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مقاله پژوهشی

تحلیل کمی ابعاد فضایی بخشهای اقتصاد منطقهای با استفاده از روش ترکیبی
 ،EFLQ-RASمطالعه موردی :استان گیالن
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علیاصغر بانوئی :استاد گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
زهرا ضیایی :دانشجوی دکتری ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
پریسا مهاجری 2:استادیار گروه اقتصاد نظری ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
دریافت1397/5/10 :

صص 31 -48

پذیرش1398/3/20 :

چکیده
بکارگیری هر نوع روش سهم مکانی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقهای ،منجر به تعدیل ناخواسته ارقام رسمی  GDPو بردار ارزش افزوده
بخشهای استان در حسابهای منطقهای میگردد .این نارسائی حتی در مورد روش تعمیم یافته  (EFLQ) FLQکه نسبت به سایر روشهای پیشین،
حساسیت بیشتری به ابعاد فضایی بخشهای منطقه دارد ،نیز ظاهر میشود .برای غلبه بر این نارسائی ،در این مقاله جدول داده-ستانده منطقهای استان
گیالن با استفاده از روش ترکیبی جدید  EFLQ-RASمحاسبه شده و سه پرسش زیر مورد تحلیل و واکاوی قرار میگیرند :یک -آیا بکارگیری روش
جدید میتواند مسئله تعدیل ناخواسته آمارهای رسمی را برطرف نماید؟ دو -آیا بکارگیری روش جدید خطاهای آماری کمتری نسبت به روشهای FLQ
و  EFLQدارد؟ سه -آیا متغیرهایی مانند تمرکزگرایی ،تخصصگرایی ،واردات واسطهای و ارزش افزوده بخشها از منظر آماری اثر معناداری بر  j

دارند؟ یافتههای کلی عبارتند از :تعدیل ناخواسته  GDPو ارزش افزوده بخشها در روش  EFLQاجتناب ناپذیر است در حالیکه روش ترکیبی جدید
 ،EFLQ-RASاین نقصیه را برطرف میکند .دو -روش پیشنهادی  EFLQ-RASنسبت به روشهای  FLQو  EFLQبرتری دارد .سه -تخصص-
گرایی استان تأثیر منفی و معنادار و واردات واسطهای تأثیر مثبت و معنادار بر   jدارد.
واژههای کلیدی :جدول داده-ستانده منطقهای ،روشهای سهم مکانی ،روش ترکیبی جدید  ،EFLQ-RASتمرکزگرایی ،تخصصگرایی.

 -1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی تحت عنوان «سنجش ابعاد فضایی منطقه و بخشهای اقتصادی :مطالعه موردی استان گیالن» است که در سال  1397در
دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده است.

 -2نویسنده مسئول09059636467،Parisa_m2369@yahoo.com :
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مقدمه:
دهههای  30و  40میالدی ،جهان شاهد سه نوآوری در شکلگیری الگوهای تعادل عمومی در عرصه اقتصاد بوده است .نخستین نوآوری ،عملیاتی
کردن نظریه تجسمی تعادل عمومی والراس توسط لئونتیف بود که نه فقط منجر به محاسبه جدول داده-ستانده آمریکا گردید ،بلکه همچنین بعد از
جنگ جهانی دوم مورد استقبال کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه قرار گرفت .اما این نوع الگوها همانند سایر الگوهای آن زمان ،معطوف به
اقتصاد ملی بود که در آن زمان عالوه بر فروض مختلف اقتصادی ،فرض «همگنی فضا»1بر آنها سایه افکنده بود .یعنی در چارچوب این نوع الگوها،
یک کشور به مثابه پهنه جغرافیایی کل و مستقل از اینکه هر کشور دارای مناطق مختلف با جغرافیای اقتصادی مختلف است ،در نظر گرفته میشد.
نوآوری دوم ،پژوهشهای ارزنده حدود هفت دهه والتر آیزارد2در چگونگی برونرفت از این مسئله بوده است .نوآوری سوم چگونگی کمّیکردن بخشی
از مسئله پیچیده «اقتصاد فضا» توسط والتر آیزارد در چارچوب یک رویکرد مشخص بود .او تبیین کمی بخشی از اقتصاد فضا را در رویکرد تعادل عمومی
داده-ستانده لئونتیف جستجو کرد و بدین ترتیب برای اولین بار در سال  1951میالدی موفق شد رویکرد تعادل عمومی لئونتیف را به مسئله«فضا» پیوند
زند [ .]1اما سنجش زوایای مختلف «اقتصاد فضا» نیاز به تدوین و یا محاسبه جدول داده-ستانده منطقهای (3)RIOTداشت .بررسی ادبیات موجود در
جهان حاکی از آن است که از دهه  1950میالدی تا کنون سه روش کلی در تدوین و یا محاسبه  RIOTمعرفی شدهاند که عبارتند از :روش آماری،
روش غیر آماری و روش ترکیبی .همچنین بررسیهای انجام گرفته در جهان مبین این واقعیت است که از میان سه روش مذکور ،روش سهم مکانی
که روی محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقهای (4)RIOCمتمرکز است به دو دلیل زیر از مقبولیت بیشتری برخوردار است :یک -روش آماری ،پرهزینه
و زمانبر است .دو -روش ترکیبی نسبت به روش غیرآماری نیاز به آمار بیشتری در سطح منطقه دارد.
از میان انواع روشهای سهم مکانی ،روشهای سهم مکانی فلگ ( )FLQو اصالح شده آن ( )AFLQاز سایر روشها پرکاربردترند و
تعیین و شناسایی مناسبترین  ، پاشنه آشیل این روشها به شمار میرود .شایان ذکر است که در مقایسه با سایر روشهای سهم مکانی،
روشهای مذکور حاوی دو مزیت است :یک -پشتوانه نظری اقتصاد منطقهای دارد .دو -از پنج عامل فضا 5،چهار عامل را بطور همزمان
مورد توجه قرار میدهد ] [2که این چهار بعد از ابعاد اقتصاد فضا عبارتند از :اندازهنسبی بخش تقاضاکننده ،اندازه نسبی بخش عرضهکننده،
اندازه نسبی منطقه و بخشهای تخصصی در سطح منطقه .اما بکارگیری روش  FLQدر محاسبه  RIOCیک ضعف اساسی دارد که تعیین
و شناسایی مناسبترین  برای اندازه نسبی منطقه برای همه بخشهای اقتصادی ،مستقل از بزرگ و یا کوچک بودن ،یکسان در نظر
گرفته میشود .این مسئله که در سالهای اخیر مورد توجه تحلیلگران منطقهای قرار گرفته است به روش  EFLQ6معروف است
( .)Kowaleski, 2015: 246, Zhao and Choi, 2015: 908, Flegg and Thomo, 2016:4در این روش به جای   j ، مبنای
محاسبه ماتریس  RIOCو میل به واردات واسطهای قرار میگیرد.
بکارگیری این روش نسبت به روش  FLQحداقل دو مزیت دارد :یک -محاسبه   jدر سطح بخشهای اقتصادی منطقه ،نه فقط
قابلیت تعدیل دقیقتری در ماتریس ضرایب داخلی ملی و میل واردات منطقه نسبت به  دارد ،بلکه همچنین انتظار میرود که میزان
خطاهای آماری این روش نسبت به روش  FLQکمتر باشد .دو -مزیت دیگر روش  ،EFLQپیوند   jبه مسئله ابعاد فضایی مانند
تمرکزگرایی7و تخصصگرایی8بخشها در سطح منطقه است که با استفاده از روش اقتصادسنجی امکانپذیر است [ .]3در این مقاله نشان
میدهیم که علیرغم وجود دو مزیت فوق ،بکارگیری روش  EFLQهمانند سایر روشهای غیرآماری سهم مکانی و یا روشهای غیرآماری
تراز کاالیی مستلزم تعدیل ناخواسته بردار ارزش افزوده بخشها و  GDPاستان در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران دارد .بررسی
موضوعات فوق حول سه سؤال محوری زیر کانون توجه مقاله حاضر را تشکیل میدهند .سؤال اول -آیا بهکارگیری روش ترکیبی جدید
 EFLQ-RASمیتواند مسئله تعدیل ناخواسته ارقام رسمی بردار ارزش افزوده و  GDPدر حسابهای منطقهای را برطرف نماید؟ سؤال
دوم -آیا بکارگیری روش  EFLQخطاهای کمتری نسبت به روش  FLQدارد؟ سؤال سوم -کدامیک ار متغیرها مانند تمرکزگرایی،
تخصصگرایی ،واردات واسطهای و ارزش افزوده بخشها از منظر آماری اثر معناداری بر   jدارند؟
1- Assumption of Homogenous Space
2- Walter Isard
3- Regional Input-Output Table
4- Regional Input-Output Coefficients
5- Spatial Factor
6- Extended FLQ
7- Industrial Concentration
8- Industrial Specialization
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جدول داده-ستانده آماری سال  1381استان گیالن در کنار جدول ملی و حسابهای منطقهای همان سال استان مبنای محاسبه قرار
میگیرند .برای این منظور مطالب این مقاله در چهار بخش کلی زیر سازماندهی میگردند .در بخش اول به پیشینه تحقیق و تجربه آن در
جهان و ایران پرداخته میشود .روش تحقیق با تأکید بر مسئله پسماند و حل آن در بخش دوم آورده میشود .پایههای آماری ،نتایج حاصله
و تحلیلهای آن موضوعات بخش سوم را تشکیل میدهند .نتیجهگیری و چند پیشنهاد اساسی برای پژوهشهای آتی نیز در بخش پایانی
مقاله حاضر ارائه میشود.
پیشینه تحقیق :
نمودار ( )1سیر تحوالت روشهای مختلف تدوین و محاسبه  RIOCرا نشان میدهد .با نگاه دقیقتر به نمودار مذکور میتوان سه
مشاهده کلی زیر را فهرست نمود.
روشهای آماری

