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 چکیده

محاسبه انـواع جـداول متقـارن بـا فـروض       يها برا شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آن کاربرد شناخته نیتر عمده
با فرض سـاختار   تیدر فعال تیتنها جداول متقارن فعال يالدیم 2000تا اواخر دهه  1960است. از دهه  يمختلف تکنولوژ

 لیـ تحل توانـد  یاسـت جـدول متقـارن نمـ     یدرحـال  نیـ ا رد،یگ رقرا يبهنگام ساز يمبنا توانست یثابت فروش محصول م
مـورد   يهـا را در هـر حـوزه اقتصـاد     آن وانتـ  ینمـ  نیپژوهشگران فراهم کند و بنـابرا  يرا برا تیهمزمان محصول و فعال

 قیـ طر ازنمودند که  یرا طراح ییها ستانده روش  -حوزه داده گران لیتحل ،يالدیم 2000استفاده قرار داد. از اواخر دهه 
قـرار دهنـد.    يبهنگـام سـاز   يجـداول عرضـه و مصـرف را مبنـا     ماًیجداول متقارن بتوان مستق يبهنگام ساز يجا ها به آن
 يجـداول متقـارن را مبنـا    يآمـار  يهنوز نهادهـا  ران،یجداول عرضه و مصرف در ا هیاز سه دهه تجربه ته شیب رغم یعل

متعـارف بهنگـام    يهـا  روش یاجمـال  سهیو مقا یبه بررس رانیبار در ا نیاول يمقاله برا نی. در ادهند یقرار م يبهنگام ساز
شـده   یبررس يها از روش کی سؤال که کدام نیبه ا یعمل مثال کیجداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب  يساز

 رد،یـ جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قـرار گ  يدر بهنگام ساز توانند یموجود در کشور م يآمار يبا توجه به فضا
 ریشده، روش راس عرضه و مصـرف نسـبت بـه سـا     یمعرف يها روش انیکه از م دهند ینشان م جی. نتاشود یپاسخ داده م

 . دارد یخوان هم رانیآمار و اطالعات ا تیبا ماه شتریب  گرید يها روش
 .يبهنگام ساز يها جدول عرضه، جدول مصرف، روشواژگان کلیدي:  

 .JEL :C61, C80, D5بنديطبقه
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شـده   هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی تنظـیم      دو گزارش چاپ شده توسط نویسندگان در مرکز پژوهش مقاله حاضر بر مبناي** 
دکتر محمـد جلـوداري ممقـانی و     هاي ارزنده آقایان دکتر علی اصغر بانوئی و است. نویسندگان مقاله از نقطه نظرات و راهنمایی

 .دکتر هادي موسوي نیک و سایر کارشناسان دفتر مطالعات اقتصادي آن مرکز کمال تشکر را دارند
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 مقدمه -1
تــاکنون دو دوره را  1936سـتانده از منظـر نظــام حسـابداري بخشـی از دهـه       -جـدول داده 

ستانده سنتی است. تدوین این جداول مبتنـی بـر    -است، دوره اول جداول داده  نمودهتجربه 
هـاي اقتصـادي فقـط     یک محصول است یعنی هریک از فعالیت -فرض اساسی یک فعالیت

هـاي   کنند و هریک از گروه عنوان محصول اصلی تولید می یک گروه محصول همگن را به
 1960شـود. دوره دوم از اوایـل دهـه     میمحصولی صرفاً توسط یک فعالیت اقتصادي تولید 

تاکنون است. در این دوره با شروع رشد تولیدات صـنعتی و تنـوع محصـوالت تولیـد شـده      
هاي اقتصادي فرض یک فعالیت یک محصول با تردیدهاي جـدي   توسط هر یک از فعالیت

 شود.   مواجه می
ملی  هاي براي برطرف کردن چالش فوق چارچوب جدیدي از سوي سیستم حساب

شود هر یـک از   پیشنهاد گردید که براساس آن فرض می 1968سازمان ملل متحــد در سال 
کننـد و هـر یـک از     هاي اقتصادي بـیش از یـک گـروه محصـول همگـن تولیـد مـی        فعالیت
). 1392شـود (مهـاجري،    هاي محصولی توسط بیش از یک فعالیت اقتصادي تولید می گروه

ه به ماهیت تکنولـوژي تولیـد (سـاختار هزینـه تولیـد) و      در جداول نوین با توج 1محصوالت
متناسب با آمارهاي موجود با واحدهاي آماري مشخص بـه دو گـروه محصـوالت اصـلی و     

 شوند.  فرعی تقسیم می
اي و نهایی این نـوع محصـوالت نیـاز     تبیین ساختار تولید و چگونگی مصرف واسطه

ضـه و جـدول مصـرف. جـدول عرضـه      به دو جدول مستقل دارد که عبارتنـد از جـدول عر  
دهد که هر فعالیت اقتصـادي چنـد    باشد. این جدول نشان می شکل فعالیت در محصول می به

کنـد. جـدول مصـرف     نوع محصول مستقل از ماهیت محصوالت اصلی و یا فرعی تولید می

 

 
جاي بخش  هاي نظري و ماهیت آمار و اطالعات به دالیل مختلف پایه المللی به امروزه پژوهشگران و نهادهاي بین - 1

هاي فعالیت و محصول را مورد  کنند. گزارش حاضر نیز واژه جاي کاال، محصول را استفاده می از واژه فعالیت و به
 .UNECA(2012) و UN(2008), Eurostat(2008)عنوان نمونه  دهد. به استفاده قرار می
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هاي مختلف اقتصـادي   دهد که تولیدات فعالیت شکل محصول در فعالیت است و نشان می به
 ).1394بانوئی و همکاران، (اند  نه مصرف شدهچگو

ترین کاربرد شناخته شده جداول عرضه و مصرف این است کـه جـداول    شاید عمده
امـا   گیرنـد؛  مذکور مبناي محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژي قرار می

یگـري  هاي ملی داراي کاربردهـاي متنـوع د   آوري حساب جداول عرضه و مصرف در جمع
سـتانده هسـتند. تـدوین جـداول عرضـه و مصـرف،         -عالوه بر محاسبه جـدول متقـارن داده  

کنـد و   هاي جاري و ثابت را فراهم مـی  سازگاري و ثبات عرضه و تقاضا در سیستم به قیمت
 توضیح داده شده است. 1ی در کتاب راهنماي سازمان آمار اروپاخوب بهاین موضوع 

طـور   کنـد کـه در اینجـا بـه     دي ایـن جـداول اشـاره مـی    مزیت کاربر 9این کتاب به  
 کنیم: ها اشاره می خالصه به چهار مورد اصلی آن

 صـورت  بـه هـاي پایـه    جداول عرضـه و مصـرف کـاراترین روش بـراي ترکیـب داده      -یک
 باشند. هاي ملی می تفصیلی و جزئی در چارچوب حساب

ی و چـه  جزئـ کارا، سازگاري نتایج را چه در سـطح   صورت بهجداول عرضه و مصرف  -دو
 بخشند. هاي ملی را بهبود می در سطح تفصیلی تضمین کرده بنابراین کیفیت کلی حساب

جداول عرضه و مصرف چارچوبی آماري شامل اجزاء تولیـد، درآمـد و مخـارج را در     -سه
داول تخمینی منسـجم  کنند بنابراین این ج رویکردهاي محاسبه تولید ناخالص ملی ایجاد می

 دهند. می دست بهو متعادل از تولید ناخالص ملی به قیمت جاري و ثابت را 
جـداول عرضـه و مصـرف تـراز شـده سـازگاري و انسـجام میـان سـه حسـاب اولیـه             -چهار

