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استان خوزستان ازجمله استانهاي بسیار غنی كشور است ،اما جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار باید براي این منابع
برنامهریزي صورت گیرد .بنابراین ،الزم است كه با برنامهریزي صحیحی سعی بر آن شود كه بخش هاي اقتصادي كه
باعث سرعت بخشیدن به توسعه استان شده و محرك بیشتري در رونق استان هستند ،شناسایی شده و در این بخشش هشا
سرمایهگذاري شود تا رشد اقتصادي استان را افزایش دهد .جهت این كار سعی میشود ابزار برنامهریزي كه ارتباطات
بین بخشهاي اقتصادي استان را بیشتر مشخص می كند ،به كار گرفته و آن ابزار برنامه ریشزي مناسش ،،جشدول داده –
ستانده منطقهاي است كه از روش جدول تلفیقی داده ستانده منطقهاي ( )GRITاستخراج میشود.
طبقهبندي H26 :JEL
واژههاي كلیدي :جدول داده  -ستانده ،GRIT ،استان خوزستان ،سرمایهگذاري.
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 .1مقدمه
استان خوزستان با مساحتی معادل  63633/6كیلشومتر مربشع از نظشر جغرافیشایی بشین  47درجشه و 41
دقیقه تا  50درجه و  39دقیقه طول شرقی از نصش النهشار گرینشوی و  29درجشه و  58دقیقشه تشا 33
درجه و  4دقیقه عرض شمالی از خط استوا در جنوب غربی ایران واقشع ششده اسشت .ایشن اسشتان از
شمال غربی با استان ایالم ،از شمال با استان لرستان ،از شمال شرقی و شرق با استان هاي چهارمحال
و بختیاري و كهگیلویه و بویراحمد ،از جنوب شرقی با استان بوشهر ،از جنوب با خلیج فشار

و از

مغرب با كشور عراق هممرز است .از نظشر آبوهشوایی جشز در برخشی منشاطق كوهسشتانی ششمال و
شرقی ،این استان داراي اقلیم خشک و نیمهخشک اسشت كشه متوسشط بارنشدگی سشاالنه آن حشدود
 226میلیمتر بوده و دوره بارندگی معموالً بین مهرماه تا اردیبهشت است.
در این استان رودخانه هاي مهمی همچون كارون ،كرخه ،دز ،مشارون وخیرآبشاد جشاري اسشت
كششه در ای شن میششان رودخانششه كششارون پششرآبتششرین رودخانششه كشششور و سششایر رودخانششههششا نیششز جششز
رودخانه هاي بزرگ و پرآب كشور محسوب می شوند .وجود این موهبت طبیعی منجشر بشه احشدا
سدهاي متعدد در این استان شده است .این استان داراي جمعیتی معادل  4153713اسشت كشه 62/5
درصششد از جمعیششت اسششتان شهرنش شین هسششتند و ازنظششر تقسششیمات كشششوري ایششن اسششتان داراي 18
شهرستان 37،بخش 42 ،شهر و  115دهستان بوده است.
اسششتان خوزسششتان داراي ویژگششیهششاي خاصششی اسششت كششه در كمتششر اسششتانی از كشششور چنششین
ویژگیهایی موجود است و همشین ویژگشیهشاي عشاملی ششده تشا اسشتان خوزسشتان متمشایز از سشایر
براي سرمایه گذاري از این فرصتها استفاده كنند كه در این خصوص میتوان به موارد ذیل اششاره
كرد :منابع عظیم نفت و گاز ،تأسیسات فوالدي و ذوبآهن ،وجشود كششت و صشنعتهشاي متعشدد،
وجود رودخانه هاي پرآب كارون ،كرخه ،دز ،زهره و مارون و جراحی ،دسترسی به آب هاي آزاد
و بین المللی ،وجود امکانات زیربنایی ،هم جواري خوزستان با بازارهاي مصرف جهانی (كشورهاي
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حاشیه خلیج فار ) ،تولید خرما ،وجود زمینه هاي الزم در خصوص پرورش ماهی و میگو ،صنعت
توریسم و گردشگري.
توسعه اقتصادي منطقهاي مسشتلزم ایجشاد انسشجام و انضشبا بشین فعالیشت بخششهشاي اقتصشادي
گوناگون است كه این مهم خود مستلزم و مشرو به در اختیار داشتن اطالعشات و آمارهشاي جشامع
مربو به فعالیت هاي مذكور است .قطعاً بدون داشتن اطالعات تفصیلی و آشنایی با نحوه ارتباطات
بین بخششی ،حصشول نتشایج هشر نشو برنامشهاي چنشدان قشرین موفقیشت نخواهشد بشود .از ایشن جهشت
برنامه ریزي توسعه منطقه اي مستلزم در اختیار داشتن اطالعاتی كافی پیرامون حساب هشاي منطقشه اي
بینبخشی بخشهاي اقتصادي منطقه است.
و ارتباطات 
یکی از ابزارهاي تحلیلی در انجام امور برنامهریزي اقتصادي جدول داده  -ستانده است كه بشه
كمک این جدول میتوان ساختار اقتصاد منطقه را تبیین كرد و همچنین به جایگاه منطقه در سشط
ملی دست یافت .از كاربردهاي دیگر آن پیشبینی تولید ،اششتغال و واردات اسشت .امشا تهیشه چنشین
جدولی به صرف زمان زیاد و هزینه گزاف محتاج است .تحلیل گران و دست اندركاران برنامه هشاي
روشهشاي غیرمسشتقیم (غیرپیمایششی) بشه تهیشه

منطقه اي در بسیاري از كشورهاي جهشان معمشوالً از
چنین جدولی در سط مناطق مختل

یک كشور مبادرت میكنند.

از مزیت هاي باالي چنین روشی بشراي تهیشه جشدول داده  -سشتانده منطقشه اي ،صشرف زمشان و
هزینه اندك است .اگرچه نتایج حاصل همانند تهیه جدول داده  -ستانده به روش پیمایشی نبشوده و
دستاوردهاي حاصل دقت كمتر دارد ،لیکن مزیت آن در هزینه هاي انشدك و صشرف زمشان كوتشاه
پیمایشی نیز عاري از خطا و اشکاالت عمشده نیسشتند .مشی تشوان گفشت اسشتفاده از چنشین ابشزاري در
برنامه ریزي ،بیشتر به منظور ساختن گرایشها و تمایالت در فعالیتهاي اقتصادي است تشا تحصشیل
نتایج بسیار دقیق ،كه تقریباً غیرممکن بهنظشر مشیرسشد (سشازمان مشدیریت و برنامشهریشزي اصشفهان،
.)1378
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امروزه در بسیاري از كشورهاي جهشان ،ازجملشه اسشترالیا ،كانشادا ،انگلسشتان و اسشاانیا ،بشا تهیشه
جداول داده  -ستانده منطقه اي ،به تحلیل و ارزیشابی تشأيیر تغییشر پدیشده هشا بشر اقتصشادهاي محلشی و
منطقهاي پرداخته میشود (طرح تدوین جدول داده  -ستانده سال  1390استان خوزستان).
روشی كه جهت تهیه جشدول داده  -سشتانده منطقشه خوزسشتان اتخشاذ مشیششود ،روش گریشت
است .روش گریت تلفیقی از روش پیمایشی و غیرپیمایشی یعنی یک روش مکانیکی اسشت كشه بشا
وارد كردن آمار برتر (اطالعاتی كشه كارشناسشان مربوطشه در آن زمینشه بشه آن دسترسشی دارنشد) یشا
آماري كه از طریق پرسشنامه ها و نمونه برداري در محل تحصیل می شود به درجه صحت و اطمینان
ضرای ،حاصله افزوده میشود.
پژوهش حاضر در پنج بخش اصلی تدوین شده اسشت؛ پش

از مقدمشه ،مبشانی نظشري و روش

افتههشا مشورد نظشر قشرار گرفتشه
افتههاي پژوهش و تحلیل ی 
تحقیق آورده شده است ،در بخش سوم ی 
جهگیري پژوهش ارائه ششده و درنهایشت ،در بخشش آخشر بشه فهرسشت
است ،در چهارمین بخش نتی 
منابع مورد استفاده در این پژوهش اختصاص دارد.

 .2مبانی نظری و روش تحقیق
منطقشهاي دارد .ایشن جشدول كشه ارتبشا

برنامشهریشزي

جدول داده  -ستانده كاربردهاي فراوانشی در
عرضه و تقاضا را بین طی

یدهشد ،قشادر اسشت بخششهشاي
تهاي اقتصادي نشان مش 
وسیعی از فعالی 

پیشرو و كلیدي را در سط ملی یا منطقه نشان دهد (میلر و بلیر.)2009 ،
مشهآمشاري اششاره كشرد .از آنجشا كشه تهیشه جشداول داده  -سشتانده
روشهاي آماري ،غیرآماري و نی 

مهآمشاري بشراي بشرآورد
روشهاي غیرآماري و یا نی 

زمانبر است ،معموالً از
آماري امري پیچیده و 
جدول داده  -ستانده منطقه استفاده میكنند (فلگ ،هانگ و توهمو.)2014 ،
دادههاي منطقه با پایه قرار دادن جدول داده -سشتانده
روشهاي غیرآماري ،استفاده از حداقل 
مراد از 
ملی است .بدین صورت كه یشک مشاتری

دادههشاي منطقشه (نظیشر اششتغال و
تعشدیل بشا اسشتفاده از 

ستانده) ساخته شده و با ضرب كردن در ماتری

ضرای ،فنی كشور ،ماتری

ضرای ،فنشی اسشتان
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یشود .تهیه حساب هاي منطقه اي در ایران به روش آماري ،اولین بار توسط سشازمان برنامشه
ساخته م 
و بودجه استان چهارمحشال و بختیشاري در سشال  1362در پژوهششی بشا عنشوان «طشرح جشامع توسشعه
چهارمحال و بختیاري» انجام شد .پژوهش دیگري نیز توسط سازمان برنامشه و بودجشه اسشتان فشار
در تهیه حساب هاي اقتصادي این استان بین سال هشاي  1353تشا  1363انجشام ششده و در سشال 1368
گزارش مستند آن با عنوان «حسابهاي اقتصادي استان فار » به چاپ رسیده است.
جدول داده  -ستانده منطقشه اي دیگشري نیشز بشراي اسشتان كرمشان ششامل بیسشت و یشک بخشش
(دشتبان ،)1373 ،و بعد از آن جدول داده  -ستانده منطقهاي دیگري نیز در سال  1375بشراي اسشتان
اصفهان با استفاده از متدولوژي گریت 1تهیه و تدوین شده اسشت .در ایجشاد جشدول داده  -سشتانده
منطقه اصفهان از طریق روش گریت ،جدول داده – ستانده اقتصاد ملی براي سشال  1370مبنشا قشرار
گرفت .سیستم  GRITكه براي تدوین جدول داده – ستانده توسط كمیته تخصصشی اقتصشاد كشالن
ششده ،یشک روش تلفیقشی چنشدمنظوره اسشت .در سشال  1383در اسشتان
استان اصفهان بهكار گرفته 
آذربایجان شرقی توسط سشازمان برنامشه و بودجشه اسشتان جشدول داده – سشتانده منطقشه بشه صشورت
تلفیقی از روش آماري و غیرآماري تخمین شد.
جدول داده  -ستانده منطقه اي به روش گریت به این صورت اسشت كشه بشا اسشتفاده از جشدول
داده  -ستانده كشوري تخمین و برآوردي براي جدول داده  -سشتانده منطقشه اي زده مشیششود .ایشن
كار شامل پنج مرحله و پانزده گام است كه خالصه وار می توان گفت كه ابتدا روزآمدترین جشدول
داده  -ستانده كشور را انتخاب كرد و سا

