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 چكيده
هيای  ناشی از احتراق حامل ی گسترش مصر  انرژی و روند روبه افزایش انتشار مواد آالینده

تيرین   محیطيی بيه عنيوان یکيی ازمهيم      های زیستکه  بحراناست    شده سبانرژی در جهان 

 هيا  دوليت قيرن بیسيت و یکيم شيناخته شيود. بيه هميین دلیيل         در ها دولتهای فراروی چالش

محیطی ازجمله آلودگی  های مختلف، بر مشکالت زیستها و برنامهکوشند تا با اتخاد سیاست می

ین  عيدم کيارآیی در   تير  کيم کيه موجي    ها ترین نوع این سیاست هوا فائق آیند. یکی از متداول

. بير هميین   دشيو بر اساس هزینيه اعميال ميی   ه ک سبز است اخذ مالیات، گرددمیاقتصاد کشور 

 1384تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال است اساس در این مطالعه تالش شده 

های انيرژی  بر تقاضای حاملمالیات سبز و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار سیاست وضع 

. اشتغال در ایيران بررسيی شيود    بر سطحهای نفتی و گاز وبیعی در قال  هفت سناریو فرآورده

هيای انيرژی، اشيتغال بيه شيدت      دهد که با وضع مالیات بر حاميل نتایج به دست آمده نشان می

دلیيل عيدم    % بيه 15از  تير  بيیش ، در حالت اعمال شيوک یکبياره و   چنین همکاهش یافته است. 

وليی در   ،ز بيوده توانایی جایگزینی عوامل با یکدیگر اشتغال بسیار متأثر از سیاست مالیيات سيب  

دلیل وجود توانيایی جيایگزینی عواميل بيا یکيدیگر( ایين        % )به15از  تر کمحالت شوک تدریجی 

 شود. متأثر می تر کمشاخص 

 .JEL :C68 ،E31 ،J21 ،Q43 ،R48طبقه بندی 

 ، ایران.مدل تعادل عمومی قابل محاسبه: مالیات سبز، آلودگی هوا، هواژكليد 
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 مقدمه -1

توسعه، بيدون بهبيود شيرایط انسيانی و     ی  مؤلفه ترین  ه عنوان اصلیرشد اقتصادی ب

ی پایيدار قابيل    توسيعه زیست محیطی به عنوان دو بخش اساسی فرآینيد دسيتیابی بيه    

ی که بير محيیط زیسيت    تأثیرلذا وضعیت تولید و مصر  انرژی و  دستیابی نخواهد بود،

 تيرین    مهيم یکيی از  همین جهيت،  . به باشد میای برخوردار خواهد داشت، از اهمیت ویژه

بير   یطيی اسيت.  مح زیسيت هيای  ویکم، بحيران در قرن بیست ها دولتهای فراروی چالش

ای ناشيی از  انرژی، کل میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانيه  ی اساس اوالعات ترازنامه

 ن یتير  بیشکه  ،میلیون تن بوده 559برابر با  1390تولید و مصر  انرژی کشور در سال 

. در این میان بخيش  باشد میمیلیون تن  547به میزان  CO2میزان انتشار مربوط به گاز 

 CO ،50.4درصد از  NOX ،97.1درصد از کل انتشار  47.4و نقل با تولید  خدمات حمل

درصد از ذرات معلق و پس از آن، بخش صينعت   78.3و  CH4درصد  N2O ،79.7درصد 

 N2O ،3.77درصيد   CO ،2.39درصد از  NOX ،0.31ار درصد از کل انتش 8.79با تولید 

سهم در انتشار انيواع گازهيای در    ین تر بیش، دارای CO2درصد از  16.74و  CH4درصد 

. بر اساس مطالعيات بانيک جهيانی و    باشد میهای مصر  کننده انرژی کشور میان بخش

حيدود   1390های اجتماعی در سال سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مجموع هزینه

