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 چکیده 

 بده سدتانده-داده جدداو . هاستاستان و مناطق سطح در اطالعات و آمار داشتن اختیار در مستلزم ایمنطقه ریزیبرنامه

 و نهادها اما. دهندمی قرار اقتصادی گرانتحلیل و محققان اختیار در را بسیاری جزئی اطالعات بخشی حسابداری نظام یک عنوان

 ایمنطقده سدتانده-داده حدوزه محققان رواین از. کنندمی تدوین ملی سطح در فقط را جداو  این کشورها اغلب در آماری مراکز

 روش نمایندد،می ایمنطقده سدتانده-داده جدداو  بدرآورد بده اقددام غیرآمداری هدایروش انواع با گوناگون، تحلیلی مقاصد برای

CHARM بخد  ۰۳ در کده کردسدتان اسدتان بدرآوردی جدو  از استفاده با مقاله این در. است اهروش این جدیدترین از یکی 

 نتدای . گیدردمی قرار سنج  مورد استان این اقتصادی هایبخ  واردات به وابستگی میزان است،شده محاسبه ۰۰۳۳ سا  برای

 زیدر از بیشدتر نسدبت بده صدنعت بخد  هدایزیربخ  میدان در واردات به وابستگی میزان کلی حالت در که است آن از حاکی

 از. یافدت هابخ  این بومی ماهیت در توانمی را امر این علت که است، خدمات بخ  هایزیربخ  و کشاورزی بخ  هایبخ 

 تریلدر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت» بخ  غیرمستقیم و مستقیم وابستگی ضرایب و مستقیم وابستگی ضرایب منظر

 بده کردسدتان استان در را واردات به وابستگی کمترین «طبیعی گاز توزیع» بخ  و وابستگی بیشترین« نقل و حمل اتتجهیز و

 .اندداده اختصاص خود

 .، ضرایب وابستگی به واردات مستقیم و غیرمستقیمCHARM ستانده، روش غیرآماری-الگوی داده: واژگان کلیدی
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Abstract  

 
Regional planning requires data on areas and provincial level. Input-output tables as a sectoral 

accounting system put many detailed information to economical researchers and analysts. But the 

institutions and statistical agencies in most countries are compiled these tables only at the national level. 

So regional input-output researchers estimate regional Input-Output tables by non-survey methods to 

provide various analytical purposes. CHARM is one of the newest of these methods. In this paper, by 

using the estimated table of Kurdistan that was calculated in 30 sectors for 1390, the import dependency 

of sectors of this province is examined. The results show that in general, the import dependency in the 

sub-sector of industry sector is a greater proportion of the sub-sectors of agriculture and services sector, 

the reason for this can be found in the native nature of these sectors. In terms of direct import 

dependency coefficients and direct and indirect import dependency coefficients, the "manufacture of 

motor vehicles, trailer and semi-trailers" sector has most import dependency and the "distribution of 

natural gas" sector has the least import dependency in Kurdistan.  
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 مقدمه 

ریزی توسعه از جمله ابزارهای مهم اقتصادی اسدت آید. برنامهریزی توسعه یکی از ارکان پیشرفت ملی به حساب میبرنامه

ها ها و دولتها قرار گرفت. تحقق اهداف جامعهمورد توجه دولتکه پس از جنگ جهانی او  و به دنبا  آن بحران بزرگ اقتصادی 

ریزی ای که حتی برای رسیدن به اهداف جزئی و زودگذر نیدز بایدد برنامدهریزی است، به گونهجهت نیل به توسعه مستلزم برنامه

ریزی، اهدداف تعیدین شدده بدرای امدهیافتگی، نوع نظام برنریزی توسعه در هر کشوری به عواملی مانند سطح توسعهبرنامهداشت. 

برنامه و مالحظاتی در باب مسائل فنی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بستگی دارد. از آنجدایی کده حتدی 

توان برای تمام کشورها در قالب رهیافت و روش کشورهای مشابه دارای اقتصاد، فرهنگ و نهادهای اجتماعی یکسان نیستند، نمی

توان برای تمام مناطق یدک برنامده واحدد و یکسدان داشدت. ریزی کرد، بر همین اساس حتی در یک کشور نیز نمیدی برنامهواح

مناطق مختلف یک کشور دارای شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی متفاوتی هستند و باید با توجه به شدرایط خداص 

 ریزی کرد. هر منطقه برنامه

آیند، که مراکز آمار کشورها معموال هر پن  سدا  ریزی به شمار میها برای برنامهنده یکی از بهترین ابزارستا -جداو  داده

های ای سازگار و فراگیر از آمار مرتبط با فعالیتستانده مجموعه-پردازند. جدو  دادهستانده ملی می-بار به تدوین جداو  دادهیک

سدتانده ملدی  -. برای داشتن یک برنامه توسعه ملی با کیفیت باال تنها استفاده از جداو  دادهنمایداقتصادی هر جامعه را ارائه می

ای بده ای استفاده نمود. بخ  بسیار زیادی از تحقیقات در اقتصداد منطقدهستانده منطقه-باشد بلکه باید از جداو  دادهکافی نمی

این امر به این دلیل است که جزئیات آماری بسیار زیادی توسدط ایدن توان گفت ای وابسته است، میستانده منطقه -جداو  داده

سدتانده را در سدطح ملدی محاسدبه  -شود. به دلیل اینکه مراکدز آمداری کشدورها اغلدب جدداو  دادهجداو  به محققان ارائه می

هدایی بدرای تددوین روش مدیالدی ۰۳9۳از سدا   ستانده منطقه ای بر عهده محققان است. -کنند، وظیفه تدوین جداو  دادهمی

بنددی آمداری دسدتهها را می توان به سه دسته آماری، غیرآماری و شبهاست. این روشای معرفی شدهستانده منطقه-جداو  داده

آماری برای برآورد جدداو  منطقده ای های آماری اغلب از روش های غیرآماری و شبهبر بودن روشبر و زماننمود. به دلیل هزینه

در  ۰۰۳۳برای سا   CHARMستانده استان کردستان با استفاده از روش غیرآماری -شود. در این مقاله جدو  دادهده میاستفا