با استفاده از شاخصهاي قیمت بشا روش را

جشدول

منطقه اي را از دل جدول داده  -ستانده كشور استخراج كرده و آن بخش هایی كه در اقتصاد كشور
وجود دارد و در منطقه حضور خارجی ندارد در بخش واردات منطقه لحاظ مشی ششود .بعشد از تهیشه
جدول می توان با استفاده از تحلیل جدول جهت برنامه ریزي منطقهاي اقدام كرد و بخششهشایی كشه

1.GRIT
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سرمایه بر و یا كاربر بوده و میزان اشتغال زایی و تولید آن ها را برآورد و در مورد سرمایه گشذاري در
هر یک از بخشهاي اقتصادي بر اسا

ارزیابی و قضاوت دربشاره ضشرای ،حاصشله تصشمیمگیشري

كرد.
 .3ویژگیهای سیستم GRIT

1

سیستم گریت به گونهاي طراحی شده است كه ویژگیهاي زیر را در بر میگیرد:

تهیه جداول داده  -ستانده و ضرای ،فزاینده مرتبط با آن ها براي هر ناحیشه از منطقشه كشه بشراي
آن حداقل سطوح آماري تعیین شده وجود داشته باشد و سازگاري جداول ناحیهاي بشا جشدولی كشه
براي تمامی اقتصاد منطقه تشکیل شده اسشت .تشوالی و ترتیش ،مراحشل در چشارچوب روششناسشی
گریت به طور خالصه عبارت است از( :گریمپ.)1993 ،2
مرحله اول :به انتخاب یکی از جشداول ملشی داده – سشتانده مشیپشردازد اگرچشه جشداول ملشی بشراي
سال هاي مختل

و با تعداد بخش هاي متفاوتی در اختیشار اسشت ،ششاید بهتشر آن باششد كشه آخشرین

جدول زمانی مبنا قرار گیرد؛ زیرا ساختار اقتصاد ملی و منطقه اي را با توجه بشه تغییراتشی كشه در آن
صورت گرفته ،نشان میدهد.
مرحله دوم :تعدیل جهت واردات منطقشه اي ،در ایشن مرحلشه تشالش بشه عمشل مشی آیشد تشا ضشرای،
مبادالت ملی به تقاری ،اولیه اي 3از ضرای ،مبادالت منطقه اي تبدیل ششوند .بشر اسشا

ایشن روش،

اگر اطالعات موجود مبین آن باشد كه بخش هایی در جدول ملی در اقتصشاد منطقشه مشورد مطالعشه،
صورت ضرای ،تجاري مربو به آن بخش یا بخشها در جدول مبادالت ملی ،به سطر واردات در
ارتبا با آن بخش یا بخش ها در جدول منطقه اي انتقشال مشی یابنشد .روش هشاي متعشددي در ادبیشات
موضو یافت می شوند كه جهت انجام چنین تعدیلی می توانند بهكار روند بشه نظشر محققینشی چشون
1. Generation of Regional Input-Output Table
2. Grimp
3. First Approximations
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اسمیت و همکاران )1974( 1و زامانسکی و همکاران ،)1969( 2استفاده از ضرای ،مکشانی 3از نشو
ساده ،به نوعی از جداول منطقه اي می انجامد كه در مقایسه با گزینه هشاي دیگشر ،بشه جشداول داده –

ستانده استخراجشده توسط روش پیمایشی نزدیکتر است.
ضرای ،مکانی كه درنهایت بشدین وسشیله انتخشاب خواهشد ششد ،در تشوالی مراحشل گریشت بشه
صورت زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
 .1محاسبه ضرای ،مکانی ) (LQبر اسا

آمار اشتغال (یا هر سنجه مناس ،دیگري كشه از طشرف

تحلیلگران انتخاب میشود) براي بخشهاي متعدد جدول ملی.
 .2جداسازي بخش هایی كه براي آن ها ) (LQ < 1است (كه نشانگر عدم مزیت نسشبی اسشت) و
به كارگیري ضرای ،مکانی در طول سطرها (بخشش هشاي) مناسش ،بشه منظشور تجزیشه ضشرای،
تجاري ملی به ضشرای ،تجشاري منطقشه اي و ضشرای ،واردات منطقشه اي پش

از آن ،ضشرای،

واردات منطقه اي در امتداد هر ستون با یکدیگر جمع می شود تشا ضشری ،واردات را در پشایین
جدول منطقهاي در سطر واردات و در ارتبا با بخش مربوطه ،تشکیل دهد.
مرحله سوم :دربرگیرنده تعری

بخش هاي منطقه اي است .در این مرحله تالش به عمل می آیشد تشا

جداول داده – ستانده ناحیه اي در دو سط متفاوت (از لحشاظ تركیش ،بخششی) تهیشه ششود .در ایشن
بخش از فرایند توالی سیستم گریت ،بخش هاي اقتصادي به گونهاي تركی ،مشیششوند كشه جشداول
كوچک تري را تشکیل دهند تا با ساختار اقتصادي ساده تشر برخشی نشواحی منطقشه ،تناسش ،بیششتري
داشته باشند و فرصتی به دست می دهد تا اطالعات برتري كه فقط در سشطوح كلشی تشر بخشش هشاي

1. Smite and et. al
2. Czamanski et. al
)3. Location Quotient (LQ
4. Grimp
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مرحله چهارم :مربو به تحصیل جداول مبادالت اولیه 1است كه هدف این مرحله ،تبشدیل جشداول
ضرای ،منطقه اي به جداول اولیه مبادالتی اسشت .جشداول اولیشه ،جشداول مبشادالت منطقشه اي ماقبشل
نهایی هستند .اگر جداول یکاارچه منطقه اي مورد نیاز باشد( ،جشداولی بشا بخشش هشاي معشادل بشراي
تمامی مناطق) تجمیع بیشتري براي این منظشور مشی توانشد صشورت پشذیرد .در ایشن مشورد بشه تجمیشع
بخش هایی مبادرت می شود كه جداولی را با تعداد معادل بخش ها براي همه مناطق به دست دهد از
این طریق میتوان ساختار اقتصادي مناطق را با یکدیگر مقایسه كرد و سرانجام به استخراج ضرای،
فزاینششده و تهیششه جششداول معکششو

لئونتیش

از جششداول اولیششه ،بششا اسششتفاده از تکنیششکهششاي متعششارف

اختصاص دارد.
مرحله پنجم :فرایند مهم در سیستم گریت ،یشک تشوالی مکشانیکی چندمرحلشهاي بشه منظشور تعشدیل
جدول داده – ستانده ملی ،محاسبه واردات منطقه اي و تجمیع وزنی ضشرای ،بخشش هشا و درنهایشت
تشکیل جداول داده – ستانده منطقه اي و محاسبه جداول معکو

لئونتی

و ضرای ،فزاینشده بشراي

هر یک از جداول منطقهاي است.

 .4تعیین اولویتهای سرمایهگذاری
جششدول داده  -سششتانده منطقششهاي كاربردهششاي فراوانششی دارد كششه یکششی از كاربردهششاي آن تعیششین
اولویت هاي سرمایهگذاري است .براي تعیین اولویتهاي سرمایهگذاري با استفاده از جدول داده -
ستانده منطقهاي سرمایهبر و كاربر بودن بخشها و همچنین ضشرای ،اششتغال و ضشرای ،درآمشدي و
اولویتهاي سرمایهگذاري در بخشها را تعیین میكنند.
پ

از تشکیل جدول داده  -ستانده منطقه اي و به دست آوردن جدول مبادالت با وارد كشردن

بخش خانوار به بخش پردازش جدول مبادالت وابسته كرده و ضشرای ،مسشتقیم نهشاده نیشروي كشار

1. Prototype Transactions Table
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(خانوار) كه نسبت هزینه نیروي كار به كل ستانده خالص است را به دست آورد؛ و بدین ترتی ،بشه
صورت نسبی كاربر و سرمایهبر بودن بخشها را تعیین میشود.
رویکششرد ضششرای ،فزاینششده در ادبیششات اقتصششادي ،بششه مطالعششه تششأيیر سیاسششتهششاي متغیرهششاي
سیاستگذاري بر متغیرهاي درون میپردازد .این رویکرد ابتشدا بشه وسشیله كینشز در ادبیشات اقتصشاد
كالن مطرح ششد و سشا  ،بشه وسشیله لئونتیش

و دیگشران در قالش ،الگشوي داده  -سشتانده بسشط و

گسترش یافت و مطالعات بسیاري در این باره انجام ششده اسشت .ضشری ،فزاینشده در قالش ،الگشوي
داده  -ستانده ارزیابی از میزان تأيیرات بر ستانده كل به واسطه تغییر در عناصري كه براي آن مشدل
اقتصادي برون زا هستند را انجام میدهد .به عبارت دیگر ،ضرای ،فزاینشده در قالش ،جشدول داده -
ستانده نشان دهنده اير كل ناشی از تغییر عناصر برون زاي اقتصاد بر كشل اقتصشاد اسشت (جهشانگرد و
ساهوند.)1390 ،
 .1-4ضریب فزاینده درآمد  -نوع اول )(I

این ضرای ،به صورت نسبتی از تغییرات مستقیم و غیرمسشتقیم درآمشد بشه تغییشرات مسشتقیم درآمشد
توصی

میشود كه درنتیجه افزایش به میزان یک واحد در تقاضاي نهشایی هشر بخشش بخصوصشی

ایجاد می شود .تغییرات مستقیم درآمد هر بخش توسط ضریبی كه از تقاطع سطر خانوارها و سشتون
مربو به آن بخش در جدول ضرای ،مستقیم (مشمول خانوار) به دست مشی آیشد ،تعیشین مشی ششود.
تغییرات مستقیم و غیرمستقیم درآمد از حاصل ضرب هر یک از عناصر ستونی در ماتری

معکو

مستقیم (مشمول خانوار) و جمع حاصل ضرب هاي افقی حاصل میشود .بشه عبشارت دیگشر ضشری،
فزاینده درآمد نو اول ( )Iبه صورت رابطه ( )1است:
)= 𝑖

()1
كه در آن  bijعناصر بردار ستونی ( )jدر ماتری

معکشو

;

𝑛∑
𝑗1 𝑏𝑖𝑗 ℎ
𝑗ℎ

= 𝐽𝛾

(اسشتاندارد) و 𝑗 ℎضششری ،عناصششر

سطري خانوار مرتبط با صنعت عرضهكننده از جدول ضرای ،مستقیم است.
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 .2-4ضریب فزاینده درآمد – نوع دوم )(II

ضرای ،فزاینده نو دوم ( )IIمعیار واقعیتري است كه نه تنها تأيیر مستقیم بلکشه تغییشرات القشایی را
در درآمد كه درنتیجه افزایش مخارج مصرفكننشدگان بشه وجشود مشیآیشد ،مشدنظر قشرار مشیدهشد
(فرخنده تهرانی .)1381 ،بنابراین ،ضرای ،فزاینده نو دوم ( )IIهر بخش اقتصادي همیشه بزرگتر
از همان ضری ،فزاینده از نو اول ( )Iبراي آن بخش است .ضری ،فزاینشده درآمشد نشو دوم ()II
میزان تغییرات مستقیم و غیرمستقیم و القایی را در درآمد نسبت به تغییرات مستقیم درآمشد درنتیجشه
یک واحد افزایش در تقاضاي نهایی اندازهگیري میكند.
این تغییرات با افزایش درآمشد بشه دلیشل دورهشاي متشوالی مخشارج مصشرفكننشدگان ،بشا بسشط
بین صنایع از طریق گنجاندن سطر و سشتون خشانوار و درون زا سشاختن بخشش خشانوار قابشل

ماتری

اندازهگیري است (اژدري .)1380 ،درواقشع عناصشر بشردار سشطري از ضشرای ،خشانوار در مشاتری
معکو

لئونتی  ،فهرست ضرای ،مستقیم ،غیرمسشتقیم و القشایی درآمشد را بشراي هشر بخشش ارائشه

میدهد .تغییرات مستقیم درآمد دقیقاً همان است كه در مورد ضشرای ،نشو اول بشه كشار رفشت؛ بشه
عبارت دیگر ضری ،فزاینده درآمد نو دوم به صورت رابطه ( )2است:
)𝑛 ; (1, … ,

()2
كه در آن ∗𝑗 ℎعناصر بردار سطري ماتری

معکو

لئونتی

∗𝑗ℎ
𝑗ℎ

است.

