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 جايگاه صنعت پتروشيمي در اقتصاد ملي

 

 

 
 

 

 

 چكيده

بررسی  و جایگاه بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی در اقتصاد ایرانشریح هدف گزارش حاضر ت

تعيين جایگاه بخش ساخت مواد و . استهای اقتصادی ر بخشو پيوندهای آن با سایبخش این اهميت 

تر در های سياستی دقيقتر و توصيهگيری مطلوبمنظور تصميم صوالت شيميایی در اقتصاد ایران بهمح

 های توسعه کشور حائز اهميت است.راستای تحقق اهداف قوانين باالدست و برنامه

جدول داده ـ  ایگاه بخش پتروشيمی در اقتصاد ملی ازمنظور تجزیه و تحليل ج در این مطالعه به

 تعادل عمومی استفاده شده است. رویكرد  ستانده در قالب

دهد که در صورت حذف بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی از نتایج این تحليل نشان می

از این  1.یابددرصد کاهش می 88/3بخش اقتصادی، ستانده کل اقتصاد به صورت نسبی حدود  71ميان 

را به خود  ششماقتصادی رتبه  بخش 71محصوالت شيميایی در ميان  منظر بخش ساخت مواد و

دست آمده حذف بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی هاساس نتایج ب دهد. همچنين براختصاص می

سایر  از واسطه حذف این بخش از منظر تقاضاکنندهخش اقتصادی از منظر پيوند پسين )ب 71در ميان 

حذف ) درصد و از منظر پيوند پيشين 52/2ها( موجب کاهش نسبی ستانده کل اقتصاد به ميزان بخش

درصدی در ستانده  95/2موجب کاهش نسبی  (هاسایر بخش بهکننده واسطه عرضهاین بخش از منظر 

های ظ پيوندهای پسين بخش مذکور رتبه ششم و به لحاشود. بدین ترتيب به لحاظ پيوندکل اقتصاد می

دهد. این نتيجه حاکی از آن است که بخش ساخت پيشين این بخش رتبه پنجم را به خود اختصاص می

ای آن از هاست و تقاضای واسطهکننده نهاده به سایر بخشتر عرضهمواد و محصوالت شيميایی بيش

 تر است. ها کمسایر بخش

 ،«طبيعی گاز توزیع»های بخش ت کهای این مطالعه حاکی از آن اسهیكی دیگر از یافته

 تصفيه از حاصل هایفراورده کك، ساخت» ،«کاالها و نقليه وسایل تعمير فروشی،خرده فروشی،عمده»

محصول یا خدمت  که هاییبخش عنوان به) «برق» و «ایجاده نقلوحمل» ،«ایهسته هایسوخت و نفت

 ،«ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك» رينظ هاییبخش و( کنندبه صنعت پتروشيمی ارائه می

که از  ،«زراعت و باغداری»و  «بخش ساختمان»،«تریلرساخت وسایل نقليه موتوری، تریلر و نيم»

                                                 

دست آمده در شد، براساس نتايج بهبخشي مركز آمار نيز محاسبات انجام  99. شايان ذكر است براساس جدول آماري 1

طور نسبي بخش اقتصادي، ستانده كل اقتصاد به 99صورت حذف کامل بخش ساخت مواد و محصوالت شيميايي از ميان 
 يابد.درصد كاهش مي 26/4
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حذف  ليدل کاهش ستانده را به نیترشيکنند، بنهاده توليد استفاده میعنوان  بهمحصوالت پتروشيمی 

 .شوندیم ملمتح ییايبخش ساخت محصوالت مواد و محصوالت شيم

جمله صنایع پيشران  هایی که صنعت پتروشيمی ازاساس مطالعات تطبيقی در کشور شایان ذکر است بر

از  و بانك دهنده مانند بخش بيمههای خدماتشود، بخشدر ميان سایر صنایع آن کشور محسوب می

اساس محاسبات  حالی است که برتری با بخش ساخت مواد شيميایی برخوردارند. این در های قویپيوند

صد بوده در 1/1انجام شده در این گزارش سهم بخش بيمه از پيوند پسين بخش ساخت مواد شيميایی حدود 

رود متناسب با انتظار می پتروشيمی کشورصنعت  پذیریو خطر گذاریبا توجه به حجم باالی سرمایهاست. 

 یت شود. لكرد بخش بيمه کشور، تعامل این دو بخش تقوعم یتوسعه صنعت پتروشيمی کشور و البته ارتقا

توان می در اقتصاد کشور بخش ساخت مواد و محصوالت شيمياییجایگاه ششم با توجه به  در نهایت

تر دریافت مکبا نسبت  و های اقتصادیهای مورد نياز سایر بخشبا توليد نهاده این بخشکه انتظار داشت 

نفتی و افزایش جمله افزایش صادرات غيرهای توسعه کشور ازحقق اهداف برنامهها در تنهاده از سایر بخش

گذاری در روی افزایش سرمایهاینداشته باشد. ازافزوده کشور نقش مؤثری ارزش ليانهسامتوسط رشد 

دست این صنعت کاربرد توجه به توسعه متناسب و توليد محصوالتی که در صنایع پایيناین بخش و البته 

 شود. اشته باشد توصيه مید

 

 مقدمه

تواند نقش ها در اقتصاد کشور میآفرینی این بخشهای پيشرو و تدقيق ميزان نقششناسایی بخش

اساس  دنبال آن رشد و توسعه کشور داشته باشد. بربسزایی در اثربخشی تخصيص منابع محدود و به

درصد  7/21 ليانهساکشور با رشد متوسط  شده صادرات غيرنفتی اهداف کمی برنامه ششم توسعه مقرر

برسد. همچنين  1400ميليارد دالر در سال  113به حدود  1396ميليارد دالر در سال  9/46از حدود 

درصد برسد  8های برنامه ششم توسعه به افزوده کشور طی سالارزش ليانهساشده که متوسط رشد  مقرر

درصد  3/9افزوده بخش صنعت ارزش ليانهساشد های مختلف اقتصادی، متوسط رکه در ميان بخش

ها را با سایر ترین پيوندهایی از اقتصاد که بيشهدفگذاری شده است. از این منظر نيز شناسایی بخش

هایی که در اقتصاد ایران رشد چشمگيری داشته، صنعت بخشکند. یكی از ها دارند اهميت پيدا میبخش

به جایگاه بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی تشریح  ضمنپتروشيمی است. در گزارش حاضر 

های اقتصادی با استفاده از روش سنتی و نوین و پيوندهای آن با سایر بخشبخش این بررسی اهميت 

های یینارسا کردنحذف فرضی ضمن برطرف  . روشپرداخته شده استاقتصاد ایران  حذف فرضی در

های اقتصادی بخش با سایر بخشهر تری را از روابط متقابل نانهبيتواند تصویر واقعهای پيشين، میروش

 تری را در پی داشته باشد.های سياستی دقيقو داللتکند  ارائه
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ست. اسازماندهی شده  محور اصلیسه حاضر در گزارش در راستای واکاوی ابعاد مختلف مسئله،  

رفته گاد ایران مورد بررسی قرار آن در اقتص نقشو صنعت پتروشيمی  وضعيت موجود در بخش نخست،

ادل اقتصادی در قالب رویكرد تعهای های سنجش اهميت بخشبخش دوم به مرور مختصر بر روش. است

ها در بخش تجزیه و تحليل نتایج و یافته، آماری هایپایه اختصاص یافته است.ستانده  ـ عمومی داده

 ه است.شدارائه گزارش های ترین یافتهاز مهم بندیو در پایان نيز جمع گرفتهمورد بحث قرار سوم 

 

 وضعيت موجود صنعت پتروشيمي و نقش آن در اقتصاد ايران .1

ميليارد بشكه  157مكعب ذخایر متعارف گاز طبيعی و تریليون متر 33ش از ایران با در اختيار داشتن بي

وسعه صنعت پتروشيمی با هدف ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسيل و مزیت نسبی مناسبی برای ت

های کلی جمله سياست است. در اسناد باالدستی کشور از تكميل زنجيره ارزش نفت و گاز برخوردار

های نفت و گاز، افزایش صادرات پذیری اقتصاد از درآمدهای جلوگيری از ضربهاقتصاد مقاومتی یكی از راه

های صوالت توليدی این صنعت، مواد اوليه بخشسویی دیگر مح محصوالت پتروشيمی ذکر شده است. از

کند و از این منظر بسيار حائز اهميت بوده و همواره مورد توجه زیادی از اقتصاد ایران را فراهم می

سياستگذاران کشور است. نگاهی بر روند توليد و بازرگانی این صنعت پس از پيروزی انقالب اسالمی 

 تاکنون مؤید این موضوع است. 