شود و به دلیل اینکده ایدن اسدتان های غربی کشور محسوب میبرآورد شده است . استان کردستان یکی از استان بخ  ۰۳قالب 

رخوردار است. ایدن اسدتان حددود دو درصدد از وسدعت کشدور را بده خدود اختصداص ای بدر مرز کشور قرار دارد، از اهمیت ویژه

 است و حدود یک درصد جمعیت کشور در این استان سکونت دارند. داده

های اقتصادی ستانده استان کردستان ، تحلیل ضرایب وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخ  -هدف از برآورد جدو  داده

شد. بحث وابستگی به واردات و در مقابل آن بحث خودکفایی از مسائل بسیار مهم اقتصادی هدر کشدور بااین استان به واردات می

داد. برای هر منطقده ایدن موضدوع تر نیز این مسئله را در سطح منطقه مورد بررسی قرارتوان به صورت جزئیرود. میبه شمار می

ها و یدا خدار  هدای اقتصدادی سدایر اسدتانچقدر به تولیدات بخ های اقتصادی خود بسیار اهمیت دارد که برای تولیدات بخ 

وابستگی دارد. هرچه تولیدات یک بخد  اقتصدادی بده واردات بیشدتر باشدد ایدن بخد  در تشییدرات شدرایط اقتصدادی کشدور 

ی بدرای اسدتان ترریزی دقیدقتوان برنامدهپذیر میهای آسیبی بیشتری خواهدداشت. در پایان مقاله با شناخت بخ پذیرآسیب

 کردستان که یکی از مناطق استراتژیک کشور است، داشت.

 مدروری بده نخسدت بخ . گرددمی دهیسازمان مشخص بخ  پن  در حاضر مقاله مطالب اهداف، این به دستیابی برای

 نظدری چدارچوب هبد که دوم بخ . پردازدمی جهان و ایران در واردات به وابستگی میزان سنج  تحقیق پیشینه درباره اجمالی

 ایمنطقده یافتدهتعدیل روش عملدی کاربسدت نحدوه و معرفی او  بخ  زیر در: استشدهتنظیم  بخ  زیر دو در یافتهاختصاص 

 داده توضدیح هدابخ  واردات بده وابسدتگی میزان محاسبه نظری مبانی دوم بخ  زیر در و شد خواهد تشریح CHARM کردن

 را آن بده مدرتبط هدایتحلیل و حاصله نتای  چهارم، بخ . باشدمی حاضر مقاله از سوم بخ  موضوع آماری هایپایه. شد خواهد

 .پرداخت خواهد گیرینتیجه و بندیجمع به نیز پایانی بخ  و دهدمی توضیح



 

 پیشینه تحقیق

لعات است که در مطا یبه واردات در سطح منطقه، موضوع یاقصاد یهابخ  یوابستگ یزانم یلموضوع سنج  و تحل

موضوع  ینا یلبه تحل یکه در سطح مل یافترا  یمطالعات توانیم یبه صورت مشخص به آن پرداخته نشده است ول یداخل

قسمت به  ینپرداخته شده است. در ا یاو منطقه یدر سطح مل ضوعمو ینپرداخته اند. در مقابل در مطالعات خار  از کشور به ا

 کنیم.یاز مطالعات انجام شده در خار  را مرور م یاخل و شمارصورت خالصه مطالعات صورت گرفته در د

که در آذرماه  "سنج  میزان آسیب پذیری بخ  های مختلف اقتصادی از محدودیت واردات"در گزارشی تحت عنوان 

های است، سنج  میزان وابستگی تولید بخ های مجلس منتشر شدهتوسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوه  ۰۰۳۰

های ایجاد های اقتصادی از محدودیت واردات، به واسطه محدودیتتلف اقتصادی به واردات و اثرپذیری توان تولیدی بخ مخ

های مرکز پژوه  ۰۰39است. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سا  های ارزی مورد بررسی قرار گرفتهشده در درآمد

های بخ  است، یکی از نتای  بسیار مهم این پژوه  این است که زیربخ رفتههای فوق صورت گمجلس شورای اسالمی تحلیل

 های اقتصادی، آسیب بیشتری از محدودیت واردات متحمل خواهند شد. صنعت نسبت به سایر بخ 

استان کشور  83ی میان اندازه نسبی مناطق و ضرایب واردات ای رابطه( در مقاله۰۰31همچنین بانویی و همکاران )

ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ای، مبنی بر اینکه هرچه اندازهاند. این آزمون براساس نظریه متداو  اقتصاد منطقهزمون قرار دادهآ

است. برای این آزمون از روش رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد، انجام شدهملی کوچکتر باشد، انتظار می

است و بر اساس آن ضرایب ای می باشد، استفاده شدههای غیرآماری برای برآورد جداو  منطقهاع روشسهم مکانی که یکی از انو

است و نتیجه پژوه  بدین صورت است استان کشور محاسبه شده 83بخ  برای  1ستانده و به تبع آن ضرایب واردات  -داده

 منطقه وجود دارد.  که رابطه منطقی بین اندازه نسبی منطقه با میزان میل به واردات

 ۰۳۳3های ای افزای  چشمگیر واردات با استفاده از جداو  داده ستانده سا ( در مطالعه8۳۰۰آلپر دومان و گو  ارتان )

ها کشور ترکیه افزای  چشمگیری در واردات، بدون ند. در طی این سا اکشور ترکیه مورد تحلیل و بررسی قرارداده 8۳۳8تا 

بخ  اقتصادی، در نهایت به این  ۰8ستانده در قالب  -است. با تحلیل جداو  دادهصادرات را تجربه کرده افزای  همزمان در

فروشی و های عمدههای تجاری از قبیل بخ اند بلکه بخ های تولیدی دلیل افزای  واردات نبودهرسند که بخ نتیجه می

 اند.ها بودهزای  چشمگیر واردات در این سا فروشی، تعمیرات وسایل نقلیه و لوازم منز  مسبب افخرده

( مفهوم واردات و تولید ارزش افزوده بر اساس تشییرات ساختاری در مراک  با استفاده از 8۳۰9در مقاله ازاتلید و چتری )

