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چکیده
تعیین و تشخیص بخشهایی که سرمایهگذاری در آنها بتواند ،محرک اقتصاد و رشد اقتصادی
بیشتری گردد ،با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامهریزان
اقتصادی بوده است .این بخشها دارای بیشترین حلقههای پسین و پیشین با سایر بخشهای
اقتصادی هستند که تحت عنوان بخشهای کلیدی مطرح میباشند .هدف از این مقاله
شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روشهای نوین و مقایسه آن با روشهای
سنتی است .در این مطالعه از جدول  96بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخشهای
جدول داده -ستانده  17بخشی سال ( 7961تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده،
استفاده شده است .بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده میشود که با وجود ضریب
همبستگی بسیار باالی روش راسمیوسن و روش بردار ویژه ،تعداد  79بخش ،بر مبنای روش
سنتی راسمیوسن و تعداد  4بخش بر مبنای روش بردار ویژه به عنوان بخشهای کلیدی
اقتصاد ایران مطرح هستند.
واژههای کلیدی :شاخصهای پسین ،شاخصهای پیشین ،بردار ویژه ،بخشهای کلیدی.
طبقهبندی .O40 ،C67 ،C15 :JEL

* نویسنده مسئول مکاتبات
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 -0مقدمه
بخشهای استراتژیک ،بخشهایی هستند که نقش رهبری و پیشرو را بر عهده گرفته و
سایر بخشها را تحت تأثیر قرار میدهند .به عبارت دیگر ،بخشهای استراتژیک مانند
حلقهای از زنجیر که یک رشته حلقهها را قبل و بعد خود به دنبال دارد ،یکسری ارتباطات
و فعالیتها را قبل و بعد از خود ایجاد میکند و از این طریق موجب تسری آثار رشد و
توسعه به سایر بخشهای اقتصاد میگردد .به این ارتباطات« ،پیوندهای پسین» و
«پیوندهای پیشین» میگویند .تعیین بخشهای کلیدی اقتصاد ،یکی از موضوعات مهم
در برنامهریزیهای کالن اقتصادی است که همواره مورد توجه برنامهریزان اقتصادی قرار
گرفته است .در هر اقتصادی ،با توجه به رشد روزافزون فناوری ،تحوالت منطقهای و
بینالمللی ،ظهور فعالیتهای جدید اقتصادی ،تغییر نظام تولید و همچنین بازنگری طبقه-
بندی فعالیتهای بینالمللی اقتصادی ،الزم است بخشهای کلیدی اقتصاد با فاصله زمانی
خاصی ،با استفاده از آخرین اطالعات موجود مشخص شوند تا به عنوان راهنما برای
برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد .ابزار تعیین بخشهای
کلیدی نیز جدول داده-ستانده است که این جدول در زمینه انواع تجزیه و تحلیلهای
اقتصادی از جمله ارتباط بین اجزای تقاضای نهائی و ستانده رشته فعالیتهای مختلف،
ساختار تقاضا ،تحلیلهای قیمتی ،تحلیلهای ساختاری ،تحلیلهای انرژی ،تحلیلهای
محیط زیست ،تحلیلهای بخش گردشگری ،تحلیلهای مربوط به بخشهای مهم و
کلیدی اقتصاد و امثال آن ابزاری قوی به شمار میرود .در این مقاله سعی شده است که
به دو سؤال مهم پاسخ داده شود؛ اول اینکه «با توجه به تغییر نظام تولید اقتصاد ایران با
در نظر گرفتن آخرین جدول داده-ستانده ،کدام بخشها به عنوان بخشهای کلیدی
اقتصاد ایران مطرح هستند؟» و دوم اینکه «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران ،کدام
بخشها میتوانند محرک اقتصاد و رشد اقتصادی باشند؟» برای این منظور ،ساختار مقاله
در پنج بخش تنظیم شده است .در بخش اول سیر تحوالت روشهای تعیین پیوندهای
پسین و پیشین که برای تجزیه و تحلیل بخشهای کلیدی مورد استفاده قرار میگیرد به
اختصار توضیح داده خواهد شد ،در قسمت دوم ،پیشینه مطالعات صورت گرفته در داخل
و خارج ارائه شده است .در قسمت سوم و در روششناسی تحقیق ،با تفصیل بیشتری
موارد مربوط به محاسبات پیوندهای پسین و پیشین بررسی خواهد شد .قسمت چهارم
نتایج تحقیق و در نهایت قسمت پنجم به جمعبندی و نتیجهگیری اختصاص دارد.
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 -2مبانی نظری
هنگام استفاده از جدول داده ستانده برای تعیین بخشهای کلیدی اقتصاد ،از روشهای
مختلفی استفاده میشود که به روشهای سنتی و نوین مشهور هستند .اولین تالشها
برای ارزیابی مقداری پیوند پسین و پیشین توسط چنری و واتابانه )7611( 7انجام شد.
آنها ،استفاده از ضرایب ستونی ماتریس ضرایب نهاده  Aرا به عنوان پیوندهای پسین
پیشنهاد میکنند .به صورت مشابه ،اندازه پیوند پیشین بخش از جمع سطری ماتریس
ضرایب ستانده مشخص میگردد .روش چنری و واتابانه با توجه به اینکه بر پایه ماتریس
ضرایب نهاده و ستانده مستقیم است و تنها اثرات مستقیم بین بخشی بخشها را نشان
میدهد ،این روش به تدریج در مطالعات تجربی کنار گذاشته شد ،زیرا اثرات غیر مستقیم
را شامل نمیگردید .راسمیوسن ،)7611( 1استفاده از جمع ستونی (پیوند پسین) و سطری
(پیوند پیشین) ماتریس معکوس لئونتیف 9را به منظور تعیین پیوندهای بین بخشی
پیشنهاد نمود .در روش راسمیوسن پیوند پسین با روح الگوی تقاضا محور لئونتیف
همخوانی دارد و در نهایت بر استراتژی رشد غیر متوازن استوار است( .بانوئی و همکاران،
 .)7919ولی پایههای نظری سنجش پیوند پیشین در روش راسمیوسن را استراتژی رشد
متوازن تشکیل میدهد .بدین معنا که تقاضای نهایی همه بخشها بر مبنای تحمیل وزن
یکسان واحد به طور همزمان افزایش مییابد که در این شرایط تفسیر ارقام به دست آمده
در سیاستگذاری بخشی امکان پذیر نیست( .بانوئی و همکاران .)7911 ،بنابراین ،به آسانی
نمیتوان بخش و یا بخشهای کلیدی را بر مبنای دو استراتژی متفاوت آن هم فقط در
قالب چارچوب الگوی تقاضا محور لئونتیف تعیین و شناسایی نمود .برای برونرفت از این
نارسایی ،بعضی از پژوهشگران تالش کردند ،الگوی عرضه محور گش 4را معرفی نمایند.
(کای و همکاران .)1111 ،1جونز ،)7619( 9معتقد بود که پیوندهای راسمیوسن اندازه
اثرات مستقیم و غیرمستقیم منابع عرضه کننده را نشان میدهد ،اما منابع تقاضا کننده
نادیده گرفته می شود ،یعنی تأکید بیشتر بر پیوندهای پسین است نه پیوندهای پیشین.
وی بیان میکند که بهجای استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف ،از مدل گش برای تعیین
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اندازه پیوندهای پیشین استفاده شود .این الگو دارای دو مزیت است .یکم ،از منظر بخش
عرضهکننده سنجیده می شود و دوم ،مبتنی بر استراتژی رشد غیرمتوازن است؛ زیرا که
تغییرات یک واحد ارزشافزوده یک بخش را در یک زمان مشخص مورد توجه قرار می-
دهند .همچنین ،در این حالت امکان شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد بر مبنای دو
استراتژی یکسان فراهم میگردد.
جهت تعیین و رتبهبندی بخشهای کلیدی اقتصاد عالوه بر روشهای سنتی چنری-
واتابانه و راسمیوسن ،از روشهای دیگری نظیر بردار ویژه 7که مبتنی بر روشهای نوین
هستند ،استفاده شده است .اغلب پژوهشگران اعتقاد دارند ،استفاده از روشهای نوین،
رتبه و جایگاه بخشها را در مقایسه با روش راسمیوسن دچار اختالف میکند .چراکه در
روش نوین مانند بردار ویژه ،ماندگاری بخشها هم مورد توجه قرار میگیرد .زمانی که
ماندگاری واسطهای بخشی پایین است ،بیشتر تولیدات آن به مصرف نهایی میرسد و آن
بخش سریعاً از چرخه تولید خارج میشود و منجر به ارزشافزوده بیشتر در بخشهای
دیگر نمیشود .این موضوع در روش سنتی راسمیوسن در نظر گرفته نمیشود در حالی
که روش بردار ویژه قادر است ماهیت تداوم ماندگاری واسطهای بخش و یا بخشها با
بخشهای دیگر اقتصادی را با توجه به اندازه تقاضای نهایی و ارزشافزوده آنها در مرحله
تولید به خوبی آشکار نماید .برخی از پژوهشگران نیز معتقدند ،برآوردهای انجام شده در
زمینه الگوی داده-ستانده ،اکثراً به صورت برآورد نقطهای است .با توجه به خطای موجود
در این برآوردها و همچنین محدودیت در دقت روابط فنی در چارچوب داده-ستانده،
میتوان از تحلیل تصادفی استفاده کرد و بدین منظور رویکرد تصادفی راسمیوسن را بکار
گرفت .این روش هر چند از منظر فوق ،نسبت به روشهای غیرتصادفی دارای مزیت است
ولی این روش نیز نمیتواند ماندگاری بخشها را لحاظ کند .بنابراین در این مطالعه که
هدف آن رتبهبندی بخشهای کلیدی اقتصاد است ،استفاده از روش بردار ویژه محور اصلی
آن را تشکیل میدهد.

