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  وابستگي تجاري كشورهاي شرق آسيا  ةدرج
  1المللي آسيايي بين ةستاند ـ دادهجدول با استفاده از 

  *ناهيد پوررستمي

  چكيده
 ةصادرات رويكرد كشورهاي شرق آسيا در چند ده ةافزايش رشد اقتصادي با تكيه بر توسع

عينـي ايـن    المللـي آسـيايي تبلـور     بين ةستاند ـ اخير بوده كه تنظيم و استخراج جدول داده
 ةچنين مطالع اين كشورها و هم ازسويهاي اتخاذشده  تر سياست دقيق ة. مطالعاسترويكرد 

نقش ژاپن و چين در منطقه براي  ةديگر و مقايس وابستگي تجاري اين كشورها به يك ةدرج
 درصد از صادرات خود را به اين دو كشـور داشـته، حـائز    35ها تا  كه در برخي سال  ،ايران

ديگر و  گي كشورهاي منطقه به يكوابست ةنتايج مطالعه حاكي از افزايش درج .است اهميت
حـائز اهميـت بـاالبودن ميـزان      ةنكتـ  .سـت به ساير كشـورهاي دنيا  ها آنوابستگي كاهش 

 اسـت.  2005تا  1990هاي  تدريجي آن در سال كاهش اتوجه بهب خوداتكايي اين كشورها،
گرايي و گسترش تجارت در كشـورهاي شـرق آسـيا بـا محوريـت       درواقع، سياست منطقه

 ةنتـايج تحقيـق كـاهش درجـ    از ديگـر  يكي  ظرفيت توليد داخلي اجرا شده است. افزايش
 .استبعد  به 2000وابستگي كشورهاي منطقه به ژاپن و افزايش آن به چين از سال 

  .خوداتكايي ،وابستگي ،شرق آسيا ةمنطق ،گرايي هم ،ستانده ـ جدول داده ها: واژهكليد

  . JEL: F15،F42 ،F63 بندي بقهط

  
  مقدمه. 1

 چنـد  در آسـيا  شرق كشورهاي ةاي درخصوص علت و چگونگي توسع مطالعات گسترده
 گسـترش  بـر  تأكيـد اخير صورت گرفته است. فصل مشـترك نتـايج ايـن مطالعـات      ةده
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 Filippini and( اقتصادي در كشورهاي مزبور اسـت  ةترين عامل توسع مهم مثابة بهتجارت 

Molini 2003; Kohama 2003تجـارت   ةاهميت در مدل توسع  حائز ةنكت ).1376زاده  نقي ؛
هـاي مختلـف اقتصـادي و     خارجي در كشورهاي شرق آسيا توجه به خوداتكـايي بخـش  

خوداتكايي بخش صـنعت   ةويژه درج ها، به خوداتكايي آن ةريزي براي افزايش درج برنامه
 ةاز دهـ تأثير همـين نگـرش    هم در درون كشورها و هم در داخل منطقه بوده است. تحت

 هـا  تجـاري آن  يتحليل ساختار تجارت ميان برخي كشورهاي شرق آسـيا و شـركا   1960
ر ) دInstitute of Developing Economies/ IDE( توسـعه  اقتصادهاي درحال ؤسسةم ازسوي

 ،1965سسـه در سـال   ؤايـن م  ).Miller and Blair 2009( قـرار گرفـت   بررسـي  موردژاپن 
شـمالي،  مريكـاي  اشـامل اروپـا،    همنطقـ  شـش را بـراي   1958سـال   ةستاند ـ جدول داده

گيـري و   بخـش كشـاورزي، مـاهي    هشـت و ژاپن و براي ، التين، آسيا، اقيانوسيهمريكاي ا
 محصوالت ريسا ،يفلز محصوالت و فلزات ،ييايميش عيصنا ،ينساج معدن، ،يدار جنگل
المللـي آسـيايي    بـين  ةستاند ـ جدول داده ،حاضر حال . دركردو خدمات استخراج  ،يصنعت
ة منطقـ  درونكشـور   ده كشور شامل چهارده ها و نهادهاي محلي براي كاري سازمان با هم
يعني كشورهاي چين، اندونزي، كره، مـالزي، تـايوان، فيليپـين، سـنگاپور،      هيانوسياق ـ ايآس

و سـاير   ،اروپـا كنـگ، هنـد،    منطقه يعني هنـگ   يرونبگروه  چهار و ژاپن و ،مريكااتايلند، 
 شود. ظيم ميبخش تهيه و تن 76كشورهاي جهان در 

معني مصرف توليدات داخلي  در ادبيات اقتصادي به )self-sufficiency( ييمفهوم خودكفا
. براساس اين تعريف، اقتصاد خودكفا اقتصادي است كه بـا سـاير كشـورها تجـارتي     است

ابعاد مختلف و براي كاالهـاي متفـاوت   از  هاي بسياري محدود دارد. اين مفهوم در پژوهش
خودكفـايي در توليـد برخـي     و موردتوجه قـرار گرفتـه اسـت كـه خودكفـايي در انـرژي      

 )self-dependency( . اما ميـزان خوداتكـايي  ستها آن ةمحصوالت غذايي نظير گندم ازجمل
ظرفيـت  اي داخلي با هدف افزايش  هاي واسطه معني درصد استفاده از نهاده صنايع كشور به

 صـادرات  ةتر در اقتصاد داخل كشور ازطريق توسع بيش ةتوليد داخلي و ايجاد ارزش افزود
گـر درصـد اسـتفاده از     بيـان  )interdependency( وابسـتگي  ة. درمقابـل، مفهـوم درجـ   است
 هشد تعريف ).ibid( شرستا و حاصبه ازسوي . مفهوم اخيراست اي وارداتي هاي واسطه نهاده

  محاسبه شده است. 2000و  ،1995، 1990هاي  و براي سال
دهي شده است، درنظـر اسـت بـا اسـتفاده از      بخش سازمانهفت كه در  ،در اين مطالعه

 ةدر درون منطقـ  2كشور شرق آسـيا  نُهوابستگي و خوداتكايي  ةميزان درج يادشده،تعريف 
جـدول  چنـين سـاختار تجـارت ميـان ايـن كشـورها بـا اسـتفاده از          اقيانوسيه و هـم  ـ آسيا
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 ةاستخراج و رونـد آن باتوجـه بـه نتـايج مطالعـ      2005آسيايي سال المللي  بين ةستاند  ـ  داده
 ،چنـين درنظـر اسـت    . هـم شـود ) بررسـي  Shrestha and Hasebe, 2006( شرستا و حاصـبه 

هاي وابستگي و خوداتكايي، نقش و جايگاه ژاپن در روند تغييرات اين  بااستفاده از شاخص
  با چين مقايسه شود.ها بررسي و  شاخص

  
  . مباني نظري تحقيق2

تدريج در سطح كـالن   ههاي روابط اجتماعي بشر است كه ب ترين شكل تجارت يكي از كهن
گذاران قرار گرفتـه   مردان و سياست ابزاري براي پيشرفت اقتصادي موردتوجه دولت منزلة به

 ها در قرون گاه مركانتليسمثروت، براساس ديد مثابة بها به است. هرچند، تعريف فلزات گران
ها شـد، امـا ايـن سياسـت در      ميالدي، موجب محدوديت تجارت ميان ملت هفده و هجده

آدام  شـد. بـازنگري   كرده ئبلندمدت كاربردي نبود و با تعريفي كه آدام اسميت از ثروت ارا
ـ     مزيـت « ةنظريـ  ةاسميت ثروت كشور را توان توليد كاال و خدمات تعريف كـرد و بـا ارائ

 ةنظريـ  ئـة ارا بـا  1817 سال دراو،  ازاقتصاددانان پس ،و ديويد ريكاردو و جيمز ميل »مطلق
را  داخلـي  توليد درنتيجه و كارايي توانيم نشان دادند كه با گسترش تجارت »نسبي مزيت«

كــه از پــذيرش بــود  قابــلايــن نگــرش بــراي كشــورهايي  ).Salvatore 2013( افــزايش داد
صنعتي برخوردار بودند و توان رقابت با صنايع پيشرفته را  ةبراي توسعهاي الزم  زيرساخت

 توسعه، مانند ژاپن در اواخر قرن سازيِ كشوري درحال صنعتي ةداشتند. اما براي اجراي برنام
براساس تعريف مزيـت نسـبي پويـا     ،دليل همين ارچوب نظري مناسبي نبود. بهه، چنوزدهم

