورت  مدیریت  شرکت  زیان  و  و صورت سود  ترازنامه  حفار  ایران،  ی  شرکت 

 ت مالی شرکت نفت خزر،صورت مالی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس شمال،صور

 

   استخراج سایر معادن:  -2

 برداری کشور مرکز آمار ایران طرح تفصیلی آمارگیری از معادن در حال بهره نتایج 

 صنعت

   95ال صنعتی با ده کارکن و بیشتر سهای  نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 
 90های صنعتی با کمتر از ده کارکن سال  طرح آمارگیری از کارگاه  نتایج
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 گاز و آببرق، 

 برق:  -1
   -برقه اطالعات دریافتی از شرکت مدیریت شبک -صورت مالی شرکتهای برق منطقه ای، تولید نیروی برق، مدیریت تولید برق، توزیع

 اطالعات ترازنامه انرژی  -تفصیلی صنعت برق وزارت نیرو  آمار 

 

   گاز:  -2
صورت مالی  -اطالعات دریافتی از شرکت نفت در خصوص صادرات میعانات گازی و صادرات گاز  -صورت مالی شرکت ملی گاز ایران

 صورت مالی پاالیشگاه های گاز -های توزیع گاز در استانها و ستادیشرکت

 

  آب:  -3

آبفا  صورت از کارگاه   نتایج طرح منابع آب و    ، مدیریتمنطقه ایهای  ، آب مالی  ارائه دهنده خدمات مرتبط با محیط  های  آمارگیری  
 آب ی هاطرح آمارگیری از چاه  نتایج و   زیست

 

 ساختمان

شهری انوارهای  . نتایج طرح هزینه و درامد خ های عمرانی دولتهای مالی پروژه های آماری مرکز آمار ایران. صورت نتایج تمامی طرح 
 و روستایی مرکز آمار ایران.

 های کشور و عملکرد قانون بودجه عمومی کشور. های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه 

فروشـــــــی و عمده

 فروشیخرده

   فعالیت های حسابهای ملیرشته  از سایر نتایج حاصل
 نیروی کار    نتایج طرحیی و ری وروستاخانوارهای شه   هزینه و درآمدطرح نتایج 

 

ــ مين  ــدمات تــ خــ

و  هــــــا(جا)اقامتگاه

 رستوران

   :ها(خدمات ت مين جا)اقامتگاه  -1

 ها  استانادارات طالعات دریافتی از دستگاه و ا

 
 رستوران:  -2

 و طرح جامع بازرگانی  هزینه و درآمد خانوارهای شهری وروستاییطرح  نتایج 

 

انبارداری   لحم نقل،  و 
 و ارتباطات

 حمل و نقل زمينی:  -1
  . حمل و نقل با راه آهن 1. 1

 های ملیهای مالی، نتایج حسابصورت

  ای: . حمل و نقل جاده1. 2
 های ملیای، نتایج حساب، سالنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهنتایج طرح حمل و نقل 

 ه. حمل و نقل از طریق خطوط لول1. 3
 های ملیهای مالی، نتایج حسابصورت

 
  حمل و نقل آبی:  -2 

 های ملیهای مالی، نتایج حسابصورت

 حمل و نقل هوایی:  -3

 های ملیهای مالی، نتایج حسابصورت
 

 پست و مخابرات:  -5
 های مالی، صورت

 یهای ملاب، نتایج حسICT 1395 نتایج طرح
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ــطه های گریواسـ

 مالی

  بانک:  -1
 های ملیهای مالی، نتایج حسابها، صورتاز دستگاه اطالعات دریافتی

 

  : هاهای جنبی آنهای مالی و فعاليتگریسایر واسطه -2
 های ملیهای مالی، نتایج حسابها، صورتاز دستگاه اطالعات دریافتی

  بيمه:  -3

 های ملیهای مالی، نتایج حسابها، صورتاز دستگاه دریافتی اطالعات

 

 مستغالت و 

 کسب و کار

  خدمات مستغالت:  -1
  د خانوار،هزینه درآم نتایج طرح
 های ملی، نتایج حساب1396امالک و مستغالت  نتایج طرح

 

  خدمات کسب و کار و کرایه:  -2

 های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب نتایج طرحوزارت اقتصاد و دارایی، های ثبتی ،داده 1396جامع بازرگانی نتایج طرح

 

عمومیا دفاع ،  مور 

 و ت مين اجتماعی

 

 