هاي ملی شامل حساب کاالها و خدمات، حساب تولیدات برحسب فعالیت و بخـش   حساب
 کند. ت و بخش را تأمین میو حساب تولید درآمد برحسب فعالی

شـود کـه جـداول     همچنین در این کتاب به کشورهاي عضو این اتحادیه پیشنهاد می
هـاي جـاري و ثابـت همـراه بـا جـدول        ساالنه و به قیمت صورت بهعرضه و مصرف خود را 

 

 
1- Eurostat (2008) 
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 صـورت  بـه  بـار  کجداگانه بهنگام کرده و جداول مذکور هر پنج سال یـ  صورت بهواردات 
تـرین دالیـل بـراي پیشـنهاد مـذکور آن باشـد کـه         ردند. شاید یکـی از اصـلی  آماري تهیه گ

جداول متقارن تهیه شده با فروض مختلف تکنولوژي داراي کارکردهـاي تحلیلـی متفـاوت    
تـوان در هـر حـوزه     هستند یعنی اینکه هر جدول متقارن (مستقل از فرض تکنولوژي) را نمی

گر اقتصـادي متناسـب بـا اهـداف خـود بایسـتی        یلاقتصادي مورد استفاده قرار داد و هر تحل
هـاي قیمـت    مثـال در تحلیـل شـاخص    عنـوان  بـه جدول متقارن را مورد اسـتفاده قـرار دهـد.    

ي یک جدول متقارن محصول در محصول نسبت به یک جـدول متقـارن فعالیـت    ریکارگ به
ز اسـت کـه از   در فعالیت ارجحیت دارد اما در تحلیل بازار کار و سؤاالت مربوط بـه آن نیـا  

تواند  جدول متقارن نمی صورت نیایک جدول متقارن فعالیت در فعالیت استفاده گردد. در 
تحلیل همزمان محصول و فعالیت را بـراي پژوهشـگر فـراهم کنـد. ایـن درحـالی اسـت کـه         

هایی با جزئیات بیشتر براي تمیـز دادن محصـوالت و    توانند داده جداول عرضه و مصرف می
 ارائه دهند. ها فعالیت

گـردد فقـط جـداول عرضـه و      کنندگان و یا مراکز آماري پیشنهاد مـی  لذا به تدوین 
مصرف را تهیه کنند و محاسبه جداول متقارن متناسب با کارکرد تحلیلی، برعهـده کـاربران   

اما تجربـه تهیـه جـداول آمـاري در کشـورهاي مختلـف جهـان نشـان         ؛ جدول گذاشته شود
ها مقـرون   بر بودن گردآوري داده دلیل هزینه صورت ساالنه به داول بهدهد که تهیه این ج می
بـار و باوقفـه زمـانی     سـال یـک   هرچنـد جـدول آمـاري در جهـان     رو نیا ازصرفه نبوده و  به

هــا و  امــا وجــود وقفــه زمــانی انتشــار جــدول آمــاري، تحلیــل  ؛ گــردد طــوالنی منتشــر مــی
از ایـن   رفـت  بـرون سـازد. بـراي    ل مواجه میهاي اقتصادي و اجتماعی را با مشک ریزي برنامه

المللی مانند سازمان آمـاري اتحادیـه    ستانده و نهادهاي بین  -ها، محققین اقتصاد داده نارسایی
ی جداول مذکور متمرکـز  روزرسان بهآماري براي  ي یا نیمهآمارریغهاي  اروپا، روي تکنیک

 ). 1393مشفق و همکاران، اند ( شده
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کلی طـور  بـه سازي این جـداول وجـود دارنـد     ي مختلفی براي بهنگامآمار ریغهاي  روش
هـاي تعـدیل دو نسـبتی و     سازي جداول متقارن اعم از روش هاي بهنگام توان گفت اکثر روش می

 سازي جداول عرضه و مصرف نیز کاربرد دارند. سازي براي بهنگام یا بهینه
یـابی فضـاي پژوهشــی   سـازي در جهــان ارز  هــاي بهنگـام  در مقایسـه بـا تجربـه روش   

سازي جداول عرضه و مصـرف در ایـران مـا را بـه دو مشـاهده کلـی زیـر         هاي بهنگام روش
 خواهد رساند:

 صـورت  بـه سـتانده،    -آن محاسبه جدول داده تبع بهتدوین جداول عرضه و مصرف و  -یک
آماري در ایران توسط نهادهاي رسمی، اگرچه کمابیش از لحاظ نحوه تـدوین بـا تحـوالت    

بندي تهیه، تـدوین و انتشـار    المللی در این زمینه همگام بوده است ولی از نظر برنامه زمان ینب
هاي ملی فاصله بسیاري دارد و نهادینه نشده  المللی و توصیه نظام حساب با استانداردهاي بین

 اي و یـا برحسـب نیـاز    توان ادعا کرد که تهیه این جداول در ایران بیشتر سـلیقه  است. لذا می
 موقت است.

المللی مانند سازمان آماري اتحادیه اروپـا، کتـاب راهنمـاي تهیـه و      امروزه نهادهاي بین -دو
راهنمـاي   کتـاب  ،1تدوین جداول عرضه و مصرف براي کشورهاي آفریقـایی سـازمان ملـل   

 -همچنین پژوهشگران اقتصـاد داده  و 2ستانده سازمان ملل متحد -تهیه و تدوین جدول داده
جـاي جـداول متقـارن     سازي جداول عرضه و مصرف را به دالیل ذکر شده بهنگام ستانده به

رغم حدود سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصـرف در   حال آنکه علی کنند. پیشنهاد می
 دهند. سازي قرار می ایران، نهادها و پژوهشگران جداول متقارن را مبناي بهنگام

ي هـا  روشگـردد تـا بـه معرفـی و بررسـی       تالش می در این مقاله براي اولین بار در ایران
متداول بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف پرداخته شود. در همین راستا هفت روش بـا توجـه   

. در نهایت در قالب یـک مثـال عملـی بـه ایـن سـؤال کـه        اند شدهانتخاب  ها آنبه نیازهاي آماري 

 

 
1- UNECA (2012) 
2- UN (2008) 
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تواننـد در   موجـود در کشـور مـی    هاي بررسی شده با توجه بـه فضـاي آمـاري    یک از روش کدام
 شود. بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می

مـرور    مطالب مقاله حاضر در شش بخش سازماندهی شده اسـت. در بخـش دوم بـه   
شناسـی   شود. در بخش سوم بـه روش  هاي انجام گرفته پرداخته می ادبیات موجود و پژوهش

ي هـا  روشتر بهنگام سـازي جـداول عرضـه و مصـرف شـامل       و متعارفهفت روش اصلی 
، تفاضل مربعی اصالح شده نرمـال  2و راس عرضه و مصرف افتهی میتعم، راس 1اتحادیه اروپا

شـود. در   پرداختـه مـی   6، کـورودا 5، هـارتهورن و ون دالـن  4، تفاضل مربعی بهبود یافته3شده
شـود، مطالـب    هاي آماري مـورد اسـتفاده در تجزیـه و تحلیـل معرفـی مـی       بخش چهارم پایه

گیـري تحقیـق    بخش پنجم به تحلیل نتایج اختصاص دارد و در بخش نهایی خالصه و نتیجـه 
 ارائه خواهد شد.