صنعتي براساس الگوي پرواز غازهاي وحشـي   ةتوسع (برخالف مزيت نسبي ايستا) الگوي
ژاپن و سپس در سال  در 1930 ةابتدا در ده )Kaname Akamatsu( كانامه آكاماتسو ازسوي
شـود فراينـد جبـران     در محافل علمـي دنيـا مطـرح شـد. در ايـن الگـو تـالش مـي         1962
ده از اسـتراتژي  شرق آسـيا بـا اسـتفا    ةشده در منطق هاي كشورهاي ديرصنعتي  ماندگي عقب

  سازي شود. صادرات مدل ةجايگزيني واردات و توسع
صـنعتي ايـن    ةتوسـع  ةاجـراي برنامـ   ةكشورهاي شرق آسيا و نحـو  ةدرخصوص تجرب

گرفتـه كـه نتـايج حـاكي از       صورت بسياريمطالعات  يادشدهارچوب مدل هكشورها در چ
گذشـته اسـت.    ةچهار دهـ از  صنعتي در بيش ةتوسع ةموفقيت اين كشورها در اجراي برنام

كشورهاي شـرق   بينگرايي اقتصادي  افزايش هم ةالگويي كه ضمن افزايش توليد ملي، زمين
تجـاري قـرار    ةتوان اين كشورها را درقالب يك منطق آسيا را فراهم كرده است. اگرچه نمي
  آسيايي شده و كاركرد يك منطقه را داشته است. ةداد، درعمل، موجب ايجاد يك كارخان
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گرايي در كشورهاي شرق آسـيا در   اي مراحل منطقه در مطالعه )Baldwin 2008( الدوينب
ـ ب)  )،unilateralism( گرايي جانبه الف) گسترش يك ةگذشته را به سه مرحل ةسه ده خير أت

گرايـي تقسـيم    ج) گسترش منطقـه و  ،گرايي جانبه يكبخشيدن به  و سرعتگرايي  منطقهدر 
ـ  ،شـود  طور مختصر معرفي مي هكه درادامه ب ،كند. اين الگو مي گرايـي   خـوبي فراينـد هـم    هب

  ند.ك  كشورهاي شرق آسيا را تشريح مي
 

  1990تا  1980 ةگرايي از اواسط ده جانبه گسترش يك :اول ةمرحل 1.2
 ،در يـك معنـا   :رود كـار مـي   همتفاوت ب با دو معني كامالً معموالً »گرايي جانبه يك«اصطالح 

ها يا برداشتن موانع تجـاري   كاهش تعرفه برايهايي  معني اجراي سياست گرايي به جانبه يك
. معني ديگر اين اصـطالح  ستجانبه، بدون انتظار اقدامي متقابل ازسوي شركا صورت يك هب

تحميل نگرش يك كشور درخصوص تجارت يك كاالي خاص يا تحميـل يـك سياسـت    
 Goode( آنان به پذيرش اين سياسـت اسـت  تجاري معين به ساير كشورها و مجبورنمودن 

  كار رفته است. هگرايي با مفهوم دوم ب جانبه جا يك در اين ).2004
گرايـي در   جانبـه  يك ةمرتبط موجب توسع هم سه عامل به 1990تا  1980 ةاز اواسط ده

  آسيا شد: ةتجارت در داخل منطق
دي ايـن كشـور بـه    هـاي توليـ   كه در ژاپن رخ داد و موجـب شـد سـرمايه     . تحوالتي1

افـزايش   )ترين اين تحوالت عبارت بودند از: الـف  كشورهاي شرق آسيا گسيل يابد. از مهم
دولت در اين شرايط صدور صنايع كاربر به  العمل عكس 3؛مزد در ژاپن حقوق و دستزياد 

افزايش ارزش ين؛ در  )ب ؛ها كشورهاي شرق آسيا بودند ترين آن ساير كشورها بود كه مهم
، G5كشـور صـنعتي    پـنج  بـين  1985پالزا در سـال   ةنام الملل با پذيرش موافقت بين ةعرص

اجـراي   ةحمايت از دالر قوي و افزايش ارزش پول ملي اتخاذ شد، كه درنتيج سياست عدم
كه اغلـب بـه صـادرات     ،اين سياست ارزش ين افزايش يافت. در اين شرايط، صنايع ژاپن

هـاي توليـدي ايـن كشـور بـه       سـرمايه  بنابراين، .رفتنددرمعرض تهديد قرار گ ،متكي بودند
  ).1376 ادهز   (نقيكشورهاي شرق آسيا گسيل يافت 

 ري اوفنـ پيشـرفت   سـبب  ها و انتقال كاالهـا كـه بـه    جايي ايده ههاي جاب . كاهش هزينه2
شـدن مـديريت سـاختار توليـد      اطالعات رخ داده بـود. ايـن امـر موجـب تسـهيل و ارزان     

  شد.  مشترك
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هاي اقتصاد چين و انجام اصالحات داخلـي بـا محوريـت بـازار: ايـن       شدن درب باز. 3
مزدهاي پايين همراه بـا   دست ةسياست موجب افزايش رقابت ميان كشورهاي منطقه در ارائ

  4وري شد. افزايش بهره
  
 هاي گرايي طي سال جانبه گرايي و افزايش يك خير در منطقهأت :دوم ةمرحل 2.2

  2000تا  1990
ها با حضور نيروي كار ارزان چين در منطقه، رقابت ميـان كشـورها در جـذب     اين سال در

 ،شـدت قـوت گرفـت. در ايـن شـرايط      ههاي خارجي و افزايش توليد و صادرات ب سرمايه
پيشنهاد تشكيل سـازمان اقتصـادي    ،1991وزير وقت مالزي در سال  نخست ،ماهاتير محمد

و  »آ.سـه.آن « كشورهاي) با شركت EAEC /East Asian Economic Communityشرق آسيا (
و چند كشور آسيايي ديگر را مطـرح كـرد كـه     ،كنگ، تايوان جنوبي، چين، هنگ ةكرژاپن، 

). همـان ( مريكا و عدم شركت ژاپن در جلسات ايـن شـورا تشـكيل نشـد    ادليل مخالفت  هب
) ASEAN Free Trade Area/ AFTAآزاد تجاري آ.سـه.آن (  ةنهاد مزبور به تشكيل منطق پيش

شد. اين مسئله براي دولت امريكا اين نگراني را ايجاد كرد كه قـدرت  منجر  1992در سال 
دولـت   ،دليـل  همـين  شدن به چين كمونسيت پاگيرد. بـه  ملحقشرق آسيا با  ةمنطقاقتصادي 

كـاري اقتصـادي كشـورهاي آسـيا و      ، تشـكيل اتحـاد هـم   يادشدهنهاد  مريكا درمقابل پيشا
 ).Baldwin 2008( كـرد ) را دنبال Asian Pacific Economic Co-Operation/ APECاقيانوسيه (

ثر ؤتجـارت، مـ   ةاي در توسع يك سازمان منطقهمثابة  آ.سه.آن به ةسازمان منطق ،ترتيب اين به
  كشورهاي منطقه افزايش يافت. ةواقع نشد و فقط روابط تجاري دوجانب

  
  به بعد 2000گرايي از سال  گسترش منطقه :سوم ةمرحل 3.2

 ةنامـ  مندي بـه امضـاي توافـق    وزير چين در عالقه نخست ةنهاد غيرمنتظر اين مرحله با پيش
شرق آسيا داشت، زيـرا   ةاثر دومينويي در منطقيادشده نهاد  تجاري با آ.سه.آن آغاز شد. پيش

شـد  منجـر  كـره   ــ  ژاپـن  ةنام چنين توافق و هم ،كره ـ آن ژاپن، آ.سه. ـ آ.سه.آن نامة قبه تواف
)ibid. .(وزير چين افزايش نسبي قدرت اقتصادي اين كشور در  نخستنهاد  اصلي پيش ةريش

چـين   ،بود. درواقـع  1997از بحران مالي آسيا در سال  مقايسه با ساير كشورهاي منطقه، پس
نگرفته بـود و  ثير اين بحران قرار أت تحت داشت، كه بازارهاي مالي بسته و محدود دليل اين به

  تأثير اين بحران بر اقتصاد آن شد. همين امر موجب عدم
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  تحقيق ة. پيشين3
ي اقتصـادي مطالعـات محـدودي در ادوار متفـاوت و در كشـورهاي      يدرخصوص خودكفا

