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چکيده
ساختار اقتصادي ج.ا .ايران به شدت وابسته به نفت استت در نتجهته يستجذ رت يري اتجص اقتصتادي
نسبت به تغججرات تولجد نفت بسجار باالست .اتکاي انکارنار ير بخشهتاي خختفتا اقتصتادي بتراي تتأخجص
نجازهاي وارداتي خود ،به دريخدهاي حاصل از فروش نفت و فريوردههاي ين است .از ايص رو ،کاهش تولجد
نفت و گاز ،اقتصاد کشور را تحت تأثجر خود قرار خيدهد و در نتجهه ،رونق و يا رکود اقتصتادي بته خجت ان
قابل توجهي تابع عمفکرد ايص بخش است .در حال حاضر يکي از خسائل اصتفي رويکترد سجاستتر اري در
اقتصاد خقاوختي ،به کارگجري نظريههاي عفم اقتصاد براي حل خسائل کشور در تار و اقتصتاد خقتاوختي
است .در سالهاي اخجر کشورهاي تحريم کااده از تشديد تحريمهاي نفتي به خثابته اهترف فشتار عفجته ج.ا.
ايران استفاده کردند و ايص ساختار وابسته به نفت ،يسجذر يري اقتصاد ايران را اف ايش داده است .به همتجص
جهت ،بايد در سجاستر اري و برناخهري ي براي رشد ف اياده اقتصادي کشور ،شجوه و خج ان اثرگت اري ايتص
تحريمها خورد توجه قرار گجرد .باابرايص در ايص خطالعه ،با استفاده از جدول داده-ستانده ستال  0931خرکت
رژوهشهاي خهفس شوراي اسالخي ،به بررسي خج ان يسجذر يري بخشهاي اقتصادي ناشي از تحريمهتاي
نفتي ررداخته خيشود ،زيرا شااسايي بخشهاي يسجذ ر ير و اولويتبادي ينها به برناخهري ي در زخجاته بته
کارگجري سجاستهاي اقتصاد خقاوختي ياري خيرساند .يافتههاي کفي نشان خيدهاد که در اثر تحريم خريتد
نفت از ايران ،به ترتجذ بخشهاي نفت ،صاعت ،ختدخات ،ي  ،بترو و گتاز ،کشتاورزي ،حمتل و نقتل و
ارتباطات ،ساختمان و خعدن بجشتريص يسجذ را از تحريم هاي نفتي ختحمل گرديدهاند.
واژگان کليدي :تحريم نفتي ،رشد اقتصادي ،الروي داده ت ستانده ،اقتصاد ج.ا.ايران
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مقدمه
يکي از خهم تريص ويژگي هاي اقتصادي کشتورهاي نفتتي ايتص استت کته بختش عمتده
سازوکار هاي تولجدي و توزيعي ايص کشتورها را تحتت تتأثجر خقتدار صتادرات نفتت قترار
خي دهد .بجشتر کشورهاي عضو اورت
صادرات خود تقريباً ت

بتهعاتوان کشتورهاي صتادرکاادة نفتت ،در بختش

خحصولي هستاد بهعبارت ديرر ،در ايص کشورها فروش نفتت يتا

بهعاوان خهمتريص خابع صادراتي و يا حداقل به عاوان خهمتريص رايتههتاي اقتصتادي خطتر
خيشود .صادرات نفت نقش بسجار خهم و تعجتجص کااتدهاي در ستاختار اقتصتادي ج.ا.ايتران
بازي خيکااد .رشد اقصادي ايران بتهدلجتل ختاف فروشتي نفتت و در نتجهته عتدف تاتود در
خحصول ،انحصار دولتي در سازخان فروش نفت و در خقابل ،انحصار خريد نفتت از ستوي
خشتريان ،به سرعت از سوي تکانههاي خارجي (همچون تحريم نفت) يستجذرت ير استت.
تکانههاي شديد رشد اقتصادي ايران و سالهاي بحران و اوج ين ،بجشتر خربوط به سالهاي
تکانههاي نفتي و خاطبق با سالهاي بحران و اوج رشد بخش نفت استت کته ختانع سجاستي
همچون تحريمهاي نفتي عفجه ج.ا.ايران وضع شده است .تکانههاي خقداري نفت داراي اثتر
سريع بر رشد اقتصادي بوده و ساختار اقتصادي وابسته به نفت ،سبذ گرديده تا کشتورهاي
تحريم کااده از کاهش خريد نفت به خثابه اهرف فشار عفجته ج.ا.ايتران استتفاده کااتد و ايتص
ساختار وابسته ،تحريمر يري و يسجذر يري اقتصاد ايران و به شکل خشخص تکانهرت يري
رشد اقتصادي ايران را اف ايش داده است .بته همتجص جهتت ،کشتورهاي تحتريم کااتده بتا
اشراف نسبت به شدت وابستري کشور به صادرات نفت و احتمتال يستجذرت يري اقتصتاد
ج.ا.ايران از ايص ناحجه ،جهت اجرايتي کتردن سجاستتهتاي ختدنظر ختود اقتداف بته وضتع
تحريمهاي نفتي عفجه ج.ا.ايران و اعمال فشار از طريق بخش اساسي اقتصاد کشتور (نفتت)
کردهاند ،تا بتواناد دولتمردان خا را ختقاعد به قبول سجاستهايشان نماياد .ايص تحتريمهتا بتا
اب ارهايي ،همچون تحريم خريد و يا خريداران نفت از ايران و تحريم بجمتهاي کشتتيهتاي
نفتکش اعمال خي شود که هدف ين ،انصراف خريداران نفتت از ايتران و روي يوردن ينهتا
به ديرر عرضه کاادگان ايص کاال انهاف خيشود .در ايص خجان ،شااخت دقجتق از تحتريمهتاي
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وضعشده ،يثار ين و راهکارهايي که ختيتتوان يثتار تحريمتي را کتاهش داد و بته سجاستت
اقتصاد خقاوختي کم

کرد ،داراي اهمجت خيباشد.