روشهای ترکیبی یا مختلط

روشهای غیرآماری

روش
GRIT

روش ترکیبی
سهم مکانی و
تراز کاالیی

روش ترکیبی
جدید FLQ-
RAS

روش ترکیبی
جدید CB-
RAS

روش تراز
کاالیی
CB
 1950تا
2007

روش ترکیبی
جدید EFLQ-
RAS

روشهای سهم مکانی

روشهای غیرآماری تراز کاالیی

مرحله
اول

روشهای
 RASو یا
RAS
تعدیل شده

مرحله
دوم

مرحله
سوم

مرحله
اول

روش تراز
کاالیی
تعمیمیافته
CHAR
M
2009
تاکنون

روش
اصالح شده
CHAR
M
2015
تاکنون

روشهای
،SLQi
 SLQjو
CILQij
 1950تا
1970

مرحله
دوم

روش
اصالحشده
CILQij
به
ACILQi
j
 1970تا
1980

مرحله
سوم

مرحله
چهارم

مرحله
پنجم

روشهای
 RLQijو
MRLQij
 1980تا
1995

روش
FLQij
1995
تاکنون

روش
EFLQij
2015
تاکنون

نمودار  -1تحوالت روشهای مختلف محاسبه جدول داده-ستانده منطقهای

مشاهده اول -بطور کلی سه روش کلی در تدوین ،محاسبه  RIOCو یا محاسبه  RIOTوجود دارد :یک -روش آماری که در آن جمعآوری،
سازماندهی و پردازش آمار و اطالعات از طریق پرسشنامهها ،آمارهای ثبتی و یا سرشماری موجود در سطح منطقه ،بر عهده نهادهای آماری
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هر کشور است .روش مذکور هرچند دارای محاسن زیادی است ولی سه عیب عمده نیز دارد .پرهزینه و زمانبر است و پایههای آماری این
نوع جداول قدیمی است و در نتیجه سیاستگذاران و تحلیلگران منطقهای تمایلی به کاربست این نوع جداول در تحلیلها و سیاستگذاریهای
کوتاهمدت و میانمدت منطقهای از خود نشان نمیدهند .دو -انواع روشهای غیرآماری که هدف اصلی آنها برطرف کردن سه نقیصه
روشهای آماری است .مطابق نمودار ،روشهای غیرآماری به دو گروه تقسیم میشوند .در گروه اول انواع روشهای غیرآماری سهم مکانی
قرار دارند و گروه دوم شامل روشهای تراز کاالیی تعمیم یافته و اصالح شده آنها هستند .سه -بین دو طیف روشهای آماری و
غیرآماری ،انواع روشهای ترکیبی و یا مختلط قرار دارند .هدف اصلی از بکارگیری این نوع روشها حداکثر استفاده از آمارهای موجود در
سطح منطقه است و در صورت خألهای آماری ،از آمارهای سطح ملی استفاده میشود.
1
مشاهده دوم -از دهه  1950تاکنون روشهای تراز کاالیی سه مرحله را تجربه نمودهاند .مرحله اول روش تراز کاالیی است که در
دهه  1950میالدی توسط والتر آیزارد معرفی گردید .روش مذکور در دو مرحله در قرن بیست و یکم به ترتیب در سالهای  2008و 2015
میالدی توسط کروننبرگ و توبن ،کروننبرگ ،فلگ و همکاران به ترتیب در سالهای  2009و  2015میالدی اصالح گردید و امروزه به
روش CHARM2معروف است.
مشاهده سوم -نمودار مورد بررسی همچنین نشان میدهد که از دهه  1950میالدی تاکنون بهکارگیری روشهای سهم مکانی در
محاسبه  RIOCحاوی پنج مرحله است .در مرحله اول روشهای  SLQ j 43، SLQiو  CILQ ij 5در یک دوره بیست ساله 1970-1950
میالدی متداول بوده است .اسکافر و چو در مقاله ارزشمند خود مشاهده میکنند که در روش  CILQ ijفرض میشود که عناصر قطری
ضرایب ملی با عناصر متناظر قطر اصلی منطقه ،مستقل از بزرگ و یا کوچک بودن بخشها برابر هستند .برای رفع این نقیصه آنها روش
 ACILQ ijرا معرفی و بدین ترتیب روش سهم مکانی را وارد مرحله دوم میکنند (.)Schaffer and Chu, 1969: 91
جفری راند در دهه  1980میالدی در مقاالت متعدد خود با دو نوآوری ،روشهای متداول سهم مکانی مراحل پیشین را وارد مرحله
سوم نمود که تا میانه دهه  90میالدی بدون چالش علمی تداوم یافت .این دو نوآوری عبارتند از :یک -معرفی روش شبه لگاریتمی در روش
 CILQ ijکه به  RLQ ijمعروف است و دو -برای اولین بار عوامل فضا را در روشهای سهم مکانی قاعدهمند میکند .بکارگیری روش
 RLQ ijدر محاسبه  RIOCو همراستا بودن با نظریه متداول اقتصاد منطقهای به ویژه میل به واردات مناطق بزرگتر و کوچکتر مسئلهای
بود که از میان دهه  1990میالدی ،کانون توجه پژوهشهای فلگ و همکاران وی قرار گرفت .آنها در پژوهشهای متعدد خود مشاهده
نمودند که بکارگیری روش  RLQ ijنتایج خالف نظریه اقتصاد منطقهای را در خصوص «مناطق بزرگتر میل به واردات کمتر و مناطق
کوچکتر میل به واردات بیشتر» بهدست میدهد .برای رفع این نقیصه آنها روش  FLQ ijرا معرفی میکنند که در کشورهای مختلف
جهان نیز مورد آزمون قرار گرفته است ( .)Banouei et.al. 1396-a: 96-100معرفی روش  FLQ ijعمالً روشهای سهم مکانی را طبق

نمودار وارد مرحله چهارم نمود .بهکارگیری روش فلگ در محاسبه ضریب داده-ستانده منطقهای محاسبه مناسبترین پارامتر  است که بر
مبنای آن میتوان حداقل خطاهای آماری بین ماتریسهای ضرایب مستخرج از آن با ارقام متناظر واقعی را محاسبه نمود.
محاسبه مناسبترین  به دو دلیل زیر ،پاشنه آشیل روش  FLQ ijبه شمار میرود .دلیل اول -نیاز به یک جدول آماری در سطح

منطقه دارد و دلیل دوم -فرضی است که بر روش  FLQ ijسایه افکنده است و آن این است که فرض میشود که  به عنوان یک عامل