ي و نتـايج  يتر به معرفـي مفهـوم خودكفـا    ها بيش مختلف صورت گرفته است. اين پژوهش
و...  ،اقتصادي ماننـد بخـش انـرژي، كشـاورزي    هاي مختلف  اجراي اين سياست در بخش

وابستگي صـنايع بـه واردات كاالهـا و     ةي و درجيپرداخته است. اما معرفي مفهوم خوداتكا
) صـورت گرفتـه   Shrestha and Hasebe 2006( اي توسط شرستا و حاصـبه  هاي واسطه نهاده

يا بـا اسـتفاده از   شـرق آسـ   ةوابستگي اقتصـادي در منطقـ   ةدنبال بررسي درج ها به است. آن
اثرات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از  شرستا و حاصبهاند.  بودهالمللي  بين ةستاندـ  جدول داده

اند. اين مقاله از  هاي مختلف توليدي و كشورهاي گوناگون را بررسي كرده ميان بخش ةلمباد
هـاي   بخـش تـرين   كـه بـيش   استفاده كرده است 2000سال المللي  بين ةستاند ـ جدول داده
گرايي اقتصادي چـه   اند كه هم گيرد. نويسندگان مقاله نشان داده تفكيك دربرمي توليدي را به

 ةها ايد است؛ اما آن يافته افزايش بخشي توليداتدر سطح كشورهاي منطقه و چه در سطح 
  اند. پولي در كشورهاي شرق آسيا را بسيار زود و نوپا دانسته ةتعريف اتحادي

 ةكشورهاي شرق آسيا و جايگاه و نقش ژاپن و چين در نحو ةتوسعدرخصوص الگوي 
اي در خارج و داخل صورت گرفته است كه بـراي   گرايي اين كشورها مطالعات گسترده هم

اشـاره كـرد.    )Nakamura and Matsuki 1997( ناكامورا و ماتسـوكي  ةتوان به مطالع نمونه مي
خود به بررسي تغييرات ساختاري در روابط اقتصادي ژاپن با ساير كشورها  ةها در مطالع آن

ميان ژاپن و  ةدوجانب ةستاندـ  ضرايب جدول داده .1تقويت ارزش ين با استفاده از  ةدر دور
ثر در تغييرات صادرات و واردات واقعي اقتصاد ؤعوامل م ةتجزي .2كشور آسيايي و  هشت

زمـان بـا    دهـد ژاپـن هـم    ها نشان مي اند. نتايج تحقيق آن داختهژاپن ازلحاظ كاال و منطقه پر
رنـگ و   تقويت ارزش ين، حضور خود را در بـازار صـادرات كشـورهاي غيرآسـيايي كـم     

باتوجـه بـه    ،تر كرده است. درضـمن  رشد آسيايي بيش وابستگي خود را به اقتصادهاي روبه
ـ      ا محوريـت طـرف عرضـه،    تغييرات ساختاري در اين كشـور و تبـديل آن بـه اقتصـادي ب

در  هاي چندمليتي ژاپني در دنيـا و خصوصـاً   شركت ازسويگذاري مستقيم خارجي  سرمايه
  آسيا نقش حياتي يافته است. ةآسيا افزايش يافته و در منطق

نيز با استفاده از  )Pula and Peltonen 2011( پوال و پلتوننو  ).ibid( ناكامورا و ماتسوكي
بـه تحليـل    2000و  ،1995، 1990هـاي   المللـي آسـيايي در سـال    بين ةستاندـ  داده جداول

 ةيـ كشـور اتحاد  پانزده مريكا،ا يايي،نوظهور آس اقتصادهايميان وابستگي تجاري و توليدي 
تنها از سـاير   ها، كشورهاي نوظهور آسيايي نه تايج تحقيق آنن طبق. اندو ژاپن پرداخته ،اروپا
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گر افزايش ادغام اقتصادي چـه در سـطح    بلكه نتايج بيان اند، كشورهاي جهان فاصله نگرفته
كشـورها بـه صـادرات     ينا يوابستگ اند داده نشان ها آن. است  جهاني و چه در سطح منطقه

  دهد. شكيل ميت را ها آن GDP يزاناز م سوميك فقط
وابسـتگي   ةافـزايش درجـ   ةهاي مجزا زمين فرايند توليد به بخش ةجاكه امكان تجزي ازآن

طول فراينـد توليـد و    ةموضوع ميزان بهين ،اري ميان كشورهاي شرق آسيا را فراهم كردهتج
توان بـه   ها مي آن ةجمل كه ازاست آن در برخي مطالعات موردتوجه قرار گرفته  ةتجزي ةنحو

ــ ــا  ةمطالع ــدل    )Inomata 2008(اينومات ــتفاده از م ــا اس ــرد. ايشــان ب ــاره ك ــاخاش  ردايتزنب
)Dietzenbacher( فرايند توليد  ةتجزي ةتالش كرده است معيار جديدي را براي ميزان و نحو

ميـانگين طـول تجزيـه در     2000و  ،1995، 1990هـاي   معرفي و با استفاده از جداول سـال 
معني تقسـيم فراينـد    فرايند توليد به ة. تجزيكندرا محاسبه  F ةصنايع يا همان شاخص تجزي

منظـور انجـام مراحـل توليـد يـك كـاال در كشـورهاي         هتوليد يك كاال به اجزاي مستقل، ب
  است.  متفاوت

انــد.  بــه توليــد و تجــارت قطعــات روي آورده 1985كشــورهاي شــرق آســيا از ســال 
 بيسـت  بـه حـدود   1996تـا   1984كه سهم تجارت قطعات در شرق آسيا از سال  اي گونه هب

دهـد كـه در    نتايج برآوردهاي مقالـه نشـان مـي    ).ibid.: 4(درصد كل تجارت رسيده است 
هــاي  مربــوط بــه بخــش Fتــرين مقــدار شــاخص  بــيش 2000و  ،1990،1995هــاي  ســال
و تجهيـزات بـوده اسـت.     ،كامپيوتر آالت صنعتي، چرم و منسوجات، توليد الستيك، ماشين

تـر از   كم مذكور ةشد هاي اشاره نويسنده نشان داده كه نسبت سرمايه به نيروي كار در بخش
يعني شكست  ،ترتيب اين به .ميانگين نسبت سرمايه به نيروي كار در كل بخش صنعت است

 ةكه با نظري ،؛ اين يافتهندهايي صورت گرفته كه بالنسبه كاربر فرايند توليد در بخش ةو تجزي
تـر در   بدان معني است كه صنايع كاربر بيش ،است منطبقاوهلين  ـ المللي هكشر بين ةتجزي

المللـي   ارزش بين ةزنجير ةمعرض تجزيه قرار دارند و اين صنايع نقش رهبري را در توسع
 Helble and( پـژوهش حلبـل و گيانـگ    ةاين مقاله با يافتـ  ةاند. يافت در شرق آسيا ايفا كرده

Ngiang 2016( اســت. يامــادا و ديگــرانمنطبــق ســاختار تجــارت در شــرق آســيا  دربــارة 
)Yamadaa et al. 2015( ةآسيايي مدلي را بـراي تجزيـ   ةستاندـ  داده نيز با استفاده از جداول 
اي در كشـورهاي   خانه توليد و كاهش گازهاي گل ةيند توليد با درنظرگرفتن كاهش هزينافر

بـراي آشـنايي خواننـدگان بـا      صـرفاً  ،اند كه در اين مقالـه  نوظهور شرق آسيا طراحي كرده
  ها نام برده شد. آسيايي از اين پژوهش ةستاندـ  داده كاربردهاي مختلف جدول
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  . مدل تحقيق4
يكـي از ابزارهـاي اصـلي تحليـل روابـط       مثابة اي به منطقه بين ةستاندـ  داده طراحي جدول

پيشـگامان   منزلـة  به )Isard 1951( و ايسارد )Leoftief 1951( فضايي صنايع، از زمان لئونتيف
براي  1949المللي مربوط به سال  بين ةستاندـ  داده اين طرح مدنظر بوده است. اولين جدول

 .Kuwamori et al( كردطراحي  1961در سال  )Wonnacott( مريكاست كه واناكاتاكانادا و 

المللـي آسـيايي    بـين  ةسـتاند ـ  داده ريزي براي استخراج جدول برنامه 1987در سال  )2013
المللـي   بين ةستاندـ  داده جدول توسعه در ژاپن آغاز شد. اقتصادهاي درحال ةسسؤتوسط م