 پیشینه تحقیق -2
تـوان در دو   صـرف را مـی  هاي غیرآماري بهنگام سازي جداول عرضـه و م  طورکلی روش به

هـا، مسـئله    در ایـن روش  .سـازي اسـت   هـاي بهینـه   اول روش گـروه  گروه اصـلی جـاي داد،  
سازي، حداقل سازي توابعی اسـت کـه اخـتالف میـان عناصـر مـاتریس سـال پایـه و          بهنگام

کننـد، بنـابراین در ایـن     گیـري مـی   ماتریس بهنگام شده را با توجه به قیدهاي مشخص اندازه
هدف یافتن جوابی از این مسئله است که ماتریس برآورد شده را به ماتریس مقصد ها  روش

  .)2004، 7مسنارد  -قدر دلخواه نزدیک کند (لهر و دي به

 

 
1- Euro Method 
2- (G)RAS and SUT-RAS 
3- Improved Normal Squared Differences (INSD) 
4- Improved Squared Differences (ISD) 
5- Harthoorn and van Dalen’s method (HVD) 
6- Kuroda’s method 
7 - Lahr & de-Mesnard 
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تفاضل مربعی بهبـود یافتـه   و  شده مربعی اصالح شده نرمالتفاضل هایی مانند  روش
تعـدیل    اسـت. تکنیـک  نسـبتی   هاي تعدیل دو گیرند. گروه دوم روش در این گروه جاي می

مـیالدي مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار       1930دونسبتی و یا روال تکـراري بـرازش از دهـه    
رو نیازمنـد   ها بـر روش معـروف الگـوریتم تکـرار اسـتوارند و از ایـن       این روش .گرفته است

 برآورد اولیه از ماتریس سال مقصد هستند. این برآورد را معموالً همان ماتریس سال پایه در
در  راس عرضـه و مصـرف  و  یافتـه  یمراس تعمـ مانند  راسهاي خانواده  گیرند. روش نظر می

 گیرند. این گروه جاي می
هاي عرضه و مصرف در جهـان نشـان    سازي ماتریس ارزیابی فضاي پژوهشی بهنگام

دلیـل   بـه  یافتـه  تعمـیم  راسشـده و   تعدیل راسسازي این جداول به روش  دهد که بهنگام می
سادگی محاسبه و نیـاز بـه کمتـرین آمـار و اطالعـات از مقبولیـت بیشـتري نسـبت بـه سـایر           

کتـاب راهنمـاي جـداول عرضـه و مصـرف آفریقـا        10ها برخوردار اسـت. در فصـل    روش
شده  تعدیلراس سازي جداول عرضه و مصرف به روش  ) به معرفی و توضیح بهنگام2012(

سـازي   هـاي دیگــري نیـز بـراي بهنگـام      شـود کـه روش   مـی  پردازد. در این کتاب تأکید می
 .1نیستندراس تـر از روش  ها برتر و ممتاز یک از این روش جداول فوق وجود دارند اما هیچ

ســازي  )، بــه معرفــی و مقایســه هشــت روش بهنگــام2011( 2و همکــاران مورشــوویت
و  2000هـاي   هاي کشور هلند و اسپانیا براي سـال  جداول عرضه و مصرف با استفاده از داده

تفاضـل مربعـی   هارتهورن و ون دالن،  کورودا، اند از: ها عبارت پردازند. این روش می 2005
راس  ،مربعی اصالح شده نرمـال شـده   تفاضل، تفاضل مربعی بهبودیافته، 3وزنی اصالح شده

 .4و یوکلیمز اتحادیه اروپا، یافته تعمیم

هـاي کمتـر بـراي     هـا بـه داده   ها نیازمندي آن ها معیار خود را از انتخاب این روش آن
و یافتـه   راس تعمـیم گیرند که روش معـروف   کنند و درنهایت نتیجه می سازي بیان می بهنگام

 

 
1- UNECA 2012 
2- Temurshoev et.al (2011) 
3- IWSD 
4- EUKLEMS 
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دسـت   بهتـرین نتـایج را بـه    کـورودا و  ارتهورن و ون دالـن هـ  هاي ترتیب روش پس از آن به
جز روش کـورودا و اتحادیـه اروپـا) داراي     به(ها  اما این روش )؛2011، تیمورشوودهند ( می

هاي مذکور به آمار و اطالعات  باشند و آن نیازمندي روش یک نقص مشترك و اساسی می
س سال مقصد است. اگرچـه امکـان   سازي ماتری ستانده محصولی در مراحل تعدیل و بهنگام

هـاي سـتانده    هـاي ملـی وجـود دارد، داده    هاي حساب دست آوردن ستانده فعالیتی از داده به
ــراي ســال مقصــد بــه  محصــولی را نمــی ــذا بــه تــوان ب هــاي  کــارگیري روش دســت آورد، ل

 زا باشد.  تواند مشکل سازي جداول متقارن براي جداول عرضه و مصرف می بهنگام

را براي حل مشکل مـذکور   راس عرضه و مصرف) روش 2011( 1و تیمر وتیمورشو
 2و استرهاوون وسیجونکه توسط  یافته راس تعمیمکنند. این روش بسیار به روش  معرفی می

گیـرد در   هاي تعدیل دو نسـبتی قـرار مـی    ) معرفی شد شباهت دارد و در گروه روش2003(
آید عالوه  دست می کننده به زا توسط سه تعدیل صورت درون این روش ستانده محصولی به

طـور   تواند جـداول عرضـه و مصـرف را بـه     می راس عرضه و مصرفبر ویژگی فوق روش 
دست  دست آمده از روش خود را با نتایج بهنتایج به ها آنیکپارچه و همزمان بهنگام نماید. 

(که به ستانده محصولی نیـازي ندارنـد) مقایسـه     یوکلیمزو  اتحادیه اروپاهاي  آمده از روش
 تیمورشـوو (  دهـد دست میتري را به دهند که روش مذکور نتایج قابل قبول کرده و نشان می

 ).2011و تیمر، 
ــایــران  ــه  یمن ســتانده را در گنجینــه خــود دارد.  -تــدوین جــدول دادهقــرن تجرب

دهند که اساساً جداول متقـارن فعالیـت در فعالیـت بـا فـرض       هاي موجود نشان می بررسی
انـد، ایـن    ستانده در ایران قـرار گرفتـه   -سازي جدول داده تکنولوژي فعالیت مبناي بهنگام

سـازي جـداول    بهنگـام  گونه که در بخـش قبـل توضـیح داده شـد     درحالی است که همان
دالیـل مختلـف ازجملـه امکـان اسـتفاده و تحلیـل همزمـان فعـالیتی و          عرضه و مصرف به

محصولی براي پژوهشگران از اهمیت باالتري برخوردار بوده و کاربردهاي شـناخته شـده   
 

 
1- Temurshoev and Timmer 
2- Junius and Oosterhaven 



 215    1395پاییز / 68/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 

جـدول آمـاري و    17تـاکنون   1341ستانده دارنـد. از سـال   -بیشتري در حوزه اقتصاد داده
نهــاد وزارت اقتصــاد وقــت، وزارت برنامــه و بودجــه وقــت، بانــک   4 ي توســطآمــاریرغ

مرکزي ایران و مرکز آمار ایران تدوین شده اسـت. هفـت جـدول تـدوین شـده در دوره      
یـک محصـول تـدوین     -در چارچوب جداول سنتی با فرض یک فعالیـت  1364تا  1341
جـداول نـوین   تـاکنون در چـارچوب    1365اند حال آنکه ده جـدول بعـدي در دوره    شده

مختلـف تکنولـوژي محاسـبه یـا      هستند که بر مبناي جداول عرضه و مصرف و با فـروض 
جداول متقـارن  1390و 1389، 1372، 1370هاي  اند. در این میان جداول سال بهنگام شده

 باشند.  بهنگام شده هستند بنابراین فاقد جداول عرضه و مصرف می

جـدول   يبر مبنـا  1390گام شده سال ستانده موجود جدول بهن-جدول داده نیآخر
جدول توسط دو نهاد مختلـف بهنگـام    نیاست. ا رانیمرکز آمار ا 1380سال  يمتقارن آمار

 يمجلـس  و دفتـر حسـاب هـا     يمرکـز پـژوهش هـا    يشده اسـت: دفتـر مطالعـات اقتصـاد    
را  1389جـدول سـال    زیـ ن رانیا یاسالم يجمهور ي. بانک مرکزرانیمرکز آمار ا ياقتصاد

سـطر و سـتون و بـا فـرض      52بـا ابعـاد    ه،یپا يها متیبه ق 1383سال  يبراساس جدول آمار
 بهنگام نموده است. تیفعال يتکنولوژ

براسـاس جـدول   را  1389بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران نیـز جـدول سـال      
ض تکنولـوژي فعالیـت   سطر و ستون و با فر 52با ابعاد  هاي پایه، به قیمت 1383آماري سال 

 بهنگام نموده است.

