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  هاي انرژي  سنجش خالص صادرات بین بخشی یارانه ضمنی حامل

  هاي اقتصادي ایران در سطح بخش
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  چکیده

هاي بسیاري همچنان در  گذرد. ابهام هاي انرژي می سال از اجراي رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل 7ن تاکنو

هاي بسیاري در حوزه انرژي منجر شده است.  میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش خصوص

هاي اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتواي انرژي کاالها و خدمات صادراتی در  یکی از پرسش

رفته است. براي پاسخ به این پرسش اساسی هاي اقتصادي است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگ سطح بخش

مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات  1390ستانده سال  - ستانده و جدول داده -با استفاده از الگوي داده

محتواي انرژي کاالها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژي خالص صادر شده در 

هاي اقتصادي با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژي تولید بین ایران و دنیاي خارج و همچنین محاسبه ارزش  سطح بخش

محاسبه  1383ها) براساس سبد به قیمت پایه سال  هاي مختلف (قبل و پس از هدفمندسازي یارانه سبد انرژي براي سال

با  مانند بخش فلزات اساسی هاي اقتصادي بخش ازدهد، با وجود آنکه برخی  شده است. نتایج این مطالعه نشان می

خالص صادرات محتواي انرژي مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژي در محتواي کاالها و خدمات 

هاي قیمتی مانند افزایش  توانند به صرف سیاست گذاران نمی صادراتی، با خالص محتواي انرژي همسو نیست و سیاست

هاي انرژي  ژي، یارانه ضمنی انرژي را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حاملهاي انر قیمت حامل

المللی و همچنین بهبود تکنولوژي از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت  هاي بین متناسب با قیمت

  توصیه شده است.

  ستانده. -صادرات، دادهمحتواي انرژي، یارانه ضمنی انرژي، خالص  واژگان کلیدي:

  .,JEL :C67  F19, O13, Q37بندي  طبقه
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  مقدمه -1

خیز و دارنده منابع بزرگ نفت و گاز، تمایل بسیار زیادي به اعطاي یارانه به  کشورهاي نفت

طوري که قیمت انرژي در بازارهاي  انرژي در داخل مرزهاي جغرافیایی خود دارند، به

شود. براساس  المللی مشابه خود، مبادله می تر از سطح بین ینداخلی این کشورها، همواره پای

ها و بازگشت به  ترین دغدغه بسیاري از کشورهاي یادشده، رهایی از اعطاي یارانه این، مهم

هاي انرژي است. ایران یکی از  هاي جهانی و حتی اخذ مالیات از حامل سطح قیمت

هاي انرژي در قالب  ارانه حاملبه کاهش تدریجی ی 2010کشورهایی است که در سال 

هاي انرژي اقدام کرد. با وجود اجراي قانون هدفمندکردن  طرح هدفمندسازي یارانه حامل

هاي انرژي مواجه بوده که همچنان با  هاي انرژي، ایران با سبدي از حامل حامل  یارانه

ا آثار و گذاري شده است. این موضوع ب المللی، قیمت شکاف قیمتی از سطوح قیمتی بین

تبعات اقتصادي مختلفی همراه بوده که بسیاري از این موارد در مطالعات مختلف مورد 

شود، اما  توجه پژوهشگران قرار گرفته است و در بخش اول از این مطالعه به آن اشاره می

مندي  یکی دیگر از آثار و تبعات اقتصادي که مورد توجه پژوهشگران در داخل نبوده، بهره

هاي  یارانه انرژي در کشورهایی است که از کاالها و خدمات تولیدي بخشضمنی از 

کنند. بسیاري از  مختلف اقتصاد ایران در قالب کاالها و خدمات صادراتی استفاده می

شدت به نهاده انرژي وابسته  بر و به هاي مختلف اقتصادي ایران، انرژي تولیدات در بخش

و خدمات تولیدي صادراتی به دیگر کشورها،  هستند و بدیهی است بسیاري از کاالها

طور غیرمستقیم حاوي یارانه ضمنی در اقتصاد داخلی باشند. بنابراین، در عمل، دولت  به

طور غیرمستقیم هزینه یارانه انرژي را به نفع کشورهایی که کاالها و خدمات ایران را  به

ي فازهاي اول و دوم کند. از سوي دیگر، با وجود اجرا کنند، پرداخت می وارد می

هاي  تاکنون و افزایش قیمت حامل 1389هاي انرژي از آذر  هدفمندسازي یارانه حامل

هاي متفاوت، با افزایش حدود سه  انرژي و کاالها و خدمات تولیدي شامل یارانه با نسبت

، قیمت جهانی کاالها و خدماتی که به آنها 1391و  1390هاي  برابري نرخ ارز در سال

اي به میزان بسیار  آزادسازي یارانه به شد، قیمت داخلی آنها در عمل نسبت ه اعطا مییاران
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رسد این فرضیه همچنان پابرجا باشد که دولت،  رو، به نظر می زیادي کاهش یافت. ازاین

ترین اعطاکننده یارانه انرژي است و در پی آن، اعطاي این یارانه به شکل غیرمستقیم  بزرگ

رو، این پرسش اساسی مطرح  پذیرد. ازاین االها و خدمات صورت میبه بخش صادرات ک

طور خالص از طریق  هاي اقتصادي، چه میزان یارانه ضمنی به است که در سطح بخش

هاي اقتصادي در اختیار  صادرات از طریق محتواي انرژي کاالها و خدمات در سطح بخش

  نظر مهم است:گیرد؟ بررسی این موضوع از چند م دنیاي خارج قرار می

با اعطاي یارانه انرژي براي تولید کاالها و خدمات صادراتی با هدف تشویق  - الف

پذیري کاالها و خدمات داخلی در مقابل رقباي خارجی کاهش  صادرات، قدرت رقابت

یابد و این امکان وجود دارد که با ادامه این روند، در بلندمدت ایران نتواند کاالیی را  می

  با دیگر کشورها به بازارهاي جهانی عرضه کند. براي رقابت 

بسیاري از کشورهایی که توان تولید کاالها و خدمات صادراتی ایران را ندارند،  -ب

سهمی از یارانه خواهند برد که در حقیقت، به دلیل آنکه در تولید ملی نقشی ندارند، 

تر از قیمت  با قیمتی پایینشایسته دریافت آن نیستند و در عمل کاالها و خدمات ایرانی را 

  آورند و هزینه آن را باید ایران بپردازد. دست می جهانی به

یابد که در کدام بخش اقتصادي بیشترین  دولت با پاسخ به پرسش مطرح شده درمی - ج

کند. در این صورت،  طور غیرمستقیم به دنیاي خارج منتقل می میزان یارانه انرژي را به

هاي صادراتی  هاي بلندمدت در خصوص این بخش سیاستتواند در چهارچوب  می

هاي  گذاري و ایجاد بازار تأمین مالی بالفعل، توان بخش ریزي کند و با افزایش سرمایه برنامه

وري و کارایی استفاده از انرژي باال ببرد و توان رقابتی این  اقتصادي را براي افزایش بهره

تدریج یارانه ضمنی اعطا شده  تواند به لندمدت میتولیدات را افزایش دهد. این موضوع در ب

هاي اقتصادي داخلی در  را از طریق کاهش یارانه مستقیم، از بین ببرد و همچنان توان بنگاه

هاي سیاستی به دولت بیشتر مورد بررسی  طول زمان حفظ شود. این موضوع در ارایه توصیه

  گیرد.  قرار می

طور  کل مناسبی میزان یارانه ضمنی انرژي را بهتواند به ش هایی که می یکی از روش
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هاي اقتصادي مورد سنجش قرار  مستقیم و غیرمستقیم در سطح کاالها و خدمات یا بخش

گیري از الگوي مقداري  ستانده است. در این پژوهش، با بهره - تحلیل داده و دهد، تجزیه

آثار اعطاي یارانه ضمنی انرژي ستانده و با استفاده از محاسبه ضرایب فزاینده انرژي،  - داده

هاي اقتصادي مورد سنجش قرار  براي خالص صادر شده کاالها و خدمات در سطح بخش

  گیرد: ستانده با چند مالحظه صورت می -رو، استفاده از الگوي داده گیرد. ازاین می

هاي  مطالعه حاضر، یارانه کل حامل هاي انرژي: بررسی آثار یارانه کل سبد حامل -اول

)، تنها 1388فرد و اخوان ( که مطالعه طاهري  دهد، در حالی انرژي را مورد توجه قرار می

  بخش برق را مورد بررسی قرار داد.

