ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران
با بهکارگيری روش حذف فرضی تعميمیافته

تاریخ دریافت19/91/91 :

تاریخ پذیرش18/2/29 :

چکيده
در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیمیافته دیازنباخر و لهر ( )8614و در قالهب
مدل تعادل عمومی داده-ستانده ،به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انهرژی و زیهربخشههای
آن در اقتصاد ایران طبق دادههای بههنگام شده جدول داده-سهتانده ایهران بهه سهال  1470بها
تکنیک  RASپرداختهشدهاست .در این راستا ابتدا طبق چهار سهناریو ،کهاهش  16درصهدی
عرضه زیربخشهای انرژی شامل زغال سنگ ،نفت خام ،برق و گهاز بررسهی شهدهانهد و در
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داوود منظور ،9سجاد رجبی
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سناریو پنجم با تلفیق زیربخشهای انرژی به یک بخش ،کاهش  16درصدی عرضهه انهرژی
بر  91بخش اقتصاد سنجیده شدهاست .نتایص ایهن مهدل شهبیهسهازی شهده نشهان مهیدههد بها
کاهش  7درصدی ارزشافزوده مواجهخواهد شد پس از آن نیز بخشهای «حمهل و نقهل از
طریق لوله» و «ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی» به ترتیب با 3درصهد و 8درصهد کهاهش
ارزش افزوده روبهرو میشوند.
واژههای کليدی :بخش انرژی ،داده ستانده ،حذف فرضی جزئی ،راس ،ارزش افزوده.
طبقهبندی C67, D57, Q43, Q40 :JEL

Email:Manzoor@isu.ac.ir
Email:Sajadrajabi@isu.ac.ir
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 .1داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع ) ) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
 .2داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
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کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراوردههای حاصهل از پهاالیش نفهت» بها
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 .9مقدمه
وابستگی روز افزون جوامع به انرژی ،به دلیل جایگزینی نیهروی ماشهین بههجهای نیهروی
انسانی ،سبب شدهاست که انرژی در کنار سایر عوامل تولیهد یعنهی سهرمایه و نیهروی کهار،
اقتصادی نقش چشمگیری ایفا کند .افزایش روز افزون نقش انرژی در فرایند تولیهد ،سهبب
ایجاد پرسشهای اساسی زیر شده است (فضلزاده ،تجویدی:)1429 ،
 -1آیا مصرف انرژی میتواند عامل محرکی در تولید محسوب شود؟
 -8آیا رشد تولید مصرف انرژی را افزایش میدهد؟
وجود علیت از عرضه انرژی به رشد تولیهد و توسهعه اقتصهادی در یهک اقتصهاد بهه ایهن
مفهوم است که اقتصاد وابسته به انرژی بوده و کمبود یا عدم دسترسی بهه ایهن عامهل سهبب
عملکرد ضهعیف بخهش تولیهد خواههد شهد و کهاهش اشهتغال و درآمهد را در پهی خواههد
داشت(جامب.)8663 ،1
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عاملی موثر در رشد و توسعه هر اقتصادی قلمداد شهود و در عملکهرد بخهشههای مختلهف

بنابراین در جهت کشف شدت این علیهتهها ،جههت اثرگهذاری و روابهط میهان بخهش
انرژی با سایر بخشهای اقتصادی و ارزش افزوده کشور ،دارای اهمیت فراوان بوده و مهی-
در جهت تعیین میزان افزایش یا کاهش عرضه و مصرف انرژی راهگشا باشد.
تجزیه و تحلیل پیوندها که برای بررسی وابستگی در ساختار تولیهد بهه کهار مهیرود ،در
رویکرد تجزیه و تحلیل داده-ستانده ،8قدمت بسیار طوالنی دارد .انهدازۀ پیونهدهای پسهین و
پیشین برای تجزیه و تحلیل روابهط وابسهتگی بهین بخهشههای اقتصهادی و تعیهین اسهتراتژی
توسعه مناسب برای بخشهایی که دارای تاثیر متوسط به باال بر اقتصاد دارند ،به کهارمیرود
(هریشمن )1722 ،4در واقع از هنگام ارائه اولین کار توسط چنری-واتانابهه 3در سهال ،1712
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1. Jumbe
2. Input-Output Analysis
3. Hirschman
4. Chenery and Watanabe
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تواند در برنامهریزیهای صحیح برای تولید و اتخاذ سیاستهای بخشهی و کهالن اقتصهادی

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران99  ...

راسموسن 1در سال  1710و هیرشمن 8در سال  1712که به بررسی پیوندهای بین بخشی 4یها
هدف مقایسه ساختارهای بهین المللهی کهارا پرداختهه ،ایهن ابهزار تحلیلهی در ابعهاد مختلهف
پیشرفتهتر شده و گسترش یافتهاست.این معیارها کهه شهامل پیونهدهای پسهین و پیشهین مهی-
اقتصادی و همچنین شکلدهی استراتژیهای مختلف توسعه مورد استفاده قرار گرفتهاسهت.
در دهه  1796معیارهای سنتی بسیار کهاربرد داشهته و اشهکال مختلفهی از ایهن معیارهها مهورد
استفاده قرار میگرفت .اخیرا نیز روشهای تحلیهل پیونهدهای از جانهب تحلیهلگهران داده-
ستانده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاست (صادقی شاهدانی.)1473 ،
بر همین اساس بسیار ضروری است تا طبق روشهی نهوین و دقیهق ،روابهط و ههمپیونهدی
میان بخش ها با بخش انرژی تبیهین و مشهخص شهود .اهمیهت ایهن موضهوع از چههار جههت
ضروری است .نخست آن کهه اقتصهاد ایهران در طهول چنهد دههه گذشهته دائمها در معهرض
شوکهایی بودهاست که ماهیتاً برونزا بودهاند و منشا در عوامل سیاسی ،نظامی ،اجتمهاعی،
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شوند ،به صورتی وسیع در زمینههایی مانند تحلیل پیوندهای درونی بین بخشههای مختلهف

فرهنگی و جغرافیایی داشتهاند .ثانیاً یکی از مهمترین و اساسیترین انواع شوکهای عرضهه
یعنی تحریمها در چند سال اخیر علیه ایران تشدید شدهاست .ثالثاً به دلیل برخورداری ایهران
بخش انرژی از شوکهای جانب عرضه مهم و مورد سهوال اقتصهاددانان و سیاسهتگهذاران
بودهاست .رابعاً سیاسهتگهذاری خنثهی سهازی ،اصهالح و تهرمیم اثهرات شهوک بهر اقتصهاد
ضرورتا میبایست بر مبنای دقیقترین روشها صورت پذیرد تا بیشهترین بهازدهی را داشهته-
باشد .در همین راستا و برمبنای تئوریهای مدلسهازی جهداول داده-سهتانده و بها تکیهه بهر
روش نوین حذف فرضی تعمیم یافته ،شبیهسازی ورود شوکهای جانب عرضه به بخهش و
زیربخشهای انرژی و اثرگذاری آن بر سایر بخشها انجام میپذیرد.
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1. Rasmussen
2. Hirschman
3. Intersectoral Linkage
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از منابع مهم و اولیه انرژی ،همیشه تاثیرگذاری این بخش بر سایر بخشهها و نیهز اثرپهذیری
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در این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه بخش انرژی در کشور و تبیهین تهاثیر و تهاثرات
آن بر سایربخشها و ارزش افزودهی اقتصاد ایران و همچنین تشریح ابعاد مختلهف کاسهتی-
های روشهای ارزیابی بخشی در مدلسازی داده-ستانده ،روش حذف فرضهی جزئهی 1کهه
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به بررسی اهمیت بخش انرژی در اقتصاد ایران پرداخته-
خواهد شد .روش حذف فرضی تعمیم یافته ضمن برطرف نمودن نارسهاییههای روشههای
پیشین ،میتواند تصویری واقعهیتهر از روابهط متقابهل بخهشهها ارائهه نمایهد و داللهتههای
سیاستی دقیقتری را در پی داشته باشد.
در همین راستا و به منظور بررسی و واکاوی ابعاد مختلف مسئله و شبیهسازی آن ضهمن
چارچوبی شامل پنص محور به تدقیق آن پرداخته میشهود .در بخهش نخسهت بهه کنکهاش و
واکاوی در مطالعات انجام گرفته در سطح بینالملل و ایران و کشهف رونهد تطهور نظریهات
ارزیابی جایگاه پرداختهخواهد شد .در بخش دوم ،مبانی نظری پژوهش شامل اهمیت بخش
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توسط دیازنباخر و لهر 8در سال  8614معرفی شدهاست ،برای نخستین بار در بخش انهرژی

انرژی و جایگاه آن در اقتصاد ایران ،نظریههای رشد و توسعه و برنامههریهزی بخشهی برپایهه
مدلسازی جدول داده-ستانده ،بیان خواهد شد .بخش سهوم دارای دو زیهربخش اسهت .در
مرکز آمار و به روش کامالً آماری گردآوری شدهاست ،به سهال 1470بررسهی مهیشهود و
زیربخش دوم نیز مروری است تخصصی بر روششناسی همپیوندی بخشهی در اقتصهاد کهه
دربردارنده بررسی رویکردهای سنتی و رویکردهای نوین در مسئله است .بخش چهارم ،بهر
اساس روش حذف فرضی تعمیم یافته ،تشریح مدل بیهان خواههد شهد و تحهت سهه سهناریو
بررسی شرایط انرژی کشور انجام میشود .تحلیل و تجزیه نتهایص و یافتهههها ،سهیر پهردازش
پژوهش و نتیجهگیری نیز در بخش پنجم تحقیق ارائه میشود.
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1. The Partial Extraction Method
2. Dietzenbacher and Lahr
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زیربخش نخست روش مناسب بههنگامسازی جهدول داده-سهتانده سهال  1476کهه توسهط

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران95  ...

 .2ادبيات پژوهش
 .9-2بخش انرژی

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروریترین
های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه  96میالدی مورد توجه قهرار گرفتهه
است(برقیاسگویی ،محمدیبیالنکوهی .)1471 ،وابستگی روز افزون جوامع بهه انهرژی ،بهه
دلیل جایگزینی نیروی ماشین بهجای نیروی انسانی ،سبب شدهاست که انرژی در کنار سایر
عوامل تولید یعنی سرمایه و نیروی کار ،عاملی موثر در رشد و توسعه ههر اقتصهادی فلمهداد
شود و در عملکرد بخشههای مختلهف اقتصهادی نقهش چشهمگیهری ایفها کند(.فضهلزاده،
تجویدی .)1429 ،وجود علیت از عرضه انرژی به رشهد تولیهد و توسهعه اقتصهادی در یهک
اقتصاد به این مفهوم است که اقتصاد وابسته به انرژی بوده و کمبود یا عدم دسترسی بهه ایهن
عامل سبب عملکرد ضعیف بخش تولید خواهد شهد و کهاهش اشهتغال و درآمهد را در پهی
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محصوالت نهایی ،جایگاه ویژه ای در تجارت ،رشد و توسعه اقتصاد داراسهت .طهی سهال-

خواهههد داشههت(جامب .)8663 ،بنههابراین در جهههت کشههف شههدت ایههن علیههتههها ،جهههت
اثرگذاری و روابط میان در بخش انرژی با سایر بخشهای اقتصادی و ارزش افزوده کشور،
سیاست های بخشی و کالن اقتصهادی در جههت تعیهین میهزان افهزایش یها کهاهش عرضهه و
مصرف انرژی راهگشا باشد.
تنوع گسترده مطالعاتی در این زمینه ،نشانگر اهمیت آن نزد اقتصاددانان و تصمیمگیهران
کشورها است و همواره تصمیمگیری در این بخهش ،از حسهاستهرین امهور مهیباشهد .ایهن
مطالعه از حیث برنامهریزی اقتصادی 1بههعنهوان برنامههریهزی بخشهی مطهرح اسهت (توفیهق،
 )1478و از باب ادبیات اقتصادی مباحث عمومی ،سیاستی و سیستمهای اقتصادی میباشد.
بازتاب بخش انرژی در جدول داده-ستانده سال  1476در چهار زیربخش بهرق ،توزیهع
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دارای اهمیت فراوان بهوده و مهیتوانهد در برنامههریهزیههای صهحیح بهرای تولیهد و اتخهاذ