ر تشییر در های اقتصادی بر اساس دو اثبندی بخ است. هدف اصلی مقاله را طبقهستانده توضیح داده شده -تحلیل جداو  داده

ها از اند. برای این تحلیلوابستگی به واردات و توانایی تولید ارزش افزوده بر اساس افزای  یک واحد در تقاضای نهایی قرار داده

است و یکی از نتای  بدست آمده از این این کشور استفاده شده 8۳۳۳تا  ۰۳۳۳های ستانده داخلی شده سا  -جداو  داده

ست که کش  وابستگی به واردات نسبت به افزای  تولیدات داخلی بیشتر از واحد است و با افزای  یک واحدی اتحقیق این بوده

یابد و هرچه اقتصاد کشور مراک  بازتر باشد، های تولیدی بی  از یک واحد افزای  میتولیدات داخلی نیاز به واردات بخ 

 یابد.افزای  می های اقتصادی آن به واردات نیزوابستگی تولیدات بخ 

( تشیییرات ساختاری در وابستگی به واردات تولیدات کشور ترکیه برای 8۳۳2در مقاله اومیت سنسن و گوالی سنسن )

های اجرا شده است. در مقاله تحلیل وابستگی به واردات با استفاده از سیاستگرفتهمورد بررسی قرار  ۰۳۳1تا  ۰۳1۰های سا 

شود در یک شود. در نتای  مقاله ذکر میستانده، انجام می -با استفاده از یک مد  جدید از داده ۰۳3۳قبل و بعد از سا  

شود. اقتصادی که در بازارهای بین المللی مزیت رقابتی دارد، وابستگی به واردات در تولیدات ضروری در نظرگرفته نمی

برای کشور ترکیه وجود  ۰۳3۳ی از منابع خارجی در دهه ثبات اقتصادی و افزای  آسیب پذیرپیامدهایی که در اثر رشد بی

 یابد.داشته است در آینده نیز ادامه می

 

 

 



 

 مبانی نظری

 اقتصدادی هدایبخ  واردات بده وابسدتگی میدزان سدنج  و سدتانده-داده الگوهای شناسیروش توضیح به ابتدا قسمت این در

  .شد خواهد تشریح CHARM روش به ایهمنطق جداو  محاسبه نظری چارچوب سپس و شودمی پرداخته

 

 اقتصادی هایبخش واردات به وابستگی میزان سنجش و ستانده-داده الگوهای شناسیروش. 0

های داده ستانده ابزار مفیدی جهت شناسایی روابط بین بخشدی در اقتصداد فدراهم مدی آورد روش شناسی حاکم بر مد 

(Miller and Blair ,2009این روش می .)تو(  اند چگونگی توزیع ستانده یک بخXiبین تقاضاهای واسدطه ) ای توسدط سدایر

تر شدن این ایده، در یک اقتصاد مفدرو  کنندگان نهایی را روشن سازد. به منظور شفافها و تقاضاهای نهایی توسط مصرفبخ 

n  ،بخشیXi    ستانده کل بخi ،Zij   تقاضای واسطه ای بخj   از بخi  وYi  عندوان تقاضدای نهدایی از آن بخد  نیدز بده

 ( نوشت:۰را بین بخ  های دیگر و تقاضای نهایی به صورت معادله) iتوان شیوه توزیع محصو  بخ  شوند. میتعریف می

(۰) 

1

n

i ij i

j

X Z Y


 
 

های مورد استفاده آن بخد  وجدود دارد بخ  و نهادههای داده ستانده یک رابطه ثاتبی بین ستانده هر طبق فر  حاکم بر مد 

( بده ijZشود و حاصل تقسدیم مقددار نهداده واسدطه )نمای  داده می  aijشوند. این ضرایب با که با ضرایب فنی نشان داده می

 ( است:iXستانده هر بخ )

      

(8) 
ij

ij

j

Z
a

X


 
 را به صورت زیر نوشت : iتوان توزیع محصوالت بخ  پس در نهایت می

(۰) 

1

n

i ij j i

j

X a X Y


 
 

Xفرم ماتریسی سیستم به صورت AX Y   خواهد بود که در آنA  ،ماتریس ضرایب فنی مسدتقیمX ار سدتانده و بدردY 

های داده ستانده بردار تقاضای نهایی بده عندوان متشیرهدای گذارد. به طور سنتی در مد نیز بردار تقاضای نهایی را به نمای  می

 شوند.زا )متشیر های سیاستی( در نظر گرفته میبرون

 ( را به شکل زیر به فرم ماتریسی تبدیل نمود :۰توان معادله )پس می

(2) ( )Y I A X   
) حا  اگر  ماتریس )I Aکه یک ماتریسn*n  توان اسدتدال  کدرد کده ایدن سیسدتم، یدک پذیر باشد، میمی باشد، معکوس

ستانده هر بخ  و ستانده کدل  توانیم تشییراتحل یکتا دارد. پس در این سیستم ما الزاما میای است که یک راهمعادله nسیستم 

 حل آن به صورت زیر خواهد بود:اقتصاد را در پاسخ به یک شوک محاسبه نماییم و راه

(9) 1( )X I A Y   

که در آن 
1( )I A  به صدورت  شود و در این مقاله با عنوان معکوس ماتریس لئونتیف شناخته می

1( )L I A     نمدای

 داده خواهد شد. 