 -9پیشینه تحقیق
مطالعات متعددی در زمینه ارتباطات پسین و پیشین بخشها و شناخت بخشهای کلیدی
یک اقتصاد با بهرهگیری از جدول داده-ستانده در کشورهای مختلف صورت گرفته است.
در زیر به برخی از مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران اشاره میشود.
Eeigenvector Method
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 -0-9مطالعات صورت گرفته در داخل
سورشجانی ( )7911کوشیده است تا با استفاده از جدول داده-ستانده سال  7991و
 7911و استخراج شاخصهای اثربخشی و به کارگیری روشهای تحلیل مؤلفههای اصلی
و آنالیز تاکسونومی عددی ،بخشهای اقتصادی کشور را در دو قالب بخشهای اصلی و
زیربخشهای آنها در سالهای مذکور رتبهبندی و تحلیل نماید .بر اساس یافتههای وی
بخشهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور شناخته
شده است .مهدویان و قدیمینیا ( )7917تأثیر صادرات را در رشد فعالیتهای اقتصادی
ایران در چارچوب جدول داده-ستانده سال  7911مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که
بخش زراعت و صنایع تولید منسوجات بیشترین سهم از رشد تولید را بهخود اختصاص
میدهند .بانوئی و همکاران ،)7911( ،در مطالعه خود با استفاد از روش بردار ویژه به
سنجش بین پیوندها که مبتنی بر نظریه پرون-فربنیوس در مورد ماتریسهای مثبت
تحویل ناپذیر است ،پرداخته است .نتایج نشان داده است که ضرایب همبستگی بین
پیوندهای روش چنری -واتانابه و روش راسمیوسن بسیار باال ولی با روش بردار ویژه بسیار
پایین است .همچنین ،آنان نتیجه گرفتند که روش بردار ویژه ماندگاری واسطهای بخشها
و در نهایت شناسایی بخشهای کلیدی را تبیین کند .ولینژاد ترکمانی و همکاران
( ،)7961پیوندهای پسین و پیشین اقتصاد استان تهران را با استفاده از روش چنری-
واتانابه ،راسموسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار دادهاند .نتایج آنان نیز حاکی از این است
که روش بردار ویژه بهتر میتواند بخشهای کلیدی را بر اساس ماندگاری بخشها تبیین
نماید .یوسفی ( ،)7961با استفاده از روش حذفی ،به تعیین پیوندهای بین بخشی در
اقتصاد ایران پرداخته است .نتایج مطالعه نشان داده است که در پنج بخش هر دو نوع
پیوند پسین و پیشین قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیتها اثرگذار بوده و هم خود
از آنها تأثیر میپذیرفتهاند .وی در مطالعه خود میزان اشتغالزایی بخشها را نیز مورد
بررسی قرار داده است .اسفندیاری و همکاران ( )7967در مطالعهای به شناسایی جایگاه
پتروشیمی در اقتصاد ایران پرداختند .آنان در مطالعه خود از سه روش متعارف و اصالح
شده چنری-واتابانه و راسموسن و روش بردار ویژه بهره جستند .آنها جدول داده-ستانده
سال  7911را مورد استفاده قرار دادهاند .نتایج ،نشان داده است که بخش پتروشیمی در
کلیه روشهای بهکار رفته دارای پیوند پسین قوی و پیوند پیشین ضعیف بوده و جزء
بخشهای کلیدی محسوب نمیشود .پاشا زانوس و همکاران ( ،)7961نقش واردات را در
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سنجش اهمیت بخشهای اقتصاد ایران تحلیل کردهاند .در مطالعه ایشان ،پس از تهیه
جدول مبادالت داخلی ،پیوندهای داخلی (بدون واردات) و متعارف (با واردات) در
رویکردهای سنتی و نوین محاسبه شدهاند .نتایج بهدست آمده حکایت از تغییر اندک
بخشهای کلیدی از حالت متعارف به داخلی در رویکرد سنتی دارد .تغییرات رتبهبندی
بخشها در رویکرد نوین به گونهای است که به ترتیب %17 ،و  91/1%کل بخشهای
خدمات و کشاورزی جدول با احتساب پیوندهای داخلی ،در میان سایر بخشها به جایگاه
نسبی باالتری دست مییابند و تقریباً  %41کل بخشهای صنعتی با نزول رتبه روبهرو
خواهند شد.
 -2-9مطالعات انجام گرفته در خارج
پولنسکی و سیویتانیدز )7661( 7ارتباط بین بخشی ،بخش ساخت و ساز را مورد آزمون
قرار دادند .نتایج آنان نشان داد که تقریباً در تمامی کشورهای مورد بررسی ،بخش ساخت
و ساز دارای ارتباطات پسین و پیشین قویتری نسبت به سایر بخشها میباشد .باهاتاچاریا
و آنیکریشنا )1119( 1یا استفاده از جدول داده ستانده اهمیت ارتباط بخشی بین بخش-
های کشاورزی ،کشاورزی و صنعت ،بین سالهای  7691-7669برای اقتصاد هند را مورد
آزمون قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که با وجود باال بودن سهم خدمات از تولید ناخالص
داخلی ،بخش کشاورزی به خاطر داشتن ارتباط بیشتر با سایر بخشها ،مهمترین نقش را
در رشد اقتصادی این کشور بازی میکند .آنان نشان دادند که با وجود سهم پایین این
بخش در تولید ناخالص داخلی ،اما افزایش مصرف نهایی این بخش ،تقاضای بیشتری برای
سایر بخشها ایجاد میکند .جوشی )1114( 9در مطالعهای که برای کشور هند انجام داده
به این نتیجه رسیده است که بخش خدمات به خاطر فنآوری اطالعات و تلکام یکی از
کلیدیترین بخشهای اقتصاد است .میدمور 4و همکاران ( )1119با استفاده از جدول
داده-ستانده منطقهای ولز پیوندهای بینبخشی اقتصاد ولز (از مناطق بریتانیا) را برای
سال  7661ارزیابی کرده اند .این ارزیابی ،در واقع افزودن بعد فضایی به روش بردار ویژه
میباشد .آنها نشان دادهاند که این روش بهتر از روشهای سنتی میتواند پتانسیلهای
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رشد منطقهای را از منظر برنامهریزی بخشی تعیین نماید .سودحی ،)1171( 7در مطالعه-
ای که با استفاده از جدول داده-ستانده انجام داده است ،به این نتیجه رسیده است که با
وجود سهم باالی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین این
بخش تأثیر ارتباط متوسطی با بخشهای ثانوی و ارتباط ضعیفی با بخشهای ابتدایی
دارد .خان ،)1171( 1با تمرکز بر زیربخشهای خدمات ،نشان داده است که بخشهای
مختلف نظیر ،خدمات مستغالت ،آموزش ،حمل و نقل ،توریسم بطور مستقیم تحت تأثیر
زیربخش فنآوری اطالعات ( )ITقرار دارند و به طور معنیداری به دلیل پیوندهایی که با
بخش  ITدارند ،رشد میکنند .دیازنباخر ،)7661( 9برای نخستین بار روش بردار ویژه را
به منظور اندازهگیری وابستگی میان بخشها ارائه داده است .در این روش نشان داده
می شود که عناصر بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه برای یک ماتریس میتوانند
برای اندازهگیری پیوند بین بخشی بهکار روند .وی در مطالعه خود روش بردارهای ویژه را
با دو روش دیگر که به طور معمول بهکار میرود مقایسه مینماید .در تحقیق انجام شده،
پیوند غیرمستقیم و بخشهای کلیدی برای هلند طی دوره  7641تا  7614مشخص
شدهاند .نتایج نشان میدهند که روش بردار ویژه اندازهگیری بهتری برای پیوند میان
بخشها ارایه میدهد.
در بسیاری از مطالعاتی که در ایران در زمینه تعیین بخشهای کلیدی اقتصاد صورت
گرفته است ،اغلب از روشهای سنتی استفاده شده است ،در این مقاله نه تنها از روش
سنتی ،بلکه روش نوین بردار ویژه نیز مورد استفاده قرار گرفته است ،همچنین از آخرین
جدول داده-ستانده ای که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده استفاده گردیده است که
می تواند نتایج متفاوتی را از مطالعات قبلی ارائه دهد و مورد استفاده بسیاری از کاربران
قرار گیرد.

