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بخش معدن میتواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید ،ایجاد اشتغال ،ارزش افزوده
و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد .این امر با سیاستگذاریهای
صحیح در این بخش و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخشهای اقتصادی ممکن است .در این
راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا ) (DCGEبه بررسی
اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات
سایر بخشهای اقتصادی کشور ایران پرداخته است .بر اساس نتایج بدست آمده افزایش
سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی ،ارزش افزوده و صادرات همه بخشهای اقتصادی
کشور را افزایش داده است .همچنین ،چنانچه به همراه افزایش سرمایهگذاری بخش معدن و
صنایع معدنی ،بهرهوری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد ،با فرض ثبات سایر
عوامل ،سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها
به سوی بخش معدن و صنایع معدنی میشود .از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین
و پیشین ،ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی
میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخشهای اقتصادی
کشور است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع
معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیشترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.
واژههای کلیدی :معدن ،سرمایهگذاری ،بهرهوری ،تعادل عمومی قابل محاسبه.
طبقهبندی .Q33 ،O32 ،E22 :JEL
* نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
شناخت مزیتهای نسبی مناطق مختلف و هدایت سرمایهها و منابع به سمت بهرهمندی
از این مزیتها و در نتیجه ایجاد اشتغال ،افزایش ارزش افزوده و توان رقابتی در بازارهای
بینالمللی ،از جمله مهمترین اهداف سییستم اقتصادی هر کشور میباشد .بخش معدن و
صنایع معدنی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورهای دارای وفور منابع است که
از ارتباطات پیشیین و به ویهه پسیین زیادی برخوردار میباشیید .ارتباطات پیشین شامل
خریید کیااهیا و خیدمات مورد نیاز بخش معدن از جمله خدمات حمل و نقل ،کااهای
سیرمایهای ،خدمات مورد نیاز سرمایهگذاران معدنی و کارگران بخش معدن مانند مسکن
و غذا از سیایر بخشهای اقتصادی است .ارتباطات پسین شامل فعالیتهای پایین دستی
بخش معدن مانند ذوب ،پاایش و فرآوری میباشید .بنابراین رشد این بخش میتواند به
عنوان یکی از محرکه های اقتصیادی ،نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی این کشورها
از جمله ایران داشته باشد.
ایران به لحاظ تنوع منابع معدنی در بین سیایر کشورها از جایگاه ویههای برخوردار است؛
منیابع غنی و متنوع معیدنی کشیییور به لحاظ اهمیت و گسیییتره زنجیره تولیدات آن از
ایههای باادسییتی کاکتشییاف و اسییتخراالی تا ایههای پایین دسییتی کصیینایع معدنی و
شییمی معدنیی شیرایطی مشابه صنعت نفت و گاز دارد و میتواند به طور بالقوه با تلفیق
بیا مزییتهیای کشیییور در بخش نفیت و گاز ،به هم افزایی این دو مزیت و تبدیل آن به
کانونی پرتوان برای رشید و توسعه مستمر کشور تبدیل شود کسند تفصیلی برنامه ششم
توسعه6934 ،6ی.
ایران در حال حاضر با داشتن بیش از  12نوع ماده معدنی کغیرنفتیی با ذخایر حدود 49
میلیارد تن ،جزء  61کشییور اول دنیا در کانیهای فلزی و غیرفلزی اسییت ک دهقانی و
مقصییودی6931 ،2ی .وجود این ذخایر عظیم و همچنین امکان دسییترسییی به انرژیهای
ارزان قیمت و نیروی انسیانی مناسب ،موقعیت استراتهیک و رقابت پذیر بودن محصوات
آن در بازارهای منطقهای و جهانی اقتضییا میکند که تمام اقدامات و امکانات ازم در
جهت سهیم شدن این بخش در تجارت و بازارهای جهانی به عمل آید.
)Document of the Sixth Development Plan (2015
)Dehghani & Maghsoudi (2016
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پتانسییل های باای بخش معدن در ایران موجب شده است که این بخش جزء اولویتها
قرار گرفته و بر اسیاس ماده  2قانون برنامه پنجسیاله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،به عنوان یکی از موضیوعات محوری کشیور در دوره برنامه مطرگ گردد .اقتصاد
ایران بیا وجود اسیییتعیدادهای فراوان بخش معدن و ذخایر معدنی در تولید و اشیییتغال،
تاکنون نتوانسیته است از رفیت های این بخش به نحو قابل قبولی بهره گیرد .علی رغم
اینکه ایران به لحاظ ذخایر مواد معدنی رتبه  61دنیا را دارد؛ سیییهم ارزش افزوده بخش
معدن در تولید ناخالص داخلی حدود  6/9درصید اسیت کسند تفصیلی برنامه ششم توسعه،
6934ی .یکی از داییل پایین بودن سیییهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشیییور ،خام
فروشیی و عدم کسیب حداک ر ارزش افزوده از مواد خام معدنی اسیت .بر اساس ماتریس
حسییابداری اجتماعی سییال  6932منتشییره توسییک مرکز پهوهشهای مجلس شییورای
اسیممی در سال  6932مجموع تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی  112911میلیارد
ریال بوده اسییت که از این مقدار  411192میلیارد ریال ک%29ی در داخل مصییرف شییده
اسیت و  39260میلیارد ریال ک%60ی به خارال از کشیور صیادر شده است که  %22آن به
صیورت صیادرات مواد خام بوده اسیت .این نقطه ضعف کشور در بخش معدن باعث شده
اسیت تا بخشیی از ارزش افزوده و ایجاد اشتغال این بخش از دسترس اقتصاد ملی خارال
شیود .این در حالی اسیت که در کشیورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از اشتغال و
ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن مربوط به فرآوری مواد خام معدنی و صییینایع معدنی
است .برای م ال کشور کانادا از جمله کشورهایی است که به خوبی از رفیتهای بخش
معدن بهره گرفته و قسمتی از قدرت اقتصادی خود را از طریق این بخش به دست آورده
اسیییت .قیدرت بخش معدن در کانادا به دلیل توانایی رقابتی آن در تولید و فرآوری مواد
معیدنی و حمل کارای مواد به بازارهای داخلی و بین المللی بوده اسیییت کاسیییتوثارت،6
2266ی .تأثیر اقتصیادی صنعت معدن در این کشور تنها در نقش مستقیم آن در GDP
نبوده و آثار دیگری نیز به دنبال داشیته است .به عنوان م ال بیش از نیمی از درآمدهای
حمل و نقل ریلی کاا از بخش معدن به دست آمده است .موفقیت کشور کانادا در بخش
معدن و صینایع معدنی به دلیل برنامهریزیها و سیاستگذاری های صحیح در این بخش
بوده اسییت .از جمله این برنامهها ایجاد حدود  9422شییرکت تخصییصییی معدن بوده که
تخصییصهای فنی ،حقوقی ،مالی ،حسییابداری ،زیسییت محیطی و  ...را در این زمینه ارا ه
Stothart
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نموده و نقش بسیییار مهمی در معرفی و گسییترش فناوریهای نوین و ایدهها در صیینعت
معدن ایفا نموده اند کمارشال2264 ،6ی.
یکی دیگر از دایل عدم رشد و توسعه بخش معدن متناسب با پتانسیلهای موجود ،عدم
نگاه علمی و کارشیناسانه به این بخش و همچنین نبود انگیزه عمومی کافی برای سرمایه
گذاری در آن میباشیید .بخش معدن و صیینایع معدنی ضییمن اینکه نسییبت به سییایر
بخشهای اقتصادی در جذب سرمایهگذاریها و انباشت سرمایه بسیار ضعیف عمل کرده
اسیت بلکه در اسیتفاده از منابع سیرمایهای موجود هم کارایی و اثربخشی ازم را نداشته
است کصفرزاده6934 ،2ی.
از جمله تنگناهای بخش معدن که منجر به کاهش سیییرمایهگذاری در این بخش شیییده
اسیت ،میتوان به فقدان زیربناهای فیزیکی ،کمبود منابع برای تحقیق و توسییعه ،ریسک
باای اکتشییاف و بهرهبرداری در بخش معدن به دلیل نبود اطمعات پایه زمین شییناسییی
قابل اتکا ،زمانبر بودن اکتشییافات معدنی و کند بودن بازگشییت سییرمایه ،ناکافی بودن
اسیتانداردهای تولید و مصیرف مواد معدنی ،ضعف در بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته،
افزایش محیدودییتهای بین المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی
از خیارال از کشیییور ،پیایین بودن عمر مفیید تجهیزات معدنی ،نبود نظام جامع آماری و
اطمعات معدنی ،ضیعف در زیرساختهای حمل و نقل ،پایین بودن تکنولوژی اکتشاف و
استخراال در ایران اشاره کرد کهمان6934 ،ی.
با مقایسییه عملکرد بخش معدن ایران کصییفرزاده6934،؛ دهقانی و مقصییودی6931 ،ی با
کشییورهای موفق در این زمینه کاسییتوثارت2266 ،؛ مارشییال2264 ،ی ،ضییعف بهرهگیری
کشیییور از رفیتهای بخش معدن بیش از پیش نمایان میشیییود .نقش کمرنگ بخش
معدن در اقتصیاد کشور از یک سو و پتانسیل باای رشد آن از سوی دیگر ،لزوم توجه به
این بخش را نشیییان میدهید .به کارگیری رفیتهای بالقوه این بخش میتواند افزایش
درآمد ملی و کاهش بیکاری را به دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای
نفتی موثر باشییید .همچنین با عنایت به این که معادن ،تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز
بسییاری از صینایع می باشند ،وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش یافته و
گامی درجهت خودکفایی صنعت کشور برداشته میشود.
Marshall
)Safarzadeh (2015
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نحوه توزیع جغرافیایی معادن موضییوع دیگری اسییت که اسییتعداد فراوان این بخش در
کمک به شییکوفایی اقتصییاد کشییور را نشییان میدهد؛ چراکه معادن کشییور در نواحی و
منیاطق گوناگونی اسیییتقرار یافته و حتی بسییییاری از این معادن در مناطق محروم قرار
گرفتیهاند .با توجه به این امر و لزوم رشییید متوازن نواحی مختلف کشیییور در راسیییتای
دسیتیابی به توسیعه میتوان دریافت که بخش معدن به صیورت بالقوه میتواند با تقویت
اقتصیاد نواحی محروم و ایجاد فرصیتهای شغلی در این مناطق مهاجرتهای بیرویه در
این مناطق را کاهش داده و باعث ایجاد عدالت منطقهای در کشور شود.
در این مطالعه سیعی شیده است اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن بر
ارزش افزوده و صیییادرات بخشهای مختلف اقتصیییادی ایران با اسیییتفاده از مدل تعادل
عمومی قابل محاسیبه پویا مورد بررسیی قرار گیرد .با توجه به فرصیتهای نسبی موجود
در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت
و رشییید صیییادرات غیر نفتی ،درک بهتری از نقش معدن در اقتصیییاد کشیییور میتواند
سیاستگذاران کشور را در تعیین و تصویب برنامههای توسعهای یاری دهد .در این راستا
چگونگی تاثیر افزایش سیرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات
بخشهای مختلف اقتصادی کشور ،سوال تحقیق حاضر میباشد.
در ادامه مقاله به شیکل زیر سییازماندهی شییده اسییت؛ در بخش بعدی به تحلیل پایههای
نظری مرتبک با موضییوع پرداخته میشییود .سیی س به مطالعات صییورت گرفته در زمینه
موضیوع در داخل و خارال از کشیور اشیاره میشیود .در بخش سیوم الگوی نظری کمدلی
معرفی شیییده و در بخش چهارم نتایج حاصیییل از برآورد مدل مورد تحلیل قرار خواهد
گرفت .در بخش پنجم نیز به جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته میشود.

