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چکيده
هاي اخير، مورد توجه اقتصااددااا  قارار    زیست، از جمله مواردي است که در سال گذاري در زمينه بهبود کيفيت محيطسياست

کاار   هاي به گذاري در تحقيق و توسعه از جمله سياستگرفته است. وضع ماليات بر مصرف اارژي فسيلي و پرداخت یارااه به سرمایه
باشد. در این راساتا   ي اسبي و به دابال آ  ایجاد ااگيزه اقتصادي براي کاهش آلودگي هوا ميهامنظور تغيير در قيمت گرفته شده به

محيطاي، ااشاي از    پذیر، باه بررساي پيامادهاي رفااهي و آزاار زیسات       تحقيق حاضر با استفاده از یک الگوي تعادل عمومي محاسبه
دهد که اخذ ماليات بر مصرف اارژي فسيلي، منجر باه  ج اشا  ميیاتاکارگيري این دو سياست، براي اقتصاد ایرا ، پرداخته است.  به

دهد. پرداخت گذاري در تحقيق و توسعه شده و سطح رفاه را کاهش ميگذاري فيزیکي و سرمایههاي مصرف، سرمایهکاهش شاخص
گاذاري در  فزایش در سارمایه گذاري فيزیکي و در مقابل ا هاي مصرف و سرمایهیارااه به تحقيق و توسعه ايز منجر به کاهش شاخص

اي  گوااه  اماید، باه  کارگيري این سياست، از رفتار غيرخطي پيروي مي در اتيجه به رفاه، شود. اما تغيير در ميزا  تحقيق و توسعه مي
کاارگيري هاردو ابازار،     باه جایي که با از آ . یابدمي کاهش باالتر هايارخ در و افزایش یارااه اعطاي پایين هايارخ که ميزا  رفاه در

توا  ااتظار داشت که بخشي یا تمامي ازر کاهشاي ایان    هاي اجتماعي ااشي از آ  خواهيم بود، ميشاهد کاهش آلودگي هوا و هزینه
 ها بر سطح رفاه تعدیل گردد.  سياست

 JEL:Q45،Q44 ،Q23 ، D45بنديطبقه
 پذیرعادل عمومي محاسبهماليات، یارااه، تحقيق و توسعه، مدل تها:کليدواژه
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

1 � �����  

� رت�ه �انزدهم در تولید دي اکس�ید ک�رب� و رت��ه ��یزدهم در     ���� ایران در �ا�

� ا� ١اي را در میان ک�ورهاي ��ان ب�ه خ�ود اخ���ا� داد� ا���    تولید �ا�هاي �ل�انه

هاي �سیلی� به عل�� ار�ان ب�ودن   � با� بودن م�ر� انر�يمس�له�مله د�یل اصلی ای� 

با��د� در ���ی�    یرک�ارا در م��ر� ان�ر�ي� م�ی    �هاي  کار�یري تک�ولو�ي هنس�ی �ن و ب

م�ظور د��یابی به تو��ه �ای�دار ک�ه تض�می� نمای�د      ها به�رای�ی ک��ر� ان��ار ��ی�د�

�یس� در �مان ک�ونی هی� ���ی�ی ب�ه دورنم�اي ا����اد�      ا� م�اب� و م�ی� برداري ب�ر�

ه�ا  نیا�م�د مداخ�� �یا��ی ا��� ای� �یا���ا�د� نسل �ی�د� ا� ای� م�اب� وارد نمی

ب���ود  ت�ظیم قوانی� و م�ررا�� ��رای�  کار�یري ابزارهاي قیم�ی یا  تواند ا� �ری� بهمی

در ����  ��� ب�ی�ه م�ر� ان�ر�ي  و در ن�ی�ه د��یابی به  هاي مورد ا���اد��وري ��

  د�  ای�اد �و به �داقل ر�اندن عوار� م��ی نا�ی ا� ر�د اق��ادي

هاي �ی���ادي در ای� �می�ه اخ� مالیا� ب�ر م��ر� ان�ر�ي ی�ا تولی�د      ا� �مله ابزار

ا���� مالی�ا� ب�ر     ���D)� ��اري در ت��ی� و تو��هکرب� و �رداخ� یارانه به �رمایه

اي ب�راي  توان�د انگی�ز�  ا�زای� قیم� نس�ی انر�ي �د� و ای� امر می ���م�ر� انر�ي 

ري بی���ر در ت��ی�� و تو���ه با��د� ای�� ن�و� ا�       ���ا تولیدک��د�ان در ��� �رمایه

ه�اي  هاي �دید که �ایگزی� م�ا��ی براي انر�ي�و به یا��� انر�ي ��اري ا� ی��رمایه

��� و هاي �دید در ما��ی� �وري�سیلی با��د� م��ر �د� و ا� �وي دیگر به ای�اد ��

�ود� �رداخ� یاران�ه  �ی میاي که انر�ي کم�ري م�ر� �ردد� م�� �ونه هاي تولید بهابزار

��اري در ت��ی� و تو��ه نه ت��ا باع�� ر��د   نیز ا� �ری� ا�زای� در �رمایه ��Dبه 

صور� ع�ا� و   �وري به�� بلکه با ب��ود �������برخورداري و عظیمی�  �وداق��ادي می

خا�� مو�� کاه� م�ر� انر�ي و �لود�ی نا�ی ا� �ن �د� و �می��ه را ب�راي تو���ه    

  �ا�د� ر �راهم می�ایدا

ت��ی�ا� م��ددي در �می�ه ار�یابی ا�ر ب��ی دو �یا�� �و�� صور� �ر��ه ا����  

د� ام�ا ا� �ن��ا ک�ه    �� �ه که ای� ت��ی�ا� ا� نظر رو� ت��ی�� �رو� و ن�ای� م��اوتا�ر

�رداخ� یارانه به ت��ی��   یم�ی�  �یس� برر�ی ��ار ر�اهی و  تاک�ون ت��ی�ی در �می�ه

  

 

�.Tre�ds i� �lo�al CO2 e�issio�s,20�� �e�or�  
2. �esearc� a�d De�elo��e�� 
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    ���  ���م�ی�ی �رداخ� یارانه به ت��ی� و تو��ه و برر�ی ��ار ر�اهی و �یس� 
    ��

براي اق��اد ایران با ا���اد� ا� ی� مد� ت�اد� عمومی ص�ور� نگر���ه ا����    و تو��ه 

ر��د� ای�� ت��ی�� ب�ا ه�د�      ان�ا� ت��ی� �ا�ر امري �روري و با اهمی� به نظر م�ی 

ه�اي اخ�� مالی�ا� ب�ر م��ر�       م�ی��ی �یا���  برر�ی و م�ایسه ��ار ر�اهی و �یس�� 

در اق��اد ایران ان�ا� �د� ا����  هاي �سیلی و �رداخ� یارانه به ت��ی� و تو��ه  انر�ي

ا� براي ر�یدن به ای� هد� و ت�لیل دقی� ��ار مس��یم و �یرمس��یم ای� دو �یا����  

��د� ا���� ای�� م�د�     ا����اد�   ایس�ا �١ �CGE ��یر ی� مد� ت�اد� عمومی م�ا��ه

دهی �ردید� و ت�� دو ��اریوي عدد ����و�یله ماتری� �سابداري ا��ماعی �ا�  به

� �هاي م��ل�ف  در نر� الیا� بر م�ر� انر�ي و �رداخ� یارانه به ت��ی� و تو��هاخ� م

  �  ن�ای� �اصل مورد برر�ی قرار �ر��ه ا��� درصد ��و  ��� ��

در ادامه ب�� دو� به �ی�ی�ه مو�و�� ب�� �و� به م�انی نظري� ب�� ��ار� به   

اصل ا� �ن و ب�� ��م به �ا�ي و ن�ای� � بیان �اخ�ار الگو� ب�� ���م به بیان ��یه

  �یري خواهد �رداخ��  ن�ی�ه

  