 -4روششناسی تحقیق
 -0-4پایههای آماری
روش انجام کار در این مقاله برمبنای جدول داده-ستانده  17بخشی است که اخیرا توسط
مرکز آمار ایران بهنگام شده است .این جدول دارای  17بخش واسطهای است .قسمت
ارزشافزوده ناخالص شامل؛ زیر قسمتهای جبران خدمات کارکنان ،خالص مالیات بر
1
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تولید و واردات ،درآمد مختلط ناخالص ،مازاد عملیاتی ناخالص و قسمت تقاضای نهایی
شامل؛ زیرقسمتهای مصرف نهایی خانوار ،مصرف نهایی دولت ،تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص ،صادرات کاالها و خدمات و واردات کاالها و خدمات میباشد .در این مطالعه
بخش خدمات واحدهای مسکونی شخصی با بخش خدمات واحدهای مسکونی اجاری
همچنین بخش بیمه اجباری با سایر خدمات تجمیع و کل جدول داده -ستاده به 96
بخش تبدیل شده است .تمام نتایج تحقیق با استفاده از نرمافزار  MATLABاستخراج
شده است.
 -2-4الگوی راسمیوسن و محور گش
مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین در الگوی راسمیوسن روابط متعارف داده-ستانده
زیر است:

𝑓 𝑥 = 𝑍𝑒 +
() 7
(
𝑓 𝑥 = 𝐴𝑥 +
که در آن x ،بردار ستونی تولید ناخالص Z ،ماتریس مبادالت واسطهای بینبخشی e ،بردار

ستونی جمع است ،یعنی برداری ستونی که تمام اعضای آن  7هستند A = [aij ] ،ماتریس
ضرایب فنی و  fبردار ستونی تقاضای نهایی است .رابطه ماتریسهای  Aو  Zعبارت است
−1

از  [aij]𝑥̂i = Zeو در نتیجه ] 𝑗̂𝑥[𝑍 =  .[𝑎𝑖𝑗 ] = 𝑍𝑒𝑥̂ −1عضو  𝑎ijاز ماتریس  Aمیزان
نیاز به کاال و خدمات واسطهای بخش iام (بخش عرضهکننده و یا بخش فروشنده) بهازای
ارزش یک واحد تولید بخش jام (بخش خریدار و یا بخش تقاضا کننده) را بیان میکند.
با فرض ثابت بودن ضرایب فنی  𝑎ijو قیمتها ،رابطه ( )1به صورت زیر نوشته میشود:
() 1
𝑓 𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1
عبارت سمت راست معادله  ، 1به ماتریس لئونتیف معروف است .مالک سنجش پیوند
پسین و پیشین در روش چنری-واتانابه ماتریس  Aو در روش راسمیوسن (I − A)−1
بوده و در سنجش بخشها به صورت شاخصهای نرمال نشده و نرمال شده محاسبه
میشوند .وجه تسمیه شاخصهای نرمال نشده و نرمال شده در این است که شاخصهای
نرمال شده عملکرد متوسط هر بخش را به عملکرد متوسط (واحد) کل اقتصاد آشکار
میکنند و بخش و یا بخشهایی که نرمال شده آنها بزرگتر از یک باشند ،جزء بخشهای
کلیدی در نظر گرفته میشوند .روابط زیر شاخصهای نرمال شده  BLو  FLدر در روش-
های چنری-واتانابه و راسمیوسن را بیان میکنند.
() 9
]𝐷𝐵𝐿𝑛 = 𝑛𝑒 ′ 𝐴⁄[e′ Ae
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]𝑒𝐴 𝐷𝐹𝐿𝑛 = 𝑛𝐴𝑒⁄[𝑒 ′
]𝑒 𝐷𝐼𝐵𝐿𝑛 = e′ (I − A)−1⁄[e′ (I − A)−1
]𝑒 𝐷𝐼𝐹𝐿𝑛 = 𝑛(I − A)−1 𝑒⁄[e′ (I − A)−1