 -2ادبیات موضوع
بخش معدن و صیینایع معدنی از مهمترین بخشهای اقتصییادی کشییورها میباشیید که به
ویهه از پیونیدهیای پسیییین قوی برخوردار بوده و رشییید آن میتوانید بییه عنوان یکی از
محرکههای اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد.

224

اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن...

رادتزکی 6ک6322ی ،ایقرت 2ک2226ی و سیدرهم و اسوان 9ک2261ی اثرات بخش معدن در
توسعه منطقهای را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میکنند .نقش مستقیم معدن
در توسیعه اقتصادی شامل ایجاد ارزش افزوده  ،ایجاد اشتغال ،جبران خدمات نیروی کار
و سرمایه ،تقویت فعالیتهای کارآفرین و افزایش درآمدهای مالیاتی است .اما سهم معدن
در اقتصییاد بسیییار بیشییتر از این اثرات مسییتقیم میباشیید .رادتز کی ک6322ی و ایقرت
ک2226ی بیان میکنند ،مقدار آثار غیرمستقیم بخش معدن در منطقه به ارتباطات بخش
معدن با سییایر بخشهای اقتصییادی بسییتگی دارد .این ارتباطات که کانالهای اثرگذاری
بخش معدن بر سیایر بخشهای اقتصیادی هسیتند ،شیامل ارتباطات پیشین ،4ارتباطات
پسیین ،1ارتباطات تقاضای نهایی1و ارتباطات مالیاتی میباشد کایقرت ک2226ی و سدرهم
و سیوان ک2261یی .ارتباطات پیشین شامل خرید کااها و خدمات مورد نیاز بخش معدن
کاز جمله خدمات حمل و نقل ،کااهای سیییرمایهای ،خدمات مورد نیاز سیییرمایهگذاران
معدنی و کارگران بخش معدن مانند مسییکن و غذای از سییایر بخشهای اقتصییادی اسییت.
عرضهکنندگان این کااها و خدمات نیز اگر نهادههای مورد نیاز خود را از عرضهکنندگان
داخل تامین کنند ،میتوانند به نوبه خود باعث تحریک سایر فعالیتهای اقتصادی شوند.
ارتباطات پسیییین شیییامل فعالیتهای پایین دسیییتی بخش معدن مانند ذوب ،پاایش و
فرآوری میباشید .از آنجا که سینگهای معدنی استخراال شده قبل از استفاده نهایی باید
مراحل تبدیل مختلف و متعددی را طی کنند ،آثار ارتباطات پسیییین این بخش به لحاظ
ایجاد ارزش افزوده و اشیتغال قابل توجه است .ارتباطات تقاضای نهایی شامل درآمدهایی
اسیییت که شیییاغمن معدن و خانوادههای آنها برای تامین کاا و خدمات خرال میکنند.
آنها درآمد حاصییل از بخش معدن را در فعالیتهایی خرال میکنند که صییاحبان آنها
درآمدهای بدست آمده از فروش محصوات خود را برای استخدام کارگران ،خرید مواد و
تولیید کااها اسیییتفاده میکنند .همچنین دولت از تمامی این مشیییاغل مالیات دریافت
میکند .ارتباطات مالیاتی درآمدهایی اسیییت که دولت به شیییکل مالیات و حق امتیاز از
بخش معدن بدسییت میآورد ،و این مالیاتها برای توسییعه زیرسییاختهایی مانند راهها،
1
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شییبکههای ارتباطی ،شییبکههای توزیع نیرو ،بیمارسییتان ،مدارس و خدمات دیگر مورد
اسیتفاده قرار میگیرد .منافع ناشیی از این زیرساختها نه تنها بوسیله بخش معدن مورد
استفاده قرار میگیرد ،بلکه به سایر شرکتها و خانوارها نیز سرریز میشود.
از جمله مطالعاتی که به بررسیییی اثرات بخش معدن در اقتصیییاد پرداختهاند ،میتوان به
مطالعه آروکا 6ک2226ی اشیییاره نمود .وی در مطالعهای با اسیییتفاده از تحلیلهای داده-
ستانده تاثیر معدن بر روی توسعه اقتصادی منطقهای شیلی را بررسی نمود .نتایج بدست
آمده نشیان داد ،اگرچه بخش معدن که شیامل بنگاههای خصیوصی و دولتی است ،بطور
مسیتقیم پیوندهای پسیین و پیشین کمتری با سایر بخشهای اقتصادی منطقه دارد؛ اما
ارتباط آن با سیه بخش که پیوندهای پسیین و پیشیین باایی در اقتصاد دارند با در نظر
گرفتن اینکه بخش معدن حدود  12درصید تولیدات آن منطقه را به خود اختصا داده
اسیت ،باعث شیده اسیت تا بخش معدن مهمترین بخش اقتصادی منطقه باشد .براساس
نتایج حاصیل از این مطالعه ،به ازای هر  6دار که در بخش معدن هزینه میشود ،تولید
کل منطقه چنانچه درآمد نیروی کار در داخل همان منطقه خرال شییود 6/2 ،دارافزایش
میییابد .اما اگر بخشیییی از نیروی کار معدن کارگران غیر بومی بوده و درآمد خود را در
خارال از منطقه خرال کنند ،این رقم  6/9دار خواهد بود.
باجنس2و همکاران ک2262ی با اسییتفاده از روش تحقیق میدانی رابطه بین تاثیر اسییتقرار
معدن کمکو در توسیعه صینعت گردشگری محلی منطقه ویاید در کو یزیلند استرالیا را
بررسییی نمودند .بسیییاری از مردم بومی اسییترالیا در نقاط دور افتاده زندگی میکنند که
معادن در این نقاط قرار دارند .نرخ بیکاری اسیییترالیاییهای بومی بیش از افراد غیربومی
اسیت و زیر خک فقر قرار دارند؛ از این رو ایجاد اشتغال برای آنان اهمیت زیادی دارد .در
این مناطق دور افتاده عموه بر معدن ،صینعت گردشیگری نیز پتانسیل ایجاد فرصتهای
مناسیب شغلی برای افراد بومی منطقه را دارد ولی سرمایهگذاران صنعت گردشگری نیاز
به حمایت دارند؛ و شییرکتهای معدنی ،منابع و زیرسییاختهایی دارند که میتوانند برای
انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در این مناطق ،به طور مستقیم از توسعه صنعت
گردشییگری حمایت نمایند .نتایج مطالعه آنان نشیییان داد معدن کمکو از طریق ایجاد و
توسیعه زیرسیاختهایی مانند آب ،انرژی ،جاده ،فرودگاه ،بیمارستان و  ...نقش م بتی در
Aroca
Buultjens et al.