محاسبه ضرایب فزاینده توجه به مبانی نظري و کاربردي واردات بومی و غیربومی:  - دوم

ات بومی و )، بدون توجه به جایگاه وارد1388فرد و اخوان ( برق در مطالعه طاهري

اي و نهایی صورت گرفته، در حالی که در این مطالعه به  غیربومی و تفکیک واردات واسطه

این موضوع توجه اساسی شده است. این موضوع در مطالعات خارجی از جمله تانگ و 

)، نیز مورد توجه 2008( 3) و چن و پانج2012( 2) ، لین و همکاران2012( 1همکاران

  . پژوهشگران نبوده است

در  وري (شدت) انرژي بین کشورهاي در حال تجارت: توجه به تفاوت بهره -سوم

) و چن و 2015( 4المللی از جمله مطالعه شنگ و لی مطالعات گذشته حتی در مطالعات بین

الملل توجهی  وري در محتواي انرژي تجارت بین )، به موضوع تفاوت بهره2008پانج (

)، در مطالعه حاضر مورد 2012لعه تانگ و همکاران (نشده است. این موضوع براساس مطا

  توجه قرار گرفته است. 

در  توجه به نحوه محاسبه سناریوهاي قیمتی یا به عبارت بهتر، شکاف قیمتی: - چهارم

)، توجهی به نحوه 1388فرد و اخوان ( محاسبه یارانه ضمنی صادرات برق توسط طاهري

ه است. همچنین در محاسبات و ارایه هاي اقتصادي نشد محاسبه در سطح زیربخش
 

  

1- Tang et al.  
2- Lin et al.  
3- Chen and Panjh  
4- Sheng and Li  
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اند. در مطالعه  سناریوهاي قیمتی مشخص نیست که سناریوها برچه مبنایی اعمال شده

هاي انرژي براساس سبد  حاضر، از شکاف قیمتی که برپایه محاسبه شاخص قیمت حامل

 پایه بوده، استفاده شده است.

خش بعدي، به مروري بر مطالب این مقاله در چند بخش سازماندهی شده است: ب

 - مطالعات تجربی در این زمینه اختصاص دارد. بخش سوم، به مبانی نظري الگوي داده

پردازد. در این بخش، مبانی نظري میزان یارانه ضمنی انرژي اعطایی در سطح  ستانده می

هاي اقتصادي ارایه و براي نخستین بار به موضوع شکاف قیمتی و روش محاسبه آن  بخش

هاي آماري پژوهش اختصاص دارد. بخش  شود. بخش چهارم، به ارایه پایه ته میپرداخ

بندي و  گیري، جمع پردازد و در نهایت، نتیجه تحلیل آن می و پنجم، به ارایه نتایج و تجزیه

  شود. هاي سیاستی ارایه می توصیه

  مروري بر مطالعات تجربی -2

ات نظري و تجربی مورد بررسی قرار مطالعه حاضر از منظر پژوهشی از دو منظر در ادبی

توان در قالب الگوهاي تعادل جزیی یا الگوي تعادل  گیرد. مطالعات در این زمینه را می می

)SAM(ستانده، الگوي ماتریس حسابداري اجتماعی  - عمومی به سه گروه الگوي داده
و  1

طور عموم در  هبندي کرد. این مطالعات ب طبقه CGE(2الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه (

  سطوح ملی مورد توجه قرار گرفته است. 

مطالعاتی هستند که در قالب تعادل جزیی به بررسی آثار اقتصادي و اجتماعی  - لفا

هاي انرژي و مانند آن  هاي انرژي، اصالح قیمت حامل هدفمندسازي یارانه حامل

برخالف الگوهاي پردازند. هرچند بررسی آثار اقتصادي و اجتماعی در این الگوها  می

مطالعاتی که به از جمله زمان صورت نگرفته است؛ براي نمونه،  طور هم تعادل عمومی به

توان به: جبل  اند، می هاي انرژي پرداخته بررسی آثار اقتصادي ناشی از اصالح قیمت حامل

)، بهبود و 1391)، صادقی و همکاران (1388نژاد ( )، خسروي1394عاملی و گودرزي (

 

  

1- Social Accounting Matrix 
2- Computable General Equilibrium 
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)، اشاره 2012) و صالحی اصفهانی (2004و همکاران ( ف)، دودونو1391فرید ( حکمتی

)، در قالب الگوهاي تعادل 1390)، دادگر و نظري (1387کرد. همچنین پیرایی و شهسوار (

  اند.  طور جداگانه مورد بررسی قرار داده ها را به جزیی آثار اجتماعی اصالح قیمت

ستانده به  -قالب الگوهاي تعادل عمومی داده گروه دوم مطالعاتی هستند که در -ب

هاي  هاي انرژي، سنجش شکاف بررسی آثار اقتصادي و اجتماعی اصالح قیمت حامل

طور مستقیم و غیرمستقیم در  مورد استفاده به 2و همچنین بررسی محتواي انرژي 1قیمتی

اعی اصالح قیمت قتصادي و اجتمااند. در این بین، در گروه بررسی آثار  سطح ملی پرداخته

)، عباسیان و اسدبگی 1389توان به مطالعات شاهمرادي و همکاران ( هاي انرژي می حامل

نیا و وصفی  )، اسماعیل1392)، اسالمی و همکاران (1391الهی و شاهنوشی ( )، نعمت1390(

  )، اشاره کرد. 1396) و اسکندري و همکاران (1394(

هاي اقتصادي در مطالعات ایران  طح بخشدر خصوص بررسی سنجش محتواي انرژي در س

هاي  شناختی انرژي )، اشاره کرد که به سنجش ردپاي بوم1395توان به مطالعه کاکائی ( می

ستانده پرداخته است. همچنین در  -هاي اقتصادي ایران با رویکرد داده فسیلی در بخش

ستانده به  -ه داده) با استفاده از الگوي پای1388فرد و اخوان ( خصوص بخش برق، طاهري

محاسبه صادرات مستقیم و غیرمستقیم برق و یارانه ضمنی پرداختی بخش برق به بخش 

 24درصد، بخش برق با  36اند. نتایج این مطالعه نشان داد که بخش صنعت با  صادرات پرداخته

درصد بیشترین سهم را در صادرات برق در قالب کاالها و خدمات  18درصد و معدن با 

اي بوده که به  هاي نویسندگان تنها مطالعه منتشر شده اند. مطالعه حاضر براساس یافته داشته

توان به مطالعه شنگ و لی  محاسبه ضمنی یارانه پرداخته است. در مطالعات خارجی نیز می

)، به 2015، اشاره کرد. شنگ و لی ()2012( ن) و تانگ و همکارا2008)، چن و پانج (2015(

پرداختند. نویسندگان  2007رانه انرژي در محصوالت صادراتی چین براي سال بررسی میزان یا

بر بوده است.  طور عمده انرژي اي از کاالهاي صادراتی چین به نشان دادند که بخش عمده

)، معتقدندکه چین صادرکننده خالص 2008) و چن و پانج (2010همچنین لین و ژیانگ (
 

  

1- Price Gap 
2- Embodied Energy 
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)، اشاره کردند که با استفاده 2012ت. تانگ و همکاران (المللی اس انرژي از طریق تجارت بین

ستانده میزان نفت به کار رفته در کاالهاي ساخته شده در چین، همچنین  - از چهارچوب داده

میزان نفت وارداتی در کاالهاي صادراتی و نحوه صادرات کاال و به عبارت دیگر، ردپاي نفت 

ی و... محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان هاي هوایی، آب در کاالهاي صادراتی به روش

 ،2011 سال و دربوده درصد  9/24میزان وابستگی چین به نفت خارجی  ،2007که در سال داد 

هاي مهم این پژوهش لحاظ  افزایش یافته است. یکی از نوآوري درصد 4/38به این وابستگی 

  1ن کشور است. مطالعه چن و چنوري (تکنولوژي) بین چین و شرکاي تجاري ای تفاوت بهره

)، بوده که در سطح 2012) نیز از دیگر مطالعات مشابه مطالعه تانگ و همکاران (2015(

توان به لین و  هاي چین صورت گرفته است. در خصوص سنجش شکاف قیمتی می استان

ز درصد ا 43/1، معادل 2007اشاره کرد. آنها نشان دادند که چین در سال  ،)2010ژیانگ (

هاي  هاي فراورده تولید ناخالص داخلی خود را یارانه اعطا کرده که عمده این یارانه در بخش

  سنگ بوده است. نفتی، برق و زغال

هاي تعادل عمومی هستند که با استفاده از الگوي  گروه سوم از مطالعات، سایر مدل -ج

حاسبه برمبناي ماتریس بر الگوي تعادل عمومی قابل م ماتریس حسابداري اجتماعی یا مبتنی