گاز طبیعی ،زغال سنگ و تولید و استخراج گهاز و نفهت خهام اسهت .همچنهین در ترازنامهه
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1. Economics planning
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انرژی کشور که از سوی وزارت نیرو منتشر میشود ،زیربخشهای انرژی عبارتند از :نفهت،
گاز طبیعی ،برق و انرژیهای تجدیدپذیر ،زغالسنگ ،اورانیوم و انرژی هستهای که تطهابق
نسبت کاملی با جدول داده-ستانده سال  1476دارد .اما از آنجایی که تحلیل و مهدلسهازی
این پس زیربخشهای انرژی شامل همان مهواردی اسهت کهه در جهدول داده-سهتانده سهال
 1476ذکر شدهاند و از طریق روش راس 1به سال  1470بهروزرسانی میشود.
 .2-2برنامهریزی بخشی برپایه مدلسازی جدول داده-ستانده

چارچوبهای داده-سهتانده زیرمجموعهه مهدلسهازی محسهوب مهیشهوند .مهدل داده-
ستانده نیز جزو مدلهای شبیهسازی است و مدلسازان برای طراحی آن ناگزیر از بکارگیری
جداول داده-ستانده میباشند .شاید اولهین مهدلههای داده-سهتانده را بتهوان بهه سهال 1912
مربوط دانست و آن زمانی بود که فرانسوا کنه ،کتابش با نام جداول اقتصادی را منتشر کهرد
(صادقی شاهدانی .)1473 ،او در این کتاب با روشی نظاممند فرآیند تاثیرگهذاری فهروش و
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این پژوهش ،بینبخشی است ،الزاما میبایست از جدول داده-ستانده استفاده نمهود و لهذا از

هزینهها را در یک نظام اقتصادی بهشکل نمهوداری نشهان مهیدههد .امها بایهد گفهت شهروع
تکامل و جهش در ایهن مهدل سهازی در آثهار واسهیلی لئونتیهف اسهت .از منظهر طبقههبنهدی
اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین بههعنهوان ابهزاری جههت تنظهیم و ارائهه یهک
تصویر از ساختار اقتصاد ،کلیه داد و ستدهای بین فعالیتهای مختلف اقتصادی بهه تفکیهک
در قالب جدول داده-ستانده بهکار گرفته میشود .در سالهای اخیر از یک طهرف بهه دلیهل
تنوع فزاینده در سیاستههای اقتصهادی ،دوران جههانی شهدن و ظههور پدیهدهههای جههانی
همچون محیطزیست و شهکلگیهری اتحادیههههای جههانی همچهون اتحادیهه اروپها ،تحهول
اساسی در فناوری اطالعات و ارتباطات و ظهور اینترنت امکان بکارگیری این نظریه و الگو
در جهان روبه گسترش نهادهاست و کاربردهای آن هم بههدلیهل امکهان ترکیهب و تلفیهق بها
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1. RAS

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

کاربردی ،جدول داده-ستانده معموال در دو زمینه کلی تحلیل ساختار اقتصاد و برنامهریهزی

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران93  ...

دیگر تکنیکها و ابزارهای تحلیل و پهیش بینهی اقتصهادی ههم توسهعه روبهه تزایهدی یافتهه-
است(.جهانگرد .)1474 ،میلر در کتاب خود تحت عنوان تحلیل داده-ستانده ،مباحث را در
 18محور بیان کردهاند که عبارت است از :مبهانی تحلیهل ،ضهریب فزاینهده و تحلیهل داده-
داده-سههتانده انههرژی ،تحلیههل داده-سههتانده محههیطزیسههت ،مههاتریس حسههابداری اجتمههاعی،
پیوندهای اقتصادی ،مدلهای جانبی ،تحلیل سهاختاری و مهدلههای پویها و مخهتلط (میلهر،1
بلر )8667 ،8که ذیل هر مبحث انواع روشهای مدلسازی و محاسباتی مطرح است.
بهطور کلی جداول داده-سهتانده شهامل سهه ناحیهه فعالیهتهها و بخهشههای واسهطهای،
تقاضای نهایی و ارزشافزوده هسهتند (ههادیزنهوز .)1424 ،مهدلههای اصهلی داده-سهتانده
لئونتیف از دادههای اقتصادی مشاهدهشده ،در یک منطقه جغرافیایی مشخص ،پدید آمهده-
است .در این مدل برروی فعالیت یک گروه از صنایع که کاالهها را در پروسهه تولیهدی ههر
صنعت تولید و مصرف میکنند متمرکز شدهاست .دادههای مورد نیهاز بهرای عملهی کهردن
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ستانده ،مدلهای منطقهای ،تشکیل جداول و تعدیل آنها ،تحلیل فعالیت در صنعت ،تحلیل

مدل داده-ستانده متشکل است از جریانهای تولیدات هریک از بخهشههای تولیدکننهده و
مصههرفکننههده .ایههن جریههانهههای میههان صههنعتی(یا میههان بخشههی) در یههک دوره زمههانی
ستانده متشکل از سه جدول اساسی است که عبارتند از :جهدول مبهادالت ،جهدول ضهرایب
فنی و جدول احتیاجات مستقیم (صادقی شاهدانی.)1473 ،
جدول مورد استفاده در این پژوهش ،آخرین جدول منتشره از سوی مرکهز آمهار ایهران
یعنی جدول داده-ستانده سال  1476است که شامل  77بخش بوده و بهه روش آمهاری تهیهه
شدهاست .جهت انجام محاسبات به روزتر از طریق حسابهای ملی و بهر مبنهای روش راس
بههنگامسازی آن در سال  1470انجام گرفتهاست و همین بههنگامسازی موجب تجمیهع 77
فعالیت به  91فعالیت شدهاست.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69

1. Miller
2. Blair

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

مشخص(معموال یکسال) و برحسب ارزش پولی سنجیده میشود .بهطهور کلهی مهدل داده-
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 .5-2نظریههای رشد و توسعه

سنجش اهمیت اندازه پیوند بخشها دارای پشتوانه نظری متفهاوتی ماننهد نظریهات رشهد
متوازن ،نامتوازن قطب رشد است و اساسا تصمیمگیری بر اساس تئوریهای رشهد بخشهی،1
نظریه رشد متوازن :2بحث اصلی رشد متوازن این است کهه اگهر اقتصهاد در تعهادل
باشد ،اقتصاد نرخ رشد باالتری خواهد داشت .مدلهای ریاضی ارائه شهده در دههه  1716و
 1706از جمله مدلهای ارائه شده توسط نابغه ریاضی جان فون نیومن 4بهر ایهن امهر داللهت
داشتند که رشد اقتصادی در مسیر رشد متوازن ،سریعتر اسهت .ایهن مهدلهها بسهیار پیچیهده
بودند ،اما میتوان منطق آنها را بهصورت استعاره زیر در نظر گرفت .زمانی که همه چرخ-
های یک خودرو با سرعت یکسانی حرکت کنند ،مسیر مسهتقیم طهی شهده توسهط خهودرو
بیانگر رشد متوازن است .اما وقتی که جهت حفظ توازن خودرو میبایسهت سهرعت برخهی
چرخها کمتر باشد ،مسیری شکل میگیرد که بیانگر رشد نامتوازن میباشد .هرچهه انحنهای
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تعیین کننده و حائز اهمیت است.

پی های مسیر بیشتر باشد ،الزم است که خودرو برای حفظ تعادل خود ،سرعت را به میهزان
بیشتری کم کنهد .تغییهر سهاختاری در یهک اقتصهاد شهبیه انحنهای مسهیر اسهت .بهرای تغییهر
کشاورزی ،فوالد و صنایع و .)...خودرویی که یک مسیر مستقیم را طی مهیکنهد نسهبت بهه
خودرویی که یک مسیر دارای پی را طی میکند ،سریعتر به مقصد میرسد .بهنحهو مشهابه
اقتصادی که در آن همه بخشها با نرخ یکسانی رشد داشتهباشند در مقایسه با اقتصهادی کهه
ترکیب بخشی آن در حال تغییر است ،سریعتر رشد میکند (روالند.)8614 ،1
نظریه رشد نامتوازن :1محور اصلی رشهد نهامتوازن کهه بههوسهیله آلبهرت هیرشهمن

1

مطرح شدهاست که اگر سیاستهای دولتی بر توسعه یک بخش کلیدی 8تمرکز داشته و بهه
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1. Sectoral Growth
2. Balanced Growth Theory
3. John Von Neumann
4. Sectoral Composition
5. Roland
6. Unbalanced Growth Theory

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

ساختاری ،میبایست در ترکیب بخشی 3اقتصاد ،تغییراتی رخ دهد( وزن هر بخهش از جملهه

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران99  ...

آن بخش کلیدی کمک کند ،به سبب وجود پیوندهای بین بخشهی ،اثهرات خهارجی مثبهت
بهوجود آمده و در نتیجه به رشد سایر بخهشهها کمهک مهیکند(هریشهمن .)1722 ،مفههوم
پیوندهای بینبخشی بهاثرگذاری وضعیت یک بخش بر سایر بخشهای مهرتبط اشهاره دارد.
دهه  1706مهیالدی سیاسهت دولهت ژاپهن گسهترش صهنعت خهودرو داخلهی بهود (روالنهد،
 .)8614غالب روشهای متقدمین همچون چنری-واتانابه یا راسموسن بر اساس تئوریههای
رشد نامتوازن بنا شدهبود و یکی از وجوه افتراق میان روشهای نوین و متقدم ،ابتنا آنها بهر
نظریات رشد نامتوازن و نظریات قطب رشد است.
نظریه قطب رشد :5نظریه قطب رشد که بعد از جنگ جهانی دوم مطهرح شهد ،یهک
مدل برنامهریزی صنعتی و منطقهای برای مجموعهای از صنایع گسترده است .همچنین قطب
رشد فرایندی است از تولید انبوه اقتصادی در صنعت و بخشی پویا و هدایتکننده ،کهه بهه-
عنوان موتور توسعه بهکار گرفته میشود .یکی از دالیل استقبال از این تئوری بعد از جنهگ
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ژاپن یکی از نمونههایی است که تجربه خوبی در ایجاد پیوندهای بیبخشی داشهتهاسهت .در

جهانی دوم ،تراکم اقتصادی این نوع قطبهای با بهرهوری باال برای افزایش توسعه بهود .در
واقع تمرکز سرمایه در این نقاط باعث کهاهش هزینههههای بهومی و وسهعت منطقهه مهیشهد
نمود که رد واقع برداشتهای وی از ایده شهومپیتر 1اسهت کهه رشهد را محصهول مسهتقیم و
غیرمستقیم نوآوری میداند .بر اساس این تئوری ،یکی از معیارههای شناسهایی فعالیهتههای
کلیدی ،پویاییشناسی 0فعالیتها در قالب نظریه سرمایهگذاری محرک است .اولویتبندی
صنایع ،خود عبارت است از طبقهبندی صنایع در مجموعههای ادغهام شهدهای کهه قشهرهای
تاریخ پیاپی تشکیل صنایع مختلف را برحسب مراحل رشد نشان میدهد .در ایهن اولویهت-
بندی ،واکنش آخرین قشر صنایعی که تشکیل شده ،در برابر تغییهر مصهارف نههایی ،بسهیار