اقيانوسـيه (چـين،    ـ آسيا ةمنطق  كشور درون ده كشور شاملچهارده  هاي آسيايي حاوي داده
 بازيگر بيرونچهار و ژاپن) و  ،مريكاااندونزي، كره، مالزي، تايوان، فيليپين، سنگاپور، تايلند، 

بار تهيه و  سال يك پنجو ساير كشورهاي جهان) است كه هر  ،كنگ، هند، اروپا منطقه (هنگ 
 2005و  ،2000، 1995، 1990، 1985هـاي   جدول بـراي سـال   ، پنجشود. تاكنون منتشر مي

  تهيه و استخراج شده است.
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 )A( اي تقاضاي كاالي واسطه )F( تقاضاي نهايي )L( صادرات  

ستانده كل 
اشتباهات آماري  

  

صادرات به ساير كشورهاي 
جهان
 )

L
W

(  

صادرات به
 

اتحاديه اروپا
 )

L
O

(

گ
ك كن

صادرات به هن
 )

L
H

( 

صادرات به هند
 )

L
G

(  

امريكا
 )

FU
(  

ژاپن
 )

FJ
كره جنوبي  )

 )
FK

(  
تايوان
 )

FN
( 

چين
 )

FC
( 

تايلند
 )

FT
( 

سنگاپور
 )

FS
( 

فيليپين(
FP

(  
مالزي
 )

FM
(  

اندونزي
 )

FI
( 

امريكا
 )

A
U

(  
ژاپن
 )

A
J

( 
كره جنوبي
 )

A
K

(  
تايوان
 )

A
N

(  
چين
 )

A
C

( 
تايلند
 )

A
T

(  
سنگاپور
 )

A
S

(  
فيليپين
 )

A
P

(  
مالزي
 )

A
M

( 
اندونزي
 )

A
I

(  

L  F  A  
  )AI( اندونزي
  )AM( مالزي
  )AP( فيليپين
  )AS( سنگاپور
  )AT( تايلند
  )AC( چين
 )AT( تايوان
  )AK( كره
  )AJ( ژاپن
  )AU( امريكا

  

  هزينه حمل و بيمه   
  )CG( واردات از هند   

  )CH( واردات از هنگ كنگ   
 )CO( از اتحاديه اروپاواردات    
  )CW( واردات از ساير كشورهاي جهان   
  عوارض گمركي و ماليات كاالهاي وارداتي   
  ارزش افزوده   
  داده كل   

  المللي آسيايي بين ةستاندـ  داده جدول ي ازشماي .1شكل 
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) تقاضا بـراي  Aبخش اول ( :شامل سه بخش است هـ ستاند داده ، جدول1مطابق شكل 
هاي مصرفي  ) تقاضاي نهايي (شامل هزينهFاي براي هر كشور، بخش دوم ( كاالهاي واسطه

 ثابـت ناخـالص، تغييـر در    ةهاي مصـرفي دولـت، تشـكيل سـرماي     بخش خصوصي، هزينه
 منطقـه   ن) صادرات به كشورهاي بيروLو بخش سوم ( ،و اشتباهات آماري) ،موجودي انبار

و  ،اروپا، ساير كشورهاي جهان، اشتباهات آماري ةكنگ، اتحادي يعني صادرات به هند، هنگ
هر كشور منـدرج   ةكل توليد است. سطرهاي اين جدول ساختار تقاضا براي توليد يا عرض

  دهد. ها ساختار عرضه براي تقاضاي هر كشور مندرج در ستون را نشان مي در سطر و ستون
هاي مختلف اقتصادي ميان كشورهاي شرق آسـيا بـا    وابستگي بخش ةدرجبراي تعيين 

هم و با ساير كشورهاي دنيا الزم است ابتدا شاخص وابستگي تعريف و سپس با استفاده از 
آسيايي استخراج شود. براي تعريف اين شاخص با المللي  بين ةدنستاـ  اطالعات جدول داده

هـاي   )، ابتدا ضـريب نهـاده  Shrestha and Hasebe 2006استفاده از تعريف شرستا و حاصبه (
aاي يعني  واسطه  يادشدهاز جدول  Aهاي بخش  تعريف و براساس داده 1 ةبراساس رابط 	

  شود: محاسبه مي
=  )1رابطة   

توليـد   iدر كشـور   kبخـش   ةوسيل هاي است كه ب مقدار كاالي واسطه A ،در اين رابطه
براي تمام  استفاده قرار گرفته است. ضريب  مورد lصادر و در بخش  jشده و به كشور 

منطقه   ها محاسبه شده و ماتريس آن براي كشورهاي درون هاي آن تفكيك بخش كشورها به
Ad  و براي كشورهاي خارج از منطقهAw مـاتريس ضـرايب    ،ترتيـب  اين شود. به ناميده مي
خواهد شد. با اسـتفاده   A=[AdAw]صورت  هب Aاي براي كل كشورها ماتريس  ي واسطهها داده

  .شود محاسبه مي 2 ةدر رابط يعني ماتريس  ،ماتريس معكوس لئونتيف Adاز ماتريس 

=  )2رابطة  ( − )  

  نياز در كشورهاي درون اي مورد ساختار داده يا ميزان كاالي واسطه Bهر ستون ماتريس 
در بخش مربوطـه در سـتون    يينها يواحد تقاضا يككه  يمحصول يدتول يبرامنطقه است 

در ادبيـات مربوطـه، مـاتريس معكـوس لئونتيـف را       .)ibid.: 6(كنـد  يم ينرا تأم B يسماتر
  نامند. ميماتريس ضريب تكاثري توليد نيز 

  د.آي دست مي هب Aضرب ماتريس معكوس لئونتيف و ماتريس  از حاصل Dماتريس 
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=  )3رابطة  ×  

= ⋯⋮ ⋱ ⋮⋯  

  B. مـاتريس استالزم براي توليد يك واحد محصول  ةمقدار نهادA هر جزء اين ماتريس 
دهـد.   نيز مقدار توليد براي تأمين يك واحد تقاضاي نهـايي در كشـور متقاضـي را نشـان مـي     

الزم براي تأمين يك واحد تقاضـاي نهـايي    ةمقدار نهاد B و A ترتيب، با ضرب ماتريس اين به
اي موردنيـاز كشـور متقاضـي در     مقدار كاالي واسطه Dآيد. يعني اجزاي ماتريس  دست مي هب

تقاضاي كاالهاي  d11 نمونه برايدهد.  ستون، براي تأمين يك واحد تقاضاي نهايي را نشان مي
اي كشـور   اي كاالهاي واسـطه تقاض d12اي در كشور اندونزي از خود كشور اندونزي،  واسطه

مين يك واحد أاز ساير كشورهاي مندرج در سطور براي ت ،ترتيب همين اندونزي از مالزي و به
 ةبـراي محاسـب   ).ibid(حال طبق تعريف شرسـتا و حاصـبه   . استتقاضاي نهايي در اندونزي 

را وابستگي هر كشور كافيست مجموع هر ستون را محاسبه كـرده و سـهم هـر كشـور      ةدرج
را  jوابستگي و خوداتكايي براي هر كشـور   ةدرج Sماتريس دست آورد. اجزاي  هدرمجموع ب
  ست از:ا عبارت ،آمده  دست هب Dكه از ماتريس  ،دهد. هر جزء اين ماتريس نشان مي

Sij= ∑ ∗ 100 

S = ⋯⋮ ⋮⋯  

 i=jكـه   يعني زماني ،خوداتكايي، سهم خود كشور از كل خواهد بود ةدرج ةبراي محاسب
آسـيايي يعنـي كشـور     ةسـتاند ــ   داده خوداتكايي كشور يـك در جـدول   ،است. براي مثال

  شود: مي اندونزي
S11= ∑ ∗ 100  

خوداتكـايي، بـا درنظرگـرفتن     ةوابستگي و درجـ  ةيعني شاخص درج ،اين دو شاخص
يعني تقاضا براي توليد و بدون درنظرگرفتن اثر واردات كاالهـاي   ،آثار مستقيم تقاضا صرفاً

، صرفاً يادشدهخوداتكايي به روش  ةوابستگي و درج ةدرج ةزيرا در محاسب ؛استمصرفي 
دانـيم   كه مي ميزان وابستگي و خوداتكايي در توليد كاال موردتوجه قرار گرفته است. درحالي