هاي انرژي  حسابداري اجتماعی صرفاً به بررسی آثار اقتصادي و اجتماعی اصالح قیمت حامل

اند. سنجش محتواي انرژي صادراتی یا بررسی خالص یارانه ضمنی  در سطح ملی پرداخته

 هاي یادشده، مورد توجه پژوهشگران در داخل و خارج انرژي صادراتی با استفاده از روش

در قالب بررسی نتایج با استفاده از الگوي ماتریس حسابداري بین، نبوده است. در این 

)، اشاره 1392الهی و همکاران ( ) و نعمت1390توان به مطالعه پرمه و همکاران ( اجتماعی می

توان به مطالعه شاهمرادي و  کارگیري الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه می کرد. در حوزه به

)، 1391نسب و حاضري نیري ( )، حسینی1394نیا و همکاران ( )، رحیمی1390همکاران (

  اشاره کرد.  3)2013و اسماعیلی و کریمی ( 2)2009منظور و شاهمرادي (

 

  

1- Chen and Chen  
2- Manzour and Shahmoradi  
3- Esmaeli and Karimi  
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طور که در بخش مقدمه اشاره شد، مطالعات تجربی داخلی که تاکنون در حوزه  همان

نجش و بررسی آثار مستقیم و طور عمده بر س تعادل جزیی و تعادل عمومی صورت گرفته، به

هاي انرژي با استفاده از الگوهاي تعادل  غیرمستقیم اقتصادي و اجتماعی اصالح قیمت حامل

ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه، متمرکز بوده و موضوع یارانه ضمنی  -عمومی داده

رچند در انرژي اعطایی به کاالهاي صادراتی تنها در مورد بخش برق صورت گرفته است. ه

)، براي محاسبه 2010مطالعه یادشده از سنجش شکاف قیمتی برمبناي الگوي لین و ژیانگ (

  هاي اقتصادي، استفاده نشده است.  کسري یا مازاد یارانه انرژي در سطح بخش

  مبانی نظري: الگوي تجارت یارانه ضمنی محتواي انرژي -3

عمومی است که کاربردهاي وسیعی،  اي تعادل ستانده یکی از الگوهاي پایه - الگوي داده

طور که در بخش مروري بر مطالعات تجربی مطرح شد،  ویژه در حوزه انرژي دارد. همان به

شناختی انرژي در سطح  این الگو مبناي نظري سنجش محتواي انرژي و ردپاي بوم

هاي بخش انرژي  هاي اقتصادي است. بیان این نکته ضروري است که قلمروي فعالیت بخش

انواعی از انرژي  1هاي تجاري هاي تجاري و غیرتجاري است. انرژي اي از انرژي مجموعه

کنند؛  اساس این، قیمت بازار را نیز تعیین می شوند و بر هستند که همه در بازار مبادله می

سنگ، نفت خام و برق از انواع انرژي تجاري هستند که در بازار مبادله  طور مثال، زغال به

شوند و به همین دلیل، قیمت  هاي غیرتجاري در بازار مبادله نمی ر مقابل، انرژيشوند. د می

توان به منابعی از انرژي اشاره  هاي معمول براي این نوع انرژي می بازاري ندارند. از مثال

کنند  آوري می جمع 2کنندگان خارج از بازار براي مصرف خود کرد که مصرف

 

  

1- Commercial Energy 
بندي انرژي تجاري  که انرژي غیرتجاري وارد بازار شود، با توجه به تعریف یادشده، سوخت حاصل از آن در طبقه درصورتی - 2

  نمونه، هیزم اولیه که از چوب  رايتواند طی زمان تغییر کند و به موقعیت مکانی وابسته است؛ ب قرار خواهد گرفت. این مرز می

در حال حاضر در بسیاري از شود.  رود، انرژي غیرتجاري تلقی می شود و در بازار به فروش نمی آوري می درختان جنگل جمع

طق، هنوز در برخی منا شود. عنوان انرژي تجاري تلقی می رود و بنابراین، به مناطق شهري (و حتی روستایی) هیزم در بازار به فروش می

عنوان هیزم به شکل انرژي غیرتجاري ادامه دارد؛ بنابراین، این منابع مانند هیزم حاصل از  آوري چوب درختان به هم مواردي مانند جمع

 ).2011بندي یادشده اشتراك داشته باشند (بهاتاچاریا،  توانند در طبقه مبادله در بازار می  درختان جنگل، در صورت مبادله یا عدم
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عنوان محتواي انرژي در چهارچوب الگوي  لعه، آنچه به). در این مطا2011، 1(بهاتاچاریا

گیرد،  هاي آماري مورد استفاده قرار می هاي اقتصادي در پایه ستانده در سطح بخش- داده

  انرژي قابل مبادله در بازار یا انرژي تجاري است.

ستانده، ابتدا رابطه تراز  -منظور تبیین مبانی مورد نیاز، در چهارچوب الگوي داده به

شود که به الگوي ضرایب فزاینده تقاضاي نهایی به تولید معروف است،  تولیدي معرفی می

تواند با توجه به ماهیت الگوي کینزي این مدل و ظرفیت نامحدود طرف عرضه،  زیرا می

رابطه بین تغییرات تقاضاي نهایی و تولید را برقرار کند. بنابراین، بدون بیان مقدمات و 

  ) قابل ارایه است:1امحور لئونتیف، رابطه (براساس الگوي تقاض

)1(                                                BYYAIYAXX  1)( 

ماتریس ضرایب فنی و  Aبردار تقاضاي نهایی،  Yبردار ستانده کل،  Xکه در آن، 

AX اي بین بخشی است. ماتریس ماتریس مبادالت واسطهB  همان ماتریس معکوس

)(1لئونتیف بوده که معادل   AI  .است  

هاي اقتصادي، میزان مبادله مستقیم و  محتواي انرژي تجارت شده در سطح بخش

سنجد. براي این منظور،  اقتصادي را می هاي غیرمستقیم انرژي تجارت شده در سطح بخش

هاي اقتصادي به صورت  ابتدا نیاز است تا میزان مصرف مستقیم انرژي در سطح بخش

  ) داریم:2نسبتی از ستانده کل محاسبه شود. براساس رابطه (

)2(               
jX

c

n
jnE

DirectjEE


 1

,

)(  

دهد، براساس این، میزان  ام را نشان میj)، میزان محتواي انرژي مستقیم بخش 2رابطه (

هاي اقتصادي براساس  محتواي کل انرژي مصرفی مستقیم و غیرمستقیم در سطح بخش

  شود: ) محاسبه می3رابطه (

)3(       




ji
jiAIDirect

j
jEETotal

j
jEE 1),()()(  

 

  

1- Bhattacharyya  
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هاي اقتصادي، نیاز است به  منظور محاسبه میزان انرژي به کار رفته در صادرات بخش به

ستانده  - نیز توجه شود. براساس این، کاربرد جدول دادهموضوع واردات بومی و غیربومی 

الملل به دو علت اصلی نامناسب است؛  متعارف در سنجش محتواي انرژي  تجارت بین

نخست اینکه سنجش محتواي منابع طبیعی (زمین، آب و انرژي) هم منشأ داخلی دارد و هم 

خلی است که بخشی از آن منشأ خارجی. منشأ داخلی، محتواي انرژي کاالها و خدمات دا

توسط جمعیت یک کشور و بخشی دیگر به صورت صادرات در سایر کشورها مصرف 

هاي اقتصادي خودکفا نیستند، یعنی براي تأمین نیازهاي  دوم آنکه تمام بخش شود. می

ها در فرآیند تولید خود به واردات نیاز دارند. واردات کاالها و  مصرف داخلی، بخش

  کشور مورد بررسی تولید و در فرآیند تولید استفاده شده است. خدمات خارج از 

هاي اقتصادي با تفکیک  بخش 1براساس این، میزان محتواي انرژي صادراتی واقعی

ماتریس ضرایب فنی به مجموع ضرایب فنی داخلی (بومی) و وارداتی (غیربومی) قابل ارایه 

  ) داریم:4رو، براساس رابطه ( است. ازاین

)4(                mAdAA   

ضرایب فنی وارداتی (غیربومی)  mAضرایب فنی داخلی (بومی) و  dAکه در آن، 

هاي اقتصادي  است. در این صورت، میزان محتواي انرژي صادراتی واقعی در سطح بخش

  ).29، ص 2015) قابل ارایه است (شنگ و لی، 5به صورت رابطه (

)5(         )()( impYExpYdAIDirectjEE
Exp
jE 






   