اطالعات ارزشمندی درباره آثار تشییر هر جزئی از تقاضای نهایی )به عنوان متشیدر بدرون زا سیسدتم( بدر روی  Lماترسی 

را بر تولید  iواحد افزای  در تقاضای نهایی بخ   ز یکآثار مستقیم و غیر مستقیم ناشی اijLاقتصاد به همراه دارد. هر دارایه از 

در ماتریس مذکور، اثر کلی)مستقیم و غیر مسدتقیم( ناشدی از افدزای  یدک واحدد از  jسازد. از جمع ستون مشخص می j بخ  

 را بر کل اقتصاد بدست می آورد: jتقاضای نهایی بخ  



 

(1) 

1

n

j ij

i

L L



 

هدای اقتصداد شدناخته ( محاسبه شده به عنوان پیوند پسین آن بخ  با سایر بخ 2که در معادله ) j ضریب فزاینده تولید بخ 

 شود.می

های اقتصادی برقرار است که شامل پیوند پسین و به طور کلی در چارچوب الگو های داده ستانده دو نوع پیوند بین بخ 

 یک اقتصاد مفرو  این پیوند ها ابزار قدرتمندی جهت یافتن بخ  های کلیدی یا پیشران هستند. در باشد.پیوند پیشین می

 مفاهیم زمینه در که پیشگامانی عنوان به توانمی را( ۰۳93)و هیرشمن ( ۰۳91) کارهای راسموسن اقتصادی ادبیات تاریخچه در

 .  برد نام اندداده انجام تجربی کارهای و پیشین پسین پیوندهای

. برای این منظدور بایدد ۰ستانده بومی است-برای سنج  میزان وابستگی به واردات هر بخ  اقدام اولیه تهیه جدو  داده

ای و واردات تعیین نمود که کاالها و خددمات وارداتدی در کددام یدک از اندواع طبقدات واردات )واردات مصدرفی، واردات سدرمایه

که از آن با عنوان ضرایب واسدطه یداد مدی  A(، مقدار معاد  9(. سپس در معادله شماره)۰۰۳۰گیرند )بانوئی، ای( قرار میواسطه

شد ترکیبی از دو مولفه 
dA و 

mA  هستند.  این دو ماتریس ، ماتریس هایn*n  هستند که به ترتیب نهداده واسدطه داخلدی و

 ی سازد. وارداتی را از هم جدا م

 با این مقدمات می توان ضریب پیوند پسین مستقیم واردات واسطه ای را به صورت زیر نوشت:

(1) .mm A X  
 

ر بیدانگر نیداز واردات واسدطه ای هد mدهد. از طرف دیگر است که ستانده هر بخ  را نمای  می n*1یک بردار  Xبه طوری که 

بخ  به طور مستقیم می باشد. همچنین می توان گفت که کل واردات واسطه ای یک اقتصاد از جمدع سدطر واردات واسدطه ای 

 بدست می آید: 

(3) 

1

n

i inv

i

m M



 

کل بر میدزان واردات بده صدورت زیدر بر مبنای ادبیات نظری جهت محاسبه آثار مستقیم و غیر مستقیم تشییر یک واحد تقاضای 

 ( را به صورت زیر باز نویسی می نماییم:9محاسبه صورت می گیرد. بدین منظور معادله)

(۳) . . ( )d m d d m m m m mX A X A X C I C I G E A X C I            
به طوری که 

mA  یک ماتریسn*n نده را به نمای  می گذارد. از طرفدی است که رابطه بین نهاده های داخلی و ستا
mA یدک

گذارد. همچنین ای وارداتی و ستانده را به نمای  میرا تشکیل می دهد که رابطه بین نهاده واسطه n*n ماتریس
dC  و

dI  بده

از کاالهای تولید شده در داخل کشور است.  گذاریترتیب تقاضای مصرفی و سرمایه
mC و

mI  نیز به ترتیب مخدار  مصدرفی و

 ( به معادله زیر رسید:۳سرمایه گذاری وارداتی است. حا   با ایجاد تشییراتی در معادله )

(۰۳) 1( ) ( )d d dX I A C I G E      
حا  اگر به دو طرف معادله به

mA:ضرب نماییم خواهیم داشت 

(۰۰) 1( ) ( )m m d d dA X A I A C I G E      
                      اگر فر  کنیم داشته باشیم:   

1( )m dS A I A    

                                                           
رزیدابی شدقوق اپژوهشدگران بده مقالده در ایدن خصدوص های تفکیک واردات صرف نظر شده و مقاله از توضیح روش شدنبه منظور جلوگیری از طوالنی  .1

 شوند. ارجاع داده می ۰۰3۳های تفکیک آن با تأکید بر جدو  متقارن سا  مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش



 

ijSشود. هر درایه ایدن مداتریس یعندیمی شناخته ریس وابستگی وارداتبه عنوان مات S در ادبیات نظری ماتریس
، میدزان نیداز  

مدی  j در پاسخ به یک واحد افزای  در تقاضای نهایی در بخد  i مستقیم و غیرمستقیم به نهاده واسطه ای وارداتی توسط بخ 

1توان بیان کرد کهباشد. بنابراین می

n

ij

i

S



، کل نیاز وارداتی به طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزای  یدک واحدد تقاضدای 

گذارد یا به عبارت دیگر حاصل ایدن جمدع پیوندد پسدین مسدتقیم و غیدر مسدتقیم در کل اقتصاد را به نمای  می jنهایی بخ  

 نماید.واردات را محاسبه می

 

 CHARM روش از استفاده با ایمنطقه ستانده-داده جدول محاسبه. 2

ها و میزان ، یک اقتصاددان آلمانی در یک اقدام ابتکاری و با ایجاد حلقه ارتباطی بین درجه ناهمگنی بخ 8۳۳۳در سا  

ای ارائده نمدود کده  بده را برای محاسبه جدداو  منطقده CHARM( روش Cross-Haulingمبادالت همزمان تجاری دوطرفه )

است. در ادامه این روش در چهدار « دوطرفه تجاری همزمان مبادالت با لحاظ ایمنطقه محاسبه جداو  شدهاصالح روش»معنای 

 شود.میگام کلی توضیح داده 

گدردد )فلدگ و سدتانده محاسدبه می-ی ملدی، مداتریس ضدرایب دادهسدتانده-برمبنای یک جدو  متعارف دادهابتدا  ،گام او در 

ای بدین فعدالیتی منطقده، مداتریس مبدادالت واسدطه سدتانده.  با ضرب ماتریس مذکور در (8۳۳۳و کروننبرگ،  8۳۰9همکاران، 

 آید:صورت زیر به دست میای بهمنطقه

(۰8)  
ای را نشان بین فعالیتی منطقهای به ترتیب تابع تولید لئونتیف و ماتریس مبادالت واسطه و  های ی فوق، ماتریسدر رابطه

 دهند. می

بدا توجده بده گام دوم برآورد اجزای تقاضای نهائی )مصرف خانوار، مصرف دولت و تشکیل سدرمایه( در ناحیده دوم جددو  اسدت. 