با توجه به وابستري ساختار اقتصادي کشورهاي نفتي از جمفته ج.ا.ايتران بته صتادرات
نفت ،رشد اقتصادي ايص کشورها از جانذ تحريمهاي نفتي يسجذر ير استت .تحتريمهتاي
وضع شده عفجه اقتصاد ايران ،در خالل سال هاي اخجر شدت بجشتري گرفته استت .يکتي از
حوزههاي اصفي ايص تحريمها ،حوزة انرژي بهويژه بخش نفت بهعاوان يکتي از خهتمتتريص
شريان اقتصادي کشور بوده ،که ايص اخر با کاهش خريد نفت از ايتران (در ستال  )0930کته
خاهر به کاهش شديد خقدار صادرات نفتت ايتران گرديتد ،خاهتر بته خرحفتهاي تتازهاي از
تحريمها شد .بر ايص اساس ،در ايص خقاله بهخاظور ارزيابي يثار تحريمهتاي نفتتي بتر رشتد
اقتصادي ج.ا.ايتران و ارائته راهکارهتاي خقابفته بتا ين ،ابتتدا خبتاني نظتري ختورد بررستي
قرارگرفته و سپس رجشجاة رژوهش در بخش سوف ارائه شده استت .در بختش هتارف روش
شااسي داده -ستانده 0ارائه خواهد شد که در اداخه در دو ار و

ختعارف و غجترختعتارف

يا ويژه (در شرايط تحريم) با رويکرد خحتدوديت عرضته خعرفتي خواهاتد شتد و رتس از
بريورد الروي رژوهش ،نتايج خربوطه ارائه شده است .در نهايت نتجههگجري و رجشاهادهتاي
رژوهش بر خبااي نتايج بهدست يخده ارائه گرديده است.
ادبيات تحقيق
در اد سال گ شته و با توجه به شدت يافتص تحريمهتاي اقتصتادي بتا هتدف توقتا
برناخة صفحيخج هستهاي ج.ا.ايران ،واژه اقتصاد خقاوختي يا تتا يوري اقتصتادي بته ادبجتات
اقتصادي کشور اضافه و در سال  0932سجاستهاي کفي ين ابالغ شد .هر اد واژة اقتصتاد
خقاوختي با ادبجات رايج عفم اقتصاد تطابق ندارد ،اخا تعاريا ختعددي از ايتص واژه در قالتذ
تا يوري اقتصادي در خطالعات عفمي و تهربجات جهاني خشاهده خيشود .بجشتر تا يوري
اقتصادي به توانايي حفظ تولجد يا حتي رشد اقتصادي با وجود شتو خافتي بته کشتور يتا


1. Input – output Methodology
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خاطقه خورد نظر اطالو خيگردد يعاي بتوان با استتفاده از راهکارهتايي خاناتد بتهکتارگجري
سجاستهاي صرفهجويي در خصرف نهادههاي تولجدي خاناد انرژي ،ختاود ساختص صتادرات
و واردات ،برناختته ري ت ي بتتراي تولجتتد ،بهجاتتهستتازي الرتتوي خصتترف در ستتطح کتتالن و
زيربخشهاي اقتصادي در خقابل بحرانهاي رجش بجاي نشده يا ختواردي خاناتد تحتريمهتاي
اقتصادي ،تحمل ر يري اقتصاد را اف ايش داد .از ايتص رو ،اقتصتاد خقتاوختي اشتاره بتهخثابته
الروي اقتصادي است که بته استتحکاف اقتصتادي کشتور در خقابتل تکانتههتاي ختارجي و
تحريمها خياف ايد.
پيشينة تحقيق
0

نجوياکجر و نجوخجر ( )2102در خقالهاي با عاتوان «يثتار تحتريمهتاي ستازخان خفتل و ايتاالت
ختحده يخريکا بر رشد اقتصادي» به خاظور بررستي رتونري اثرگت اري تحتريم هتاي اقتصتادي
سازخان خفل و اياالت ختحده يخريکا بر رشد اقتصادي  061کشور که  66تحريم اقتصادي را طتي
دوره زخاني  2102-0366تهربه کردهاند ،استفاده کردند .يافتههاي رژوهش نشان خيدهد کته اوالً
تحريم هاي سازخان خفل تأثجر خعااداري بر رشد اقتصادي دولت هاي خورد نظر داشته و ستاالنه بته
طور ختوسط بجش از  2درصد رشد تولجد سرانه ناخالص داخفي کشورهاي هدف را کتاهش داده
است .يثار ايص تحريم ها درخالل ي

دوره 01ساله نمايان شده و خاهر بته کتاهش  22درصتدي

رشد سرانه تولجد ناخالص داخفي کشور هدف خي شود .ثانجاً اثر تحريم هاي اياالت ختحتده بستجار
کو

و نا ج است .تحريم هاي اعمال شده اياالت ختحده ،رشد تولجد ناخالص دولتت هتدف

را  1/62درصد کاهش خي دهد .ايص يثار به خدت هفت سال رشد تولجد ناختالص را تحتت تتأثجر
قرار داده و به خج ان  09/6درصد کاهش خيدهد.
تربت )2112( 2در خطالعه خود با عاوان «يثار تحريم هاي تهاري و خالي اياالت ختحتده
بر ايران» ،به خج ان ف اياده تحريمهاي اقتصادي يخريکا عفجه ايران بتهعاتوان وستجفهاي بتراي
رجشبرد اهداف سجاست خارجي ايص کشور در خالل سال هاي اخجر اشتاره کترده استت .وي


1. Neuenkirch & Neumeier
2 .Torbat
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ابراز خي دارد که تحريم هاي اياالت ختحده يخريکا به اقتصاد ايران يسجذ رسانده استت .ايتص
تحريم ها يثار قابل توجهي بر صادرات و واردات کاالهتاي سترخايهاي غجرنفتتي نستبت بته
صادرات نفت داشته است .ايص به دلجل قابل تعويض بودن نفت و بتازار جهتاني رقتابتي در
خورد نفت است .وي کاهش توانايي ايران براي سرخايه گ اري در رروژه هاي توسعه خجتاديص
نفتي را از ديرر يثار تحريمها بجان خيکاد و در يخر ،ه ياه تحتريمهتاي ختالي بتر ايتران را
حدود  0/0درصد تولجد ناخالص داخفي خي داند کته باعت