  پی�ی�� ���ی� ��

در �می�ه مو�و� مورد ب�� م�ال�ا� م��ل�ی در داخل و خار� ا� ک�ور ان�ا� ��د�  

 �رداخ��  خواهیم اي ا� ای� ت��ی�ا� ا��� در ای� ب�� به بیان �ار�

ع�وان  بهص��� را  ���D �رداخ� یارانه به �CGE با ی� مد� ����� �لیم و کیم  

ه�ا   �ا کردن �ی�ر�� تک�ولو�ي در اق��اد ک�ر� م�ر��ی نمودن�د� �ن   اي براي درونو�یله

ها� بر م��ار� ت��ی�� و تو���ه ممک�� ا��� باع��       دریا���د که یارانه �براي کل �رو�

ا�زای� �د� کرب� و تولید ناخال� داخلی واق�ی براي اق��اد کر� �ردد� هر ��د وق�ی 

تواند تولید ناخال� داخلی واق�ی را بدون با مالیا� بر کرب� ترکی� �ود می ��Dیارانه 

ک�اه�   ����  ��Dا�زای� ان��ار کرب� ر�د دهد� مالیا� بر کرب� همرا� با یارانه ب�ه  

کار �ر��ه ��ود�   �ود که ��� یارانه بهبر در م�ایسه با �مانی می�دید ر�د ص�ای� کرب�

�اد� ا� �ه �ی� �ر� در مورد ا���اد� ا� در�مد �اصل � با ا������� �ا�ن و همکاران

مالی�ا� ب�ر ک�رب� ب�راي      یم�ی��   �یس��  ا� مالیا� برکرب� به برر�ی ا�را� اق��ادي و 

  

 

�. Co����a�le Ge�eral E��ili�ri�� �odel 
2. �i� a�d �i� 
3. Alla� 
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

�وند ب�راي ه�ر ت�� دي اکس�ید      ��که با اعما� مالیا�  و ن�ان دادند ها�کاتل�د �رداخ�

در  ������ ١و� میل�ر و درصد ا� هد� کاه� ک�رب� قاب�ل د���یابی ا����      ��کرب�� 

ک���ور ک��ه ا� نظ��ر در�م��د �اص��ل ا� مالی��ا�    ��م�ی���ی  برر���ی عملک��رد �یس��� 

م�ی��ی ب�ر ک�اه� ان���ار      م�ی�ی م��او� بودند دریا���د که ا�ر مالیا� �یس� �یس�

CO2 �P��0 ه�ایی ک�ه در�م�د    � م�ر� انر�ي و تولید انر�ي ا� م�اب� �سیلی در ک��ور

� ����� �الیا��ون و همک�اران  اند� بی��ر ا��� �ورد� د�� بی��ري ا� ای� نو� مالیا� به

هاي م��لف در�مدي� ���ري  به برر�ی ا�ر تو�ی�ی مالیا� بر اتوم�یل و �وخ� بر �رو�

و رو��ایی �رداخ��د� ن�ای� ن�ان داد ��ی� نا�ی ا� مالیا� بر �وخ� ب�راي ا��راد ک�م    

ی�و و  در�م�دي با�����    ه�اي در�مد و رو��ا�یان� بسیار بی���ر ا� ��رن��ی�ان و ��رو�   

وی��� در ب���    ب�ه  ����Dاري � در برر�ی ا�ر یارانه بر ر��ار �رمایه����� �همکاران

ع��وان ی��    هاي مالکی�� ��ا�مانی ب�ه   ��یر در �ی� و ن�وهی ت��یر وی��یانر�ي ت�دید

هاي تابلویی� مد� ا�ر �اب� و مد� ا��ر ت��اد�ی ا����اد�     م��یر ت�دیل� ا� �ه مد� داد�

عل��   ب�ه  یو دول��  خ�وص�ی  ب���  ب�ی� م��اب�   ��اب�اییند� ن�ای� ن�ان داد ا�ر نمود

 ی�ا ها  �ن ی�نو� مالک و ها دارد ��اري �رک�ن�� قابل تو��ی در �رمایه یارانه �رداخ�

م��اب� ت���یر    ییها بر ا��ر �اب��ا   بودن �رک� یخ�وص یادول�ی و  � نیمهیدول� یع�ارت به

ال�ی   �� ها را در م��دود� خ�ا�  توصیه �د� که دول� یارانهع�و� بر ای� � دارد یی�زا هب

ب�ه و��ود    �����Dاري در  ها انگیز� ��رمایه  درصد� ا�زای� دهد� تا براي �رک� ����

ه�اي دول��ی ��ی� ��د�     � ��� برر�ی ت��یر یارانه����� ��ی یان� و همکاران�ید� 

��D ودند را مدنظر قرار هایی که به تولید انر�ي نو ��� و�ای� ن�لیه م��و� ب�رک�

� ن�ان دادند ک�ه  �ايو ر�ر�یون ���انه �با ا���اد� ا� مد� ر�ر�یون تابلویی�ن�ا دادند� 

هاي دول�ی به عل� ا�ر ت�دید� ت��یر قابل تو��ی ب�ر ��د�   هاي مون�ا�� یارانهدر �رک�

  

 

�. �iller a�d �ela 
2. Eliasso�  
3. ��  

�� Crowdi�� o�� e��ec� ود ک�ه ا��زای� م��ار� دول��� ب�ه خ�رو� ��ایر         اي ا��� م�ی  در اق��اد به �دید���

�ی�د ک�ه ک�اه�    م�ی  و�ود به�مانی  �e��ec� Crowdi�� i م�ابل �ود� درکار�زاران اق��ادي ا� با�ار م��ر می

  �ردد� م�ار� دول�� م��ر به ورود �ایر کار�زاران اق��ادي به با�ار می

�. �ia��  
6. Pa�el �e�ressio� 
�. T�res�old �e�rssio� �odel 
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    ���  ���م�ی�ی �رداخ� یارانه به ت��ی� و تو��ه و برر�ی ��ار ر�اهی و �یس� 
    ��

��D ه�ا ا��ر   ندارند� با ا�زای� یارانه �١رهاي �مای�هر��د ا�ر م�می بر �رک� �رنددا

ک�اه�   �رام�ی  هاي �رداخ�ی را ب�ه �ود� ب�ابرای� دول� باید یارانهمی کمتدری�  ت�دید به

� نر� ب�ی�ه مالی�ا� ب�ر ک�رب� ب�ر ا��ا� می�زان       ����خداداد کا�ی و همکاران �دهد� 

�ار �لود�ی� با ا���اد� ا� الگ�وي قیم��   خانوارها براي �ریز ا� ��ار �یانتمایل به �رداخ� 

�ا�ي ا��ر مالی�ا� ب�ر �ل�ود�ی ب�ه می�زان ک�رب�        ها با ��یه �ه نمودند� �نهدانی� م�ا�

��اري �یر م�وا�ن� ب�ا ا����اد� ا�   هاي �سیلی و اعما� �یا�� قیم�مو�ود در �وخ�

م�ی��ی ای�� �یا��� را     اي� ���ار ر��اهی و �یس��   الگوي ت�اد� عمومی �ویاي م����ه 

���اري �یرم��وا�ن ب�ر    ا� �یا��� نمودند� ن�ای� ت��ی� ن��ان داد ک�ه ب�ا اعم�     برر�ی

وا���ه ان���ار �ل�ود�ی ای��      م�ی��ی ب�ه   هاي �یس�هاي �سیلی� ��� خسار��وخ�

یابد� ولی ت�یی�را� ���� ر��ا� خانواره�ا      داري کاه� می�ور م��ی به �هاي انر�ي�امل

�یس�� با و��  هاي �لود�ی م�ی�با�د� درونی کردن هزی�هدار نمیل�ا� �ماري م��ی به

م�ی�ی م��� دا���ه و ای�� ���ار ب�ا و��� مالی�ا�        ا� بر کرب� ��ار ر�اهی و �یس�مالی