 
 هاي بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف روش -3
 1روش اتحادیه اروپا -3-1

در  1روش اتحادیه اروپا یک روش بر پایه تکرار است که نخستین بار توسـط جـورج بوتیـل   
سازي نیازمند  براي استفاده در اتحادیه اروپا طراحی شد. این روش جدید بهنگام 2002سال 

 

 
 ) مراجعه شود.1394به مختاري اصل شوطی و شرکت ( براي اطالع بیشتر از روش مذکور -1
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هاي رشـد آمارهـاي رسـمی اقتصـاد کـالن اسـتفاده        دلیل آنکه از نرخحداقل آمار بوده و به
متعارف  راسها که بعضاً هنگام استفاده از روش  کند از تغییرات اتفاقی در ضرایب نهاده می

مشخصه اصلی ایـن روش آن اسـت کـه جـداول عرضـه و       .کند افتد جلوگیري می یاتفاق م
تقاضـاي  "،" هـا  ارزش افزوده فعالیـت "هاي رشد؛  نرخ  بینی اساس پیش مصرف برآوردي بر

جداول نهایی مشتق . 2دباش زاي اولیه، می هاي برون عنوان داده به ،واردات کل و "کل نهایی 
 شود: ه دو فرض اساسی زیربنا میهاي رشد بر پای شده از این نرخ

 ماند. ها در تولید محصوالت طی زمان ثابت می سهم فعالیت  -

هـا   هـا ارتبـاط میـان تمـامی محصـوالت (کاالهـا) در تولیـدات بخـش         ضرایب ثابت نهاده  -
 کند. ها) را تعیین می (فعالیت

قبل از شروع مراحل تکرار الزم است مـاتریس سـتانده محصـولی و مـاتریس سـهم      
برابـر مجمـوع سـطري    ) (بازار سـال مبـدأ محاسـبه گردنـد. مـاتریس سـتانده محصـولی        

 عبارت دیگر: ي مجموع سطري تقاضاي نهایی به عالوه بهماتریس مصرف 

)1(                  
´

oq U *i Y *i V *i00 0 
 بـردار تقاضـاي نهـایی و     ماتریس مصرف، ماتریس ستانده محصولی، آنکه در 

  باشد. نیز ماتریس واحد می
) از نسبت مـاتریس عرضـه بـه سـتانده محصـولی،      ماتریس سهم بازار سال مبدأ (

 عبارتی دیگر خواهیم داشت: آید یا بهدست می به

)1(  
اسـت کـه توسـط      کسـري از سـتانده محصـول    دهنده نشان ماتریسعناصر 

هـا و   شود که سهم بازار ثابت است بنابراین براي تمامی فعالیت شود. فرض می تولید می  فعالیت
 ماند. ثابت باقی می در تولید محصول محصوالت در سال مقصد، سهم فعالیت 

 

 

 
1- Joerg Beutel 
2 Eurostat,2008 
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شامل دو گـام اسـت. در گـام اول مـاتریس      هر مرحله تکرار در روش اتحادیه اروپا
اي و بردارهاي تقاضاي نهایی و ارزش افزوده در جداول مصـرف و عرضـه    مبادالت واسطه

آیند: می دست به 1شکل ناســازگار به

)2( 

 
برابـر   بـاهم ها و تعـداد محصـوالت    دو معادله اول نیازمند آن است که تعداد فعالیت

تعریف نشده خواهد بـود.   )(در معادله اول ماتریس  مثالً صورت یناباشند در غیر 
هاي عرضه و مصرف باید مربعی باشـند و روش مـذکور    لذا در روش اتحادیه اروپا ماتریس

باشد. تطیلی نمیهاي مس قادر به حل ماتریس
)3(

آمده در این گام، فرض  دست به 2هاي عرضه و مصرف براي سازگار کردن ماتریس
ها و ساختار تقاضاي نهایی کـل محصـوالت بـدون تغییـر      ي فعالیت شود که ساختار نهاده می

سازي اتحادیه اروپا از فـرض سـاختار ثابـت     ماند این بدان معناست که روش بهنگام باقی می
هاسـت اسـتفاده    فروش محصول که تضمین کننده سازگاري سـطح نهـاده و سـتانده فعالیـت    

هـا از معـادالت زیـر اسـتفاده      کند. لذا در گام دوم براي سـازگار کـردن سـتانده فعالیـت     یم
خواهیم کرد:

)4(
 

1- Inconsistent SUT 
ستانده متناظر  ارزش بامراد از جداول عرضه و مصرف ناسازگار آن است که ارزش ستانده فعالیت در جدول عرضه 

و عکس آن نیز براي جداول سازگار برقرار است. باشند ینمآن در جدول مصرف در تراز 
2  - Consistent SUT
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سـازي اتحادیـه اروپـا داراي دو     یت بایـد خـاطر نشـان کـرد کـه روش بهنگـام      درنها
هاي ساخت و جذب مسـتطیلی را   سازي ماتریس توانایی بهنگام -نارسایی اساسی است: یک

 چراکـه اتحادیه اروپا همـواره قابـل تضـمین نیسـت     همگرایی در روش تکراري  -ندارد. دو
آمـده از مراحـل تعـدیل بـا مقـادیر       دسـت  بـه هـاي   هیچ دلیل نظري براي همگرایی مـاتریس 

روش دیگـر   7همچنین روش اتحادیه اروپا نسبت به بینی شده سال مقصد وجود ندارد. پیش
هـاي اصـلی    اما از مزیـت ؛ )2011و همکاران،  تیمورشوودهد ( نتایج قابل قبولی را ارائه نمی

هـا و عـدم نیـاز آن     هاي کمتر نسبت به سایر روش توان به نیازمندي آن به داده این روش می
صـورت   به بردار ستانده محصـولی اشـاره کـرد چراکـه در ایـن روش سـتانده محصـولی بـه        

خواهد آمد. به دستزا  درون

1عرضه و مصرف راسیافته و تعمیم راسهاي  روش -3-2

ستانده و یا جدول  -هاي منفی موجود در جدول داده  سازي درایه راس قابلیت بهنگامروش 
) بـا تعمـیم   2003( 2و اسـترهاون  وسیـ جونرفت از این کاستی  براي برونمصرف را ندارند.