اما درصد  ،وابستگي پايين در توليد يك محصول داشته باشد ةدرج ممكن است يك كشور
ممكـن اسـت يـك     ؛ مثالًكندمين أتوجهي از تقاضاي داخل را با واردات آن محصول ت قابل
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امـا بخـش    ،درصد از منابع موردنياز براي توليد يك كاال را در داخل داشته باشد 80كشور 
الزم  ،دليـل  همـين  . بـه كندواردات اين كاال تأمين اي از تقاضاي نهايي خود را ازطريق  عمده

اي موردنياز براي توليد كاالهـاي   شاخص وابستگي، مقدار كاالهاي واسطه ةاست در محاسب
نيـاز   ،ترتيـب  ايـن  كاال) نيز مدنظر قـرار داده و بـه   ة(كشور توليدكنند أوارداتي در كشور مبد

وابسـتگي بـا    ةدرجـ شـاخص   شـاخص اي محاسـبه شـود. ايـن     واقعي به كاالهاي واسطه
  .شودمي ناميده واردات اثر گرفتندرنظر

اي كشـورهاي ديگـر    را به كاالهاي واسـطه  1هاي وابستگي كشور فرضي  كانال 2شكل 
ـ  هبخشي از وابستگي ب ،شود كه مالحظه مي گونه دهد. همان نشان مي دليـل   هصورت مستقيم ب

 ،امـا درعمـل   ،شـود  كاال و خدمات ايجاد مـي اي براي توليد  نياز به واردات كاالهاي واسطه
اي ساير كشـورها، بـه ايـن بخـش خـتم       به كاالهاي واسطه 1ميزان وابستگي واقعي كشور 

زيرا اين كشور ممكن است بخشي از نياز داخلي را با واردات كاالها و خـدمات   ؛شود نمي
مـواد اوليـه و    ةردكنند. اين كشورها نيز امكان دارد خود واكندمين أنهايي از ساير كشورها ت

طور غيرمستقيم به كاالهاي  هب 1كشور  ،ترتيب اين اي از ساير كشورها باشند. به كاالي واسطه
 »اثـر واردات «يـا   »غيرمسـتقيم  اثـر «است. ايـن اثـر   وابسته اي كشورهاي صادركننده  واسطه

در دو  هـاي وابسـتگي و خوداتكـايي    شـاخص  ،درادامه ،دليل همين گذاري شده است. به نام
 وابسـتگي بـا   ةدرجـ  .2 و اي بـراي توليـد   وابسـتگي بـه كاالهـاي واسـطه     ةدرج .1حالت 

 شود. درنظرگرفتن اثر واردات كاالي نهايي محاسبه مي

  

  اي ساير كشورها هاي وابستگي يك كشور به كاالهاي واسطه . كانال2شكل 

 توليد در

 اثر واردات - اثر غيرمستقيم

 بدون اثر واردات -  مستقيماثر  اي از: واردات كاالهاي واسطه

         1 كشور

 cكشور 
  bكشور

 a كشور
  1 كشور

f21  

f11

 2كشور 

كاالهاي 
اي واسطه  

كاالهاي 
اي واسطه كاالهاي  

اي واسطه  

كاالهاي 
اي واسطه  

كاالهاي 
اي واسطه  

كاالهاي 
اي واسطه  
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خوداتكايي با درنظرگـرفتن اثـر واردات    ةوابستگي يا درج ةشاخص درج ةمحاسببراي 
 ،اسـت  Fو مـاتريس  Dضـرب مـاتريس    كه حاصل ،DFكاالهاي نهايي كافي است ماتريس 

  يعني: ،محاسبه شود
=  )4رابطة  ×  

 D مـاتريس  ياجـزا  ،. درواقعاست همان ماتريس تقاضاي نهايي Fماتريس  ،در اين رابطه
. حال اگر ايـن اجـزا   است الزم براي تأمين يك واحد تقاضاي نهايي در هر كشور ةمقدار نهاد

دهـد.   مياي را نشان  تقاضاي كل كاالهاي واسطه ،در كل تقاضاي نهايي هر كشور ضرب شود
اي را بدون توجه به محل توليـد   تقاضاي كل كاالهاي واسطه DFترتيب، اجزاي ماتريس  اين به

  وابستگي و خوداتكايي با درنظرگرفتن اثر واردات كاالست. ةدهد كه همان درج نشان مي
  

  . روش پژوهش5
 ةسـتاند ـ  داده هاي جدول اي انجام شده و با استفاده از داده خانه اين پژوهش به روش كتاب

 ةهاي درج به استخراج شاخص ،منتشر شد 2013كه در سال  ،2005المللي آسيايي سال  بين
ابتدا نتـايج محاسـبات    ،وابستگي و خوداتكايي كشورهاي شرق آسيا پرداخته است. درادامه

  شود. ها پرداخته مي ه و سپس به تحليل آنئارا
  

  . نتايج محاسبات6
قابل بحث و بررسي است:  ذيلشرق آسيا از زواياي مختلف  وابستگي در كشورهاي ةدرج

وابسـتگي بـه كشـورهاي     ةآن با درجـ  ةوابستگي كشورهاي منطقه به هم و مقايس ة. درج1
 و وابستگي و خوداتكايي كشـورهاي منطقـه در بخـش صـنعت؛     ة. درج2خارج از منطقه؛ 

نتايج محاسبات ارائه و تجزيه  ،وابستگي كشورهاي منطقه به ژاپن و چين. درادامه ةدرج  .3
  .شدو تحليل 

  
وابسـتگي   ةآن با درجـ  ةوابستگي كشورهاي منطقه به هم و مقايس ةدرج 1.6

  كشورهاي خارج از منطقه
هاي وابستگي و خوداتكايي بدون درنظرگـرفتن اثـر    شاخص ،كه توضيح داده شد گونه همان

ترتيب درصد منابع وارداتي و درصد استفاده از منابع داخلي بـراي توليـد كـاال را     واردات به
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و  ،1995، 1990هـاي   براي سـال ) .ibid(شرستا و حاصبه را ها  دهند. اين شاخص نشان مي
وابسـتگي و   ةبـراي بررسـي رونـد تغييـرات درجـ      ،. در اين مطالعهاند كردهمحاسبه  2000

ــ   داده بـا اسـتفاده از جـدول    2005شاخص براي سـال   خوداتكايي كشورهاي منطقه، اين
شرسـتا و   ةهمراه نتايج مطالع اين مطالعه به ةالمللي آن سال محاسبه شده كه نتيج بين ةستاند
  است. ارائه شده 2در جدول  ).ibid( حاصبه

درصد استفاده از منابع داخلي براي توليـد كـاال (شـاخص خوداتكـايي) در قطـر ايـن       
درصد استفاده از منابع وارداتي بـراي توليـد كـاال (شـاخص وابسـتگي) در      جدول يك و 

 199شاخص خوداتكايي براي اندونزي در سـال   مثالً،هاي خارج از قطر قرار دارند.  ستون
درصـد كـاهش يافتـه اسـت. ايـن       47/68 بـه  2005 درصد بوده كـه در سـال   72ميزان  به

 در سـال  93/48 بـه  1990 در سـال  80/46 موردبررسـي از  ةشاخص براي مالزي در دور
 1تفكيـك كشـورهاي منطقـه در نمـودار      افزايش يافته است. مقدار اين شاخص به 2005

روند تغييرات خوداتكايي در منطقه، ميانگين  ةچنين براي مشاهد نشان داده شده است. هم
نشـان داده شـده اسـت.     3خوداتكايي در كشورهاي منطقـه محاسـبه و نتيجـه در شـكل     

ميانگين خوداتكايي در كشورهاي منطقه در  ،شود گونه كه در اين نمودار مالحظه مي همان
ميانگين  ،در اين دوره ،درصد بوده است. هرچند 50موردبررسي همواره باالي  ةطول دور

  .است اما كاهش آن بسيار بطئي و كنداست،  اين شاخص كاهش يافته

 ،1995 ،1990 هاي لدر سا كشور شرق آسيا هنُ هاي وابستگي و خوداتكايي . روند شاخص1 جدول
  2005و  ،2000

  شاخص وابستگي و
  ي (بدون درنظرگرفتنيخوداتكا

زي اثر واردات كاالهاي مصرفي)
دون

ان
 

زي
مال

پين 
فيلي

پور 
نگا

س
 

لند
تاي

وان چين 
تاي

 

اپن كره
ژ

 

زي
دون

ان
 

1990 72/00 0/70 0/60 1/30 0/30 0/20 0/50 0/60 0/50 

1995 75/30 1/00 1/10 2/00 0/50 0/30 0/90 0/70 0/40 
2000 71/10 1/70 1/30 1/40 0/90 0/30 0/90 0/80 0/50 
2005 68/47 1/97 1/13 4/47 1/31 0/34 1/27 1/11 0/75 