ا�زای� نر� � دریا���د که با ����یابد� ���ري صمیمی و علیزاد� ��یرم�وا�ن ب��ود می

ا�ر م��� کاه� �لود�ی� ر��د   نمودن ع�وان مالیا� �یرمس��یم با ل�ا� مالیا� ��ز به

دهد که م�ال��ا�   ن�ان میهاي داخلی مو�ود ��وه�ی برر�یابد�  اق��ادي ا�زای� می

کار�یري یارانه به ت��ی� و تو��ه و یا ا�ر م�ار� ت��ی� و  در �می�ه بهان�ا� �د� بی��ر 

اي به ت��یر ای� نو� یارانه ب�ر ک�اه� ان���ار    اند و تو�هوري بود�تو��ه بر ر�د و یا ب�ر�

ت�وان ب�ه م�ال��ا� ان��ا� ��د� تو���       م�ی  اند� در ای� را���ا ندا��ه اي�ا�هاي �ل�انه

�ی�دري و ���گی�   � ������بادي و همک�اران �  � �ا������م�ر�ان و �ل�انی ص�� �

  � ا�ار� نمود�  ����� و انو�ه ������بادي �
 

  ��انی ن�ر�  � 3

ه�ا را ب�ر �ن    دول��  �ايامرو�� ت�ییرا� �� و هوایی و ا�زای� ان�ا�� �ا�هاي �ل�انه

دا��ه تا به دن�ا� یا��� را� �ل ا�ا�ی براي م�ابله با ای� م�ض�ل با���د� ب�ا تو��ه ب�ه      

ه�اي ق�دیمی در ام�ر     �وري که یکی ا� عوامل اصلی در ای�اد �لود�ی� ا����اد� ا� ���   �ن

هاي ممک� و ا�ا�ی براي ک��ر� �لود�ی� با� بردن ��� با�د� یکی ا� را� �لتولید می

  

 

�. ����or�i�� E��er�rises 
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

تواند دو ن�� م��م در راب��ه ب�ا    ولو�ي و ای�اد ت�ییرا� ��ی ا��� ت�ییرا� ��ی میتک�

ب��ود کی�ی� �� و هوا�ی ای�ا نماید� او� �نکه� ت�ییرا� ��ی خا� که در �می�ه ا���اد� 

یی ان�ر�ي  ک�ارا توان�د باع�� ب���ود    �یرد� م�ی اي صور� میا� انر�ي و یا �ا�هاي �ل�انه

ا ای�اد نماید که یا ا� همان م�دار انر�ي خدما� بی��ري دریا�� �ردید� و ای� توانا�ی ر

ییم نم�ا ه�اي �س�یلی   تر و با هزی�ه کم��ر را ��ایگزی� ان�ر�ي   هاي �ا�و یا انر�ي �ردد

وري توان�د ا� �ری�� ر��د ب��ر�    �� دو� �نکه� ت�ییرا� ��ی عمومی می�١کارایی ا��اتی�

ولید ا� �مله انر�ي و در ن�ی�ه ک�اه�  کار�یري عوامل ت همه عوامل� م��ر به کاه� به

�د� انر�ي در ��و� �م�ان و در ن�ای�� ک�اه� در ان���ار �ا�ه�اي م��ر� ا� �مل�ه         

  �� �اکسیدکرب� �ردد �کارایی دی�امی� دي

ها با هد� ب��ود کی�ی� �� و هوا و در را��اي �راهم نمودن انگیز� ��� ب�راي   دول�

 �م���ی  خار�ی �یامدهاي با�ار در راب�ه با ب��ود تک�ولو�ي و هم��ی� م�ابله با �کس�

 عم�ومی دان��   کا�ي وی��ی با م�ابله ��� و مالیا� اخ� به اقدا� هوا� �لود�ی ا� نا�ی

�رداخ�� یاران�ه ب�راي     ب�ه  اق�دا�  همرا� هس��د� ���یري م�� و ���یري عد� رقاب� با که

�یرمس���یم و ا� کان�ا�   �ور  نمای�د� اخ� مالیا� بهمی ��Dدر ��اري�رمایه ا� �مای�

ا� �ری�� ت��وی� ب�ه     �ور مس���یم به� ��D ت�ییر در قیم� نس�ی و �رداخ� یارانه به

 �یس� م��ر �ود�   توان�د به ب��ود و��ی� م�ی��وري� میت�ییر در ��

  

  ر ال��سا�تا ��

و اخ�� مالی�ا� ب�ر     ��Dبرر�ی ��ار اق��ادي و ر�اهی �رداخ� یارانه ب�ه  م�ظور  به

وی���ی اص�لی ای�� م�د��     ا���  ا���اد� �د� �CGEسیلی ا� ی� الگوي  م�ر� انر�ي

ع�وان ی� عامل تولید در ک�ار نیروي کار و �رمایه و در نظر  ا���اد� ا� خدما� دان� به

با��د�  �ر��� امکان �ان�ی�ی بی� خ�دما� دان�� و ��ایر کا�ه�ا و عوام�ل تولی�د م�ی       

��اري �یزیکی م���ود و  ��اري به دو ب�� �رمایهار ت�ا�ا� �رمایههم��ی�� در �اخ�
  

 

�. ��a�ic E��icie�c� 
2. D��a�ic E��icie�c� 
3. �e�e�i�e Ex�er�ali�� 
�. �o���i�al�ess 
�. �o��Excl�ssi�e 
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    ���  ���م�ی�ی �رداخ� یارانه به ت��ی� و تو��ه و برر�ی ��ار ر�اهی و �یس� 
    ��

ک��د�  ��اري نام��ود در ت��ی� و تو��ه ت�کی� �د� ا��� بدی� ترتی� م�ر��رمایه

ان�دا� ب�ی� ا��زا�    ان�دا�� در �می��ه ت���ی� ���     ع�و� بر ان��ا� ب�ی� م��ر� و ���   

اخ��ار ب�ه   نماید� در ادامه بهمی�یري هاي نس�ی� ت�میم��اري� بر ا�ا� هزی�ه �رمایه

  �د� ا���   بیان �اخ�ار الگو �رداخ�ه

  

ا��� در ای� اق��اد مالکی� عوام�ل  ها ت�کیل �د�اق��اد مورد نظر ا� خانوار و ب�گا�

کار� �رمایه و دان� در اخ�یار خانوار نمای�د� قرار دارد� عوام�ل تولی�د   تولید �امل نیروي

ا�ار� داد� �د� و در�مد �اصل ا� �ن� تو��� خ�انوار نمای��د�� ص�ر� خری�د       هابه ب�گا�

�ود� ت�ا��ا تو��� تر�ی��ا� خ�انواد� ک�ه      می )�(اندا� و یا �� )C(کا�هاي تولیدي 

�یرد� � ن�ان داد� �د�� �کل می�در راب�ه � ١و�یله ی� تاب� م�لوبی� کا� دا��� به

� ارا�ه �د� که در �ن خانوار ا� ������تو�� مار�ا�ای� نو� ا� تر�ی�ا� براي اولی� بار 

نماید� با تو�ه به �نک�ه در  اندا� کس� م�لوبی� میاخ��ا� در�مد خود به م�ر� و ��

اندا� و به دن�ا� �ن میزان م�ر� خ�انوار نمای��د� تو���    الگوي تدوی� �د�� میزان ��

 ��ود� به �یروي ا� �وی����اري در و��ی� ت�اد� ت�یی� میمیزان ت�ا�ا براي �رمایه

  � ا� ای� نو� تاب� م�لوبی� ا���اد� �د� ا���  ����� �� و لیم و کیم�����

���                         �= ���1−�  

ده�د� اندا� در م�لوبی� را ن�ان میبه ترتی� ��م م�ر� و �� �-�و  �که در �ن 

��وند�  تو�� تواب� کا� دا��� ت�ی�ی� م�ی   اندا� ��هاي ترکی�ی م�ر�ی و میزان کا�

  � ن�ان داد� �د� ا����� و ��ای� تواب� تو�� رواب� �

���                         � = � ��
���

�

���        � = � ��
���

�  

  