هـاي خطـی و    اي از محـدودیت  و با استفاده از یک تابع هدف محدب، مجموعه راسروش 
ــه، روش    ــاتریس اولی ــه  راس تعمــیممجــزا کــردن عناصــر مثبــت و منفــی در م ــراي یافت را ب

 .هاي مثبت و منفی معرفی کرد ستانده با درایه -سازي جدول داده  بهنگام
شود:  یر تعریف میصورت ز یافته به مسئله بهینه یابی در روش راس  تعمیم

)9( 

  هاي آن هستند. محدودیت و  که  طوري به

توانید به شــرکت و  یمعرضه و مصرف  راستعمـیم یافـته و  راسهاي  براي اطالعات بیــشتر در خصوص روش -1
 :مراجعه نمایید) و مقاالت زیر 1394مختـاري اصل شوطی و شـرکت ()، 1394همکــاران (

 Junius and Oosterhaven (2003) ,Lenzen et,al (2007) ،Temurshoev et.al (2013, 2011).
2- Junius and Oosterhaven (2003) 
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ــوق   ــط ف ــال   در رواب ــاتریس س ــر م ــدأعناص ــر    و مب ــبت عناص ــاتریس نس م
شرایط مرتبه اول و حـل تـابع الگرانـژ     است. با استفاده از  ماتریس مبدأعناصر  به شده بهنگام

 شوند:  هاي سطري و ستونی به فرم زیر حاصل می تعدیل کننده

)10(  

)11(  

 و =،=،=کـــــــــــــــــــــــه در آن 
عناصر منفی  قدرمطلقبه ترتیب عناصر مثبت و   و   در این روابط. =

شده سـال   توان ماتریس بهنگام ) می14) و (13ماتریس سال پایه هستند، با استفاده از روابط (
 مقصد را محاسبه نمود. 

)12(  
)13(  

هــا بــه  یافتــه، نیــاز ایــن روش هــاي راس و راس تعمــیم هــاي روش یکــی از کاســتی
سال مقصد است، لذا با وجود سادگی و استفاده قابـل توجـه از    هاي ستانده محصولی داده
ــام  آن ــا در بهنگ ــتفاده از روش     ه ــان اس ــارن، امک ــداول متق ــازي ج ــذکور در   س ــاي م ه

رفـت از ایـن کاسـتی     سازي جـداول عرضـه و مصـرف وجـود نـدارد. بـراي بـرون        بهنگام
تابع هـدف ایـن   ند. ک معرفی میرا  راس عرضه و مصرف، روش 2011در سال  تیمورشوو

یافتـه اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه در روش راس        راس تعمیمتابع هدف روش  ندهمان روش
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جداول عرضـه  امکان بهنگام سازي طور وابسته  کننده به عرضه و مصرف، سه بردار تعدیل
  .کنند فراهم میو مصرف یکپارچه را 

 دو دوبه دارد کهکننده وجود  بردار تعدیلیافته چهار  راس تعمیمحال آنکه در روش 
راس بـرخالف روش  شـوند، همچنـین    در بهنگـام سـازي اسـتفاده مـی     و مستقل از یکـدیگر 

و بـردار   باشـد  نمـی نیازمند بردار سـتانده محصـولی    راس عرضه و مصرفروش  ،یافته تعمیم
هایی که از  داده .آید می دست به زا درون صورت بهمذکور در فرآیند تعدیل و بهنگام سازي 

بردار ارزش افزوده کـل  ، )xستانده فعالیتی (بردار  د در دسترس هستند عبارتند از:سال مقص
پاسـخ بـه ایـن     هـدف  .)M( یمحصـول جمع واردات )، Yنهایی کل ()، تقاضاي vفعالیتی (

هاي مذکور از سال مقصـد و جـدول عرضـه و     توان با کمک داده سؤال است که چگونه می
 مصرف سال پایه، برآورد سازگار و مناسبی از جدول سال هدف داشت،  

)14(  

)15(                                                                      pj pj kp kp
j k

: a z a z ,St 0 

)16(                                                                        pj pj kp kp
j k

 a z a z 0 

)17(                                                                                        ip ip i
p

 a z x 

تــوان بــه روش  را مــیراس عرضــه و مصــرف ســازي بــه روش  حــل مســئله بهنگــام 
صـورت درگـذر از سـال مبـدأ بـه مـاتریس بهنگـام شـده،          تبدیل کرد، در این سازي مینیمم

 رسد. شده به حداقل ممکن می 1اطالعات تلف
) برابـري جمـع عرضــه و مصـرف محصـولی را تضــمین     16قیـد اول، یعنـی معادلــه (  

 . شـــود مـــیتعیـــین  زا صـــورت درون کنـــد. درنتیجـــه بـــردار ســـتانده محصـــولی بـــه  مـــی

)
´

Ui Yi Vi M( 

 

 
1- Information loss 
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مـاتریس مصـرف و   کننده برابري مجموع سـتونی   ) تضمین17قید دوم یعنی معادله (
و قیـد آخـر    ؛در سـال مقصـد اسـت    هـا  آن تقاضاي نهایی تخمین زده شده بـا مقـدار متنـاظر   

تضمین کننده برابري مجموع سطري ماتریس عرضه و واردات محصـولی بـرآورد شـده بـا     
، سـه  وسـیله روش الگرانـژ   سازي به با حل معادله بهینه آن در سال مقصد است. مقدار متناظر

 :1خواهد آمد دست بهبراي بهنگام سازي ماتریس یکپارچه عرضه و مصرف  کننده تعدیل
)18(  
)19(  
)20(  

صـورت زیـر    ) جداول عرضه و مصرف یکپارچه بـه 21) و (20)، (19( معادالتبا استفاده از 
 دست خواهد آمد: به
)21(  
)22(  

 
 و نرمال شده شده اصالحتفاضل مربعی  روش -3-3

براي  2يفردلندرتوسط  1962اولین بار در سال تفاضل مربعی اصالح شده نرمال شده روش 
شـود و پـس از وي،    تخمین یک ماتریس با مجموع سطري و سـتونی مشـخص معرفـی مـی    

کـار   سـتانده بـه   -سازي جدول داده  تکنیک مذکور را براي بهنگام 1975در سال  3کومبر لی
شـکل زیـر    تابع هدف اسـتفاده شـده توسـط وي بـه     . فرم)2008(هانگ و همکاران، برد  می
 باشد: می

 

 
ــادالت (- 1 ــاي 21) و (20در مع ــه       و ) نماده ــه درای ــه ب ــیم درای ــرب و تقس ــانگر ض ــب بی ــه ترتی ــا  ب ــه رد دامه
)Hadamard( .هستند 

2- Fredlanderi 
3- Lecomber 
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)23(  
 )(هاي ماتریس اولیه هستند و همیشه مقدار مثبتـی دارنـد     درایه که در این تابع

 باشند. هاي ماتریس بهنگام شده می درایه و
ي در تابع هدف باال دارنـد  تر بزرگ، سهم تر کوچکهاي   توجه داشته باشید که

متورم شـوند. ایـن بـدان معنـا      تر کوچکشوند که تفاضالت با ضرایب سال پایه  و باعث می
 است که بروزرسانی ماتریس سال مبدأ با تابع هدف باال، ماتریسی را نتیجه خواهـد داد کـه  

 کـومبر  یلتابع هدف  )2008( هانگآن متمرکز شده است.   تر بزرگهاي  تغییرات در درایه
بازنویسی کرد تا تـابع هـدف مـذکور بتوانـد عناصـر منفـی        را با توجه به تساوي 

 ).2008(هانگ و همکاران، ) را هم پوشش دهد مبدأ(ماتریس سال  A ماتریس
)24(  

 شود: زیر، استفاده می جریمه به فرم تابع هدف این روش، همراه با یک تابع

)25(  

هاي تابع  عددي مثبت و بسیار بزرگ است که مانع منفی شدن درایه M در این تابع،
کند صفر شده و لذا همواره  نهایت میل می سمت بی به M که یزمانشود. حد تابع  هدف می

را  Xو  Aکـه ایـن نامسـاوي حفـظ عالمـت هـر یـک از عناصـر          خواهیم داشت 
 کند. تضمین می