  دفاعی:  امور عمومی، انتظامی،-1

 های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب نتایج طرحهای ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی، داده
 

  خدمات شهری: -2

هزینــه و درآمــد خــانوار ، نتــایج  نتایج طــرحاد و دارایی، زارت اقتص های ثبتی و ماده، داده  20های هر شهر به تفکیک  ثبتی بیالن  هایداده
 های ملیحساب

 

  ت مين اجتماعی:  -3

 های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب نتایج طرحصورت مالی،  

 

 آموزش

 آموزش ابتدایی:  -1
 های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب نتایج طرحدارایی،  اقتصاد و  ارتهای ثبتی وزداده

 و طرح جامع بازرگانیها اطالعات دریافتی از آموزش و پرورش  و استان

 

  آموزش متوسطه:  -2
 های ملیبهزینه و درآمد خانوار، نتایج حسا نتایج طرحهای ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی، داده

 و طرح جامع بازرگانیها یافتی از آموزش و پرورش  و استاناطالعات در

 

 آموزش عالی:  -3
 های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب نتایج طرحهای ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی، داده

ی آمــوزش عــالی وزارت علــوم ش وبرنامــه ریــزوسسه پژوهاطالعات دریافتی از دانشگاه علمی و کاربردی / دانشگاه آزاد /حوزه علمیه / م
 و طرح جامع بازرگانیها وتحقیقات و فناوری و استان

  آموزش بزرگساالن:  -4

 های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب نتایج طرح های ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی،داده

 و طرح جامع بازرگانیها ی  و استانی /فنی وحرفه اشاد اسالماطالعات دریافتی از آموزش و پرروش /وزارت فرهنگ وار
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ــت و  بهداشـــــ

 مددکاری اجتماعی

  خدمات بهداشت و درمان و دامپزشکی:  -1

  های ملیج حسابنتایهزینه و درآمد خانوار،   نتایج طرحهای ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی، داده

 یران/ اطالعات دریافتی ازوزارت بهداشت  سالنامه مرکزآمارا
  1396جامع بازرگانی نتایج طرح

  خدمات مددکاری اجتماعی:  -2

نتایج ه و درآمد خانوار،   هزین  طرح  نتایجهای ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی،  سالنامه مرکزآمارایران/ اطالعات دریافتی ازوزارت بهداشت، داده
 گانیو طرح جامع بازر های ملیحساب

 

ــدمات  ــایر خـ سـ

اجتماعی،   عمومی،

 شخصی و خانگی

  ـ خدمات تفریحی و فرهنگی و ورزشی: 1

نتــایج های ثبتــی وزارت اقتصــاد و دارایــی، صورت مالی کانون فرهنگی و فکری و نوجوانان و جوانان و شرکت توسعه اماکن ورزشی، داده
 ع بازرگانیو طرح جام های ملیهزینه و درآمد خانوار، نتایج حساب طرح

 

  خدمات مذهبی و سياسی:  ـ2
هزینــه و  نتایج طرحهای ثبتی وزارت اقتصاد و دارایی، ، داده ها اطالعات دریافتی از اتاق بازرگانی /وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی و استان

 و طرح جامع بازرگانی های ملیتایج حسابخانوار، ندرآمد 

 

  صی و خانگی: ـ سایر خدمات عمومی، اجتماعی،شخ 3

  و طرح جامع بازرگانی نیروی کار نتایج طرح، نتایج هزینه و درآمد خانوارهای شهری وروستایی

 

ــای افزوده هـــــ
 و  بازرگانی

 حمل و نقل

 افزوده بازرگانی: جداول مصرف و عرضه داده ستانده -1

ای، سللالنامه آمللاری و  و حمل و نقللل جللادهمه آماری و اطالعات تفصیلی اخذ شده از سازمان راهداری  سالناقل:  افزوده حمل و ن -2
های حمللل و نقللل ر لللی. اطالعللات تفصللیلی در للافتی از  های مللالی شللركتاطالعات تفصیلی شركت راه آهللج ا.ا.ا.، رللورت

های  مخابرات، اطالعللات در للافتی از شللركت  وط لوله وهای مالی و اطالعات تفصیلی شركت خطهای كشتیرانی، رورتشركت
 های ملینامه سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسالمی ا ران، ترازنامه انرژی، نتا ج حسابهواپیما ی، سال

مصـــرف نهـــایی 
 خانوار

 آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی، مرکز آمار ایران  نتایج طرح