 

�ود� تاب� کا� دا��� ��یر ا���اد� میم�مو� تری� نو� تاب� م�لوبی�ی که در ی� مد� ت�اد� عمومی م�ا��ه ��

�ود که �ر� ت�وا�ن بود��ه بی�انگر     می ���با�د� ا���اد� ا� ای� نو� تاب� ا�� ا� نو� همگ� ا� در�ه ی� می

 �ر� برقراري �داک�ر م�لوبی� نیز با�د� 

2  � �ars�al 

3. ��e �i�� 
�. �i� a�d �i� 
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

ان�دا� ن��ان   م��ر� و ���  ا� را در  ���iم ک�ا�ي    ���و  ���ها ��رای�   که در �ن

∑   که�وريده�د� به می ���� = ∑ و 1 ���� =   با�د� می 1

���اري براب�ر ا����    اندا� با میزان �رمایهه در و��ی� ت�اد� میزان ���ا کا� �ن  

��اري در �رمایهکه به ترتی� ع�ارت�د ا�  ��و  ��� به دو ب��اندا� م�اب� ت�کیل ��

ن�و� اد�ا� ای� دو نو�  ��ود� راب�ه ت�سیم می ��اري �یزیکی�رمایه و ت��ی� و تو��ه

ده��د� هم����ی� تواب��� را ت���� ی��� ت��اب� ک��ا� دا����� ن���ان م��ی����اري ���رمایه

ن��ان   �و  ���اري �یزیک�ی تو��� رواب��    ��اري در ت��ی� و تو��ه و �رمایه �رمایه

  داد� �د� ا���  

���  �����
��

��
����  

���                             ��� = �∑ �����
��

� �
����  

���   �� = �∑ ����
��

� �
����

  

ها و م�دودی� در�مد� ��داک�ر  با تو�ه به بردار قیم� خانوار نمای�د� م�لوبی� خود را

�ی�رد�  ان�دا� ��کل م�ی   نمود� و ا� ای� �ری� ت�ا�اي ن�ایی براي کا�هاي م�ر�ی و ��

صور� �ی�ر بی�ان ��د�     ک��د� نمای�د� در ت�یی� ت�ا�اي ب�ی�ه بهمس�له رویاروي م�ر�

  ا���  

  �a��U(��)������������������  
s� t�������� � ����� �� 

�و بیانگر م�مو� م��ر� خ�انوار   ا�� که ا� ی�ت�ا�اي ن�ایی  بیانگر �dکه در �ن 

��اري در ت��ی�� و تو���ه و ا�   ��اري �یزیکی و �رمایهنمای�د�� م�ر� دول�� �رمایه

ترتی�  به �و ��با�د� در رواب� �و� و م�یار ر�ا� می �١وي دیگر بیانگر ت�ییرا� م�اد�

ک�ل   �با���د� هم���ی�   ت�ا�اي ن�ایی و تاب� در�م�د م�ی   بیانگر قیم� کا�ي ترکی�ی

قیم� عوام�ل   �P �امل نیروي کار� �رمایه و مو�ودي دان� و �عوامل در اخ�یار خانوار

ک�ه  اي  �ی�ه  �CEا��� در ای� ت��ی� براي ن�ان دادن �اخ�ار ت�ا�ا ا� ی� تاب�  تولید

 ���وی��  و ������ �همک�اران تو�� ب�ا�رد و   اندا� بود� و بیانگر ت�میم م�ر� و ��

  

 

�. E��i�ale�� �aria�io� 
2.  E�dow�e�� 
3.  �allard e� al 
�. ��e �i�� 
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ان�دا� ک�ل ب�ه    در ای�� ��ار�و�� ���   � ا����  �ردیدا���اد� � بس� داد� �د�� �����

������رما

ه�ا   هاي نس�ی �ناندا�� بر ا�ا� هزی�ه کار�زار در�مد خود را بی� ا�زا �� ت�سیم �د� و

ه�اي  ب�ه دن��ا� ت�یی�ر در قیم��     ��Dدهد� ت�� ای� مکانیز�� ت�ییر در میت��ی� 

�یزیک�ی و نام���ود تو���     ��رمایه  �خی�ر�  در ان�ا���  نس�ی به و�ود �مد� و می�زان 

��ردد� تمای�ل   ��اري در ت��ی�� و تو���ه ت�ی�ی� م�ی    ��اري �یزیکی و �رمایه�رمایه

در  ��� و��ا� ��رای� ���م    ت�اب�ی  �����Dاري در  کار�زار نمای�د�� براي ��رمایه 

مرک�ز   ����و�یله ماتری� �سابداري ا��ماعی ��ا�   ا��� ای� �رای� به �و  �تواب� 

���اري  هاي م�ل� �وراي ا��می کالی�ر� �د� و میزان �ان�ی�ی بی� ��رمایه ��وه�

  م��� �د� ا���  ��تو�� ک�� �ان�ی�ی  ����Dاري �یزیکی و �رمایه

  

اي ب��� تولیدک���د� ک�ا�ي ��رمایه    ب�� که �امل  ��در ای� ت��ی� اق��اد به 

 ��اد��ا�  ب��� ا�   ��ت�سیم �د� ا���� ای��   با�د�  براي امر ت��ی� و تو��ه نیز می

د��� �م�د�    ب�ه  ����در نظر �ر��ه �د� در ماتری� �سابداري ا��ماعی ��ا�   ب��

ان��ا�   �اي و کا�هاي وا���ه  � عوامل تولیدبا ا���اد� ا�  ��)  (ا� iب�گا� ا��� تولید 

ا��� ای� ع�اصر به ترتی� بیانگر �ن ب��  ���و ���م��کل ا� ع�اصر  ��ود� بردار می

�yت�اب� تولی�د   کار ر��ه ا����   ا� بهi ا� ا�� که در تولید کا�ي   jا� و iا� تولید کا�ي 

  ن�ان داد� �د� ا���   �در راب�ه  �CE و�یله ی� تاب� به

���           y� = �∑ ��� ���
�� + �����

���
�

�� ��������   

بی�انگر   �بیانگر ��م هر کدا� ا� ن�اد� و عوام�ل تولی�د و    �در ای� تاب� �ارام�رهاي  

خود را با تو�ه به م�دودی� تک�ولو�ي تولی�د  ���ود �jارام�ر �ان�ی�ی ا��� هر ب�گا� 

ب�راي   ��و عوامل  ��وا��ه  کا�هاي�داک�ر نمود� و بدی� ترتی� میزان ت�ا�ا براي ��

��ود� مس��له تولیدک���د�    ت�ی�ی� م�ی   ��Pو��ها � برا�ا� قیم� �ن �yتولید م��و�

  ن�ان داد� �د� ا���   �تو�� راب�ه 

���                      �����y�, ����, ��� ���� �ax   

   �. �o��y� � �����, ��� 
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

هس���د� ��اخ�ار کل�ی ت�اب�      ١ايها تواب� با ک�� �ان�ی�ی �اب� �یه���که در �ن

 �ن م�د�  ای��  م��م  هايتولید در �کل �مار� ی� ن�ان داد� �د� ا��� یکی ا� وی��ی

تواند همگ� در نظر �ر��ه �د� که می �ی� عامل اصلی ع�وان به دان� خدما� که ا��

ان ع��و  در ای� �ال� ان�ار� دان� بهها و عوامل تولید در اق��اد �ود� �ان�ی� �ایر ن�اد�

نماید� ان��ار� دان�� ب�ا    رود که همان�د �رمایه عمل می�مار میی� دارایی در اق��اد به

��اري بر روي ت��ی� و تو��ه ا��زای� یا���ه و ب�ر ا��ا� ن�ر� ا������ ک�ه        �رمایه