 

 1357 -1396هاي . مقدار توليد، فروش داخلي و صادرات محصوالت پتروشيمي طي سال1 دارنمو

 (تن ميليون)

 
 های مختلف.سال های عملكرد صنعت پتروشيمی، شرکت ملی صنایع پتروشيمی،گزارش مأخذ:

 شود. ای پتروشيمی مصرف میهعنوان نهاده واسطه در مجتمعالتفاوت توليد و مجموع فروش داخلی و صادرات بههماب توضيح:

 

1 3 5 7 1 3 6 7 1 3 7 8 1 3 8 8 1 3 9 0 1 3 9 1 1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6

توليد فروش داخلي صادرات
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ت مشخص است مقدار توليد واقعی، فروش داخلی و صادرات محصوال 1طور که از نمودار همان

و  6/17، 6/53به  1357ميليون تن در سال  6/0و  57/0، 6/1پتروشيمی به ترتيب با روند افزایشی از 

ده در شقدار ظرفيت اسمی ایجاد در سال رسيد. شایان ذکر است که م 1396ميليون تن در سال  4/22

حصوالت ميليون تن بوده که با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه مقدار فروش م 64این سال حدود 

های یژگیميليون تن برسد. تنوع محصوالت پتروشيمی توليدی، یكی دیگر از و 100پتروشيمی باید به 

نوع محصول پتروشيمی در  100ك به حال حاضر نزدیکه در طوری صنعت پتروشيمی کشور است به

بع آن تهای مختلف این صنعت در حال توليد است. البته پيچيدگی فرایند توليد محصوالت و به بخش

ا حرکت تر در ترکيب محصوالت پتروشيمی کشور متفاوت است که باید تالش شود تا بآفرینی بيشارزش

بخشی و توليد ر توليد محصوالت جدید، زمينه تحرکمنظوهای انتهایی زنجيره ارزش و نوآوری بهبه حلقه

و  جمله صنایع رنگ و رزین، الستيك محصوالت رقابتی در سایر صنایع وابسته به این صنعت از

 ها و سایر مصنوعات پليمری را فراهم آورد. پالستيك

عت صنسهم  2نفتی کشور نيز قابل توجه است. در نمودار سهم صنعت پتروشيمی در صادرات غير

 ارائه شده است.  1391-1396های کشور طی سالدرصد  24نفتی پتروشيمی در صادرات غير

 

 1391-1396هاي نفتي كشور طي سال. سهم صنعت پتروشيمي در صادرات غير2 نمودار

 
 های مختلف.گزارش شرکت ملی صنایع پتروشيمی، سالو  های مختلفگزارش تحليلی گمرک جمهوری اسالمی ایران، سال :خذمأ

 

 

91 92 93 94 95 96

هم
س

سال
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ی طور متوسط سهم صنعت پتروشيم های اخير بهمشخص است طی سال 2طور که از نمودار  همان

 بوده است.  درصد 24نفتی در صادرات غير

روشيمی سهم ایران از ظرفيت محصوالت عمده پت 1396ای نيز در سال المللی و منطقهاز بعد بين

. سهم درصد است 34بينی شده، دستيابی به سهم دف پيشدرصد بود که ه 5/22در خاورميانه بيش از 

ن، آدرصد است که هدفگذاری  2حال حاضر، بيش از  ایران از ظرفيت محصوالت پتروشيمی جهان در

 درصد است. 3/6دستيابی به سهم 

يایی افزوده زیربخش ساخت مواد و محصوالت شيماساس آخرین آمار موجود سهم ارزش همچنين بر

هم س 3ترین سهم بوده است. در نمودار درصد بيش 6/27های بخش صنعت با بخشایر زیردر ميان س

 ارائه شده است.  1394افزوده بخش صنعت در سال های صنعت از کل ارزشافزوده زیربخشارزش

 

 1394افزوده بخش صنعت در سال هاي صنعت از كل ارزشافزوده زير بخش. سهم ارزش3 نمودار

 
 .1396رکز آمار ایران، م، 1394سال ترکشورنفر کارکن و بيش 10های صنعتی ات تحقيق برگرفته از آمار نتایج طرح آمارگيری از کارگاهمحاسب مأخذ:

 

ایه و بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی شامل توليد مواد شيميایی پشایان ذکر است که زیر

 وعی است.کننده و الياف مصندارو، مواد پاک جمله رنگ و روغن، اساسی و سایر محصوالت شيميایی از

های افزوده بخش ساخت موارد محصوالت شيميایی به تفكيك زیربخشتوزیع ارزش 1در جدول  

 آن ارائه شده است. 

 

 

 

ساير صنايع

45.19%

توليد مواد و 

يمحصوالت شيمياي

27.64%

توليد فلزات اساسي

14.91%

مواد غذايي و آشاميدني

12.26%
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 هاي آنافزوده بخش ساخت مواد و محصوالت شيميايي به تفكيك زيربخش. توزيع ارزش1جدول 

 نام صنعت
بخش صنايع افزوده سهم از كل ارزش

 شيمياييتوليد مواد و محصوالت 

افزوده سهم از كل ارزش

 بخش صنعت

 100 - کل صنعت

 7/26 100 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی 

 8/21 7/81 توليد مواد شيميایی اساسی 

 9 5/32 تکود و ترکيبات از بجزتوليد مواد شيميایی اساسی ـ 

 4 73/13 ازت توليد کود شيميایی و ترکيباتـ 

توليد مواد پالستيكی به شكل مواد اوليه و ـ 

 ساخت الستيك
43/35 5/9 

 5 9/17 توليد سایر محصوالت شيميایی 

 09/0 35/0 های شيمياییوردهافع آفات و سایر فردتوليد سموم ـ 

 42/0 57/1 های مشابه توليد انواع رنگ و روغن جال و پوششـ 

 5/2 5/9 ميایی مورد استفادهتوليد دارو و مواد شيـ 

 4/1 3/5 هداشتیکننده و لوازم آرایشی و بتوليد صابون، مواد پاکـ 

 34/0 3/1 بندی نشدهتوليد سایر محصوالت شيميایی طبقهـ 

 1/0 39/0 توليد الياف مصنوعی 

 1/0 39/0 توليد الياف مصنوعیـ 

 . 1396، مرکز آمار ایران، 1393تر سال بيشنفر کارکن و  10های صنعتی نتایج طرح آمارگيری از کارگاه مأخذ:

 

بخش ساخت مواد و محصوالت  افزودهمشخص است عمده سهم ارزش 1طور که از جدول  همان 

يایی اساسی، جمله توليد مواد شيم های صنایع باالدستی پتروشيمی ازدرصد( به زیرگروه 7/81شيميایی )

توان ارش را میهای ارائه شده در گزالستيك اختصاص دارد. لذا تحليلتوليد کود شيميایی و مواد اوليه پ

 عمدتاً به صنایع باالدست پتروشيمی مرتبط دانست. 

 

 داده ـ ستانده يتعادل عموم كرديدر قالب رو ياقتصاد يهابخش تيسنجش اهم. 2

، د نظریات رشد متوازنماننها در اقتصاد دارای پشتوانه نظری متفاوتی سنجش اهميت اندازه پيوند بخش

های بخشدر  همزمانگذاری سرمایه . تأکيد نظریه رشد متوازن براست رشد نامتوازن و قطبرشد 

. با طرح استویی در کاربرد منابع جفهرصولی تأکيد نظریات رشد نامتوازن بر  ،است مختلف اقتصادی

 بيات اقتصادی مطرح شد تا باهای کليدی در ادموضوع شناسایی بخش، هيرشمن نظریه رشد نامتوازن

اهميت اندازه  شود.های اقتصادی فراهم رشد تمام بخش زمينه کليدیهای بخشگذاری در سرمایه

شود بخشی سنجيده میای بينمبنای مبادالت واسطهطور کلی بر ها در قالب نظریه رشد نامتوازن بهبخش

بخشی، بازار تقاضای ای بينبر مبادالت واسطه وههای یك بخش عالاما در نظریه قطب رشد، دامنه فعاليت
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گذاری و صادرات( و بازار عوامل توليد )اجزای بردار نهایی )مصرف خانوارها، مصرف دولت، سرمایه

گيرد. با توجه به این موضوع که دامنه قلمرو فعاليت افزوده( نيز به طور همزمان مورد توجه قرار میارزش

ها در های سنجش اهميت بخشتر از نظریه رشد نامتوازن است، روششد بيشها در نظریه قطب ربخش

های مختلف سنجش اهميت که روشتر بر نظریه قطب رشد استوار است، در حالیرویكرد نوین بيش

 (.1390ها در رویكرد سنتی ریشه در نظریه رشد نامتوازن دارد )بانویی و همكاران، بخش

 توان به دو رویكرد کلی تقسيم کرد: يدی را میهای کلهای شناسایی بخشروش

وسن، واتانابه، راسميـ  های چنریبخشی شامل روشای بينبر مبادالت واسطه رویكرد مبتنی. 1

 گش، هيرشمن، بردار ویژه، شاخص ميانگين طول انتشار و نظریه شبكه.

 ها.افزوده بخششبخشی و تقاضای نهایی و ارزبين بر مبادالت واسطه رویكرد مبتنی. 2

 شوند:ها خود به دو گروه تقسيم میاین روش

ـ  افزوده شامل شاخص وزنی، شاخص کشش دادهبر وزن تقاضای نهایی و ارزش های مبتنیروشـ 

 ستانده، پيوندهای پسين و پيشين خالص )ضرایب فزاینده خالص(.

 رضی.فها شامل روش حذف فزوده بخشابر اندازه تقاضای نهایی و اندازه ارزش های مبتنیروش ـ

اضاکننده گيری پيوندها )همپوشانی بخش تقدليل خطاهای موجود در اندازه استفاده از روش سنتی به

ها و افزوده بخشهای توليد(، وزن قراردادی یكسان واحد در تقاضای نهایی و ارزشکننده در زنجيرهو عرضه

های ز عملكرد بخشتواند تصویر مناسبی اها نمیافزوده بخشندازه ارزشنادیده گرفتن اندازه تقاضای نهایی و ا

شود، معموالً هدف، ویكم ارائه دهد و در مواردی که از رویكرد سنتی استفاده میاقتصادی در قرن بيست

 .(1394های مجلس، های دیگر است )مرکز پژوهشمقایسه نتایج آن با روش

ادالت در ماتریس مب ی آن است که تكنولوژی توليد که ریشههای حذف فرضایده اصلی انواع روش

های کليدی و سنجش اهميت تواند مالک شناسایی بخشبخشی دارد به تنهایی نمیای بينواسطه

ها به یك از بخشافزوده هرهای اقتصادی قرار گيرد و الزم است تا اندازه تقاضای نهایی و ارزشبخش

قایسه با محذف فرضی در  در حقيقت روش يشين مورد مطالعه قرار گيرد.موازات با پيوندهای پسين و پ

 های اقتصادی نشان دهد.تری از ساختار بخشبينانهتواند تصویر واقعسنتی می هایروش

 

 . روش حذف فرضي1-2

بررسی  های اقتصادی در کنارمنظور سنجش اهميت بخش روش حذف فرضی بر این مسئله تأکيد دارد که به