 استفاده از نسبت ستانده منطقه به ستانده متناظر آن در سطح ملدی و سدپس ضدرب آن در اجدزای و با آمارهای موجود در ایران

 ای محاسبه خواهد شد. ، ناحیه دوم جدو  منطقهتقاضای نهایی ملی

گام سوم اختصاص به برآورد صادرات و واردات هر بخ  دارد. برای این منظدور بدا در اختیدار داشدتن سدتانده منطقده و بدرآورد 

 زیر محاسبه کرد: صورتبهتوان رابطه بردار عرضه منطقه را تقاضای واسطه در مرحله قبل، می

(۰۰) 

 
 محاسبه است: رابطه تراز کاالیی هم از طریق فرمو  زیر قابل

(۰2) 

 
، Rام در منطقده iفعالیدت  )عرضده( بردار برآوردی ستانده ستانده متعارف ملی،-ماتریس ضرایب داده که در دو رابطه فوق 

دهند. کروننبدگ را نشان می تراز تجاری منطقه و  Rدر منطقه  iتقاضای نهایی برآوردی فعالیت  ستانده واقعی منطقه،  

 (:8۳۳۳برد )کروننبرگ، به کار  Cross-Haulingرابطه زیر را برای نشان دادن 

(۰9)  
(۰1)   
(۰1)  

دهنده صدادرات و بده ترتیدب نشدان و  ام، i( کداالی Cross-Haulingمبادالت همزمان تجاری دوطرفه ) در رابطه فوق 

، کروننبدرگ ی بدرای محاسدبه اسدت.امi حجم تجارت منطقه در مورد کاالیهم  وام iبیانگر تراز تجاری کاالی  واردات، 



 

 کند که سهم مبادالت همزمان تجارت دوطرفه یک کاال در سطح ملی با سهم متناظر آن در سدطح منطقده برابدر اسدتفر  می

 شود:صورت زیر بیان میام در سطح ملی بهiی کاالی ی ناهمگنرابطه درجه فر ،این در راستای  (.)

(۰3) 

 
(۰۳)  

طح ملدی ام در سiدرجه ناهمگنی کاالی  . بردار واحد است و  دهندام را نشان میiبه ترتیب ملی و کاالی  iو  های اندیس

کندد کده مبدادالت ( مشدخص مدی۰۳کنندد. رابطده )ام را در سطح ملی بیان میiمبادالت همزمان تجارت دوطرفه کاالی  و 

ی ناهمگنی تدابعی اسدت ( دارد و درجه( بستگی به درجه ناهمگنی آن کاالها )ام در سطح ملی )iتجاری دوطرفه کاالی 

( که البته مصرف نهایی شدامل مصدرف خانوارهدا، مصدرف  نهایی  تقاضای و ای واسطهتقاضای ( و مصرف )ستانده )از 

 دولت و تشکیل سرمایه است.

ی زیدر بدسدت منطقده را از رابطده در سطح توان ، می(ای)با توجه به فر  برابری درجه ناهمگنی ملی و منطقه

 آورد:

(8۳)  
بده ترتیدب ارزش تولیدد،  و  ،دهدد ام در سطح منطقه را نشدان مدیiی کاالی مبادالت همزمان تجارت دو طرفه 

بردارهدای اکندون کنندد. هایی )بدون خالص صادرات( در سدطح منطقده را آشدکار میای بین فعالیتی و تقاضای نمبادالت واسطه

 گردند:ام به صورت زیر حاصل میiام و یا فعالیت iصادرات و واردات کاالی 

(8۰) 
 

 

(88) 
 

ها، بردار ارزش افدزوده بده ر در اختیار داشتن مقادیر آماری ستانده فعالیتدر گام آخر با توجه به برآورد هزینه واسطه و همین طو

 شود.صورت پسماند محاسبه می

 

 های آماریپایه 

 از:  اندعبارتآمارهای مورد استفاده در این تحقیق، 

 شددهیهته یلدم ۰۰۳۳با فر  ساختار ثابدت فدروش محصدو  سدا   یتدر فعال یتستانده متعارف فعال-جدو  متقارن داده -یک

 مجلس.  یهاتوسط مرکز پژوه 

 .کردستاناستان  ۰۰۳۳سا   یامنطقه یهاحساب -دو

و  شدده فعالیدت محاسدبه 12در  کردسدتان سدتانده اسدتان-جدو  داده CHARMهای فوق و با استفاده از روش بر مبنای داده

بخد ،  ۰۳اسبه شدده و در گدام بعدد بدا تجمیدع در سپس با انجام عملیات مربوط به تفکیک واردات، جدو  بومی این استان مح

است. همچنین الزم بده ذکدر اسدت کده های اقتصادی استان کردستان قرار گرفتهمبنای سنج  میزان وابستگی به واردات بخ 

 . استگرفتهانجام Excelافزار مقاله با استفاده از نرم ینمحاسبات ا یهکل

 

  هایافته

هدای اقتصدادی در اسدتان اصلی مقاله حاضدر سدنج  میدزان وابسدتگی بده واردات بخ  همانطور که اشاره شد موضوع

نتای  حاصل از محاسبات مربوط  .است ۰۰۳۳در سا   CHARMکردستان مطابق جدو  برآوردی این استان با استفاده از روش 

 به سنج  میزان وابستگی به واردات در ادامه در قالب سه جدو  ارائه خواهد شد. 