، در مطالعه خود، خالص صادرات محتواي نفت را در )2012ن (تانگ و همکارا

ستانده محاسبه کردند و با استفاده از  - مبادالت تجاري چین با استفاده از رویکرد داده

سنجش قرار وري انرژي را بین چین و شرکاي تجاري آن مورد  شدت انرژي، تفاوت بهره

رو، نیاز  . ازاینکردنددادند و براساس آن، محتواي نفت کاال و خدمات وارداتی را تعدیل 

جز کشور مبدأ، تفاوت  است با استفاده از شدت انرژي کشور مبدأ و شدت انرژي جهان به

تکنولوژي تولید بین کشور صادرکننده و شرکاي تجاري آن در سنجش محتواي انرژي در 
 

  

1- Actual Energy Embodied Export 
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ت وارداتی لحاظ شود. به همین منظور، ضرورت دارد بردار واردات در کسر کاال و خدما

جز کشور صادرکننده بر شدت انرژي کشور صادرکننده)  (متوسط شدت انرژي جهان به

رو،  ازاین .زیرا انرژي در واردات براساس تکنولوژي داخلی برآورد شده است ،ضرب شود

  ی است:) قابل بازنویس6) به صورت رابطه (5رابطه (

)6(  


















  ExCEIWEIimpYExpYdAIDirectjEE

NetExp
jE )( 

تجاري (خالص صادرات)  توان محتواي انرژي خالص تراز )، می6با توجه به رابطه (

هاي اقتصادي را به صورت مستقیم و غیرمستقیم سنجید، اما در ادامه،  مبادله شده بخش

نیاز هاي اقتصادي  منظور محاسبه میزان یارانه ضمنی انرژي در خالص صادرات بخش به

است از شکاف قیمتی بهره برد. هدف از این محاسبه، میزان یارانه انرژي است که به 

کنندگان خارجی منتقل شده است. رویکرد شکاف  صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف

المللی و قیمت  )، به اختالف قیمتی بین قیمت بین2010قیمتی براساس مطالعه لین و ژیانگ (

شود. بنابراین، میزان خالص محتواي مستقیم و غیرمستقیم یارانه  می پایه سبد انرژي گفته

  ) قابل سنجش است:7هاي اقتصادي از طریق رابطه ( انرژي صادر شده در سطح بخش

)7(            ( ) NetExpDIES IP RP E    

هاي پایه یا اولیه  قیمت RPالمللی (یا معیار) انرژي و  هاي بین قیمت IPکه در آن،

کننده یارانه مستقیم و غیرمستقیم  ) بیان7براي انرژي هستند. عالمت مثبت نتیجه رابطه (

هاي انرژي است که در محتواي خالص صادرات کاالها و خدمات  (ضمنی) روي حامل

ختی به انرژي جاي گرفته است و هرچه این شکاف قیمتی بیشتر باشد، یارانه ضمنی پردا

  جویی در هزینه یارانه انرژي است.  بیشتر خواهد بود. برعکس، عالمت منفی، به معناي صرفه

  ها و اطالعات پژوهش هاي آماري و نحوه محاسبه داده پایه -4

هاي آماري این پژوهش در پنج قسمت نیازمند محاسبه هستند که در  در این مطالعه، پایه

  شوند: می بیانطور تفصیلی  ادامه، به

) 71×71فعالیت ( در فعالیت ستانده متقارن - شده داده کارگیري جدول تجمیع  به - اول
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) که جدیدترین جدول 1394مرکز آمار ایران، ( رانیابهنگام شده مرکز آمار  1390سال 

اطالعات موجود براساس  1390ستانده سال  - . جدول داده1موجود براي اقتصاد ایران است

یک  صورت  بههاي اقتصادي،  در سطح بخش کیتفک  قابلي مصرفی و هاي تجار انرژي

  بخشی، تجمیع شده است. 31جدول 

هاي مختلف اقتصادي  محاسبه و سنجش میزان مصرف انرژي مستقیم بخش - دوم

هاي مصرف انرژي ارایه شده در ترازنامه  شده براساس داده  متناسب با جدول تجمیع

ترازنامه براساس است.  1390ان براي سال هیدروکربوري جمهوري اسالمی ایر

هاي انرژي در  (اولیه) به تفکیک حامل ، میزان مصارف انرژي 1390هیدروکربوري سال 

ستانده  - بخش خانگی در جدول داده که  ازآنجا، نشان داده شده است. 1جدول شماره 

اي انرژي وارد شود، در محاسبات سنجش محتو در نظر گرفته می زا برونعنوان یک متغیر  به

ها  فراورده شده  مصرفو به همین دلیل، میزان مصرف بخش خانگی از کل مقادیر  نشده

هاي اقتصادي از روش ارایه  رو، براي تفکیک انرژي در سطح بخش کسر شده است. ازاین

)، استفاده 1395) و کاکائی (1395)، صادقی و همکاران (1393شده در مطالعات ذاکري (

  شده است. 

   

 

  

به شکل آماري منتشر شده  1390بخشی مرکز آمار ایران براي سال 99در حال حاضر پس از تهیه این مقاله، جدول  - 1

رد طور قطع تغییر خواهد کرد و البته، با توجه به رویک رو، محاسبات این مقاله با تغییر جدول یادشده، به است. ازاین

 اي خواهد بود. تفکیک مصرف انرژي و روش به کار گرفته شده در این مقاله، محاسبه نتایج جدید نیازمند تالش جداگانه



  105    1398 بهار/ 78م/ شماره چهارو هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

  ها  به تفکیک حامل 1390در سال  ي اولیهانرژمصرف  زانیم -1دول ج

  (واحد: میلیون بشکه معادل نفت خام)

 حامل انرژي میزان مصرف انرژي

  گاز مایع  17/16

  بنزین 16/120

  نفت سفید 05/29

  نفت گاز 23/219

  نفت کوره 54/110

  ي هواییها سوخت 46/8

  گاز طبیعی 1054

  یعانات گازيمایعات و م 69/106

  سنگ زغال 42/4

  جمع 72/1668

  جمع کل منهاي مصارف بخش خانگی 97/1627

  و محاسبات پژوهش. 1390خذ: ترازنامه هیدروکربوري أم

سرفصل آورده شده  8هاي ترازنامه هیدروکربوري در  سرفصلبراساس مصارف انرژي 

کشاورزي،  ، صنعت،ونقل حملاست که شامل خانگی، تجاري، خدماتی و عمومی، 

هاي یادشده و لزوم  ی بودن سرفصلکل بهپتروشیمی، نیروگاه و پاالیشگاه هستند. با توجه 

سازي با  هاي اقتصادي، تعدیالتی براي همگن بررسی محتواي مصرف انرژي در بخش

، مقدار مصرف 2است. در جدول شماره  شده  اعمال 1390ستانده سال  -جدول داده

  .1هاي اقتصادي ارایه شده است بخشهاي فسیلی در سطح  انرژي

   

 

  

 9محاسبات پژوهش و آمار موجود در ترازنامه هیدروکربوري، معادل  براساسي فسیلی ها يانرژمقدار مصارف  - 1

 براساسکارکن وجود ندارد و  نفر 10هاي زیر  ، آمار کارگاه1390اختالف دارند، زیرا در سال  نفت خاممیلیون بشکه 

برآورد شده است. بنابراین، این امکان وجود دارد که مقدار مصارف بیشتر از مقدار واقع برآورد  1381آمارهاي سال 

  شده باشد. 