ند. بنابراین نتایج ها نيز مورد توجه قرار گيرافزوده بخشيوندها ضروری است که اندازه تقاضای نهایی و ارزشپ

 .کندهای سنتی ارائه های اقتصادی نسبت به روشتواند تصویر متفاوتی از عملكرد بخشحاصله می

طور متناوب در  به های همگنای از بخشدر واقع حذف یك بخش و یا حذف مجموعه« حذف»مراد از 

نيست.  نپذیرامكا دون در نظر گرفتن فرض تجارت آزادکارگيری این روش بیك زمان در سطح ملی است. به



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

8 

شوند می در چارچوب این فرض سایر متغيرها مانند تكنولوژی و تقاضای نهایی در اقتصاد ثابت در نظر گرفته

های اقتصاد از بخش حذف شده از طریق ای سایر بخشو در صورتی قابل تحقق است که تمام نيازهای واسطه

شده دنبال بررسی آثار و تبعات کمی بخش حذف . در حقيقت این رویكرد بهشودمين أواردات از دنيای خارج ت

ها، پيوند کل و تجزیه آن به های اقتصادی و کل اقتصاد است و این آثار به صورت انواع شاخصبر سایر بخش

 .(1390 گيرد )بانویی و همكاران،ين مورد بررسی قرار میپيوند پسين و پيش

در مقاله خود،  1ميلر و لهرمختلفی توسط پژوهشگران در ادبيات مطرح شده است.  یالگوهای حذف

 به شرح زیر گروه عمده سههای حذف فرضی را در دو الگوی تقاضامحور لئونتيف و عرضه محور گش به روش

 :(2001، ميلر و لهر) اندبه اختصار معرفی شده هاپيوست این روش 1جدول در که  اندبندی کردهتقسيم

بخشی های درونها اعم از پيوندای همگن از بخشحذف کامل سطر و ستون یك بخش یا مجموعه. 1

 .و بين بخشی )روش استراسرت(

همگن  هایای از بخشبخشی یك بخش یا مجموعهحذف همزمان فقط سطر و ستون مبادالت بين. 2

 .بخشی )روش سال(از منظر بخش خریدار با حفظ مبادالت درون

مل های همگن از منظر بخش فروشنده و حذف کاای از بخشحذف کامل سطر یك بخش و یا مجموعه. 3

 .()روش دیازنباخر و وندرليندن های همگن از منظر بخش خریدارای از بخشستون یك بخش یا مجموعه

دليل دليل حذف کامل بخش و روش دیازنباخر و وندرليندن بهاسرت بهدر این گزارش روش استر

  کننده و خریدار مورد توجه قرار گرفته است.حذف از منظر بخش تقاضا

 

 هاتجزيه و تحليل يافتههاي آماري و . پايه3

 71در  فعاليت 71متقارن  )جدول 1390سال  برای شده بهنگام ستاندهـ  داده جدول مطالعه، این در

به جدول داخلی تبدیل شده، مبنای محاسبات قرار گرفته است.  2،فعاليت( که پس از تفكيك واردات

بخش معدن و نفت خام و گاز دو بخش،  چهاربخش است که کشاورزی شامل  71جدول مذکور شامل 

بخش خدمات است. در گزارش  38بخش ساختمان و  دوبخش زیربنایی،  سهبخش صنعت،  22طبيعی، 

، از روش حذف اد و محصوالت پتروشيمی در اقتصادبرای تجزیه و تحليل جایگاه بخش ساخت مو حاضر

و نتایج حاصل  شدهفرضی در قالب دو الگوی معرفی شده )استراسرت و دیازنباخر و وندرليندن( استفاده 

 از این الگوها به تفصيل در ادامه ارائه شده است. 

 

 

                                                 

1. Miller & Lahr 

مختلف نحوه منظور کردن  ارزیابی شقوق»( با عنوان 1391. مبانی نظری تهيه جدول داخلی به تفصيل در مقاله بانویی )2

 توضيح داده شده است.« 1380های تفکيک آن با تأکيد بر جدول متقارن سال واردات و روش
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 ضي. نتايج روش سنتي و روش حذف فر1-3

و پيوند  های داده ستانده، توليد هر بخش دو نوع اثر اقتصادی در قالب پيوند پسيندر چارچوب مدل

ای است که طبق آن یك بخش برای رابطه «پيوند پسين»ها دارد. اصطالح پيشين بر سایر بخش

اطی که رتببرای نشان دادن ا «پيوند پيشين»کند و اصطالح های دیگر تهيه میهایش را از بخشنهاده

شين رود. بخشی که پيوندهای پيکار میفروشد، بههای دیگر میطبق آن یك بخش محصولش را به بخش

 .شوداقتصاد شناخته میعنوان یك بخش کليدی در و پسين قوی داشته باشد به

بر  مبتنیهای کليدی در ساختار اقتصاد ملی در چارچوب رویكرد سنتی، مالک اصلی تعيين بخش

حاضر  تر از واحد باشند، است. در گزارشایی که پيوندهای پسين و پيشين نرمال شده آنها بيشهبخش

ئه شده پيوست ارا 2بخش اقتصاد کشور محاسبه شده و نتایج آن در جدول  71های پسين و پيشين پيوند

های کليدی عنوان بخش بخش در ساختار اقتصادی ایران به 71بخش از  13است. با توجه به این معيار، 

، «كارشدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و »های جمله بخش ، که ازشوندمعرفی می

های چاپ و تكثير رسانهانتشار، »، «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»، «ساخت چوب و محصوالت چوبی»

ساخت مواد »، «ایههای هستهای حاصل از تصفيه نفت و سوختساخت کك، فراورده»، «ضبط شده

 ساخت سایر محصوالت»، «ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك»، «شيميایی و محصوالت شيميایی

، «آالت و تجهيزاتساخت محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشين»، «ساخت فلزات اساسی»، «فلزیکانی غير

 . هستند 1تر از گدارای پيوندهای پسين و پيشين بزر« پست و مخابرات»و « آهنراه»، «آب»

 های کليدی شناسایی شده در روشبخشاز تعداد زیرسه بخش کلی اقتصاد سهم  4 در نمودار

 ارائه شده است. سنتی به تفكيك 
 

 روش سنتي هاي كليدي دربخش. سهم سه بخش كلي اقتصاد از تعداد زير4 نمودار

 .محاسبات تحقيق خذ:أم

%69.2;صنعت

%23.1;خدمات

%7.69;کشاورزی
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ه ، از نتایج مشاهدشودورزی، صنعت و خدمات تقسيم چنانچه کل اقتصاد به سه بخش کلی کشا

های بخشبخش از زیر 1های بخش صنعت و بخشفعاليت کليدی از زیر 13بخش از این  9که  شودمی

 بخش مربوط به بخش خدمات هستند. 3بخش کشاورزی و 

ی و يایساخت مواد شيمشده بخش منظور بررسی موردی، ارقام پيوندهای پسين و پيشين نرمال به

ين طور که مشخص است پيوند پسين و پيشنشان داده شده است. همان 2در جدول  محصوالت شيميایی

رد که هر داتأکيد . پيوند پسين بر این موضوع واحد است 316/1و  190/1شده این بخش به ترتيب نرمال

فزایش موجب ابخش(  گذاری در اینیك واحد سرمایه)هرنظر  واحد افزایش در تقاضای نهایی بخش مورد

وضوع است و به همين ترتيب پيوند پيشين گویای این مشود میدر توليد کل اقتصاد کشور  واحدی 190/1

ل اقتصاد کواحد افزایش در توليد  316/1نظر نيز موجب  افزوده بخش موردکه هر واحد افزایش در ارزش

وش سنتی راساس  بر نظر وردبخش م احد هستندتر از وبزرگاین ارقام هر دو كه . با توجه به اینشودمی

بخشی در سایر این بخش هم قدرت تحرکشود. در حقيقت در اقتصاد شناخته میبخش کليدی عنوان  به

ابل توجه قدارد. اما نكته را های اقتصادی کشور پذیری از دیگر بخشهای اقتصادی کشور و هم تحرکبخش

نی است که بخش در مقایسه با پيوند پسين آن است. این بدان مع تر بودن مقدار پيوند پيشين اینبزرگ

ای واسطه هاست و تقاضایسایر بخشبه  واسطه عنوان نهاده کننده توليدات خود بهتر عرضهاین بخش بيش

 تر است.کنندگی آن ضعيفها نسبت به نقش عرضهآن از سایر بخش

 

 نرمال شده نتايج روش سنتي پيوندهاي پسين و پيشين .2جدول 

 هاعنوان بخش شدهنرمال پيوند پسين شدهنرمال پيوند پيشين

 ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی 190/1 316/1

 .محاسبات تحقيق مأخذ:

 پيوست ارائه شده است.  2اطالعات بقيه بخش ها در جدول  توضيح:

 

ویكرد سنتی، صنعت نقش محوری حاکی از آن است که در چارچوب ر 4 شده در نمودارنتایج ارائه

هایی که در کاربرد روش سنتی برای شناسایی جمله نارسایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. از را

توان به این مورد اشاره کرد که در این رویكرد ماتریس های کليدی در ادبيات مطرح شده است میبخش

گرفتن اندازه واقعی تقاضای نهایی کنار نادیده ضرایب فنی و به تبع آن ماتریس ضرایب فزاینده توليد در

گيرد. های کليدی قرار میهای اقتصادی، مبنای محاسبه سنجش بخشافزوده بخشو اندازه واقعی ارزش

های اقتصاد تری از منظر تقاضا و عرضه با سایر بخشای بيشهایی که مبادالت واسطهدر نتيجه بخش

های صنعتی که دارای دهند. مطابق این معيار، بخشود اختصاص میداشته باشند، وزن بيشتری را به خ

عنوان بخش کليدی،  های خدمات و کشاورزی هستند بهتری نسبت به بخشای بيشمبادالت واسطه

 ،های کليدی کافی نيستای در شناسایی بخشتری دارند. اما قرار دادن فقط مبادالت واسطهسهم غالب
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های اقتصاد هم مورد توجه قرار افزوده بخشتقاضای نهایی و اندازه واقعی ارزش بلكه باید اندازه واقعی

ها، قابليت سنجش اهميت کارگيری انواع روش حذف فرضی ضمن برطرف کردن این نارساییبهگيرد. 