 

ای اقدام ای، واردات مصرفی و واردات سرمایهم نخست پس از تفکیک واردات و طبقه بندی آن در سه قسمت واردات واسطهدر گا

توان برای سنج  میزان وابستگی تولید هر بخ  بده واردات است. از این ماتریس میشده بخ  ی هراواردات واسطهبه محاسبه 

اند که به دلیل عددم گنجدای  محاسبه شده ۰۳*۰۳ست این ارقام به شکل یک ماتریس ای استفاده کرد. الزم به توضیح اواسطه

 است:( ارائه شده۰است. نتایح حاصل در جدو  )ای در هر بخ  اکتفا شدهدر مقاله حاضر صرفاً به ارائه مجموع واردات واسطه

 

 0931وردی استان کردستان در سال ها مطابق جدول برآای بخش: واردات واسطه1 جدول

  تیمحصول/ رشته فعال نام

 ۰۳9112۳ ، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکارمرغداری زراعت باغداری، دامداری،

 ۰۳۰831 ی و ماهیگیریدارجنگل

 888۳2 معدن

 9۳9۰۰۰ صنایع وابسته به کشاورزی

 8133۰ ی نفتی و محصوالت شیمیاییهافرآوردهساخت کک و 

 ۰93۰۰۰ ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 ۰۰۰818 یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی 

 ۰۳۳319 ساخت فلزات اساسی

 ۰1112۳ و تجهیزات آالتنیماش جزبهساخت محصوالت فلزی فابریکی 

 8۰۰۳31 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 222۳8 ونیزیوتلویرادبرقی و  آالتنیماشساخت 

 83918 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 ۰3۰98 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجهیزات حمل و نقل

 ۰۳8۰۰1 ی نشده در جای دیگر و بازیافتبندطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 8۳389 برق

 1۳91 توزیع گاز طبیعی

 ۰1۳۳۰1 آب

 ۰911۰2۰ ساختمان

 ۰1۳۰۳۳۰ ی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشخردهی، فروشعمده

 ۰۳33۳۳ هتل و رستوران

 3133۰1 و حمل و نقل آهنراه

 1۰991 بانک

 3۳۰۳2 هاآنهای جنبی ی مالی و فعالیتهایگرواسطهپست، بیمه و سایر 

 ۰1921۰ خدمات واحدهای مسکونی و مستغالت

 ۳232۰۳ ومی، دفاعی، انتظامی و تامین اجتماعی اجباریامور عم

 ۳۰11۰ آموزش

 1۳392 آموزش عالی

 ۰۰۰۳3۰ بهداشت و درمان

 ۰۰239۳ ی و مذهبیورزش ی،حیتفر

 ۰1128 سایر خدمات

 ۰8۰۰۳3۰1 مجموع

 تحقیقمنبع: محاسبات                  

 



 

میلیون ریا  از  93111۳3برای تولید « یوابسته به کشاورز یعصنا»دهد که به عنوان مثا  بخ  این جدو  نشان می

ای از سایر مناطق و خار  از کشور استفاده میلیون ریا  از کاالها و خدمات واسطه 9۳9۰۰۰محصوالت خود، به طور مستقیم 

 ۰911۰2۰ یماز محصوالت خود، به طور مستق یا ر یلیونم ۰223۰۰1۳ یدتول یبرا« ساختمان»است. همچنین بخ  کرده

مشابه تحلیل فوق برای تمامی  است.مناطق و خار  از کشور استفاده کرده یراز سا یااز کاالها و خدمات واسطه یا ر یلیونم

 ها قابل ارائه است. بخ 

های اقتصادی استان کردستان به واردات، کافی است ارقام مندر  به منظور مقایسه میزان وابستگی مستقیم تولید بخ 

ای ( نتای  محاسبات مربوط به ضرایب واردات واسطه8جدو  فوق را در معکوس ماتریس ستانده قطری ضرب کرد. جدو  ) در در

 دهد. مستقیم را نشان می

 های اقتصادی استان کردستان: ضرایب مستقیم وابستگی به واردات تولید بخش2 جدول

 تیمحصو / رشته فعال نام
ضرایب 

 ستقیمم
 رتبه

 ۰1 ۳9۰۰۳۰ ، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکارمرغداری زراعت باغداری، دامداری،

 ۰8 ۳98۰81 ی و ماهیگیریدارجنگل

 81 ۳9۳888 معدن

 8۰ ۳9۳31۰ صنایع وابسته به کشاورزی

 1 ۳9۰۰۰8 ی نفتی و محصوالت شیمیاییهافرآوردهساخت کک و 

 8 ۳92۰۳3 ستیکساخت محصوالت از الستیک و پال

 ۰2 ۳9۰918 یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی 

 1 ۳9۰22۰ ساخت فلزات اساسی

 2 ۳9۰129 و تجهیزات آالتنیماش جزبهساخت محصوالت فلزی فابریکی 

 9 ۳9۰91۳ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 ۰ ۳9۰1۳1 ونیزیوتلویرادبرقی و  آالتنیماشساخت 

 3 ۳9۰۳19 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 ۰ ۳92223 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجهیزات حمل و نقل

 ۳ ۳98921 ی نشده در جای دیگر و بازیافتبندطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 8۳ ۳9۳۰19 برق

 ۰۳ ۳9۳۳8۳ توزیع گاز طبیعی

 ۰۰ ۳9۰38۳ آب

 ۰۳ ۳9821۳ ساختمان

 ۰3 ۳9۰۳۰3 ی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشخردهی، فروشعمده

 8۳ ۳9۳319 هتل و رستوران

 ۰۰ ۳98۰33 و حمل و نقل آهنراه

 88 ۳9۳3۰3 بانک

 ۰1 ۳9۰۳۰۳ هاآنهای جنبی ی مالی و فعالیتهایگرواسطهپست، بیمه و سایر 

 83 ۳9۳۰31 مستشالتخدمات واحدهای مسکونی و 

 ۰9 ۳9۰8۰3 امور عمومی، دفاعی، انتظامی و تامین اجتماعی اجباری

 81 ۳9۳829 آموزش

 ۰۳ ۳9۳۳1۳ آموزش عالی

 82 ۳9۳1۳2 بهداشت و درمان

 89 ۳9۳121 ی و مذهبیورزش ی،حیتفر

 8۰ ۳9۳3۳3 سایر خدمات

 - ۳9۰1۳۳ میانگین

 تحقیقمنبع: محاسبات             



 

 

پذیر است. با از طریق جدو  فوق امکان یبه سادگهای اقتصادی استان کردستان سه میزان وابستگی مستقیم تولید بخ مقای

 توجه به این جدو  نتای  کلی به شرح زیر قابل مشاهده است: 

 و الستیک از محصوالت ساخت»و « نقل و حمل تجهیزات و تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت»بخ   -

به ترتیب اولین، دومین و سومین وابستگی مستقیم را به « یو و تلویزیونو راد یبرق آالتینساخت ماش»و « پالستیک

 واردات دارند. 