این ضری ،نشانگر چند نکته است :نخست ،ایشن ضشرای ،نششان مشی دهنشد مقشادیر متفشاوتی از
درآمد به وسیله بخش هاي مختل

اقتصادي ایجاد می شود ،حتشی اگشر فشرض ششود كشه هشر بخشش

بیشتر باشد یا بالعک  ،وابستگی به واردات واسطه اي كمتر باشد ،تغییرات مستقیم درآمد بزرگتشر
خواهد بود .از این رو است كه ضرای ،فزاینده درآمد براي هر كشوري بزرگ تر از ضرای ،مششابه
براي هر یک از مناطق تشکیل دهنده آن كشور است .اما از این امر نمی توان چنین استنبا كرد كشه
تغییرات مستقیم بزرگتر درآمد به ضرای ،فزاینده بزرگتري میانجامد.
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 .3-4ضرایب فزاینده تولید

تحلیل داده  -ستانده ،روشی براي اندازهگیري سیستماتیک ارتبا درونی میان بخش هشاي مختلش
یک سیستم اقتصادي است كه میتواند به صورت اقتصاد ملی ،جهانی و یا اقتصادهاي كوچشکتشر
مادر شهرها باشد (گلوریا .)2000 ،1یکی از محاسن داده  -ستانده این است كه میتوان اير تغییر در
تقاضاي نهایی یک بخش را در كل اقتصاد بررسی كرد .از ابزارهاي انجام این كار ضشرای ،تولیشد
است كه با استفاده از ماتری

معکو

لئونتی

قابل محاسبه است .این ضری ،نششان مشیدهشد كشه

براي تغییر ارزش یک واحد مشخص از تقاضاي نهایی به چه میزان از تولیدات بخشهشاي مختلش
اقتصاد نیاز است .مقدار این ضری ،در الگوي شبه ماتری

حسابداري اجتماعی بیشتر از مقشدار آن

در الگوي متعارف داده  -ستانده است.
 .4-4ضریب فزاینده ساده تولید

این ضری ،كه ايشرات مسشتقیم و غیرمسشتقیم تغییشر ارزش یشک واحشد مششخص از تقاضشاي نهشایی
(مصرف نهایی خانوار ،مصرف نهایی دولت ،تشکیل سرمایه ،صادرات ،تغییر موجودي انبار) را بشر
روي تولیدات سایر بخش ها نشان میدهد ،برداري سطري ) (1*nاست كه از جمشع سشتونی عناصشر
معکو

ماتری

لئونتی

حاصل میشود.
𝑀 = 𝑖 ‘ . (𝐼 − 𝐴)−1

()3
كه در آن ‘ 𝑖 دار سطري واحد و  (𝐼 − 𝐴)−1مشاتری

معکشو

لئونتیش

در الگشوي متعشارف

 .5-4ضرایب فزاینده اشتغال

این ضرای ،نفر -شغل ایجادشده به ازاي تغییر ارزش یک واحد مشخص از تقاضاي نهایی را نشان
میدهند .مقدار این ضری ،نیز همچون ضری ،فزاینده تولید در الگوي شبه ماتری

حسابداري

اجتماعی بیش از مقدار آن در الگوي باز داده  -ستانده است.
1. Gloria
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 .6-4ضریب فزاینده ساده اشتغال

این ضری ،كه نفر -شغل ایجادشده به ازاي ايشرات مسشتقیم و غیرمسشتقیم تغییشر ارزش یشک واحشد
مشخص از تقاضاي نهایی (مصرف نهایی خشانوار ،مصشرف نهشایی دولشت ،تششکیل سشرمایه يابشت،
صادرات و تغییر موجودي انبار) را نشان میدهد ،بردار سشطري ( )1 × nاسشت كشه از جمشع سشتونی
عناصر ماتری

اشتغال به دست میآید و به آن اشتغال غیرمستقیم میگویند.
𝐿 𝐸 = 𝑖‘.

()4
كه در آن ‘ 𝑖 بردار سطري واحد و  Lماتری
اشتغال در معکو

ماتری

لئونتی

اشتغال است كه از حاصل ضرب ماتری

حاصل میشود.
𝐿 = 𝑒̂ . (𝐼 − 𝐴)−1

()5
كه در آن  (𝐼 − 𝐴)−1معکو

قطشري

ماتری

لئونتیش

و ̂𝑒 مشاتری

قطشري اششتغال ،مشاتری

مربشع

) (n*nاست كه روي قطر آن ضرای ،اشتغال بخشها ) (eiقرار داشته و سایر عناصر آن صفر است.
 eiضری ،اشتغال ،نفر ش شغل به ازاي ارزش یک واحد مششخص تولیشد را نششان مشیدهشد و از
تقسیم اششتغال هشر بخشش ) (liبشه سشتانده همشان بخشش ) (Xiبشه دسشت مشیآیشد كشه بشه آن اششتغال
غیرمستقیم میگویند.
()6
معرفی و به كارگیري ضرای ،پیوستگی پسشین و پیششین بخشش هشاي مختلش

𝑙

𝑖𝑋 = 𝑖𝑒

𝑖

اقتصشاد سشابقهاي

حدود نیم قرن را با خود همراه دارد .ابتدا لئونتی  )1953( 1این شاخصها را براي اقتصاد آمریکا و
یادشده اقتصاد كشورهاي توسعهیافته بشوده اسشت ،امشا آلبشرت هیرششمن ،بشراي نخسشتین بشار بحشث
پیوندهاي پسین و پیشین را براي شناسایی بخش هاي كلیشدي اقتصشاد در نظریشه خشود تحشت عنشوان

1. Leontief
2. Rasmussen
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«رشد ناموزون» مطرح كرده و بدین ترتی ،بحث پیونشدهاي پسشین و پیششین را وارد عرضشه اقتصشاد
توسعه كرد.
ضرای ،پیوستگی پسین (طرف تقاضشاي اقتصشاد) ايشر تغییشرات تقاضشاي نهشایی را بشر سشاختار
تولیدي بخش هاي مختل

اقتصاد نشان میدهد و به سه گروه ضشری ،پیوسشتگی مسشتقیم ،ضشری،

پیوستگی مستقیم و غیرمستقیم ،و ضری ،پیوستگی غیرمستقیم پسین تقسیم میشوند.
ضری ،پیوستگی مستقیم پسین ضریبی است كه ايربخشی مسشتقیم تغییشرات تقاضشاي نهشایی را
بر سیستم تولیدي بخشها نشان میدهد ،برداري سشطري ( )1×nاسشت كشه از جمشع سشتونی عناصشر
ضرای ،فنی ) (Aحاصل میشود.

ماتری

𝐴 𝐵𝑑 = 𝑖‘ .

()7
كشه در آن ‘ 𝑖 بشردار سشطري واحشد و  Aمشاتری
ماتری

ضشرای ،داده،

ضشرای ،فنشی یشا مشاتری

مربع ) (n*nاست كه عناصر آن از تقسیم عناصر ناحیه  1جدول متعارف داده  -ستانده

) (xijبر ستانده كل ) (xjبه دست میآید.
𝑗𝑖𝑥

()8

𝑗𝑋

= 𝑗𝑖𝑎

بنابراین داریم:
𝑥

𝑗𝑖
𝑗𝑖𝑎 𝐵 (𝑑) = ∑𝑛𝑖=1 ( 𝑋 ) = ∑𝑛𝑖=1

()9

𝑗

همچنین ضری ،پیوستگی مستقیم و غیرمستقیم پسشین ضشریبی اسشت كشه ايربخششی مسشتقیم و
غیرمستقیم تغییرات تقاضاي نهایی (مصرف نهایی خانوار ،مصرف نهشایی دولشت ،تششکیل سشرمایه،
ضری ،پیوستگی مستقیم و غیرمستقیم پسین بردار سطري ( )1×nاست كشه از جمشع سشتونی عناصشر
ماتری

معکو

لئونتی

به دست میآید.

()10
كه در آن ‘ 𝑖 بردار سطري واحد  Iماتری

𝐵 (𝑑+𝐼) = 𝑖 ‘ . (𝐼 − 𝐴)−1

یکه ،ماتریسی مربشع ) (n*nاسشت كشه عناصشر روي

قطر آن عدد یک و سایر عناصر آن صفر است و  (𝐼 − 𝐴)−1ماتری

معکو

لئونتی

است.
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همچنین ضری ،پیوستگی غیرمسشتقیم پسشین بشردار سشطري ( )1×nاسشت كشه از مابشه التفشاوت
بردارهاي ) Bd, B(d+Iحاصل شده و ايربخشی غیرمستقیم تغییشرات تقاضشاي نهشایی را بشر سشاختار
تولیدي بخشهاي مختل

اقتصادي نشان میدهد:
𝑑𝐵 𝐵𝐼 = 𝐵(𝑑 + 𝐼) −

()11

ضرای ،پیوستگی پیشین (طرف عرضه اقتصاد) به طور كلی ارتبا بین عوامل اولیشه بشا سیسشتم
تولیدي را نشان میدهند و به سه گروه تقسیم میشوند :ضری ،پیوسشتگی مسشتقیم پیششین ،ضشری،
پیوستگی مستقیم و غیرمستقیم پیشین و ضری ،پیوستگی غیرمستقیم پیشین.
محاسبه و شناسایی بخشهاي كلیدي به روش پیوندهاي پیشین درواقشع آيشار مسشتقیم تغییشرات
بالقوه عوامل نخستین را بر سیستم تولیدي مشخص میكند .این ضری ،كشه بشرداري سشتونی )(n*1

است از جمع سطري عناصر ماتری

ضرای ،تولید ) (Bحاصل میشود و ضری ،پیوستگی مستقیم

پیشین نام دارد.
𝑖 𝐹(𝑑) = 𝐵.

()12
كشه در آن  iبششردار سششتونی واحشد و  Bمششاتری

ضششرای ،سششتانده،

ضششرای ،تولیششد یشا مششاتری

ماتریسی مربع ) (n*nاست كه عناصر آن  bijتقسیم عناصر ناحیه  1جشدول متعشارف داده  -سشتانده
كل  XIحاصل میشود.
𝑗𝑖𝑥

()3

𝑗𝑋

= 𝑗𝑖𝑏

بنابراین داریم:
()4

𝑗

همچنششین ضششری ،پیوسششتگی مسششتقیم و غیرمسششتقیم پیشششین ضششریبی اسششت كششه آيششار مسششتقیم و
غیرمستقیم تغییرات بالقوه عوامل اولیه را بر بخش هاي مختل
ستونی است كه از جمع سطري عناصر ماتری

تولید به دست میآید.
𝑖 𝐹(𝑑 + 𝐼) = (𝐼 − 𝐵)−1 .