 کند.های اقتصاد را هم فراهم میبخش

های بخش يتو وندرليندن، اهم الگوی حذف فرضی استراسرت و دیازنباخر کارگيری دودر ادامه با به

ها مقدار ستون ارائه شده است. در این جداول ارقام 4و  3و کليه نتایج در جداول  شدهاقتصادی محاسبه 

در  مطلق و نسبی کاهش ارزش توليد هر بخش در کل توليد اقتصاد را ناشی از حذف فرضی آن بخش

 دهند.هر دو روش نشان می

 

 حذف فرضي استراسرت تصادي در روشهاي اق. اهميت بخش3 جدول

 روش استراسرت

 رتبه هاعنوان بخش
كاهش نسبي 

توليد هر 

 )درصد( بخش

ميزان كاهش مطلق 

 توليد هر بخش

 )ميليون ريال(

 1 فروشی، تعمير وسایل نقليه و کاالهافروشی، خردهعمده 704863369 99/6

 2 ایهسته يه نفت و سوختهای حاصل از تصفساخت کك، فراورده 672816600 67/6

 3 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی 568113758 63/5

 4 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شكار 430323381 27/4

 5 هاسایر ساختمان 401526021 98/3

 6 ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی 391033649 88/3

 7 ساخت فلزات اساسی 382476788 79/3

 8 اینقل جادهوحمل 340514352 38/3

 9 زراعت و باغداری 305143702 03/3

 10 های مسكونیساختمان 292453938 90/2

 پيوست ارائه شده است. 3 ها در جدولبخش اول اشاره شده است. اطالعات کليه بخش 10: در این جدول فهرست توضيح
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 حذف فرضي ديازنباخر و وندرليندن قتصادي در روشهاي ا. اهميت بخش4 جدول
كاهش 

نسبي 

توليد هر 

 بخش

 )درصد(

 يشينپيوند پ

 يليون)م

 (يالر

 رتبه هاعنوان بخش

كاهش 

نسبي 

توليد هر 

 بخش

 )درصد(

 پيوند پسين

 )ميليون ريال(
 رتبه هاعنوان بخش

16/6 621037102 
فروشی، فروشی، خردهعمده

 هاتعمير وسایل نقليه و کاال
1 13/5 517386396 

ساخت محصوالت غذایی و 

 هاانواع آشاميدنی
1 

61/4 465230136 

های ساخت کك، فراورده

حاصل از تصفيه نفت و 

 ایهستهسوخت

 2 هاسایر ساختمان 377858014 75/3 2

 371732505 69/3 3 توزیع گاز طبيعی 305640094 03/3

های ساخت کك، فراورده

 حاصل از تصفيه نفت و

 ایهستهسوخت

3 

 316189756 14/3 4 ایحمل و نقل جاده 301894964 99/2
فروشی، فروشی، خردهعمده

 تعمير وسایل نقليه و کاالها
4 

95/2 297520229 
ساخت مواد شيميایی و 

 محصوالت شيميایی
5 70/2 272186292 

ساخت وسایل نقليه موتوری، 

 تریلرتریلر و نيم
5 

82/2 283887240 
ی، مرغداری، پرورش کرم دامدار

 ابریشم و زنبور عسل و شكار
6 52/2 254532807 

ساخت مواد شيميایی و 

 محصوالت شيميایی
6 

 248971985 47/2 7 ساخت فلزات اساسی 261724413 60/2
دامداری، مرغداری، پرورش کرم 

 ابریشم و زنبور عسل و شكار
7 

 8 های مسكونیساختمان 245174038 43/2 8 زراعت و باغداری 253854061 52/2

 9 ساخت فلزات اساسی 234272880 32/2 9 بانك 151662728 50/1

 10 زراعت و باغداری 166555949 65/1 10 نفت خام و گاز طبيعی 150993673 50/1

 پيوست ارائه شده است.  3ها در جدول بخش تمامبخش اول اشاره شده است. اطالعات  10: در این جدول فهرست توضيح

 

 بخشی که ستانده کل اقتصاد از حذف کامل آنها 10بخش اقتصادی  71از ميان  3در جدول 

های زیر حذف بخش 4اساس نتایج جدول  کند، ارائه شده است. برتجربه میترین کاهش نسبی را بيش

 ترین تأثير را در کاهش نسبی ستانده کل اقتصاد به همراه دارد:بيش

 درصد،  99/6 ؛وشی، تعمير وسایل نقليه و کاالهافرفروشی، خردهعمدهبخش ـ 

 درصد، 67/6؛ ایهای هستههای حاصل از تصفيه نفت و سوختوردهاساخت کك، فر ـ

 درصد.  63/5؛ هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی ـ

 ها حاکی از آن است که ميزان کاهش نسبی ستانده کل اقتصاد در پی حذف فرضی بخشیافته

 6 استراسرت است و این بخش رتبه درصد در روش 88/3 واد شيميایی و محصوالت شيمياییساخت م

 بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است. 71را در ميان 

 صورت  که کاهش توليد هر بخش در کل اقتصاد در روش دیازنباخر و وندرليندن به از آنجایی

شوند، محور گش محاسبه میمحور لئونتيف و عرضهپيوندهای پسين و پيشين به ترتيب در الگوی تقاضا
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 3 تواند متفاوت از روش استراسرت باشد. مطابق آمار جدولها میاساس نوع پيوند ها بربندی بخشرتبه

 اساس پيوند پسين عبارت است از: ها بربندی بخشرتبه

 درصد، 13/5؛ هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی ـ

 درصد  75/3های مسكونی( ؛ساختمان بجز) هاسایر ساختمانـ 

 درصد  69/3 ایهای هستههای حاصل از تصفيه نفت و سوختساخت کك، فراوردهـ 

 اساس پيوند پيشين عبارت است از: ها بربندی بخشرتبه 

 درصد، 16/6؛ فروشی، تعمير وسایل نقليه و کاالهافروشی، خردهعمدهـ 

 درصد، 61/4؛ ایهسته ل از تصفيه نفت و سوختهای حاصساخت کك، فراوردهـ 

 درصد. 03/3؛ توزیع گاز طبيعیـ 

نظر  از ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی، بخش 4دست آمده از جدول هاساس نتایج ب بر

ر جایگاه داز منظر پيوند پيشين و  ششماز منظر پيوند پسين در جایگاه  بندی در این روش حذف،رتبه

نده گيرد، )ميزان کاهش ستانده در کل اقتصاد پس از حذف از منظر تقاضاکنل قرار میجدو پنجم

تيجه به ندرصد پيوند پيشين(. این  95/2درصد پيوند پسين و  52/2ای، کننده واسطهای و عرضهواسطه

ر دهای اقتصادی ای به سایر بخشواسطه کنندهعنوان عرضه تر بهاین معنی است که این بخش بيش

تری ها، در جایگاه پایينای از سایر بخشکند و از منظر تقاضاکننده واسطهساختار اقتصاد ایران فعاليت می

 های اقتصاد قرار دارد.به سایر بخش کنندهعرضهنسبت به 

 

 . آثار و تبعات حذف فرضي بخش پتروشيمي در اقتصاد ايران 2-3

ن قسمت ، در ایملی در اقتصاد اد و محصوالت شيمياییساخت موتر جایگاه بخش بيش واکاویمنظور  به

ارتباطات بررسی  بهستانده و روش حذف فرضی )الگوی دیازنباخر و وندرليندن( ـ  با استفاده از ابزار داده

  پرداخته شده است. های اقتصادیبخش با سایراین بخش ای واسطه

 

 صوالت شيمياييساخت مواد شيميايي و مح. آثار و تبعات حذف بخش 5جدول 
كاهش نسبي 

 توليد 

 )درصد(

 يشينپيوند پ

 (يالر يليون)م

كاهش نسبي 

 توليد 

 )درصد(

 پيوند پسين

 )ميليون ريال( 
 عنوان بخش

 ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی 254532807 52/2 297520229 95/2

 .1390اساس جدول داده ـ ستانده سال  : محاسبات تحقيق برمأخذ

 

ساخت مواد شيميایی بخش تقاضای واسطه حذف که در اثر  حاکی از آن است 5آمار جدول  تحليل

 هزار ميليارد ریال از توليد کل کشور 254در حدود های اقتصادی سایر بخش از و محصوالت شيميایی

های نظر به سایر بخش سوی دیگر در اثر حذف عرضه واسطه بخش مورد . ازشودکاسته می درصد( 52/2)
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تر بزرگ 1درصد( کاهش خواهد یافت. 95/2هزار ميليارد ریال ) 297توليد کل اقتصاد در حدود اقتصادی 

ساخت مواد شيميایی و محصوالت بخش عرضه واسطه ميزان کاهش نسبی توليد در اثر حذف بودن 

تواند میها نسبت به حذف تقاضای واسطه این بخش از سایر بخشهای اقتصادی به سایر بخش شيميایی

ها از آنكه خریدار محصوالت سایر بخش تربيش ملیکيدی بر این نكته باشد که این بخش در اقتصاد أت

و در اثر حذف عرضه واسطه  کندایفا می را واسطه محصوالت فروشندهنقش  یند توليد خود باشد،ادر فر

 .تر خواهد شددرصد کوچك 3این بخش، اقتصاد ملی در حدود 

 ساخت مواد شيميایی واز پيوندهای پسين و پيشين بخش  های مختلفم بخشسه 5در نمودار 

 254ع از مجموکه شود میبا توجه به این پيوندها مشاهده نشان داده شده است.  محصوالت شيميایی

ی و ساخت مواد شيميایکاهش توليد اقتصاد در اثر حذف تقاضای واسطه بخش  هزار ميليارد ریال