1
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توسیعه صینعت گردشیگری منطقه داشیته است .ادیمو و سدرهم 6ک2266ی ،تأثیر پروژه
ایجاد یک معدن سیینگ آهن با مقیاس بزرر را بر اقتصییاد محلی در سییو د شییمالی با
اسیتفاده از روش  2 RAPSبررسیی نمودند .نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر م بت پروژه
مورد بررسی بر اقتصاد محلی است .نتایج شبیهسازیها نشان داد ،به طور متوسک ضریب
فزاینده اشیتغال حدود  2-2/1میباشید؛ یعنی به ازای ایجاد  622شغل در بخش معدن،
در حدود  622-612شغل نیز در سایر بخشهای اقتصاد محلی ایجاد میشود.
روف و همکاران 9ک2266ی در مطالعهای انتشار جغرافیایی اثرات اقتصادی بخش معادن را
در مناطق مختلف کو ینزلند با اسیتفاده از تحلیلهای داده-ستانده بررسی نمودند .نتایج
این مطالعه نشیان داد ،درآمدها و مخارال این بخش به طور وسییعی در سیرتاسیر کشییور
توزیع شییده و اثرات قابل توجهی بر سییایر بخشها دارد .صیینایع معدنی سییهم زیادی در
بسیاری از مناطق دور افتاده کو ینزلند دارد و به پیریزی شرایک اقتصادی در این منطقه
کمک میکند.
4
بمک و اواسیییو ک2262ی ،ارتباطات معادن طمی غنا را طی سیییالهای 2223 -6332
بررسیی نمودند .غنا در سال  2223جزء  3تولید کننده بزرر طم در جهان بود .در دهه
 2222حجم تولییدات و درآمیدهای ناشیییی از معادن طم در غنا به طور چشیییمیگیری
افزایش یافت .تا آن زمان گفته میشیید معادن طمی غنا تاثیر زیادی بر توسییعه اقتصییاد
محلی ،اشییتغال ،درآمدهای عمومی و توسییعه مهارتها ندارد ولی نتایج بررسیییها نشییان
داد ،بعد از  22سییال سییرمایهگذاری و رشیید ،این بخش ارتباط وسیییعتر و عمیقتری با
اقتصیاد غنا دارد .پیوندهای مالی ،1پیوندهای پیشین و ارتباطات مصرفی 1ناشی از معدن
به طور چشمگیری افزایش یافت .ارتباط مالی معدن با افزایش سهم معدن در درآمدهای
عمومی غنا در سیطح ملی و منطقهای تقویت شد .اگر چه صنعت معدن در غنا ارتباطات
پسییین محدودی دارد؛ اما با افزایش سییرمایهگذاری در بخش معدن ،ارتباطات پیشییین
1

Ejdemo & Soderholm
)Regionalt analys och prognosverktyg (regional analysis and forecasting tools
3
Rolfe et al.
4
Bloch & Owusu
5
Fiscal linkages
 1ارتباطات مصرفی درآمدهایی هستند که به شکل سود و دستمزد از افزایش تولید کااها بدست میآیند و میتوانند
به صورت محلی یا منطقهای روی محصوات تولیدی صنایع داخلی خرال شوند بنگاههای زیادی وجود دارند که به
دلیل این ارتباطات مصرفی در جوامع معدنی فعالیت میکنند
2
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بخش معدن شییامل شییرکتهایی که به طور مسییتقیم و غیرمسییتقیم نهادهها و خدمات
مورد نیاز بخش معدن را فراهم میکنند ،افزایش یافت .جی و لی6ک2269ی ،با اسییتفاده از
روش تجزیه ضییریب تکاثر در چهارچوب ماتریس حسییابداری اجتماعی 2کSAMی ،تأثیر
توسعه بخش معدن بر درآمد خانوارها و فقر را در چین بررسی نمودند .نتایج مطالعه آنان
نشیان داد ،توسیعه معدن تأثیر م بت قابل توجهی بر درآمد خانوارها داشته و میزان این
تأثیر بر درآمد خانوارهای پردرآمد و با درآمد متوسیییک ،بیشیییتر از خانوارهای کم درآمد
است .لی 9و همکاران ک2269ی آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه معادن مختلف را در چین
مورد بررسییی قرار دادند .در این مطالعه ،اثرات داده  -سییتانده ،اثرات ارتباط صیینعتی و
اثرات توزیع درآمد صینایع معدنی گوناگون بر اسیاس آخرین آمار در دسترس از سالنامه
آماری چین  2224-2262و جدول داده -سیییتاده  2220چین مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج تجربی نشیان داد ،همه صینایع فرآوری معدنی به ویهه صنایع فرآوری معادن زغال
سییینییگ ،نفییت و گییاز طبیعی تییأثیر مهمی در افزایش تولییید نییاخییالص داخلی و نیز
سییرمایهگذاری در داراییهای ثابت چین داشییته اسییت .این صیینایع با ایجاد تعداد زیادی
شییغل ،فشییار ناشییی از بیکاری را کاهش داده و نیز نقش م بتی در سییرمایهگذاری در
تکنولوژی ایفا میکنند .بررسیی ارتباطات صینعتی نشان داد ،صنایع معدنی برای اقتصاد
ملی مهم بوده و تأثیر معنیداری بر صنایع پایین دستی دارد.
بخش معدن سیرمایهبر بوده و در مقایسیه با سیایر بخشهای اقتصیادی اشتغال مستقیم
کمی دارد .بنابراین درهنگام تحلیل آثار بخش معدن بر اقتصییاد محلی ،ضییریب فزاینده
اشیتغال محلی که بخش معدن در سیایر بخشهای اقتصاد ایجاد میکند ،اهمیت زیادی
دارد .در این راسییتا فلمینگ و میشییم 4ک2264ی در مطالعهای با عنوان " ضییریب تکاثر
اشتغال محلی بخش معدن" با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی ،ضریب فزاینده اشتغال
محلی را برای مناطق مختلف اسیترالیا با اسیتفاده از دادههای سیرشماری 2226-2266
برآورد نمودند .نتایج مطالعه آنان نشیان داد ،ضیریب فزاینده اشتغال محلی بخش معدن
برای بخشهای خدمات مانند حمل و نقل ،اجاره و خدمات اقامتی قابل توجه هسییت اما
1

Ge & Lei
)Multiplier decomposition method within a social accounting matrix (SAM
framework
3
Lei et al.
4
Fleming & Measham
2

222

اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن...