()15
كه در آن  ،(𝐼 − 𝐵)−1ماتری

معکو

تولیدي مششخص مشیكنشد ،بشرداري

معکو

تولید و  iبردار ستونی واحد است.
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درنهایت ،ضریبی كشه بشه صشورت بشرداري سشتونی ( )1×nاسشت و از مابشه التفشاوت بردارهشاي
) F(d+Iو  Fdحاصل شده و آيار غیرمسشتقیم تغییشرات بشالقوه عوامشل نخسشتین را بشر سیسشتم تولیشد
مشخص میكند ،ضری ،پیوستگی غیرمستقیم پیشین نام دارد.
)𝑑(𝐹 𝐹(𝐼) = 𝐹(𝑑 + 𝐼) −

()16

از طریق نرمال كردن ضرای ،مستقیم و غیرمسشتقیم پسشین و پیششین بشه ششاخصهشاي جدیشدي
) (Q, Pدست مییابیم كه به لحاظ پویاییشناسی بخشها گویاترند.
 .7-4شاخص قدرت انتشار )(P

این شاخص كه نرمال شده شاخص ) B(d+Iاست برداري سطري ( )1×nاست كه از حاصل ضشرب
تعداد بخش ها ) (nدر جمع ستونی ماتری
ماتری

معکو

لئونتی

معکو

لئونتی

بخش مورد نظر ،تقسیم بر جمشع كشل

به دست میآید.
𝑛𝑖 ‘ .(𝐼−𝐴)−1

()17

𝑖𝑖 ‘ .(𝐼−𝐴)−1 .

=𝑃

این شاخص از ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم پسین بخشها حاصل میشود .اگر  P > 1باشد،
نشان دهنده این است كه بخش مذكور نیشاز ششدیدي بشه دادههشاي واسشطه سشایر بخشش هشا داششته و
تقاضاي بیشتر نسبت به میانگین اقتصاد ایجاد میكند و اگر  P > 1باشد انگیزه ضعی

تولیدي براي

اقتصاد ایجاد میكند.
 .8-4شاخص حساسیت )(Q

تعداد بخش ها ) (nدر جمع سطري ضرای ،ماتری
ماتری

معکو
()18

معکو

تولید هر بخش ،تقسیم بشر جمشع كشل

تولید به دست میآید.
𝑖𝑛(𝐼−𝐵)−1 .
𝑖𝑖 ‘ (𝐼−𝐵)−1 .

=𝑄

این شاخص از ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم پیششین بخشش هشا اسشتخراج مشی ششود .اگشر ایشن
شاخص بزرگ تر از واحد باشد .اگر  q > 1باشد ،بخش مذكور میتواند در درونی كشردن فراینشد
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تولید و یکاارچگی اقتصاد نقش كلیدي داشته و فعالیتهاي زیاد و آيار يانویه گسشتردهاي را ایجشاد
كند و اگر  q > 1باشد آيار منبعث از بخش مورد بررسی در اقتصاد ناچیز است و انگیزشی كشه بشه
وسیله تقاضاي نهشایی ایجشاد ششده ،بشر واردات مشیافزایشد و توزیشع درآمشدهاي اضشافی بازتشابی در
راهاندازي و گسترش فعالیتها نخواهد داشت.

 .5پیشینه پژوهش 
آریافر ،خلیلی ،جهانشایی ،جوانشیر گیو و مسینایی ( )1391در پژوهشی بشا عنشوان «بررسشی و تعشین
اولویتهاي سرمایهگذاري در بخش صنعت در استان خراسان جنوبی» با استفاده روش تاكسونومی
عددي و شاخصهاي اقتصادي به تعیین اولویتهاي توسعه صنعتی استان خراسان پرداختهاند .نتایج
بیانگر آن است كه صنایع الستیک و همچنین صنایع پوشاك از اولویت بشاالتري نسشبت بشه صشنایع
مواد غذایی و مواد مصرفی برخوردارند.
حسن زاده و شهیکی تاش ( )1389در پژوهشی با عنوان «رتبشهبنشدي صشنایع كارخانشهاي اسشتان
بوشهر بر اسا

عملکرد عوامل تعیینكننشده مزیشت رقشابتی» بشر اسشا

كشدهاي دورقمشی  ISICبشه

شناسایی فعالیتهاي صنعتی استان بوشهر پرداختهاند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است كشه صشنایع
تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،تولید سایر وسایل حمشلونقشل و تولیشد سشایر محصشوالت كشانی
غیرفلزي به ترتی ،سه صنعت برتر استان بوشهر به شمار میآیند.

يقفی ( )1387در پایاننامه خود با عنوان «تعیین اولویتهاي سرمایهگشذاري صشنعتی در اسشتان
كدهاي آیسیک سهرقمشی و چهشاررقمی در سشالهشاي  1384و  1379پرداختشه اسشت .نتشایج نششان
میدهد در سال  1379بر مبناي كد آیسیک سه رقمی ،صنایع تولید قند و شکر و محصوالت كشانی
غیرفلششزي طبقششهبنششدي نشششده و بششر اسششا

كششد آیسششیک چهششاررقمی ،صششنایع تکمیششل منسششوجات و

ماشینآالت براي ساخت منسوجات و البسه و چرم ،تولید سیم و كابل عایقبنشدي ششده از بیششترین
میزان اولویت برخوردار هستند و همچنین در سال  1384بر اسا

كشد آیسشیک سشه رقمشی ،صشنایع

تولید قند و شکر ،محصوالت كانی غیرفلزي طبقهبندي نشده و بر اسا

كد آیسشیک چهشاررقمی،
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صنایع آمادهسشازي و آرد كشردن غشالت و حبوبشات ،تولیشد مشواد ششیمیایی اساسشی بشه جشز كشود و
تركیبات ازت شده از بیشترین میزان اولویت سرمایهگذاري صنعتی در استان یزد برخوردار هستند.

ركن الدین افتخاري ،وجشدانی طهرانشی و رازینشی ( ،)1387در پژوهششی بشا عنشوان «ارزیشابی و
اولویتبندي مناطق آزاد تجاري ایران با اسشتفاده از روش  1MADMبشه اولویشتبنشدي منشاطق آزاد
كشور مناطق با استفاده از روشهاي مختل

تصمیمگیشري چنشد معیشاره (تاپسشی  ،2تاكسشونومی و

 )3SAWپرداختهاند .نتایج حشاكی از آن اسشت كشه در هشر سشه روش ،منطقشه آزاد كشیش بشاالترین
اولویششت و منطقششه آزاد چابهششار بششه دلیششل وجششود موانششع و مشششکالت در امششوري همچششون جششذب
سرمایهگذاريهاي داخلی و خارجی زیرساختهاي اساسی ،سرمایهگذاريهاي زیر بنشایی و  ...در
پایینترین اولویت قرار دارد.
دنسیو )2012( ،4در پژوهشی با عنوان «رتبهبندي مناطق رومانی بر اسشا

پتانسشیلهشاي جشذب

سرمایهگذاري خارجی» ،با استفاده از شاخصهاي مزیت منطقهاي و رابطه وزنی به رتبهبندي مناطق
مختل

رومانی پرداخته است و سا

به این نتیجه رسیده اسشت كشه منطقشه بخارسشت  -ایلفشاو 5در

اولویت اول و منطقه شمال شرق رومانی در اولویت آخر قرار دارد.
كامب

و آورمن )2003( ،6در پژوهششی بشا عنشوان «توزیشع مکشانی فعالیشتهشاي اقتصشادي در

اتحادیه اروپا» با استفاده از تئوري ضری ،مکان و آمار و دادههاي موجود در اتحادیه اروپا ،بسیاري
از فعالیتهاي اقتصادي كه در محیط پیرامون وجود دارند را مورد بررسی قشرار داده اسشت و بشدین
نتیجه رسیده است كه بسیاري از فعالیتها نیز میتوانند وجود داشته باشند كه اكنشون وجشود ندارنشد
دانش بوده است.

1. Multi Attribute Decision Making
2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
3. Simple Additive Weighted
4. Aniela Raluca Danciu
5. Bucharest- Ilfov
6. Pierre-Philippe Combes and Henry G. Overman
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لو و یانگ )2007( ،1در پژوهشی با عنوان «ارزیابی محیط زیست به منظور سشرمایهگشذاري در
مناطق آزاد :از دیدگاه تولیدكنندگان تایوانی» به بررسی اهمیت زیست محیطی ،هزینه ،پتانسیلهشا و
زیرساختها ،بازار ،بهمنظور سرمایهگذاري شركتها در مناطق آزاد پرداختهانشد .نتشایج حاصشل از
پژوهش كه با استفاده از مدلهاي ساختاري و جامعه آماري  500شركت تولیدي تایوانی بشه دسشت
آمشده اسششت ،گویششاي ایشن اسششت كششه بششازار ،هزینشه و عوامششل زیرسششاختی تشأيیر بسششزایی بششر جششذب
سرمایهگذاري خارجی در مناطق آزاد دارند و عامل پتانسیل تأيیر چندانی بر جذب سرمایهگشذاري
خارجی ندارد.
ژونگ ،سو و فو )2001( ،2در پژوهشی با عنوان «مزیت نسبی در غالت چین» به بررسی مزیت
نسبی تولید غالت بر اسا

تولید و هزینشههشاي اختصاصشی پرداختشهانشد .نتشایج حاصشل از پشژوهش

بیانگر آن است كه مزیت نسبی در محصوالت غالت وجود دارد و همچنین پتانسشیل تولیشد غشالت
نیز در چین وجود دارد
مزیت این پژوهش نسبت به پژوهشهاي انجامشده در این راستا به این ترتیش ،اسشت كشه ایشن
پششژوهش بششا اسششتفاده از جششدول داده -سششتانده كششه مزایششاي آن ذكششر شششد ،بششه تعیششین اولویششتهششاي
سرمایهگذاري در فعالیتهاي موجود در استان خوزستان میپردازد .ایشن در حشالی اسشت كشه طبشق
اطالعات پژوهشگر در كشور تاكنون چنین پژوهشی در مورد مناطق آزاد موجود انجام نشده است

 .6یافتههای پژوهش و تحلیل
روشهاي برآورد جدول داده  -ستانده متفاوت بوده و سه روش براي تنظیم جشدول داده  -سشتانده

میرود كه این سه روش عبارتند از :ال  -روش آماري ب -روش غیرآمشاري ج-
منطقهاي به كار 

روش تركیبی .در روش آماري كه كلیه آمار و اطالعات موردنیاز براي تشدوین جشدول بشه كمشک

1. Chin-Shan Lu and Ching-Chiao Yang
2. Funing Zhong, Zhigang Xu and Longbo Fu
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وقتگیر است و در روش غیرآماري
هزینهبر و 
میآید كه كاري 
نمونهگیري و سرشماري به دست 

منطقهاي ماننشد ارزش

در این روش به كمک جداول داده  -ستانده ملی و آمارهاي كالن در سط
بخششی ،بشرآوردي از جشدول داده -

واسشطهاي و  ...بشه تفکیشک

ستانده ،ارزش افشزوده و مصشارف
میپذیرد كه ازجمله این روش ،روش گریت است .با توجه بشه سشاده و عشدم
ستانده منطقه صورت 
منطقشهاي اسشتان خوزسشتان از روش