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69

1. Albert Hirschman
2. Key sector
3. Growth Poles Theory
4. Francois Perroux
5. Schumpeter
6. Dynamism

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

(خسروی لقب ،جمهیری .)1474 ،این مفهوم را نخست ،فرانسوا پرو 3در سال  1701مطهرح

  98فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 53بهار 18

شدید است .امواج پیاپی این تغییر ،واکنشهای زنجیروار در متغیرههای کهالن دیگهر ایجهاد
میکند و عالوه بر اینکه باعث رشد خود میشود ،موجب پیشبرد یا ایجاد رشهد در بخهش-
های دیگر میشوند و درنهایت درآمد بهاالتری ایجهاد مهیکننهد .برداشهت از ایهن موضهوع
است که در قالب نظریه سرمایهگذاری محرک مطهرح مهیشهود و بها مهدد از تحلیهل داده-
ستانده ،قابل دستیابی است (جهانگرد.)1474 ،
روشهای شناسایی بخش کلیدی و سنجش پیوند میان بخهشهها در رویکردههای نهوین
بر پایه تئوری و نظریههای قطب رشد است .از جمله روشهای شاخصی که بهر ایهن اسهاس
عمل میکنند روش حذف فرضی و روش فرض حذفی جزئی است.
 .5مروری بر مطالعات انجام گرفته
 .9-5مطالعات داخلی

شادمانی ( )1421در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با موضوع جایگاه صهنعت نفهت در
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گزینش و شناسایی بخشهای کلیدی و راهبردی در پرتو پویاییشناسی فعالیتهای اقتصهاد

اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده -ستانده به کنکاش در این زیربخش انهرژی پرداختهه-
است .نتایص تحقیق حاکی از فقدان یهک رونهد مشهخص در مقهدار شهاخص ههای ارتبهاطی
متوسط ارتباطات دیگر بخش های اقتصادی کشور کمتر می باشد در نتیجهه حایگهاه بخهش
نفت از لحاظ تحرک آفرینی و تحرک پذیری اقتصادی در بین دیگر بخش های اقتصهادی
بسیار نازل بوده است که نتوانسته است تا به طور مناسبی در خدمت اقتصاد باشد.
احمدوند و جلیلپیران ( )1421در پژوهشی که با ههدف تحلیهل وابسهتگی میهانبخشهی
کشاورزی و انرژی است و برپایه روش پیوندهای پسین و پیشهین الگهوی راسموسهن انجهام
گرفته ،نشان داده اند که بخش کشهاورزی بهرای تولیهد یهک ریهال از محصهوالت خهود بهه
اندازهی  6/68233ریال نیازمند محصوالت بخش انرژی است و بهازای یک ریال تقاضهای

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

پیشین و پسین بخش نفت با بخش های اقتصهادی بهوده کهه مقهدار ایهن ارتباطهات همهراه از

نهایی ایجاد شده در این بخش ،تولید بخش انرژی را  6/64823ریال افزایش خواهد داد.
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران91  ...

در مقالهای بانویی و محققی( )1420بر طبق تقسیمبندی  ،ISICسه بوک عمهده اقتصهاد،
شامل بلوک اطالعات ،بلوک غیراطالعات و بلوک انرژی را درباره کشورهای هند و ایران
به مقام مقایسه گذاشتهاند و به صورت کمی رابطه میان بلوک انرژی و بلهوک اطالعهات را
همزیستی و یا مکمل دارد ،ولی در اقتصاد هنهد بههطهور کامهل ماهیهت جهایگزینی را نشهان
میدهد.
اسالمی اندارگلی و همکاران( )1478در مقاله خود با عنوان تأثیر اصالح قیمهت حامهل-
های انرژی بر بخهشههای مختلهف اقتصهادی بها اسهتفاده از جهداول داده-سهتانده ،طهی دو
سناریوی مجزا تاثیرات را اینگونهه ارزیهابی نمودنهد کهه :نتهایص اعمهال سهناریو اول (قیمهت
مصوب حامل های انرژی در سال  )1476و افزایش قیمهت در مرحلهه اول (اثهرات مسهتقیم)
بیانگر آن است که با افزایش قیمهت حامهلههای انهرژی ،صهنعت آجهر بها بیشهترین درصهد
افزایش قیمت محصول یعنی  142درصد در رتبه اول بیشترین تاثیرپذیری ،بخش سهیمان بها
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نشان دادهاند که بر این اساس ،روند روابط بلوک انرژی و اطالعات در اقتصاد ایران ماهیت

افههزایش قیمههت  20درصههد در رتبههه دوم و صههنعت خههدمات حمههل و نقههل ،انبههار اداری و
ارتباطات با تغییر قیمتی برابهر  01درصهد در رتبهه سهوم ایهن معیهار اثرگهذاری قهرار دارنهد.
(قیمت بر اساس پیش بینی موسسه بین المللی انهرژی) بهه ترتیهب ،مربهوط بهه صهنایع آجهر،
سیمان و کاشهی و سهرامیک بها افزایشهی معهادل  439/93 ،394/02و  177/21درصهد قهرار
دارند.
احمدوند و همکاران در پژوهشی دیگهر در سهال  ،1420اقهدام بهه بهرآورد اثهر افهزایش
قیمت حاملهای انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارههای کشهور بها اسهتفاده از مهدل داده –
ستانده ،نمودهاند که پس از برآورد مدل شبیهسازی شهده مشهخص شهد ،در صهورت تغییهر
قیمت حاملهای انرژی و رساندن آن به سطح قیمتهای جههانی ،بیشهترین و کمتهرین نهرخ

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

همچنین ،بیشهترین میهزان افهزایش قیمهت محصهوالت بخهشههای مختلهف در سهناریو دوم

تورم ایجاد شده ،حاصل از تغییر قیمت گاز طبیعی و نفت کوره است ،که بهترتیهب تهورمی
معادل  8/49و  94/8درصد را به همراه خواههد داشهت .همچنهین بیشهترین و کمتهرین نهرخ
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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تورم تولیدکننده ایجاد شده ،حاصل از تغییر قیمت گازوئیل و نفت سفید است که به ترتیهب
تورمی معادل  8/46و  94/8درصد را بهه همهراه خواههد داشهت .بیشهتر بهودن آثهار تهورمی
گازوئیل که نشئت گرفته از ماهیت واسطهایی این حامل بوده ،از نکات قابل توجه است کهه
کهههه ،چنانچهههه قیمهههت همهههه حامهههلههههای انهههرژی بههههطهههور همزمهههان(گهههاز طبیعهههی،
گازوئیل،بنزین،نفت کوره،نفت سفید،برق و گازمایع)بهه سهطح قیمهتههای جههانی افهزایش
یابد ،نرخ تورم به ترتیب حدود  161و  113درصهد افهزایش خواههد یافهت .در ایهن حالهت
بیشترین فشار تورمی بهترتیب به دهک دوم( 141درصد) ،دهک سوم( 182درصد) ،دههک
چهارم( 1/189درصد) و دهک پنجم ( 1/183درصد) وارد میشود.
شریفی و همکارانش ( )1478در پژوهش خود تحت عنوانتحلیل بازار انرژی بهرق ایهران
در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه ،شرایط رقابت ناقص را در مطالعهه بهازار اسهتان
اصفهان بهکار گرفتهاند و مدل  SFEرا برای آن اجرا نمودهاند .نتهایص ایهن مهدل بیهانگر آن
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احمدوند و همکاران بدا اشاره دارند .در نهایت نیز برآورد مدل بر این مسهئله تصهریح دارد

است که نگاشت عرضه پیشنهادی پژوهش شریفی و همکاران با نگاشت عرضه بهینه نظهری
در تعادل نش منطبق نیست.
( ،)1474مسئله ارزیابی افزایش قیمت حاملهای انرژیبر اشتغال با رویکهرد تعهادل عمهومی
محاسبهپذیر مورد تدقیق قرار گرفهت و نتهایص مطالعهه بها مقایسهۀ سهناریوی افهزایش قیمهت
حاملهای انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه بهدست آمهدهاسهت .نتهایص
این مدلسازی نشان دادهاست که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاهمدت ،از میهان
بخشهای چهاردهگانه اقتصادی ،تقاضای بخهشههای «سهایر خهدمات» و «نفهت خهام ،گهاز
طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند ،از نیهروی کهار افهزایش
مییابد .اما در بلندمدت ،افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر میشود .همچنین نتایص مدل
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در اثر پژوهشی دیگر شریفی و همکاران که یک سال پس از نگاشت عرضهه ارائهه شهد

حاکی از آن بودهاست که در کوتاهمدت ،تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخهشههای
اقتصادی کاهش مییابد و در بلندمدت نیز ،کاهش اشتغال در این بخشها بیشتر میشود.
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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روش حذف فرضی تعمیمیافته تنها در دو اثر پژوهشی مورد استفاده واقع شدهاسهت کهه
از علل اصلی آن ،نو و جدید بودن روش رو میتهوان مطهرح نمهود چراکهه در اواخهر سهال
 8614بود که بهطور رسمی در مجله علمی  Economic Systems Researchمطرح و ارائه
استفاده نمود .وی در تز خهود بها عنهوان بههکهارگیری روش حهذف فرضهی تعمهیمیافتهه در
سنجش اهمیت بخشهای اقتصاد ایران ،دو سناریو را پیش میگیهرد ،در سهناریوی نخسهت،
آثار کاهش  16درصدی در عرضه هر بخهش اقتصهادی مهورد بررسهی قهرار گرفتههاسهت و
حذف جزئی به نحوی انجام پذیرفته که کاهش عرضه ،تقاضای نهایی را دستخوش تغییهر
نسازد .در سناریوی دوم ،این کاهش ،هم تقاضای واسطهای بخشها و هم تقاضای نهایی را
تغییر میدهد .یافتههای ایشان نشان میدهد ،اوالً در پی حذف  16درصد مبادالت واسطهای
هر یک از بخشهای اقتصادی ،کاهش ارزشافزوده کل اقتصاد در محدودهای بین حهداقل
 6/61درصههد (بههرای بخههش آمههوزش) و حههداکثر  6/92درصههد (بههرای بخههش صههنعت)
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گردید .نخست ،حسن دهقان شورکند در پایاننامه ارشد خهود در سهال  1471از ایهن روش

قرارخواهدگرفت .ثانیاً در سناریو دوم و به دنبال حذف  16درصدی در عرضه بخهشهها بهه
تقاضای نهایی ،کاهش ارزشافزوده کل اقتصادی بسیار قابلمالحظههتهر از سهناریو نخسهت
(برای بخش صنعت) نوسان خواهدکرد.
در دیگر اثر پژوهشی که توسلی و مههاجری در سهال  1470بها عنهوان ارزیهابی جایگهاه
بخش سالمت در اقتصاد ایران با اسهتفاده از روش حهذف فرضهی جزئهی ،ارائهه شهد ،نتهایص
بیانگر آن بود که در پی حذف جزئی  16درصدی عرضه بخش سالمت ،ارزش افزوده کل
اقتصاد به میزان  34/6درصد کاهش مییابهد .ثانیهاً ،بخهش بهداشهت و درمهان خصوصهی و
دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سالمت ،از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند زیرا با
حذف  16درصدی در عرضه آنها ،ارزش افزوده کهل اقتصهاد بهه ترتیهب بهه میهزان  64/6و
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خواهدشد و در محدوده  6/13درصدی (بهرای بخهش هتهل و رسهتوران) و  8۹71درصهدی