ذف حسوی دیگر با  از است. درصد 83/26هم بخش توزیع گاز طبيعی در حدود س ،محصوالت شيميایی

شور کاز توليد  هزار ميليارد ریال 297در مجموع حدود  محصوالت شيمياییعرضه واسطه بخش ساخت 

 است.  سهم بخش های مختلف ارائه شده 5ر در نموداکه کاسته شده 

جمله صنایع  کشورهایی که صنعت پتروشيمی از نتایج مطالعات تطبيقی ساختار صنعت پتروشيمی در

دهد که صنعت پتروشيمی در این شود نشان میهای اقتصادیشان محسوب میفعاليت در ميان سایرکليدی 

روی ایناز2های مالی ارتباط تنگاتنگی دارند. دهنده مانند بخش بيمه و نهادهای خدماتها با بخشکشور

باال ، گاز و پتروشيمی و های انجام شده در صنایع نفتگذاریبه حجم باالی سرمایهرفت که با توجه انتظار می

این صنایع، پيوند صنعت بيمه با بخش ساخت محصوالت شيميایی بودن احتمال خطر و حجم خسارات در 

کاهش  الیر ارديليهزار م 254از مجموع کشور  سهم صنعت بيمه تر باشد. این در حالی است کهکشور قوی

 1/1حدود  واسطه بخش ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی یاقتصاد در اثر حذف تقاضا ديتول

به اظهارات موجود عدم استفاده مطلوب ها گنجانده شده است. بنادر قسمت سایر بخشدرصد محاسبه شد که 

های شرکتعدم کفایت سرمایه از یك سو و های پتروشيمی از خدمات موجود صنعت بيمه کشور شرکت

 پيوند ضعيفجمله دالیل این  ، ازسوی دیگر از پذیری آنهاای و در نتيجه پایين بودن ظرفيت ریسكبيمه

های موجود در صنعت پتروشيمی برای شكوفایی تر به صنعت بيمه و استفاده از ظرفيتاست. لذا توجه بيش

، ای، ارتقای صالحيت و توان فنی کارشناسانهای بيمهو توسعه صنعت بيمه کشور، تخصصی کردن شرکت

  تواند در تحقق هدف مذکور مؤثر باشد. میجمله بيمه عملكرد محصول  ای ازتنوع در خدمات بيمه

 

 

                                                 

ای )پيوند پيشين( ای )پيوند پسين( از اقتصاد داخلی و یا هيچ عرضه واسطه. یعنی اگر بخش مورد نظر هيچ تقاضای واسطه1

مکان تجارت آزاد، ثابت بودن تکنولوژی و تقاضای نهایی در اقتصاد و اینکه تمام نداشته باشد و با در نظر گرفتن فروضی نظير ا
 شده از طریق واردات از دنيای خارج تأمين شود.های اقتصاد از بخش حذفای سایر بخشنيازهای واسطه

و  15631اي ههاي مجلس با شماره مسلسلهاي مركز پژوهششود به گزارشبراي كسب اطالعات بيشتر پيشنهاد مي .2

  مراجعه شود. 15710
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 ساخت مواد شيمياييهاي مختلف از پيوندهاي پسين و پيشين بخش سهم بخش. 5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .قيتحق محاسباتمأخذ: 

های حاصل از تصفيه نفت و بخش ساخت کك، فراوردهاساس نتایج محاسبات این گزارش  شایان ذکر است بر توضيح:

 را به خوددرصدی  5/22سهم  ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيمياییين بخش های پيشای از پيوندهای هستهسوخت

های پتروشيمی در طرح خود کفایی بنزین ناشی از مشارکت شرکت رسد این سهم باال عمدتاًبود که به نظر میاختصاص داده 

های پيشين اثرگذاری آن در تعامل لذا به دليل موقتی بودن طرح مذکور وبوده است.  1390ها از جمله سال سال در برخی از

ها تجميع این بخش نشان داده نشد و سهم آن در سایر بخش 5بخش ساخت مواد شيميایی در قسمت پيوندهای پيشين نمودار 

 شده است. 

 

های شناسایی بخشبرخی از با  ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيمياییدر ادامه تعامالت بخش 

 ده است. بررسی ش 5شده در نمودار 

 

83/
26

%
 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

16 

 گازنفت و . صنعت پتروشيمي و خوراك 1-2-3

 خوراك گاز -

ول ميليون تن محص 50فعال هستند و بيش از  شرکت پتروشيمی در کشور 50در حال حاضر بيش از 

 کنند. این محصوالت در پنج گروه عمده محصوالت شيميایی پایه، کودها،پتروشيمی توليد می

دست شوند. برخی از این محصوالت جزء محصوالت باالبندی میقسيمها و سوخت تها، پليمرآروماتيك

شده تأمين شوند و خوراکشان از منابع هيدروکروری نفت و گاز فراورش و پاالیشپتروشيمی محسوب می

جمله  های پتروشيمی ازعنوان خوراک در برخی از مجتمع شود. گاز طبيعی در حال حاضر بهمی

های پتروشيمی مصرف عنوان سوخت در اکثر مجتمع ره، آمونياک و متانول و بهکننده اوواحدهای توليد

شده که از مكعب گاز در صنعت پتروشيمی مصرفميليارد متر 8/16در مجموع  1395شود. در سال می

عنوان سوخت  مكعب بهميليارد متر 9/10عنوان خوراک و  مكعب بهميليارد متر 9/5این مقدار حدود 

 ده است. سهم صنعت پتروشيمی از کل گاز برداشت شده در کشور ارائه ش 6است. در نمودار  مصرف شده

 

 شده. سهم گاز مصرفي در صنعت پتروشيمي از كل گاز برداشت6 نمودار

 
 .1395ماه شرکت ملی گاز ایران، اسفند هيانهما:گزارش مأخذ

 

درصد آن به صنعت  7 شده در کشور حدودطور که مشخص است از کل گاز برداشت همان

سایر  سهم صنعت پتروشيمی از گاز مصرفی در مقایسه با 7پتروشيمی تعلق گرفته است. در نمودار 

 های گازرسانی شده ارائه شده است. بخش

 

 

 

7%

93%

سهم صنعت پتروشيمی سهم سایر مصرف
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 1395شده در سال . مقايسه سهم صنعت پتروشيمي و ساير مصارف بخشي گازرساني7نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

رسانی ترین سهم از مصرف گازها بيشدهد بخش خانگی و نيروگاهنشان می 7 طور که نمودار همان

ال درصدی از مصارف گازرسانی کشور در س 9اند و صنعت پتروشيمی سهم را به خود اختصاص داده

شور ککند که منابع گازی داشته است. این در حالی است که تخصيص بهينه ثروت ملی حكم می 1395

نظر قرار  های فعلی و آتی مدافزوده به جهت رعایت منافع نسلاکثر ميزان ارزشبا در نظر گرفتن حد

 عتی است. جمله بخش خانگی، تجاری و صن ها ازر بخشیگيرد و این امر مستلزم مصرف بهينه گاز در سا

 خوراك مايعـ 

بخش کك  کندخوراک استفاده میعنوان  بههایی که صنعت پتروشيمی از محصوالت آن از دیگر بخش

ميليون تن انواع خوراک مایع شامل نفتا، ميعانات  11بيش از  1396های نفتی است. در سال و فراورده

های پتروشيمی بندر امام، جمله شرکت و مایعات گازی در بيش از هفت مجتمع پتروشيمی کشور از

های خوراک ر مجتمعشازند، نوری، بوعلی سينا، تبریز، اصفهان مصرف شد. مصرف این مقدار خوراک د

جمله محصوالت  ميليون تن انواع محصوالت پتروشيمی از 14مایعی صنعت پتروشيمی به توليد بيش از 

درصد از کل محصوالت  26شده است که بيش از منجر ها در کشور الفينی، پليمری و آروماتيك

 1دهد. را پوشش می 1396پتروشيمی توليد شده در سال 

                                                 

 كبير نيست. جم و امير پتروشيميشركت هاي  اين آمار شامل توليد .1

یخانگی و تجاری و صنعت

51%

ا نيروگاه ه

31%

میصنعت پتروشي

9%

ده سایر صنایع عم

9%
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 صنعت پتروشيمي  مصرف برق در. 2-2-3

محصوالت  صنایع توليد مواد وپسين قوی با بخش بخش برق پيوند  ،اساس نتایج محاسبات این گزارش بر

ده ششده این صنعت با سایر صنایع مقایسه سهم برق خریداری 6داشته است لذا در جدول  شيميایی

 است. 

 

 حصوالت شيمياييشده صنايع توليد مواد و م. مقايسه ارزش برق خريداري6جدول 

 برنسبت به كل صنعت و ساير صنايع برق 

 رتبه
 فعاليت

 خريداري شده برق

 )ميليون ريال(

 سهم

 )درصد(

 100 28464228 کل صنعت

1 
صنایع توليد مواد و محصوالت 

 شيميایی
7243917 

4/25 

 1/35 9989298 توليد فلزات اساسی 2

 6/13 3883096 توليد سایر محصوالت کانی غيرفلزی 3

 7 1987001 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی 4

 5/4 1280705 توليد منسوجات 5

 14 4080211 سایر صنایع 6

 ، مرکز آمار ایران.1393تر سال بيشنفر کارکن و  10های صنعتی نتایج طرح آمارگيری از کارگاه مأخذ:

 

ترین ارزش برق سی بيشمشخص است پس از بخش توليد فلزات اسا 6که از آمار جدول طور همان

ز اهميت تعلق دارد. این آمار نشان ا صنایع توليد مواد و محصوالت شيمياییخریداری شده به بخش 

 بخش برق در فرایند توليد صنعت پتروشيمی دارد. 