حل تابع الگرانـژ   و و هاي با توجه به محدودیت
 خواهیم داشت:  
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)26( 

اگر

اگر

دیگر نقاط در

 

 که در آن ضرایب الگرانژ برابر هستند با:

)27( 

 

)28( 

 

نهـایی   zتوان  ) در یک روند تکراري می29) و (28)، (27با استفاده از معادالت (
تفاضـل مربعـی    روشمحاسـبه نمـود.    را  بـا اسـتفاده از رابطـه    xیجه درنتو 

نیز هماننـد روش قبلـی بـه دلیـل نیازمنـدي بـه مجمـوع سـطري و          اصالح شده نرمال شده
 هاي ستانده محصـولی نیـاز دارد؛   هاي عرضه و مصرف سال مقصد به داده ستونی ماتریس

شـوند. از   ها محاسبه نمـی  هاي ملی این داده که اشاره شد در آمارهاي حسابطور هماناما 
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تواند مشکل باشـد (هانـگ و    می دیگر همگرا شدن تابع هدف همراه با تابع جریمه طرف
 ).2008همکاران، 

 افتهیبهبودمربعی  تفاضل روش -3-4
هاي غیر از گـروه   سازي یا روش هاي بهینه نیز در گروه روش یافتهتفاضل مربعی بهبودروش 

) بـا  1968( 2توسـط آلمـن  ) 1SD(گیـرد. روش مربـع تفاضـالت     تعدیل دو نسبتی قـرار مـی  
 .استفاده از تابع هدف زیر معرفی شد

)29( 

 بازنویسی کرد    رابطهتوان با در نظر گرفتن  تابع هدف باال را می

)30(  

تفاضـل   معـروف اسـت. هماننـد روش    افتـه یبهبوداین تابع هدف به مربع تفاضـالت  
توان تابع الگرانژ را با درنظر گرفتن تابع جریمه (خطـا) و   ، میمربعی اصالح شده نرمال شده

زیــر حاصــل  صــورت بــههــاي ســطري و ســتونی تشــکیل داد، ضــرایب الگرانــژ محــدودیت
 ند،  شو می

)31( i i ij ij ij j ij
j jijj

λ u a Ma min ,z τ δ a      
δ a
1 0 

)32( 
j j ij ij ij i ij

i iiji

τ v a Ma min ,z λ δ a      
δ a
1 0 

هاي مـاتریس اولیـه غیـر صـفر باشـند مقـدار عبـارت         در دو معادله اخیر هرگاه درایه
δ شـود. رونـد تکـراري     صورت برابر صفر در نظر گرفتـه مـی   و در غیر این برابر یک

 

 
1- Squared Di erences 
2- Almon 
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همانند روش  قاًیدقهاي این روش  آوردن ضرایب ماتریس بهنگام شده و محدودیت دست به
است یعنی اگر بردار ستانده محصولی در سال مقصـد  تفاضل مربعی اصالح شده نرمال شده

 سازي قرار داد. روش مذکور را مبناي بهنگام توان ینمموجود نباشد 
 

 دالن روش هارتهورن و وان -3-5
دالن، روش خود را که حالت کلی از روش حداقل مربعات  وان و هارتهورن 1987در سال 

، معرفـی  Aرا بـراي هـر درایـه مـاتریس سـال پایـه        ها عامل اند. آن باشد، معرفی کرده می
 صورت زیر است. به Xکنند، این عامل تعیین کننده ماتریس بهنگام شده  می

)33(  

 که: طوري به 

)34( 
 

 

اسـت.   ضـریب اطمینـان نسـبی از عناصـر     عناصر جدول پایه و در این تابع
کنـد   هاي پیشین، حفظ عالمت عناصر سال پایه را تضمین نمی این تابع هدف نیز مانند روش

رو این تـابع هـدف را همـراه بـا      یناها وجود دارد. از  چراکه احتمال منفی شدن بعضی از

 گیریم. در نظر می تابع جریمه به فرم
 دهیم: هاي سطري و ستونی باال تشکیل می محدودیتتابع الگرانژ را با توجه به 

)35(  
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 یم:دار  با استفاده از شرایط بهینه

  
 بنابراین

)36(

اگر

اگر

دیگر نقاط در

 

ي  و شـرایط بهینـه   و   هـا  با استفاده از محدودیت 
 آیند: می دست بهصورت زیر  باال ضرایب الگرانژ به

)37(  

)38( 
 

اســتخراج  X          یجـه جـدول بهنگـام شـده    درنتو  fیـت در یـک رونـد تکـراري،     درنها
 شود. می

تواند مقادیر مختلفـی اختیـار    موجود در این روش می )(باید اشاره نمود که وزن 
 یافتهتفاضل مربعی بهبودهاي مناسب روش  که در صورت در نظر گرفتن وزن يطور بهکند، 

 ، حالت خاصی از روش هارتهورن و ون دالنتفاضل مربعی اصالح شده نرمال شده و روش
 شوند. می
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 داکورو روش -3-6

سـتانده   -کورودا تابع هدفی به فرم زیر را براي بهنگـام نمـودن جـداول داده     1988در سال 
 :)1988ارائه نمود ( کورودا، 

)39(  

سهم هر  و هایی مثبت و اختیاري هستند. ضرایب  وزن و  در این تابع 
عبـارت دیگـر داریـم:     به عنصر جدول سال پایه از مجموع سطري و ستونی آن جدول است؛

که جمع سطري و سـتونی جـداول    ، تابع هدف فوق تنها در صورتیو  
 ود.اولیه و نهایی مخالف صفر باشند، تعریف شده خواهد ب

 صورت زیر بازنویسی نمود: توان به تابع هدف فوق را می با فرض

)40(  

 کـه  یصـورت توجه بـه ایـن نکتـه ضـروري اسـت در      
حالـت   یافتـه بهبودتفاضل مربعـی  باشد تابع هدف معرفی شده براي روش  

 )2011و همکاران،  تیمورشوو( خاصی از تابع هدف روش کـورودا است.
و حفظ عالمت عناصر جدول سال پایـه هماننـد    منظور جلوگیري از منفی شدن به

اي بـــه فـــرم  هـــاي قبلـــی تـــابع هـــدف ایـــن روش را نیـــز همـــراه بـــا تـــابع جریمـــه روش
. ر آنگیریم کـه د  در نظر می 

 هاي سطري و ستونی و تابع الگرانژ، از شـرایط بهینـه یـابی    با توجه به محدودیت
 داریم:

)41(  
بنابراین: که در آن
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)42(

اگر

اگر

دیگر نقاط در

 

 شوند: صورت زیر حاصل می بهو درنهایت ضرایب الگرانژ 

)43(  

)44(  

یجـه  درنتو  zهـاي پیشـین جـواب نهـایی بـراي       در یک روند تکراري هماننـد روش 
اي که باید به آن توجه داشت این اسـت کـه بـراي     آید. نکته دست می جدول بهنگام شده به

 ها نیز در محاسـبه  نیاز داریم که این وزن  و هاي  انجام محاسبات، به انتخاب وزن
 شوند. استفاده می و

عرضـه و  هـاي   دلیل نیازمندي به مجموع سطري و ستونی ماتریس روش کورادا نیز به
هـاي   کـه از محـدودیت   هاي ستانده محصولی سال مقصد نیاز دارد مصرف سال پایه، به داده

 این روش است.
 