 68/6درصد کاهش مییابد .ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکهی ،آب و بهرق و گهاز،
سایر خدمات و واسطهگریهای مهالی ،بیشهترین کهاهش نسهبی در ارزش افهزوده را در پهی
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حذف  16درصدی بخش سالمت و زیربخشهای آن تجربه میکنند حال آنکه بخشههای
امور عمومی و دفاعی ،آموزش و نفتخهام و گهازطبیعی ،کمتهرین تعامهل و وابسهتگی را از
منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سالمت دارند .رابعاً بخش سالمت بیشترین وابسهتگی را
بخش سالمت به میزان  4/6درصد کاهش مییابد.
 .2-5مطالعات خارجی

دیازنباخر و همکارش لهر در سال  8614طی مقالهای به تعمیم روش حذف فرضی کلی
پرداختند .بدین صورت که در روش حذف فرضی کلی ،یک بخش بهطور کلی از جهدول
داده-ستانده کنار گذاشته شده تا اثرات آن استخراج شهود .حهال آنکهه در واقعیهت چنهین
حالتی ممکن نیست و این امر فرضی است در جهت تسهیل مدلسازی .اما دیازنبهاخر و لههر
با تعمی م روش مذکور بیان داشتند که بهر اسهاس مهدل روش حهذفی جزئهی یها همهان روش
تعمیم یافته حذف فرضی کلی ،میتوان شریط واقعی را در نظر گرفهت .بهدین صهورت کهه
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به بخش صنعت دارد و در پهی حهذف  16درصهدی عرضهه بخهش صهنعت ،ارزش افهزوده

درصدی از عرضه بخش را کاهش یا افزایش مهیدههیم و اثهرات آن را بررسهی مهینمهائیم.
آنها در حذف فرضی جزئی ،کاهش  16درصدی بخش Kام را مدنظر قرار دادند و بر آن
میتواند درصدهای مختلفی را اخذ کند.
از آنجایی کهه ایهن روش اخیهرا در مجهامع علمهی بهینالمللهی مطهرح اسهت ،پهژوهش
مستقلی برپایه روش مذکور انجام نگرفتهاست .اما برخی پژوهشهای دیگری که در حهوزه
همپیوندی بخشها یا بخش انرژی ،بدانها باید اشاره داشت عبارتند از:
وانگ و همکاران( )8614بها اسهتفاده از روش حهذف سهال ،بها طبقههبنهدی بخهشههای
اقتصادی جدول داده-ستانده کشور چین ،به سه بلوک اصلی ،بلوک صنایع با انتشهار کهربن
باال ،متوسط و پایین به بررسی بخش انرژی در بلوک صنایع با انتشار کربن باال پرداختهانهد.
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اساس معادالت را بیان نمودند .البته در نسخه نهایی مدل ارائه شهده ایهن کهاهش و افهزایش

در این مقاله با استفاده از جداول داخلی کشور چین بهه بررسهی نقهش بخهشههای مختلهف
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اقتصادی در انتشار گاز کربن دیاکسید باال ،به طور مستقیم بیشهترین بیشهترین انتشهار گهاز
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کربن دیاکسید را دارند و بخشهای بلوک با انتشار پایین ،پیوند پسهین بیشهتری نسهبت بهه
پیوند پیشین داشته و پیوند پسین باالی آنها بهطور عمده از بخشهای انرژی ،صنایع پایهه و
حمل و نقل ناشی میشود.
بخش انرژی در اقتصاد اسپانیا با روش حذف فرضهی و بها ههدف ارائهه برنامههای کهاربردی
برای این کشور ،به این نتیجه رسیدند که برپایه روش مذکور و جدول داده-سهتانده کشهور
اسپانیا ،اوال میزان موفقیت برنامهه ههای بهین بخشهی همچهون برنامهه ارائهه شهده در پروتکهل
کیوتو ،وابستگی باالیی به درجه گسترش و اجهرای آن در کشهور دارد .و در ثهانی افهزایش
بهره وری بخش انرژی و غیرانرژی روابطی اسهت متقابهل کهه بهه صهورت اثهرات بازگشهتی
مشخص میشود.
ژائو و همکاران ( )8611در مطالعه خود با استفاده از روش حذف سال به بررسی کشهور
آفریقای جنوبی بهه عنهوان یکهی از کشهورهای انتشهار دهنهده بهاالی گهاز کهربن در جههان

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

آناایزابل گورا و فرن سانچو در سهال  ،8616در پژوهشهی بهاعنوان ارزیهابی ههمپیونهدی

پرداختند .آنها با استفاده از جدول داده-ستانده محیط زیستی و با مهدل حهذف فرضهی بهه
بررسی ارتباط گاز کرین با سایر بخشهای اقتصهادی پرداختههانهد .در ایهن مقالهه پژوهشهی
برآورد شده و نتایص نشان دادهاند که بلوک صنعتی بهرق ،گهاز و آب بیشهترین پیونهد کهل،
داخلی و پیشین خالص کربن را دارند و بلوک فلزات اساسهی ،کهک و فهراوردهههای نفتهی
تصفیه شده بیشترین پیوند پسین خالص را دارند.
باسر( )8668با استفاده از جدول داده-ستانده به تحلیل انرژی مصرف شده و ارتبهاط آن
با تغییرات ساختار اقتصادی کشور کانادا در طی دوره  1791تا  1776پرداختهاست.
آندرسو و همکاران( )8663با استفاده از تجزیه و تحلیل پیوندها ،بهه بررسهی تغییهرات و
وابستگی متقابل بخشهای اقتصاد چین در سالهای  1729تا  1779پرداختند .در روشههای
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پیوند انتشار گاز دیاکسیدکربن در بخهشههای صهنعتی و تهاثیر آن بهر ههمپیونهدی بخشهی

مورد استفاده پاالیش نفت یک بخش کلیدی گزارش شدهاست.
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یکی از پژوهشهایی که در سالهای اخیر توسط دنگ و همکارانش ( )8619در النهژو
چین انجام شده است به روش حهذف فرضهی اقهدام بهه بررسهی انتشهار ،توزیهع و تخصهیص
مسئولیت انتشار دی اکسیدکربن در سطح جهانی با رهیافت حذف فرضهی کلهی دیازنبهاخر
دنگ پژوهشهای خود پیرامون محیط زیست و انرژی را طی مقاله سال  8617خهود بها
موضوع تجارت انرژی تجدیدپذیر چین توسعه داد .دنگ و همکارانش در این پهژوهش بها
استفاده از رهیافت حذف فرضی داده-ستانده ،مدل توسعه انرژیههای تجدیدپهذیر چهین را
مورد تحلیل قرار دادند و نتایص ارزیابی جایگاه بخشی این نوع انرژی ،داللت بر توجه بیشهتر
به آن در کشور چین داشتهاست.
اوالسوجی و  7تن از همکاران ایشان در سال  8612به تدقیق پیرامهون ارزیهابی گسهترده
اقتصههادی تههاثیرات قطعههی بههرق و مشههکالت عرضههه آن از طریههق مههدلسههازی داده-سههتانده
نموده اند .در این پژوهش با در نظر گرفتن سناریوهای واقهع بینانهه ،خهوش بینانهه و بدبینانهه،
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شدهاست.

مدل حذف فرضی جزئی برای آفریقای جنوبی اجرا و پیوندهای پیشین و پسین مورد تحلیل
قرار گرفتهاست.
حذف فرضی از منظر تحلیهلههای جههانی پرداختههانهد و ضهمن احصها و بهازتعریف انهواع
روشهای حذف فرضی ،از حذف فرضی جزئی جهت برون دادههای داده-سهتانده جههانی
استفاده نمودهاند.
در تمامی مطالعاتی که اقدام به بررسی و ارزیابی جایگاه انرژی شدهاسهت ،یها از روش-
های سنتی که با در نظر گرفتن ماتریس مبهادالت بهین بخشهی و محاسهبه ضهرایب پیشهین و
پسین میباشد استفاده شدهاست و یا آن که روشهای نوین که بخش دوم و سهوم مهاتریس
داده-ستانده را نیز لحاظ میکنند ،مورد استفاده قرار گرفتهاست .اما از روش حذف فرضهی
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در مقالهای دیازنباخر و همکارانش در سال  8617اقدام به بررسی داللتهای روشهای

تعمیمیافته که نمونه کاملتر و دقیقتر نسل روشهای نوین میباشد استفاده نشهدهاسهت .در
پژوهش پیشرو سعی خواهد شد تا اوال بخش انرژی و زیربخشههای آن بهه عنهوان بخهش
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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مهم اقتصاد ایران که  11درصد از ارزشافزوده کشور را به خود اختصاص دادهاسهت مهورد
بررسی قرار گیرد و ثانیاً برای نخستین بار روش حذف فرضی تعمیمیافته در بخش انهرژی و
زیربخشهای آن مورد استفاده قرار گیرد و آثار شوکهای جانب عرضه کهه در ههی یهک
امکان این مهم را برای اولین بار مهیا ساخت ،مورد تدقیق قرار گیرد .بر این اساس پهژوهش
حاضر از چهار جنبه دارای نوآوری میباشد :اوال برای نخستین بار شوکهای جانب عرضهه
بخش انرژی و زیربخشهای آن سنجیده میشود .ثانیا در بخش روش پژوهش تاکسهونومی
کاملی از سیر تطور روشهای ارزیابی بخشی ارائه میشود .ثالثا زیربخشهای بلوک انهرژی
به تفکیک ارزیابی شهده و در نهایهت نیهز بهرای اولهین بهار روش حهذف فرضهی جزئهی در
مدلسازی بخش انرژی ایران بهکارگرفته میشود.
 .5-5پایههای آماری و نرمافزارها
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از آثار فوقالذکر مورد بررسی قرار نگرفتهبود ،از طریق مدل ارائه شده دیازنباخر و لهر کهه

در این پژوهش از جدول داده-ستانده سال  1476کهه بهه روش آمهاری و توسهط مرکهز
آمار ایران گردآوری ،تنظیم و عرضهشدهاست به عنوان جدول پایه اسهتفاده شهدهاسهت .بهه
استفاده شد .نکته اساسی در بههنگامسازی این جدول ،عدم تطابق تعداد بخشههای جهدول
داده-ستانده سال  77( 1476بخشی بودن جهدول داده-سهتانده سهال  )1476و حسهابههای
ملی در سال مقصد ( 91بخشی بودن) میباشد که الزام تجمیهع جهدول پایهه را داللهت دارد.
برای تجمیع جدول سال پایه که دارای  77بخش به  91از زبان برنامهنویسی پایتون و مهاژول
 PyIOاستفاده شد.
مدلسازی و ورود شوکها نیز در محیط تلفیقی نرم افزار اکسل ماکروسافت و نرمافزار
ریاضیاتی میپل 1انجام میشود بدین صورت که محیط اکسهل در میپهل لینهک شهده و ورود
شوکها در نرمافزار اکسل انجام میشود و محاسبات ماتریسی اعم از ضرب ،تقسیم ،جمهع
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1. MAPLE
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منظور بههنگام سازی این جدول به سهال 1470نیهز از حسهابههای ملهی مرکهز آمهار ایهران
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و تفاضلگیری درایه به درایه یا معکوسگیری ماتریسها در نهرمافهزار میپهل برنامههنویسهی
میشود.