 اي نقل جادهوحملسهم بخش ساخت محصوالت شيميايي در  .3-2-3

ای  درصد از حمل جاده 85حدود  1395الی  1391 هایطور متوسط طی سال آمار موجود بهاساس  بر

است.  هاختصاص داشتگروه کاالهای مواد شيميایی، معدنی و ساختمانی، کشاورزی، دامی و غذایی به 

ده شارائه  1395 الی 1391های ای طی سالصورت جاده شده بهسهم گروه کاالهای حمل 8در نمودار 

 است.
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 1395 الي 1391هاي اي طي سالصورت جاده شده بهاالهاي حمل. متوسط سهم گروه ك8نمودار 

 
  1396سازی، ای کشور، وزارت راه و شهرنقل جادهوسازمان راهداری و حمل1395-1391 پنج سالنامه آماری مأخذ:

 

های شده طی سالدرصد از کل کاالهای حمل 15مشخص است حدود  8طور که از نمودار  همان

ریافت داساس این آمار صنعت پتروشيمی در  بردهد. ا محصوالت شيميایی تشكيل میر 1395الی  1391

نی ای پس از بخش کشاورزی، دامی و غذایی و بخش ساختمانی و معدونقل جادهخدمات از بخش حمل

 در رتبه سوم قرار دارد. 

 هايي مواد اوليه مورد نياز صنايع ن نقش بخش ساخت محصوالت شيميايي در تأمين. 4-2-3

ن تن در ميليو 6/17ميليون تن محصول پتروشيمی توليد شد که از این مقدار  6/53حدود  1396در سال 

يليون م 3/9داخل فروش رفته است. فروش داخلی محصوالت پتروشيمی در دو بخش فروش بين مجتمعی با 

ر این دت پتروشيمی ميليون تن انجام شده است. ميزان صادرات محصوال 3/8تن و فروش داخلی خالص با 

عنوان نهاده واسطه  ميليون تن( به 7/26شده )ميليون تن بوده است و مابقی محصوالت توليد 22سال حدود 

داخلی  توزیع وزنی فروش 9 کننده مصرف شده است. در نمودارهای پتروشيمی توليددر داخل خود مجتمع

نشان 9طور که آمار نمودار  ه است. همانارائه شد 1396-1393های محصوالت پتروشيمی کشور طی سال

ش دهد با رشد توليد محصوالت پتروشيمی، فروش داخلی این محصوالت )فروش بين مجتمعی و فرومی

صنایع نهایی  عنوان مواد اوليه داخلی خالص( رشد کرده است. محصوالت پتروشيمی، در حلقه آخر زنجيره به

 گيرد.یمقرار صنعت خودرو بخش ساختمان و ستيك و پالستيك، ، صنعت ال، داروهاشویندهجمله  ازمختلف 

 

كشاورزي، دامي و 

غذايي

21%

فلزي

11%

ساختماني و معدني

38%

صنايع سبك

5%

ماشين آالت و قطعات 

يدكي

4%

مواد شيميايي

15%

منسوجات، …كاغذ و 

…چرم و 

ساير

2%
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 1393-1396هاي . توزيع وزني فروش داخلي محصوالت پتروشيمي كشور طي سال9 نمودار

 
 .های عملكرد صنعت پتروشيمیگزارش خذ:أم

 

 زراعت و باغداري نقش بخش ساخت محصوالت شيميايي در .5-2-3

ن کمی محصوالت کشاورزی دارد به نحوی که راندماولكرد کيفیکود شيميایی نقش بسزایی بر عم

ست. صنعت های زراعی و باغی امحصوالت کشاورزی متأثر از تأمين مناسب عناصر غذایی مورد نياز خاک

که کند. به طوریپتروشيمی کشور با توليد کود اوره نقش قابل توجهی در تحقق موضوع مذکور ایفا می

ز این ا، که ميليون تن کود اوره در صنعت پتروشيمی کشور توليد شده است 5/5مقدار  1396در سال 

 ست. اتحویل شده  های پتروشيمیسوی شرکت شاورزی ازبه وزارت جهاد ک ميليون تن کود 63/1مقدار 

 

 و توصيه سياستي بنديجمع

ی کشور )رشد متوسط ساالنه جمله صادرات غيرنفت هایی ازدر برنامه ششم توسعه کشور اهداف کمی برای متغير

درصد( تعيين شده است.  8ساليانه های اقتصادی )متوسط رشد افزوده بخشارزشساليانه درصد( و رشد  7/21

اهميت است. با توجه به پتانسيل حائز های پيشران اقتصادی ریزی و شناسایی بخشبرای تحقق این اهداف برنامه

دست صنعت عنوان یكی از صنایع پایين کشور، صنعت پتروشيمی بهوجود منابع هيدروکربوری نفت و گاز در 

تر این موضوع در گزارش حاضر، ها قرار گيرد. برای بررسی دقيقریزیتواند در اولویت برنامهنفت و گاز کشور می

جایگاه بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی در اقتصاد ایران در قالب رویكرد تعادل عمومی داده ستانده 

حذف فرضی در قالب دو الگوی حذف سنتی از روش روش بر عالوهتحليل و بررسی شده است. در این گزارش 

کامل بخش )روش استراسرت( و حذف یك بخش از منظر بخش فروشنده و حذف همان بخش از منظر بخش 

 استفاده شده است. )روش دیازنباخر و وندرليندن(  خریدار

موضوع دارد که حذف کامل بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایی  نتایج این گزارش داللت بر این

شود و از این منظر درصدی ستانده کل اقتصاد می 88/3باعث کاهش نسبی های اقتصادی از ميان بخش

1393 1394 1395 1396

ن
ن ت

يو
ميل

توليد

فروش داخلی
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دهد. همچنين در صورت حذف بخش بخش اقتصادی به خود اختصاص می 71را درميان  ششم رتبه 

کننده ها و تقاضاکننده نهاده به سایر بخشعنوان عرضهایی بهساخت مواد شيميایی و محصوالت شيمي

مقایسه پيوند پسين گيرد. طور مجزا، به ترتيب در جایگاه پنجم و ششم قرار می ها بهنهاده از دیگر بخش

دهد که این بخش پيوند و پيشين بخش پتروشيمی در هر دو روش سنتی و حذف فرضی نشان می

دستی های پایينتری با بخشواقع ارتباط قوی پيوند پسين خود دارد و در تری نسبت بهپيشين قوی

عنوان فروشنده محصوالت  هها باشد، بخود داشته و بيش از اینكه خریدار محصوالت واسطه سایر بخش

 کند.ها در اقتصاد ملی فعاليت میواسطه خود به سایر بخش

ت بخش ساخت محصوالتقاضای واسطه اثر حذف ترین کاهش را در هایی که ستانده آنها بيشبخش

فروشی، عمده»، «توزیع گاز طبيعی»های شوند، بخشایی متحمل میيمحصوالت شيم مواد و

 های حاصل از تصفيه نفت وساخت کك، فراورده»، «فروشی، تعمير وسایل نقليه و کاالهاخرده

صنعت پتروشيمی از  هایی کهبخش عنوان )به «برق»و  «اینقل جادهوحمل»، «ایهای هستهسوخت

الستيك و  ساخت محصوالت از»نظير هایی و بخش( کند.محصوالت یا خدمات آنها استفاده می

 «تریلريمساخت وسایل نقليه موتوری، تریلر و ن»و  «بخش ساختمان»، «زراعت و باغداری»، «پالستيك

دليل  ا بهرترین کاهش ستانده بيش کنند،عنوان نهاده توليد استفاده می که از محصوالت پتروشيمی به

 . شوندمتحمل می اییيساخت محصوالت مواد و محصوالت شيم حذف عرضه واسطه بخش

معادل )حدود هفت درصد از کل گاز برداشت شده در کشور  1395های این تحقيق در سال طبق یافته

يليون م 11بيش از  1396 در سالمكعب( در صنعت پتروشيمی به مصرف رسيد. همچنين ميليارد متر 17

یع کشور به های پتروشيمی خوراک ماتن انواع خوراک مایع شامل نفتا، مایعات و ميعانات گازی در شرکت

های نفتی در تأمين ار حاکی از نقش دو بخش توزیع گاز و بخش کك و فراوردهآممصرف رسيده است. این 

سهم سویی  ت محصوالت شيميایی در کشور است. ازهای مذکور با بخش ساخخوراک و پيوند پسين بخش

 1391-1395های ای طی سالصورت جاده شده بهاز کل کاالهای حملحمل مواد شيميایی درصدی  15

صنعت، بخش برق شده از کل ارزش خریداریبخش ساخت مواد شيميایی درصدی  25و سهم بيش از 

بل توسعه صنعت پتروشيمی کشور است. در مقا های مذکور در توليد واهميت بخش ئزحاگویای نقش 

ز این ادرصد  32و فروش  1396ميليون تن محصول در سال  53صنعت پتروشيمی کشور با توليد بيش از 

، جمله الستيك و پالستيك های صنعت کشور ازآفرینی سایر بخشمحصول در داخل کشور موجب تحرک

تأمين  رنگ شده است. همچنين صنعت پتروشيمی کشور باها، دارو و کنندهساختمان، صنعت خودرو، پاک

ت. کمی محصوالت کشاورزی کشور شده اسوعملكرد کيفی یکود مورد نياز بخش کشاورزی موجب ارتقا

می بيش از ميليون تن کود اوره توليد شده در صنعت پتروشي 5/5از  1396اساس آمار موجود در سال  بر

 د کشاورزی تحویل داده شده است. ميليون تن کود به وزارت جها 6/1
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عنوان یك صنعت  هایی که صنعت پتروشيمی آنها بهمطالعه تطبيقی کشورهای البته یافته

های مالی با بخش بيمه و نهاد حاکی از آن است که صنعت پتروشيمیشود استراتژیك محسوب می

تعامل این  اه صنعت پتروشيمی کشور،رود با توجه به جایگتری دارند که انتظار میای تعامل قویواسطه

 تر شود. جمله بخش بيمه قوی دهنده ازهای خدماتصنعت با سایر بخش

گاه ششم گذاری در صنعت پتروشيمی با توجه به جایاساس نتایج این گزارش، سرمایه در مجموع بر