هيای  کيه سيهم بخيش    ،( بوده81های ثابت سال هزار میلیارد ریال )بر اساس قیمت 90

، 43.03های اجتمياعی حيدودا  برابير    ونقل، صنعت، کشاورزی و نیروگاهی در هزینهحمل

 (1390. )ترازنامه انرژی، باشد میدرصد  28.16و  3.16، 11.61

ميدل تعيادل عميومی محاسيباتی اثير       سازیشود تا با شبیهدر این مطالعه تالش می

وگياز،  کشاورزی، نفتهای مختلف اقتصادی کشورمان یعنی؛ بخش مالیات سبز بر اشتغال

برق، ساختان و خدمات مورد بررسی قرار گیرد. ایين مالیيات   وآب تأمینمعدن،  و صنعت

 بر شش حامل انرژی یعنی گازوئیل، نفت سيفید، گياز ميایع، نفيت کيوره، بنيزین و گياز       

ونقيل بيه عنيوان    وبیعی که درتولید برخی از کاالها مانند صنعت برق و یا خدمات حمل

گیرند، به ويور یکسيان وضيع شيده اسيت. بيه       ای مورد استفاده قرار میکاالهای واسطه

درصدی کيه   15درصدی و  5درصدی،  1های افزایش منظور بررسی این اثرات از سناریو

ا به عنوان سيناریو افيزایش نيرخ مالیياتی بيه صيورت       در این مطالعه تمامی این سناریوه

درصيدی کيه در ایين     40درصيدی و   35درصيدی،   25درصدی،  20تدریجی و افزایش 
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مطالعه تمامی این سناریوها به عنوان سناریو افيزایش نيرخ مالیياتی بيه صيورت یکبياره       

ج شيده از  های اسيتخرا اند، استفاده شده است. سسس، مدل ارائه شده با دادهتعریف شده

ی ميدل   زا درونکالیبره شده و متغیرهای 1384ماتریس حسابداری اجتماعی ایران سال 

 ی محاسبه شده است. درنهایت، با ارائيه   GAMSو با نرم افزار  mcpبا استفاده از تکنیک 

 بندی و بیان پیشنهادات پرداخته شده است.نتایج و تفسیر آن، به جمع

 

 شدهمروری بر مطالعات انجام  -2

 ، هنيوز بيه صيورت   باشيد  ميی از آنجایی که موضوع مالیات سبز در ایران نسبتا  جدید 

مالیات سبز بر متغیرهای کالن اقتصادی بيا اسيتفاده از    تأثیر ی گسترده و مؤثر در زمینه

نگرفتيه و تميامی    انجيام ( مطالعيات چنيدانی   CGEمدل تعادل عمومی محاسيبه پيذیر )  

انيد.  های زمانی اقتصادسنجی بهره بردهور از روش سریمطالعات انجام شده در داخل کش

( اشياره کيرد.   1390مقیمی فیض آبادی و همکياران )  ی توان به مطالعهدر این زمینه می

 ی بررسی آثار رفاهی و زیسيت محیطيی مالیيات سيبز وکياهش یارانيه      در این مطالعه به 

پرداختيه شيده اسيت.     سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابيل محاسيبه  

ای و مصيرفی  با وضع مالیيات بير سيوخت، تقاضيای واسيطه     نتایج حاکی از این است که 

بيا   ی مطرح شده در این مطالعيه سناریوها تمامیدر د. یابهای فسیلی کاهش میسوخت

لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت اسيت و میيزان آن بيا افيزایش نيرخ      

مالیيات سيبز،   و اعميال   کياهش یارانيه  یعنيی   بد. در هر دو سیاستیا مالیات افزایش می

%  10یطيی، نيرخ مالیيات    مح زیسيت گيرفتن آثيار    نظير  نرخ رشيد رفياه بيا در    ترین  باال

 .باشد می)سناریوی سوم( 

به بررسی مالیات سبز در کشورهای توسعه یافتيه   ،(1390، گرامی و کرمی )چنین هم

انيواع صينایع    ر کشورهای توسعه یافتيه، از ت بیش که دراند. در این گزارش آمده پرداخته