بسیاری از چارچوبهای نظری رشد و توسعه با بهره جستن از کاربردهای جدول داده-
ستانده حاصل میشوند .این جدول در واقع ،بسیاری از عناصر الزم بهرای مطالعهات مربهوط
به ساختار اقتصاد هر جامعه را فراهم میآورد و راه را برای کوششهای طراحی سیستمهای
اجتماعی میگشاید .مهمترین کاربرد عملی این جدول ،محاسبه پسین و پیشهین و بههواسهطه
برآورد آنها ،شناسایی بخشهای کلیدی در هر اقتصاد است .گفتنی است که بهرغم وجود
اتفاق نظری اساسی در مورد اهمیت پیوندهای پسین و پیشین در بین بخشهای اقتصادی به-
منظور گسترش تحرک رشد اقتصهادی بخهشهها ،توافهق کلهی در مهورد راهههای تشهخیص
بخشهای کلیهدی در متهون اقتصهادی وجهود نهدارد و روشههای متعهددی از جملهه روش
چنری-واتانابه ،راسموسن ،روش فرضیه حذف ،روش ریشههای مشخصهه ،روش کشهش-
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 .1روششناسی تحقيق

های داده-ستانده ،روش پیونهدهای خهالص و ناخهالص ،اووسهترهاون ،روش تلفیقهی داده-
دیگران ،روش لحاظ مسائل زیست محیطی لنهزن ،روش میهانگین طهول انتشهار دیازنبهاخر و
غیره ،در متون نظری و عملی اقتصاد مطرح شدهاست (جهانگرد.)1474 ،
در یک تقسیم بندی ،میتوان روشهای سنجش اهمیت بخشهای اقتصهادی را بههطهور
کلی ،دو دسته رویکردهای سنتی و روشهای نوین .در گروه نخست ،رویکردهای سهنتی و
روشهای متقدم جای میگیرند که در شناسایی بخشههای کلیهدی و بررسهی اهمیهت ایهن
بخشها صرفا بر مبادالت واسطهای بین بخشی تاکید دارند .گهروه دوم ،رویکردههای نهوین
هستند که ضمن لحاظ نمودن مبادالت واسطهای بهین بخشهی ،بهر اجهزای تقاضهای نههایی و
ارزش افزوده تمرکز دارند (توسلی ،مهاجری.)1470 ،
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ستانده و اقتصادسنجی ،تحلیل پوشش دادهها توسط راسموسنی ،روش نظریه شبکه مونیز و
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ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران89  ...

 .9-1رویکردهای سنتی و روشهای متقدم

همانطور که بیان شد ،رویکردهای اساسی در شناسهایی بخهشههای کلیهدی و سهنجش
اهمیت آنها در رویکردهای متقدمین ،مبتنی بر روابط واسطهای بین بخشهی بهودهاسهت کهه
مطرح شد ،در قالب مدل تعهادل عمهومی داده-سهتانده و محاسهبه پیونهدهای پسهین ( )BLو
پیشین( )FLمطرح گردیهد .بههطهور کلهی ،روشههای تعیهین میهزان پیونهد بهین بخهشههای
اقتصادی از راههای «پیونهدهای مسهتقیم»« ،پیونهدهای مسهتقیم و غیرمسهتیم»« ،شهاخصههای
قههدرت پراکنههدگی پیونههد»« ،پیونههدهای داخلههی و وارداتههی» و «پراکنههدگی پیونههدها» قابههل
محاسبهاست (جهانگرد.)1474 ،
دو روش بسیار برجسته و مهم در میان رویکردهای سنتی ،روش چنری-واتانابهه و روش
راسموسن است .در چارچوب تحلیل پیوندهای متداولترین روش ،روشی اسهت کهه بهر دو
اساس پایهگذاری شدهاست :مدل لئونتیف که از تابع تقاضا استخراج شهده و مهدل لئونتیهف
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برای این منظور روشهای متفاوتی ارائه شدهاند .از جمله روشهایی که بهرای نخسهتین بهار

که از تابع عرضه استخراج شدهاست .با بررسی این دو مدل مشخص میشهود کهه مهدل اول
در تالش است تا نوعی ارزشگذاری مقداری ،از پیوندهای پسهین و پیشهین ارائهه دههد کهه
است .آنها پیشنهاد میکنند که برای این کار با جمع ستونی از ضرایب دادهای مهاتریس A

به عنوان معیاری برای پیوندهای پیشهین ارائهه شهود (چنهری ،1راسموسهن .)1712 ،8بهر ایهن
اساس پیوندهای پسین و پیشین اینگونه محاسبه میشدند:
( )1
( )8

∑

∑

∑

∑

چنههری-واتانابههه بهها اسههتفاده از دو نمههاگر ضههرایب دادهای واسههطهای کلههی و ضههرایب
ستاندهای واسطهای کلی ،ساختار تولیدی چهار کشهور آمریکها ،ژاپهن ،نهروژ و ایتالیها را بها
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1. B. Chenery
2. Watanabe
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توسط چنری و واتانابه به هنگام مطالعه مقایسه ساختارهای تولیهد بهینالمللهی بدسهت آمهده
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یکدیگر مقایسه کردند .آنها برای از بین بردن نوسانات بین کشهوری ،ضهرایب در سیسهتم
اصلی لئونتیف ،ستانده ناخالص داخلی را بهعنوان مخرج ضرایب دادهای مورد استفاده قهرار
دادند.
اول از تاثیرات ارتباطات داخلی بین بخشهای مختلف را نشان میدهد .در جهت رفهع ایهن
مشکل ،راسموسن پیشنهاد کرد که از جمع سطری یا ستونی ماتریس معکوس لئونتیف بهه-
عنوان معیاری برای پیوندهای بینبخشی استفاده شود .بر این اساس پیوندهای پیشین و پسهین
بهصورت زیر تعریف میشدند:
( )4

∑

( )3

∑

در این روابط

عنصر ijام از ماتریس معکوس لئونتیف است که با عالمت  Gنمهایش

میدهد و عبارت است از:
( )1

)
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روش چنری-واتابه بر اساس ضرایب دادهای و سهتاندهای مسهتقیم بنها شهده و تنهها دور

(

علیرغم تالشهای راسموسن و دیگران ،هنهوز مشهکالت مهمهی بهر نحهو محاسهبات و
عبارت بودند از:
 -1احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در شناسایی و تبیین موضوعاتی نظیر همپوشهانی
همزمان بخش خریدار و بخش فروشنده در زنجیره تولید (جونز.)1790 ،1
 -8بیتوجهی به اثرات غیرمستقیم؛ بدین معنا که منبع تقاضا کنند نادیده گرفته میشهود
(جونز.)1790 ،
 -4ناتوانی در تفکیک اثرات داخلی از فعالیتهای برونمرزی (صادقی ،موسوینیهک،
)1471
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1. Jones
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سنجش بخشها و پیوند میانشان وارد بود .بهطور کلی ایرادات و کاسهتی روشههای متقهدم
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 -3وزن قراردادی یکسان و واحد برای تقاضهای نههایی و ارزش افهزوده (قلهییوسهفی،
)1471
 -1تمرکز صرف بهر مهاتریس مبهادالت واسهطهای و نادیهده گهرفتن تقاضهای نههایی و

 .2-1رویکردهای نوین

بهدنبال رفع ایرادات روشهای گذشته ،که مهمتهرین آنهها ،عهدم لحهاظ مهاتریسههای
تقاضای نهایی و ارزشافزوده بود ،و براساس شکلگیری نظریههای رشد و توسعه نوین ،بهه
مرور روشهایی بیان شدند که درپی دخالت تقاضای نهایی ،چهه بههصهورت کهل تقاضهای
نهایی و چه به تفکیک ارکان آن .همچنین در کنهار پهرداختن بهه مهاتریس تقاضهای نههایی،
الزم بود تا ارزشافزوده و حتی اشتغال نیز مد نظر قرار گیرد .به همین سهبب در سهال 1702
استراسرت 1با خارج ساختن فرضی یک بخش از سیستم اقتصادی ،تاثیر این خهروج فرضهی
بر دیگر بخشهای اقتصادی مهورد بررسهی قهرار گیهرد (استراسهت .)8612 ،8در ایهن روش
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ارزشافزوده (قلییوسفی)1471 ،

پیشنهاد شد که طبق فرض ،یک بخش از اقتصاد کامال کنهار گذاشهته مهیشهود .تفهاوت در
داد (میلر ،بلر .)8667 ،پس از آن و در سال  8614روشی جدید در جهت رفع عیوب حذف
فرضی مطرح شد .بههمین سبب روش اول با نام حذف فرضی کلی 4و روش جدیدتر با نهام
حذف فرضی جزئی3مد نظر اقتصاددانان قرار گرفتهاست.
 .5-1روش حذف فرضی کلی

اساس این روش به این صورت است که یک بخش و یا تعدادی از بخشها حهذف شهده
و سپس تأثیر حذف آنها بر کاهش ستانده کل اقتصاد بررسی میشود .لذا با مقایسهه سهتانده
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1. Strassert
2. Strassert
3. Extraction Hypotises
4. Partial Extraction Method
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تولید کل اقتصاد ،قبل و بعد از حذف بخش مورد نظر  ،اهمیت آن بخهش را نشهان خواههد
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هریک از بخشهای باقیمانده قبل و بعد از حذف فرضی ،میتوان اهمیت بخش حذف شده را
ارزیابی نمود (صادقی ،موسوینیک .)1471 ،نوع حذف بخشهی ،از موضهوعاتی اسهت کهه
بسیار مورد تدقیق واقع شدهاست و دارای رویکردهای متفاوتی است .میلر و لهر در مقالهای
این  9روش را میتوان در سه دسته جدا تبیین نمود.
دسته نخست :حذف سطر و ستون یک بخش (شامل یک رویکرد)

این نوع حذف را اولین بار پیلینگ ،دیکویل و دگولدر در مقاله خهود مطهرح نمودنهد،
که میتوان یک بخش را بهطور مطلق محذوف فرض نمهود (کویهل 8و همکهاران.)1701 ،
پس از آن نیز مورد استقبال اقتصاددانانی همچون شولتز ،4ملهر و مارفهان ،3میالنها 1و هیملهر

0

قرار گرفت و بهعرصه کاربرد و بهکارگیری عملیاتی پانهاد .بر این مبنا حذف سطر و سهتون
یک بخش یا مجموعهای از بخشهای همگن ،نقطه آغازین تحلیل پیونهد بخشهی محسهوب
میشد.
( )1

]
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به احصای این روشها پرداختهاند(میلر ،لهر )8661 ،1که در پایان  9روش را بیان نمودهانهد.

[

دسته دوم :حذف دو جفت از سه ماتریس(شامل سه رویکرد)

مطرح شد .در حقیت رویکهرد اول را سهال در سهال  1723مطهر نمهود کهه طبهق مقالهه وی،
حذف کلیه روابط پسین و پیشین بخهش مهورد نظهر بههجهز روابهط درونبخشهی آن ،مبنهای
حذف فرضی قرار میگرفت(سال .) 1723 ،9تنهها تفهاوتی کهه رویکهرد سهال بها روش دسهته
نخست دارد ،این است که تمامی پیوندهای بخهش مهورد نظهر بها سهایر بخهشههای اقتصهاد
حذف میشود اما نکته مهم این است که مبادالت درون بخشی ان محفوظ باقی میماند.
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7. Cella
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سه رویکرد در حذف دو جفت از سه زیرماتریس توسط سال و دیازنباخر و وندرلینهدن
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( )0

[

]

دو رویکرد دیگر را دیازنباخر 1و وندرلیندن 8مطرح نمودند که ایده اصلی آنها حهذف
کلیه روابط پسین و پیشین بخش مورد نظر بود (دیازنباخر و وندرلیندن .)1779 ،همان گونهه
حذف کامل ،عدم تفکیک آن به پیونهدهای پسهین و پیشهین اسهت .در جههت اصهالح ایهن
نارسایی ،آنها روشی را با عنوان حذف ناکامل ارائه نمودند که به دو صورت حذف کامل
ستون یک بخش از منظر بخش تقاضاکننده و همچنهین حهذف کامهل سهطر یهک بخهش از
منظر بخش عرضهکننده ،انجام میپذیرد.
]

( )9
( )2

]

[
[

دسته سوم :حذف یکی از زیرماتریسها(شامل سه رویکرد)