اثر سیییرریز اشیییتغال از بخش معدن به بخش کااهای تجارت پذیر 6همانند صییینعت و
کشاورزی معنیدار نیست.
لی رت 2ک2264ی در مطیالعهای با عنوان انتشیییار منافع ناشیییی از رونق بخش معدنی ،با
استفاده از اقتصادسنجی داده های تابلویی تأثیر افزایش تولید مس بر اقتصاد منطقهای را
در زامبیا بررسیییی نمود .نتایج این مطالعه نشیییان داد ،افزایش در تولید مس در منطقه
اسییتانداردهای زندگی را در اطراف معدن حتی برای خانوارهایی که به طور مسییتقیم در
بخش معدن شییاغل نبودند ،بهبود بخشیییده اسییت .اثرات م بت روی وضییعیت واحدهای
مسکونی ،خرید کااهای مصرفی بادوام و سممت کودکان از جمله آثار م بت معادن مس
در این مناطق هسیتند .همچنین افزایش تولید مس سیرریز م بتی به مناطق روستایی ،
مناطق مجاور و نیز مناطقی که در مسیر حمل و نقل مس قرار دارند ،داشته است .عموه
بر این ،نتایج این مطالعه حاکی از تأثیر افزایش تولید مس بر تغییر در تقاضای خدمات و
محصیوات کشاورزی میباشد که کانالهای مهم بهرهمندی جمعیت شهرها و روستاها از
توسییعه بخش معدن هسییتند .تانو9و همکاران ک2261ی ،تاثیر افزایش قیمت جهانی مواد
معیدنی روی درآمید نیروی کار را طی سیییالهای 2224تا  2262با اسیییتفاده از روش
همسییانسییازی بر اسییاس نمرات گرایش (PSM) 4در سییو د بررسییی نمودند .نتایج این
مطالعه نشییان داد ،درآمد نیروی کار نه تنها در بخش معدن و سییاختمان بلکه در سییایر
بخشهای اقتصیاد محلی و منطقهای نیز افزایش پیدا کرده اسیت .بر اساس نتایج بدست
آمده ،میزان افزایش درآمد نیروی کار در شهرهایی با معادن بزرر بیشتر از سایر شهرها
بود .فان 1و همکاران ک2260ی با اسییتفاده از اطمعات تابلویی  461شییرکت معدنی چین
طی سیالهای  2262تا  2264و روش اقتصیاد سنجی دادههای تابلویی ،تاثیر نوآوری بر
رشیید اقتصییادی بخش معدن در چین را بررسییی نمودند .نتایج بدسییت آمده نشییان داد،
سییطح نوآوری تاثیر م بت معنیداری بر رشیید اقتصییادی صیینعت اسییتخراال معدن و نیز
صنایع تولید و عرضه آب ،برق ،گاز و گرما دارد.
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در داخل ایران نیز برخی مطالعات در جهت بررسیییی ابعاد مختلف بخش معدن صیییورت
گرفتهاند .بصییری و نبییان جوردی ک6924ی 6به منظور توسیعه سرمایهگذاری در ایران،
در مطالعهای با به کارگیری شیییاخصهای مختلف از جمله سیییهم ارزش افزوده هر ماده
معدنی در تولید ناخالص داخلی ،ارزش افزوده صادرات مواد معدنی ،سوددهی ،اندازه بازار
و پتانسییل سیرمایهگذاری 63 ،ماده معدنی را با اسیتفاده از روش تاکسونومی رتبهبندی
کردند .نتایج این مطالعه نشیییان داد ،معادن سییینگ آهن ،مس ،سیییرب و روی ایران که
کانیهای مهم و اسیتراتهیک هسیتند ،به ترتیب از اولویت سرمایهگذاری نسبتا باایی در
زمینه شیاخصهای اقتصادی و راهبردی برخوردار هستند در حالی که معادن دولومیت و
تالک از کمترین اولویت سیرمایهگذاری برخوردار بودهاند .موسوی و دهقانی ک6934ی 2در
مطالعهای با استفاده از جدول داده-ستانده سال  6932به بررسی جایگاه بخش معدن در
اقتصیییاد ایران پرداختنید .نتیایج این مطالعه نشیییان داد بخش معدن یکی از بخشهای
محرک در اقتصییاد ایران محسییوب میشییود .چرا که این بخش ارتباط تنگاتنگی با بخش
پتروشییمی و صینایع شییمیایی ،صینعت حمل و نقل و ارتباطات ،صنعت ساخت ماشین
آات و صینعت فلزات اسیاسی به طور مستقیم و بخش ساختمان و پروژههای عمرانی به
طور غیرمسییتقیم دارد که این بخشها در تحرک صیینایع داخلی و صییادرات غیرنفتی از
مهمترین عوامل محسیوب میشوند .نظری و همکاران9ک 6931ی در مطالعه ای با استفاده
از جداول داده-سییتانده سییالهای  6932و  ،2266نقش معادن زیرزمینی در اقتصییاد دو
کشیییور ایران و چین را بررسیییی نمودند .بدین منظور ،از طریق رویکردهای همپیوندی
سینتی جایگاه این بخش در اقتصاد دو کشور تعیین و س س از طریق رویکرد همپیوندی
نوین ،شییامل روش خالص مقدار ،پیوندهای پیشییین و پسییین کل آن بخش ،تاثیرگذاری
این بخش بر سییایر صیینایع دیگر در اقتصییاد هر کشییور مورد بررسییی قرار گرفت .نتایج
تحقیق حاکی از آن اسیت که بخش معادن زیرزمینی از لحاظ جایگاه در سیاختار اقتصاد
ملی چین در بسیترسیازی تولید برای سیایر بخشها رتبه اول را داشییته ،لیکن در تقاضا
برای کااهای سیایر بخشها کمتر از متوسک فعالیت اقتصاد آن کشور تاثیرگذار است .اما
بخش معادن زیرزمینی در ایران ،هم در بسییترسییازی برای تولید و هم در تاثیرگذاری بر
1

)Basiri and Nabiyan Javardy (2005
)Mousavi and Dehghani (2011
3
)Nazari et al. (2017
2
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تقاضیا از سایر بخشها از جایگاه ضعیفی برخوردار میباشد که این موضوع نشان میدهد
ماندگاری تولیدات مواد معدنی در ایران بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات
مواد خیام از چرخه تولید خارال میشیییود و نتوانسیییته اسیییت باعث تحرک بخشیییی و
تاثیرگذاری مناسب در سایر بخشهای اقتصادی گردد.
بیا مرور مطیالعیات انجیام گرفته در بخش معدن ممحظه میگردد که عمده مطالعات در
کشیییورهای خارجی صیییورت گرفتهاند و توجه چندانی به مطالعه اثرات بخش معدن در
داخیل کشیییور صیییورت نگرفته اسیییت .همین توجه اندک به بخش معدن در مطالعات
کاربردی میتواند از جمله دایل عدم شییناخت و بهرهمندی از رفیتهای این بخش در
اقتصاد کشور بوده و در حال حاضر ،فقر مطالعات و تحقیقات علمی در حوزههای مختلف
بخش معدن از جمله مسیا ل پیش روی این بخش اسیت .در این راستا در مطالعه حاضر
سیعی شده است اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن 6بر ارزش افزوده و
صادرات بخشهای مختلف اقتصادی ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
پویا مورد بررسی قرار گیرد.

 -3طراحی الگوی تحقیق
مطالعه حاضییر به منظور بررسییی تاثیر افزایش سییرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن و
صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور از مدل تعادل
عمومی قابل محاسیبه پویا ) 2(DCGEاستفاده میکند .از آنجا که با توجه به ماهیت پویای
برخی متغیرها و تغییرات آنها در طی زمان ،مدلهای ایسیتا قادر به تبیین دقیق اثرات سیاستها
و یا شیوکهای برونزا در دورههای بعدی نیسیتند؛ برای رفع این کاستیها ،بعد از حل مدل تعادل
عمومی ایسیتا ،9با وارد نمودن فرایند رشید نیروی کار و انباشیت سرمایه مدل بسک داده شده و به
مدل پویای بازگشتی 4تبدیل شده است .به این صورت که ،در مدل تحقیق عرضه نیروی کار با نرخ
برونزا که بر اسیاس پیشبینی رفتار الگوی جمعیتی کشیور در دوره مورد بررسییی تعیین میشود،
رشد میکند و با توجه به فرض مدل ،رشد تقاضای نیروی کار معادل رشد عرضه نیروی کار در نظر
گرفته میشیود .بدین منظور تقاضیای نیروی کارکQFی در هر دوره برابر با تقاضای نیروی کار دوره
 1بخش معدن و صنایع معدنی در مطالعه حاضر شامل نفت و گاز و صنایع مرتبک با آنان نمیباشد
2
Dynamic computable general eqlibrium model
 9مدل ایستای تحقیق حاضر از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد ) Lofgren(2002اتخاذ شده است
که معادات کلیدی آن در جدول  6پیوست ارا ه شده است.
4
Recursive
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قبل به عموه میزان رشد اشتغال کgnی ،فرض میشود.
)QF1.a.t = QF1.a.t−1 × (1 + gn
ک6ی
بر خمف جریان عرضیه نیروی کار که در مدل به صیورت برونزا شکل میگیرد ،تغییرات موجودی
سیرمایه در مدلهای پویا به صورت درونزا تعیین میشود؛ به طوری که مقدار سرمایه انباشت شده
در هر دوره معین ،از حاصیل جمع انباشیت سرمایه دورههای پیشین با سرمایهگذاری خالص دوره
اخیر بدسیت میآید .بر اسیاس تورلو 6ک2224ی ،فرایند انباشیت سیرمایه مشتمل بر  4مرحله ذیل
است:
در مرحله اول متوسییک سییود کاجارهی سییرمایه در کل اقتصییاد ک awff,tی را میتوان با معادله ک2ی به
دست آورد .اجزاء و روابک این معادله بیانگر این است که نرخ سود سرمایه به صورت موزون محاسبه
میشیود .وزن هر بخش بر حسب وزن فعلی آن بخش در موجودی کل سرمایه تعیین میشود .در
این معادله ) (WFبیانگر دسیتمزد عوامل تولید و ) (wfdistبیانگر عامل تعدیل دستمزد میباشد.
همچنین اندیسهای  a ،tو  fبه ترتیب نشان دهنده زمان ،رشته فعالیت و عوامل تولید هستند.
ک2ی
] awff.t = ∑ [((QFf.a.t ⁄∑ QFf.a.t ) × WFf.t × wfdist f.a.t
a

a

در گام دوم سیهم هر بخش از سیرمایهگذاری جدید ) (ƞf,a,tاز طریق مقایسه آن با نرخ سود کاجارهی
سیرمایه در کل اقتصیاد بدسیت میآید .برای بخشهایی که نرخ سود آنها بااتر از میانگین است،
جملیه دوم معیادله ذیل بزرگتر از یک خواهد بود و بالعکس کمعادله ک9یی .برای بخشهایی که نرخ
سود متوسک آنها پایینتر از میانگین است ،این عبارت کوچکتر از یک خواهد بود .حاصلضرب این
عبارت در سیهم هر بخش در موجودی سیرمایه ،توزیع بخشیی سرمایههای جدید را ارا ه میکند.
چنانچه درجه جابهجا ی سییرمایهگذاری در بین بخشها با  φfنشییان داده شییود ،در شییرایطی که
جیابهجا ی بین بخشیییی وجوه سیییرمایهگذاری مقدور نباشییید φf ،برابر صیییفر خواهد بود و کل
سرمایهگذاری صرفا بر اساس سهمهای پیشین توزیع خواهد شد.
ک9ی
ƞ
]= (QF ⁄∑ QF ) × [φ [(WF × wfdist ⁄awf ) − 1] + 1
f.t

f.a.t

f.t

f

f.a.t

f.a.t

f.a.t

a

معادله ک4ی گام سیوم این فرایند را نشان میدهد که طی آن تشکیل سرمایه ناخالص در هر مقطع
به قیمت سیرمایه در آن مقطع تقسییم میشود .حاصل این تقسیم در ضریب سهم سرمایه جدید
) (ƞf,a,tضییرب میشییود و بدین ترتیب ،مقدار نهایی سییرمایه جدید اختصییا یافته به هر بخش
Thurlow