تر �نک�ه دان�� همان��د    �ردد� ا� همه م�م�ود� مس��ل� می�ا ت�یی� میصور� برون به

می�زان ت���یر خ�دما�    ک��د�  ی ا� خدما� را در اق��اد ارا�ه م�ی �ایر عوامل تولید� �ریان

ه�اي  کم�ود م�اب� و هم��ی� واک�� کار�زاران اق��ادي به م�دودی� در ��راندان� 

هاي �سیلی� به اب��اد نس��ی ��رای� ب���ی     قانونی اعما� �د� بر روي م�ر� �وخ�

ه�اي �ان��ی�ی   �ي ک�� هاي �سیلی و هم��ی� ان�دا�� مرت�� با عامل دان� و �وخ�

  بس�گی دارد�  

   

  

 

�. �es�ed Co�s�a�� Elas�ici�� o� ���s�i���io� (�CE�) 
2. ����er �ac�or 
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  سا�تار �اب� ��لی� �1 شک�

  �������١وی�� م����

  

� نیا� به ی� �اخ�ار ا��اندارد و �ا��ار ا� ی� ماتری� CGEبراي �اخ�� ی� مد� 

��A �س��ابداري ا��م��اعی
ه��اي اولی��ه در ای��� ت��ی��� ا� م��اتری� � داد�با���دم��ی �

  

 

�. ��e �i�� 
2. �ocial Acco���i�� �a�rix  

 صادرا�
کا�ي تولید و 

م�ر� �د� 

 درداخل
 م��و�

کا�ي ترکی�ی مواد وا��ه 

وار�� ا�زود� و عوامل 

 �اب�

 دان�

 عوامل �اب�
کا�ي ترکی�ی ار�� 

 ا�زود� و مواد وا��ه

 کا�ي وا��ه

 ار�� ا�زود�

 �رمایه کار

 انر�ي مواد �یرانر�ي

 �ر�ورد� هاي ن��ی ��ا� ��� بر� �ا� �� ��
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

ا���را� �د� ا��� در ای� ماتری� ا��ع�ا� ��روري    �����سابداري ا��ماعی �ا� 

مورد ا���اد� ب�راي خ�دما� نام���ود     ��اري ص�ای� در خل� دان� و ن�اد�براي �رمایه

را  ��Dمل�ی�   هاي تولید و در�مد�سا�صور� �دا�انه ��� ن�د� ا��� �یرا  � بهدان

�ورند و ای� در �الی هاي وا��ه به �سا� میع�وان هزی�ه �اري تولید همرا� با ن�اد� به

کا�ها و خ�دما�  ده�د� ار��  اي� ن�انم�اد�� کا�هاي وا��ها� ا�� که ت��ا ب��ی 

با��د�  ها م�ی � ا� ��الی�ی �یزیکی بود� و باقیماند� �ن� بیانگر ار�� دان� همرا� با هر

  که بایس�ی به خوبی ت�می� �د� �ود� ل�ا ت�دی�تی در ای� ماتری� صور� �ر��ه ا��� 

ه�اي  � تو�� ردی�ف ١ع�وان ص�ای� دان� بر � به�����ا�  ��Aم��ود در ا�زاي نا

� ای��  �در ماتری� م�ام�� بی� ب���ی� در نظ�ر �ر���ه ��د� ا���      ��-�� و ��-��

ه�اي  ع�وان ماتری� �ریان دان� به �سا� �ورد که م�مو� ���ون  توان بهع�اصر را می

ده�د�  ها ن�انم��ود ص�ای� بود� و م�مو� ردیف��اري ناده�د� ار�� �رمایه �ن ن�ان

ب��دي   ه�اي ����ه  �ای� ا��� ب��� هاي خدما� دان� نام��ود در تولید صار�� ن�اد�

با�د که در امر ای�اد دان� ��� هایی میب�� �امل� ���Dد� در �رو� مرت�� با امر 

هاي م�اکر�� مدیری� هاي م��لف مان�د ت��� در ان�ا� کار� م�ار�براي کس� م�ار�

د� ک�� و ا�را مورد نیا� بود�� یا ا� �ری� ب��ود تو�ی� در�مد به �س�ر� دان� کم�� م�ی  

م�ورد نی�ا� ک�ه ا�     ��Aهاي مزبور ���� ت��دیل   بدی� ترتی�� در را��اي اد�ا� ب��

ت�وان ��ر� ک�رد ک�ه     را �یگی�ري نم�ود� م�ی    �����Dاري در  �ری� �ن ب�وان �رمایه

ه�اي خری�داري ��د� ای��     ک�ل ار�� ن��اد�   ��اري کل در ای�اد دان� براب�ر ب�ا  �رمایه

تولی�د دان�� براب�ر ب�ا ار�� ��رو�      ه�ا ا���� هم���ی� عام�ل     ها ا� دیگر ب�� ب��

  با�د�  هاي تولیدي میها به �ایر ب��م��و�� ای� ب��

�P�GE نویس�ی  الگوي �را�ی �د� ب�ا ا����اد� ا� �ب�ان برنام�ه    
ا��زار   ت��� ن�ر�   �

GA��
ه�ا و عوام�ل تولی�د�    هاي �ان��ی�ی ب�ی� ن��اد�   �ل �د� ا��� م�ادیر ک�� �

  

 

�. ��owled�e � I��e�si�e 

� و ����� �� �وی������� ص�ای� دان� بر ��� م�ال�ه �ولدر و ا��ایدرع�وان  بههاي م�کور ا���اد� ا� ردیف ��

  با�د� � می����� ���ا�ي

3. �a��e�a�ical Pro�ra��i�� ��s�e� �or Ge�eral E��ili�ri�� �odel (����er�ord ���2) 
�. GA��(�roo�e e� al) 
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�ان�ی�ی ب�ی� م��ر� و    و ک��ک�� �ان�ی�ی �رمی�گ�ون� ک�� �ان�ی�ی ان��ا� 

  ن�ان داد� �د� ا���   ���اري در �دو�  اندا� و ک�� �ان�ی�ی بی� انوا� �رمایه ��

  

  ���ار ان�ا� ��� �ان�ی�ی است�اده ش�ه در ��ل ���1ول 

�ان�ی�ی   ب���شر�

  �ر�ی��ت��

���ار  ��� �ان�ی�ی

��گلداري  ک�اور�ي�

  ماهیگیري

ار�� -انر�ي-بی� دان� و کا�ي ترکی�ی مواد  �

  ا�زود� و عوامل �اب�

�  

- انر�ي -بی� عوامل �اب� و کا�ي ترکی�ی مواد  �  ن�� خا� و �ا� ��ی�ی

  ار�� ا�زود�

���  

  � �  ا�زود� و ار��انر�ي -بی� کا�ي ترکی�ی مواد  �  ��� ��ا�ا���را� 

�ایر م�ادن و م��و�� 

  یر�لزي�کانی 

  � �  بی� مواد و انر�ي  � �

  � �  بی� کار و �رمایه  � �  �لزا� ا�ا�ی

هاي �ر�ورد� �اخ� ک��

�اصل ا� ت��یه ن�� و 

  اي�وخ� هس�ه

  ���  بی� کا�هاي انر�ي  � �

  � �  بی� مواد وا��ه �یر انر�ي  � �  تو�ی� �ا� ��ی�ی

بی� کا�ي تولید �د� و م�ر� �د� در داخل و   � �  خدما�

  صادرا� �ک�� ان��ا��

� �  

  �  اندا� بی� م�ر� و ��  � �  بر�

در ��اري ��اري �یزیکی و �رمایهبی� �رمایه  � �  �مل و ن�ل

  ی� و تو��هت��

�  

� ��  ��اري �یزیکیبی� انوا� �رمایه  � �  ايص�ای� کارخانه

  ������ م���� �وی��

  