هزینهبشر بشودن ،در تهیشه جشدول داده  -سشتانده
زمانبر بودن و 

گریت استفاده شده است.
 .1-1-6روش انجام كار گریت جهت تهيه جدول داده  -ستانده منطقهاي در استان خوزستان

منطقهاي ضشمن آششنایی كامشل بشا متشدلوژي

جهت استفاده گریت در برآورد جدول داده  -ستانده
گریت و استفاده از تجربیات استفاده از این روش در برآورد جدول داده  -ستانده استان اصشفهان و
یشود.
گامهاي متدولوژي گریت به شرح زیر پیاده م 
استان ایالم و غیره 
ابتدا یک ماتری

یشود ،با توجه به
مبادالت جدول داده  -ستانده ملی در سال  1380انتخاب م 

هزینهبشر بشوده ،آخشرین
اینکه تشکیل جدول داده  -ستانده ملی به روش آماري كار بسیار زمانبر و 
جدول داده  -ستانده كه براي كشور به صورت آماري و مناس ،كار شده ،جدول داده  -ستانده سال
 1380بوده است .انتخاب جدول سال  1380به عنوان سال مبنا بر این اسا

صورت گرفته است:

بهعالوه این جدول چه از نظشر
ال ) آخرین جدول داده  -ستانده ملی ایران در این سال تهیه شده؛ 
برتريهشاي محسوسشی دارد .درنهایشت بایشد

تعداد بخش و چه از نظر اطمینان نسبت به جداول قبلی
سالهاي آتی از اعتماد بیشتري برخوردار خواهند بود.
ب) این جداول داراي ماتری

میتواند كمک شایان توجهی به محاسبات
واردات بوده كه این امر 

در چارچوب روش گریت كند و درواقع با اسشتفاده از آمشار مشاتری

واسشطهاي ،یکشی از

واردات

نمیكند.
مراحل اتخاذ این روش ضرورت پیدا 
سا

یششود .جشدول
بخشهاي اقتصادي جدول داده  -ستانده اقتصاد ملی سال  1380ادغام م 


بخشهاي آن به صورت وسیع بوده و ممکن است در استان بخشهاي

داده  -ستانده ملی  1380كه
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نگشامتشر باششد ،نتشایج از جهشت برنامشهریشزي بشراي
توجه داشت كه هرچند سال مورد انتخشاب بشه ه 
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اقتصادي به وسعت بخش هاي ملی نباشد جهت این كار فعالیت بخش هاي اقتصشادي جشدول داده -
ستانده ملی را بر اسا

یشود.
كدهاي  ISICبه یک جدول  25بخش تبدیل م 

میشود .این مرحلشه از فراینشد نیشاز بشه بسشته كشردن اقتصشاد
درونسازي 

در مرحله بعد واردات
واسشطهاي در داخشل بخشش هشاي

دارد .مفهوم بسته كردن اقتصاد آن است كشه فشرض ششود واردات
مشیششوند .در صشورتی كشه مشاتری
اقتصاد ملشی تولیشد 

واردات در دسشتر

نباششد ،كشل واردات

واسششطهاي هششر بخششش نیششاز بششه تجزیششه جهششت منظششور كششردن هششر جششز در مششاتری
خوشبختانه ،گزارش جدول داده  -سشتانده سشال  1380مشاتری

مبششادالت دارد.

واردات واسشط هاي بخششهشا را در

میكند .البته قابل توجه است قبل از ایشن
میگذارد و لذا این مرحله از فرایند گریت را آسان 
اختیار 
كارها ماتری

واردات سال  1380را با تعداد بخش هاي جدول مورد نظرمان یعنی  25بخشی تطبیق

دادهایششم و از روي آن مششاتری

ماتری

آوردهایششم سششا

واردات سششال  1380را بششه دسششت

در چششارچوب

واسطهاي تولید داخلی هشر بخشش از بخشش دیگشر بشا خریشدهاي

مبادالت ملی ،خریدهاي

وارداتی مشابه آن جمع شد تا جدول داده  -ستانده ملی بسته شده براي سال  1380حاصل شود.
یشوند .عطش
منطقهاي و واردات تجزیه م 

بعد از آن ضرای ،ملی به ضرای ،تولید

بشه فقشدان

دستآمده و بشا توجشه بشه ایشن مسشئله كشه بخشش قابشل
به 
واردات در بخش پرداخت اولیه در جدول 
مشیگیشرد ،ایشن مرحلشه از فراینشد (گریشت)
منطقهاي از طریق واردات صورت 

توجهی از ارتباطات
منطقشهاي و ضشرای ،واردات كشامالً

میگیرد .به همین جهت تجزیه ضرای ،ملی بشه ضشرای،
شکل 
میرسد براي این منظور آنچه در روش گریشت متشداول اسشت ایشن اسشت كشه ابتشدا
ضروري به نظر 
جدول) مستقل شوند .در این فرایند از آنجا كه تمامی بخش كشور با بخشهاي منطقشه تطبیشق دارد
منطقشهاي و

گونهاي تعدیل شوند تشا ضشرای،
لذا مشکلی وجود ندارد .در قدم دوم ،ضرای ،ملی به 
ضرای ،واردات از آن ها استحصال شود .سیسشتم گریشت از ضشرای ،مکشانی جهشت ایشن امشر سشود
میجوید .درواقع باید خاطرنشان ساخت كه استفاده از این ضشرای ،در قلش ،سیسشتم گریشت جشاي

دارد در مرحله بعد ضرای ،مکانی بخش هایی كه كمتشر از یشک ششده اسشت در مشاتری

ضشرای،

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08

ضرای ،مستقیم بخش هایی كه در فعالیت آن هشا در منطقشه وجشود نشدارد بشه بخشش واردات (پشایین

تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در استان خوزستان با استفاده از تشک یل جدول داده  -ستانده...

مستقیم ملی ضرب شده و سا

مابهالتفاوت این ماتری

با ماتری
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ضرای ،مستقیم ملی بشه دسشت

سشتونهشا ،سشطر

آورده شده است .نتیجه این مابهالتفاوت ،یک ماتریسی خواهد بود كشه جمشع كشل
واردات منطقه را نتیجه خواهد داد .بنابراین در اینجا هم ماتری
واردات منطقه وجود دارد كه ماتری

ضرای ،مبادالت منطقه و هم سطر

ضرای ،مبادالتی منطقه همشان ماتریسشی كشه در  LQضشرب

شده است خواهد بود .قابل ذكر است براي بخش هشایی كشه  LQآنهشا بشاالتر از یشک اسشت همشان
ضرای ،مستقیم ملی اعمال میشود و ضرای ،سطر واردات نیز میتواند به دست آید.
در گام بعد ،جدول مبادالت بین صنایع اسشتان تهیشه مشیششود .بشا در نظشر گشرفتن ارزش تولیشد
ناخالص (ستانده) هر بخش براي سال  1380كشه توسشط مركشز آمشار تهیشه ششده اسشت و در اختیشار
داشتن ماتری

ضرای ،مستقیم جدول داده ش ستانده منطقه خوزستان كه در مرحله قبل اعمشال ششد،

واسشطهاي هشر بخشش از طریشق ضشرب سشتون سشتانده اسشتان در

ارزش مبادالت بین صنایع واردات
ضرای ،مستقیم جدول داده ش ستانده منطقه به دست میآیشد و بشردار تقاضشاي نهشایی تهیشه

ماتری

یشود .به كمک اطالعات به دست آمده در مراحشل قبشل ،بشردار تقاضشایی نهشایی و ارزش افشزوده
م
بخش ها به صورت بردار باقیمانده محاسبه شد تا بعداً در صورت فشراهم آمشدن اطالعشات تفصشیلی،
پرداختهاي اولیه و تقاضاي نهایی به صورت مناسبی به اجزا خود تفکیک شوند.

بخش
سا

یشود .در این كار با توجه به استفاده از جدول در جهت
پرداختهاي اولیه تجزیه م 

بخش

مشیششد تشا بتشوان از آن در
پرداختها تجزیه 

تحلیلها باید بخش جبران خدمات كاركنان از بخش

جهت تحلیلها استفاده كرد .جهت این كار با فرض اینکه پرداخت سشرانه در مقیشا

منطقه ایست بخش جبران خدمات كاركنان از جشدول ملشی بشراي منطقشه

استخراج شده است .در ماتری

ضرای ،مستقیم داده – ستانده باید جمع ضرای ،سطرها و ستون ها

معادل یک شود تا اصل تعادل در جدول داده – ستانده رعایت شود در غیر این صورت كار تخمین
و برآورد غلط بوده است .مشاهده میشود كه در تخمین این ماتری

یكنشد.
این موضو صشدق مش 

پرداختها را كه شامل بخشهایی مانند خالص مالیات ها و مازاد عملیاتی ناخشالص كشه

بخش سایر
اجزاي ارزش افزوده هستند به صورت یکجا در بخش سایر پرداختها نامگذاري شده است.
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پرداخت سرانه در مقیا

ملشی برابشر بشا
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بهطور كلی در بخش اجزاي ارزش افزوده جدول استان تقریباً ضرای ،این بخشش بشا ضشرای،
پرداخشتهشا بشه كاركنشان و مالیشات هشا و مشازاد عملیشاتی ناخشالص

ملی تفاوت چندانی ندارد .چون
نسبت هاي آن در سط كشور یکسان است .لذا ما نیز شاهد تقریباً یکسان بودن این ضرای ،هسشتیم
به طوري كه ضرای ،بخش جبران خدمات كاركنان با كشور یکسان و اختالف ضشرای ،،فقشط در
پرداختها به صورت مابهالتفاوت ظاهر شده است.

سایر
لهشاي كشاربردي جشدول داده -
یشود .بشراي تحلیش 
در گام بعد ،بخش تقاضاي نهایی تجزیه م 
ستانده به تجزیه شدن بخش تقاضاي نهایی نیاز است اما با توجه به اینکه آمار بخش مصارف نهایی
نههاي دولت ،سرمای هگذاري و خالص صادرات در سط استان وجشود
شامل مصرف خانوارها ،هزی 
ندارد ،لذا جهت این كار از آمار ملی با رعایت برخی نسبتها بخش تقاضاي نهایی را تفکیک شد.
مثالً با توجه به اینکه براي تحلیل ها به بخش خانوار نیازمی شود ،لذا باید اقشداماتی در جهشت تجزیشه
بخش خانوار از تقاضاي نهایی انجام شود .براي این كار ،با فرض اینکه نسشبت مصشرف خشانوار بشه
تولید ناخالص ملی برابر با نسبت مصرف خانوارها در منطقه بشه تولیشد ناخشالص منطقشه برابشر اسشت،
ستون خانوار از جدول ملی استخراج شده است.
یشود .پ
همچنین جدول داده  -ستانده استان استخراج نهایی م 

از جمع بندي تمامی مراحلی

كه در قبل انجام گرفت ،فرایند بعدي تعدیل و اصالح اطالعشات جشدول بشر اسشا

اطالعشات برتشر

است؛ و با توجه به آمار موجود و نظر كارشناسان در مورد بخش نفشت و گشاز و تشأيیر آن بشر سشایر
بخش ها در آمار صادرات در بخش تقاضشاي نهشایی تغییراتشی را اعمشال ششده اسشت؛ و در مجمشو
میششود.
در گام بعد اولویتهاي سرمایهگذاري با استفاده از جدول داده  -ستانده استان تعیین 
با استفاده از تعیین ضرای ،كاربري و سرمایه بر بودن بخش ها و همچنشین ضشرای ،تولیشد ،اششتغال و
بخشهایی كه نقش اساسشیتشري

درآمد و ضرای ،پسین و پیشین و ضرای ،حساسیت بخش ها ،آن
در اقتصاد استان دارند و می توانند محركزایی بیشتري جهت توسشعه اسشتان باششند ،شناسشایی و در
یپردازیم.
این بخشها سرمای هگذاري كرد كه در این قسمت به این موضو م 
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جدول داده  -ستانده محاسبه شده است.

تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در استان خوزستان با استفاده از تشک یل جدول داده  -ستانده...

یشود .پ
درنهایت سرمایهبر و كاربر بودن بخشهاي اقتصادي تعیین م 
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از تشکیل جدول داده -

ستانده منطقه اي و به دست آوردن جدول مبادالت با وارد كردن بخش خشانوار بشه بخشش پشردازش
جدول مبادالت وابسته كرده و ضرای ،مستقیم نهاده نیروي كار (خانوار) كه نسبت هزینه نیروي كار
به كل ستانده خالص است را به دست آورد؛ بدین ترتی ،به صورت نسبی كاربر و سرمایه بشر بشودن
بخش ها را تعیین میكنیم .در جدول زیر به ترتی ،بیشترین بخشهاي كشاربر مششخص ششده اسشت.
هرچقدر میزان ضری ،كاربري باالتر باشد ،آن بخش نیروي كار بیشتري نسبت به سرمایه نیاز دارد و
هرچقدر میزان ضری ،كمتر باشد به سرمایه بیشتري نسبت به نیروي كار الزم است.
جدول  .1تعیین کاربر و سرمایهبر بودن بخشهای اقتصادی

7

0/181

سایر خدمات

مأخذ :یافتههاي پژوهش

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08

اولویت کاربر بودن
11
21
22
13
8
6
5
20
14
17
16
15
19
23
9
10
18
12
2
4
24
3
1
25

ضریب کاربر
0/14
0/057
0/041
0/131
0/174
0/242
0/243
0/058
0/094
0/075
0/086
0/091
0/063
0/038
0/171
0/151
0/067
0/136
0/515
0/374
0/001
0/451
0/516
0/004

شماره بخش
کشاورزی
نفت و گاز و معادن
صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانیات
صنایع چوب و کاغذ و انتشارات
صنایع پوشاک و چرم و غیره
منسوجات
کانی غیرفلزی
فراوردههای نفتی
صنایع محصوالت مواد شیمیایی
محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت
ساخت ماشینآالت
فلزات اساسی
محصوالت صنعتی
آب برق و گاز
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات بازرگانی
حملونقل و ارتباطات
حملونقل جادهای
خدمات مؤسسات مالی ،بانک و بیمه
خدمات امالک و مستغالت
خدمات کسبوکار
خدمات عمومی
خدمات امور دفاعی و انتظامی
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همانگونه كه از جدول ( )1مشاهده میشود ،ضرایبی كه بزرگ تر هسشتند نششاندهنشده كشاربر
بودن بخش ها هستند و ضرایبی كه كمتر هستند سرمایهبشر بشودن بخشش را نششان مشیدهشد .بنشابراین
بخش هاي خدمات عمومی ،حملونقل جادهاي ،خدمات كس،وكشار ،خشدمات مؤسسشات مشالی و
صنایع كانی غیرفلزي به ترتی ،با ضرای 0/243 ،0/374 ،0/451 ،0/515 ،0/516 ،بخشهشا كشاربر
استان بوده و بخش هاي مانند خدمات امالك و مستغالت و خدمات امور دفاعی ،صشنایع غشذایی و
آشامیدنی و دخانیات ،نفت و گاز و معادن ،فرآوردههاي نفتی به ترتی ،با ضرای،0/004 ،0/001 ،
 0/058 ،0/057 ،0/041سرمایهبرترین بخشهاي اقتصادي استان هستند.
 .2-6بررسی ضرایب اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان
براي محاسبه میزان اشتغالزایی یا تقاضاي نیروي كار توسط هر بخش بایستی بردار ضرای ،اشتغال
را در ماتری

معکو

لئونتی

ضرب كرد تا كل اشتغال ایجادششده بشه واسشطه فعالیشت هشر بخشش

محاسبه شود .همچنین گفته شد اگر ضرای ،اشتغال به صورت ماتری
لئونتی

ضرب شود ،ماتری

قطري در ماتری

معکو

اشتغال حاصل می شود كه با استفاده از آن می توان اشتغال مسشتقیم را

از اشتغال غیرمستقیم تفکیک كرد .بر این اسا

براي محاسبه ضری ،اشتغال یعنشی نسشبت  L/Qیشا

میزان اشتغالی كه در هر بخش به ازاي یک واحد تولید انجام میگیرد بایستی اطالعشات مربشو بشه
اشتغال هر بخش و تولید متناظر با آن را در اختیار داشت تا از تقسیم آن ها ضری ،اشتغال مربو بشه
آن بخش به دست آید .درنهایت با محاسبه ضشری ،مشذكور بشراي تمشام بخششهشاي اقتصشاد بشردار
و تولید هر بخش محاسبه شده است.
با ضرب كردن بردار ضرای ،اشتغال در ماتری

معکو

لئونتی

می توان به كل اشتغالزایشی

بخش ها و اششتغال مسشتقیم و غیرمسشتقیم بخشش هشا بشه ازاي یشک میلیشارد تغییشر در تقاضشاي نهشایی
(مصششرف ،سششرمایهگششذاري ،مخششارج دولششت و خششالص صششادرات) دسششت یافششت و از لحششاظ ایجششاد
اشتغالزایی به بخشهشاي اقتصشادي اسشتان بشه صشورت جشدول ( )2رتبشهبنشدي ششدهانشد .بشر اسشا
محاسبات انجامشده بخشش سشایر خشدمات و خشدمات امشور دفشاعی و انتظشامی از زیشر بخششهشاي
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خدمات و بخشهاي ساخت ماشینآالت و سایر ساختمانها باالترین قدرت اشتغالزایی را در میان
 25گروه عمده فعالیت استان خوزستان به خود اختصاص داده اند .در بخشهاي مذكور به ازاي هر
یک میلیارد ریال تقاضاي نهایی به قیمتهاي سال  1380در بخش سشایر خشدمات  117.1نفشر و در
بخش خدمات امور دفاعی و انتظامی  64.7نفر و در بخش ساخت ماشینآالت و سایر ساختمان هشا
به ترتی 46.8 ،و  34.6نفر اشتغال به ازاي یک میلیارد ریال تغییر در تقاضاي نهایی ایجاد میششود.
اگر دو بخش سایر ساختمان ها و بخش ساختمان هاي مسکونی را ادغشام و در قالش ،بخشش مسشکن
بدانیم ،به ازاي هر یک میلیارد ریال  54.1نفر اشتغال ایجاد میكند كه با این توصی

بخش مسکن

سومین بخش اشتغال زاي استان محسوب میشود .اگرچه میزان اشتغالزایی بخششهشاي خشدمات و
ساخت ماشینآالت از دیگر بخش ها باالتر است ،ولی بررسی دقیقتر نشان میدهد كه اشتغالزایی
این بخش ها به لحاظ ارتبا ضعی

آنها با سایر فعالیتهاي اقتصشادي عمشدتاً بشه صشورت مسشتقیم

است و قدرت اشتغالزایی آنها بسیار ضشعی

اسشت .سشهم اششتغال غیرمسشتقیم در كشل اششتغال در

بخش سایر خدمات  1.39كه معادل  1.2درصد و در بخش خدمات امشور دفشاعی و انتظشامی 1.36
كه برابر  2.1درصد كل اشتغال ایجشاد كشردهاش بشرآورد ششده اسشت .پش

از بخششهشاي یادششده

بیشترین قدرت اشتغالزایی به بخش ساختمان هاي مسکونی و سایر ساختمانهشا تعلشق دارد .قشدرت
اشتغالزایی این بخش ها به ازاي هر یک میلیارد ریال تقاضاي نهایی به قیمت سال  1380بشه ترتیش،
معادل  19.5و  34.6نفر است كه در مجمو بخش مسکن توان ایجاد  54.1نفر اششتغال را دارد .بشر
این اسا

در میان  25گروه عمده فعالیت اقتصادي بخش مسکن رتبشه سشوم را بشه خشود اختصشاص

استان نشان میدهد ،اما به نکات دیگري كه بر اهمیت این بخش میافزاید باید اششاره كشرد .بخشش
خدمات امور دفاعی و انتظامی تحت پوشش دولت بوده و بخش سایر خشدمات از زیشر بخششهشاي
خدمات هستند .همچنین بخشهاي یادشده كه از بخش ساختمان هاي مسکونی و سایر ساختمان هشا
اشتغالزاتر هستند.
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قدرت اشتغالزایی بسیار محدودتري نسبت به این بخش دارند .سهم اشتغال غیرمسشتقیم بخشش
سایر خدمات و خدمات دفاعی در كل اشتغال آن به ترتی ،معادل  2.1و  1.2درصد اسشت .از نظشر
قدرت اشتغالزایی غیرمستقیم نیز بخش ساختمان هاي مسکونی و سایر ساختمان ها به ترتیش 6.2 ،و
 4بوده و در مجمو بخش مسکن مقام چهشارم را بشه خشود اختصشاص مشیدهشد .بشاال بشودن قشدرت
اشتغالزایی غیرمستقیم این بخش نشانه ارتبا پسین قوي آن با دیگشر بخششهشاي اقتصشادي اسشت.
سهم قابل توجه بخش خصوصی در این فعالیت نیز از مهم ترین ویژگی هاي آن محسوب مشیششود.
پش

از بخشش سشاختمانهشاي مسشکونی و سشایر سشاختمانهشا بخششهشاي كششاورزي بشا  27.9نفششر

محصوالت صنعتی با  25.9نفر ،حملونقل جادهاي با  23.6نفر ،خدمات عمومی با  23نفر ،خدمات
مؤسسات مالی ،بانک و بیمه با  ،21.9صنایعغذایی و آشامیدنی با  18.6نفر قدرت اششتغالزایشی بشه
ازاي هر یک میلیارد ریال تقاضاي نهایی قرار دارند .بخشهاي خدمات بازرگانی ،كشانی غیرفلشزي
در جایگاههاي بعدي قرار میگیرند كشه میشزان اششتغالزایشی هشر یشک بشه ازاي یشک میلیشارد ریشال
تقاضاي نهایی به ترتی ،معادل  17.6نفر 17.2 ،نفر است .با توجه به مطال ،فشوق و جشدول صشفحه
بعد در میان  25گروه عمده فعالیت تنها  4گروه داراي قدرت اشتغالزایی بیشتر از  30نفر هستند .از
گروههاي باقیمانده  5بخش داراي قشدرت اششتغالزایشی  20تشا  30نفشر و  8فعالیشت داراي قشدرت
اشتغالزایی  10تا  20نفر و  8بخش دیگر قدرت اشتغالزایی بسیار ضعی

و كمتر از  10نفر هستند.