زي
مال

 

1990 0/40 46/80 0/90 5/10 1/60 0/30 0/50 0/60 0/30 
1995 0/50 34/00 1/40 4/60 1/60 0/30 0/80 0/60 0/30 
2000 1/00 42/00 1/90 5/00 1/50 0/40 1/00 0/60 0/40 
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 2005 1/65 48/93 1/98 6/70 3/78 0/79 1/58 0/86 0/59 

پين
فيلي

 

1990 0/10 0/20 66/60 0/20 0/10 0/00 0/10 0/10 0/10 

1995 0/10 0/40 61/40 0/30 0/20 0/00 0/10 0/10 0/10 
2000 0/10 0/40 59/80 0/30 0/30 0/10 0/30 0/20 0/10 
2005 0/25 0/58 58/35 1/10 0/77 0/20 0/53 0/23 0/21 

پور
نگا

س
 

1990 1/00 4/40 1/00 26/80 1/90 0/20 0/60 0/20 0/10 
1995 1/10 4/80 1/40 40/20 1/70 0/30 0/70 0/30 0/20 
2000 0/90 4/30 2/30 46/20 1/40 0/30 1/00 0/40 0/20 

2005 2/35 3/94 2/56 27/72 1/78 0/52 1/12 1/02 0/36 

لند
تاي

 

1990 0/20 1/10 0/40 1/40 57/30 0/10 0/20 0/20 0/20 
1995 0/40 1/60 0/70 2/20 57/20 0/20 0/50 0/20 0/30 

2000 0/80 2/00 1/00 1/90 61/50 0/20 0/70 0/30 0/30 
2005 1/92 3/17 1/52 2/56 50/77 0/43 0/96 0/39 0/55 

  چين

1990 1/20 1/90 0/80 3/80 2/20 89/30 0/10 0/10 0/80 
1995 1/30 2/60 2/00 3/70 2/20 84/90 1/80 2/10 1/20 
2000 2/40 4/30 2/20 4/30 3/50 85/50 3/10 2/80 2/10 
2005 6/19 10/72 4/29 12/36 8/76 82/99 8/20 5/86 4/80 

وان
تاي

 

1990 1/40 3/50 2/50 3/50 2/10 0/60 65/10 0/60 0/50 
1995 1/10 3/10 2/60 2/60 1/80 0/70 61/20 0/50 0/40 
2000 1/00 3/00 1/80 1/80 1/80 1/50 57/10 0/60 0/60 
2005 0/86 2/82 2/51 3/33 1/96 1/47 50/17 1/00 0/67 

  كره

1990 1/20 1/90 1/70 2/40 1/50 0/20 0/80 74/20 0/60 
1995 1/50 3/30 1/90 3/20 1/90 1/20 1/40 72/60 0/50 
2000 1/80 2/70 2/80 2/30 1/60 1/70 2/30 73/20 0/70 
2005 1/88 2/86 2/19 2/51 2/72 2/51 3/85 68/75 1/08 

اپن
ژ

  

1990 10/00 20/80 8/70 27/90 18/10 2/70 11/60 8/50 89/30 
1995 7/80 25/80 11/20 19/80 17/80 4/30 12/80 8/00 90/30 
2000 6/90 18/50 8/80 14/70 12/60 3/50 13/40 6/10 87/90 
2005 5/08 9/36 7/74 8/66 12/09 3/57 13/65 6/77 83/28 
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  روند شاخص خوداتكايي بدون درنظرگرفتن اثر واردات .3شكل 
  2005و  ،2000 ،1995 ،1990 هاي لدر سا

هاي خوداتكـايي و وابسـتگي را    شاخصها توضيح داده شد كه  در بخش معرفي شاخص
اي نيز محاسبه كرد.  توان با درنظرگرفتن وابستگي كاالهاي نهايي وارداتي به كاالهاي واسطه مي

كشـور  ازسـوي  بديهي است با درنظرگرفتن اثر واردات كـاالي نهـايي، سـهم واردات منـابع     
 اي اضافه شده هاي واسطهصادركننده براي توليد كاالهاي نهايي صادراتي به سهم واردات كاال

درنتيجه ميزان شاخص وابستگي افزايش و شاخص خوداتكايي كاهش خواهـد يافـت.    است.
 اند. مقايسه شده يادشدهبراي دو حالت  2005شاخص خوداتكايي در سال  3در شكل 

 

  2005در سال  ن اثر واردات و بدون اثر وارداتتشاخص خوداتكايي كل با درنظرگرف ةمقايس .4شكل 

1990 1995 2000 2005

100/00
80/00
60/00
40/00
20/00
0/00

72/92
56/62

59/54 57/29

84/94

55/59
71/19

86/63
68/09

68/47

48/93
58/35 50/77

82/99

50/17
68/75

83/28
63/96

0
20
40
60
80
100

درنظرگرفتن اثر واردات   بدون خوداتكايي   خوداتكايي با درنظرگرفتن اثر واردات
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الگـوي وابسـتگي كشـورها در طـول دوره متفـاوت       ،دهد نشان مي 4گونه كه شكل  همان
موردبررسـي كـاهش و سـپس در سـال      ةوابستگي سنگاپور در اواسط دور ةدرج ؛ مثالً،است
متفـاوت از   افزايش يافته است. اين درحالي است كه الگـوي وابسـتگي مـالزي كـامالً     2005

هاي كالن اقتصـادي كشـورها و    سنگاپور بوده است. تفاوت در اين الگوها باتوجه به سياست
كـه هـدف ايـن     ن. باتوجه به ايـ است ها قابل تجزيه و تحليل يافتگي آن مرحله و ميزان توسعه
 ةلـذا ميـانگين درجـ    ،ديگـر اسـت   وابستگي كشورهاي منطقه بـه يـك   ةپژوهش بررسي درج

 ةاهميت كاهش ميانگين درج حائز ةنشان داده شده است. نكت 5وابستگي محاسبه و در شكل 
وابسـتگي   ةگـر كـاهش درجـ    است كه اين نتيجه بيـان  74/14به  08/15وابستگي كشورها از 
  است. 2005تا  1990هاي  به كشورهاي بيرون از منطقه در طول سال كشورهاي شرق آسيا

ديگـر در درون منطقـه كـافي اسـت      وابستگي اين كشورها به يـك  ةدرج ةبراي محاسب
ها را محاسبه كرد.  وابستگي كشورها به خارج از منطقه و ميزان خوداتكايي آن ةتفاوت درج

(ابتداي دوره) و  1990گر براي سال و مقدار آن با دو شاخص ديشده اين شاخص محاسبه 
طوركـه   ) مقايسه شده است. همان»ب«و  »الف«(دو بخش  6(انتهاي دوره) در شكل  2005

 1990در سال  66/19ديگر از  وابستگي كشورهاي شرق آسيا به يك ةدرج ،شود  مالحظه مي
در ميـان  گرايـي   منطقـه  ةگـر افـزايش درجـ    افزايش يافته كه بيـان  2005در سال  32/25به 

ـ  نشان مي يادشدهارقام  ةكشورهاي شرق آسياست. مقايس  سـبب  هدهد اين افزايش تاحدي ب
دليـل   هتوجهي نيز ب كاهش وابستگي اين كشورها به كشورهاي خارج از منطقه و بخش قابل

 كاهش خوداتكايي اين كشورها بوده است.
 