رف نهــایی مص
مؤسســـــات 
در  غيرانتفاعی 
ــدمت  خـــــ

 خانوارها

مــذهبی و های هنر،سرگرمی و تفریح، آمــوزش، مــددکاری اجتمــاعی، ســازمان  مت انسان،  ی مربوط به سالاطالعات مربوط به فعالیت ها

 به تفکیک بازاری و غیر بازاری ، سیاسی، تأمین جا)اقامتگاه ها(

 

مصـــرف نهـــایی 
 دولت

اقتصاد و دارایی، نتــایج طــرح آمــارگیری از های ثبتی )فایل درآمد و فروش(وزارت  زارت اقتصاد و دارایی،دادههزینه( و   یلهای ثبتی )فاداده

های کــل کشــور، هــای شــهرداریهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی، اطالعات بیالنهزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، اقالم هزینه

 ده(ی دولتی زیانهات شرکتقانون بودجه کل کشور)اطالعا

ــرمایه  تشــکيل س
در   ثابت ناخــالص 

ــين آالت و ماشـــ
 تجهيزات

 ها و مؤسسات. مالی شرکتها، سازمانهای نتایج حاصل از طرح ها، قانون بودجه کل کشور. صورت -

 ریزی کشور.و برنامه سازمان مدیریت، گزارش اقتصادی ،های صنعتی کشورآمارگیری از کارگاه نتایج طرح -

 کش ایران، شرکتهای هواپیماییت ملی نفتصورتهای مالی شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، شرکگمرک و اطالعات اخذ شده از 
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سرمایه  تشکيل 

 ثابت ناخالص

 در ساختمان

 ها و مؤسسات.  ا، سازمانالی شرکتهمهای  قانون بودجه کل کشور. صورت  نتایج حاصل از طرح ها، 

 

در  سرمایه  تشکيل 

پرورش   هایدارایی

 شدهداده 

 )دام و درخت(

کشاورزی.   وزارت جهاد  دام  امور  معاونت  ثبتی  بهره  نتایج طرحآمارهای  از  ایران.  برداریآمارگیری  آمار  مرکز  کشاورزی،  قیمت های 
 ، سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی.  ایی کشورفروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روست

 

 اکتشافات معدنی
 (. صورت مالی شرکت عملیات اکتشاف نفت. 1395مارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور، مرکز آمار ایران )آ نتایج طرح

 

ــای نرم افزارهــــــ

 کامپيوتری

 طرح جامع بازرگانینتایج 

 

صلی آثــار ا  هایسخهن

 ادبی، هنری و نمایشی

 آمارهای ثبتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

 

تشکيل  اقالم  سایر 

 یه ثابت ناخالصسرما

 

 های ملی.  های آماری ویژه حساب طرح تمامی نتایج 

 

موجــودی در  تغيير  

 انبار

 نتیجه محاسبات جداول عرضه  و مصرف حسابهای ملی ، صورت های مالی

 

 تت و صادراواردا

اخذ شده   بانک مرکزی ج.ا.ا. اطالعات  از  واردات خدمات  و  به صادرات  آمارهای مربوط  اخذ  از شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا. 
نفت ملی  اطالعات شرکت  )توانیر(.  نیرو  وزارت  و  ایران  گاز  و  نفت  ملی  شرکت  ج.ا.ا،  هواپیمایی  شرکت  ج.ا.ا،  گمرک  ایران،      کش 

 و واردات و صادرات خدمات. ترازنامه بانک مرکزی ج.ا.ا ،و گمرک ج..ا در خصوص نرخ ارز انک مرکزیشده از بیافتدر

 هاماليات

های ثبتی )فایل درآمد(وزارت اقتصاد و دارایی، قانون بودجه کل کشور )فعالیت درامدها(، نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد  داده 
های کل کشور، اطالعات تفصیلی  شهرداری   ، اطالعات بیالنرهای کشو ه سازمان حمل و نقل و پایانهای  خانوار مرکز آمار ایران، داده 

 ریزی کشور رک ج.ا.ا، اطالعات اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه دریافتی از گم

 ها()یارانه یارانه
برنامه و  مدیریت  سازمان  از  شده  اخذ  تفصیلی  پزاطالعات  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالعات  کشور،  داده ریزی  های  شکی، 

 شرکت بازرگانی دولتی ایران، اطالعات شرکت نفت و شرکت گاز 
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