  هاي اقتصادي ایران در سطح بخشهاي انرژي  سنجش خالص صادرات بین بخشی یارانه ضمنی حامل   106

  نفت خام بشکهمعادل  –هاي اقتصادي  میزان مصرف انرژي در بخش -2جدول 

 مقدار مصرف انرژي  بخش اقتصادي  ردیف

 408،768،968 برق 1

 302،661،590  ونقل حمل 2

 227،349،411  نفت خام و گاز طبیعی 3

 202،780،000  ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی 4

 158،824،297  يرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی  5

 78،868،575  ساخت فلزات اساسی 6

 57،879،667  سایر خدمات 7

 52،052،000  اي هاي هسته هاي حاصل از تصفیه نفت و سوخت ساخت کک، فراورده 8

 38،120،185  ها ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی 9

 36،927،348  توزیع گاز طبیعی 10

 28،563،655  کشاورزي 11

 6،989،232  سایر معادن 12

 6،458،795  تریلر ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم 13

 4،479،187  ساخت منسوجات 14

 4،356،063  و تجهیزات آالت نیماش جز بهساخت محصوالت فلزي فابریکی،  15

 3،969،974  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي 16

 3،811،201  محصوالت از الستیک و پالستیک ساخت 17

 3،626،024  بندي نشده در جاي دیگر آالت و تجهیزات طبقه ساخت ماشین 18

 3،306،706  ي نشده در جاي دیگر و بازیافتبند طبقهساخت مبلمان و مصنوعات  19

 1،607،022  ي نشده در جاي دیگربند طبقههاي برقی  و دستگاه آالت نیماشساخت  20

 1،416،451  ساخت چوب و محصوالت چوبی 21

 621،152  ي و رنگ کردن خزآور عملساخت پوشاك،  22

 556،070  ونقل حملساخت سایر تجهیزات  23

 462،042  دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی 24

 455،623  شده  ضبطهاي  چاپ و تکثیر رسانه انتشار،  25

 432،503  آب 26

 386،169  زشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابزار پ 27

 217،830   ساختمان 28
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 مقدار مصرف انرژي  بخش اقتصادي  ردیف

 95،435  ها و وسایل ارتباطی ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه 29

 84،259  ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 30

 54،771  دفتري، حسابداري و محاسباتی آالت نیماشساخت  31

 1،636،182،204 کل 

) و محاسبات 1395)، کاکائی (1393)، ذاکري (1394ایران ( مرکز آمار)، 1390رازنامه هیدروکربوري (: تخذأم

  پژوهش.

عنوان  (به 1389هاي  سبد قیمت انرژي و ارایه شاخص قیمتی انرژي براي سال -سوم

 1390هاي انرژي) و سال  مبنایی براي قبل از اجراي فاز اول هدفمندسازي یارانه حامل

هاي انرژي) براساس سبد  ن مبنایی پس از اجراي قانون هدفمندکردن یارانه حاملعنوا (به

شاخص قیمت انرژي براساس مطالعه لی و در محاسبه شده است.  1383هاي پایه سال  قیمت

هاي انرژي در یک  ترین حامل )، سبدي از اصلی1394) و عزیزي و همکاران (2014( 1لین

هاي مختلف محاسبه و  شده این سبد براساس قیمت سال سال پایه مشخص شود و هزینه تمام

شده آن در سال پایه تقسیم شود. از آنجا که براي محاسبه شاخص قیمت  بر هزینه تمام

رو، باید از سبد مصرفی انرژي در  سال پایه است، ازاین 1383کننده در ایران، سال  مصرف

کل مصرف انرژي را در ایران ، 3این سال براي ساخت شاخص استفاده شود. جدول شماره 

  دهد. نشان می 1383هاي مختلف در سال  به تفکیک حامل

  1383هاي مختلف انرژي و سهم آنها در سال پایه  مقدار مصرف حامل -3جدول 

  سایر منابع  سنگ زغال  برق  گاز طبیعی  هاي نفتی فراورده  شرح

(میلیون  مقدار مصرف

  بشکه معادل نفت خام)
1/427  7/331  76  6/7  5/1  

  2/0  9/0  9  3/39  6/50  سهم (درصد)

  .1383مأخذ: ترازنامه انرژي سال 

بر سهم  بنابراین، شاخص قیمت اسمی انرژي به صورت یک میانگین موزون (مبتنی

) EPIو برق () GPI()، گاز طبیعی OPIهاي نفتی ( ها) از سه شاخص قیمت فراورده حامل
 

  

1- Li and Lin  
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روش السپیرز براساس اطالعات جدول  ها به آید. هریک از این زیرشاخص دست می به

  اند. ، محاسبه شده4شماره 

  1383بر سال پایه  نحوه محاسبه شاخص قیمت براساس شاخص السپیرز مبتنی -4جدول 

  توضیحات  فرمول  عنوان شاخص

هاي  شاخص قیمت فراورده

OPI(  نفتی (



8383

83

ii

iit

OPo

OPo
OPI

  

it
POتی: قیمت فراورده نفi ام در

  امtسال 

83i
Oمقدار مصرف فراورده نفتی :i ام

(شامل بنزین، نفت  1383در سال پایه 

گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز 

  مایع)

شاخص قیمت گاز طبیعی 

)GPI(  
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83

ii

iit

GPg

GPg
GPI

  

it
PG قیمت گاز عرضه شده در :

  امtام در سال iبخش 

83i
G مقدار مصرف گاز در بخش :

i شامل بخش  1383ام در سال پایه)

تجاري، بخش خانگی، بخش صنعتی و 

  ها) نیروگاه

  )EPIشاخص قیمت برق (





8383

83

ii

iit

EPe

EPe
EPI

  

it
Pe قیمت برق عرضه شده در :

  امtام در سال iبخش 

83i
E مقدار مصرف برق در بخش :

i شامل  1383ام در سال پایه)

  کشاورزي، صنعتی، خانگی و عمومی)

  ).1394) و عزیزي و همکاران (2014خذ: نتایج پژوهش و برگرفته از مطالعه لی و لین (أم

)، 1383آمارهاي مورد نیاز براي محاسبه شاخص قیمت انرژي از ترازنامه انرژي ایران (

هاي نفتی  زا مربوط به شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی انرژي مه مصرف فراوردهآمارنا

هاي بانک مرکزي  ) و آمارنامه1394)، گزارش تفصیلی صنعت برق ایران (1394ایران (

)، 7هاي مختلف) استخراج شده است. براساس رابطه ( جمهوري اسالمی ایران (سال

یارانه ضمنی در محتواي انرژي مبادله شده منظور ایجاد بستر محاسباتی  توان به می
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المللی، قیمت سبد انرژي قبل از اصالح قیمت  هاي اقتصادي در سطح تجارت بین بخش

عنوان قیمت پایه (اولیه) و قیمت پس از اصالح قیمت سبد انرژي  (هنگام اعطاي یارانه) را به

. البته، با توجه به آنکه المللی (معیار) در نظر گرفت (پس از کاهش یارانه) را قیمت بین

ها معیار  المللی در نوسان هستند و همچنان در خصوص بسیاري از حامل هاي بین قیمت

رو،  اي (مانند گاز) وجود ندارد، ازاین هاي جهانی یا منطقه مشخصی براي رسیدن به قیمت

ه پس از فاز اول در نظر گرفت 1390المللی، شاخص سبد قیمت انرژي در سال  قیمت بین

منظور بررسی روند تغییرات یارانه ضمنی صادراتی در سطح  شده است. همچنین به

هاي اقتصادي، شاخص قیمت براساس آخرین آمار و اطالعات موجود، براي  بخش

عنوان مبنایی براي قبل از  به 1383براساس سبد پایه سال  1388و  1387هاي  سال

، براساس 1392و  1391، 1390هاي  سال هاي انرژي و براي هاي حامل هدفمندسازي یارانه

ها محاسبه شده است که  عنوان مبنایی براي بعد از هدفمندسازي یارانه به 1383سبد پایه سال 

تحلیل  طور معمول در بهها را طی زمان نشان دهد.  تواند روند تغییرات عملکرد بخش می

ازاي تغییرات  کوشند به برند و می هایی، از رویکرد تعادل جزیی بهره می حساسیتچنین 

کوچک نتایج ارایه شود، اما در اینجا با محاسبه شاخص قیمتی برحسب بشکه نفت خام و 

توان میزان خالص یارانه ضمنی  سنجش محتواي انرژي صادراتی بر همین اساس، می

هاي اقتصادي  صادراتی را براساس ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی در سطح بخش

  محاسبه کرد.