کتاهش رشتد اقتصتادي ايتران

گرديده ،که ايص خج ان نج به ازاي  4/6درصد در هر سال به شکل ختوسط در طول راج سال
گ شته تخمجص زده شده است.
الر و کارت رايت )0332( 0در خقاله ختود بتا عاتوان «تحتريم ستاوا جتاير ياي بتراي
خداخفه نظاخي» که بر خبااي روش توصجفي است ،بجان خي کااد کته بتا توجته بته وابستتري
ختقابل اقتصادي کشورها ،براي خؤثر بودن تحريم هاي اقتصادي ،بايد کشورهاي بجشتتري بتا
ين خوافق باشاد .به عبارتي نتجهه باال به خوفق نبودن تحريمهاي يکهانبه اشاره خيکااد.
تي سبفجس )0331( 2در خقاله اي با عاوان «ييا تحريم خؤثر است» ،به بررسي تحريم هتاي
اقتصادي ررداخته است .وي به ايص نتجهه رسجده که هرگونته تتالش بتراي افت ايش شتدت
تحريم ها در جهت خخالا خي باشد .يعاي تتالش احتمتال بته اجترا دريوردن تحتريم هتا را
توسط کشورهاي فرستاده کاهش خي دهد زيرا تحريم باع

نشتده کته کشتورهاي هتدف،

قوانجص بجصالمففي را نقض کااد.
ررگ )0333( 9در خطالعه اي با عاوان «احساس خطفو

يا عمل خااستذ بتا تحتريم» بته

ارزيابي اثر خالص تحريم هاي اقتصادي يخريکا بر ايران در خالل دوره زختاني 0339-2111
ررداخته ،به گونه اي که اثر خالص ين را خافي ارزيابي خي کاد .وي نتجهه خي گجرد که با وجود
خسارت هاي اقتصادي ،اجص تحريم هايي نتوانسته ايران را به تغججتر رفتتار در دستتجابي بته
اهدافش وادار کاد .وي رجشاهاد کرده که يخريکا بايد تحريمهاي يکهانبه را رها سازد.


1. Cortright, D. and G. A. Lopez
2. Tisblis
3. Preeg
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يخوزگار ( )0336در خطالعه اي با عاوان «اقتصاد ايران و تحريم هاي اياالت ختحده» نشتان
داد که تحريمهاي يخريکا نتايج قابل انتظاري بههمراه نداشته است بهگونتهاي کته هجچرونته
تغججري در خواضع ايران صورت نپ يرفته است .کالوسص )0333( 0همجص نتجهه را در خطالعه
خود با عاوان «شوراي روابط خارجي» تأيجد خيکاد.
خرتضي بهروزي فر ( )0999در خطالعه خود با عاوان «اثر تحريم هاي يکهانبه يخريکا بتر
اقتصاد بازرگاني اياالت ختحده و بازارهاي جهان انرژي» با استفاده از الروي جاذبه و روش
OLS

اثرات عمال تحريمهاي اقتصادي بر تعداد بسجاري از کشورها ،به ايتص نتجهته رستجده

است که خحدوديت هاي ايهاد شده توسط يخريکا براي ايران با سجاست ايتص کشتور جهتت
تاود بخشجدن و اف ايش عرضه جهاني نفت در تضتاد ختي باشتد .نتتايج خطالعته وي نشتان
خي دهاد که اعمال تحريم هاي گسترده اثر عمجقي بر جريان ختقابتل دارد و حتتي در حتدود
 31درصد ين را کاهش خيدهد.
ع ي نژاد و نوراني ( )0999در خطالعه اي تحت عاوان «بررستي يثتار تحتريم بتر اقتصتاد
ايران با تأکجد بر تهارت خارجي» به بررسي يثار تحريم اقتصتادي بتر تهتارت ختارجي در
ايران ررداخته است .نتايج ايص خطالعه نشان خي دهد که اياالت ختحتده در فاصتفه ستال هتاي
 0363تا  2119با برگ يدن سجاست دشماي با ايران ،ستعي در تضتعجا اقتصتاد کشتور ختا
داشته و بعد از اعمال تحريم هاي ختخفا ،در حوزه هاي اوالً باوجود تحريم هتاي اقتصتادي
ايران ،بخش انرژي ادان از ايص تحريم ها اثرر ير نبوده و همچاان به رشد و توستعة ختود
اداخه خيدهد.
روش تحقيق
در ايص خقاله بهخاظور بررسي يثار تکانههاي تولجتد نفتت ناشتي از تحتريمهتا بتر رشتد
بخش هاي اقتصادي در ته يه و تحفجل روابط خجان فعالجتهاي اقتصتادي از رويکترد داده-
ستانده استفاده شده است .روش داده ت ستانده را خيتوان در شترايط ختعتارف و در شترايط


1. Clawson
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ويژه الروسازي نمود .در شرايط ختعارف فرض برين است که همه فعالجتت هتاي اقتصتادي
داراي شرايط يکساني هستاد ،حال ينکه در شرايط ويژه ،تولجتد بعضتي از فعالجتتهتا و يتا
خحصوالت خاص ،تحتت تتأثجر عتواخفي همچتون تحتريم هتاي اقتصتادي ،ستهمجه باتدي،
ججره بادي ،خشکسالي و ...در کوتاهخدت با خحدوديت تولجد خواجه ختيشتوند .تحتت ايتص
شرايط ،خبادالت واسطهاي بجص فعالجتي حداقل براي ين دسته از فعالجتها و يتا خحصتوالت
خاص را که با خحدوديت ظرفجت تولجدي خواجته هستتاد .نمتيتتوان در شترايط ويتژه در
الروسازي خورد استفاده قرار داد زيرا اف ون بر فترض شترايط يکستان فعالجتتهتا ،فترض
ديرري نج بايد در نظر گرفته شود و ين ايص است که کفجه فعالجتهاي عرضتهکااتده بتدون
هجچ گونه خحدوديتي بايستي تماخي نجازهاي فعالجتت تقاضتاکااده را تتأخجص نماياتد .در ايتص
خقاله بهخاظور راسخرويي به سوالهاي خطالعه ،با توجه به خحتدوديت تحتريم از روش داده
ت ستانده در شرايط خختفط بهره جستهايم .الروسازي بر اساس شجوه (تکاج ) داده ت ستانده
با دو رويکرد تولجد (دريخد) و ه ياه انهاف خيشود .رويکرد تولجد ،ضرايذ ف اياده تولجتد را
بهدست خي دهد که يثار و تبعات خستقجم و غجرخستقجم اف ايش تقاضاي نهايي (و يا هر يت
از اج اي ين) در هر فعالجت بر اف ايش تولجد فعالجتهتا و کتل اقتصتاد را نشتان ختيدهتد.
رويکرد ه ياهاي نج بجشتر در خحاسبه و رجشبجاي قجمتها ختورد استتفاده قترار ختيگجترد.
رويکرد تولجد با تأکجد بر يثار اقتصادي ناشي از اف ايش و يا کاهش صادرات نفتت ختاف بتر
تولجد ساير فعالجتها خورد توجه قرار خيگجرد.
 .1ضرايب فزاينده توليد به توليد از ديدگاه فعاليت تقاضاکننده
بر اساس رابطه تراز تولجدي در الروي داده-ستانده خج ان ستانده کل در هر فعالجت برابر
خواهد بود با حاصل جمتع تقاضتاي واستطه و تقاضتاي نهتايي از فعالجتت يتاد شتده ،کته
بهصورت رابطه زير بجان خيشود.
()1
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در رابطه ( ، Xij ،)0خج ان خريداري فعالجت  jاف از خحصوالت تولجد شده در فعالجتت i
اف را نشان خيدهد .همچاجص fi ،بجانرر خج ان تقاضاي نهايي دولت ،خانوارها ،بختش ختارج
(صادرات و واردات) و يا حسا