فضا که اساساً ماهیت منطقهای دارد برای همه بخشهای منطقه (مستقل از بزرگ و یا کوچک بودن آنها) یکسان است .این نارسایی ابتدا
توسط کاوالسکی مورد توجه قرار گرفت و منجر به تعمیم روش  FLQ ijبه  EFLQ ijگردید .این نوآوری کاوالسکی نه فقط روش سهم
مکانی را در سالهای نه چندان دور وارد مرحله پنجم نمود (نمودار ،)1بلکه حاوی دو مزیت نیز هست .یک -آزمونهای مستخرج از
کاربست روش مذکور در چند کشور مختلف نشان میدهند که روش مذکور نسبت به روش  FLQ ijخطای آماری کمتری دارد.
دو -کاربست روش مذکور قابلیت سنجش توزیع فضای جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی را با توجه به تمرکزگرایی و تخصصگرایی
بخشهای منطقه دارد .در این مقاله نشان میدهیم که علیرغم دو مزیت مذکور ،بهکارگیری روش  EFLQ ijهماند سایر روشهای
1- Commodity Balance
2- Cross-Hauling Adjusted Regional Method
3- Simple Location Quotient from Supplying Sector
4- Simple Location Quotient from Purchasing Sector
5- Cross Industry Location Quotients
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غیرآماری تراز کاالیی و سهم مکانی در محاسبه  RIOTنیاز به پسماند دارد که بطور ناخواستهای ارقام ارزش افزوده بخشها و  GDPاستان
در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران را تعدیل میکند .برای رفع این نقیصه اخیراً بعضی از پژوهشگران در ایران روشهای ترکیبی
 CHARM-RAS ،CB-RASو  FLQ-RASرا معرفی نمودهاند که در نمودار  1مشخص میباشد (Banouei,et.al, 1396-a: 96-
 .)Banouei,et.al, 2017: 8 ،100, Banouei,et.al, 1396-b: 16-19در راستای مشاهدات فوق و با در نظر گرفتن پژوهشهای
انجامگرفته در ایران ،مقاله حاضر حداقل دارای سه نوآوری است که عبارتند از :یک -بهکارگیری روش ترکیبی  EFLQ-RASبا هدف
اجتناب از تعدیالت ناخواسته آمارهای رسمی استان .دو -مقایسه سنجش خطاهای آماری بین روش  FLQو  EFLQ-RASو سه-
تحلیل   jبخشها و پیوند آن با توزیع فضایی جغرافیایی تمرکزگرایی و تخصصگرایی استان گیالن با استفاده از روش اقتصادسنجی.
مسئله پسماند در روش  EFLQو حل آن در روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS
در بخش پیشین مشاهده نمودیم که همانند سایر روشهای غیرآماری تراز کاالیی و سهم مکانی ،بکارگیری روش  EFLQدر محاسبه جدول داده-
ستانده منطقه مستلزم منظورکردن پسماند بردار ارزش افزوده بخشها در تراز جدول است .این پسماند باعث میشود که ارقام رسمی حسابهای
منطقهای مرکز آمار ایران و به تبع آن GDP ،استان بطور ناخواستهای تعدیل گردند .در این بخش ابتدا این مسئله با معرفی روش  EFLQبرجسته
میگردد و سپس برای برونرفت از آن ،روش ترکیبی  EFLQ-RASمعرفی میشود.
روش  EFLQو مسئله پسماند :نقطه عزیمت شناخت بیشتر از کارکرد روش  EFLQنسبت به روش  FLQدر تعدیل ضرایب ملی و
به تبع آن سنجش میل به واردات منطقه ،ارائه روابط کلی روش  FLQبه صورت زیر است.
() 1
FLQijG  ACILQ ijG  
ACILQG  SLˆ Q G  CILQG
ij

i

ij

xG 
G
G
G
ˆ
])    [log 2 (1  Nدر رابطه فوق  CILQ ، SLQi ، ACILQij ، FLQijو  به ترتیب ماتریس ضرایب سهم مکانی
x
G
G
G
G
فلگ ،ماتریس سهم مکانی متقاطع تعدیل شده (  ACILQ ii  CILQ iiو  ،) ACILQ jj  CILQ jjضریب سهم مکانی ساده،
G
ij

ماتریس سهم مکانی متقاطع (  ) CILQ iiG  CILQ Gjj  1و پارامتر  را نشان میدهد .روابط فوق مشخص میکنند که پارامتر 
مستلزم برآورد پارامتر  است که نقش کلیدی را در کاربست رویکرد مذکور در سنجش  RIOCsو به تبع آن میل به واردات یک منطقه
 xG 
از سایر مناطق دارد .دامنه تغییرات آن  0    1است  N  .نیز اندازه نسبی منطقه که بر حسب ستانده در نظر گرفته میشود،
x 
اندیسهای تحتانی  iو  jبه ترتیب بخش عرضهکننده و تقاضاکننده iام وjام در سطح منطقه را بیان میکنند ( Banouei et.al., 1396- a,
 .)91بکارگیری رابطه ( )1در محاسبه  RIOCو  RIOTهرچند محاسن زیادی نسبت به سایر روشهای سهم مکانی دارد ،حاوی یک
فرض اساسی زیر است که مقدار بهینه  برای همه بخشهای اقتصاد منطقهای (مستقل از بزرگ و یا کوچک بودن آنها) یکسان است.
برای رفع این نقیصه کاوالسکی رابطه ( )1را به صورت زیر تعمیم داده است.
x G j
])
xN

() 2

( EFLQ ijG  ACILQ G ij  [Log 2 [1 

بر خالف  در رابطه(  ،)1در رابطه ( )2به سطح بخشهای اقتصادی تعمیم داده میشود [ .]3علیرغم این نوآوری ،کاربست
رابطه ( )2در محاسبه  RIOTهمانند سایر روشهای غیرآماری ،مسئله تعدیل ناخواسته را در ارقام رسمی بردار ارزش افزوده و به تبع آن
 GDPاستان در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران دامن میزند .بهکارگیری روش  EFLQ ijدر محاسبه  RIOTدر هفت گام کلی
j

زیر این نقیصه را آشکار میکند.
گام اول -محاسبه ضرایب داده-ستانده داخلی منطقه
()3

dAG , EFLQ  EFLˆ QijG  dAijN
ij

 dAijNو  dAijG , EFLQبه ترتیب منعکسکننده ماتریس ضرایب فنی در سطح ملی و منطقه است و عالمت  ضرب درایه به درایه دو
ماتریس را نشان میدهد.
گام دوم -محاسبه ماتریس مبادالت واسطهای بین بخشی داخلی منطقهای
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dxiGj , EFLQ  dAijG , EFLQ  xˆ Gj

()4

 x Gارزش ستانده بخش jام در سطح منطقه dxG,EFLQ ،ماتریس مبادالت واسطهای بین بخشی داخلی منطقهای و عالمت ^
ij
j
ماتریس قطری را نشان میدهد.
گام سوم -محاسبه بردار ضرایب واردات واسطهای و بردار ارزش واردات واسطهای منطقه از سایر مناطق
()5
] mGj, EFLQ  i [dAijN  dAijG, EFLQ
^G

M Gj , EFLQ   mijG , EFLQ  x j

()6

i

 mjG,EFLQو  MjG,EFLQدر روابط فوق به ترتیب بردار ضریب واردات و ارزش واردات بخش jام منطقه از سایر مناطق را نشان میدهند.
گام چهارم -محاسبه بردار واردات واسطهای یک منطقه از خارج از کشور :محاسبه بردار مذکور از رابطه زیر امکانپذیر است.
)  xˆ Gj

M Nj
x Nj

( M Gj 

()7

 M jNو  x Njو به ترتیب ارزش بردار واردات واسطه ای و ارزش ستانده بخش jام در سطح ملی را نشان میدهند M j .نیز ارزش بردار
واردات واسطهای منطقهای از سایر کشورها را بیان میکند.
گام پنجم -با استفاده از گامهای اول تا چهارم ،بردار ارزش افزوده بخشها در تراز ستونی  RIOTاز رابطه زیر حاصل میگردد.
 G , EFLQ

)