افزایش و  های اقتصادیبخشی سایر بخشتحرک فضایبخش اقتصادی کشور  71این بخش در ميان 

رعایت تكميل  باالبته گذاری در این صنعت کند. لذا افزایش سرمایهرا فراهم می کل ستانده اقتصاد کشور

 شود. زنجيره ارزش و توسعه متناسب و توليد محصوالت مورد نياز صنایع نهایی توصيه می
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 هاپيوست

 1پيوست 

 شناسي روش

و روش حذف  بخشی افزار شده استفاده کرده nضرایب فنی در چارچوب ماتریسی، از ماتریس  ی حذفهاجهت نشان دادن روش ميلر و لهر در مطالعه ارزشمند خود

اند )در الگوی تقاضامحور لئونتيف(. نظر از ماتریس ضرایب فنی مدلسازی کرده وسيله حذف سطر و ستون مربوط به بخش مورد بخشی، به nفرضی را برای یك اقتصاد 

. اگر ستانده کاستهشده پس از حذف، از ستانده کل اقتصاد شودمیستانده کل اقتصاد محاسبه نظر با استفاده از ماتریس ضرایب فنی جدید،  پس از حذف بخش مورد

 آید. دستنظر به تواند معيار مناسبی برای محاسبه کاهش ستانده کل ناشی از حذف بخش موردکسر شود، می

طور فرضی از اقتصاد حذف  کنيم که فقط یك بخش بهفرض می ولی جهت سادگی ،های حذف با الگوهای متفاوتی توسط پژوهشگران استفاده شده استروش

 محور پيشنهاد کرد. ها، در هر دو الگوی تقاضامحور و عرضهالگو برای حذف روابط بخش با سایر بخش 7توان شود بنابراین در این صورت از نظر ریاضی میمی

، 1A،a2A ،b2A ،c2Aهای در الگوی تقاضا محور لئونتيف به صورت یكی از ماتریسدر این الگوها پس از حذف فرضی بخش مورد نظر، ماتریس ضرایب فنی 
a3A ،b3A ،c3A  گردد:بطه تراز توليدی بسط یافته ميزان تغييرات ستانده به صورت زیر محاسبه می. سپس با استفاده از راشودمیمحاسبه 
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Vو xدر رابطه فوق   1دهند.های اقتصادی را نشان میافزوده بخشبه ترتيب بردارهای ترانسپوز شده توليد ناخالص و بردار ارزش 

 

                                                 

 ( مراجعه شود.2001) های مختلف حذف فرضی و تفسير اقتصادی هریک از این حاالت به مقاله ميلر و لهرتر و اطالع از محاسبات روشمنظور مطالعه بيش به. 1
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 هاي حذف فرضيبندي روش. طبقه1جدول 
 توضيحات  Bيا  Aماتريس  حذفهاي روش

ستون یك بخش و یا حذف سطر و 

 های همگنای از بخشمجموعه

و پس از آن توسط استراسرت، ارائه  1965در  1این نوع حذف ابتدا توسط پيلينك، دی کویل و دگولدر 

است. قاعده اصلی روش حذف کامل به این صورت  کار گرفته شدهبه 2ميالنا و هایملر ،، ملر و مارفانشولتز

 .شودطور کامل از اقتصاد حذف می ، یك بخش بهصورت فرضی مطرح شد که به

 حذف دو جفت از سه زیر ماتریس

روابط بجز نظر  حذف کليه روابط پسين و پيشين بخش مورد

های اقتصاد نظر با سایر بخش تنها تفاوت این روش با روش اول این است که تمامی پيوندهای بخش مورد بخشی آن درون

 بسط داده شد. ( 1984) 3شود. این روش حذف توسط سالبخشی حفظ میرونشود، اما مبادالت دحذف می

 نظر حذف کليه روابط پسين و پيشين بخش مورد

 

 

صالح اهای روش حذف کامل، عدم تفكيك آن به پيوندهای پسين و پيشين است. در جهت جمله نارسایی از

ر این روش د .وان حذف ناکامل ارائه دادند( روشی را تحت عن1997این نارسایی دیازنباخز و وندرليندن )

شود: حذف کامل ستون یك بخش از منظر بخش تقاضاکننده و حذف کامل حذف به دو صورت انجام می

 کننده سطر یك بخش از منظر بخش عرضه

 هاحذف فقط یكی از زیرماتریس

 الف(

 

 

 ب(

 

 ج(

 

های همگن از منظر بخش ای از بخشبخشی یك بخش با مجموعهحذف فقط سطر مبادالت بين( الف

 فروشنده باشد.

 

 بخشی باشد. های همگن با حفظ مبادالت درونای از بخشبخشی با مجموعهحذف فقط ستون مبادالت بين( ب

 

د که در توان سناریوی اقتصادی منطقی برای این حالت متصور شبخشی باشد. نمیحذف روابط درون( ج

 ای حذف شود.منطقهیا درون بخشی وآن فقط مبادالت درون

 .2001، : مطالعه ميلر و لهرخذأم

                                                 

1. Paelink, de Caevel and Degueldre ،1965. 

2. Strassert ،1968, Schultz ،1976, 1977, Meller and Marfan ،1981, Milana ،1985 and Heimler ،1991. 

3. Cella ،1984. 
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 2پيوست 
 

 (الیر ونيليم)         شده. روش سنتي پيوندهاي پسين و پيشين نرمال2جدول 

  هاعنوان بخش شدهنرمال پيوند پسين شدهنرمال پيوند پيشين

 1 زراعت و باغداری 925/0 090/1

 2 پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شكار دامداری، مرغداری، 239/1 358/1

 3 جنگلداری 965/0 485/1

 4 ماهيگيری 051/1 807/0

 5 نفت خام و گاز طبيعی 703/0 795/0

 6 سایر معادن 891/0 404/1

 7 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی 474/1 902/0

 8 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 010/1 694/0

 9 ساخت منسوجات 148/1 945/0

 10 آوری و رنگ کردن خزساخت پوشاک، عمل 079/1 740/0

 11 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی 195/1 789/0

 12 ساخت چوب و محصوالت چوبی 122/1 153/1

 13 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 210/1 108/1

 14 شدههای ضبط چاپ و تكثير رسانهانتشار،  063/1 705/1

 15 ایهای هستههای حاصل از تصفيه نفت و سوختساخت کك، فراورده 135/1 289/1

 16 ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی 190/1 316/1

 17 ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك 178/1 358/1

 18 ساخت سایر محصوالت کانی غيرفلزی 124/1 338/1

 19 سیساخت فلزات اسا 265/1 375/1

 20 آالت و تجهيزاتساخت محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشين 207/1 197/1

 21 نشده در جای دیگربندیآالت و تجهيزات طبقهساخت ماشين 156/1 845/0

 22 آالت دفتری، حسابداری و محاسباتیساخت ماشين 026/1 728/0
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  هاعنوان بخش شدهنرمال پيوند پسين شدهنرمال پيوند پيشين

 23 ی نشده در جای دیگربندهای برقی طبقهآالت و دستگاهساخت ماشين 187/1 946/0

 24 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه 862/0 760/0

 25 ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتيكی، ابزار دقيق و انواع ساعت 099/1 813/0

 26 تریلرساخت وسایل نقليه موتوری، تریلر و نيم 302/1 907/0

 27 قلنوساخت سایر تجهيزات حمل 212/1 881/0

 28 بندی نشده در جای دیگر و بازیافتساخت مبلمان، مصنوعات طبقه 180/1 929/0

 29 برق 858/0 608/1

 30 توزیع گاز طبيعی 712/0 332/1

 31 آب 068/1 365/1

 32 های مسكونیساختمان 183/1 815/0

 33 هاسایر ساختمان 231/1 809/0

 34 عمير وسایل نقليه و کاالهافروشی، تفروشی، خردهعمده 871/0 094/1

 35 هتل و خوابگاه 888/0 787/0

 36 رستوران 133/1 836/0

 37 آهنراه 106/1 421/1

 38 اینقل جادهوحمل 919/0 209/1

 39 اینقل لولهوحمل 907/0 045/1

 40 نقل آبیوحمل 489/1 720/0

 41 نقل هواییوحمل 270/1 836/0

 42 پشتيبانی و انبارداریخدمات  865/0 480/1

 43 پست و مخابرات 041/1 024/1

 44 بانك 917/0 406/1

 45 های جنبی آنهاهای مالی و فعاليتگریسایر واسطه 767/0 308/1

 46 بيمه 885/0 599/1

 47 خدمات واحدهای مسكونی شخصی 791/0 693/0



 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

27 

  هاعنوان بخش شدهنرمال پيوند پسين شدهنرمال پيوند پيشين

 48 خدمات واحدهای مسكونی اجاری 788/0 697/0

 49 خدمات واحدهای غيرمسكونی 935/0 745/1

 50 خدمات دالالن مستغالت 793/0 809/0

 51 کاروکرایه و خدمات کسب 872/0 109/1

 52 امور عمومی 875/0 703/0

 53 خدمات شهری 819/0 753/0

 54 امور دفاعی 903/0 703/0

 55 امور انتظامی 788/0 706/0

 56 تأمين اجتماعی اجباری 946/0 693/0

 57 ی دولتییآموزش ابتدا 730/0 694/0

 58 ی خصوصییآموزش ابتدا 951/0 707/0

 59 ای دولتیآموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه 738/0 696/0

 60 ای خصوصیآموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه 923/0 706/0

 61 آموزش عالی دولتی 878/0 711/0

 62 صیآموزش عالی خصو 874/0 731/0

 63 آموزش بزرگساالن دولتی 896/0 851/0

 64 آموزش بزرگساالن خصوصی 920/0 888/0

 65 بهداشت و درمان دولتی 783/0 702/0

 66 بهداشت و درمان خصوصی 842/0 728/0

 67 دامپزشكی 913/0 171/1

 68 مددکاری اجتماعی 865/0 712/0

 69 تفریحی، فرهنگی و ورزشی 898/0 922/0

 70 مذهبی و سياسی 142/1 877/0

 71 سایر خدمات 833/0 941/0

 .1390ستانده سال ـ  اساس جدول داده بر يقمحاسبات تحق خذ:أم
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 3پيوست 