در دسته سوم که حذف فقط یکی از زیرمهاتریسهها انجهام مهیگیهرد نیهز سهه رویکهرد

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

که دیازنباخر و وندرلیندن در مقاله خویش بر آن تصریح دارنهد ،از جملهه اشهکاالت روش

وجههود دارد .در رویکههرد نخسههت حههذف فقههط سههطر مبههادالت بههینبخشههی یههک بخههش بهها
مجموعهای از بخشهای همگن از منظر بخش فروشنده میباشد:
رویکرد دوم بدین گونه مطرح میکند کهه جههت حهذف فرضهی الزم اسهت تها سهتون
مبادالت بینبخشی با مجموعهای از بخشهای همگن محذوف میشهود و مبهادالت درون-
بخشی محفوظ باقی میماند:
()16

]

[
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1. Dietzenbacher
2. Van der Linden
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( )7

]

[
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در رویکرد سوم حذف یکی از زیرماتریسها ،روابط درونبخشی محهذوف قهرار مهی-
گیرند که البته چنین حالتی تنها در فضای جبر ماتریسها مطرح است و از منظر علم اقتصهاد
توجیهی برای آن وجهود نهدارد و در عهالم واقهع نیهز تصهور چنهین حهالتی کهه در آن فقهط

()11

]

[

علیرغم آن کهه روش حهذف فرضهی کلهی بسهیاری از ایهرادات و نارسهایی روشههای
متقدمین از جمله عهدم توجهه بهه مهاتریس ارزشافهزوده ،عهدم بههکهارگیری مسهائل حهوزه
اشتغال ،نهاتوانی در تفکیهک اثهرات داخلهی از فعالیهتههای بهرونمهرزی و ...را تصهحیح و
اصالح نمود ،اما همچنان دارای فروضی بود که با حاق واقع اقتصاد ،فاصله داشت و تبیهین-
های منتص از این روش را با نارساییهایی مواجه میساخت .دیازنباخر و لهر طی مقاله خهود،
سه نارسایی اساسی روش حذف فرضی کلی را بیان نمودهاند (دیازنباخر و لهر .)8614 ،این
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مبادالت درونبخشی یا در درون منطقهای حذف شوند.

سه نارسایی عمده بدین قرار است:

تطابق و سازگاری اندکی با مشاهدات عالم واقع دارد زیرا در دنیهای واقعهی ،ههی گهاه
شاهد آن نبوده و نیستیم که یک بخش به طور کامل از اقتصاد حذف شود .رخدادهای
مختلف بشری و طبیعی بسیاری مهیتواننهد بخهشههای واسهطهای و تولیهدات آنهها را
تحت تاثیر قرار دهند که با بررسهی ایهن وقهایع ،بهه سهادگی مهیتهوان دریافهت کهه در
بحرانیترین شرایط نیز شاهد حذف کامل یک بخش از اقتصاد نبودهایم .بههطهور مثهال
وقوع طوفان در یک ایالت ،انفجار خط لوله انتقال گاز ،پلمپ یک چاه نفهت بهه علهت
سیاستگذاری دولت یا تحریم یک کشور ،وقوع سیل و زلزله در یک منطقه ،جنهگ،

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

 -1در وهله نخست باید متذکر این نکته شد که روش حذف فرضی کلی یها سهنتی،

کود تا و تخریب امکانهات رفهاهی و درمهانی ،نوسهانات اقتصهادی و ...همهه از عهواملی
هستند که در مجموع موجبات کاهش عرضه بخشهای اقتصهاد را سهبب مهیگردنهد و
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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حال آنکه در روش حذف فرضی کلی ،یک بخش اقتصاد بهصورت مطلهق محهذوف
فرض میشود.
 -8نارسایی دوم عبهارت اسهت از تاکیهد بهر سهتانده کهل بهه عنهوان معیهاری جههت
رویکرد ،عمده آثار حذف یک بخش ،در ستانده کل اقتصاد ظهور مییابد.
 -4در صورتی که یک بخش را محذوف نماییم ،مبادالت واسطهای بخش مهذکور
با سایر بخشها حذف میشود که این امر موجب کوچکتر شدن مهاتریس مبهادالت
واسطهای خواهد شد.
همانگونه که بیان شد ،عمده ایرادات و نارساییهای روش حذف فرضهی کلهی مهرتبط
با عدم تطابق و سازگاری آن با وقایع اقتصادی و حقیقت و مشاهدات دنیها اسهت .در جههت
پاسخ به این نارساییها و رفع عیوب آن ،دیازناخر و لههر در مقالهه خهود ،مهدلی را پیشهنهاد
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سنجش تغییرات رفاه بهواسطه وجود یا حذف کامل یک بخش .چراکه بهر اسهاس ایهن

نمودند که با مشاهدات موجود در واقعیت ،سازگاری بیشتر و بهتری داشت.
 .1-1روش حذف فرضی جزئی

سال  8614توسط دیازنباخر و لهر که از پیشگامان مدلسهازی داده-سهتانده هسهتند ،معرفهی
شد .همانگونه که بیان گردید ،بر روش حذف فرضی کلی سه ایراد عمده وارد بود کهه در
این روش ،این نارساییها و اشکاالت بدین نحو پاسخ دادهشد که اوال در این روش ،فهرض
بر آن است که  αدرصد از داده واسطهای بخشهای اقتصهاد بهه دالیهل گونهاگونی حهذف
میشود تا با آنچه در واقعیت اقتصاد روی میدهد ،تطابق باالتری داشتهباشد .ثانیا بهر اسهاس
این روش تاکید مطلقی بر ماتریس اثهرات واسهطهای وجهود نهدارد و بهردار ارزشافهزوده و
تغییرات آن مد نظر قرار میگیرد .ثالثا بر اساس روش حذف فرضی جزئهی ،لزومهی وجهود

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

روش حذف فرضی جزئی که در قالب روش حذف فرضی تعمیمیافته مطرح اسهت ،در

ندارد که  αدرصد از داده یک بخش کاهش یابد ،بلکه میتوان فرض افزایش  αدرصد در
بخههشههها را بههه دالیههل متعههددی همچههون عوامههل طبیعههی ،اکتشههاف معههادن و مخههازن،
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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سیاست گهذاری اقتصهادی و ...فهرض نمهود .رابعها ،در ایهن روش عرضهه بخهش ،محهذوف
نخواهد بود و به تبع آن ماتریس مبادالت واسطهای کوچکتر نخواهد شد.
دیازناخر و لهر روش حذف فرضی جزئی را برای تجزیه تحلیل اثرات محهدودیتههای
دیگر تقاضا نمیشوند و یا از منابع خارج از اقتصهاد محلهی ،ماننهد واردات تهامین مهیشهوند
(دهقان شورکند .)1471 ،از آنجا که ستانده
استفاده در فعالیت ،k

کاهش مییابد ،نهادههای واسهطهای مهورد

(برای تمام iها) نیز به همهان میهزان درصهد کهاهش مهییابنهد .در

نتیجه ،ستون kام نیازهای مسهتقیم اقتصهاد مهاتریس  Aبهدون تغییهر بهاقی مهیماننهد .در ایهن
صورت خواهیم داشت:

)
)

()18

̅
̅

(
(

̅

معادله( )18نشاندهنده حذف جزئی است .تمام عناصر به جز عنصر قطری kامهین سهطر
ماتریس  ،Aبه اندازه  αدرصد کاهش مهییابهد .کهه ایهن بهرای تمهامی )j=1,2,…,n (j≠k

صادق است و خواهیم داشت:
()14

)

(

̅

)

(

̅

̅

است و در حالتی کهه

̅ بهرای تمهام

 ،کهه

همان روش حذف فرضی کامل است .در نماد ماتریس ،خواهیم داشت:
́

()13
که

̅

بیانگر برداری است که kامین عنصر آن عدد یک و مابقی عناصر صفر هستند و:
()11

بنابراین داریم ́

(

)
̅

́

 .از آنجایی که ماتریس ̅ مجموع قسمتی از

ماتریس  Aقبلی و ماتریس دیگری است ،با استفاده از روشهایی میتوان معکوس لئونتیف
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مشخص است که این حذف بخشی ،صفر تا صددرصهد را شهامل مهیشهود و بههنهوعی،
 αباشهد ،داریهم
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ظرفیت استفاده کردند .محصوالتی که قبال توسط یک بخش تولید میشدهاست ،احتماال یا
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را محاسبه کرد .بهطور خالصه در یک بررسی عهالی از هندرسهون و سهارل 1در سهال 1721
آوردهشدهاست (هندرسون و سارل )1721 ،که نتیجه آن داللت بر این موضوع دارد که:
́

()10

̅

́

تغییرات ستانده را با رابطه( )19محاسبه نمود:
̅(

)

()19

̅

میزان تقاضای نهایی در اثر کاهش αدرصدی عرضه بخشهی ،مهیتوانهد بهه انهدازهی ̅

کاهش یابد:
)

()12

̅

(

مشخصا در صورتی که شاهد این کاهش در تقاضای نهایی باشیم ،ستانده نیهز بهه میهزان
̅ کاهش خواهد داشت که عبارت است از:

̅)

()17

̅(

̅
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پس از مشخص شدن ماتریس معکوس لئونتیف قبل و بعد از تغییهرات ،مهیتهوان میهزان

البته میتوان از منظر سیاستگذاری معیارهای دیگهری نظیهر اشهتغال و ارزش افهزوده را
نیز در نظر گرفت که در این پژوهش بر معیار ارزش افزوده کهل تمرکهز شهدهاسهت .معیهار
رفاه اقتصادی در جامعه باشد .رفاه افراد در جامعه میتواند بر مبنای میزان مصرف آنها نیهز
تعیین شود .مصرف افراد تابعی از درآمد قابل تصرف آنها میباشد و درآمد قابهل تصهرف
نیز در داخل  GDPقرار دارد و از آنجایی که در نظام حسهابداری بخشهی GDP ،بهه روش
درآمدی و هزینهای منعکس میشود ،میتوان از معیار ارزش افزوده کل برای انهدازهگیهری
رفاه خانوارها استفاده نمود (توسلی ،مهاجری .)1470 ،طبق آنچه لههر و دیازنبهاخر محاسهبه
نمودهاند ،جهت محاسبه تغییرات در ارزش افزوده کل خواهیم داشت:
()86

̃

∑ ̃

)

̅(

∑

̅̅̅̅
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1. Henderson and searle
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ارزش افزوده مورد عالقه اقتصاددانان است زیرا میتواند معیار خوبی برای نشان دادن میزان
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در عبارت فوق ،عبارت

بیانگر ضریب ارزش افزودهای اسهت کهه بههصهورت نسهبت

ارزش افزوده بخش iام بر سهتانده همهان بخهش محاسهبه مهیشهود .ضهرایب فزاینهده ارزش
افزوده بهصورت ́

́ تعریف میشوند که

نشان دهنده آثهار و تبعهات افهزایش یهک

بنههابراین بههرای محاسههبه ارزش افههزوده کههل در تمههامی بخههشههها مههیتههوان از رابطههه
́

́

بهره گرفت.

 .3-1روش بههنگامسازی راس

تهیه و تدوین سالیانه جداول داده-ستانده به دلیل هزینهبر و زمانبر بودن آنها مقدور
نیست .به عالوه وجود وقفههای زمانی بین سال پایه جداول و سال انتشار آنها ،بکارگیری
این جداول را در تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی با مشکل مواجه میکند .به منظور رفع
این کاستیها در پنص دهه گذشته تحلیلگران اقتصاد داده ه ستانده از روشهای متعددی در
بهنگامسازی جداول داده ه ستانده استفاده کردهاند .از جمله مهمترین روشهای به
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واحد تقاضای نهایی بخش  iبهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،بر ارزش افزوده کل مهیباشهد.