()8

 V jG , EFLQ  xijG , SCI  ( dxijG , EFLQ  M Gj , EFLQ  M jبهطوریکه:
G , SCI
j

()8-1
()8-2
G ,SCI

)

G , SCI

 GDP

G , SCI

)  ( j V j

G , EFLQ

 GDP

V

G , EFLQ
j

G , EFLQ
j

V

( j V

 V jو  GDP G ,SCIبه ترتیب آمارهای رسمی در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران یعنی بردار ارزش افزوده بخش jام و

GDP

منطقه را نشان میدهند VjG ,EFLQ .و  GDPG ,EFLQبه ترتیب ارزش افزوده بخش jام و  GDPمنطقه است که بر مبنای روش سهم مکانی
 EFLQijبدست میآیند .روابط ( )8-1و ( )8-2نشان میدهند که به علت منظور کردن پسماند بردار ارزش افزوده بخشها در تراز ستونی
جدول ،ارقام حاصله با ارقام رسمی مرکز آمار ایران اختالف خواهند داشت .یکی از مسائل و به تبع آن سؤال محوری مقاله حاضر برطرف
کردن این نقیصه در روش  EFLQijاست.
گام ششم -محاسبه بردار صادرات یک منطقه به سایر مناطق و به خارج از کشور به عنوان پسماند
ادبیات موجود نشان میدهد که بطور کلی سه روش محاسبه تقاضای نهایی منطقهای وجود دارد که عبارتند از :یک -محاسبه بردار
تقاضای نهایی منطقه به عنوان پسماند .دو -محاسبه بردارهای تشکیل دهنده تقاضای نهایی و محاسبه بردار صادرات به عنوان پسماند و
سه -بکارگیری نسبت تقاضای نهایی هر بخش در سطح ملی به تقاضای نهایی آن ضرب در کل تقاضای نهایی موجود در سطح منطقه.
بهکارگیری سه روش فوق حول یک سوأل زیر امکانپذیر است .با توجه به بنیههای آماری موجود در ایران ،بکارگیری کدامیک از سه روش
فوق مناسبتر است؟ در پاسخ به سوأل مطرح شده ،بعضی از تحلیلگران منطقهای با بررسی زوایای مختلف بنیههای آماری کشور با ارائه
دو دلیل ،بکارگیری روش دوم را توصیه میکنند ( .)Banouei et.al., 1396-b: 14در این مقاله نیز با استفاده از روابط زیر روش دوم مبنای
محاسبه تقاضای نهایی و اجزای آن در سطح منطقه قرار میگیرد.
()9
 x

G

N
i
df i G  
 tˆi  df i N
 xN 
  df i
i



که در آن

 tˆi .d ciN

()10

G

، dci

 tˆi .dg iN

G

، dgi

dI iG  tˆi .dI iN

است.
G , EFLQ
eiG , EFLQ  xiG , SCI  
 dciG  dg iG  dI iG 
  dxij

 j
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N

در روابط فوق، dci ،
G

dg iN

و

dI iN
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G

به ترتیب مصرف خانوارها ،مصرف دولت و تشکیل سرمایه بخش  iام در سطح ملی ، dci

G

 dgiو  dIiمتغیرهای متناظر سطح منطقه را نشان میدهند eiG ,EFLQ .در رابطه ( )10صادرات بخش  iام در منطقه را به سایر مناطق و
به خارج از کشور مشخص میکند که بصورت پسماند بدست میآید.
روش ترکیبی جدید  :EFLQ-RASدر مقدمه مقاله مشاهده نمودیم که بکارگیری هر نوع روش غیرآماری سهم مکانی در محاسبه
 ،RIOTمستلزم منظور کردن دو پسماند بردار ارزش افزوده بخشهای منطقه در تراز ستونی جدول و پسماند صادرات در تراز سطری جدول
میباشد .اولی به دلیل وجود آمارهای رسمی در حسابهای منطقهای به دور از واقعیت است ،حال آنکه دومی به علت فقدان آمارهای مورد
نیاز در سطح منطقه اجتنابناپذیر است .مطالب بخش پیشین ،این دو پسماند را در روش  EFLQآشکار نمود .لذا بهکارگیری روش ترکیبی
 EFLQ-RASمی تواند نقیصه فوق را مرتفع سازد .برای این منظور ،رابطه تراز تولیدی (رابطه  )11مبنای شروع روش ترکیبی جدید در
گامهای زیر قرار میگیرد.
G , SCI
G , SCI
G , SCI
()11
x j   xij  v j
i

اندیسهای فوقانی  G ،SCIبه ترتیب مرکز آمار ایران و منطقه  Gرا نشان میدهند.
گام اول -بر مبنای گام چهارم بخش پیشین ،ابتدا بردار واردات واسطهای محاسبه شده منطقه از سایر کشورها در جدول ( )1از بردار هزینه
واسطهای بخشها در حسابهای منطقهای به صورت بخشی و کل میباشد ،کسر میشود.
_ G , EFLQ

)

()12

j

M

G , SCI

( i dxijG , EFLQ RAS  ( i xij

آنچه باقی میماند شامل هزینه واسطهای داخلی منطقه و واردات واسطهای یک منطقه از سایر مناطق است.
گام دوم -با استفاده از گام سوم روش پیشین ،بردار واردات واسطهای یک منطقه از سایر مناطق محاسبه و سپس از هزینه واسطهای حاصله
در گام اول کسر میگردد.
G , EFLQ

()13

M j

)

G , SCI

( i d xijG , EFLQ RAS  ( i dxij

  i d xijG ,EFLQRASدر رابطه فوق ،بردار هزینه واسطهای داخلی منطقه را آشکار میکند.
گام سوم -تراز ستونی جدول بدون پسماند ارزشافزوده:
 V jG , SCI

_ G , EFLQ

G , EFLQ

M j

M j

G , EFLQ  RAS

_

x Gj , SCI   i d x ij

()14
رابطه فوق نشان میدهد که فقط بردار هزینه واسطهای بخشها در حسابهای منطقهای به سه جزء تفکیک شدهاند .یعنی:
_ G , EFLQ

M j

()15

G , EFLQ

M j

G , EFLQ  RAS

_

 i xijG , SCI   i d x ij

گام چهارم -محاسبه بردار تقاضای واسطهای منطقه :با استفاده از رابطه زیر بردار مذکور محاسبه میگردد:
()16

 ( j dxijg , EFLQ /  i  j dxijG , EFLQ )   i  j dxijG , EFLQ

G , EFLQ  RAS

_

 i d x ij

که در آن   j dxijg ,EFLQ / i  j dxijG ,EFLQنسبت تقاضای واسطهای هر بخش به کل تقاضای واسطهای را نشان میدهد که بر مبنای
روش  EFLQبدست آمده است .با ضرب نسبت مذکور در کل هزینه واسطه (تقاضای واسطهای) حاصله از روش ترکیبی ،بردار تقاضای
واسطه داخلی منطقه بهدست میآید.
گام پنجم -پس از محاسبه بردارهای اجزای تقاضای نهایی ،بردار صادرات به عنوان پسماند محاسبه میگردد.
گام ششم -تنظیم ساختار جدول بدون ماتریس مبادالت واسطهای بین بخشی داخلی منطقهای
گام هفتم -با مبنا قرار دادن مقدار اولیه ماتریس مبادالت واسطهای بین بخشی  dxijG , EFLQدر روش  EFLQو با استفاده از روش  ،RASماتریس
مبادالت واسطهای بینبخشی منطقهای  d xijG , EFLQ RASبدست میآید[.]5
پایههای آماری ،نتایج حاصله و تحلیلهای آن:
پایههای آماری و روش خطاهای آماری :در این مقاله از دو نوع پایه آماری استفاده شده است که عبارت است از :یک -یک جدول
متقارن  RIOTفعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول سال  1381ملی و استان گیالن ] .[6دو-حسابهای منطقهای سال
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 1381استان گیالن .آمارهای فوق مبنای محاسبه روشهای  EFLQ ،FLQ ،SLQو  EFLQ-RASقرار گرفتهاند .در راستای سؤال دوم
مقاله ،خطاهای آماری جداول مستخرج به روشهای فوق نسبت به آمارهای متناظر واقعی استان با استفاده از رابطه ( )17محاسبه شده
است)17( .

n

 (100) A j  A j

Aj

 MAPEکه  A jو  A jبه ترتیب ضرایب فزاینده واقعی و برآوردی بخش  jام و n  37

j 1

تعداد بخشها را منعکس میکند.
نتایج حاصله و تحلیلهای آن  :نتایج حاصله از   ، و  SLQiو خطاهای آماری در روشهای  FLQو  EFLQو ترکیبی جدید
 EFLQ-RASبرای  37بخش اقتصادی استان گیالن در جدول ( )1سازماندهی شدهاند .جدول مذکور از چهار ستون تشکیل شده است.
ستون  ،1مقدار بهینه  را برای  37بخش نشان میدهد .دامنه آن بین حداکثر واحد و حداقل نزدیک به صفر است .سؤال اساسی این است
j

j

که مقادیر بهینه بخشهای مذکور میتوانند توضیحدهنده اهمیت اندازه نسبی آنها در ساختار اقتصادی استان گیالن باشند؟ پاسخ به این
سؤال را میتوان در ارقام  SLQiدر ستون  2جدول مورد بررسی ،جستجو کرد.