انباشت سرخايه از خحصوالت و خدخات تولجتد شتده در

فعالجت  iاف است.
بر يورد يثار خستقجم و غجرخستقجم اج اي تقاضاي نهايي در ي

فعالجت (بهشتکل ختاص

اف ايش و يا کاهش صادرات) ،در ابتدا نجازخاد خحاستبه ختاتريس ضترايذ فاتي فعالجتت در
فعالجت با فرض ساختار ثابت فروش خحصول است .خاتريس ضرايذ فاي از تقسجم خصرف
واسطهاي ين فعالجت به ستانده کل ين فعالجت حاصل خيگردد.
()2
رس از ين ،با استفاده از خاتريس ضرايذ فاي خيتوان ختاتريس ضترايذ ف اياتده تولجتد
فعالجت در فعالجت با فرض ساختار ثابت فروش خحصول را خحاسبه نمود .در ايتص صتورت
رابطه تراز تولجدي الروي تقاضاخحور بهصورت روابط زير نمايش داده شده است.
()9
()4
()2
به خاظور در

بهتر شرايط ويژه براي ي

اقتصاد فرضتي سته فعتالجتي بتهصتورت زيتر

بازنويسي نمود:
()6
بر خبااي رابطه باال ،رابطه تراز تولجدي هر ي

از فعالجتها بهصورت زير است:

()6
(+
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ختغججرهاي برون ا و درون اي هر فعالجت در رابطه زير نشان داده شده است:

()9
کتته در ين  f2 ،f1و  f3ختغجرهتتاي برون ت ا و  x2 ،x1و  x3ختغجرهتتاي درون ت اي ستته
فعالجت خيباشاد .با در نظر گرفتص فرضهاي شرايط ختعارف ،رابطه ( )20ختيتوانتد خباتاي
انواد سجاستر اريها و برناخهري يهاي بخشي در کوتاهخدت و خجانخدت قرار گجترد .حتال
اگر فرض شود بعضي از فعالجتها يا خحصوالت خاص ،خشمول عواخل شرايط ويتژه قترار
گجرند ،تحت ايص شرايط ديرر نميتتوان از رابطته ( )20کته ختااستذ بتا شترايط و عواختل
ختعارف است ،در شرايط ويژه استفاده نمود و باابرايص الزف است فعالجت و يا فعالجتتهتاي
خشمول شرايط ويژه و غجرخشمول شرايط ويژه ،خشخص گردند .در اياها فترض ختيشتود
فعالجت سوف ،خؤلفههاي شرايط ويژه را دارد .يکي از خؤلفهها ايص است که فعالجت ياد شتده
با خحدوديت طرف عرضه خواجه خيشود .دو فعالجت ديرر تحت تتأثجر شترايط ويتژه قترار
نمي گجرند و شجوه خاظور کردن ينها در الرو ،هماناد شترايط ختعتارف استت .بتا توجته بته
توضجحات باال ،رابطه بهصورت زير اصال خيگردد:
()3
رابطه ( )3به شکل ي
()01

رابطه خاتريسي بهصورت زير است:
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ختغجرهاي برون ا و درون اي رابطه ( )01به شکل زير سازخاندهي خيشوند:
()00
()02
حال اگر رابطه ( )9با رابطه ( )02خقايسه شود ،اد نکته کفي زير بهدست ختيييتد کته
خحاسص و خعايذ هر يت

از ينهتا را در سجاستتر اري و برناختهريت ي فعتالجتي در شترايط

ختعارف و ويژه يشکار خيکاد:
 درايههاي خربوط به تالقي فعالجتهاي  0و  2در خاتريسهتاي

و

بتا هتم

برابرند ،ولي درايههاي تالقي فعالجتهاي بدون خحدوديت عرضه (فعالجتتهتاي 0
و  )2با فعالجت خحتدوديت عرضته (فعالجتت  )9و همچاتجص تالقتي فعالجتت  9بتا
فعالجت  9ختفاوت خيباشاد.
 خاهجت عبارت الروي خختفط يا الرتوي ختغجرهتاي خختتفط و يتا الرتوي فعالجتت
خحدوديت عرضه در رابطه ( )22نسبت به رابطه ( )3يشکار خيگردد ،به ايص خعاتا
که ) (fو ) (xبراي کفجة فعالجتها به ترتجذ ختغجرهاي برون ا و درون استت حتال
ينکه  Fو  xدر رابطه ( )02براي دو فعالجت (فعالجتهاي بدون خحدوديت عرضه)
برون ا و درون ا و براي فعالجتت ( 9فعالجتت خحتدوديت عرضته) x3برونت ا و f3
درون است .به ايص ترتجذ از ديدگاه ختغجرهاي برون ا و درون ا ترکجبي و يا خختتفط
است.
 از ديدگاه سجاستر اري ،رابطه ( )9با توجه به فرضهاي خشخص فقط خيتواند يثتار
و تبعات اف ايش تقاضاي نهايي را بر اف ايش تولجتد ختورد ستاهش قترار دهتد .رتل
ارتباطي ين نج ضرايذ ف اياده تقاضا به تولجد استت .حتال ينکته در رابطته ( )22دو
سطح سجاستر اري بهدست خيييد .0 :يثار تبعات اف ايش تقاضاي نهايي فعالجتهاي



فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال اول ،شماره دوم ،زمستان  5931ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

515

غجر خحدوديت عرضه ) (f2,f1بر اف ايش تولجد همان فعالجتها ) .(x2,x1نتايج حاصتفه
با نتايج رابطه ( )9در خورد دو فعالجت يکسان خواهد بتود  .2يثتار و تبعتات کتاهش
تولجد فعالجت  9بهعاوان فعالجت خحدوديت عرضه بر کاهش تولجد ساير فعالجتهتاي
اقتصادي بدون خحدوديت عرضه .در اولي ضرايذ ف اياتده تقاضتا بته تولجتد بتراي
فعالجتهاي  0و  2حاکم است و در دوخي ضرايذ ف اياده تولجتد بته تولجتد .هتر دو
ضرايذ ف اياده خبتاي بر فعالجت تقاضاکااده است که با رو کفي الروي تقاضاخحور
لئونتجا در قالذ رجوندهاي رسجص هماهاري دارد.
 .2ضرايب فزاينده توليد به توليد از منظر فعاليت عرضه کننده
در بخش رجشجص يثار و تبعات کاهش تولجد فعالجت خحتدوديت طترف عرضته بتر کتاهش
تولجد ساير فعالجتها و کل اقتصاد بر حسذ رجوند رسجص و از خاظر فعالجت تقاضاکااده بررستي
شد .حال اگر فعالجت يادشده به عاوان عرضهکااده ظاهر گردد ،يثار و تبتتعات کتاهش تولجتد
ايص فعالجت بر ساير فعالجتهاي اقتصادي در قالذ اصتتتال الرتوي عرضتتتهخحتور «گتش»
نشتان داده خيشود .به ايص خاظور ابتدا از رابطه تراز تولجدي ختعارف و استتتاندارد عرضتتتته-
خحور «گش» در شرايط ختعتارف استفاده خيشتود.
رابطه ( )01و ( )00بخش رجشجص را براي ي

(کرشار و هابج

.)2113 ،

اقتصاد سه فعالجتي خيتوان به صورت زيتر

بازنويسي نمود:
()6
بر خبااي رابطه باال ،رابطه تراز تولجدي هر ي

از فعالجتها بهصورت زير است:

()6
(+
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ختغجرهاي برون ا و درون اي هر فعالجت در رابطه زير نشان داده شده است:

()9
در رابطتته ( W2 ،W1 ،)29و  W3ختغجرهتتتاي برونتت ا و  x2 ،x1و  x3ختغجرهتتتاي
درون اي الروي عرضهخحور «گتش» ختي باشتاد .بتا رعايتت فتروض خشتخص در شترايط
ختعارف ،رابطه ياد شده را خي توان در سجاستر اريهتاي کوتتاهختدت و خجتانختدت ختورد
استفاده قرار داد .حال اگر فعالجت سوف در شرايط ويژه قرار گجرد ،الزف است که رابطة ()29
اصال گردد .در ايصصورت داريم:
()3
رابطه ( )23به شکل ي

رابطه خاتريسي بهصورت زير است:

()01
ختغجرهاي برون ا و درون اي رابطه ( )29به شکل زير سازخاندهي خيشوند:
()00
()02
اانچه رابطه ( )29با رابطه ( )92خقايسه شود ،تفاوتهاي ينها از ديدگاه سجاستتر اري
و برناخهري ي بخشي در شرايط ختعارف و ويژه خشخص خيشود.
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برابر هستتاد،

ولي درايههاي تالقي فعالجتهاي بدون خحدوديت عرضه و همچاتجص تالقتي فعالجتت  9بتا
فعالجت  9ختفاوت است.
خاهجت خختفط بودن رابطته ( )92نستبت بته ( )29بته ايتص خعااستت کته  wو  xبتراي
فعالجتهاي  0و  2به ترتجذ برون ا و درون ا خحسو

خيشوند ،حال ينکه عکتس ين بتراي

فعالجت  9خصداو رجدا خيکاد.
از ديدگاه سجاستر اري ،رابطه ( )29با توجه به فرضهاي خشخص فقط خيتواند يثتار و
تبعات اف ايش تقاضاي نهايي را بر اف ايش تولجد خورد ساهش قرار دهد .رل ارتباطي ين نج
ضرايذ ف اياده عواخل اولجه به تولجد است .حال ينکه در رابطه ( )92دو سطح سجاستر اري
بهدست خيييد .0 :يثار تبعات افت ايش عواختل اولجته فعالجتتهتاي غجترخحتدوديت عرضته
) (w2,w1بر اف ايش تولجد همان فعالجتها ) .(x2,x1نتايج حاصفه بتا نتتايج رابطته ( )29در
خورد دو فعالجت يکسان خواهد بود  .2يثار و تبعات کاهش تولجتد فعالجتت ستوف بتهعاتوان
فعالجت خحدوديت عرضه بر کاهش تولجد ستاير فعالجتتهتاي اقتصتادي بتدون خحتدوديت
عرضه .در اولي ضرايذ ف اياده تقاضا به تولجد براي فعالجتهتاي  0و  2حتاکم استت و در
دوخي ضرايذ ف اياده تولجد به تولجد .هر دو ضرايذ ف اياده خبتاي بر فعالجتت عرضتهکااتده
است که با الروي عرضه خحور «گش» در قالذ رجوندهاي رجشتجص همتاهاري دارد .ازجمفته
خشکالت اساسي بهکارگجري الروهاي اصال شده «لئونتجا» و «گش» ،رونري استفاده از
خعجار و يا خعجارهاي کاهش تولجد فعالجت يا فعالجتتهتايي هستتاد کته در شترايط ويتژه بتا
خحدوديت تولجد خواجه خيشوند .در عمل سه خعجار خورد استفاده قرار خيگجرد:
 کاهش تولجد بر حسذ ارزش ي

واحد تولجد.

 کاهش تولجد بهصورت درصد و نتايج بهدست يخده بهصورت ارزش واقعي تولجد.
 در نظر گرفتص کاهش ظرفجت تولجدي فعالجت و يا فعالجتهتاي خحتدوديت طترف
عرضه (بانويي.)0931 ،

511ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی آثار تحريمهای نفتی بر رشد بخشهای اقتصادی ايران با استفاده از...