 ي آماريها هیپا -4

عنـوان   بـه  1375هـاي   سازي از جداول عرضه و مصرف سال هاي بهنگام جهت ارزیابی روش
شـده اسـت. جـدول عرضـه و مصـرف سـال        عنوان سال مقصـد اسـتفاده    به 1380 سال پایه و
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(طــرح  1محاســبه شــده اســت 1375بــر مبنــاي مــاتریس حســابداري اجتمــاعی ســال   1375
محصول در  22صورت  یت بهدرنها 75جدول عرضه و مصرف سال  ).1381تحقیقات ملی، 

صـورت   نیز بـه  1380رشته فعالیت تنظیم شده است. جدول عرضه و مصرف آماري سال  21
هــاي عرضــه و مصــرف مرکــز آمــار ایــران  رشــته فعالیــت از مــاتریس 99محصــول در  147

سـازي و همچنـین اجتنـاب از     منظـور همگـن   ). به1386شده است (مرکز آمار ایران،  استفاده
بـه   2صـورت یکپارچـه   بـه  محصـول و فعالیـت   7شـامل   فرایند پیچیده محاسبه هر دو جـدول 

، "معـدن "، "و گـاز طبیعـی   نفـت خـام   "،" کشـاورزي "ي زیر اسـت:  ها ترتیب شامل بخش
 ."خدمات"و  "ساختمان"، "آب برق و گاز"، "صنعت"

 1375سـال   4جدول یکپارچه عرضه و مصـرف متعـارف   3افزار متلب با استفاده از نرم
قرارگرفتـه اسـت.    1380مبناي محاسبه بهنگام سازي جدول یکپارچه عرضه و مصرف سـال  

) SWAD( 5هداف و سؤال تحقیق از روش تفاضل مطلق وزنی شـده اسـتاندارد  متناسب با ا
 1380بـا جـدول یکپارچـه متنـاظر واقعـی سـال        1380در سنجش خطاهـاي آمـاري جـدول    

 6شده است. استفاده

 

 
ایران در قالب یک طرح ملی توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه  75ماتریس حسابداري اجتماعی سال  - 1

 مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مرکز آمار ایران تدوین شده است. طباطبایی و با همکاري مشترك بانک
 که يطور بهسازي جداول عرضه و مصرف در نظر گرفتن این جداول در یک جدول واحد است  مراد از یکپارچه - 2

 بین اقالم کالن و بخشی این جدول واحد سازگاري و هماهنگی وجود داشته است.
3- MATLAB 

صورت متعارف بوده و واردات در آن ها تفکیک نشده است.  به 1380و  1375ف سال هاي جداول عرضه و مصر -4
 در مقاله حاضر نیز براي جلوگیري از پیچیدگی محاسبات از جداول متعارف استفاده شده است.

5  - Standardized weighted absolute difference 
هاي  کند که تنها شش روش از روش آماري معرفی میچهارده روش مختلف سنجش خطاهاي  1992لهر در سال  -6

هاي مورد  شوند. در مقاله حاضر به لحاظ ساختار جداول عرضه و مصرف و داده ستانده استفاده می-فوق در فضاي داده
تر این  نیاز براي سنجش خطاهاي آماري تنها یک روش از شش روش مورد استفاده قرار گرفته است. ارزیابی دقیق

 طلبد. تالش جداگانه اي را میموضوع 
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 تحلیل نتایج -5
المللـی بـه    سـتانده و نهادهـاي بـین     -گـران اقتصـاد داده   در قرن بیست و یکـم توجـه تحلیـل   

سازي جـداول عرضـه و مصـرف معطـوف شـده اسـت کـه در مقایسـه بـا           بهنگامهاي  روش
سـتانده)  -سـازي جـداول متقـارن داده    ي بهنگـام ها روشسازي قرن بیستم ( هاي بهنگام روش
 شمار رود.   تواند یک نقطه عطف به می

ي بهنگام ســــــازي جداول ها روشتوان گفت که اکثر  یمي کلی بند جمعدر یک 
توان براي بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف نیز استفاده کرد، اما این  یمستانده را  -داده

به ستانده محصولی سال مقصد در فراینـد بهنگـام    ها روشنقص نیز وجود دارد که اکثر این 
رفی شده در مقاله فـوق  ي معها روشبنابراین در میان  نیاز دارند؛ زا برونداده  عنوان بهسازي 

بـه سـتانده    هـا  آندلیـل عـدم نیازمنـدي     دو روش اتحادیه اروپا و راس عرضـه و مصـرف بـه   
تواننــد در بهنگــام ســازي جــداول عرضــه و مصــرف کــاربرد داشــته باشــند.   محصــولی مــی

 ) ارایه شده است.  1خالصه در جدول ( طور بههاي دو روش مذکور  ویژگی
 

 مصرف و روش اتحادیه اروپا و گام سازي راس عرضمقایسه دو روش بهن -1جدول

 ویژگی
روش راس 

 مصرف-عرضه 
روش اتحادیه 

 اروپا
 √ √ نیازمندي به ستانده محصولی سال مقصد عدم

 × √ امکان استفاده از ستانده فعالیتی سال مقصد
 (دو مرحله) √ (یک مرحله) √ صورت سازگار بهامکان بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف 

 × √ و تفسیر اقتصادي هاي نظري یهپاداراي 
 √ √ است شده یکآن تفک ي که وارداتا عرضهامکان بهنگام سازي جدول 

 × √ زا بروني ها دادهتعدیل شده با در نظر گرفتن  صورت بهامکان تعمیم روش 
 × √ بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف مستطیلی امکان

 UNECA(2012) ) و2011و همکاران ( تیمورشووبرگرفته از مأخذ: 
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در مقایسـه بـا روش    راس عرضـه و مصـرف  شـود، روش   که مشـاهده مـی   گونه همان
 باشد:  اتحادیه اروپا داراي چهار مزیت اصلی زیر می

  زا صورت برون یک) استفاده از ستانده فعالیتی سال مقصد در فرایند بهنگام سازي به
زا در فراینـد   هـاي بـرون   تعدیل شـده و اسـتفاده از داده  شکل  دو) امکان تعمیم روش فوق به

   بهنگام سازي
 هاي نظري و تفسیر اقتصادي سه) داشتن پایه

 شکل مستطیلی. چهار) امکان بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف به
دو روش اتحادیـه اروپـا    در قالب 1380نتایج بهنگام سازي جدول عرضه و مصرف سال 

 2که در جدول شـماره   گونه همانآمده است.  3و  2تیب در جداول تر مصرف به -و راس عرضه
در سال مقصد برابـر   شده  ارائهشود، مقادیر بردار ستانده فعالیتی دقیقاً با مقادیر حقیقی  یممشاهده 

 صـورت  بـه هستند اما مقادیر بـردار سـتانده محصـولی و سـتانده فعـالیتی در روش اتحادیـه اروپـا        
کـه در روش راس عرضـه و    یدرحـال شـوند   یمـ بهنگـام سـازي تخمـین زده    و در فرایند  زا درون

تواند موجـب   یمشود. این مزیت  یماستفاده  زا برون صورت بهي ستانده فعالیتی ها دادهمصرف از 
 مصرف در مقایسه با روش اتحادیه اروپا گردد. -دقت بیشتر روش راس عرضه

ي اتحادیـه اروپـا و راس   هـا  روش) خطاهاي آماري جداول بهنگام شده از 5جدول (
 صـورت  بـه محاسـبه خطـاي روش بهنگـام سـازي      منظور بهدهد،  یممصرف را نشان   -عرضه

مصرف، خطاهاي ستانده محصـولی،   -تفکیک شده عالوه بر خطاي جدول یکپارچه عرضه
فعالیتی، جدول عرضه و جدول مصرف نیز ارائه شده است، اعداد ارائه شده در ایـن جـدول   

تفاضل مطلق هر عنصر از مقدار واقعی آن است که وزن آن نسبت اندازه واقعـی   هندهد نشان
دهد که  یمنمونه اعداد ستون اول نشان  عنوان بههر عنصر به مجموع عناصر واقعی می باشد. 