روزرسانی میتوان به روش راس ،بیزین ،1پیشتعمیم شبکه عصبی ،8حداقل آنتروپی
متقاطع ،4یورو ،3حداقلگرایی ،1حداقل مربعات ،0الگرانژ ،ضرایب انتخاب شده ،9الگوهای
آماری اشاره نمود .دو فاکتور اساسی در انتخاب بهترین روش عبارتند از )1وجود آمارهای
حسابهای ملی هر کشور و )8دقت باالی روش.
در این میان روش راس روشی است که معموال به علت دقت باالی آن و نیاز کمتر به
آمارهای کوچک و جزئی مورد استقبال دولتها ،سازمانها و نهادهای اقتصادی قرار می-
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1. Bayesian Method
2. Back Propagation Neural Network
3. Minimum Cross Entropy Method
4. Euro Method
5. Minimization Approach Method
6. Least Squares Method
7. Procedure of Selected Coefficients Method
8. Model of Double Proportional Patterns
9. Sign Preserving Squared Differences Method
10. Squared Differences Method
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دو نسبتی ،2مربع اختالفات با حفظ عالمت ،7مربع اختالفات ،16اصالح نسبی و اصالح
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گیرد به طوری که بانک مرکزی ایران نیز در بهروزرسانی جداول خود از این روش
استفاده میکند(فراداده جدول داده-ستانده بانک مرکزی ایران .)1427 ،مطالعات دیگری
از جمله مقاله (مشفق و همکاران ،)1474 ،پایاننامه (ظهوری ،)1474 ،مقاله (جهانگرد،

 .3تشریح مدل
در تشریح مدل حذف فرضی جزئی جهت کشف جایگاه بخش انرژی ،از جدول داده-
ستانده بههنگام شده با روش راس سال  1470استفاد شهد کهه پهس از تفکیهک واردات ،بهه
جدول داخلی تبدیل شده ،مبنای محاسبات قهرار گرفتههاسهت (بهانویی .)1471 ،بایهد توجهه
داشت که اساسا بهکارگیری جدول داخلی تصهویری واقهعبینانههتهر از جایگهاه فعالیهتهها و
بخشهای اقتصاد را بروز میدهد چراکه هدف از مطالعه پیوندها ،مقایسه سهاختار تولیهد آن
میباشد و در این راستا میبایست تفکیک واردات انجام پهذیرد (جهونز .)1790 ،بهههنگهام-
سازی جدول داده_ستانده از طریق ماژول  PyIOزبان برنامه نویسی پایتون انجام شدهاست.
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 )1423تصریح بر دقت و کارایی این روش در ایران شدهاست.

بر اساس طبقهبندی  ISICو جدول تجمیع شهده  91بخشهی جهدول داده_سهتانده ،چههار
توزیع برق» و «تولید و توزیع گاز طبیعی »1نشان دادهشدهاست که سناریو شهوک منفهی 16
درصدی بر مبنای مدل حذف فرضی تعمیمیافته به تفکیک وارد بخهشهها شهده و تغییهرات
حاصل از آن ،در دو ساحت ستانده فعالیت و ارزشافزوده آن مهورد تهدقیق و بررسهی قهرار
گرفتهاست تا به تفکیک بخشی جایگاه آن فعالیت از انرژی مشخص شود.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69

 .1بر اساس آخرین نسخه طبقهبندی  ISICتولید و عرضه گاز در دو نوع فعالیت جدا طبقهبندی میشود به طوری که بخش اول آن ذیل کد
 ۰6مشمول استخراج و بخش دوم آن ذیل کد  352مشمول تولید و توزیع میباشد.
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بخش انرژی ایران در  3فعالیت «ذغال سنگ و لینیت»« ،نفت و گاز طبیعی»« ،تولید ،انتقال و
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.9-3کاهش 91درصدی عرضه ذغال سنگ و لينيت
جدول  .9پنج بخش از اقتصاد ایران با بيشترین کاهش ارزش افزوده
در اثر کاهش 91درصدی عرضه ذغال سنگ و لينيت
میزان کاهش

میزان کاهش

میزان کاهش

ستانده

عرضه کل

ارزش افزوده

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

186336/1

111181477/4

08211/6

6/61

161242/1

76684441/7

43802/3

6/61

4110/9

3181778/6

4013/1

6/668

1

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

161/2

776442/9

813/7

6/661

3

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

4284/1

14467073/7

3073/6

6/6667

9

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

2
5

ساخت کُک و فراوردههای حاصل از
پاالیش نفت
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه
بندی نشده در جای دیگر

ارزش افزوده

منبع :یافتههای پژوهش

استخراج و تصفیه ذغال سنگ در اقتصاد ایهران بخهش کهوچکی را بهه خهود اختصهاص
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ردیف

نام بخش

درصد کاهش

داده است بهطوری که تنها  6/6649درصد ارزش افزوده تولید شده و  6/613درصد ستانده
کل در اقتصاد ایران طی سال  1470را به خود اختصاص داده است و به تبهع آن اثهر شهوک
باالترین اثر را از این کاهش عرضه ،ساخت محصوالت اساسی آهن و فهوالد پذیرفتههاسهت
به طوری که  6/61درصد ارزش افزوده این بخش کاهش داشتهاست .پس از آن نیز ساخت
کُک و فراوردههای حاصهل از پهاالیش نفهت کهه از ذغهال سهنگ بهه عنهوان مهاده اولیهه و
واسطهای استفاده میکند با کاهش  6/61درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد بود.
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جانب عرضه به این بخش بر سایر بخشها بسیار کوچک و نهاچیز مهیباشهد بهه طهوری کهه
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.2-3کاهش 91درصدی عرضه نفت خام و گاز طبيعی
جدول  . 9پنج بخش از اقتصاد ایران با بيشترین کاهش ارزش افزوده
در اثر کاهش 91درصدی عرضه نفت خام و گاز طبيعی
ستانده

عرضه کل

ارزش افزوده

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

21297148/0

76684441/7

89260164/2

2 /9

2

تولید و توزیع گاز طبیعی

102460/9

40121463/2

1107968/0

6 /8

5

حمل و نقل از طریق لوله

86712/1

707468/2

98673/1

6/17

1

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

093918/7

14467073/7

282311/1

6/191

306/4

991273/6

8379/8

6/198

ردیف

9

3

نام بخش
ساخت کُک و فراوردههای حاصل از
پاالیش نفت

استخراج سایر کانی های فلزی و
غیرفلزی

درصد کاهش
ارزش افزوده

منبع :یافتههای پژوهش

یکی از بخشها و فعالیتهای مهم اقتصاد ایران استخراج نفت خام و گهاز طبیعهی مهی-

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

میزان کاهش

میزان کاهش

میزان کاهش

باشد .این بخش به تنهایی نزدیک به یازده درصد از ارزش افزوده کشور را تولید میکنهد و
شش درصد از تقاضای کل در اقتصاد مربوط به این بخش میباشهد .یکهی از فعالیهتههایی
میباشد به طوری که کاهش ده درصدی عرضه نفت خام و گهاز طبیعهی موجهب مهیشهود
ارزش افزوده آن  2/9درصد کاهش داشته باشد.
سایر بخشها نیز تاثیرات محسوسی از ایهن کهاهش عرضهه داشهتهانهد امها اخهتالف ایهن
اثرپذیری بسیار متفاوت از ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت بودهاست بهه
طوری که دومین بخش اثرپذیر تولید و توزیع گاز طبیعی مهیباشهد کهه  6/8درصهد ارزش
افزودهاش کاهش یافتهاست.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

که به شدت به این بخش وابسته است ،ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پهاالیش نفهت
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  911فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 53بهار 18

.5-3کاهش 91درصدی عرضه برق
جدول  .2پنج بخش از اقتصاد ایران با بيشترین کاهش ارزش افزوده
در اثر کاهش 91درصدی عرضه برق
میزان کاهش

میزان کاهش

میزان کاهش

ستانده

عرضه کل

ارزش افزوده

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

4141910/2

31481999/4

1 /1

14482938/9

1/61
6/97

درصد کاهش

9

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

843873/3

2

استخراج سنگ مس

16431/2

1682127/2

5

تأمین اجتماعی اجباری

183140/9

0839876/1

74322213/3

1

تأمین جا(اقامتگاه ها)

98731/1

8893343/9

91842182/2

6/90

3

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

843873/3

4141910/2

31481999/4

1 /1

منبع :یافتههای پژوهش

در ایران بخش تولید ،انتقال و توزیع برق ،از مهمترین زیربخشهای انهرژی مهیباشهد و
پس از عرضه نفت خام و گاز طبیعی بزرگترین زیربخش انرژی اسهت .بهر مبنهای دادهههای
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ردیف

نام بخش

ارزش افزوده

سال  6/33 ،1470درصد از ارزش افزوده تولید شده متعلق به بخش برق بودهاست و سهتانده
کل این بخش نیز  6/93درصد از کل ستانده کشور بودهاست.
و با اختالف کم از یکدیگر نسبت به سایر بخشها ،متاثر از این کاهش بودهاند و به ترتیهب
«آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتههای تصهفیه»  1/4بها درصهد کهاهش ارزش
افههزوده« ،سههاخت محصههوالت اساس هی آلومینیهوم»  1/1بهها درصههد کههاهش ارزش افههزوده و
«استخراج سنگ مس»  1/61با درصد کاهش ارزش افزوده بیشترین وابسهتگی را بهه عرضهه
بخش داشتهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

بررسی کاهش عرضه ده درصدی در این بخش ،نشان میدهد سه بخش از اقتصاد ایران

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران919  ...

.1-3کاهش  91درصدی عرضه گاز
جدول  - 5پنج بخش از اقتصاد ایران با بيشترین کاهش ارزش افزوده
در اثر کاهش 91درصدی عرضه گاز
ستانده

عرضه کل

ارزش افزوده

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

707468/2

1191731/8

4 /8

16726416/8

8 /4
1/27

درصد کاهش

ردیف

نام بخش

9

حمل و نقل از طریق لوله

436649/4

2

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

2734186/1

14467073/7

5

تولید ،انتقال و توزیع برق

8063111/0

1608671/9

1124883/64

864919/3

1029742/6

878838/68

6 /2

239110/67

3181778/68

796341/1

6 /9

1
3

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات
طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی
طبقه بندی نشده در جای دیگر

ارزش افزوده

منبع :یافتههای پژوهش

آمارهای حسابهای ملی ایران در سهال  1470نشهان مهیدههد بهیش از  8/18درصهد از
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میزان کاهش

میزان کاهش

میزان کاهش

ستانده کل اقتصاد و  4/18درصد ارزش افزوده آن توسط تولید ،توزیع و انتقال گهاز تهامین
شدهاست .این سهم نشان دهنده اهمیت ویژه این بخهش در کنهار عرضهه نفهت مهیباشهد و
کاهش عرضه  16درصدی این بخش ،بیشترین کاهش ارزشافزوده را داشهتهانهد بهه ترتیهب
عبارتند از« :حمل و نقل از طریق لوله» با  4/8درصد کاهش ارزش افزوده« ،سهاخت مهواد و
فراَوردههای شیمیایی» با  8/4درصد کاهش ارزش افزوده ،تولیهد ،انتقهال و توزیهع بهرق» بها
 1/2درصد کاهش ارزش افزوده« ،ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشهده
در جای دیگر» با  6/2درصد کاهش ارزش افهزود و «سهاخت محصهوالت کهانی غیرفلهزی
طبقه بندی نشده در جای دیگر» با  6/9درصد کاهش ارزش افزوده.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