جز ایران  محاسبه شدت انرژي ایران و شدت انرژي تمام کشورهاي جهان، به -مچهار

) است. براساس این و برپایه آمار ترازنامه 7وري در رابطه ( منظور تأثیر بهره به 1390در سال 

و میزان متوسط شدت انرژي  15/0)، میزان شدت انرژي ایران معادل 1390انرژي (

) مورد استفاده 7برآورد شده است که در رابطه ( 11/0عادل جز ایران، م کشورهاي جهان، به

تواند تفاوت در تکنولوژي تولید محصوالت را بین کشورهاي مبدأ و  و میگیرد  میقرار 

مقصد نشان دهد. همچنین با توجه به آنکه آمار و اطالعات شرکاي تجاري ایران در سطح 

ها از یک شاخص تفاوت  بخشناچار براي تمام  هاي اقتصادي مشخص نیست، به بخش
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  . شود میوري مشخص استفاده  بهره

اي بین بخشی با استفاده از روش  تفکیک واردات از ماتریس مبادالت واسطه -پنجم

)، از فروض اساسی محاسبه در این مقاله است که در 1391ارایه شده در مطالعه بانوئی (

ی عیمنابع طبشناختی  ش ردپاي بومو سنج الملل نیبتحلیل محتواي منابع طبیعی در تجارت 

 - ي آن مستلزم دو فرض اساسی دیگر نیز هست. در جدول دادهریکارگ بهکاربرد دارد و 

تولید داخلی و واردات) برمبناي ( يا هاي واسطه شود، تمام نهاده متعارف فرض می ستانده

 با سهیمقا در .شود بومی) تولید می( یداخلهاي  ، توسط بخش1فرض رقابتی بودن واردات

ستانده، سنجش نیازهاي  - ی انرژي در چهارچوب جدول داده خارج يتقاضا سنجش

(محتواي انرژي) در تولید کاالها و خدمات واردات  رفته کار بهمستقیم و غیرمستقیم انرژي 

 - تر است؛ نخست اینکه ماهیت و جایگاه واردات در نظام حسابداري داده  به دالیلی پیچیده

گیرد. تنها  ي قرار میریگ اندازهشخص شود، فرض رقابتی بودن واردات مبناي ستانده باید م

 است. دوم آنکه سنجش قابلرفته در واردات   کار هاي به در چهارچوب این فرض، انرژي

اي) تفکیک شود،  مصرفی و سرمایه( ییهااي و ن واردات به دو گروه واردات واسطه اگر

است و  سنجش قابلدر هر گروه از واردات  استفاده موردتحت این شرایط، انرژي 

کند. سنجش محتواي  تر می انرژي) را برجسته( یعیطبترتیب مفهوم محتواي منابع  بدین

اي است که در تولید  يانرژ مقدارواردات بر دو نوع است؛ نوع اول،  خصوص درانرژي 

اي و  سرمایه ایی (واردات کاالي نه عنوان بهو  رفته کار بهکاالها و خدمات سایر کشورها 

شود. نوع دوم، مقدار انرژي  مصرفی) در داخل کشور توسط جمعیت آن کشور مصرف می

اي در فرآیند  واسطه به صورترفته در تولید کاالها و خدمات واردات است که   کار به

شود و بخشی از آن در فرآیند تولید تقاضاي نهایی داخلی و  ها استفاده می تولید بخش

رود و دوباره به خارج  می کار به در فرآیند تولید کاالها و خدماتی صادراتی  مابقی آن،

 

  

شوند، اما به میزان  ک کشور میکاالهایی هستند که گرچه وارد ی )،Competitive Importsواردات رقابتی( - 1

 آنهاورود  شده تمامدر داخل بیش از هزینه  آنهاشوند؛ هرچند امکان دارد هزینه تولید  زیادي نیز در آن کشور تولید می

  به داخل کشور باشد.
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)، با 1391). براي این منظور براساس مطالعه بانوئی (1395شود (کاکائی،  کشور صادر می

هاي داخلی  اي، توسط بخش هاي واسطه فرض واردات رقابتی، با توجه به آنکه تمام نهاده

اي  ش سوم الگوي تفکیک واردات، ماتریس مبادالت واسطهشوند، براساس رو تولید می

 کارگیري است.  ) قابل به7داخلی مبناي محاسبه خواهد بود و در رابطه (

  تحلیل نتایج و تجزیه -5

هاي مختلف ارایه  )، نتایج در قالب جدول7) و (6کارگیري رابطه ( در ادامه، با توجه به به

، محتواي انرژي کاالها و خدمات صادراتی و 5ه شده است. براساس اطالعات جدول شمار

وارداتی ارایه شده است. براساس این، به ترتیب بخش نفت خام و گاز طبیعی با سهم 

درصدي و برق با سهم  59/16درصدي، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با سهم  98/40

) صادر شده بر درصدي، بیشترین حجم از محتواي انرژي کاالها و خدمات (انرژي 54/13

هاي واردکننده کاالها و خدمات  شوند. همچنین عمده بخش به دیگر کشورها را شامل می

 73/21با محتواي انرژي باال، به ترتیب ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با سهم 

 يدرصد 77/15درصدي و ساخت فلزات اساسی با سهم  43/21درصدي، برق با سهم 

  هستند. 

وري) بشکه  کاالها و خدمات صادراتی و وارداتی (با اعمال تفاوت بهره محتواي انرژي -5جدول 

  معادل نفت خام

  هاي اقتصادي بخش

محتواي انرژي 

کاالها و خدمات 

  صادراتی

  درصد
محتواي انرژي کاالها 

  و خدمات وارداتی
  درصد

 1,08 2،045،625,415 0,41 2،254،620,136  کشاورزي

 1,43 2،692،193,117 40,98 226،687،046,388  نفت خام و گاز طبیعی

 1,00 1،895،792,648 0,55 3،018،264,364  سایر معادن

ساخت محصوالت غذایی و انواع 

  ها آشامیدنی
3،987،463,931 0,72 4،000،757,937 2,12 

 0,00 6،686,674 0,00 2،358,395  ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
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  هاي اقتصادي بخش

محتواي انرژي 

کاالها و خدمات 

  صادراتی

  درصد
محتواي انرژي کاالها 

  و خدمات وارداتی
  درصد

 0,45 854،078,164 0,27 1،482،461,553  ساخت منسوجات

ساخت پوشاك، عمل آوري و رنگ 

  کردن خز
113،737,806 0,02 74،311,660 0,04 

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت 

  چرمی
291،196,044 0,05 50،105,861 0,03 

 0,55 1،044،404,900 0,09 505،926,983  ساخت چوب و محصوالت چوبی

 1,60 3،028،680,870 0,25 1،358،190,659  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

 0,06 107،647,779 0,01 67،541,740  هاي ضبط شده چاپ و تکثیر رسانه انتشار، 

هاي حاصل از  ساخت کک، فرآورده

  تصفیه نفت
19،492،745,132 3,52 9،091،179,714 4,81 

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت 

  شیمیایی
91،754،138,355 16,59 41،043،062,448 21,73 

ساخت محصوالت از الستیک و 

  پالستیک
1،351،399,490 0,24 972،428,947 0,51 

 11,02 20،809،259,815 4,68 25،895،587,071  ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزي

 15,77 29،780،722,582 3,65 20،199،861,359  ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز 

  ماشین آالت 
528،612,810 0,10 1،163،176,524 0,62 

بندي  آالت و تجهیزات طبقه ساخت ماشین

  نشده 
663،261,536 0,12 984،206,733 0,52 

ساخت ماشین آالت دفتري، حسابداري و 

  محاسباتی
2،893,219 0,00 12،254,066 0,01 

هاي برقی  آالت و دستگاه ساخت ماشین

  طبقه بندي نشده
316،920,808 0,06 513،328,262 0,27 

ها و  ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

  وسایل ارتباطی
19،162,864 0,00 51،069,847 0,03 

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار 

  دقیق
31،072,349 0,01 102،752,573 0,05 
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  هاي اقتصادي بخش

محتواي انرژي 

کاالها و خدمات 

  صادراتی

  درصد
محتواي انرژي کاالها 

  و خدمات وارداتی
  درصد

ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم 

  تریلر 
231،182,262 0,04 2،126،406,078 1,13 

 0,08 150،396,749 0,00 22،626,511  ر تجهیزات حمل و نقل ساخت سای

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندي 

  نشده 
525،602,062 0,10 478،682,182 0,25 

 21,43 40،472،597,826 13,54 74،920،153,792  برق 

 1,92 3،634،626,856 2,31 12،754،780,780  توزیع گاز طبیعی

 0,02 41،230,744 0,01 39،524,189  آب

 0,01 15،455,151 0,00 3،186,905   ساختمان

 10,57 19،968،392,875 11,16 61،708،438,617  حمل و نقل

 0,89 1،673،754,431 0,53 2،933،025,459  سایر خدمات

 100 188،885،269,426 100 553،162،983,569  کل

  ).6: محاسبات پژوهش و تفکیک رابطه (مأخذ

حتواي انرژي صادراتی و وارداتی از طریق کاالها و خدمات در همچنین مجموع کل م

دهد که ایران در کل، صادرکننده کاالها و خدمات  هاي اقتصادي نشان می سطح بخش

میلیارد بشکه معادل نفت خام در کل  364که تقریباً معادل  هبر به خارج از کشور بود انرژي

  اقتصاد است. 