در مجمو  4بخش اولیه نشان میدهند كه بشا كوچشک تشرین تحشرك در ایشن بخششهشا مشیتشوانیم
اشتغالزایی باالیی را در استان ایجاد كنیم .بخش نفت و گاز و معادن كمترین اشتغالزایی بشا تغییشر
بوده و براي ایجاد اشتغال به سرمایهگذاري باالیی نیاز است.
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جدول  .2رتبهبندی بخشهای مختلف از نظر قدرت اشتغالزایی به ازای یک میلیارد ریال افزایش در تقاضای
نهایی هر بخش به قیمت سال ( 1380واحد اشتغال :نفر)

2/1
3/5
4
3/6
9/6
11/4
6/2

1/36
1/64
1/38
1
2/48
2/69
1/43

64/7
45/2
33/2
26/9
23/4
20/94
21/6

66/1
46/8
34/6
27/9
25/9
23/6
23

24
11
16
1
13
19
23

2/1
6/9

0/47
1/34

21/5
18/2

21/9
19/5

20
15

42/8
7/4
4/9

7/97
1/31
0/84

10/5
16/3
16/4

18/6
17/6
17/2

3
17
7

19/5
10/2
12/1

2/77
1/33
1/42

11/5
11/7
10/2

14/2
13/1
11/7

4
18
14

7/1
40/4

0/81
3/35

10/6
4/9

11/4
8/3

10
12

2/07
2/12
0/78
1/6
2/59
0/2
0/26

5/4
3/4
4/4
3/3
1
3/4
0/6

7/5
5/5
5/2
4/9
3/65
3/6
0/9

27/6
38/5
15/0
32/7
71/0
5/6
28/9
مأخذ :یافتههاي پژوهش

9
5
22
8
6
21
2

سایر خدمات
خدمات امور دفاعی و
انتظامی
ساخت ماشینآالت
سایر ساختمانها
کشاورزی
محصوالت صنعتی
حملونقل جادهای
خدمات عمومی
خدمات مؤسسات مالی،
بانک و بیمه
ساختمانهای مسکونی
صنایع غذایی و
آشامیدنی و دخانیات
خدمات بازرگانی
کانی غیرفلزی
صنایع چوب و کاغذ و
انتشارات
حملونقل و ارتباطات
آب برق و گاز
محصوالت فلزی
فابریکی بهجز ماشین
فلزات
صنایع محصوالت مواد
شیمیایی
صنایع پوشاک و چرم
خدمات کسبوکار
فراوردههای نفتی
منسوجات
خدمات امالک
نفت و گاز و معادن
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سهم اشتغال غیرمستقیم
از کل اشتغال
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115/7
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اشتغال
117/1
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جدول  .3بخشهایی که بیشترین اشتغال غیرمستقیم را در ازای یک میلیارد ریال تقاضای نهایی ایجاد میکنند

7/97
3/35
2/77
2/69
2/59
2/48
2/12
2/07
1/64
1/6
1/43
1/42
1/39
1/38
1/36
1/34
1/33
1/31
1
0/84
0/81
0/78
0/47
0/26
0/2

3
12
4
19
6
13
5
9
11
8
23
14
25
16
24
15
18
17
1
7
10
22
20
2
21

صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانیات
فلزات
صنایع چوب و کاغذ و انتشارات
حملونقل جادهای
منسوجات
محصوالت صنعتی
صنایع پوشاک و چرم
صنایع محصوالت مواد شیمیایی
ساخت ماشینـآالت
فراوردههای نفتی
خدمات عمومی
آب برق و گاز
سایر خدمات
سایر ساختمانها
خدمات امور دفاعی و انتظامی
ساختمانهای مسکونی
حملونقل و ارتباطات
خدمات بازرگانی
کشاورزی
کانی غیرفلزی
محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشین
خدمات کسبوکار
خدمات مؤسسات مالی ،بانک و بیمه
نفت و گاز و معادن
خدمات امالک و مستغالت

مأخذ :یافتههاي پژوهش

همانگونشه كشه از جشدول فشوق مششاهده مشیششود بخشش مشواد غشذایی و آششامیدنی بیششترین
اشتغالزایی غیرمستقیم را دارد بخش مسکن بشا ایجشاد  2.74نفشر در ازاي یشک میلیشارد ریشال تغییشر
تقاضاي نهایی رتبه چهارم را از لحاظ ایجاد اشتغال غیرمستقیم را دارا است.
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 .3-6ضریب فزاینده درآمد  -نوع اول )(I

این ضرای ،به صورت نسبتی از تغییرات مستقیم و غیرمستقیم درآمد به تغییرات مستقیم درآمد كشه
درنتیجه افزایش به میزان یک واحد در تقاضاي نهایی هر بخش بخصوصی ایجاد می شود توصشی
می شود .تغییرات مستقیم درآمد هر بخش توسط ضریبی كه از تقاطع سطر خانوارها و ستون مربو
به آن بخش در جدول ضرای ،مستقیم (مشمول خانوار) به دست میآید ،تعیین مشی ششود .تغییشرات
مستقیم و غیرمسشتقیم درآمشد ،از حاصشل ضشرب هشر یشک از عناصشر سشتونی در مشاتری

معکشو

استاندارد (بدون خانوار) در ضری ،سطري خانوار مرتبط با صنعت عرضه كننده از جشدول ضشرای،
مستقیم (مشمول خانوار) و جمع حاصلضربهاي افقی حاصل میشود (رابطه .)1
در جدول زیر ضرای ،درآمدي به تفکیک بخشهاي مختل

استان محاسبه شد.

جدول  .4ضرایب درآمدی نوع اول بخشهای اقتصادی استان

11
20
3
9
13
16
22
6
4
10
12
8
7
5
18
17
14

1/26
1/08
2/39
1/41
1/23
1/17
1/06
1/64
1/93
1/31
1/24
1/54
1/58
1/65
1/12
1/13
1/22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

کشاورزی
نفت و گاز و معادن
صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانیات
صنایع چوب و کاغذ و انتشارات
صنایع پوشاک و چرم و غیره
منسوجات
کانی غیرفلزی
فراوردههای نفتی
صنایع محصوالت مواد شیمیایی
محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت
ساخت ماشینآالت
فلزات اساسی
محصوالت صنعتی
آب برق و گاز
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات بازرگانی
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رتبه

ضریب درآمدی

شماره بخش

بخش

15
21
25
1
24
23
2
19

1/22
1/08
1/03
4/90
1/03
1/04
4/01
1/10

18
19
20
21
22
23
24
25

حملونقل و ارتباطات
حملونقل جادهای
خدمات مؤسسات مالی ،بانک و بیمه
خدمات امالک و مستغالت
خدمات کسبوکار
خدمات عمومی
خدمات امور دفاعی و انتظامی
سایر خدمات

مأخذ :یافتههاي پژوهش

همانگونه كه مشاهده میشود نتایج حاكی از این است كه بیشترین ضشری ،فراینشد درآمشدي
نو اول به ترتی ،مربو به بخش هاي خدمات و امالك و مستغالت ،خدمات امور دفاعی ،صشنایع
مواد غذایی و آشامیدنی و دخانیات ،صنایع مواد شیمیایی ،فشراورده هشاي نفتشی و سشایر محصشوالت
صنعتی است و به این مفهشوم اسشت كشه بشه ازاي یشک واحشد تغییشر در تقاضشاي نهشایی بخشش هشاي
بیان شده به ترتی 1/64 ،1/93 ،2/39 ،4/01 ،4/90 ،و  1 /58واحد به صورت مستقیم و غیرمسشتقیم
در بخش بیان شده درآمد ایجاد میشود؛ و كمترین درآمدزایی به ازاي یک واحشد تغییشر تقاضشایی
نهایی مربو به بخشهاي خدمات مؤسسات مالی ،خدمات كس ،وكار و خدمات عمشومی اسشت.
به طور كلی با تغییر تقاضاي نهشایی در بخششهشاي مشواد غشذایی و ششیمیایی و محصشوالت صشنعتی
درآمدزایی بیشتري نسبت به بخشهاي خدمات وجود دارد.

همان طور كه قبالً مطرح شد ضری ،فزاینده تولید در الگوي متعارف داده  -ستانده از جمع سشتونی
عناصر ماتری
ماتری

لیونتی

معکو

لئونتی

به دست مشیآیشد .لشذا جهشت ایشن موضشو سشعی ششده معکشو

داده  -ستانده استان را به دست آوریم .جمع ستونی این ماتری

ضشرای ،فزاینشده

ساده را نشان میدهد .این ضرای ،،ايرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک میلیون ریشالی تقاضشاي
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نهایی (مصرف خانوارها ،مصرف دولت ،سرمایهگذاري و خالص صادرات) هشر بخشش را بشر روي
تولیدات همان بخش و سایر بخشها نشان میدهد.
این نتایج نشاندهنده ايرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش در تولید به دلیل افزایش یک میلیشون
ریالی در هر یک از اجزاي تقاضاي نهایی است .اعشداد روي قطشر اصشلی نششاندهنشده ايشر مسشتقیم
افزایش در اجزایی تقاضاي نهایی بر تولید و مجمو سایر درایشههشاي مشاتری

نششاندهنشده ايشرات

غیرمستقیم این شوك بر اقتصاد استان خوزستان به تفکیک بخششهشاي اقتصشادي اسشتان اسشت .در
جدول ( )5ضرای ،فزاینده ساده تولیشد بخششهشاي مختلش

اقتصشادي اسشتان خوزسشتان بشه ترتیش،

اهمیت آورده شده است .بررسی جدول نشانگر این نکته است كشه  13بخشش از  25بخشش ،داراي
ضری ،فزاینده تولیدي بیششتر از متوسشط اسشت و بخشش صشنایع محصشوالت مشواد ششیمیایی داراي
بیشترین ضری ،فزاینده ساده تولیدي مابین  25بخش اقتصشاد اسشتان اسشت .در ایشن بخشش بشه ازاي
افزایش یک میلیون ریال در تقاضاي نهایی 1.86 ،میلیون ریال تولید افزایش مییابد ،از ایشن مقشدار
تغییر تولید 1.6 ،میلیون ریال مربو به خود بخش بوده و مابقی مربو به بخششهشاي دیگشر اسشت.
در یک تحلیل كلی ،اغل ،بخشهاي كه ضشری ،تولیشدي بشاال دارنشد مربشو بشه زیشر بخششهشاي
صنعت است و این جایگاه صنعت را در استان میرساند.
جدول  .5اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی استان بر اساس ضریب فزاینده تولید
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1/86
1/47
1/46
1/45
1/44
1/42
1/4
1/38
1/37
1/36
1/32

9
4
12
3
5
19
8
6
13
14
1

صنایع محصوالت مواد شیمیایی
صنایع چوب و کاغذ و انتشارات
فلزات اساسی
صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانیات
صنایع پوشاک و چرم و غیره
حملونقل جادهای
فراوردههای نفتی
منسوجات
محصوالت صنعتی
آب برق و گاز
کشاورزی
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1/3
1/29
1/23
1/18
1/18
1/17
1/15
1/14
1/12
1/11
1/11
1/06
1/04
1/02
1/28

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

10
18
11
25
16
15
17
23
24
22
7
20
2
21

محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت
حملونقل و ارتباطات
ساخت ماشینآالت
سایر خدمات
سایر ساختمانها
ساختمانهای مسکونی
خدمات بازرگانی
خدمات عمومی
خدمات امور دفاعی و انتظامی
خدمات کسبوکار
کانی غیرفلزی
خدمات مؤسسات مالی ،بانک و بیمه
نفت و گاز و معادن
خدمات امالک و مستغالت
متوسط کل اقتصاد استان

مأخذ :یافتههاي پژوهش

 .5-6ضرایب پیوستگی پسین و پیشین

این ضرای ،براي شناسایی بخشهاي كلیدي اقتصاد به كار میرود ،ضشری ،پیوسشتگی پسشین ،ايشر
تغییرات تقاضاي نهایی را بر ساختار تولیشدي بخششهشاي مختلش

اقتصشاد نششان مشیدهشد .ضشری،

پیوستگی پیشین ،ارتبا بین عوامل اولیه تولید را با سیستم تولیشدي بیشان مشیكنشد .كشه مشا در اینجشا
ضرای ،پیوند پسین را براي استان خوزستان را محاسبه میكنیم.
ضرای ،پیوند پسین ،ارتبا بین یک بخش و تأمین كنندگان نهادههشایش را نششان مشیدهشد بشه
یک واحد در تقاضایی نهایی محصشول آن بخشش را نششان مشی دهشد .لشذا ضشری ،پیوسشتگی نششان
می دهد یک بخش چقدر نیازهایش را براي تولید از بخشهاي دیگر تأمین میكند و درجه قوي یا
ضعی

بودن ارتبا بین بخش ها را نشان می دهد .ضرای ،مسشتقیم پسشین از جمشع سشتونی مشاتری

ضرای ،فنی به دست میآید كه بشا بشه دسشت آوردن ضشرای ،فنشی جشدول داده – سشتانده و جمشع
ستونی این ماتری

ضرای ،مسشتقیم بشراي هركشدام از بخششهشاي اقتصشادي همچشون جشدول زیشر
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محاسبه شد و ضرای ،پسین مستقیم و غیرمستقیم برداري ستونی است كشه از جمشع سشطري عناصشر
ماتری

معکو

تولید به دست میآید.
𝑖 𝐹(𝑑 + 𝐼) = (𝐼 − 𝐵)−1 .