ارقام ستون  2نشان میدهند که حدود  54درصد بخشهای اقتصاد استان گیالن دارای  SLQiبزرگتر از واحد هستندSLQi .
بزرگتر از واحد ،دو مؤلفه کلی دارد :نخست آنکه بزرگتر از واحد بودن بیانگر تخصصی بودن بخشهای استان و به تبع آن تخصصگرایی
اقتصاد استان میباشد و دوم آنکه ماهیت بومی بودن بخشهای استان را به نمایش میگذارد که نیاز به واردات آنها از سایر مناطق بسیار
ناچیز است .مشاهدات فوق یک واقعیت کلی را در خصوص تعمیم  در روش  FLQبه  در روش  EFLQآشکار میکند و آن این
است که  6بخش اقتصادی استان گیالن که مقادیر  آنها بسیار ناچیز است ،باالترین مقدار  SLQرا به خود اختصاص میدهند که
عبارتند از :جنگلداری ( ،)3/4342ماهیگیری ( ،)4/3161ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز ( ،)3/4517ساخت چوب و محصوالت
چوبی ( ،)2/4481ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ( )2/2206و برق ( .)2/2299مقادیر  برای دو بخش زراعت و باغداری ( )0/01و
j

j

j

دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل ( )0/05بسیار کوچک هستند .حال آنکه  SLQiآنها بزرگتر از واحد است که به
ترتیب 1/7531 :و  1/2963میباشند .در مقایسه با روش  FLQکه فرض میکند که مقدار بهینه  برای همه بخشهای منطقه (مستقل
از بزرگتر و یا کوچک بودن) یکسان است ،محاسبه  در روش  EFLQتصویر متفاوتی از ساختار بخشهای استان را بدست میدهد؛
j

یعنی اینکه مقدار بهینه  برای بخشهایی که ماهیت بومی دارند بسیار کوچک و بدین ترتیب درجه خودکفایی آنها بیشتر و میل به
واردات آنها کمتر است .بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی که در واقع از مؤلفههای ساختار اقتصادی استان گیالن است از
چنین ویژگیهایی برخوردار هستند .حال آنکه دامنه بهینه  برای سایر صنایع بین حداقل  5درصد برای ساخت محصوالت از الستیک و
j

j

پالستیک تا حداکثر واحد برای ساخت فلزات اساسی را نشان میدهد .طبیعی است که هرچه مقدار بهینه  برای بخش یا بخشها بیشتر
j

باشد ،انتظار میرود که میل به واردات آنها از سایر مناطق کشور نیز بیشتر باشد .حال اگر مشاهدات فوق را مبنای خطاهای آماری سه
روش  EFLQ ،FLQو روش ترکیبی جدید  EFLQ-RASقرار دهیم ،اهمیت تعمیم  در روش  FLQنسبت به  در روش EFLQ
j

برجستهتر میگردد .ستونهای  3تا  5جدول ( )1و جدول ( )2به ترتیب خطاهای آماری  37بخش اقتصادی استان ،خطاهای کلی و میانگین
را به ترتیب در روشهای  EFLQ ،FLQو  EFLQ-RASنشان میدهد .با نگاه دقیقتر به نتایج جداول مشاهده میکنیم که:
یک -در این مقاله مقدار بهینه  ، برابر  0/11در روش  FLQبرای استان گیالن برآورد شده است .در این روش فرض میشود که
مقدار مذکور برای  37بخش استان گیالن یکسان است [ .]7در چارچوب فرض مذکور خطاهای کل و میانگین خطاها در روش مذکور به
ترتیب  348/3563درصد و  9/4150درصد را نشان میدهند (جدول  .)2نتایج ستون  3در جدول ( )1میانگین خطاهای  37بخش اقتصادی
در روش  FLQرا آشکار میکند .دامنه این خطاها بین حداکثر  37/3435درصد برای بخش سایر تجهیزات حمل و نقل تا حداقل 0/1249
درصد برای واسطهگریهای مالی میباشد .نتایج ستون مورد بررسی نشان میدهد که خطاهای آماری  22بخش از  37بخش اقتصادی،
کمتر از میانگین خطاهای آماری است و خطاهای آماری  15بخش باقیمانده بیشتر از میانگین خطاهای آماری میباشد.
دو -خطای کل و میانگین خطاها در روش  EFLQبه ترتیب  172/8885درصد و  4/6727درصد را نشان میدهند (جدول  .)2نتایج
نشان میدهند که در مقایسه با خطاهای روش  ،FLQخطاهای متناظر در روش  EFLQحدود  50درصد کمتر است .علت اصلی آن
محاسبه مقادیر بهینه  در سطح بخشهای مختلف اقتصادی استان است که یکی از محاسن روش  EFLQنسبت به روش  FLQبه
j

شمار میرود .نتایج ستون  4در جدول ( )1نشان میدهد که از  37بخش اقتصادی استان ،خطای آماری  11بخش استان بزرگتر از میانگین
کل خطاهای آماری است .خطای آماری سایر بخشهای اقتصادی کمتر از میانگین کل خطای آماری در روش  EFLQاست.
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جدول  -1نتایج SLQi ، 
j
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و درصد خطاهای آماری در روشهای  SFLQ ،FLQو EFLQ-RAS

بخش
زراعت و باغداری
دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار
جنگلداری
ماهیگیری
نفت خام و گاز طبیعی و سایر معادن
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو
ساخت منسوجات
ساخت پوشاک ،عمل آوری و رنگ کردن خز
دباغی و پرداخت چرم
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
ساخت کک و فرآورده های نفتی و سوختهای هسته ای
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی
ساخت فلزات اساسی
ساخت فلزات فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای
دیگر و ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در
جای دیگر
ساخت رادیو ،تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت مبلمان و مصنوعات و بازیافت
برق
توزیع گاز طبیعی
آب
ساختمان
عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
هتل و رستوران
حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
واسطه گریهای مالی
مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار
آموزش
بهداشت و مددکاری اجتماعی
سایر خدمات
مجموع
حداکثر خطا
حداقل خطا

شماره
بخش

()1

()2

( )3خطای
آماری در روش
FLQ
3/0571
6/0900
13/1161
14/2566
21/3065
0/1319
0/5601
10/6935
28/9114
14/3300
23/7031
2/1931
13/5140
1/4290
4/8262
3/3213
12/0325
12/2548

( )4خطای
آماری در روش
EFLQ
0/5289
1/0946
10/5747
11/8310
21/3305
1/4483
0/5693
5/5398
4/2019
11/1169
20/4797
0/5356
8/7307
0/4211
1/4913
0/9572
8/9835
0/8678

( )5خطای آماری
در روش
EFLQ-RAS
0/8429
2/1279
0/9070
1/2436
0/6315
0/9497
2/2204
1/5620
1/0537
1/1566
2/4275
1/4425
2/7183
0/7824
4/2040
2/6812
3/7987
0/8242

0/4793

1/2574
2/4020
3/5538
3/2946
3/2098
0/3567
1/5755
5/0653
0/0166
4/6237
0/1574
0/6407
1/3986
0/9289
2/2782
0/0017
0/0796
0/8427
0/8207
64/0782
5/0653
0/0017