 DIBL𝑛 ،DFL𝑛 ،DBLو 𝑛 DIFLبهترتیب شاخصهای  BLو  FLنرمال شده مستقیم و
 BLو  FLنرمال شده مستقیم و غیرمستقیم را نشان میدهند n .نیز تعداد بخشها و e′
بردار سطوح جمع است ،یعنی برداری سطری که تمام اعضای آن  7است (بانوئی.)7911 ،
از منظر روششناسی ،تفسیر اقتصادی ،سیاستگذاری و برنامهریزی بخشی ،سنجش BL
و  FLدر روابط باال دارای محدودیتهایی است که در مقدمه به آن اشاره شد .بنابراین
برای برونرفت از این نارسایی ،بعضی از پژوهشگران تالش کردند ،الگوی عرضه محور گش
را معرفی نمایند.
سنجش  FLدر الگوی عرضه محور گش به کارگیری روابط کلی زیر است:
() 1
𝑥′ = 𝑒′𝑍 + 𝑣 ′
() 1
𝑥′ = 𝑥′𝐵 + 𝑣 ′
که در آن  B ،𝑥 ′و  V ′به ترتیب بردار سطری تولید ناخالص ،ماتریس ضرایب مستقیم تولید
] 𝑗𝑖𝑏[ = 𝐵 و ]  V ′ = [vj′بردار سطری عوامل اولیه (ارزش افزوده) هستند 𝑏𝑖𝑗 .نشان می-
دهد که بهازای ارزش کل تولید ،بخش iام (بخش عرضهکننده) چه میزان از آن در فرآیند
تولیدی بخشهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد (تولید یک بخش به کجا میرود؟).
برعکس ،ضرایب فنی ]  A = [aijکه در آن نهادههای واسطهای ثابت هستند ،در این
ماتریس ستاندهها (تولید) ثابت فرض میشود .بر مبنای این فرض رابطه  1را میتوان
بهصورت زیر بیان نمود ( همان):
() 6
𝑥 ′ = 𝑉 −1 (𝐼 − 𝐵)−1
 (I − B)−1در رابطه باال به ماتریس معکوس گش معروف است FL .در روشهای اصالح
شده چنری-واتابانه و راسمیوسن به صورت زیر مورد سنجش قرار میگیرند:
()71
]𝑒𝐵 𝐷𝐹𝐿𝑛𝑠 = 𝑛𝐵𝑒⁄[𝑒 ′
()77
]𝑒 𝐷𝐼𝐹𝐿𝑛𝑠 = 𝑛(𝐼 − 𝐵)−1 𝑒⁄[𝑒 ′ (𝐼 − 𝐵)−1
برخالف سنجش  FLدر 𝑛 ، FL ،DIFL𝑛 ،DFLدر روابط باال دارای دو مزیت است:
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 .7از منظر بخش عرضهکننده سنجیده میشود و کامالً با مدل محورگش همخوانی دارد
 .1مبتنی بر رشد غیرمتوازن است؛ زیرا که تغییرات یک واحد ارزشافزوده یک بخش را
در یک زمان مشخص مورد توجه قرار میدهد.
 -9-4روش بردار ویژه
در این بخش ،روش بردار ویژه بررسی خواهد شد و نشان داده میشود که چگونه این
روش میتواند به عنوان روش بدیل در سنجش پیوندهای پسین و پیشین الگوی تقاضا
محور لئونتیف و عرضه محور گش بر حسب  BLو  FLمورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین،
چند تعریف و قضیه از این نظریه در مورد ماتریسهای مربع مورد نیاز است.
قضیه الف (پرون-فروبنیوس) :اگر  Aماتریسی نامنفی و اولیه باشد ،آنگاه بزرگترین مقدار
ویژه آن مثبت است و بردارهای ویژه چپ و راست متناظر با آن نیز مثبتاند.
به بیان دیگر ،اگر این مقدار ویژه را با  λو بردارهای یاد شده به ترتیب با ) 𝑛𝑞 q′ = (𝑞1 , … ,
و ) 𝑛𝑦  y ′ = (𝑦1 , … ,نشان داده شود ،آنگاه:
𝑞 ′ 𝐴 = 𝜆𝑞 ′ , 𝐴𝑦 = 𝜆𝑦 , 𝑞 ′ > 0 , 𝑦 > 0 , 𝜆 > 0
()71
 λرا مقدار ویژه پرون  Aو  yرا بهترتیب بردارهای چپ و راست پرون  Aمینامیم.
k

ب :دنباله )  (𝐴λkمؤلفه به مؤلفه همگراست و داریم:

𝑘𝐴

𝑦𝑞′

)𝑒 𝑙𝑖𝑚 𝜆𝑘 = (𝑒 ′ 𝑦)(𝑞′

()79

∞→𝑘

سنجش  :BLمیدانیم که بردار شاخص پیوندهای پسین مستقیم در روش راسمیوسن با
تحمیل وزنهای قراردادی واحدی (e′ = (1, 1, … ,1)) ،به هر یک از بخشها (سطرهای
ماتریس معکوس لئونتیف) محاسبه میشوند .بنابراین ،انتظار میرود که ضرایب فزابنده
تولید بخش یا بخشهایی که هزینه واسطهای بیشتری دارند ،بزرگتر باشد .برای برونرفت
از این محدودیت و جلوگیری از هرگونه پیشداوری ،در این بخش با استفاده از مقدار ویژه
پرون ماتریس  (I − A)−1که به مقدار ویژه  Aبستگی دارد و بردارهای پرون چپ و راست
وابسته به این مقدار ویژه ،بردار شاخص پیوندهای پسین را تعریف میکنیم.
در این روش ،بردار شاخص پیوند پسین را بهصورت

𝑛𝑞′
𝑒 𝑞′

= 𝑚 تعریف میکنیم که m

بردار ویژه نرمال شده چپ ،متناظر با مقدار ویژه پرون  Aمیباشد؛ برای اینکه تعریف
مقدار و بردار ویژه را به صورت زیر داریم:
()74

𝑚𝜆 = 𝐴𝑚

⇒

𝑛𝑞′

𝑚𝜆 = 𝑒 = 𝜆 𝑞′

𝐴 𝑛𝑞′
𝑒 𝑞′

= 𝐴𝑚
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𝑦𝑛

سنجش  :FLبردار 𝑦 𝑤 = 𝑒 ′را بردار شاخص پیوندهای پیشین به روش بردار ویژه تعریف
میکنیم که  wبردار ویژه نرمال شده پرون راست متناظر با مقدار ویژه پرون ماتریس
ستانده  Bاست؛ برای اینکه رابطه تعریفی مقدار و بردار ویژه مقابل را به صورت زیر داریم:
()71