با�د� براي ����� اع���ار   � می����� ١ا� م�ال�ه �وی�� بر�ر��هها م�ادیر ک��

ک�الی�ر� نم�ودن الگ�و و ب�راي ا�می��ان ا� دق�� ن��ای�        هاي ا���اد� �د� ب�راي  ک��

ها ان�ا� �ردی�د�  و�یله �ن� ت�لیل �سا�ی� نس�� به م�ادیر ک�� �ا�ي �د� به ��یه

 ��� – ���ه�اي م��ل�ف در �اص�له    ه به ک���بدی� م�ظور م�ادیر کلیه م��یرها با تو

  

 

�. ��e �i�� 
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

درصد م�ا��ه �ردی�د� ن��ای� �اص�ل ا� ت�لی�ل �سا��ی�       �ا� و یا یارانه در نر� مالی

ها در �اصله یاد ��د� ت�یی�ر ���دانی در    دهد که در هردو ��اریو ت�ییر ک�� ن�ان می

د�� �م�د� ب�ه ت�یی�ر     نماید� ای� ن�ای� بیانگر عد� �سا�ی� ن�ای� بهم��یرها ای�اد نمی

  با�د�ها میک��

  

  سا��  نتا�� ش�ی� � �

ا� م��لف  يدر ای� ب�� با ا���اد� ا� الگوي تدوی� �د�� ن�ای� �اصل ا� دو ��اریو

 در نظ�ر مورد برر�ی قرار �ر���ه ا���� دو ���اریوي     م�ی�ی ���ه ��ار ر�اهی و �یس�

�ر��ه �د� به ترتی�� ��امل اعم�ا� مالی�ا� ب�ر م��ر� ان�ر�ي و �رداخ�� یاران�ه ب�ه           

  با�د� درصد می ��و ��� ��� �هاي در نر� ����Dاري در  �رمایه

او�� �اخ� ر�ا� در ا�ر و�� مالیا� ب�ر   يدهد که در ��اریون�ای� �اصله ن�ان می

� ����� ����� ����درصد به ترتی��   ��و ��� ��� �ي ها در نر�م�ر� انر�ي �سیلی 

یابد� که عل� �ن ا�زای� قیم� نس�ی کا�ها در ا��ر و��� مالی�ا� ب�ر     کاه� می�����

�سیلی و در ن�ی�ه کاه� ت�ا��اي واق��ی ��امل م��ر� واق��ی خ�انوار        م�ر� انر�ي

�ود� با ا��زای� ن�ر�   �ور که م��ظه می ��اري کل واق�ی ا��� هماننمای�د� و �رمایه

د� ای�� ام�ر بی�انگر ای�� واق�ی��      یاب� ر�ا� با نرخی �زای�د� کاه� می مالیا� در �اخ�

ال�م�ل   تر مالی�اتی ا� خ�ود عک��   ه�اي ب�ا�  هاي نس�ی در ن�ر� اق��ادي ا�� که قیم�

ده�د� ��� به �کر ا�� کاه� ر�د اق��ادي و کاه� ر��ا� نا��ی ا�   بی��ري ن�ان می

� ��زار�  ������١ن در ا�ر اخ� مالیا� در م�ال�ا� ان�ا� �د� تو�� �ولدر و ا���ایدر 

���اري  درصد یارانه ب�ه ��رمایه   ��د� ا��� در ��اریوي دو� �اخ� ر�ا� اب�دا در نر� 

 ��� ��درصد ا�زای� و ��� با ا�زای� نر� یارانه ب�ه   ����� به م�دار نا�یز ��D در

یاب�د� تو�ی�ه اق���ادي ر���ار     کاه� م�ی  ����� ����� ����درصد به ترتی� به  ��و 

ال�مل به �و� وارد �د� �ن ا�� که ��� ا� �رداخ�� یاران�ه ب�ه     �اخ� ر�ا� در عک�

�ان��ی�   ����اري ���� راب��ه    ن�و� ��رمایه  ��و ای��   � ا� ی�����Dاري در �رمایه

اندا�� م��ر� ک�اه�    �ردید� و ا� �وي دیگر به عل� ا�زای� ����اري �یزیکی �رمایه

��اري ��اري �یزیکی ا� ا�زای� �رمایهیابد� �ا� ا�ر بر�ی�د کاه� م�ر� و �رمایهمی

  

 

�. Go�lder a�d �c��ider 
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��D ر��ا�  �یرد و در �یر ای� صور� �اهد ا�زایبی��ر با�د کاه� ر�ا� صور� می �

با�د اي میبه اندا�� ����Dاري درصد� ا�زای� در �رمایه �خواهیم بود� در نر� یارانه 

ه�اي  نماید� �را ک�ه در ن�ر�   ��اري �یزیکی و م�ر� را ��ران میکه کاه� در �رمایه

ده�د� ای��  ن�ان نمی خودال�مل ��دانی ا� ��اري �یزیکی و م�ر� عک��ا�ی� �رمایه

درصد و بی��ر� ب�او�ود �نک�ه ب�ا� ه�م درص�د ک�اه� در        ��ر نر� در �الی ا�� که د

ا���� ا�   �����Dاري   ��اري �یزیکی بسیار کم�ر ا� درصد ا��زای� در ��رمایه  �رمایه

درص�د و ���م    ����اري نزدی� ب�ه  ��اري �یزیکی ا� کل �رمایه�ن�ا که ��م �رمایه

���اري در  � در ��رمایه با��د� ل��ا ا��زای   درص�د م�ی   �ی�ا� ت�ر ����Dاري در �رمایه

��Dاري �یزیکی را ��ران نمود� و �اخ� ر�ا� کاه� تواند کاه� در �رمایه� نمی��

در ا�ر �رداخ� یارانه در م�ال��ا� ان��ا� ��د� تو��� کورن�دا� و      یابد� کاه� ر�ا� می

درص��د ت�یی��ر در ر���ا�� م���ر��   �� ���زار� ���د� ا����� ���دو�  �����١همک��اران

��دو�  هاي م��لف مالیا� و را در نر� ����Dاري در �رمایه ��اري �یزیکی و �رمایه

��� � ده�د  میهاي م��لف یارانه ن�ان هاي �و� را در نر�درصد ت�ییر �اخ� ��مار� 

ب�ه �نک�ه می�زان �ای�ه      با تو��ه به �کر ا�� که م�ایسه میزان ا�ر��اري ای� دو �یا�� 

  یس��  با�د� قابل تو�یه ناي یکسان نمیمالیاتی و یارانه

  

و ر�اه در  �����ار� در ��ار� �یز�کی� سر�ا��ها� ��ر�� سر�ا����ییر شا�� ����ول 

  ها� ��ت�� �الیا�نر�

شا��  

  در��
  ر�اه�����ار� در سر�ا����ار� �یز�کی سر�ا��  ��ر�

�  ���� -  ���� -  ���� -  ���� -  

��  ���� -  ����-  ���� -  ���� -  

��  ���� -  ���� -  ���� -  ���� -  

��  ���� -  ���� -  ���� -  ����� -  

  �یت�� يها ا��هی� م���
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و ر�اه در  �����ار� در ��ار� �یز�کی� سر�ا��ها� ��ر�� سر�ا����ییر شا�� ���3ول 

  ها� ��ت�� �اران�نر�

شا��  

  در��
  ر�اه  �����ار� در سر�ا��  ��ار� �یز�کی سر�ا��  ��ر�

�  ���� -  ���� -  ���  ����  

��  ���-  ���� -  ���  ���� -  

��  ���� -  ���� -  �����  ���� -  

��  ����-  ���� -  �����  ���� -  

  �یت�� يها ا��هی� م���

  

ا� �ن�ا که ت�ییر م�ا��ه �د� براي �اخ� ر�ا�� بدون در نظر �ر��� م�ا�� �اص�ل  

با�د� تو�ه ب�ه ای�� نک��ه ��روري ا��� ک�ه در       اي میا� کاه� ان��ار �ا�هاي �ل�انه