و بعد از آن به « توزیع گاز طبیعی»کمترین میزان وابستگی مستقیم به واردات در استان کردستان مربوط به بخ   -

 است. « و مستشالت یمسکون یاخدمات واحده»و « برق»های ترتیب بخ 

است که در مقایسه با رقم مشابه ملی یعنی عدد  ۳9۰1۳۳میانگین وابستگی مستقیم به واردات در این استان عدد  -

ای تر در خصوص نظریه اقتصاد منطقهاست. این امر همانطورکه پی مقدار بزرگتری را به خود اختصاص داده ۳9۳1۳1

 مطرح شد، قابل انتظار بود. « به واردات در سطح مناطق از میل به واردات در سطح ملیتر بودن میل بزرگ»مبنی بر 

 ( را به شکل زیر تفسیر نمود:8مندر  در سطر او  جدو  ) ۳9۰۰۳۰توان عدد به عنوان نمونه می -

بریشم و زنبورعسل و مرغداری، پرورش کرم ا ی،دامدار ی،زراعت باغداربخ  »گر این است که اگر ارزش تولید این عدد بیان

ریا  افزای   ۰۰۳۰۳۳ای به اندازه به میزان یک میلیون ریا  افزای  یابد، نیاز مستقیم این بخ  به واردات واسطه« شکار

 خواهد یافت. 

های اقتصادی استان کردستان مورد بررسی قرار خواهد درگام بعد میزان وابستگی به واردات مستقیم و غیرمستقیم بخ 

ای این بخ  ها نیازهای واسطهیابد، الزم است سایر بخ که یک واحد تولید بخ  ساختمان افزای  میای مثا  زمانیگرفت. بر

ها برای تامین نیازهای را تامین کنند، تا بخ  ساختمان بتواند تولید خود را به میزان یک واحد باال ببرد. از این رو سایر بخ 

ها و خدمات بخ  خود را افزای  داده و آن را به بخ  صنعت عرضه کنند و یا واردات خود توانند تولید کاالبخ  ساختمان می

کنند. لذا افزای  تولید در بخ  ساختمان به طور های اقتصادی معموال ترکیبی از این دو حالت را انتخاب میرا باال ببرند. بخ 

ها برای تامین نیازهای بخ  شود و در مرحله بعد سایر بخ ها میای توسط سایر بخ مستقیم منجر به افزای  واردات واسطه

ای بیشتری از سایر ها نیز مجبورند کاالها و خدمات واسطهساختمان ناگزیرند تولید خود را افزای  دهند که در پی آن، این بخ 

چنین افزای  واردات خواهند شد. های دیگر هم برای تامین این نیاز محبور به افزای  تولید خود و همها تقاضا کنند. بخ بخ 

شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم مقادیری از کاال و این چرخه به همین ترتیب ادامه خواهد یافت و طی آن مالحظه می

است. ضرایب مربوط به واردات مستقیم و غیرمستقیم که براساس جدو  برآوردی استان کردستان در خدمات وارد منطقه شده

 ( قابل مشاهده است.۰است در جدو  )محاسبه شده ۰۰۳۳سا  

 

 های اقتصادی استان کردستان: : ضرایب مستقیم و غیرمستقیم وابستگی به واردات تولید بخش3 جدول

 تیمحصو / رشته فعال نام

ضرایب 

مستقیم و 

 غیرمستقیم

 رتبه

 ۰1 ۳9۰18۰ ریشم و زنبورعسل و شکار، پرورش کرم ابمرغداری زراعت باغداری، دامداری،

 ۰8 ۳982۰۰ ی و ماهیگیریدارجنگل

 83 ۳9۳893 معدن

 ۰9 ۳9۰۳۳2 صنایع وابسته به کشاورزی

 3 ۳9۰181 ی نفتی و محصوالت شیمیاییهافرآوردهساخت کک و 

 8 ۳929۳۰ ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 ۰2 ۳98۳93 یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی 

 1 ۳9۰۳۰1 ساخت فلزات اساسی

 2 ۳92۰۳3 و تجهیزات آالتنیماش جزبهساخت محصوالت فلزی فابریکی 



 

 9 ۳92۳1۰ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 ۰ ۳928۰۳ ونیزیوتلویرادبرقی و  آالتنیماشساخت 

 1 ۳9۰118 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 ۰ ۳99۰1۳ ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجهیزات حمل و نقل

 ۳ ۳9۰81۳ ی نشده در جای دیگر و بازیافتبندطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 8۳ ۳9۳888 برق

 ۰۳ ۳9۳۳۰1 توزیع گاز طبیعی

 ۰۰ ۳98۰32 آب

 ۰۳ ۳9۰8۳2 ساختمان

 8۳ ۳9۰۰21 وسایل نقلیه و کاالها ی، تعمیرفروشخردهی، فروشعمده

 ۰3 ۳9۰۰2۰ هتل و رستوران

 ۰۰ ۳9899۳ و حمل و نقل آهنراه

 8۰ ۳9۰۰۳8 بانک

 ۰۳ ۳9۰881 هاآنهای جنبی ی مالی و فعالیتهایگرواسطهپست، بیمه و سایر 

 81 ۳9۳219 خدمات واحدهای مسکونی و مستشالت

 ۰1 ۳9۰2۰3 ماعی اجباریامور عمومی، دفاعی، انتظامی و تامین اجت

 81 ۳9۳8۳9 آموزش

 88 ۳9۰۳31 آموزش عالی

 82 ۳9۳311 بهداشت و درمان

 8۰ ۳9۳۳13 ی و مذهبیورزش ی،حیتفر

 89 ۳9۳319 سایر خدمات

 - ۳98۰۰۳ میانگین

 تحقیقمنبع: محاسبات              

 با توجه به این جدو  نتای  کلی به شرح زیر قابل مشاهده است: 