میزان خالص یارانه ضمنی انرژي موجود در کاالها  اما هدف اصلی این پژوهش، برآورد

، ارایه شده 6و خدمات صادراتی است. براي این منظور، اطالعات موردنظر در جدول شماره 

، یارانه ضمنی انرژي براساس زمان اجراي قانون هدفمندکردن یارانه 6است. در جدول شماره 

گرفته است. با فرض آنکه سبد انرژي دوره متوالی مورد بررسی قرار  5هاي انرژي در  حامل

هاي انرژي براي انرژي  مصرفی براي تولیدکاالها و خدمات ثابت فرض شود و شاخص قیمت

ارایه شده باشد، در این صورت،  1383هاي مختلف اقتصادي براي سال پایه  مصرفی بخش

طور ضمنی  ت بهتوان میزان تغییرات (خالص) یارانه انرژي را که در تولید کاالها و خدما می
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وجود دارد، محاسبه کرد. از آنجا که محتواي انرژي براساس بشکه معادل نفت خام بوده و 

توان نشان داد که  ازاي هر بشکه معادل نفت خام محاسبه شده است، می هاي قیمتی به شاخص

نه است)، میزان یارا 1389ها (معیار همان سال  هاي قبل و پس از هدفمندسازي یارانه در سال

هاي مختلف اقتصادي به تفکیک به چه میزان برحسب بشکه  ضمنی انرژي اعطا شده به بخش

معادل نفت خام تغییر کرده است. براساس محاسبات صورت گرفته و توضیحات ارایه شده 

هاي آماري پژوهش (بخش سوم) شاخص قیمت وزنی انرژي براي سال پایه سال  در پایه

کاهش یافته، اما  77/0به  1388که این رقم در سال  بوده 87/0معادل  1387در سال  1383

و در سال  042/1، شاخص قیمت انرژي به 1389پس از آن، دو سال متوالی، یعنی در سال 

واحد  14/2، شاخص قیمت انرژي دوباره 1391افزایش داشته است، اما از سال  87/2به  1390

. براساس همین تغییرات، کرد تنزل 79/1این شاخص به  1392کاهش یافت و در سال 

  ، صورت گرفته است. 6محاسبات در جدول شماره 

  بشکه معادل نفت خام -خالص یارانه ضمنی انرژي به صادرات کاالها و خدمات  -6جدول 

  هاي اقتصادي بخش
  ها پس از هدفمندسازي یارانه  ها پیش از هدفمندسازي یارانه

1388 -1387  1388 -1389  1389 -1390  1390 -1391  1391 -1392  

 -6،935 -8،268 -11،103 14،598 22،153  کشاورزي

 -7،433،280 -8،861،468 -11،899،916 15،645،661 23،743،454  نفت خام و گاز طبیعی

 -37،249 -44،406 -59،632 78،403 118،982  سایر معادن

ساخت محصوالت غذایی 

  ها و انواع آشامیدنی
1،409- 929 - 706 526 441 

محصوالت از ساخت 

  توتون و تنباکو
459 - 302 - 230 171 144 

 -20،853 -24،859 -33،383 43،892 66،609  ساخت منسوجات

ساخت پوشاك، 

آوري و رنگ  عمل

  کردن خز

4،179 2،754 2،095- 1،560- 1،308- 

دباغی و پرداخت چرم و 

  سایر محصوالت چرمی
25،556 16،840 12،808- 9،538- 8،001- 
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  هاي اقتصادي بخش
  ها پس از هدفمندسازي یارانه  ها پیش از هدفمندسازي یارانه

1388 -1387  1388 -1389  1389 -1390  1390 -1391  1391 -1392  

 ساخت چوب و

  محصوالت چوبی
57،079- 37،612- 28،607 21،303 17،869 

ساخت کاغذ و 

  محصوالت کاغذي
177،072 - 116،681 - 88،746 66،086 55،435 

چاپ و تکثیر  انتشار، 

  هاي ضبط شده رسانه
4،251- 2،801- 2،131 1،587 1،331 

ساخت کک و 

هاي حاصل از  فراورده

  تصفیه نفت

1،102،566 726،532 552،592 - 411،497 - 345،176 - 

ساخت مواد شیمیایی و 

  محصوالت شیمیایی
5،375،374 3،542،083 2،694،069- 2،006،183- 1،682،849- 

ساخت محصوالت از 

  الستیک و پالستیک
40،171 26،470 20،133- 14،992- 12،576- 

ساخت سایر محصوالت 

  کانی غیرفلزي
539،151 355،271 270،215 - 201،220 - 168،790 - 

 317،941 379،029 508،991 - 669،207 -1،015،571  ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت 

جز  فلزي فابریکی، به

  آالت  ماشین

67،264- 44،323- 33،712 25،104 21،058 

آالت و  ساخت ماشین

  بندي نشده  تجهیزات طبقه
34،020- 22،417- 17،050 12،697 10،651 

آالت دفتري،  ساخت ماشین

  ي و محاسباتیحسابدار
992 - 654 - 497 370 311 

آالت و  ساخت ماشین

هاي برقی  دستگاه

  بندي نشده طبقه

20،819- 13،719- 10،434 7،770 6،518 

ساخت رادیو و 

ها و  تلویزیون، دستگاه

  وسایل ارتباطی

3،382- 2،229- 1،695 1،262 1،059 
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  هاي اقتصادي بخش
  ها پس از هدفمندسازي یارانه  ها پیش از هدفمندسازي یارانه

1388 -1387  1388 -1389  1389 -1390  1390 -1391  1391 -1392  

ساخت ابزار پزشکی، 

  ابزار اپتیکی و ابزار دقیق
7،598- 5،007- 3،808 2،836 2،379 

ساخت وسایل نقلیه 

موتوري، تریلر و 

  تریلر  نیم

200،894 - 132،378 - 100،685 74،977 62،893 

ساخت سایر تجهیزات 

  نقل  و حمل
13،544- 8،925- 6،788 5،055 4،240 

ساخت مبلمان و 

بندي  مصنوعات طبقه

  نشده 

4،974 3،277 2،493- 1،856- 1،557- 

 -1،143،144 -1،362،781 -1،830،056 2،406،103 3،651،441  برق 

 - 302،653 - 360،803 - 484،516 637،027 966،736  توزیع گاز طبیعی

 57 68 91 - 119 - 181  آب

 407 485 652 - 857 -1،300   ساختمان

 -1،385،145 -1،651،279 -2،217،475 2،915،471 4،424،445  نقل و حمل

 -41،789 -49،818 -66،900 87،958 133،483  سایر خدمات

 -12،088،573 -14،411،203 -19،352،562 25،444،181 38،613،438  کل

 ).7) و (6: محاسبات پژوهش و روابط (مأخذ

هاي کشاورزي، نفت  شود، بخش ، مشاهده می6براساس اطالعات جدول شماره 

خام و گاز طبیعی، سایر معادن، ساخت منسوجات، ساخت پوشاك، دباغی، ساخت 

هاي حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصوالت  کک و فراورده

شیمیایی، ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک، ساخت سایر محصوالت کانی 

بندي نشده، برق، توزیع گاز طبیعی،  غیرفلزي، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه

صادرات یارانه انرژي ها، خالص  نقل و سایر خدمات پیش از هدفمندسازي یارانه و حمل

اند؛ براي نمونه، بخش کشاورزي در  را به کشورهاي دیگر در تجارت خارجی داشته

بشکه معادل نفت خام صادرکننده خالص یارانه  22،153به میزان  1387- 1388دوره 
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هاي خود بوده، در حالی که در دوره  انرژي در محتواي کاالها و خدمات زیربخش

بشکه معادل نفت خام کاهش یافته است. پس از  – 6،935این رقم به  1391- 1392

هاي یادشده، خالص  ها، همچنان بخش ها با وجود کاهش قیمت هدفمندسازي یارانه

طور  هایی که به شود، بخش یارانه ضمنی انرژي منفی دارند. در این بین، مشاهده می

هدفمندسازي عمده صادرکننده محتواي انرژي در کاالها و خدمات هستند، پیش از 

، این روند معکوس شده و یارانه 1390اند، اما پس از سال  یارانه ضمنی مثبت داشته

شود، اما روند فوق  ضمنی انرژي در محتواي کاالها و خدمات تراز تجاري مشاهده نمی

یک روند نزولی است و امکان دارد در بلندمدت با کاهش شاخص قیمت انرژي، 

صادرات خالص یارانه ضمنی انرژي در قالب محتواي ها شاهد  دوباره در این بخش

  کاالها و خدمات صادراتی باشیم.