جایگاه ممتاز آن را در میان  91بخش اقتصاد مشخص میکند .پنص فعالیتی کهه تحهت تهاثیر
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.3-3کاهش  91درصدی عرضه بخش انرژی
جدول  .1بيست بخش از اقتصاد ایران با بيشترین کاهش ارزش افزوده
در اثر کاهش 91درصدی عرضه انرژی

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

ارزش افزوده

22018060/8

76684441/7

82963163/8

7/61

346174/64

707468/2

1323631/2

3/62

7716630/0

14467073/7

18810018/0

8 /1

1281191/0

3181778/68

8621914/0

1 /1

171174/2

4671627/4

283746/0

1 /3

808621/62

4141910/2

463130/69

1 /4

9

استخراج سنگ مس

14619/67

1682127/24691

21911/9

1/89

8

تأمین جا(اقامتگاه ها)

110624/68

8893343/9

344808/9

1/81

00219/9

776442/9

141031/9

1/86

199720/9

0839876/1

149371/3

1 /1

043363/67

11387861/1

1349266/1

6/79

ردیف

9
2
5
1
3
1

1
91
99

نام بخش
ساخت کُک و فراوردههای
حاصل از پاالیش نفت
حمل و نقل از طریق لوله
ساخت مواد و فراَوردههای
شیمیایی
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی
طبقه بندی نشده در جای دیگر
آبرسانی ،مدیریت پسماند،
فاضالب و فعالیتهای تصفیه
ساخت محصوالت اساسی
آلومینیوم

ساخت شیشه و محصوالت
شیشهای
تأمین اجتماعی اجباری
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر
وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

ساخت ،تعمیر و نصب سایر
92

مصنوعات طبقه بندی نشده در

847131/4

1029742/68

434617/1

6/73

جای دیگر
95
91

فعالیتهای اداری و خدمات
پشتیبانی
سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی،
شخصی و خانگی

114663/4

9171261/2

091177/0

6/71

011807/68

17964986/7

1891611/2

6 /2
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ستانده

کل

ارزش افزوده

کاهش

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

میزان کاهش

میزان کاهش عرضه

میزان کاهش

درصد
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ستانده

کل

ارزش افزوده

کاهش

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

ارزش افزوده

171436/67

1274909/1

194637/7

6/97

91

حمل و نقل آبی

170601/4

7321066/9

464978/61

6 /9

99

آموزش

041391/0

03340806/2

4031268/1

6/04

98

ساخت محصوالت اساسی مس

123774/1

2181860/4

361109/4

6 /0

1448376/1

111181477/4

073718/4

6/11

278246/8

81133006/47

1113247/1

6 /1

ردیف

93

91
21

نام بخش
انبارداری و فعالیتهای پشتیبانی
حمل و نقل

ساخت محصوالت اساسی آهن و
فوالد
ارتباطات

منبع :یافتههای پژوهش

در این بخش هر چهار زیربخش انرژی تجمیع شدهاند و به عنوان یک کل واحهد مهورد
ارزیابی قرار گرفتهاند .بخش انرژی در اقتصاد ایران چهارده و نهیم درصهد از ارزش افهزوده
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میزان کاهش

میزان کاهش عرضه

میزان کاهش

درصد

تولید شده را به خود اختصاص داده است و نزدیک به نه درصد از سهتانده کهل اقتصهاد نیهز
مربوط به این بخش میباشد.
کُک و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» به شدت از این کاهش اثر پذیرفتهه اسهت و بهه
طور کامال محسوس و به میزان  7/61درصد ارزش افزوده آن کاهش داشهته اسهت .پهس از
این بخش نیز« ،حمل و نقل از طریق لوله» یکی از بخشهایی است کهه نشهان داد بهه شهدت
به بخهش انهرژی وابسهته اسهت و کهاهش ده درصهدی عرضهه انهرژی باعهث کهاهش 3/62
درصدی ارزش افزوده آن میشود .در جدول  1میتوان بیست بخهش از اقتصهاد ایهران بها
بیشترین کاهش ارزش افزوده در اثر کاهش 16درصدی عرضه انرژی را مشاهده نمود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

اثر ورود شوک عرضه در بخش انرژی به میزان ده درصد نشان میدهد بخهش «سهاخت
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 .1نتيجهگيری
یکی مهمترین اجزای مهم توسعه و شهکوفایی اقتصهادی کشهورها در برنامههریهزیههای
بخش دولتی و خصوصی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت ،توجه به بخهش انهرژی آن
نیروی انسانی ،سبب شدهاست که انرژی در کنار سایر عوامل تولید یعنهی سهرمایه و نیهروی
کار ،عاملی موثر در رشهد و توسهعه ههر اقتصهادی فلمهداد شهود و در عملکهرد بخهشههای
مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا کند .از این رو بسیار ضروری است تا برپایهه روش-
هایی دقیق و جامع ،این بخش ارزیهابی شهود .مهدلسهازی داده-سهتانده در مقایسهه بها سهایر
روشهای تحلیل و بررسی از قبیل مطالعات توصیفی و مدلهای اقتصادسنجی این قابلیت را
دارد که تحلیلهای مختلف اقتصادی را در سطح بخشهی ارائهه نمهوده و تصهویری کامهل از
تعامالت بخشهای اقتصادی در سال مورد بررسی ارائه میدهد.
در این مقاله با استفاده از رویکر تعادل عمومی والراسهی جهداول داده-سهتانده و بها بهه-
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اقتصاد است .وابستگی روز افزون جوامع به انرژی ،به دلیل جایگزینی نیروی ماشین بهجهای

کارگیری روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر ،به سنجش آثار و تبعات کهاهش
 16درصدی عرضه بخش انرژی و زیربخشهای آن شامل زیربخش زغال سنگ ،زیربخش
مورد استفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سهال  1470مهیباشهد کهه از طریهق روش
نیمهآماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده  ،1476محاسبهشدهاست .یافتههای پهژوهش
نشان میدهد که:
 در صورت کاهش  16درصهدی عرضهه زغهال سهنگ در اقتصهاد ایهران ،بخهش
«ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد» بها کهاهش  6/61درصهدی ارزشافهزوده کهه
برابر  08211میلیون ریال می باشد ،مواجهه خواههد شهد بهه طهوری کهه عرضهه کهل آن
 111۹181۹477میلیههون ریههال کههاهش و سههتانده آن نیههز  186۹336میلیههون ریههال کمتههر

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

نفت خام و گاز طبیعی ،زیربخش برق و زیربخش گاز مصرفی پرداختههشهدهاسهت .جهدول

میشود .پس از آن نیز بخشهای ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت و
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69

ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران913  ...

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر به ترتیب بها  6/61و
 6/668درصد کاهش ارزش افزوده روبهرو میشوند.
 در صورت کاهش  16درصدی عرضه نفت خام و گاز طبیعی در اقتصهاد ایهران،
ارزشافزوده که برابر  89۹260۹164میلیون ریال میباشد ،مواجه خواهد شهد بهه طهوری
که عرضه کهل آن  76۹684۹441میلیهون ریهال کهاهش و سهتانده آن نیهز 21۹297۹148
میلیون ریال کمتر میشود .پهس از آن نیهز بخهشههای «تولیهد و توزیهع گهاز طبیعهی» و
«حمل و نقل از طریق لوله» به ترتیب با  6/84و  6/17درصد کاهش ارزش افزوده روبه-
رو میشوند.
 در صورت کاهش  16درصدی عرضه برق در اقتصاد ایهران ،بخهش «آبرسهانی،
مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه» با کهاهش  1/4درصهدی ارزشافهزوده
که برابر  113۹192۹181میلیون ریال میباشد ،مواجه خواهد شد بهه طهوری کهه عرضهه
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بخش «ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پهاالیش نفهت» بها کهاهش  2/9درصهدی

کل آن  4۹671۹627میلیون ریال کاهش و ستانده آن نیز  198۹681میلیهون ریهال کمتهر
میشود .پس از آن نیز بخشهای «ساخت محصوالت اساسهی آلومینیهوم» و «اسهتخراج
 در صورت کاهش عرضه  16درصهدی گهاز مصهرفی در اقتصهاد ایهران ،بخهش
«حمل و نقل از طریق لوله» با کاهش  4/88درصدی ارزشافزوده که برابهر 1۹191۹731
میلیون ریال میباشد ،مواجه خواهد شد به طوری که عرضهه کهل آن  707۹468میلیهون
ریال کاهش و سهتانده آن نیهز  436۹649میلیهون ریهال کمتهر مهیشهود .پهس از آن نیهز
بخشهای «ساخت مواد و فهراَوردهههای شهیمیایی» و «تولیهد ،انتقهال و توزیهع بهرق» بهه
ترتیب با  8/4و  1/2درصد کاهش ارزش افزوده روبهرو میشوند.
 در نهایت تمام انواع انرژی تجمیع و کاهش عرضه  16درصهدی بخهش انهرژی

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

سنگ مس» به ترتیب با  1/17و  1/61درصد کاهش ارزش افزوده روبهرو میشوند.

در اقتصاد ایران مهورد تهدقیق قهرار گرفهت و نتهایص نشهان داد بخهش «سهاخت کُهک و
فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» با کهاهش  7/61درصهدی ارزشافهزوده کهه برابهر
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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 82۹963۹163میلیون ریال می باشد ،مواجه خواههد شهد بهه طهوری کهه عرضهه کهل آن
 76۹684۹441میلیون ریال کاهش و ستانده آن نیز  22۹018۹060میلیون ریال کمتر می-
شههود .پههس از آن نیههز بخههشهههای «حمههل و نقههل از طریههق لولههه» و «سههاخت مههواد و
میشوند.
در نهایت و نظر به نتایص پژوهش حاضر توصیه میشود سیاستگذاران بخهش عمهومی در
تصمیماتی که منجر به شوکهای عرضه بخشانرژی میباشد ،بخشههای متهأثر از بخهش-
های انرژی را مد نظر قرار داده و مبتنی بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم میهان بخشهی اقتصهاد،
ارزش افزوده ،عرضه و تقاضاینهایی سایر بخشها را نیز در تحلیلها و سیاسهتههای خهود
وارد نمایند .همچنین به پژوهشگران حوزه مدلسازی داده-ستانده انرژی توصیه میشود بهر
اساس توسعه مهدل دیازنبهاخر و لههر ،بهه تحلیهل شهوکههای مثبهت انهرژی در سهناریوهای
مختلف کاهش ،افزایش و ثبات تقاضای نهایی بپردازنهد تها جنبههههای مخفهی شهوکههای

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

فراَوردههای شیمیایی» به ترتیب با  3/62و  8/12درصهد کهاهش ارزش افهزوده روبههرو

عرضه انرژی و زیربخشهای آن مشخص شهوند .همچنهین مهیتهوان در پژوهشهی مسهتقل،
اثرپذیری بخش انرژی طی سناریوهای مختلف کاهش عرضه بخشهای غیرانرژِی را مهورد
] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.6.8

تدقیق قرار داد.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.69
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Abstract
In this paper, the Expanding extraction method of Dietzenbacher & Lahr
(2013) is used and in the form of Input-Output general equilibrium model.
The article assesses and evaluates the importance of the energy sector and its
sub-sections in the Iranian economy based on Iranian input-output table of
2017 that is updated by RAS approach. In this way, the 10% reduction in the
supply of coal, crude oil and natural gas, electricity and gas consumed has
been investigated in four scenarios. Additionally, in the fifth scenario, by
aggregating energy subsectors into one sector, the 10% reduction in the
supply of energy in interaction with 75 sectors is measured. The results of
this simulated model show that by reducing the supply of energy sector,
"Manufacture of coke and refined petroleum products" will drop by 9% in
value. Respectively, "Transport via pipeline" and "Manufacture of chemicals
and chemical products" reduced by 4% and 2% in value added.
Keywords: Energy Sector, Input-Output, Partial Extraction Method, RAS,
Value Added.
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