غیرمستقیم بخ  »سطر او  به این ترتیب قابل تفسیر است: ضریب مستقیم  ۰عنوان نمونه عدد مندر  در جدو   به -

است، یعنی اگر دولت سیاست  ۳9۰18۰« مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار ی،دامدار ی،زراعت باغدار

مرغداری،  ی،دامدار ی،زراعت باغدار»محصوالت بخ  مالی انبساطی اعما  کرده و یک میلیون ریا  بر تقاضای خود از 

گاه واردات مستقیم و غیرمستقیم این بخ  در استان کردستان بیفزاید، آن« پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار

 ریا  افزای  خواهد یافت. تمامی این ارقام به همین ترتیب قابل تفسیر هستند.  ۰18۰۳۳به میزان 

( بزرگتر هستند. یعنی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم در مقایسه با ضرایب 8مقایسه با جدو  )( در ۰ارقام جدو  ) -

اند. این امر هم در میانگین و هم به صورت بخشی قابل رؤیت مستقیم همواره مقادیر بیشتری را به خود اختصاص داده

بوده است، به این معنا که اگر  ۳98۰81ضریب مستقیم « یگیریو ماه یدارجنگل»است. به عنوان مثا  درمورد بخ  

به میزان یک میلیون ریا  افزای  یابد، نیاز مستقیم این بخ  به واردات « یگیریو ماه یدارجنگل»ارزش تولید بخ  

است، یعنی اگر دولت  ۳982۰۰ریا  افزای  خواهد یافت. اما ضریب غیرمستقیم این بخ   8۰81۳۳ای به اندازه واسطه

« یگیریو ماه یدارجنگل»طی اعما  کرده و یک میلیون ریا  بر تقاضای خود از محصوالت بخ  سیاست مالی انبسا

 ریا  افزای  خواهد یافت. 82۰۰۳۳گاه واردات مستقیم و غیرمستقیم این بخ  به میزان بیفزاید، آن

گی به واردات های صنعت میزان وابستهای بخ  کشاورزی و وابسته به کشاورزی در مقایسه با زیربخ زیربخ  -

 توان در ماهیت و ساختار بومی این بخ  جستجو کرد. کمتری دارند و دلیل این امر را می

، «نقل و حمل تجهیزات و تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت»های نتای  حاکی از آن است که بخ  -

 به ترتیب بیشترین میزان« یو و تلویزیونو راد یبرق آالتینساخت ماش»و « پالستیک و الستیک از محصوالت ساخت»

 اند. یرمستقیم وابستگی به واردات را به خود اختصاص دادهو غ یممستق یبضرا



 

شود و پس از آن مشاهده می« توزیع گاز طبیعی»کمترین میزان وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به واردات در بخ   -

 هستند. های دوم و سوم حائز رتبه« معدن»و « برق»های بخ 

 

  گیریبحث و نتیجه
های اقتصادی اسدتان های مختلف اقتصادی و اثرپذیری توان تولیدی بخ سنج  میزان وابستگی به واردات تولید بخ 

 CHARMکردستان از واردات موضوع اصلی پژوه  حاضر بود. در این راستا ابتدا به وسیله معرفی یدک روش جدیدد بدا عندوان 

بخ  تجمیع گردید. در ادامه بدا کمدک روش معرفدی  ۰۳بخ  محاسبه و سپس در  12ن کردستان در ستانده استا-جدو  داده

 شده در قسمت مبانی نظری میزان وابستگی به واردات هر بخ  محاسبه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تقیم در نتددای  حدداکی از آن اسددت کدده در اسددتان کردسددتان بیشددترین وابسددتگی بدده واردات از منظددر ضددرایب مسدد

« ساخت محصوالت از الستیک و پالسدتیک»، «نقل و حمل تجهیزات و تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت»هایبخ 

و « برق» ،«توزیع گاز طبیعی»بخ   و کمترین میزان وابستگی به واردات نیز در« یو و تلویزیونو راد یبرق آالتینساخت ماش»و 

ساخت محصوالت از »های از منظر ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نیز بخ  .وجود دارد« ستشالتو م یمسکون یخدمات واحدها»

و  یبرقد آالتینساخت ماشد»و « حمل و نقل یزاتساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجه»، «الستیک و پالستیک

از کمترین میدزان وابسدتگی بده « معدن»و « برق»، «عیتوزیع گاز طبی»های یزان و بخ م یشترینب یببه ترت «یزیونو تلو یوراد

 واردات برخوردار هستند.

اسدت، بدا ای شدههای اخیر به مسائل خودکفایی و کاه  وابستگی به دنیای خدار  توجده ویدژهبا توجه به اینکه در سا 

ریزی درست و توان یک برنامهمی هایی که در مناطق مختلف کشور بیشترین وابستگی به واردات را دارند،شناخت درست از بخ 

ها از جانب این شرایط پذیری این بخ ها داشت که اگر کشور در شرایط ویژه قرار گرفت آسیبدقیقی را برای تولیدات این بخ 

هدا توان انتظار داشت که با ارتقاء تدوان تولیددی، میدزان وابسدتگی بده واردات ایدن بخ تر حتی میکاه  یابد. با نگاه بلندمدت

 کاه  یابد.

 

 منابع
 ( ۰۰31بانوئی، علی اصشر، بزازان، فاطمه، پروین، سهیال، کرمی، مهدی، آزاد، سید ایمان). ی نسبی ی بین اندازهآزمون رابطه

، صدص ۰، شدماره 9، دوره فصلنامه بررسی های اقتصدادی .استان کشور 83و ضرایب واردات مناطق: مطالعه موردی 

89-۰. 

 بر جدو   یدآن با تأک یکتفک یهاشقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش یابیارز .(۰۰۳۰) اصشریعل ی،بانوئ

 .۰۰-12، صص 39شماره  ،یاقتصاد گذارییاستدو فصلنامه س .۰۰3۳متقارن سا  

 ( ۰۰۳۰دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوه  های مجل  شورای اسالمی).  سدنج  میدزان آسدیب پدذیری بخد  هدای

 .۰81۳۰شماره مسلسل:  .تصادی از محدودیت وارداتمختلف اق
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