 

 هاي حذف فرضي استراسرت، ديازنباخر و وندرليندنهاي اقتصادي در روش. اهميت بخش3 جدول

 روش استراسرت روش ديازنباخر و وندرليندن

 رديف هاعنوان بخش
كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

 يشينپيوند پ

 (يالر يليون)م

كاهش نسبي 

توليد هر 

 بخش

 )درصد(

 پيوند پسين

 )ميليون ريال(

كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

ميزان كاهش مطلق 

 توليد هر بخش

 )ميليون ريال(

 1 زراعت و باغداری 305143702 03/3 166555949 65/1 253854061 52/2

 2 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شكار 430323381 27/4 248971985 47/2 283887240 82/2

 3 جنگلداری 8735238 09/0 3353338 03/0 8815108 09/0

 4 ماهيگيری 18623170 18/0 15528042 15/0 4541579 05/0

 5 ام و گاز طبيعینفت خ 126564381 26/1 46542632 46/0 150993673 50/1

 6 سایر معادن 59572329 59/0 21729335 22/0 68531866 68/0

 7 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی 568113758 63/5 517386396 13/5 130642042 30/1

 8 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 2212623 02/0 2207048 02/0 6568 00/0

 9 ساخت منسوجات 47630464 47/0 39287503 39/0 20226606 20/0

 10 آوری و رنگ کردن خزساخت پوشاک، عمل 5092476 05/0 4742678 05/0 534258 01/0

 11 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی 7167733 07/0 6563062 07/0 1173104 01/0

 12 یساخت چوب و محصوالت چوب 17256707 17/0 10477726 10/0 10415048 10/0

 13 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 16481132 16/0 11826850 12/0 8875262 09/0

 14 های ضبط شدهچاپ و تكثير رسانهانتشار،  12380868 12/0 4945751 05/0 12431918 12/0

 15 ایهستههای های حاصل از تصفيه نفت و سوختساخت کك، فراورده 672816600 67/6 371732505 69/3 465230136 61/4
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 روش استراسرت روش ديازنباخر و وندرليندن

 رديف هاعنوان بخش
كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

 يشينپيوند پ

 (يالر يليون)م

كاهش نسبي 

توليد هر 

 بخش

 )درصد(

 پيوند پسين

 )ميليون ريال(

كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

ميزان كاهش مطلق 

 توليد هر بخش

 )ميليون ريال(

 16 ساخت مواد شيميایی و محصوالت شيميایی 391033649 88/3 254532807 52/2 297520229 95/2

 17 ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك 87083137 86/0 48481464 48/0 61944214 61/0

 18 فلزیساخت سایر محصوالت کانی غير 201792179 00/2 98689541 98/0 136929005 36/1

 19 ساخت فلزات اساسی 382476788 79/3 234272880 32/2 261724413 60/2

 20 آالت و تجهيزاتساخت محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشين 127941067 27/1 79782470 79/0 73052858 72/0

 21 ربندی نشده در جای دیگآالت و تجهيزات طبقهساخت ماشين 84608850 84/0 68863433 68/0 21042499 21/0

 22 آالت دفتری، حسابداری و محاسباتیساخت ماشين 3356522 03/0 3264796 03/0 312963 00/0

 23 بندی نشده در جای دیگرهای برقی طبقهآالت و دستگاهساخت ماشين 58564893 58/0 44724482 44/0 21363812 21/0

 24 ها و وسایل ارتباطین، دستگاهساخت رادیو و تلویزیو 2557394 03/0 2145967 02/0 738015 01/0

 25 ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتيكی، ابزار دقيق و انواع ساعت 9234879 09/0 7840041 08/0 2142636 02/0

 26 تریلرساخت وسایل نقليه موتوری، تریلر و نيم 285799797 83/2 272186292 70/2 89837509 89/0

 27 نقلوساخت سایر تجهيزات حمل 15617131 15/0 13465997 13/0 4547470 05/0

 28 بندی نشده در جای دیگر و بازیافتساخت مبلمان، مصنوعات طبقه 63935107 63/0 52271052 52/0 23555985 23/0

 29 برق 118498479 18/1 31089712 31/0 149241931 48/1

 30 توزیع گاز طبيعی 191587560 90/1 19360500 19/0 305640094 03/3

 31 آب 29660264 29/0 15156427 15/0 24999643 25/0

 32 های مسكونیساختمان 292453938 90/2 245174038 43/2 56898470 56/0

 33 هاسایر ساختمان 401526021 98/3 377858014 75/3 76461219 76/0

 34 ر وسایل نقليه و کاالهافروشی، خردهفروشی، تعميعمده 704863369 99/6 316189756 14/3 621037102 16/6

 35 هتل و خوابگاه 6691379 07/0 5313606 05/0 2256637 02/0
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 روش استراسرت روش ديازنباخر و وندرليندن

 رديف هاعنوان بخش
كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

 يشينپيوند پ

 (يالر يليون)م

كاهش نسبي 

توليد هر 

 بخش

 )درصد(

 پيوند پسين

 )ميليون ريال(

كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

ميزان كاهش مطلق 

 توليد هر بخش

 )ميليون ريال(

 36 رستوران 63994033 63/0 54115859 54/0 16263327 16/0

 37 آهنراه 20896230 21/0 11103769 11/0 18096709 18/0

 38 اینقل جادهوحمل 340514352 38/3 148548746 47/1 301894964 99/2

 39 اینقل لولهوحمل 3495922 03/0 1909352 02/0 2784241 03/0

 40 نقل آبیوحمل 29104575 29/0 28582106 28/0 924465 01/0

 41 نقل هواییوحمل 22521609 22/0 19823477 20/0 4588120 05/0

 42 خدمات پشتيبانی و انبارداری 44183967 44/0 12405385 12/0 49117941 49/0

 43 پست و مخابرات 78282501 78/0 63692077 63/0 55413473 55/0

 44 بانك 154326051 53/1 55487587 55/0 157433400 56/1

 45 های جنبی آنهاهای مالی و فعاليتگریسایر واسطه 20149969 20/0 4141223 04/0 26241035 26/0

 46 بيمه 32012468 32/0 10064782 10/0 41744141 41/0

 47 خدمات واحدهای مسكونی شخصی 83627954 83/0 83627954 83/0 0 00/0

 48 خدمات واحدهای مسكونی اجاری 25881810 26/0 25421179 25/0 781173 01/0

 49 خدمات واحدهای غيرمسكونی 53014052 53/0 15353128 15/0 59814841 59/0

 50 ن مستغالتخدمات دالال 4199916 04/0 2878000 03/0 2688197 03/0

 51 کاروکرایه و خدمات کسب 87436800 87/0 38352166 38/0 77826702 77/0

 52 امور عمومی 27631615 27/0 26889706 27/0 1220742 01/0

 53 خدمات شهری 20642559 20/0 16357684 16/0 6525895 06/0

 54 امور دفاعی 59400249 59/0 57954018 57/0 2375727 02/0
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 روش استراسرت روش ديازنباخر و وندرليندن

 رديف هاعنوان بخش
كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

 يشينپيوند پ

 (يالر يليون)م

كاهش نسبي 

توليد هر 

 بخش

 )درصد(

 پيوند پسين

 )ميليون ريال(

كاهش نسبي 

 توليد هر بخش

 )درصد(

ميزان كاهش مطلق 

 توليد هر بخش

 )ميليون ريال(

 55 امور انتظامی 9844189 10/0 9284947 09/0 991625 01/0

 56 تأمين اجتماعی اجباری 5215611 05/0 5215611 05/0 0 00/0

 57 ی دولتییآموزش ابتدا 5405643 05/0 5369445 05/0 56733 00/0

 58 ی خصوصییآموزش ابتدا 1232391 01/0 1196157 01/0 59311 00/0

 59 ای دولتیآموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه 8249958 08/0 8026945 08/0 352652 00/0

 60 ای خصوصیآموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه 2756801 03/0 2675085 03/0 131044 00/0

 61 آموزش عالی دولتی 16456534 16/0 15647638 16/0 1296681 01/0

 62 آموزش عالی خصوصی 12007428 12/0 10830043 11/0 1993283 02/0

 63 آموزش بزرگساالن دولتی 2793167 03/0 1945002 02/0 1339162 01/0

 64 آموزش بزرگساالن خصوصی 3949172 04/0 2662988 03/0 2040403 02/0

 65 بهداشت و درمان دولتی 20287421 20/0 19188131 19/0 1470236 01/0

 66 بهداشت و درمان خصوصی 31421649 31/0 28633137 28/0 5799384 06/0

 67 دامپزشكی 2154862 02/0 1084946 01/0 2088787 02/0

 68 مددکاری اجتماعی 6260445 06/0 5913584 06/0 553102 01/0

 69 و ورزشی تفریحی، فرهنگی 40101978 40/0 27207125 27/0 26898763 27/0

 70 سياسی مذهبی و 12362061 12/0 10136490 10/0 3856989 04/0

 71 سایر خدمات 18143286 18/0 8700332 09/0 13065049 13/0

 .همان:خذأم



 

 

 

 

 16183شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه
 جایگاه صنعت پتروشيمی در اقتصاد ملی گزارش: عنوان

 

 

 

 (صنعت گروه) انرژی، صنعت و معدن مطالعات دفتر: نام

 سالله توسلیفاطمه ميرجليلی،  :كنندگانتدوين و تهيه

 اصغر اژدریحسين افشين، علی علمي: انناظر

 ـــــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــــ ادبي: ويراستار

 

 

 

  :كليدي هايواژه

 . صنعت پتروشيمی1

 . روش حذف فرضی2

 

 

 

 25/09/1397 انتشار: تاريخ

 
 

 