هاي  طور دقیق وضعیتی معکوس بخش هاي اقتصادي به اما گروه دیگري از بخش

هاي اقتصادي ساخت محصوالت غذایی و انواع  کنند. بخش اقتصادي قبلی را تجربه می

اکو، ساخت چوب و محصوالت چوبی، ها، ساخت محصوالت از توتون و تنب آشامیدنی

ساخت محصوالت کاغذي و چاپ و انتشار، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصوالت 

بندي نشده،  آالت و تجهیزات طبقه آالت، ساخت ماشین جز ماشین فلزي فابریکی، به

ها و وسایل ارتباطی، ساخت ابزار پزشکی، ابزار  ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

تریلر، ساخت سایر  ار دقیق، ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیماپتیکی و ابز

هاي خالص صادرات  آب و ساختمان پیش از هدفمندسازي یارانه ،نقل و تجهیزات حمل

منفی یارانه ضمنی انرژي را تجربه کردند، در حالی که با کاهش قیمت انرژي، به 

واي خود به صورت مستقیم و تولیدکننده کاالها و خدماتی تبدیل شدند که در محت

غیرمستقیم صادرکننده خالص یارانه انرژي بودند. با وجود این، برخالف گروه قبل، 

روند مثبت پرداخت یارانه ضمنی انرژي در صادرات کاالها و خدمات، رو به کاهش 

شدن نسبی سبد انرژي طی زمان، به دلیل  طور مشخص با ارزان  است. این گروه نیز به

قیمت انرژي و تغییرات ایستاي آن، نسبت به پیش از هدفمندسازي  ودنبدستوري 
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اند و این میزان خود را در یارانه  ها، محتواي انرژي بیشتري در تولید به کار گرفته یارانه

طور عموم صنایعی هستند  صادرات کاالها و خدمات نشان داده است. صنایع یادشده به

دهد که مثبت بودن  لبته، روند نزولی آن نشان میاند و ا هاي صادراتی که داراي مشوق

هاي یادشده در  یارانه ضمنی انرژي در محتواي کاالها و خدمات صادراتی بخش

ناچار باید به  بلندمدت ادامه نخواهد داشت و دوباره با تغییر سبد قیمتی انرژي، صنایع به

  دنبال بهبود تکنولوژي باشند.

اي اقتصادي در مبادله و تجارت خارجی یارانه ه اما روند کلی عملکرد تمام بخش

ها به کاهش خالص صادرات یارانه  دهد که هدفمندسازي یارانه ضمنی انرژي نشان می

هاي اقتصادي منجر شده  ضمنی در محتواي تولید کاالها و خدمات در سطح بخش

 میلیون بشکه معادل 38است و میزان یارانه ضمنی خالص صادر شده از رقم تقریبی 

  میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.  - 12نفت خام در روز به رقمی معادل 

هایی را که صرفاً خالص صادرکننده یارانه انرژي هستند در نظر بگیریم،  اگر بخش

، این 1388- 1389و  1387- 1388ها طی دوره  پیش از هدفمندسازي یارانه ،در مجموع

میلیون بشکه  5/26میلیون و  40ل تقریبی هاي یادشده به ترتیب معاد میزان براي بخش

معادل نفت خام بوده که بیش از نیمی از آن مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی 

هاي اقتصادي با خالص صادرات مثبت  ، سهم هریک از بخش1است. در نمودار شماره 

ا ه هاي یادشده در دوره پیش از هدفمندسازي یارانه یارانه انرژي نسبت به کل بخش

  ارایه شده است. 
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  ها ي یارانهسازسهم خالص صادرات یارانه ضمنی انرژي پرداخت شده هر بخش پیش از هدفمند - 1نمودار 

  .6هاي پژوهش و استفاده از اطالعات جدول شماره  : یافتهمأخذ

ها با خالص صادرات یارانه انرژي  هاي اقتصادي که پس از هدفمندسازي یارانه اما بخش

- 1392و  1390-1391، 1389-1390اند در دوره  هاي اقتصادي همراه بوده در سطح بخش

هزار بشکه معادل نفت خام افزایش یارانه ضمنی  502و  600، 804تقریباً به ترتیب  1391

هاي اقتصادي گروه قبل  اند که این افزایش نسبت به افزایش بخش انرژي را به همراه داشته

  بسیار محدود است. 
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  ها هم خالص صادرات یارانه ضمنی انرژي پرداخت شده هر بخش پس از هدفمندسازي یارانهس - 2نمودار 

 .6هاي پژوهش و استفاده از اطالعات جدول شماره  : یافتهمأخذ

  نتیجه گیري و پیشنهادها -6

طور که در مقدمه مطرح شد، هدف از این مطالعه، سنجش میزان خالص صادر شده یارانه  همان

هاي مختلف اقتصادي است. براي این منظور، فروض  رژي در سطح بخشضمنی محتواي ان

طور مشخص در مورد آن بحث شد و  هاي آماري نیز به مختلفی مورد توجه قرار گرفت که در پایه

توان به: فروض محاسبه قیمت سبد انرژي در سال پایه، تفکیک واردات در  از جمله آن می

وري استفاده از انرژي در  فرض ورود تفاوت در بهره اي بین بخشی و ماتریس مبادالت واسطه

طور عمده  اي که به هاي اقتصادي هاي اقتصادي اشاره کرد. نتایج نشان داد که بخش سطح بخش

بر کشور هستند، در پنج سال گذشته نسبت به قبل از  شدت انرژي هاي زیرساختی و به جزء بخش

ات تولیدي را از نظر مصرف مستقیم و غیرمستقیم ها، به نحوي کاالها و خدم هدفمندسازي یارانه

هاي یادشده  ، بخش1390اند و با وجود آنکه براساس اطالعات سال  انرژي مدیریت کرده

هاي اقتصادي هستند، اما محتواي یارانه ضمنی  صادرکننده خالص محتواي انرژي در سطح بخش

  ها متوقف شده است.  رانهانرژي صادراتی نسبت به قبل از اجراي قانون هدفمندکردن یا

%
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هاي اقتصادي مانند فلزات اساسی، با وجود آنکه پیش از  اما گروه دیگري از بخش

اند، اما یارانه ضمنی مثبتی را  ها، صادرکننده خالص محتواي انرژي بوده هدفمندسازي یارانه

انرژي،  ها، با توجه به کاهش قیمت نسبی اند، اما پس از هدفمندسازي یارانه تجربه نکرده

خالص یارانه ضمنی انرژي در محتواي کاالها و خدمات روند مثبتی را ایجاد کرد که البته، 

تواند به دالیلی از جمله بهبود تکنولوژي باشد. هرچند با توجه  میزان آن کاهنده است و می

توان در خصوص تغییرات تکنولوژي  طور قطع نمی به ایستا بودن مدل به کار گرفته شده به

  هاي اقتصادي اظهارنظر کرد. سطح بخش در

هاي اقتصادي صادرکننده  براساس این، مشخص شد، با وجود آنکه برخی از بخش

خالص محتواي انرژي در کاالها و خدمات هستند، اما این به معناي خالص صادرات یارانه 

رو،  ملحوظ و ضمنی در محتواي انرژي کاالها و خدمات نیست و برعکس. ازاین

توانند صرفاً  هاي اقتصادي نمی گذاري در سطح بخش منظور سیاست گذاران به سیاست

براساس میزان خالص صادراتی محتواي انرژي یا خالص صادراتی یارانه ضمنی انرژي 

منظور کاهش مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژي اقدام کنند. براي این منظور  به

هاي دستوري قیمتی و پویا نبودن قیمت و  هاي قیمتی نیز راهگشا نبوده، زیرا سیاست سیاست

المللی، به تورش قیمتی منجر شده است. این  هاي بین هاي داخلی با قیمت عدم تناسب قیمت

ها  هاي پس از هدفمندسازي یارانه اثر شدن افزایش قیمت انرژي در سال تورش قیمتی، به بی

حتواي انرژي و یارانه ضمنی و کاهش نسبی سبد قیمتی انرژي و در نتیجه، ناهماهنگی بین م

هاي  هاي غیرقیمتی اعم از سیاست رسد، سیاست رو، به نظر می آن منجر شده است. ازاین

هاي اقتصادي و همچنین ایجاد بازار تأمین مالی توانمند و  تأثیرگذار بر رفتار مصرفی بنگاه

هاي با  فناوريگذاري در  منظور سرمایه هاي اقتصادي به کارآمد براي توانمندسازي بنگاه

هاي اقتصادي منجر  تواند به بهبود فناوري و تکنولوژي در سطح بخش بري کمتر می انرژي

شرط بهبود قیمت سبد انرژي در طول زمان  شود و محتواي انرژي و یارانه ضمنی را البته، به

هاي انرژي با  المللی) و توانمندسازي پرداخت هزینه هاي بین (رشد قیمت تا سطح قیمت

  زمان کاهش دهد. طور هم هش مصرف از طریق بهبود تکنولوژي بهکا
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