درصـد و در روش راس   22متوسـط   طور بهتخمین ستانده محصولی در روش اتحادیه اروپا 
از میـزان آمـاري آن در    تـر  کوچـک و یا  تر بزرگدرصد  24متوسط  طور بهمصرف -عرضه

دلیـل   مصـرف بـه   -باشـد و یـا خطـاي سـتانده فعـالیتی در روش راس عرضـه       یمسال مقصد 
که در روش اتحادیه  یدرحالاستفاده از ستانده سال مقصد در روند بهنگام سازي صفر است 
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از میـزان سـتانده    تـر  وچـک کیـا   تـر  بـزرگ درصـد   6/2متوسـط   طور بهاروپا ستانده فعالیتی 
معیـار   براسـاس شود بیشترین میزان خطـا   یمکه مشاهده  گونه همانفعالیتی سال مقصد است. 

درصـد در روش   33() مربـوط بـه جـدول عرضـه     SWADدر نظر گرفتـه شـده در مقالـه (   
 باشد. یممصرف) -درصد در روش راس عرضه 29اتحادیه اروپا و 

 
 SWADبه روش  1380گام شده سال خطاهاي آماري جدول بهن -2 جدول

 روش
ستانده 
 محصولی

ستانده 
 فعالیتی

جدول 
 مصرف

جدول 
 عرضه

جدول 
 یکپارچه

 1475/0 3390/0 2414/0 02658/0 22405/0 اتحادیه اروپا
 1490/0 2949/0 2460/0 0 24321/0 مصرف-راس عرضه

 هاي تحقیق مأخذ: یافته
 

 گونـه  همانباشند  یمکار گرفته شده  ي بهها روشخطاهاي آماري بیانگر میزان دقت 
پیداست تنها با اکتفا بـه میـزان خطاهـاي آمـاري دو روش بهنگـام سـازي        ) 5که از جدول (

تـوان بـر برتـر بـودن یکـی از دو روش فـوق بـر         ینمـ مصـرف  -اتحادیه اروپا و راس عرضـه 
 دیگري صحه گذاشت.  

تواند تعیین کننده باشد سادگی فرایند محاسـبه، تطـابق آمـار و     یمآنچه در این میان 
و حداکثر اسـتفاده روش فـوق    موردنظریاز هر روش با فضاي آماري کشور موردناطالعات 

هاي قبلـی توضـیح داده شـد روش     که در بخش گونه هماناز آمارهاي واقعی موجود است. 
ادیـه اروپـا در بهنگـام سـازي     دلیـل نسـبت بـه روش اتح    4مصرف حداقل بـه   -راس عرضه

بنابراین بـا در نظـر گـرفتن مـوارد فـوق و نیـز فضـاي         جداول عرضه و مصرف برتري دارد؛
سـتانده    -آماري موجود در ایران، توصیه نویسندگان مقاله حاضر به پژوهشگران حوزه داده

مصـرف را مبنـاي     -و نیز نهادهـاي آمـاري کشـور آن اسـت کـه یـک) روش راس عرضـه       
سازي جداول عرضه و مصرف قـرار دهنـد و دو) بـا توجـه بـه کارکردهـاي تحلیلـی        مبهنگا

گـردد کـه فقـط ایـن جـداول تهیـه و بهنگـام شـده و         جداول عرضه و مصرف پیشـنهاد مـی  
 محاسبه جداول متقارن متناسب با کارکرد تحلیلی، بر عهده کاربران جدول گذاشته شود.
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 ي و پیشنهادهاریگ جهینت  -6
یـک محصـول جـداول عرضـه و      -میالدي با کنار گذاشتن فرض یـک فعالیـت   60در دهه 

ي و نهـایی کاالهـا معرفـی    ا واسـطه مصرف براي تبیین سـاختار تولیـد و چگـونگی مصـرف     
عمده در تهیه جداول متقارن با فروض مختلـف   صورت بهگردیدند. پس از آن جداول فوق 

ي تعـادل عمـومی مـورد اسـتفاده قـرار      هـا  لمـد تکنولوژي، ماتریس حسابداري اجتمـاعی و  
سـتانده نهادهـاي     -ي اقتصاد دادهها لیتحلدلیل اهمیت فراوان این نوع جداول در  گرفتند. به

 این جداول ساالنه بهنگام شوند. کنند یمی جهان پیشنهاد الملل نیب
بـر معرفـی    بـراي اولـین بـار در ایـران عـالوه      در مقاله حاضر تـالش شـده اسـت کـه    

ي بهنگام سازي جداول عرضـه و مصـرف کـاربرد دو روش اتحادیـه اروپـا و راس      ها روش
ي اتحادیـه  هـا  روشمصرف در بهنگام سازي جداول عرضه و مصرف بررسی شـود.  -عرضه

به سـتانده محصـولی سـال مقصـد      ها آندلیل عدم نیازمندي  مصرف به  -اروپا و راس عرضه
راس عرضه و هستند. در این میان روش  تر مناسببراي بهنگام سازي  ها روشنسبت به سایر 

 باشد: در مقایسه با روش اتحادیه اروپا داراي چهار مزیت اصلی زیر نیز می مصرف
دو)  .زا صورت برون یک) استفاده از ستانده فعالیتی سال مقصد در فرایند بهنگام سازي به

زا در فراینـد   ي بـرون هـا  امکان تعمیم روش فوق به شـکل تعـدیل شـده و اسـتفاده از داده    
چهـار) امکـان بهنگـام سـازي      .هاي نظري و تفسیر اقتصادي سه) داشتن پایه .بهنگام سازي

هـا ایـن روش از سـتانده     بـر ایـن مزیـت    شکل مستطیلی. عـالوه  جداول عرضه و مصرف به
سازي جداول عرضـه و مصـرف نیـز اسـتفاده      بهنگام منظور به زا برونداده  عنوان بهفعالیتی 

مصرف در مقایسـه بـا    -تواند موجب دقت بیشتر روش راس عرضه یمند. این مزیت ک می
 روش اتحادیه اروپا گردد.

جدول و نهادهاي آماري در ایران  کنندگان نیتدوشود که  توصیه می ها افتهدر راستاي این ی
 سازي جدول عرضه و مصرف قرار دهند. روش راس عرضه و مصرف را مبناي بهنگام
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سـازي راس عرضـه و    معرفـی روش بهنگـام  «مختاري اصل شوطی، اشکان و افسانه شرکت، 
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 بـانوئی اصـغر   علـی  محدثـه سـلیمانی و   افسانه، شرکت، گلروز، ولیس، زاده رمضان زهرا، مشفق،
سـازي ضـرایب    تعدیل شده در بهنگام راسمتعارف و  راسهاي  ارزیابی روش«)، 1393(

ــر شــقوق مختلــف آمارهــاي    -داده  ــا تأکیــد ب ــزاســتانده اقتصــاد ایــران ب فصــلنامه » برون
 .117-152، صص 58ایران، سال نوزدهم، شماره هاي اقتصادي  پژوهش

تفـاوت فـرض تکنولـوژي در محاسـبه جـداول      هاي مارزیابی برداشت«)، 1392مهاجري، پریسا (
، رسـاله  »با تأکید بر ساختار بخش نفـت خـام و گـاز طبیعـی)    (ستانده ایران  -متقارن داده 

 دکتري اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی.

ي غیـر  هـا  روشارزیابی عملکرد نسـبی  «)، 1391( فرهاد رهبر و حسین، حسینی میرشجاعیان
مطالعـات  ، »ایـران سـتانده در فضـاي اقتصـادي     -ی جـدول داده  روزرسان بهپیمایشی 
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