1
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) (DKf,a,tتعیین میشود .نحوه محاسبه قیمت عامل سرمایه در معادله ک1ی بیان شده است.
ک4ی

] DK f.a.t = ƞf.a.t × [∑ PQ i.t × QINVi.t ⁄PK f.t
i

ک1ی

] PK f.t = ∑ PQ i.t × [QINVi.t ⁄∑ QINVi.t
i

i

در نهایت مقدار کل سرمایه جدید ) (QFSk,tو نیز مقادیر بخشی آن ) (QFk,a,tدر هر مقطع بر اساس
مقادیر پیشیین آنها و ضرایب و مقادیری که در معادات ک2ی تا ک1ی برآورد شده است ،بدست می
آید .از آنجا که بایسیتی نرخ استهمک سرمایه ) (depkنیز در روابک ملحوظ شود؛ رابطه نهایی مورد
نظر به صورت زیر بدست میآید:
ک1ی
] QFSk.t = QFSk.t−1 × [1 + (∑ DK k.a.t−1 ⁄QFSk.t−1 ) − depk
a

] QFk.a.t = QFk.a.t−1 × [1 + (DK k.a.t−1⁄QFk.a.t−1 ) − depk

ک0ی
ازم بیه ذکر اسیییت کیه بیه منظور اجتنیاب از پیچیدگی بیش ازحد فرایند پویایی مدل ،اثر تغییر
انتظارات آتی در جریان انباشت و توزیع سرمایه ،در مدل لحاظ نشده است.
عناصییر اصییلی مدل مورد اسییتفاده در مطالعه حاضییر ،شییامل رشییته فعالیتها کتولید
کنندگانی ،کااها ،عوامل تولید ،خانوارها و سایر نهادها است .دسته بندی هر یک از آنها
در جدول ک6ی ارا ه شیده اسیت .تعداد کل متغیرهای تحقیق حاضر  220می باشد که از
این تعداد  623متغیر درونزا و  62متغیر برونزا میباشند .اطمعات مربوط به این متغیرها
به طور عمده از ماتریس حسییابداری اجتماعی سییال  6932تامین شییده اسییت .عموه بر
متغیرهای ذکر شییده ،مدل شییامل برخی پارامترها نیز میباشیید که برای کالیبره کردن
آنها از ماتریس حسیابداری اجتماعی و مطالعات انجام شیده قبلی اسییتفاده شییده است.
برای حل مدل نیز از روش مسییا ل ترکیبی مختلک  (MCP)6اسییتفاده شییده اسییت .این
روش برای حل مدلهای غیرخطی اسیییتفاده میشیییود و در آن ،تمامی معادات به طور
همزمان برای رسییییدن به جوابهای تعادلی حل میشیییوند .همچنین در این روش باید
تعداد معادات با تعداد متغیرهای درونزا باهم برابر باشییند .بعد از حل مدل و اطمینان از
بازتولید جوابهای تعادلی سیال پایه ،دو سناریو افزایش سرمایهگذاری و افزایش همزمان

)Mixed complementarity problem (MCP

1
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سییرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن و صیینایع معدنی مطرگ و نتایج آنها با وضییعیت
پایه مقایسه میشود.
جدول ( :)1مجموعههای مدل و زیرمجموعههای آن
مجموعه
فعالیت
کااها
عوامل تولید
خانوار
سایر نهادها

زیر مجموعهها
معدن ،صنعت  ،انرژی ،کشاورزی ،خدمات ،حمل و نقل
معدن ،صنعت  ،انرژی ،کشاورزی ،خدمات ،حمل و نقل
نیروی کار ،سرمایه
خانوار شهری ،خانوار روستایی
دولت ،دنیای خارال ،شرکتها

 -4نتایج شبیهسازی
برای بررسی اثرات سرریز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر اقتصاد ایران ،دو سناریو
افزایش سرمایهگذاری و افزایش همزمان سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن و صنایع
معدنی بر مدل اعمال شده و نتایج بدست آمده با سناریو پایه مورد مقایسه قرار گرفته
است .نتایج حاصل از اعمال سناریوهای  6و  2بر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی
کشور در جدول شماره ک2ی ارا ه شده است.
جدول ( :)2تاثیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده بخشهای
مختلف اقتصادی کشور
سناریو پایه