𝑤𝜆 = 𝑤𝐵

⇒

𝑦𝑛

𝑛

𝑤𝜆 = 𝑦 = 𝑒 ′ 𝑦 𝜆𝑦 = 𝜆 𝑒 ′

𝑦𝐵𝑛
𝑦𝑒′

= 𝑤𝐵

 -5تحلیل نتایج
در این قسمت ابتدا نتایج حاصل از کاربرد روش بردار ویژه و روش راسمیوسن در تعیین
پیوند پسین و پیشن ارائه خواهند شد ،سپس با در نظر گرفتن این پیوندها ،بخشهای
کلیدی با استفاده از هر دو روش معرفی خواهند شد .با توجه به زیاد بودن تعداد بخشها،
نتایج حاصل از محاسبه پیوندهای پسین و پیشین به ترتیب در جداول یک و دو پیوست
آورده شده است و در اینجا تنها جدول مربوط به بخشهای کلیدی (جدول  )7که از
محاسبات پیوندهای پسین و پیشین استخراج شده است ،ارائه شده است.
 -0-5پیوندهای پسین راسمیوسن و بردار ویژه
شاخصهای  BLنرمال شده در چارچوب دو روش مورد توجه این پژوهش ،در جدول ()7
پیوست ،نشان داده شده است .در این جدول رتبه بخشها بر اساس هر یک از روشها در
ستون مربوطه آورده شده است .بر اساس ارقام مندرج در جدول میتوان نتایج زیر را
مشاهده کرد:
بر اساس روش راسمیوسن بخشهای «ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر»،
«ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»« ،ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»« ،ساخت
ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی»« ،ساخت ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی نشده در جای دیگر»« ،ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه بندی
نشده در جای دیگر»« ،حمل و نقل آبی»« ،ساخت محصوالت غذایی و انواع
آشامیدنیها»« ،ساخت فلزات اساسی" و «ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین
آالت و تجهیزات" به ترتیب بیشترین پیوندهای پسین با سایر بخشها را به خود اختصاص
دادهاند .همچنین بر اساس روش بردار ویژه ،بخشهای «ساخت وسایل نقلیه موتوری،
تریلر و نیم تریلر»« ،ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر»،
«ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»« ،ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»« ،حمل و
نقل ریلی»« ،ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی»« ،آب»« ،ساخت
ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»« ،ساخت رادیو و
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تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی» و «ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین
آالت و تجهیزات» به ترتیب دارای بیشترین پیوندهای پسین نسبت به سایر بخشها
بودهاند .از مقایسه نتایج حاصل از دو روش میتوان مشاهده کرد که با وجود نزدیک بودن
رتبه بخشها از لحاظ این شاخص در دو روش ،جابهجاییهایی هم در رتبه بخشها اتفاق
افتاده است که میتواند قابل تأمل باشد .بنابراین در حالت کلی ،بر اساس نتایج حاصل از
این دو روش میتوان به چهار مشاهده کلی زیر رسید:
یکم :ضریب همبستگی 7بین روش راسمیوسن و بردار ویژه  1/61است که این عدد نشان
میدهد نتایح این دور روش بسیار نزدیک به هم هستند .چند دلیل را در این مورد میتوان
در نظر گرفت که عبارتند از:
−1
الف)  BLدر هر دو روش برمبنای ماتریس ) (I − Aمورد سنجش قرار گرفته است.
بنابراین ،ماتریسها از یک جنس میباشند ،یعنی عناصر این ماتریس برمبنای بخش
تقاضاکننده محاسبه شده اند و کامالً با تابع تولید لئونتیف و همچنین از منظر بخش
تقاضاکننده همخوانی دارد.
ب)  BLمبتنی بر استراتژی رشد غیرمتوازن است( .بانویی و همکاران.)7911 ،
دوم :براساس جدول  7بخشهایی که از نظر پیوند پسین نسبت به سایر بخشها در اولویت
هستند ،بر مبنای هر دو روش رتبههای تقریباً یکسانی دارند .مثالً بخش «ساخت وسایل
نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر» بر مبنای هر دو روش رتبه یک را به خود اختصاص داده
است .بخش «ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل» بر مبنای روش راسمیوسن دارای رتبه
 1و بر مبنای روش بردار ویژه دارای رتبه  9میباشد .همچنین بخش «ساخت کاغذ و
محصوالت کاغذی» بر مبنای روش راسمیوسن رتبه  9را به خود اختصاص داده است و
همین بخش بر مبنای بردار ویژه دارای رتبه  4میباشد .همچنین بخشهایی که دارای
رتبه پایین تری هستند در بیشتر موارد بر مبنای هر دو روش در اولویت تقریباً یکسانی
قرار دارند .مثال بخشهای «بخشهای آموزش ابتدائی دولتی»« ،توزیع گاز طبیعی»« ،نفت
خام و گاز طبیعی» بر مبنای هر دو روش در پایینترین اولویت هستند و به ترتیب
رتبههای  96 ،91 ،91را به خود اختصاص دادهاند.
سوم :از بین  96بخش تعداد  16بخش بر اساس روش راسمیوسن دارای پیوند پسین
بزرگتر از یک و بر اساس روش بردار ویژه تنها  9بخش دارای پیوند پسین بزرگتر از یک
Correlation Coefficient
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هستند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بر اساس روش راسمیوسن بزرگنمایی در حد
باالیی وجود دارد .بخشهایی که برمبنای بردار ویژه پیوند پسین بزرگتر از یک دارند
شامل بخشهای «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»« ،ساخت ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی نشده در جای دیگر»« ،ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی»،
«ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر»« ،ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»،
"حمل و نقل ریلی" میباشد.
چهارم :از بین  96بخش 6 ،بخش دارای رتبههای یکسان پیوند پسین بر مبنای هر دو
روش میباشند.
 -2-5پیوندهای پیشین محور گش و بردار ویژه
با نگاه دقیقتر به نتایج  FLدر روش محورگش و بردار ویژه که در جدول  1پیوست آورده
شده است ،میتوان مشاهده کرد که بخشهای «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»،
«ساخت چوب و محصوالت چوبی»« ،سایر معادن»« ،ساخت فلزات اساسی»« ،ساخت
رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی»« ،ساخت محصوالت از الستیک و
پالستیک»« ،ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»،
«ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای»« ،توزیع گاز
طبیعی» و «ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی» بر اساس روش محور گش ،به
ترتیب بیشترین شاخص پیوند پیشین را به خود اختصاص دادهاند .همچنین بر اساس
روش بردار ویژه مالحظه میشود که بخشهای «ساخت ساخت چوب و محصوالت چوبی»،
«ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»« ،ساخت فلزات اساسی»« ،سایر معادن»« ،ساخت
وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر»« ،ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی «ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»،
«ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر»« ،ساخت محصوالت
فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات» و «ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری
و محاسباتی» به ترتیب دارای بیشترین پیوندهای پیشین بودهاند .بنابراین ،با مقایسه نتایج
پیوندهای پیشین به دست آمده از این دو روش نیز میتوان مالحظه کرد که با وجود
نزدیکی بسیار زیاد رتبهها به یکدیگر در دو روش ،تفاوتهایی هم در رتبه بخشها اتفاق
افتاده است .بنابراین ،از نتایج بهدست آمده برای پیوندهای پیشین به دو روش فوقالذکر،
میتوان به مشاهدات کلی زیر رسید:
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یکم ،ضریب همبستگی بین دو روش محور گش و بردار ویژه برابر  1/69را نشان میدهد
که داللت بر همبستگی باالی نتایج این دو روش دارد .علت باال بودن ضریب همبستگی
بین دو روش را میتوان به دالیل زیر مرتبط کرد:
الف) شاخصهای  LFدر روش محور گش از منظر بخش عرضهکننده (بخش فروشنده)
مورد سنجش قرار گرفته است.
ب) مبتنی بر استراتژی رشد غیرمتوازن میباشد.
دوم ،با وجود این که ضرایب همبستگی بین دو شاخص تقریباً همسو میباشد ،با این حال
مشاهده میشود که در برخی از بخشها شاخص محور گش دارای بزرگنمایی و در برخی
بخشها نسبت به روش بردار ویژه کوچکنمایی شده است .با مشاهده نتایج جدول ( )7و
همچنین جدول ( )1پیوست نیز مشخص است که تعداد  11بخش بر اساس شاخص محور
گش پیوند پیشین بزرگتر از واحد دارند در حالی که بر مبنای بردار ویژه این تعداد به 74
رسیده است که بزرگنمایی روش محور گش در این حالت نیز کامالً مشهود است .با توجه
به نتایج و مشاهدات ،پرسش اصلی که پیش روی این پژوهش قرار میگیرد این است که
آیا میتوان با به کارگیری روش بردار ویژه در مقایسه با روشهای دیگر ،تصویر متفاوتی
از سنجش بخشهای کلیدی اقتصاد به دست آورد؟ .پاسخ به سؤال مطرح شده در بخش
بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
 -9-5بخشهای کلیدی
نتایج کلی حاصل از پیوندهای پسین و پیشین بر مبنای دو روش راسمیوسن و بردار ویژه
در جدول ( )7نشان داده شدهاند ،به طوری که ستون یک شامل  FLو  BLبیشتر از
متوسط کل اقتصاد میباشد و در واقع بخشهای مندرج در این ستون ،به عنوان بخشهای
کلیدی اقتصاد مطرح هستند .از جدول  7مشخص است که بر اساس پیوندهای پسین و
پیشین ،به روش راسمیوسن  79بخش به عنوان بخش کلیدی مطرح هستند ،و برمبنای
روش بردار ویژه  4بخش «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»« ،ساخت ماشینآالت و
تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر»« ،ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و
محاسباتی» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر» کلیدیترین بخشهای
اقتصاد را تشکیل میدهند .یعنی در روش راسمیوسن ،تعداد  71بخش بیشتر از روش
بردار ویژه جزء بخشهای کلیدی تشخیص داده شدهاند .بنابراین روش راسمیوسن با
بزرگنمایی زیادی همراه است .در ضمن با مشاهده جدول  7مشخص است که  4بخشی
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که در بردار ویژه به عنوان بخشهای کلیدی تعیین شدهاند ،جزء بخشهای کلیدی روش
راسمیوسن نیز میباشند.
جدول( :)0بخشهای کلیدی در چارچوب روشهای راسمیوسن و بردار ویژه
()4
𝐹𝐿 < 1
𝐵𝐿 < 1
،91 ،91 ،94 ،1 ،4 ،9 ،7
،41 ،44 ،49 ،41 ،96 ،91
،19 ،11 ،11 ،41 ،41 ،49
،16 ،11 ،11 ،19 ،11 ،14
،91 ،94 ،99 ،91 ،97 ،91
96 ،91 ،91 ،99
،71 ،1،6 ،1 ،1 ،4 ،9 ،1 ،7
،11 ،11 ،71 ،79 ،74 ،77
،99 ،91 ،94 ،99 ،91 ،97
،49 ،41 ،47 ،41 ،96 ،91
،46 ،41 ،41 ،49 ،41 ،44
،11 ،14 ،19 ،11 ،17 ،11
،97 ،91 ،16 ،11 ،11 ،19
،91 ،99 ،91 ،94 ،99 ،91
96 ،91