م�ا�� م�کور� ک�اه� ر��ا� نا��ی ا� ا��راي �یا���� ت��دیل       صور� مدنظر قرار دادن 

دهد که �� ا� �رداخ�� مالی�ا� در ���اریوي او�    �ردد� ن�ای� ای� ت��ی� ن�ان می می

� ���� ���ب�ه ترتی��    ��و ��� ��� �اي با ا�زای� نر� ا� ب�ه  کل ان��ار �ا�هاي �ل�انه

م��دار ان���ار    ��D رانه بهیابد� در ��اریوي �رداخ� یا درصد کاه� می ����و  ����

 ���������� ����� ���ترتی��   ب�ه  ��� و��� ��� �ی� نر� ا� به �ا�هاي ��ی�د� با ا�زا

هاي ا��م�اعی  ها� هزی�هکه با کاه� م�دار ��ی�د�� با تو�ه به �ن١یابددرصد کاه� می

نمای�د� در   توان�د ک�اه� ر��ا� را ت��دیل    امر می � ای��یابدنا�ی ا� ان��ار نیز کاه� می

درصد� میزان ک�اه� در هزی��ه ا��م�اعی نا��ی ا� ک�اه� در       ��و  �هاي مالیا�  نر�

هزار میلیارد ریا�� ب�ه قیم�� �اب�� ��ا�      �����و  �����ها به ترتی� ان��ار ��ی�د�

ه�اي   � ای�� می�زان ک�اه� در ن�ر�    ��Dبا�د� هم��ی� با �رداخ� یارانه به  � می����

هزار میلی�ارد ری�ا�� ب�ه قیم�� �اب�� ��ا�        ���و  ���رتی� درصد به ت ��و  �یارانه 

با�د� ب�ابرای� با در نظ�ر ��ر��� ک�اه� هزی��ه ا��م�اعی نا��ی ا� ک�اه�         � می����

  

 

 ا�ا��ی�  ����� �ل�زا�   ���ا�  ه�اي هاي ای�اد �د� ا� ��الی� ب��م�ادیر ��ی�د� ها درصد ای� م�ا��ه براي ��

ه�ا�  ای�� ب���   تولید ت�ییر �اخ�را در � ���� �ا� انر�ي ترا�نامه ا� �د� �زار����ی�ی  �ا� و ن�� ت��یه

 � ایمنا�ی ا� اعما� هر ��اریو� �ر� نمود�

 م��ادیر  در ه�ا  ه�ر وا��د ا� ان���ار ��ی��د�     ا��ماعی هايهزی�ه �ر��اصل ا� ا��ماعی هايدر هزی�ه کاه� ��

  ا���  �د� �د� �م� هم با ها ��ی�د� مامیت هزی�ه �مد� ا��� ��� د�� به هاي م��لف���اریو در ها� ��ی�د�
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    ��

م�دار �لود�ی ب�ه   �و  �ان��ار� کاه� در �اخ� ر�ا� ت�دیل خواهد �د� �داو� �مار� 

ل�ود�ی ه�وا و درص�د    ت�کی� نو� ��ی�د� و میزان کاه� در هزی�ه ا��ماعی نا��ی ا� � 

  دهد� ها را ن�ان میکاه� م�دار ��ی�د�

  

 ها� ��ت�� �الیا� و �اران� �هزار ���� ���ار �ل�د�ی در نر����ول 

 ��� ��� ��� ���  �����ه

  �اران�  �الیا�  �اران�  �الیا�  �اران�  �الیا�  �اران�  �الیا�  نر��ابزار

�  ���  ���  ������  ������  �� ��  ��  ��  

�  ���  ���  ������  ������  �� ��  ��  ��  

��  ���  ���  ������  ������  �� ��  ��  ��  

��  ���  ���  ������  ������  �� ��  �  ��  

��  ���  ���  ������  ������  �� ��  �  ��  

�  ����  ����  ����  ����  ��  ��  ����  ����  

�  ����  ����  ����  ����  ��  ��  ����  ����  

��  ����  ����  ����  ����  ��  ��  ����  ����  

��  ����  ����  ����  ����  ��  ��  ����  ����  

��  ����  ����  ����  ����  ��  ��  ����  ����  

  �یت�� يها ا��هی� م���

  

ها� ��ت�� �الیا� و �اران� �هزار �اه� هز��� ا�تما�ی ناشی ا� �ل�د�ی ه�ا در نر� ����ول

  ���138ال ب� �یمت �ابت سال ر�ی�یارد 

� هز���

  نر�

و�� 

  �الیا� 

پردا�ت 

  �اران� 

  در�� �اه� ���ار �� �����ه نس�ت ب� �الت ب�و� ش��

  پردا�ت �اران�  و�� �الیا�

�  �����  ���  � ��  � ��  

��  �����  ���  � ���  � ���  

��  �����  ���  �� ���  � ���  

��  �����  ���  �� ���  � ���  

  �یت�� يها ا��هی� م���
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

  ب��� نتا�� و پی��هادا� �م� � 6

د��یابی به تو��ه اق��ادي �ایدار و کاه� ان���ار �ا�ه�اي ��ی��د� ه�وا� ا�      امرو��

���اران ب�ه   هاي اق��ادي� یکی ا� مسا�ل م�م مورد تو�ه �یا��� �ری� اعما� �یا��

رود� ا� �مل��ه اب��زار �یا����ی م��دنظر در ای��� �می���ه �رداخ��� یاران��ه ب��ه   ���مار م��ی

م�ظ�ور ای��اد    ه�اي �س�یلی� ب�ه   ر�يو اخ� مالیا� بر م�ر� ان�  ����Dاري در  �رمایه

با�د� در ای�� را���ا�   اي میت�ییرا� ��ی م�ا�� در ��� کاه� ان��ار �ا�هاي �ل�انه

کار�یري ای� دو �یا��  م�ی�ی نا�ی ا� به م�ایسه ��ار ر�اهی و �یس� ت��ی� �ا�ر به

ي ه�ا و ت��� ���اریو   ١اي���یر ت�� دور�  مد� ت�اد� عمومی م�ا��هبا ا���اد� ا� ی� 

مالیا� ب�ر  کار�یري  �اخ� ر�ا� در ا�ر به دهد که�رداخ�ه ا��� ن�ای� ن�ان می م��لف

هاي ب�ا�تر مالی�اتی ا�   هاي نس�ی در نر�کاه� یا��ه و قیم� هاي �سیلیم�ر� انر�ي

ده�د� ل�ا با ا�زای� نر� مالی�ا�� می�زان ک�اه� در     ال�مل بی��ري ن�ان میخود عک�

�ا ک�ه ت���یر �رداخ��    � صور� �ر��ه ا��� هم��ی� ا� �ن�اخ� ر�ا� با نرخی �زای�د

��اري �یزیکی در ن�ی��ه  بر روي ر�ا� به بر�ی�د کاه� م�ر� و �رمایه ��Dه یارانه ب

درصد یارانه� میزان ر��ا� ا��زای� و    �بس�گی دارد� در نر�  ����Dاري ا�زای� �رمایه

ک�ار�یري ه�ردو    �ا�ی که ب�ا ب�ه  �نا� ها میزان ر�ا� کاه� یا��ه ا��� ال��ه ر نر�در �ای

ت�وان   هاي ا��ماعی نا�ی ا� �ن خواهیم بود� م�ی ابزار� �اهد کاه� �لود�ی هوا و هزی�ه

ها بر ��� ر�ا� ت�دیل ��ردد�  ان�ظار دا�� که ب��ی یا تمامی ا�ر کاه�ی ای� �یا��

ی میزان کاه� در هزی��ه ا��م�اع  دهد که م�ایسه بی� دو �یا�� ات�ا� �د� ن�ان می

نا�ی ا� مالیا� بی� ا� میزان کاه� در هزی��ه ا��م�اعی نا��ی ا� �رداخ�� یاران�ه ب�ه       

��D ه�ا ��اکی ا� ع�د� �سا��ی� قاب�ل      � هم��ی� میزان کاه� در ��ی��د� با�دمی

توان�د نا��ی ا� ب�ا�    کار �ر��ه �د� ا��� ای� ام�ر م�ی   هاي بهم��ظه �ن نس�� به ابزار