سناریو 2

سناریو 6

22032913

کمیلیارد ریالی

مجموع ارزش
افزوده بخشها 22246194

میانگین

خدمات

1264260

1949623

1/40

1920330

1/22

-2/24

کمیلیارد ریالی

میانگین

حمل و نقل

143402

111293

2/20

114163

2/01

-2/66

62/19

کمیلیارد ریالی

صنعت

9911696

9133919

3/39

9122312

3/93

-2/12

میانگین

معدن

023661

226212

66/11

2294323

629/29

619/10

29339142

منبع :یافتههای تحقیق

به سناریو پایه

انرژی

2261221

62139339

22/61

62413013

62/01

-6/60

62/14

به سناریو اول

درصد تغییرات

درصد تغییرات نسبت

درصد تغییرات نسبت

کشاورزی

020100

061130

6/62

061924

6/22

-2/24

بخش اقتصادی

1/24
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بر اساس نتایج حاصل از سناریو اول %662 ،افزایش در سرمایهگذاری بخش معدن ،به طور
میانگین در طول دوره مورد بررسی 2ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ،انرژی ،معدن،
صنعت ،حمل و نقل و خدمات را به ترتیب  2/20 ،3/39 ،66/11 ،22/61 ،6/62و 1/40
درصد افزایش داده است .همانطور که انتظار میرفت گسترش فعالیتهای بخش معدن و
صنایع معدنی در کشور از طریق ارتباطات پسین و پیشین 9این بخش با سایر بخشهای
اقتصادی و نیز ارتباطات تقاضای نهایی ،میانگین ارزش افزوده تمام بخشهای اقتصادی
کشور را افزایش داده است.
بر اساس نتایج بدست آمده ،افزایش سرمایه گذاری بخش معدن کمترین تاثیر را بر ارزش
افزوده بخش کشاورزی داشته است .در خصو تاثیر گسترش فعالیتهای بخش معدن
بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ،مطالعات تجربی مختلف به نتایج متفاوتی در این زمینه
دست یافتهاند؛ فعالیتهای بخش معدن از یک سو با افزایش درآمد نهادهای کشور از
جمله خانوارها و نیز افزایش تولیدات سایر بخشهای کشور میتواند از طریق افزایش
تقاضای محصوات کشاورزی جهت مصرف نهایی خانوارها و مصرف واسطهای سایر بخش-
های اقتصادی ،باعث افزایش تولیدات محصوات کشاورزی شود لی رت ک2264ی .از سوی
دیگر فعالیتهای بخش معدن از طریق ایجاد آلودگی آب و خاک و نیز ایجاد رقابت در
جذب عوامل تولید میتواند باعث کاهش بهرهوری بخش کشاورزی شود آراگن و رود4
ک2269ی .در مطالعه حاضر گسترش فعالیتهای بخش معدن تاثیر م بتی بر ارزش افزوده
بخش کشاورزی داشته اما مقدار آن در مقایسه با سایر بخشهای کشور اندک بوده است.
همچنین افزایش سرمایهگذاری در بخ ش معدن بیشترین تاثیر را بر بخش انرژی داشته
است .به طوری که  %62افزایش در سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی ،ارزش
افزوده بخش انرژی را به طور میانگین  22/61درصد افزایش داده است که دلیل آن ماهیت
انرژیبر بودن این بخش ،افزایش تقاضای نهایی و واسطهای انرژی ناشی از گسترش
 6جهت تحلیل حسایت نتایج بدست آمده ،سناریوهای  %1و  %61افزایش سرمایهگذاری نیز بر مدل اعمال شد،
نتایج بدست آمده در هر دو مورد حاکی از تاثیر م بت افزایش سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش
افزوده سایر بخشهای اقتصادی میباشد.
 2در مطالعه حاضر برای مدل پویا  92دوره در نظر گرفته شده است )(T=30
 9جهت اطمعات بیشتر از پیوندهای پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخشهای اقتصادی به مطالعه موسوی و
دهقانی ک6934ی مراجعه شود
4
Aragon & Rud
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فعالیتهای بخش معدن و سایر بخشهای اقتصادی از جمله صنعت و حمل و نقل بوده
که به انرژی به عنوان نهاده اولیه و واسطهای نیاز دارند .مجموع ارزش افزوده کل بخشهای
اقتصادی نیز در این سناریو نسبت به سناریو پایه62/19 ،درصد رشد داشته است .خاطر
نشان می سازد در مطالعه حاضر از تابع کاب-داگمس برای بیان تکنولوژی تولید کمعادله
2ی و از شاخص دیویهیا برای اندازهگیری بهرهوری کل عوامل تولید استفاده شده است
کمعادله 3یکه در این روابک  QVAبیانگر ارزش افزوده TFP ،بیانگر بهرهوری کل عوامل
تولید L ،بیانگر نیروی کار  K ،بیانگر سرمایه و  αو  βبیانگر سهم عوامل تولید نیروی کار
و سرمایه در تولید میباشند.
β
ک2ی
QVAt = At K αt Lt
β
ک3ی
TFP = QVAt ⁄K αt Lt
در سناریو دوم همراه با افزایش ساانه %62در سرمایهگذاری بخش معدن ،بهرهوری کل
عوامل تولید بخش معدن یعنی ضریب  A tدر تابع تولید ،ساانه به میزان  6% 2/4افزایش
داده شده است .نتایج حاصل در ستون  1و  1جدول ک2ی ارا ه شده است.
بر اساس سناریو  2نیز افزایش همزمان سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن و صنایع
معدنی ،ارزش افزوده تمام بخشهای اقتصادی کشور را نسبت به وضعیت پایه رشد داده
است .به طوری که مقدار ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ،انرژی ،معدن ،صنعت ،حمل
و نقل و خدمات نسبت به سناریو پایه به میزان  2/01 ،3/93 ،629/29 ،62/01 ،6/22و
 1/22درصد افزایش یافته است .همچنین مقدار ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ،انرژی،
معدن ،صنعت ،حمل و نقل و خدمات در سناریوی دوم نسبت به سناریو اول به ترتیب به
میزان  -2/66 ،-2/1 ،619/10 ،-6/60 ،-2/24و  -2/24رشد داشتهاند .همانطور که
ممحظه میشود تاثیر گسترش فعالیتهای بخش معدن بر فعالیت سایر بخشهای
اقتصادی در سناریو  2نسبت به سناریو  6کاهش یافته است .دلیل آن افزایش بهرهوری
بخش معدن و به دنبال آن افزایش پرداختی به عامل سرمایه در بخش معدن میباشد که
بر اساس رابطه ک 9ی منجر به افزایش سهم بخش معدن و کاهش سهم سایر بخشها از
سرمایهگذاریهای جدید در هر دوره شده است .2یکی از دایل پایین بودن سرمایهگذاری
 1این رقم بر اساس رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش معدن در قانون برنامه ششم توسعه انتخاب شده است
 2نتایج با این فرض بدست آمده است که بهرهوری کل عوامل تولید در همه بخشها به جز بخش معدن ثابت
میماند.
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در بخش معدن ایران این است که به دلیل پایین بودن بازدهی سرمایه ،بخش خصوصی
رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخش نشان نمیدهد کصفرزاده6934 ،ی .از جمله دایل
پایین بودن بازدهی سرمایه در بخشمعدن میتوان به پایین بودن بهرهوری کل عوامل
تولید در این بخش اشاره کرد .بنابراین همان طور که نتایج نشان میدهد ارتقاء بهرهوری
کل در بخش معدن و صنایع معدنی میتواند با افزایش بازدهی سرمایه  ،سهم این بخش
را از سرمایهگذاریهای اقتصاد افزایش دهد .مشابه نتایج حاصل از سناریو اول ،در سناریو
دوم نیز بخش کشاورزی کمترین و بخش انرژی بیشترین تاثیر را از افزایش همزمان
سرمایهگذاری و بهرهوری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی پذیرفته است.
مجموع کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور در سناریو دوم نسبت به سناریو پایه
 62/14درصد و نسبت به سناریو اول  1/24درصد رشد داشته است .تاثیر گسترش
فعالیتهای بخش معدن بر مجموع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر
اساس سناریوهای  6و  2در نمودار  6نشان داده شده است .جدول  9تاثیر اعمال
سناریوهای  6و  2بر صادرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نشان میدهد .بر اساس
سناریو  ،6افزایش در سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها صادرات بخش
معدن و صنایع معدنی را افزایش داده است ،بلکه از طریق ارتباط آن باسایر بخشهای
اقتصاد و افزایش تولید آنها ،منجر به افزایش صادرات سایر بخشهای اقتصادی کشور شده
است .به طوری که  %62افزایش ساانه در سرمایهگذاری بخش معدن ،میانگین صادرات
بخش های کشاورزی ،انرژی ،معدن ،صنعت ،حمل و نقل و خدمات را در طول دوره مورد
بررسی به ترتیب به اندازه  2/20 ،3/39 ،66/11 ،22/61 ،6/62و  1/40درصد و مجموع
صادرات بخشها را  60/96درصد افزایش داده است .6بر اساس سناریو دوم چنانچه همراه
با افزایش %62ساانه در سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی ،بهرهوری کل عوامل
تولید این بخش  % 2/4افزایش داده شود ،صادرات بخشهای مذکور به ترتیب نسبت به
سناریو پایه  2/01 ،3/93 ،629/29 ،62/01 ،6/22و  1/22درصد و نسبت به سناریو اول
 -2/66 ،-2/12 ،619/10 ،-6/60 ،-2/24و  -2/24رشد مییابند .همچنین صادرات کل
بخشهای اقتصادی نیز در سناریوی دوم  22/14درصد نسبت به سناریوی پایه و 4/11
درصد نسبت به سناریوی اول افزایش یافته است.

6

نتایج با فرض ثابت بودن قیمتهای داخلی و خارجی بدست آمده است
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ارزش افزوده (میلیارد ریال)

سناریوی دوم

سناریوی پایه

سناریوی اول

نمودار ( :)1روند مجموع ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور بر اساس سناریوها
منبع :یافتههای تحقیق

در بحث صادرات نیز بخش کشاورزی کمترین تاثیر و بخش انرژی بیشترین تاثیر را از
اعمال سناریوهای  6و  2بر بخش معدن و صنایع معدنی پذیرفته است .تاثیر گسترش
فعالیتهای بخش معدن بر مجموع صادرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر اساس
سناریوهای  6و  2در نمودار  2نشان داده شده است.
جدول ( :)2تاثیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر صادرات بخشهای اقتصادی
سناریو پایه

سناریو 2

سناریو 6

درصد
تغییرات
نسبت به
سناریو
پایه

درصد
تغییرات
نسبت به
سناریو
اول

6/22

-2/24
-6/60

میانگین
کمیلیارد ریالی

میانگین
کمیلیارد
ریالی

درصد
تغییرات

39460

34419

6/62

34420

انرژی

1029212

2616231

22/61

2211163

62/01

معدن

940142

922291

66/11

324991

629/29

619/10

صنعت

6012260

6329292

3/39

6364210

3/93

-2/12

حمل و نقل

622226

621299

2/20

621060

2/01

-2/66

خدمات

621694

696326

1/40

696110

1/22

-2/24

مجموع ارزش
افزوده بخشها

3222212

62031246

60/96

66221326

22/14

4/11

بخش
اقتصادی
کشاورزی

منبع :یافتههای تحقیق

میانگین
کمیلیارد ریالی
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صادرات (میلیارد ریال)

سناریوی دوم

سناریوی اول

سناریوی پایه

نمودار( :)2روند مجموع صادرات بخشهای اقتصادی کشور بر اساس سناریوهای
تحقیق
منبع :یافتههای تحقیق