SLQi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0/01
0/05
0
0
0
0/11
0/1
0
0/4
0
0
0/15
0
0/17
0/05
0/06
1
0/34

1/7531
1/2963
3/4342
4/3161
0/0102
1/2238
1/1254
3/4517
0/6336
2/4481
4/2206
0/6999
0/0105
0/4327
1/0160
1/3468
0/0269
0/9885

19

0/29

0/9331

11/2871

20

0/14

1/6251

1/5026

0/0472

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0/29
0/06
0/33
1
0/58
0
0/15
0
0/06
0/21
0/09
0/19
0/11
0/28
0/12
0/14
0/24
0/11

0/0308
1/0652
0/2053
0/0496
0/6569
2/2299
0/7352
1/1327
1/4098
1/3147
1/6248
0/9386
1/0519
0/8336
1/2971
1/2557
0/9304

3/0693
3/6995
4/2423
37/3435
32/3086
24/9128
2/0574
16/1067
3/6807
3/1429
1/5434
4/7986
0/1249
4/8070
0/3948
1/3270
6/2799
348/3563
37/3435
0/1249

1/0936
0/7217
1/2429
20/9447
1/9322
22/8173
0/1177
9/8427
0/6113
0/3679
0/1422
0/1907
0/0083
0/7624
0/1330
0/0615
0/6692
172/8885
22/8173
0/0083

j

تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از ...
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منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از روش خطای آماری ( MAPEرابطه )17

خطای کل و میانگین خطاها در روش ترکیبی پیشنهادی به ترتیب  64/0782درصد و  1/7318درصد را نشان میدهد که کمتر از ارقام
متناظر روش  EFLQاست و تفاوت قابل مالحظهای با نتایج متناظر  348/3563درصد و  9/4150درصد در روش  FLQدارد .همچنین
نتایج نشان میدهند که خطاهای آماری (ستون  5جدول  23 ،)1بخش کمتر از میانگین خطای کل استان است .خطای آماری الباقی
بخشها بیشتر از میانگین خطای کل را نشان میدهد.
جدول  -2کل و میانگین خطاهای آماری در روشهای  EFLQ ،FLQو EFLQ-RAS
روش FLQ
روش EFLQ
روش EFLQ-RAS
کل خطاهای آماری به درصد
348/3563
172/8885
64/0782
میانگین خطای آماری به درصد
9/4150
4/6727
1/7318
منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از روش خطای آماری ( MAPEرابطه )17

در مقایسه با یافتهها و مشاهدات دو روش پیشین ،روش ترکیبی جدید  EFLQ-RASحداقل دارای سه مزیت کلی زیر است :اوالً کامالً
سازگاری و هماهنگی با آمارها در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران دارد .ثانیاً ادغام روش  RASبا روش  EFLQاست .در این شرایط
انتظار میرود که انعطافپذیری الزم و کافی را در بکارگیری آمارهای برتر در سطح منطقه را داشته باشد .ثالثاً اعتبار آماری  RIOTمستخرج
از روش جدید نسبت به دو روش دیگر بیشتر است.
تحلیل نتایج تخصصگرایی و تمرکزگرایی ساختار اقتصاد استان گیالن:
در صورت دسترسی به جداول داده-ستانده آماری منطقهای ،استفاده از روش  EFLQو یا اصالح شده آن به شکل روش ترکیبی
 EFLQ-RASدارای دو مزیت دیگر نیز میباشد .نخست آنکه با استفاده از مقادیر بهینه  میتوان به سنجش تخصصگرایی و
تمرکزگرایی ساختار اقتصاد منطقهای که از ارکان اصلی نظریههای فضاپذیر هستند ،پرداخت .دوم آنکه با توجه به سؤال سوم امکان
تشکیل یک رگرسیون اقتصادسنجی برای شناسایی عوامل تعیینکننده  مانند تخصصگرایی ،تمرکزگرایی ،واردات واسطهای و ارزش
j

j

افزوده بخشها فراهم خواهد شد تا بتوان از نتایج آن برای ارتقای اعتبار آماری جداول داده-ستانده غیرآماری سایر مناطق استفاده نمود .به
تبعیت از مباحث  ،)1998( McCann and Dewhurstتخصصگرایی منطقهای سبب افزایش مبادالت درونمنطقهای و کاهش واردات
خواهد شد لذا انتظار بر آن است که یک  SLQباالتر با یک ارزش کمتر برای  همراه باشد .عالوه بر این ممکن است  با درجه
j

j

j

تمرکزگرایی بخشی در سطح ملی و میل به واردات از سایر مناطق نیز ارتباط داشته باشد .الزم به ذکر است که مفهوم تمرکزگرایی بخشی
کامالً متفاوت از مفهوم تخصصگرایی منطقهای است .در اینجا فرض بر آن است که هر چه میزان تمرکزگرایی فضائی در یک بخش باالتر
باشد ،میل به واردات واسطهای منطقه باالتر خواهد بود ( .)Kowalewski, 2015:87درجه تمرکزگرایی بخش  jاز طریق رابطه ()18
محاسبه میشود)18( .
x
x
1
CL 

N
j

R
j

xN

xR


R

2

j

طبق رابطه ( )18بدیهی است که هرچه توزیع هر یک از بخشهای اقتصادی در پهنه جغرافیایی کشور عادالنهتر باشد ضریب
تمرکزگرایی برای آن بخش نزدیک به صفر خواهد بود و بالعکس .رابطه ( )19معادله رگرسیونی را برای تحلیل عوامل مؤثر بر  در استان
j

گیالن نشان میدهد.
 j    1CL j   2 SLQ j   3 IM j   4VAj   j
()19
طبق رابطه ( ،)19سهم کل واردات واسطهای ملی از نهادههای واسطهای بخشی در سطح ملی (  ،) IM jسهم ارزشافزوده از کل
ستانده ایران (  ،) VAjدرجه تمرکز گرایی بخشی (  ) CLjو تخصصگرایی منطقهای (  ،) SLQ jمتغیرهای توضیحی معادله رگرسیونی
هستند .همچنین  جزء ثابت و   jجزء اخالل یا پسماند است .برای برآورد پارامترهای   3 ،  2 ،  1و   4از روش حداقل مربعات
تعمیم یافته ( )GLSاستفاده و نتایج تخمین در جدول ( )3منعکس شده است.
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جدول  -3نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی
ضریب
انحراف معیار
نام متغیر
برآورد شده
0/0631
0/0396
عرض از مبدأ

آماره t

احتمال

0/6274

0/5349

تمرکزگرایی ( ) CLj

0/0415

0/0864

0/4811

0/6338

تخصصگرایی ( ) SLQ j

-0/0469

0/0101

-4/6256

0/0001

0/3298

0/1167

2/8255

0/0081

0/0967

0/0785

1/2315

0/2271

نسبت واردات واسطهای ملی به کل نهادههای
واسطهای ملی ( ) IM j
نسبت ارزشافزوده ملی به ستانده ملی
( ) VAj