  
  كشور منطقه به كشورهاي خارج از منطقه نُهوابستگي  ةدرج .5شكل 

  2005و  ،2000، 1995، 1990 هاي  در سال

15/08 14/83 15/04

14/74

١٩٩٠ ١٩٩۵ ٢٠٠٠ ٢٠٠۵

اندونزي مالزي فيليپين سنگاپور تايلند
چين تايوان كره جنوبي ژاپن ميانگين

ميانگين

30/00

20/00

10/00

0/00
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  2005ب) در سال   1990الف) در سال 

  وابستگي كشورها به كشورهاي خارج از منطقه، ةميانگين درج ةمقايس .6شكل 
  و به خود كشور ،درون منطقه

كشورهاي شرق آسيا، نحوه  ةنخست باتوجه به اهميت بخش صنعت در توسع ،درادامه
و سـپس نقـش و    شـود  مـي  و ميزان خوداتكايي در اين بخش در ميان اين كشورها مقايسه

  شود. گرايي در منطقه بررسي مي هم ةجايگاه دو كشور چين و ژاپن در افزايش درج
 

  وابستگي و خوداتكايي كشورهاي منطقه در بخش صنعت ةدرج 2.6
اي در بخش صـنعت در   د واردات كاالهاي واسطه، درصيادشدهباتوجه به توضيحات 

ــراي  ــدوينازســوي  2000و  ،1990، 1985هــاي  ســالكشــورهاي شــرق آســيا ب  بال
)Baldwin 2008(  المللـي   بـين ــ سـتاندة    داده بـا اسـتفاده از جـدول    2005و در سال

آمـده   2كشورهاي آسيايي در اين پژوهش استخراج شده است كـه نتـايج در جـدول    
اين جـدول واردات صـنايع كشـورهاي منـدرج در سـتون از كشـورهاي       است. ارقام 

 2 زيـر دهد كه براي پرهيـز از شـلوغي جـدول آمارهـاي      مندرج در سطر را نشان مي
واردات صنايع  1985در سال  ،شود كه مالحظه مي گونه درصد حذف شده است. همان

اما واردات از  ،از ژاپن و ساير كشورها (كشورهاي خارج از منطقه) بوده است عمدتاً
تـوجهي   ميـزان قابـل   بـه  2005و  ،2000، 1995، 1990هـاي   كشورهاي منطقه در سال

گـر افـزايش وابسـتگي صـنعتي ميـان تمـام        افزايش يافته است. درواقع، اين امر بيـان 
 .ستها كشورهاي منطقه در اين سال

14/47

25/32
59/94

درجه وابستگي به خارج از منطقه
درجه وابستگي به منطقه
خوداتكايي

15/08

19/66
65/27

درجه وابستگي به خارج از منطقه
درجه وابستگي به منطقه
خوداتكايي
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  اي صنعت در كشورهاي مندرج در ستون دات كاالهاي واسطهوار .2 جدول
  (واحد: درصد) 2005و  ،2000، 1990، 1985هاي  از كشورهاي مندرج در سطر در سال

  ژاپن  كره  تايوان  سنگاپور  تايلند  فيليپين  مالزي  اندونزي  چين  

1985  
        8            اندونزي
        16            مالزي
                    فيليپين
                    تايلند
        14    2        چين
        3            تايوان
                    كره

              7  3    سنگاپور
    8  7  12  9  4  14  12  3  ژاپن
 ساير
  8  16  10  11  14  19  19  15    كشورها

  ژاپن  كره  تايوان  سنگاپور  تايلند  فيليپين  مالزي  اندونزي  چين  

1990  

        5            اندونزي
                    مالزي
                    فيليپين
                    تايلند
        3            چين
        3  3  4  3      تايوان
        2    2        كره

          3  2  7      سنگاپور
    8  10  18    8  10  8    ژاپن
 ساير
  5  13  17  44  22  21  20  23  8  كشورها
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  ژاپن  كره  تايوان  سنگاپور  تايلند  فيليپين  مالزي  اندونزي  چين  

2000  

        2            اندونزي
      2  12  4  3        مالزي
                    فيليپين
        3    3  4      تايلند
      2  5  4    3  2    چين
        3  3  5  5      تايوان
      4  4  3  8  4  3  2  كره

          4  6  13      سنگاپور
    7  14  19  16  20  15  7  2  ژاپن
 ساير
  4  11  15  38  17  20  20  16  4  كشورها

  ژاپن  كره  تايوان  سنگاپور  تايلند  فيليپين  مالزي  اندونزي  چين  

2005  

  3      5  2    3      اندونزي
  2    3  8  6  4    4  4  مالزي
  2      2  2          فيليپين
  4    2  4    4  6  8  2  تايلند
  16  13  11  9  12  7  12  10    چين
  6  5    6  4  5  7  3  8  تايوان
  9    11  3  6  6  5  5  13  كره

  2  4  4    5  9  12  10  3  سنگاپور
    23  27  7  22  20  15  15  15  ژاپن
 ساير
  23  20  18  36  20  18  13  19  32  كشورها

  اي از داخل درنظر گرفته نشده است. چنين درصد تأمين كاالهاي واسطه درصد و هم 2توضيح: اعداد زير 
 (Baldwin 2008: 52-54)بالدوين  يافتة 2000و  ،1990 ،1985 هاي سال و 2005 سال تحقيق ةمنابع: يافت
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و  ،چيندهد كه ژاپن،  ) نشان مي7خوداتكايي در بخش صنعت (شكل  ةشاخص درج
 ةتـرين درجـ   بـيش  74/67، و 76/77، 75/84 خوداتكـايي  ةترتيب بـا درجـ   جنوبي به ةكر

معنـي   است كه به 63/52خوداتكايي را دارند. ميانگين اين شاخص براي كشورهاي منطقه 
 63/52 ميـزان  تأمين منابع الزم براي توليد كاالهاي صنعتي از كشورهاي داخـل منطقـه بـه   

منابع الزم براي توليد كاالهاي وارداتـي را نيـز درنظـر بگيـريم      كه درصد است. درصورتي
 ،شـود  كه مالحظه مي گونه شود. همان درصد مي 21/51متوسط شاخص خوداتكايي معادل 

تـر از   شاخص خوداتكايي سنگاپور با درنظرگرفتن واردات كاالهـاي نهـايي، بسـيار بـيش    
فاوت در شرايط خاص اقتصـاد  . اين تاستمقدار اين شاخص بدون درنظرگرفتن واردات 

ـ  كـه  كوچـك  است شهري ـ كشور سنگاپورزيرا  ،داردريشه اين كشور   موقعيـت  دليـل  هب
خـدمات مـالي و...    ئـة هاي الزم، محـل تعميـر و ارا   و وجود برخي زيرساخت جغرافيايي

شـاخص خوداتكـايي در بخـش     ،كننـد. درواقـع   هايي شده كه از آن مسير عبور مي كشتي
ـ   صنعت در اين كشـور بـا لحـاظ    اي را  مالحظـه  درسـتي افـزايش قابـل    هنمـودن واردات، ب

  دهد. مي نشان
 

  
 درنظرگرفتن با .1دو حالت  در 2005در سال  صنعتدر بخش  خوداتكايي شاخص ةمقايس .7شكل 

  وارداتي كاالهاي اثر درنظرگرفتن بدون .2 و وارداتي كاالهاي اثر

60/32

40/95
49/30

34/12

77/76

46/73

67/74

84/75

57/71

90/00
80/00
70/00
60/00
50/00
40/00
30/00
20/00
10/00
0/00

 كاالهاي وارداتي  بدون اثرخوداتكايي  كاالهاي وارداتي اثر خوداتكايي با درنظرگرفتن 
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  كشورهاي منطقه به ژاپن و چين وابستگي ةدرج 3.6
هاي موردمحاسبه همواره دو كشور ژاپن و چين باالترين  كه براساس شاخص باتوجه به اين

در اين بخش از پژوهش درنظر است سهم اين دو كشـور در   را دارند،درجه از خوداتكايي 
 ةابتـدا درجـ   ،دليـل  همـين  هم بررسي شود. بـه  وابستگي كشورهاي منطقه به ةافزايش درج

  كنيم. مي وابستگي كشورهاي منطقه را به ژاپن و چين محاسبه كرده و روند آن را بررسي
برخـي كشـورها مشـابه و    الگوي وابسـتگي   ،شود ميمالحظه  8گونه كه در شكل  همان

 1995وابستگي مالزي به ژاپن در سال  ةدرج مثالً، ؛برخي كشورها تاحدودي متفاوت است
و تايلنـد   ،كاهش يافتـه اسـت. كشـورهاي تـايوان، فيليپـين      2005افزايش و سپس در سال 

اما اين الگو براي كشورهاي اندونزي و چين تاحدودي متفاوت  دارند،مشابه مالزي  يالگوي
كشـورهاي منطقـه بـه    ة وابستگي هم ةگير درج در اين نمودار كاهش چشم مهم ةاست. نكت

وابستگي كشورهاي منطقـه بـه    ةكه ميانگين درج اي گونه موردمطالعه است؛ به ةژاپن در دور
  كاهش يافته است. 2005در سال درصد  37/8به  1990درصد در سال  54/13ژاپن از 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  وابستگي كشورها به ژاپن ةدرجروند  .8شكل 