 -6نتیجهگیری
مطالعه حاضییر اثرات افزایش سییرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن را بر ارزش افزوده و
صییادرات حقیقی بخشهای مختلف اقتصییادی کشییور مورد بررسییی قرار داد .برای این
منظور الگوی تعادل عمومی قابل محاسییبه پویا ) (DCGEمورد اسییتفاده قرار گرفت .بر
اسییاس نتایج بدسییت آمده ،افزایش سییرمایهگذاری بخش معدن و صیینایع معدنی ،ارزش
افزوده و صادرات همه بخشهای اقتصادی کشور را افزایش داده است .همچنین ،چنانچه
به همراه افزایش سیرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی ،بهرهوری کل عوامل تولید
این بخش نیز افزایش یابد ،با فرض ثبات سییایر عوامل ،سییبب جذب و جابجایی منابع و
عوامل تولید اعم از نیروی کار و سیرمایه از سیایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع
معدنی میشیود .از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین ،ارزش افزوده
و صیادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش مییابد ولی میزان رشد ارزش
افزوده و صیادرات بخش معدن به مراتب بیش از سیایر بخشهای اقتصیادی کشور است.
همچنین از بین بخشهای اقتصادی کشور ،بخش کشاورزی کمترین تاثیر و بخش انرژی
بیشترین تاثیر را از توسعه بخش معدن و فعالیتهای معدنی پذیرفته است.
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نتایج به دسییت آمده از این مطالعه حاکی از آن اسییت که بخش معدن یکی از بخشهای
محرک اقتصییادی در ایران بوده و رشیید آن میتواند از طریق ارتباطات پسییین و پیشییین
بخش معدن با سیایر بخشهای اقتصادی کشور و نیز از طریق افزایش درآمد نهادها و در
نتیجه افزایش تقاضای نهایی ،رشد بقیه بخشهای اقتصادی کشور را نیز به دنبال داشته
باشید .همچنین بر اساس یافتههای این مطالعه ،افزایش بهرهوری کل عوامل تولید بخش
معدن و صینایع معدنی میتواند از طریق افزایش بازدهی سرمایه ،سهم بخش معدن را از
سییرمایهگذاریهای اقتصییاد افزایش دهد .یافتههای حاصییل از این مطالعه از یک سییو و
وجود ذخایر عظیم معدنی در کشییور از سییوی دیگر اقتضییا میکند که تمام اقدامات و
امکانات ازم در جهت ارتقاء سییهم بخش معدن در اقتصییاد کشییور به عمل آید .ماهیت
خا فعالیتهای بخش معدن باعث شده است که سرمایهگذاری در بخش معدن نسبت
به سیایر بخشهای اقتصیادی مشیکمت زیادی داشته باشد که از جمله آنها میتوان به
نیاز به سییرمایه اولیه و ثابت بیشییتر ،زیاد بودن محدودیتهای مربوط به قوانین زیسییت
محیطی و منابع طبیعی ،باا بودن هزینههای حمل و نقل محصیییوات تولیدی بااخص
صیادرات به دلیل وزن باای محصوات تولیدی ،پرریسک بودن فعالیتهای بخش معدن
و در نتیجیه باابودن هزینههای بیمهای این بخش اشیییاره کرد .همچنین به دلیل اینکه
اغلب معادن در نقاط مختلف و معموا دور افتاده کشییور پراکنده هسییتند ،انتخاب محل
سیرمایهگذاری از اختیار سرمایهگذار خارال میباشد .بنابراین انتقال یا ایجاد زیرساختهای
ضروری مانند خدمات زیربنایی و  ...یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سرمایهگذاران
در این بخش اسییت کصییفرزاده6934 ،ی .همه این موارد باعث شییده اسییت بخش معدن
نسیبت به سیایر بخش های اقتصیادی نیاز به سرمایه بیشتری داشته باشد .از آنجا که در
حیال حاضیییر به دلیل پایین بودن بازدهی بخش معدن و طوانی بودن دوره بازگشیییت
سیرمایه این بخش در ایران ،بخش خصیوصی رغبتی برای وارد شدن به این بخش ندارد،
بنابراین پیشییینهاد میشیییود در ابتدا دولت در جهت ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید در
بخش معدن و صینایع معدنی سیاستگذاری های ازم را انجام دهد .افزایش بهرهوری کل
عوامل تولید این بخش از طریق افزایش بازدهی سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی،
میتوانید بیاعث افزایش سیییرمایهگذاری در این بخش گردد .همچنین دولت میتواند از
طریق فراهم کردن بسیتر مناسیب برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ویهه در
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قالب همکاریهای مشیترک با کشورهای موفق در زمینه معدن ،عموه بر افزایش سرمایه
فیزیکی ،از طریق انتقال فنآوریهای نوین باعث افزایش بهرهوری بخش معدن شود.
پیشینهاد میگردد دولت سیرمایهگذاری های ازم را در بخش اکتشاف مواد معدنی انجام
دهد چرا که این کار میتواند ریسک سرمایهگذاری و استخراال را به طور قابل ممحظهای
کاهش داده و سیرمایهگذاری بخش خصیو را در بخش معدن و صنایع معدنی افزایش
دهد .با افزایش سییرمایهگذاری در بخش معدن ارزش افزوده این بخش و در نتیجه تولید
ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
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پیوست ( :)1معادالت کلیدی مدل
ک 6ی
ک 2ی
ک 9ی
ک 4ی

𝑅𝑋𝐸 × 𝑐𝑀𝑊𝑃 × ) 𝑐𝑚𝑡 𝑃𝑀𝑐 = (1 +
𝑅𝑋𝐸 × 𝑐𝐸𝑊𝑃 × ) 𝑐𝑒𝑡 𝑃𝐸𝑐 = (1 −
] 𝑐𝑀𝑄 × 𝑐𝑀𝑃 𝑃𝑄𝑐 × 𝑄𝑄𝑐 = (1 + 𝑡𝑞𝑐 ) × [𝑃𝐷𝑐 × 𝑄𝐷𝑐 +
𝑐𝐸𝑄 × 𝑐𝐸𝑃 𝑃𝑋𝑐 × 𝑄𝑋𝑐 = 𝑃𝐷𝑐 × 𝑄𝐷𝑐 +

ک 1ی

𝑐𝑋𝑃 × 𝑐𝑃𝐴𝑎 = ∑ 𝜃𝑎.
𝑐

𝑎𝑃𝑉𝐴𝑎 = 𝑃𝐴𝑎 − ∑ 𝑃𝑄𝑐 × 𝑖𝑐𝑎𝑐.

ک1ی

𝑐

𝑐𝑠𝑡𝑤𝑐 × 𝑐𝑄𝑃 ∑ = 𝑖𝑝𝑐

ک 0ی

𝑐

𝑎𝐴𝑄 × 𝑎𝑎𝑡𝑛𝑖 = 𝑎𝐴𝑇𝑁𝐼𝑄
𝑎𝐴𝑄 × 𝑎𝑎𝑣𝑖 = 𝑎𝐴𝑉𝑄

ک 2ی
ک 3ی

𝛼

𝑎𝑄𝑉𝐴𝑎 = 𝑎𝑑𝑎 × ∏ 𝑄𝐹𝑓.𝑎𝑓.

ک62ی

𝑓

ک66ی
ک62ی
ک69ی

𝑎𝐴𝑄 × 𝑎𝐴𝑃 × 𝑎𝑄𝐹𝑓.𝑎 × 𝑤𝑓𝑑𝑖𝑠𝑡𝑓.𝑎 × 𝑊𝐹𝑓 = 𝛼𝑓.
𝑎𝐴𝑇𝑁𝐼𝑄 × 𝑎𝐴𝑇𝑁𝐼𝑃 𝑃𝐴𝑎 × (1 − 𝑡𝑞𝑎 ) × 𝑄𝐴𝑎 = 𝑃𝑉𝐴𝑎 × 𝑄𝑉𝐴𝑎 +
𝑎𝐴𝑄 × 𝑎𝑄𝐼𝑁𝑇𝑐.𝑎 = 𝑖𝑐𝑎𝑐.

ک64ی

𝑎𝐴𝑄 × 𝑐𝑄𝑋𝑐 = ∑ 𝜃𝑎.

ک61ی
ک61ی
ک60ی
ک62ی

𝑡𝑐𝜌1⁄

𝑎

ک26ی
ک22ی
ک29ی

𝑡𝜌

1

𝑡

𝑄𝐸𝑐 ⁄𝑄𝐷𝑐 = (𝑃𝐸𝑐 ⁄𝑃𝐷𝑐 ) × ((1 − 𝛿𝑐𝑡 )⁄𝛿𝑐𝑡 )𝛿𝑐−1

−1
𝑞
𝑞𝑐𝛿 𝑐𝜌−
) 𝑐𝐷𝑄
1
𝑞
𝑐𝜌1+

𝑞

× ) 𝑐𝛿 + (1 −
𝑞

𝑞

𝑐𝜌−

𝑞

𝑐𝑀𝑄 × 𝑐𝛿( 𝑐𝑞𝑎 = 𝑐𝑄𝑄

𝑞

)) 𝑐𝛿 𝑄𝑀𝑐 ⁄𝑄𝐷𝑐 = (𝑃𝐷𝑐 ⁄𝑃𝑀𝑐 )(𝛿𝑐 ⁄(1 −

𝑤𝑜𝑟𝑌𝐻ℎ = ∑ 𝑌𝐹ℎ𝑓 + 𝑡𝑟ℎ.𝑔𝑜𝑣 + 𝐸𝑋𝑅 × 𝑡𝑟ℎ.