مأخذ :یافتههای تحقیق.1397 ،

نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای تخصصگرایی و واردات واسطهای ،تأثیر معنیداری روی  دارند .بر این اساس هر چه
درجه تخصصگرایی منطقهای باالتر باشد  کوچکتر و هر چه سهم واردات واسطهای از کل نهادههای واسطهای باالتر باشد  j ،بزرگتر
j

j

خواهد بود که با ساختار اقتصاد استان گیالن نیز سازگاری دارد [.]8
نتیجه گیری:
در این مقاله نشان داده شد که بکارگیری هر نوع روش سهم مکانی منجر به تعدیل ناخواسته اقام رسمی  GDPو بردار ارزش افزوده
بخشهای استان در حسابهای منطقهای میگردد .همین مسئله در مورد روش  EFLQکه نسبت به روشهای پیشین به ابعاد فضایی
بخشهای منطقه مانند تخصصگرایی و تمرکزگرایی حساسیت دارد نیز مصداق پیدا میکند .برای حل این مسئه روش روش ترکیبی جدید
 EFLQ-RASپیشنهاد میگردد .بررسی حل مسئله در قالب سه سؤال محوری مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد که عبارتند از:
یک -آیا بکارگیری روش جدید میتواند مسئله تعدیل ناخواسته آمارهای رسمی را برطرف نماید؟ دو -آیا بکارگیری روش جدید خطاهای
آماری کمتری نسبت به روشهای  FLQو  EFLQدارد؟ سه -آیا متغیرهایی مانند تمرکزگرایی ،تخصصگرایی ،واردات واسطهای و ارزش
افزوده بخشها اثرات معناداری در توضیح   jدارند؟ نتایج در خصوص سؤال اول نشان میدهند که کاربست روش  EFLQدر محاسبه
جدول داده-ستانده با پسماند در نظر گرفتن ارزش افزوده در تراز ستونی جدول ،منجر به تعدیل  1/0739درصد  GDPاستان میگردد .دامنه
این تعدیالت برای ارزش افزوده  37بخش مورد بررسی بین حداکثر  54/8507درصد در بخش ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی و حداقل
 0/0098درصد در بخش عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها میباشد .در این مقاله نشان دادیم که روش ترکیبی جدید
 EFLQ-RASبه لحاظ نظری و عملی چگونه میتواند این نقیصه را برطرف نماید .در ارتباط با سؤال دوم یافتهها بیانگر این واقعیت است
که میانگین خطاهای آماری در روشهای  FLQو  EFLQبه ترتیب  9/4150درصد و  4/6727درصد است ،حال آن که رقم متناظر در
روش ترکیبی جدید  1/7318درصد است که کمتر از روش  EFLQو به مراتب کمتر از روش  FLQاست ] .[9روش اقتصاد سنجی مبنای
سنجش ابعاد فضایی متغیرهایی مانند تمرکزگرایی ،تخصصگرایی ،واردات وسطهای و ارزش افزوده بخشهای استان به عنوان عوامل مؤثر
و توضیح دهنده بر   jاستان است اما معنیداری متغیرهای تمرکزگرایی و ارزش افزوده بخشهای استان به لحاظ آماری پذیرفته نمی-
شود .شاخص تخصصگرایی منطقهای تأثیر منفی و معنیدار و شاخص نسبت واردات واسطهای ،تأثیر مثبت و معنیدار بر   jاستان گیالن
دارند.
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جدول  -4برآورد مدل رگرسیونی
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1 37
Weighting series: 1/SLQ
)Weight type: Standard deviation (average scaling
Prob.
0.5349
0.6338
0.0001
0.0081
0.2271
0.064992
0.063287
-2.768253
-2.550561
-2.691507
1.939899
0.038956
0.181622
0.239821
1.687793

Coefficient Std. Error
t-Statistic
0.039579
0.063090
0.627350
0.041547
0.086368
0.481046
-0.046851
0.010129
-4.625593
0.329804
0.116722
2.825539
0.096669
0.078497
1.231500
Weighted Statistics
Mean dependent var
0.575242
S.D. dependent var
0.522147
Akaike info criterion
0.056948
Schwarz criterion
0.103780
Hannan-Quinn criter.
56.21268
Durbin-Watson stat
10.83426
Weighted mean dep.
0.000011
Unweighted Statistics
Mean dependent var
0.184839
S.D. dependent var
0.082944
Sum squared resid
0.229660
1.431474
منبع :یافتههای تحقیق.1397 ،

Variable
C
CL
SLQ
IM_TO_INTER_NA
VA_TO_OU_NA
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

همانطور که مالحظه میشود آماره دوربن-واتسون نزدیک به  2است لذا خودهمبستگی بین اجزای اخالل وجود ندارد .همچنین
همانطور که در جدول ( )5نشان داده شده است ،آزمون واریانس ناهمسانی وایت نیز رد میشود.

0.2293
0.2313
0.0038

جدول  -5آزمون واریانس ناهمسانی وایت
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.407946
)Prob. F(14,22
Obs*R-squared
)17.48488 Prob. Chi-Square(14
Scaled explained SS
)32.15432 Prob. Chi-Square(14
منبع :یافتههای تحقیق.1397 ،

الزم به ذکر است که ابتدا معادله رگرسیونی ( )19با روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردید و آزمون واریانس ناهمسانی انجام شد؛
نتایج آزمونهای هاروی ،گادفری -بریوش-پاگان و همچنین گلیجسر حکایت از واریانس ناهمسانی داشت که به همین دلیل از روش GLS
در تخمین استفاده گردید .نتایج آزمونهای فوق برای اجتناب از افزایش حجم مقاله ارائه نشدهاند .[9 .نصرالهی و زارعی ( )1396در مقاله
اخیر خود روش  (EFLQ) SFLQرا مبنای محاسبه ضرایب داده ستانده استان یزد قرار دادند .نویسندگان برای ارزیابی خطاهای آماری،
روش مذکور را با خروجیهای روش  FLQو  AFLQمقایسه نمودند؛ نتایج کلی نشان میدهد که روشهای  FLQو  AFLQدر محاسبه
ضرایب داده  -ستانده استان یزد دارای عملکرد تقریباً یکسانی هستند ولی روش  SFLQبا کاهش خطاهای آماری توانسته است تا حدی
عملکرد این روش را بهبود بخشد .این مقاله دارای چند نارسایی اساسی است که عبارتند از :یک -نامشخص بودن فرآیند محاسبه مقدار
بهینه  در روشهای  FLQو  AFLQو   jدر روش  .EFLQدو -در غیاب جدول آماری استان یزد ،نویسندگان مشخص نمیکنند که
چگونه خطاهای آماری را مورد سنجش قرار دادهاند .سه -یکی از محاسن اساسی روش  EFLQنسبت به سایر روشها ،بکارگیری اقتصاد
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سنجی در سنجش ابعاد فضایی متغیرهای اثرگذار مانند تخصصگرایی ،تمرکزگرایی بخشهای منطقه بر   jاست .در این مورد هرچند
مورد آزمون قرار نگرفته است.
یاداشتها:
[ -]1برای اطالع بیشتر زوایای مختلف این موضوعات به :
Richardson(1969,
1972,
1985),
Peroux(1950),
Darwent(1969),
Krugman(2015),
Fujita(1999),
Fujita,et.al.(2001), Nijkamp,et.al.(2015), Nijkamp and Ratajczak (2015), Fujita and Fujita and
Krugman(1995،2004),و ) Krugman(1993مراجعه نمایید.
[ -]2ادبیات موجود نشان میدهد که معرفی و قاعدهمند کردن عوامل اقتصاد در روشهای سهم مکانی ایتدا توسط جفری راند در دهه  1980میالدی مورد توجه قرار
گرفت .او چهار عامل فضا را به شرح زیر بیان میکند  :اندازه نسبی بخش تقاضا کننده ،اندازه نسبی بخش عرضهکننده ،اندازه نسبی منطقه و سایر عوامل اجتماعی،
فرهنگی و فضایی .همچنین پنجمین عامل اقتصاد فضا ،بخشهای تخصصی در سطح منطقهای هستند .برای اطالعات بیشتر جنبههای نظری و عملی این موضوعات
به  Round(1983, 1978a and 1978b):مراجعه نمایید.
[ -]3به لحاظ مفهومی تفسیر فضای جغرافیایی تمرکز گرایی بخشها با تخصصگرایی بخشها متفاوت است .اولی تمرکز بخشها را در پهنای جغرافیایی سرزمین
یک کشور و میل به واردات این صنایع از سایر مناطق نشان میدهد ،حال آنکه قلمرو فعالیتهای دومی معطوف به فضای جغرافیایی یک منطقه است .این نوع
فعالیتها اساسا به فعالیتهای بومی با ضرایب فزاینده تولید باال و میل به واردات کمتر شناخته می شوند .برای اطالعات بیشتر این موضوعات به Flegg and
) Webber(2000, McCann and Dewhurst(1998مراجعه نمایید.
[ -]4شایان ذکر است که همانند تعیین دامنه در روش  ،FLQتعیین مناسبترین   jبرای هر بخش در روش  EFLQنیز نیاز به تعیین دامنه دارد .فرضاً اگر جدول

حاوی  40بخش باشد ،برای هر بخش دامنههای متفاوتی بین 0 ≤  ≤1انتخاب میگردند .پس از محاسبه انواع ماتریس ضرایب ،مناسبترین 
j

که بیانگر حداقل

خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب مستخرج با ارقام متناظر واقعی است برای هر بخش شناسایی میگردد .متاسفانه علیرغم وجود تعدادی از مقاالت خارجی،

فرایند محاسبه 
j

به درستی توضیح داده نشده است.