  وابستگي كل كشورهاي منطقه ةدرجدر مقايسه با ميانگين 

 ةدوروابسـتگي كشـورهاي منطقـه بـه چـين در       ةدرجكه شود  ميمالحظه  9در شكل 
ماليم و از آن سـال بـه    2000شدت افزايش يافته است. اين افزايش تا سال  هبررسي ب مورد

 09/3 به 1990در سال  36/1 وابستگي از ةدرجكه ميانگين اي  گونه بهبعد شديد بوده است؛ 
 ةافـزايش يافتـه اسـت؛ هرچنـد ميـزان درجـ       2005درصد در سال  65/7 و 2000در سال 

13/54 13/44
10/56

8/37
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ها به چـين   وابستگي آن ةسطحي باالتر از درج در 2005وابستگي كشورها به ژاپن در سال 
كشورهاي موردمطالعه در منطقه به ژاپـن در بخـش صـنعت     ةوابستگي هم ة، اما درجاست

  ).10ها به چين است (شكل  باالتر از وابستگي آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وابستگي كشورها به چين ةدرجروند . 9شكل 

  چينوابستگي كشورها به ژاپن و  ةدرج ةمقايس. 10شكل 
  2005در سال  در توليد كاالهاي صنعتي

0

5

10

15

20

25

30

Indonesia Malaysia Philippines Thailand Taiwan Korea

Japan China

1/36

2/11

3/09

7/65

١٩٩٠ ١٩٩۵ ٢٠٠٠ ٢٠٠۵

Indonesia Malaysia Philippines
Singapore Thailand Taiwan

ميانگين
15/00

10/00

5/00

0/00



 1397 تابستان، دومسال سيزدهم، شمارة  ،يناقتصاد و تجارت نو   24

 1990 سـال  در نيچـ  و ژاپـن  يكشـورها  دهد، ميجدول نشان  اطالعاتكه  گونه همان
 منطقه درون يكشورها ياواسطه يكاالها يواردات يازهاين درصد 81/72 حدود درمجموع

وابستگي كشورها به منطقه، سهم اين دو كشـور در   ةدرج شيافزا باوجود. اندكرده نيمأت را
شود كه دو كشـور   مالحظه مي ،ترتيب اين درصد كاهش يافته است. به 24/68به  2005سال 

تـدريج   هاما اين سهم ب ،مين نيازهاي وارداتي كشورهاي منطقه دارندأمزبور سهم بااليي در ت
  ه است.كاهش يافته و جاي خود را به ساير كشورهاي منطقه داد

وابسـتگي   ةمنظور بررسي ميزان اثرگذاري دو كشور ژاپـن و چـين در درجـ    به ،درادامه
و چـين محاسـبه و در    ،وابستگي كشورها به منطقه، به ژاپـن  ةروند درج ،كشورهاي منطقه

وابسـتگي   ةكـاهش درجـ   ،دهـد  طوركه اين نمودار نشان مي اند. همان مقايسه شده 11شكل 
 2005شدت يافته و همين روند تا سال  1995آغاز شده، در  1990كشورها به ژاپن از سال 

ادامه يافته است. اين درحالي است كه روند افزايش وابسـتگي كشـورها بـه چـين از سـال      
باتوجه به روند تغييرات ايـن   ،شدت گرفته است. درواقع 2000آغاز شده و در سال  1990

ـ   دليـل سـ   هتوان چنين استدالل كرد كه ب سه شاخص مي مين نيازهـاي  أهم بـاالي ژاپـن در ت
وابستگي به اين كشور در سـال   ةاي كشورهاي منطقه، كاهش درج وارداتي كاالهاي واسطه

شده اسـت كـه ايـن كـاهش      1995وابستگي به منطقه در سال  ةموجب كاهش درج 1995
 ةبلكه از اين سال به بعد درج ،تنها جبران شده نه 2000از افزايش صادرات چين از سال  پس

  ديگر گسترش نيز يافته است. وابستگي كشورهاي منطقه به يك

  
  2005تا  1990 ةدورچين در به و  ،ژاپن به ،ديگر به يك منطقهي وابستگي كشورها ةدرج ةمقايس .11شكل 

1990 1995 2000 2005

ميانگين  وابستگي به منطقه 19.66 21.04 20.03 25.32

ميانگين  وابستگي كشورها به 
ژاپن

13.54 13.44 10.56 8.37

ميانگين وابستگي كشورها به چين 1.36 2.11 3.09 7.65

صد
در
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  يگير جهينت. 7
وابسـتگي و خوداتكـايي بـراي     ةهاي درجـ  شاخص ةاين مقاله محاسبنگارش هدف از 

قبل بوده  ةها در دو ده و بررسي روند اين شاخص 2005كشورهاي شرق آسيا در سال 
وابسـتگي كشـورهاي شـرق آسـيا بـه       ةاست. نتايج محاسبات حـاكي از افـزايش درجـ   

گرايي  معني افزايش منطقه است. اين نتيجه به 2005تا  1990هاي  ديگر در طول سال يك
گرايـي در ميـان    منطقه ةنحو بارةاهميت در حائز ة. نكتستكشورهاي شرق آسيادر ميان 

اين كشورها توجه ويژه به خوداتكايي و استفاده از منابع داخلـي در گسـترش تجـارت    
هاسـت   گرايي و گسترش تجارت سال كه سياست افزايش منطقه است. يعني باوجود اين

ز منابع داخلي و گسترش ظرفيت داخل استفاده ا ،كه موردتوجه اين كشورها بوده است
 بردي در كشورهاي شرق آسيا بـوده  يك سياست راه مثابة تجارت همواره به ةبراي توسع

 يموردبررسي كاهش ةخوداتكايي در اين كشورها در طول دور ةكه درج اي گونه ؛ بهاست
ـ تج ،درصد بوده است. درواقـع  50بسيار تدريجي داشته و متوسط آن همواره باالي   ةرب

گرايي و گسـترش تجـارت بـا محوريـت      اين كشورها درخصوص اتخاذ سياست منطقه
ايـران كـه    فعلـي، خصوصـاً   ةتوسع افزايش ظرفيت توليد داخل، براي كشورهاي درحال

چين و ژاپـن   چندين دهه است براي فروش نفت خام با كشورهاي اين منطقه خصوصاً
ابـط تجـاري در ميـان ايـن كشـورها      . تحـوالت رو استتوجه  قابل ،ارتباط تجاري دارد

دهـد   تجزيـه و تحليـل شـده اسـت؛ نتـايج نشـان مـي       ) .ibid( برمبناي الگوي بالـدوين 
 ةگرايـي و از اواسـط دهـ    جانبـه  برد يـك  راه 1990 ةكشورهاي موردمطالعه تا اواسط ده

گرايي را با تأكيـد بـر افـزايش ظرفيـت توليـد داخـل اختيـار         برد منطقه بعد راه به 2000
بـر   اقتصـادي مبتنـي   ةدهد استفاده از الگوي توسع اين مطالعه نشان مي ،اند. درواقع كرده
شده بـا هـدف افـزايش ظرفيـت      بندي مرحله ةصادرات مستلزم تدوين يك برنام ةتوسع

كشورهاي شرق آسيا نشان داده كه اين هـدف   ةتوليد داخل در بلندمدت است كه تجرب
  گرايي محقق شده است. بهجان برد يك درابتدا با اتخاذ راه

  
  ها نوشت پي

 

  .المللي انجام شده است بينهاي  با حمايت مالي مركز مطالعات و همكاري تحقيقاين . 1
المللـي آسـيا كشـورهاي     ــ سـتاندة بـين    هاي موجود در جـدول داده  . در اين مطالعه، باتوجه به داده2

 اند. اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، چين، كرة جنوبي، ژاپن، و امريكا موردمطالعه قرار گرفته
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رشـد   كـه  جـا  آن ازوري كل در اقتصاد ژاپن صورت گرفته بـود.   . اين افزايش باتوجه به رشد بهره3
از  مزد نيروي كـار بـيش   وري كل نبود، لذا افزايش دست رشد بهره ةانداز وري صنايع كاربر به بهره

  نيروي كار بود. ةمعني افزايش نسبي هزين وري در صنايع كاربر بود و اين امر به افزايش بهره
شده به كشورهاي  هاي الكترونيكي ژاپني منتقل سازي و دستگاه اتومبيلهاي صنايع  تعداد كارخانه .4

 1990از سال  برابر شد كه تا قبل 5/3 ،1990تا  1975 هاي چين و ساير كشورهاي منطقه در سال
  اند. داشته از آن چين باالترين سهم را در ميان كشورهاي شرق آسيا تايلند و مالزي و بعد
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