()19
كه در آن )𝐵  (𝐼 −ماتری

معکو

تولید و  iبردار ستونی واحد است.

نتایج محاسبه این ضرای ،در جدول ( )6انجامگرفته است.
جدول  .6ضرایب پسین اقتصاد استان خوزستان بر اساس جدول داده  -ستانده استان

1/101271
1/011449

1/320271
1/040449

0/219
0/029

1/118792

1/459792

0/341

1/163826
1/115407
1/135406
1/035059
1/089694

1/471826
1/444407
1/383406
1/116059
1/400694

0/308
0/329
0/248
0/081
0/311

1/369069

1/860069

0/491

1/053827
1/050134
1/133037
1/134539
1/0967
1/044036
1/04262
1/04589
1/086316
1/123305

1/308827
1/236134
1/462037
1/370539
1/3677
1/170036
1/18262
1/15289
1/296316
1/423305

0/255
0/186
0/329
0/236
0/271
0/126
0/14
0/107
0/21
0/3

کشاورزی
نفت و گاز و معادن
صنایع غذایی و آشامیدنی و
دخانیات
صنایع چوب و کاغذ و
انتشارات
صنایع پوشاک و چرم و غیره
منسوجات
کانی غیرفلزی
فراوردههای نفتی
صنایع محصو الت مواد
شیمیایی
محصوالت فلزی فابریکی
بهجز ماشین
ساخت ماشینآالت
فلزات اساسی
محصوالت صنعتی
آب برق و گاز
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات بازرگانی
حملونقل و ارتباطات
حملونقل جادهای
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پیوستگی غیرمستقیم
پسین

پیوستگی مستقیم و
غیرمستقیم پسین

پیوستگی مستقیم
پسین

بخش
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1/013941
1/008089
1/031114
1/042396
1/037738
1/066254
1/085996

0/048
0/019
0/087
0/103
0/092
0/123
0/19956

1/061941
1/027080
1/118114
1/145396
1/129738
1/254/189
1/285556

خدمات مؤسسات مالی ،بانک
و بیمه
خدمات امالک و مستغالت
خدمات کسبوکار
خدمات عمومی
خدمات امور دفاعی و انتظامی
سایر خدمات
متوسط کل اقتصاد استان

مأخذ :یافتههاي پژوهش

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده میشود ،ضرای ،پیوستگی مورد محاسبه قرارگرفتشه .در
واقعیت بخشهایی كه ضری ،پیوستگی مستقیم پسین آن ها بیشتر از  ./55باشد ،می تشوان بشه عنشوان
بخشهایی با ارتباطات پسین بسیار قوي معرفی كرد .با توجه به نتایج ،بخشی با ارتبشا بسشیار قشوي
در استان وجود نداشته اما اگر گستردگی بخش ها را محدود كرده و بعضشی بخششهشاي بشا فعالیشت
نزدیک به هم را ادغام كنیم بخش صنعت ارتبا پسین بسیار قوي در استان دارا است .ولی با توجشه
به جدول فوق بخشهایی كه به ترتی ،تقریباً ارتباطات پسین قوي دارند به ترتی ،عبارتند از صشنایع
محصوالت مواد شیمیایی ،صنایعغذایی و آشامیدنی و دخانیات ،صنایع پوششاك و چشرم و غیشره و
فلزات اساسی است.
 .6-6شاخص قدرت انتشار

این شاخص ،نرمال شده ضرای ،پیوستگی مسشتقیم و غیرمسشتقیم پسشین اسشت .یعنشی ایشن ششاخص
بخش ها ) (nدر جمع ستونی مشاتری
ماتری
()20

معکو

لئونتی

معکشو

لئونتیش

بخشش مشورد نظشر ،تقسشیم بشر جمشع كشل

به دست میآید.
ni .( I  A) 1
i .( I  A) 1 .i

P
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این شاخص ،بخشهایی كشه

شاخص بزرگتر از یک دارنشد ،از میشانگین بشزرگترنشد .ایشن بخششهشا ششدیداً نیشاز بشه دادههشاي
واسطهاي سایر بخش ها داشته و انگیزشی بیشتر از میانگین در اقتصاد منطقه ایجاد میكننشد و نسشبت
به سایر بخشها قويتر هستند .در جدول ( )7این شاخص محاسبه شده است.
جدول  .7شاخص قدرت انتشار بخش-های استان
شاخص قدرت انتشار

بخش اقتصادی

1/063898
0/91014
0/919928
0/896803
1/00837
1/107151
0/826056
0/798945
0/869751
0/890973
0/878793

آب برق و گاز
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات بازرگانی
حملونقل و ارتباطات
حملونقل جادهای
خدمات مؤسسات مالی ،بانک و
خدمات امالک و مستغالت
خدمات کسبوکار
خدمات عمومی
خدمات امور دفاعی و انتظامی

0/925089

سایر خدمات

شاخص قدرت
انتشار

بخش اقتصادی

1/027003
1/809337
1/135533
1/144894
1/123566
1/076115
0/868152
1/089562
1/446898
1/018101
0/961556
1/137279
1/066106

کشاورزی
نفت و گاز و معادن
صنایع غذایی و آشامیدنی و
صنایع چوب و کاغذ و انتشارات
صنایع پوشاک و چرم و غیره
منسوجات
کانی غیرفلزی
فراوردههای نفتی
صنایع محصو الت مواد شیمیایی
محصوالت فلزی فابریکی بهجز
ساخت ماشینآالت
فلزات اساسی
محصوالت صنعتی

مأخذ :یافتههاي پژوهش

شیمیایی ،صنایع چشوب و كاغشذ و انتششارات و فلشزات اساسشی از ششاخص قشدرت انتششار بشاالتري
برخوردارند و بخشهایی همچون خدمات امالك و مستغالت و نفشت و گشاز و معشادن و خشدمات
مؤسسات مالی ،بانک و بیمه ارتباطات ضعی تري داشته و این بخش هشا نیشاز كمتشري بشه دادههشاي
واسطهاي سایر بخشها داشتهاند.
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 .7نتیجهگیری
با توجه به نتایج محاسبه كاربر بودن و سرمایهبر بودن بخشش هشا و ضشرای ،اششتغال ،درآمشد ،تولیشد،
ضرای ،انتشار و ضرای ،پسین و پیششین مشی تشوان بشه یشک جمشع بنشدي جهشت تعیشین اولویشتهشاي
سرمایهگذاري در استان پرداخت.
بر اسا

ضرای ،كاربر بودن ،اغل ،زیر بخشهاي خدمات جهت تولید به سرمایه كمشی نیشاز

دارند در صورتی كه براي تولید در بخشهاي صنایع مواد غذایی ،شیمیایی و فراورده هاي نفتشی بشه
سرمایه باالتري نیاز است .لذا اگر منابع سرمایهگذاري محدود باشد می توان به بخشهشاي خشدمات
توجه ویژهاي داشت .اما در جهت حشل معضشل بیکشاري مشیتشوان بشه ضشرای ،اششتغال بخششهشاي
اقتصادي توجه داشت.
بر اسا

نتایج ،زیر بخشهاي خدمات همچون سایر خدمات و خشدمات دفشاعی و انتظشامی و

زیر بخشهاي مسکن (مجمو بخشهاي ساختمان هشاي مسشکونی و سشایر سشاختمان هشا) بشاالترین
قدرت اشتغالزایی را دارند و بخشهاي صنایع غذایی و صنایع فلزي و زیر بخشهشاي مسشکن نیشز
باالترین اشتغالزایی غیرمستقیم را در بین سایر بخشهاي اقتصادي استان ایجاد میكنند.
اما در جهت باالتر رفتن قدرت درآمد خانوارها و رشد درآمد سرانه استان می توان به ضشرای،
درآمدي توجه داشت.
بر اسا

نتایج محاسبه شده بخش هاي خدمات و امالك و مسشتغالت ،خشدمات امشور دفشاعی،

صشنایع مشواد غشذایی و آششامیدنی و دخانیشات ،صشنایع مشواد ششیمیایی ،فشراوردههشاي نفتشی و سشایر
میآورند.
در جهت باال رفتن سط تولیدات می توان به ضرای ،تولید بخشهشاي اقتصشادي اسشتان توجشه
داشت به ازاي یک واحد تغییر در تقاضاي نهایی بخشهاي زیر به ترتی ،بیششترین تولیشد را ایجشاد
میكنند كه این بخشها به ترتی ،عبارتند از صنایع مشواد ششیمیایی ،فلشزات اساسشی و صشنایع مشواد
غذایی .بهطوركلی زیربخشهاي صنعت بیشترین تولیدزایی مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد میكنند.
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ضرای ،پسین و پیشین می توان بخشهاي كه محركزایی بیششتري در اقتصشاد اسشتان

ایجاد میكنند و در جهت افزایش ارتباطات بین بخشی مؤيرتر هستند را شناسشایی كشرد .بشر اسشا
محاسبات انجام شده زیر ،بخشهاي صنعت ارتبا پسین بسیار قوي در استان دارند ،بشه طشوري كشه
در صنعت عمده بخشهاي محرك زا عبارتند از صنایع محصوالت مواد شیمیایی ،صنایع غشذایی و
آشامیدنی و دخانیات ،صنایع پوشاك و چرم و غیره و فلزات اساسی هستند.
یکی دیگشر از ششاخصهشاي سشنجش ارتباطشات بشین بخششی ضشری ،انتششار اسشت بشر اسشا
محاسبات انجام شده به ترتی ،بخشهاي صنایع محصوالت مواد شیمیایی ،صنایع چشوب و كاغشذ و
انتشارات و فلزات اساسی از ششاخص قشدرت انتششار بشاالتري برخوردارنشد و بخششهشایی همچشون
خششدمات امششالك و مسششتغالت و نفششت و گششاز و معششادن و خششدمات مؤسسششات مششالی ،بانششک و بیمششه
ارتباطات ضعی تري داششته و ایشن بخشش هشا نیشاز كمتشري بشه دادههشاي واسشطهاي سشایر بخششهشا
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