در ايص گ ارش از خعجار دوف استفاده خيشود ،براي ايص خاظتور از نستبت کتاهش تولجتد
فعالجت نفتخاف و گاز طبجعي بر اثر تحريمها استفاده شده است.
معرفي دادهها و يافتههاي پژوهش
در ايص خطالعه از جديدتريص جدول داده -ستانده بهروز شده توسط خرک رتژوهشهتاي
خهفس شوراي اسالخي براي سال  0931استفاده خي شود که ي

جدول همرتون بختش در

بخش با فرض فااوري بخش ( 60فعالجت در  60فعالجت) استت .همچاتجص فترض بتر ايتص
است که اقتصاد ايران بر اثر تحريم هتا در شترايط ويتژه قترار دارد ،در ايتص شترايط فترض
خي شود که فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي با خحتدوديت عرضته خواجته استت ،از ايتص رو،
به خاظور خحاسبه يثار کاهش تولجد ايص فعالجت بر تولجد ساير فعالجتت هتا ،بايتد از الروهتاي
خختفط داده-ستانده و رويکرد تولجد به تولجد در شرايط ويژه استفاده نمود .زيرا هر ينچه در
اقتصاد خورد تقاضا قرار خيگجرد ،بهدلجل خحدوديتهاي سمت عرضته (بتراي خثتال تحتريم
نفتي) قادر به تولجد خج ان گ شته نجست باابرايص الروهاي اصال شده داده – ستانده ختغجتر
خختفط (ترکجبي) با رويکرد تقاضا خحور و عرضه خحور قادر خواهاد بود با در نظتر گترفتص
هم خان تولجد به صورت درون ا و برون ا ،يثار شرايط ويژه اقتصادي همچون تحريم نفتتي را
در قالذ الرويي ترکجبي بر ساير بخش هاي اقتصادي بهشکل خااسبي نشان دهاد.
بررسي تأثير کاهش توليدد فعاليدن ت دنخدا و گداط يعيعدي بدر توليدد سداير
فعالينهاي اقتصاد ايران (شرايط ويژه)
در ايص قسمت بهخاظور ارائة تصويري کالن از فعالجت نفتخاف و گاز طبجعي در اقتصتاد
ايران ،سعي گرديده با تهمجع فعالجتهاي اقتصاد ايران از  60فعالجت بته  9فعالجتت ،اخکتان
ارزيابي فعالجت ياد شده فراهم گردد .جتدول ( )2قتدرت انتشتار (رجونتد رستجص) و درجته
حساسجت (رجوند رجشجص)  9فعالجت اقتصاد ايران در سال  0931را نشان خيدهد .همانگونته
که خشاهده خيشود ،فعالجت نفتخاف و گاز طبجعي از لحاظ هتر دو شتاخص در رتبته يختر
قرار دارد که بجانرر عدف قرار گرفتص ايص فعالجت در ترکجذ فعالجتتهتاي رجشتران و کفجتدي
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است .از نظر شاخص انتشار بته ترتجتذ فعالجتتهتاي صتاعت ،ستاختمان و کشتاورزي در
رتبههاي اول تا سوف قرار دارند که بجانرر بجشتريص رجوند رسجص بتا ستاير فعالجتتهتا وتتوان
باالي ينها در تحر بخشي به ساير فعالجتهاست ،و از نظر شاخص حساسجت فعالجتهتاي
خعدن ،صاعت ،کشاورزي و ي  ،برو و گاز ،به ترتجذ رتبههاي  0تا  4را دارند 20 .درصتد
از کل ستانده ايص فعالجتها خورد تقاضاي واسطهاي ساير فعالجتها قترار ختيگجترد کته 20
درصد ين خربوط به فعالجت صاعت خيباشد.
جدول شمارة ( )1ارزيابي فعاليت نفتخام و گاز طبيعي از نظر توان تحرک بخشي به توليد ساير
فعاليتها (شاخص انتشار) و توان درونيسازي و ايجاد يکپارچگي (شاخص حساسيت) در اقتصاد
ايران بر اساس جدول داده -ستانده  11فعاليتي سال 1931
فعالينها

شاخص اتتشار

شاخص حساسين

شاخص

رتعه

شاخص

رتعه

کشاورزي

0/01

9

0/03

9

نفت خاف و گاز طبجعي

1/66

9

1/66

9

خعدن

1/30

2

0/24

0

صاعت

0/93

0

0/03

2

1/69

6

0/03

4

ساختمان

0/94

2

1/69

6

حمل و نقل و ارتباطات

0/12

4

0/19

2

خدخات

1/92

6

1/91

6

ي

برو گاز

جدول هاي ( )9و ( ) 4يثار خطفق و نسبي کاهش تولجد فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي
را به دلجل تأثجر تحريم ها در بر روي تولجد ساير فعالجت هاي اقتصاد ايران ،به ترتجذ بتر
خبااي الروي خختفط تقاضا خحور و الرتوي خختتفط عرضته خحتور در قالتذ  9فعالجتت
اقتصادي نشان خي دهد .يثار اقتصادي ي

واحد تغججتر در اجت اي تقاضتاي نهتايي ،در

تولجد فعالجت هاي اقتصادي ،بر اساس ضرايذ ف اياده تولجد ارائه خي شود.
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ضرايذ ف اياده تولجد نشان خي دهاتد کته تغججتر يت
تقاضاي نهايي ،از جمفه صادرات در هر ي

واحتد از هتر يت

از اجت اي

از بخش هاي اقتصادي ،به شکل خستقجم و

غجرخستقجم ،به شکل بالقوه ه خج ان خاهر به تغججر تولجد در کتل اقتصتاد خواهتد شتد.
بديهي است که باالتر بودن ضرايذ ف اياده تولجد در هر ي