ر تولی�د ب�ه ا����اد� ا� ان�ر�ي �س�یلی و ب�ر� و       بودن �د� ان�ر�ي و وابس��گی ��اخ�ا   

  اي در ص�ای� ک�ور با�د�  هم��ی� نا�یز بودن ��م م�ار� ت��ی� و تو��ه

���یر  با تو�ه به �نکه ن�ای� �ر��ه �د� در �ار�و� ی� مد� ت�اد� عمومی م�ا��ه

ه�ا  ایس�ا صور� �ر��ه و در ای� �اخ�ار امکان تو�ه به ت�دی�� نا�ی ا� اعم�ا� ���اریو  

  

 

�. ��a�ic CGE 
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�ود در م�ال�ا� ب�دي به بس� مد� ارا��ه ��د�   در �و� �مان و�ود ندارد� �ی���اد می

  در ای� ت��ی� بر ا�ا� ی� مد� ت�اد� عمومی ا� نو� �ویا �رداخ�ه �ود�  

  

  ��اب� 

�� ا�ر م��ار� ت��ی�� و تو���ه ب�ر ر��د اق���ادي ب�ه ت�کی��         ����انو�ه� ��ر�اد �

ي ک��ورهاي عض�و ��ا�مان ک���ران� ا���می      ��ار �م�ال��ه م�ورد  هاي �رمایه ب��

�OIC �� ص� ����� �مس�ان �� �ا� دو�� �مار� ���-��  �  

ه�اي  م�د� و بل�دم�د� یاران�ه    �� ا�ر کوتا������ برخورداري� ��اد� عظیمی� ناصر علی

��اییز  ��ت��ی� و تو��ه بر ر�د اق��ادي ایران ��ل�امه اق��اد و ت�ار� نوی�� ��مار�  

���� � ����-��� 

 � م�اون� امور بر� و انر�ي�  �����و�ار� نیرو ��� �����ا� � ترا�نامه انر�ي

�ا�ي مالیا� ��ز ب�ر ر��د    ��یه��� �������ري صمیمی� ا�مد� علیزاد� مل�ه� ال�ا� �

� �اق��ادي در ایران با کاربرد رو� ت�اد� عمومی قاب�ل م�ا���ه  

  ��� �ا� ��م� �مار� 

ت���یر ت��ی�� و تو���ه در ر���د    ��� �����ی�دري� �س�ی�� ���گی� �ب�ادي� ب���را� �    

�-��� ص� �� �مار� ��� دور� � �اق��ادي در ایران

ان�وا�   م�ی��ی  �یس��  و ر��اهی  ��ار برر�ی �� ����خداداد کا�ی� �رهاد� و همکاران �

با ا���اد� ا� الگ�وي ت��اد� عم�ومی     �کی� م�ا�� م��لف در ایرانمالیا� بر کرب� به ت

    ���-���� ص� ��� �مار� � �اي�ویاي م���ه

ت���یر ان�ا���   �� �����بادي� ابوال�ضل� ��رابی و��ا� �س�ی� و ��لمانی� ی�ون� �    �ا�

هاي �رمایه ت��ی� و تو��ه و �رمایه �یزیک�ی ب�ر ر��د اق���ادي� ��واهدي ا� ک��ور      

� �� ���مار� �� دور� � �ای��ران� ترکی��ه و م��الزي

    ��-��ص�
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  ���� ب�ار� ��  � �مار��انزدهمم�ال�ا� اق��اد انر�ي� �ا�   نامه ��ل  ���

�وري برت�ر در اق���اد   �� عوامل م���ر ب�ر تولی�د ص��ای� ب�ا ���      ����اله � ���ا�ي� رو�

��ا� ن��م�   �� ��Gبه رو�  Pa�el Da�aم�ور �رهیا��  دان�

  � �مس�ان� ���مار� 

 �������لدانی� م�دي� �ماد�� �مید �

الملل�ی   دهمی� ک��ران� ب�ی� 

  �  ����انر�ي 

ه�اي  مرکز ���وه�  �ورد ماتری� �سابداري ا��ماعی� �� بر����ا��می � م�ل� �وراي

    ����م�ل�� 

�ت�دیل مد� قیم�� ��� ����� ��یکی تا�� م�مد ن�ی� رو��� ر�ا �اد�� اعظم�دم�م

��اري م�ر� برا�ا� تر�ی��ا� مار��الی� م�ال��ه م�وردي     هاي �رمایه��اري دارایی

  � ��� �مار� � �ایران

وري  ر�د ب��ر� م�ار� ت��ی� و تو��ه و �������م�ر�ان� نادر و �ل�انی ص��� لیلی �

    �-��� ص��� �مار� � �کل عوامل تولید ب�� ص���
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  �  A�s�rac�  

��

 

�nves�iga�ing ��e �e��are and �nviron�en�a� 
���ec�s o� �esearc� and �eve�o��en� �u�sidies 
and �nerg� �onsu���ion �a�a�ion �o �educe 

�ir �o��u�ion in �ran 

�a�e�e �e�a�o��a�i� 
�acu��� �e��er o� �s�a�ic ��ad �niversi��� �rsanjan �ranc�� 

ne�a�o��a�i�a�e�e�� �a�oo.co�  

���ad �adraei Java�eri 
�ssocia�e �ro�essor o� �cono�ics� ��ira� �niversi��� sadraei�s�ira�.ac.ir 

��i �ossein �a�adi 
 �ssocia�e �ro�essor o� �cono�ics� ��ira� niversi��� sa�adi�rose.s�ira�u.ac.ir 

�oo�o��a ��a�na�i 
�ssis�an� �ro�essor o� �cono�ics� ��ira� �niversi��� rs�a�na�i� s�ira�.ac.ir 

�eceived� ����������      �cce��ed� ���������� 
 

��s�rac� 
�ece��l�, s�s�ai�a�le de�elo��e�� a�d �olic� o� i��ro�i�� ��e ��ali�� o� ��e 

e��iro��e�� �a�e a��rac�ed eco�o�is�s. T�e �se o� �ossil ��el �ax a�d s��sidies �o 
researc� a�d de�elo��e�� are a�o�� ��e �ools ��a� ca� red�ce air �oll��io� �� 
crea�i�� eco�o�ic i�ce��i�es a�d rela�i�e �rice adj�s��e��s. I� ��is re�ard, ��e 
�rese�� s��d� �ses a Co����a�le Ge�eral E��ili�ri�� (CGE) �odel �o exa�i�e 
e��iro��e��al i��ac�s, ��e e��ec�i�e�ess a�d eco�o�ic i��lica�io�s o� �si�� ��ese 
�wo �ools. T�e res�l�s s�ow ��a� �o�� i�s�r��e��s red�ce ��e air e�issio�s a�d social 
cos�s o� air �oll��io�, w�ile ��e �ax e��ec� was �ore e��icie��. Taxa�io� o� e�er�� 
co�s����io� leads �o a red�c�io� i� co�s����io� i�dica�ors, i��es��e�� ���es, a�d 
wel�are. �� �a�i�� s��sidies �o ��e ��D, a�d res�l�i�� i�crease i� i��es��e�� i� 
��D, a decli�e ra�e i� co�s��er ex�e�di��re a�d ���sical i��es��e�� were 
o�ser�ed. T�e wel�are i�creases a� a low ra�e o� s��sid� a�d decreases a� �i��er 
ra�es. 

�e�words� Tax, ���sidies, ��D, Co����a�le Ge�eral E��ili�ri�� �odel 
 J�� ��assi�ica�ion� Q��, Q��, Q32, D�0 
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