[ -]5برای توضیح جزئیات بیشتر این گامها در روشهای  FLQو  FLQ-RASبه :بانوئی و همکاران (-1396الف) مراجعه نمایید.
[ -]6جدول ملی سال  1381بر مبنای جدول آماری سال  1380بههنگام شده ،جدول سال  1381استان گیالن نیز توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن تدوین شده و با
استفاده از روش تفکیک واردات هر دو جدول به جدول داخلی تبدیل شدهاند.
[ -]7نتایج  در روش  FLQو در روش  EFLQنزد نگارندگان مقاله است و در صورت درخواست ارسال میگردد.
[ -]8نتایج برآورد معادله رگرسیونی ( )19با جزئیات در جدول ( )4منعکس شده است.
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Abstract
Application of any types of location coefficient leads to unwanted adjustment in official data of GDP and value
added of economic sectors in regional accounts. This problem appears even in the extended FLQ (EFLQ) method which
as compared to the former methods is more sensitive to the spatial dimensions of regional sectoral economy. To tackle
this problem, in this paper, regional input-output tables for Gilan province is calculated with using a new mixed EFLQRAS method and three questions is analyzed: one- Can the application of new methods solves the problem of unwanted
official data? Second- As compared to the FLQ and EFLQ methods, does the new method have less statistical errors?
Third- Which one of the variables like specialization, concentration, intermediate imports and value-added coefficients
have significant effects on  j ? Overall findings are as follows: The unwanted adjustment in GDP and sectoral value
added in EFLQ is inevitable whereas the new mixed EFLQ-RAS method solves these problems. The new mixed EFLQRAS method outperforms the FLQ and EFLQ methods, and the specialization has a significant negative effect and
intermediate import has a significant positive effect on  j .

Key Words: Input-Output Table, Location Quantity Methods, New Mixed EFLQ-RAS Method,

Extended Abstract
Introduction:
Regional input-output tables (RIOTs) were introduced by Walter Isard to address the issue of
quantifying the spatial economy in the framework of Leontief input-output general equilibrium
approach. So far, three general methods have been introduced in estimating RIOTs: survey based
method, non-survey based method and hybrid method. Among these three methods, the non-survey
based spatial location quotient method, which focuses on estimating regional input-output coefficients
(RIOCs), is less costly and time consuming than the survey based method and requires less data than
the non-survey based method and therefore it is more acceptable.
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Among the variety of location quotient methods, Flegg Location Quotient (FLQ) and its modified
(AFLQ) versions are the most commonly used. Using these methods requires determining and
identifying the appropriate  value which depends on the relative size of the region. The major
weakness of these methods is that the determination of the appropriate value of  is the same for all
sectors of the region regardless the size of sectors is large or small.
To overcome the above drawback, the regional analysts have modified the FLQ method which is
known the extended FLQ method (EFLQ). One of the advantage of this method is that  can be
determined at sectoral level, on the basis of which RIOC matrix and the propensity to import from
other regions can be estimated. The EFLQ method has at least two advantages over the FLQ method:
1. A more detailed adjustment of the national domestic coefficients matrix and the propensity to
regional import
2. Linking  j to the problem of spatial dimensions such as centralization and specialization at the
regional level using the econometrics approach;
It is expected that the EFLQ method will have less statistical error than the FLQ method.
The main concern of the present article is that using any kind of location quotient method to
estimate RIOTs leads to an unwanted adjustment of official GDP figures and value-added vectors of
provinces in regional accounts. This weakness appears even in the EFLQ method, which is more
sensitive to the spatial dimensions of the region than other methods. In order to overcome this
weakness, a new hybrid method EFLQ-RAS is introduced. This brings to mind three basic
questions: Can a new method solve the problem of an unwanted adjustment of official statistics? Does
using of the new method have less statistical errors than the FLQ and EFLQ methods? Three - Do
variables such as centralization, specialization, intermediate imports and value added of the sectors
have a statistically significant effect? The present study attempts to answer the above questions.
Methodology:
Applying any non-survey based location quotient method to estimate RIOT requires taking into
account of two residuals: the vector of value added to balance the columns of table and the vector of
exports to balance the rows of table. The former is far from reality due to the existence of official data
in regional accounts, while the latter is inevitable due to the lack of required statistics at the regional
level. Using the EFLQ-RAS hybrid approach can eliminate the first shortcoming. The following steps
have to be taken for applying the above approach:
Step One - Calculate the domestic input-output coefficients of the region by EFLQ method
Step Two - Calculate the regional intersectoral transaction matrix by EFLQ method
Step Three - Calculate intermediate import coefficients vector and regional intermediate import vector
from other regions
Step Four - Calculate the intermediate import vector of a region from abroad
Step Five - Subtract the region's intermediate import vector from other countries and the intermediate
import vector of one region from the other region from the intermediate cost vector of sectors in the
regional accounts that are sectoral or totally available. This computes the required row vector of the
sum of domestic consumption by the RAS method.
Step 6 - Calculate the region's intermediate demand vector
Step 7 - Calculate the export vector as residual after calculating the components of final demand
vector
Step Eight – prepare the matrix structure without the domestic regional intersectoral transaction
matrix
Step 9 - Use the Initial regional intersectoral transaction matrix of the EFLQ method and then apply
the RAS method to calculate the final regional intersectoral transaction matrix
In this paper, two types of data bases are used: 1- A symmetric RIOT with the assumption a fixed
product sales structure industry by industry table for Iran and Gilan province in 2002. Two- Regional
accounts of Gilan Province in 2002. The calculation of SLQ, FLQ, EFLQ and EFLQ-RAS methods are
based on the above data. For the second question of the paper, the statistical errors of the estimated
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tables from the above methods are compared to the province survey based RIOT using the minimum
absolute value of relative error (MAPE).
Results and Discussion:
With respect to the first question, applying the EFLQ method to estimate RIOT and taking the
sectoral value added as a residual for column balancing table, the results show that the deviation of
the estimated GDP and the official GDP of 1.0739 percent. The deviations at sectoral level is
pronounced and ranges between maximum of 54.850% in the manufacture of paper and paper
products sector and a minimum of 0.0098% in the wholesale, retail, repair of vehicles and goods
sectors. In this article, we show how the new EFLQ-RAS hybrid approach can theoretically and
practically solve this shortcoming. Concerning the second question, the findings indicate that the
mean statistical errors in the FLQ and EFLQ methods are 9.4150% and 4.6727%, respectively, while
the corresponding figure in the new hybrid method is 1.7318% which is less than the EFLQ method
error and far less than the FLQ method error. The econometrics method is used to measure the effect
of spatial dimensions variables (such as sectoral centralization, specialization, intermediate imports
and value-added of the province) as effective and explanatory factors on the sectoral  j. The overall
findings show significance of the sectoral centralization and value-added effect is not statistically
acceptable. The regional specialization index has a significant and negative impact and the
intermediate import ratio has a positive and significant effect on Gilan province.
Conclusion:
The main concern of the present article is that using any kind of location quotient method to
calculate regional input-output tables leads to unwanted adjustment of official GDP figures. In order
to overcome this shortcoming, a new hybrid method EFLQ-RAS is proposed. This brings to mind three
basic questions: Can a new method solve the problem of unwanted adjustment of official statistics?
Does using of the new method have less statistical errors than the FLQ and EFLQ methods? Three Do variables such as centralization, specialization, intermediate imports and value added of the
sectors have a statistically significant effect?
In this article, we show how the new EFLQ-RAS hybrid approach can theoretically and practically
solve this problem. The findings indicate that the mean statistical errors in the FLQ and EFLQ
methods are more than the new EFLQ-RAS method. The econometrics method indicate that the
regional specialization index has a significant and negative impact and the intermediate import ratio
has a positive and significant effect on Gilan province, but the significance of the sectoral
centralization and value-added effect is not statistically acceptable.
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