از فعالجتت هتاي اقتصتادي

نشان دهاده تعاخل بجشتر و ارتباط ن دي تر خجان ين فعالجت با ساير فعالجت هاستت .در
اداخه سعي خيشود وضعجت فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي در اقتصاد ايران (از نظر توان
تولجدي) خورد بررسي قرار گجرد.
توان تولجدي فعالجت هاي اقتصادي در جدول شمارة ( ) 2و يثار خطفق و نسبي کتاهش
صادرات و به تبع ين تقاضاي نهتايي فعالجتت نفتت ختاف و گتاز طبجعتي بتر تولجتد ستاير
فعالجتها و کل اقت صاد ،در جدول شمارة ( )9براي  9فعالجت تهمجع شده در جدول سال
 0930ارائه شده است ،همان گونه که در جدول شمارة ( )2خشاهده خي شود ،توان تولجدي
فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي برابر  0/16است که از ايص جهت در بتجص  9فعالجتت ارائته
شده ،کمتريص خقدار را داراست ايص عدد بجان رر خج ان افت ايش (کاهش)تولجتد خستتقجم و
غجرخستقجم کل اقتصاد بر اثر اف ايش (کاهش) تقاضتاي نهتايي فعالجتت نفتت ختاف و گتاز
طبجعي است.
به عبارت ديرر ،اف ايش ي

خجفجارد ريال تقاضاي نهايي فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي

به صورت خستقجم و غجر خستقجم خاهر به اف ايش  0/16خجفجار د ريال تولجد در کل اقتصتاد
خي شود فعالجت صاعت و سپس ساختمان با ارقاف 2/20و 2/04باالتريص خج ان را از لحتاظ
توان تولجدي به خود اختصاص دادهاند.
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جدول شماره ( :)2توان توليدي فعاليتهاي اقتصادي به ازاي ارزش يک ميليارد ريال تغيير در
اجزاي تقاضاي نهايي بر اساس جدول  8فعاليتي سال 1931

فعالين

توان توليدي

کشاورزي

0/66

نفت خاف و گاز طبجعي

0/16

خعدن

0/44

صاعت

2/20

ي

0/06

برو گاز
ساختمان

2/04

حمل و نقل و ارتباطات

0/69

خدخات

0/96

جدول شماره ( :)9آثار مطلق و نسبي کاهش توليد فعاليت نفتخام و گاز طبيعي بر ساير
فعاليتهاي اقتصادي بر مبناي الگوي مختلط تقاضامحور

آثار مطلق کاهش

آثار تسعي کاهش

(ميليارد ريال)

(درصد)

کشاورزي

0406

1/06

خعدن

3

1/04

صاعت

26096

1/30

0960

1/26

ساختمان

992

1/14

حمل و نقل و ارتباطات

0009

1/06

خدخات

22449

1/66

فعالينها

ي

برو گاز
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ستون اول جدول شمارة ( )9يثار خطفق کاهش تقاضاي نهايي فعالجت نفتتختاف و گتاز
طبجعي را بر تولجد ايص فعالجت و ساير فعالجتها (که به صورت زنهجرهاي بهوجود خييياتد)
را نشان خيدهد ،که به ترتجذ خاهر به کاهش تولجد فعالجتهتاي نفتتختاف و گتاز طبجعتي،
صاعت ،خدخات و کشاورزي ،ي

و برو و گتاز و ستاختمان ختيشتود .بررستيهتا نشتان

خيدهاد که در سالهاي اخجر ،تولجدات فعالجتهاي صاعتي بتا کتاهش روبترو بتوده استت
اف ون بر اثر خستقجمي که فعالجت صاعت در کاهش تولجد داشته  ،بهواسطه اثر خافتي کته بتر
ساير فعالجتها داشته ،اثر خافي غجرخستقجمي نج بر کاهش تولجتد ناختالص داخفتي دارد .بته
عبارتي ،ايص فعالجتها تأثجر و سهم قابل خالحظهاي با توجه به سهم شان از تولجتد ناختالص
داخفي (در حدود  09تا  04درصد) در رکود اقتصادي دارد .ستون دوف جتدول شتمارة ()9
يثار نسبي کاهش تولجد ساير فعالجتهاي اقتصادي را نشان خيدهد .اانچه خشاهده خيشود
«نفتخاف و گاز طبجعي»« ،صاعت» و «خدخات» به ترتجذ با  41درصد 1/29 ،درصد و 1/66
درصد بجشتريص کاهش را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره ( :)4آثار مطلق و نسبي کاهش توليد فعاليت نفتخام و گاز طبيعي بر ساير
فعاليتهاي اقتصادي بر مبناي الگوي مختلط عرضهمحور

آثار مطلق کاهش

آثار تسعي کاهش

(ميليارد ريال)

(درصد)

کشاورزي

9296

1/40

خعدن

913

1/46

صاعت

22221

1/99

ي  ،برو و گاز

9029

1/62

ساختمان

626

1/13

حمل و نقل و ارتباطات

2426

1/96

خدخات

24904

1/64

فعالينها
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ستون اول و سوف جدول شمارة ( )4يثار و تبعات خستتقجم و غجرخستتقجم کتاهش تولجتد
نفتخاف و گاز طبجعي به خج ان  41درصد ،از ديدگاه الرتوي خختتفط تقاضتاخحور بتر روي
تولجد ساير فعالجتهاي اقتصادي نشان خيدهد .همانرونه که خشاهده ختيشتود ،کتاهش 41
درصدي تولجد فعالجت نفتخاف و گاز طبجعي بهشکل خستقجم و غجرخستقجم خاهر بته کتاهش
22221خجفجارد ريالي در تولجدات فعالجتهاي صاعتي ختيشتود و بجشتتريص تتأثجر را در ايتص
فعالجتها دارد رس از ين فعالجتهاي خدخاتي با کاهش  24904خجفجارد ريتالي در تولجتدات
رتبة دوف را دارد فعالجتهاي کشاورزي با  9296خجفجارد ريال ،ي

و برو و گاز بتا  9029و

حمل و نقل و ارتباطات با  2426خجفجارد ريال رتبة سوف تا رتاهم را از خاظتر کتاهش خجت ان
تولجد به خود اختصاص دادهاند .باابرايص در ي

نراه کفي خيتوان بجان کترد کته در شترايط

ويژه و درنتجهه خحدوديت عرضه فعالجت نفتخاف و گاز طبجعتي بته ترتجتذ فعالجتتهتاي
صاعت ،ختدخات ،کشتاورزي  ،ي  ،بترو و گتاز ،حمتل و نقتل و ارتباطتات و ستاختمان
بجشتريص يسجذر يري و کاهش رشد را دارند.
ستون دوف جدول ( ) 4يثار نسبي کاهش تولجد فعالجت هاي اقتصادي بر تولجد واقعتي
ينها را ب ر اثر کاهش به تولجد فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي نشان خي دهاد« ،فعالجت هاي
صاعتي»« ،خدخات» و « ي