ک63ی
ک22ی

𝑡𝜌

) 𝑐 𝑐𝐷𝑄 × ) 𝑡𝑐𝛿 𝑄𝑋𝑐 = 𝑎𝑡𝑐 (𝛿𝑐𝑡 × 𝑄𝐸𝑐 𝑐 + (1 −

𝑓

𝑅𝑋𝐸 × 𝑤𝑜𝑟𝑌𝐹𝑓 = ∑ 𝑊𝐹𝑓 × 𝑤𝑓𝑑𝑖𝑠𝑡𝑓.𝑎 × 𝑄𝐹𝑓.𝑎 + 𝑡𝑟𝑓.
𝑎

]𝑅𝑋𝐸 × 𝑓𝑌𝐼𝐹𝑖.𝑓 = 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑖.𝑓 [𝑌𝐹𝑓 − 𝑡𝑟𝑟𝑜𝑤.
𝑐𝑄𝑃𝑄𝐻𝑐.ℎ = [𝛽𝑐.ℎ × (1 − 𝑚𝑝𝑠ℎ ) × (1 − 𝑡𝑦ℎ ) × 𝑌𝐻ℎ ]⁄
𝐽𝐷𝐴𝐼 × 𝑐𝑣𝑛𝑖𝑞 = 𝑐𝑉𝑁𝐼𝐷𝑄
𝑐𝑚𝑤𝑝 × 𝑅𝑋𝐸 × 𝑐𝑚𝑡 ∑ 𝑌𝐺 = ∑ 𝑡𝑦ℎ × 𝑌𝐻ℎ + 𝐸𝑋𝑅 × 𝑡𝑟𝑔𝑜𝑣.𝑟𝑜𝑤 +
𝑐

ک24ی

ℎ

𝑐𝐸𝑄 × 𝑐𝑒𝑤𝑝 × 𝑅𝑋𝐸 × 𝑐𝑒𝑡 ∑ × 𝑄𝑀𝑐 +
𝑐

𝑓+ ∑ 𝑡𝑎𝑐 × 𝑃𝐴𝑎 × 𝑄𝐴𝑎 + ∑ 𝑌𝐼𝐹𝑔𝑜𝑣.
𝑓

𝑐
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𝐸𝐺 = ∑ 𝑡𝑟ℎ.𝑔𝑜𝑣 + ∑ 𝑃𝑄𝑐 × 𝑞𝑔𝑐
ℎ

ی21ک

𝑐

𝑌𝑅𝑂𝑊 = ∑ 𝑝𝑤𝑚𝑐 × 𝑄𝑀𝑐

ی21ک

𝐶

𝐸𝑅𝑂𝑊 = ∑ 𝑝𝑤𝑒𝑐 × 𝑄𝐸𝑐 + ∑ 𝑡𝑟𝑖.𝑟𝑜𝑤
𝐶

ی20ک

𝑖

𝐹𝑆𝐴𝑉 = 𝑌𝑅𝑂𝑊 − 𝐸𝑅𝑂𝑊

ی22ک

𝑄𝐹𝑆𝑓 = ∑ 𝑄𝐹𝑓.𝑎

ی23ک

𝑎

𝑄𝑄𝐶 = ∑ 𝑄𝐼𝑁𝑇𝑐.𝑎 + ∑ 𝑄𝐻𝑐.ℎ + 𝑞𝑔𝑐 + 𝑄𝐷𝐼𝑁𝑉
𝑎

ℎ

∑ 𝑝𝑤𝑚𝑐 × 𝑄𝑀𝑐 = ∑ 𝑝𝑤𝑒𝑐 × 𝑄𝐸𝑐 + ∑ 𝑡𝑟𝑖.𝑟𝑜𝑤 + 𝐹𝑆𝐴𝑉
𝐶

𝑐

𝑖

ی92ک
ی96ک

∑ 𝑚𝑝𝑠ℎ × (1 − 𝑡𝑦) × 𝑌𝐻ℎ + (𝑌𝐺 − 𝐸𝐺) + 𝐸𝑋𝑅 × 𝐹𝑆𝐴𝑉
ℎ

= ∑ 𝑃𝑄𝐶 × 𝑄𝐷𝐼𝑁𝑉𝐶

ی92ک

𝐶

QF1.a.t = QF1.a.t−1 × (1 + gn)

ی99ک

awff.t = ∑ [((QFf.a.t ⁄∑ QFf.a.t ) × WFf.t × wfdist f.a.t ]

ی94ک

a

a

ƞf.a.t = (QFf.a.t ⁄∑ QFf.a.t )

ی91ک

a

× [φf [(WFf.t × wfdist f.a.t⁄awff.t ) − 1] + 1]
DK f.a.t = ƞf.a.t × [∑ PQ i.t × QINVi.t ⁄PK f.t ]

ی91ک

i

PK f.t = ∑ PQ i.t × [QINVi.t ⁄∑ QINVi.t ]
i

ی90ک

i

QFSk.t = QFSk.t−1 × [1 + (∑ DK k.a.t−1 ⁄QFSk.t−1 ) − depk ]

ی92ک

a

QFk.a.t = QFk.a.t−1 × [1 + (DK k.a.t−1 ⁄QFk.a.t−1 ) − depk ]

ی93ک
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پیوست ( :)2جزئیات مدل (پارامترها)
 :adaپارامتر کارایی در تابع تولید
 : atcپارامتر انتقال در تابع CET
 : cpiشاخص قیمت مصرف کننده
 : intaaمقدار کل نهاده های واسطهای به ازای یک
واحد فعالیت a
 : pwmcقیمت جهانی کاای وارداتی
 : pwecقیمت جهانی کاای صادراتی
 :  cپارامتر سهمی در تابع CET
 :ρtcتوان تابع CET
t

 :  cپارامتر سهمی در تابع آرمینگتون
 :ρqcتوان تابع آرمینگتون
 :tmcنرخ تعرفه بر واردات
 :tecنرخ سوبسید بر صادرات
 :qgcمقدار تقاضای دولت در سال پایه
 :  f,a,tسهم بخش از سرمایهگذاری جدید
 :Depkنرخ استهمک سرمایه
q

 :cwtsوزن کاای  cدر CPI
 :αfaسهم ارزش افزوده عامل  fدر فعالیت a
 : βchسهم نهایی مخارال مصرفی خانوار h
 :θacتولید کاای  cبه ازای یک واحد فعالیت a
 :ivaaمقدار ارزش افزوده برای هر واحد فعالیت a
 :shififسهم نهادهای داخلی از درآمد عوامل تولید
 :trپرداختهای انتقالی بین نهادها
 :tyhمالیات بر درآمد خانوارها
 :icacaمقدار کاای  cبه عنوان کاای واسطه ای برای هر
واحد فعالیت a
 :shiiihسهم درآمد خالص خانوار به عنوان پرداخت
انتقالی نهاد  hبه i
 :tqaنرخ مالیات بر تولید
 :qinvcمقدار تشکیل سرمایه ثابت در سال پایه
 :taaنرخ مالیات بر فعالیت
 :awff,tمتوسک سود سرمایه در کل اقتصاد
 :φfضریب درجه جابه جایی سرمایه بین بخش ها

پیوست ( :)3جزئیات مدل (متغیرها)
 :QINTAaتقاضای کل نهاده های واسطه ای
 :QVAaمقدار ارزش افزوده
 :QFfaتقاضای فعالیت  aبرای عامل f
 :QDcفروش محصوات داخلی در بازار داخل
 :QINTcaتقاضییای فعالیت  aبرای نهاده واسییطهای
c
 :QQcمقدار کاای مرکب
 :QHchمقدار کاای مصرفی خانوار
 :PEcقیمت کاای صادراتی
 :PXcقیمت تولید کننده
 :PMcقیمت کاای وارداتی
 :PINTAaقیمت کل نهاده های واسطه ای
 :EXRنرخ ارز
 :YIFifدرآمد نهادها از عوامل تولید
 :EHhمخارال مصرفی خانوار
 :WALRASعیامیل باانس پس انداز  -سیییرمایه
گذاری
 :WFDISTfaعیامیل تعدیل دسیییتمزد عامل  fدر
فعالیت a

 :QFSfمقدار عرضه عوامل تولید
 :QAaمقدار حاصل شده از فعالیت های تولیدی
 :QEcمقدار صادرات
 :QXcمقدار محصول بازاری تولید داخلی
 :QMcمقدار واردات
 :QINVcتقاضای کاا برای تشکیل سرمایه ثابت
 :WFfدستمزد عوامل تولید
 :EGمخارال دولت
 :PQcقیمت کاای مرکب
 :PAaقیمت فغالیت های تولیدی
 :PDcقیمت کاای تولید و فروش رفته در داخل
 :PVAaقیمت ارزش افزوده
 :YFfدرآمد عوامل تولید
 :YHhدرآمد خانوار
 :YGدرآمد دولت
 :IADJعامل تعدیل سرمایه گذاری
 :MPShمیل نهایی به پس انداز خانوارها
 :DKf,a,tسرمایه جدید اختصا یافته به هر فعالیت
 :PKf,tقیمت عامل سرمایه
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پیوست ( :)4مقادیر پارامترهای توابع تولید و تجارت
بخشها

کشاورزی
انرژی
معدن
صنعت
حمل و
نقل
خدمات
ماخذ

پارامتر
کارایی
در تابع
تولید
2/264
6/914
6/226
2/041
2/424

پارامتر
انتقال در
تابع
آرمینگتون
6/216
6/222
6/120
6/042
6/961

پارامتر
سهمی در
تابع
آرمینگتون
2/294
202222226
2/600
2/224
2/242

کشش
جاشینی
واردات تابع
آرمینگتون
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

پارامتر
سهمی
در تابع
CET
2/293
2/691
2/122
2/123
2/021

کشش
جانشینی
صادرات در
تابع CET
6/1
2/1
2
2
2

پارامتر
انتقال در
تابع
CET
9/232
2/492
2/964
2/963
2/401

2/220
محاسبات
تحقیق

6/232
محاسبات
تحقیق

2/220
محاسبات
تحقیق

2/0
مطالعه
فوادی و
نادران
ک6924ی

2/221
محاسبات
تحقیق

2
مطالعه
فوادی و
نادران
ک6924ی

4/226
محاسبات
تحقیق
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