()9
FL < 1
𝐵𝐿 > 1
،71 ،1 ،1 ،1
،11 ،11 ،77
،99 ،99 ،91
11 ،47 ،41

91 ،11

()1
FL > 1
𝐵𝐿 < 1

()7
FL > 1
𝐵𝐿 > 1

،74 ،79 ،71 ،6
،71 ،71 ،79 ،71 ،16 ،46 ،97 ،9
،11 ،17 ،11 ،76
17 ،91
19 ،11 ،14 ،19

،71 ،71 ،71 ،9
،19 ،11 ،76
91 ،16 ،14

راسمیوسن برمبنای
ماتریسهای (I −
 A)−1و (I −
𝐵)−1

بردار ویژه بر مبنای
19 ،11 ،17 ،79
ماتریسهای  Aو B

یادداشت :نام بخشها که در این جدول با شماره بخش مشخص شده است ،در جداول شماره یک و دو
پیوست ذکر شدهاند.
منبع :یافتههای تحقیق

 -6نتیجهگیری
در این پژوهش به دلیل محدودیتهای روشهای سنتی از روش بردار ویژه به تعیین
بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته شده است .نتایج ضرایب همبستگی شاخصهای
پیوند پسین و پیشین در دو روش بسیار باال است که این به دلیل استفاده از پایههای
نظری استراتژی رشد غیرمتوازن در سنجش پیوند پسین راسمیوسن و پیوند پیشین محور
گش میباشد .اما با وجود همسو بودن شاخصهای دو روش ،بخشهایی در روش
راسمیوسن به عنوان بخشهای کلیدی مطرح هستند که در روش بردار ویژه هیچ
جایگاهی از نظر کلیدی بودن ندارند .چرا که انعطافپذیری روش بردار ویژه در تبیین
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میزان ماندگاری بخشها در چرخه تولید و ربط آن به ارزشافزوده و تقاضای نهایی در
جهت تخصیص منابع و سیاستگذاری بخشی نسبت به روشهای سنتی بیشتر است .در
رتبهبندی بخشهای کلیدی برمبنای بردار ویژه چهار بخش «ساخت کاغذ و محصوالت
کاغذی»« ،ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر»« ،ساخت
ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و
نیم تریلر» کلیدیترین بخشهای اقتصاد ایران را تشکیل میدهند .این بخشها در واقع
بخش هایی هستند که از منظر عرضه و تقاضا از ماندگاری باالیی در چرخه تولید نسبت
به بخشهای دیگر برخوردارند .این بدان معنی است که هدایت منابع به این بخشها و
توسعه این بخشها میتواند محرک اقتصاد و رشد اقتصادی گردد.
با مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعه مشابهی که توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور تحت عنوان «اولویتبندی بخشهای کلیدی اقتصاد-مهرماه»7964
منتشر شده است ،مشخص شده است که هر دو مطالعه به نتایج یکسانی بر اساس روش
راسمیوسن رسیدهاند .به طوری که در هر دو مطالعه تعداد  79بخش یکسان برمبنای
روش مذکور ،به عنوان بخش کلیدی تشخیص داده شدهاند .الزم به ذکر است که در
گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بردار ویژه استفاده نشده است .با مقایسه
نتایج حاصل از این مطالعه با مطالعات بخشی ( )7919که در آن صنایع تولید چرم و
محصوالت چرمی و صنایع پوشاک و سایر محصوالت صنعتی مهم ترین بخشهای کلیدی
نظام تولید هستند ،تفاوت در نتایج این دو مطالعه میتواند به چند دلیل باشد:
 -7تغییر در نظام تولید ،به طوری که ضرایب فنی بر اساس آخرین جدول داده – ستانده
نسبت به جدول قبلی دچار تغییر شده است.
 -1استفاده از نسخه جدید طبقهبندی بینالمللی بخشهای اقتصادی (  ) ISIC4در تهیه
جدول داده – ستانده سال  ،7961به طوری که در جدول پیشین طبقهبندی بر اساس
 ISIC, Rev.3.1میباشد.
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 .7اسفندیاری ،علیاصغر ( .)7967شناسایی جایگاه پتروشیمی در اقتصاد ایران با استفاده
از بردارهای ویژه .فصلنامه مدلسازی اقتصادی ،سال ششم.17-96 ،9 ،
 .1بانوئی ،علیاصغر؛ جلوداری ممقانی ،محمد ،و آزاد ،سید ایمان ( .)7911بهکارگیری

روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخشهای اقتصادی .فصلنامه
پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال سیزدهم.19-11 ،47 ،
 .9بانوئی ،علیاصغر ،یوسفی ،محمدقلی ،و ورمرزیار ،حسن ( .)7911بررسی روششناسی

پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخشهای اقتصاد ایران .مجله
برنامهبودجه.99-69 ،99 ،
 .4پاشا زانوس ،پگاه ،و بانویی ،علیاصغر ( .)7961تحلیلهای سیاستی نقش واردات در
سنجش اهمیت بخشهای اقتصاد ایران .فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.17-711 ،91 ،
 .1سورشنجانی سامانی ،پژمان ( .)7911تعیین بخشهای کلیدی در اقتصاد ایران با
استفاده از جدول داده-ستانده .مجله برنامه و بودجه.91-16 ،99 ،
 .9مهدویان ،محمدهادی ،و قدیمینیا ،ناصر ( .)7917بررسی تأثیر صادرات در رشد

فعالیتهای اقتصاد ایران در چارچوب جدول داده-ستانده .مجموعه مقاالت دومین
همایش تکنیکهای داده-ستانده و کاربردهای آن در برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی،
مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
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