و بترو و گتاز» بته ترتجتذ بتا  1/64 ،1/99و  1/62درصتد

بجشتريص کاهش تولجد را به خود اختصاص داده اند .نتايج جدول شمارة ( )4بتر استاس
الروي خختفط عرضه خحور ارايه گرديده ،در ايص حالت نج فعالجت هاي صاعتي بجشتريص
کاهش در تولجد را تهربه خي کاد ،بعد از ايص فعالجت يثار تبعات خستتقجم و غجرخستتقجم
 41درصد کاهش تولجد نفت خاف و گاز طبجعي فعالجتت هتاي «ختدخات»« ،کشتاورزي» ،
«ي

و برو و گاز» « ،حمل و نقل و ارتباطات» و «ساختمان» را تحت تأثجر قترار داده و

به ترتجذ خوجذ کاهش تولجد ايص فعالجت ها بته خجت ان  2426 ،9029 ،9296 ،24904و
 626خجفجارد ريال در اقتصاد خي شود.
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تتيجهگيري و پيشنهادها
با توجه ساختار نفتي اقتصاد ايران و وابستري باالي واردات بته ويتژه بختش صتاعت و
خدخات به بخش نفت و ارزهاي نفتي ،خوجذ گرديد تا تأثجر تحريم هتا بتر اقتصتاد کشتور
اد برابر شود .با ايص وجود ،به نظر خي رسد با کاهش اقتصاد وابسته به نفت (تغججر ساختار
اقتصادي ) بهبود ظرفجت داخفي و کاهش يسجذر يري در قالذ اقتصاد خقتاوختي و افت ايش
خوافقتااخههاي تهاري بتوان بر تحريمها فائق يخد .نتايج ايص خطالعه نشان ختيدهتد کته يثتار
خطفق کاهش تقاضاي نهايي فعالجت نفتخاف و گاز طبجعي در اثر تحريمهاي نفتي بتر تولجتد
بخشهاي اقتصادي (که بهصورت زنهجرهاي بهوجود خييياد) نشان ختيدهتد کته بجشتتريص
کاهش تولجد خربوط به بخشهاي فعالجتهاي نفت خاف و گاز طبجعي ،صاعت ،خدخات بوده
است .از نظر شاخص انتشار به ترتجذ فعالجتهاي صاعت ،ساختمان ،کشاورزي و خعدن در
رتبههاي اول تا هارف قرار دارند که بجانرر بجشتريص رجوند رسجص با ساير فعالجتهتا و تتوان
باالي ينها در تحر بخشي به ساير فعالجتهاست که بهخاظور خقابفه بتا تحتريمهتا ،تستريع
بخشجدن به رشد ساير بخش ها و در نهايت رشد اقتصتادي دولتت و بختش خصوصتي بتا
حمايت و توجه دو ادان از طريق سرخايه گ اري و اعطاي واف به ايص بختشهتا ختيتوانتد
زخجاة رشد اقتصادي ف اياده را براي کشور بههمراه داشته باشد.
توان تولجدي فعالجت نفتخاف و گاز طبجعي برابر  0/16است کته از ايتص حجت

در بتجص

بخش هاي اقتصادي ارائه شده کمتريص خقدار را داراست ايتص عتدد بجتانرر خجت ان افت ايش
(کاهش) تولجد خستقجم و غجرخستقجم کل اقتصاد بتر اثتر افت ايش (کتاهش) تقاضتاي نهتايي
فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي است .بهعبارت ديرر ،افت ايش يت

خجفجتارد ريتال تقاضتاي

نهايي فعالجت نفت خاف و گاز طبجعي بهصورت خستقجم و غجرخستقجم خاهر به افت ايش 0/16
خجفجارد ريال تولجد در کل اقتصاد خيشود فعالجت صاعت و سپس ساختمان با ارقاف  2/20و
 2/04باالتريص خج ان را از حج

توان تولجدي به خود اختصاص دادهاند .در خجان خدت براي

رهايي از رکود و حرکت بهسمت رشدهاي اقتصادي ف اياده رجشاهاد خيشتود کته در وهفته
اول به رونق و حمايت از بخش هاي صاعت و ساختمان ررداخته شود
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تأثجر را اف ايش خج ان تولجد در اقتصاد را خواهاد داشت .در نهايت راهکارهاي سجاستي زيتر
بهخاظور کاهش يثار تحريمهاي نفتي ارائه خيشود:
الا) هدايت خاابع و سرخايه گ اري دولتي و بختش خصوصتي داخفتي و ختارجي بته
بخشهاي کفجدي و رجشروي اقتصاد ايران خاناد صاعت (ساخت اب ار ر شکي ،اب ار ارتجکتي،
اب ار دقجق و ساخت وستايل نقفجته خوتتوري ،تريفتر و نتجم تريفتر) ،کشتاورزي (داختداري،
خرغداري ،ررورش کرف ابريشم و زنبور عستل و شتکار و ختاهجرجري) و ستاختمان کته بتا
داشتص توان تولجدي باال ،خيتواند خوجبات رشد اقتصتادي کشتور و کتاهش يثتار ناشتي از
تحريمهاي نفتي را فراهم سازد.
) بجشتريص اثرر يري بخشهاي اقتصادي از تحريمهاي نفتتي خربتوط بته بختشهتاي
صاعت (ساخت خواد شجمجايي و خحصوالت شتجمجايي ،ستاخت ففت ات اساستي و ستاخت
وسايل نقفجه خوتوري ،تريفر و نجم تريفر) ،خدخات (بان ها ،عمده فروشي و خرده فروشتي،
تعمجر وسايل نقفجه خوتوري) ،کشاورزي (زراعت ،باغداري و داخداري ،خرغتداري ،رترورش
کرف ابريشم و زنبور عسل و شکار) و حمل و نقل خيباشد باتابرايص سجاستتر اران بايتد از
طريق حمايت در جهت خودکفايي در تأخجص نهادههاي خورد نجاز ايص بخشها از بخش نفت
و گاز ختمرک شوند ،تا از ايص طريق بتوان يثار تحريمهاي نفتي را کاهش داد.
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