هيای معيدنی و غیيره    صنعت برق، شيرکت  چون همانرژی  ی تولیدکننده و مصر  کننده

مالیات بر کربن با هد  کاهش استفاده از منابع فسیلی ناپایدار و روی آوردن به استفاده 

 ود.    شهای پاک، وضع میهای تجدیدپذیر و انرژیاز منابع انرژی
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ای انجيام  ها، مطالعات گستردهدر سایر کشورها به دلیل اجرایی بودن این نوع مالیات

بيه  ، 1(2005شيود. هياونبی )  اشاره ميی ها  آن شده است که به وور خالصه به مواردی از

بررسی پیامدهای رفاهی اصالح مالیات سبز در اقتصادهای باز کوچيک بيرای پنسيیلوانیا    

پذیر پیامدهای احتمالی جانشینی ک مدل تعادل عمومی محاسبه. وی در یه استپرداخت

. ایين محقيق نتيایج    ه اسيت سيازی کيرد  های متداول شبیههای کربن را با مالیاتمالیات

تقاضيای عواميل وکاالهيا، تقاضيای      کننده، عرضيه و عددی روی پیامدهای رفاهی مصر 

تحرک عوامل بيدون تيابع   صادرات و واردات را در قال  سه سناریوی عدم تحرک عوامل، 

محیطيی بيرای مالیيات     تحرک عوامل با تابع خسيارت زیسيت   یطی ومح زیستخسارت 

. وبق نتایج این مطالعه، مجموع سيودهای رفياهی   ه استمحلی و ملی کربن بررسی کرد

هيا   آن هيای رفياهی  اثر متقابل مالیياتی از زیيان   از سه اثر پیگو، بازسازی درآمد مالیاتی و

 د.شوافزایش رفاه می سب یطی مح زیستهای در نتیجه مالیات باالتر است و

اصالح مالیات سبز بر اقتصياد اسيسانیا بيا     تأثیربه بررسی  ، (2011) 2میگوئل ومانزانو

 4( در چيارچوب تشيکیل درآميد خنثيی    DSGE) 3استفاده ازیک مدل تعادل عمومی پویا

سيود  ، محیط زیست جود سهامدر صورت و که اند. نتایج مدل حاکی از این استپرداخته

اصيالحات   کيه،  یويور  به ،اجرای آن دارد ی نحوهسهام بستگی به نوع اصالحات، اندازه و 

بياال   کيارآیی  هایهزینهاعمال  ی به همراهتر بیش سهام سودای موج  ایجاد یک مرحله

را ميدت  تنهيا سيود سيهام در کوتياه     ی،تيدریج به صورت اصالحات شده و مدت در کوتاه

 یش داده و این درآمد در بلندمدت وجود نخواهد داشت.افزا
هيای  به تجزیه و تحلیيل وير  عرضيه و تقاضيای انيرژی      ،(2013) 5وبستر و آتاشی

های زیست محیطی در قال  اقتصاد مليی و اقتصياد بياز کشيور     ات مالیاتتأثیرفسیلی و 
ل از ایين بررسيی   نيد. نتيایج حاصي   ا هستانده پرداخت -انگلستان با استفاده از تکنیک داده

مدت تغییری در قیمت کاالهای نهایی ایجياد  حاکی از این است که این سیاست در کوتاه
هيا در بيازار جهيانی اسيت(، اميا بير میيزان        نکرده )که این امر به دلیل تعیین این قیمت

اساسيی   ی سود، دو انگیيزه  ی گذار است. کاهش حاشیهتأثیرهای تولیدی سودآوری بنگاه

 

 

1- Hwan Bae. 

2- Miguel and Manzano. 

3- The Dynamic General Equilibrium (DSGE) Model 

4- Revenue-Neutral Framework 

5- Allan Webster and Sukanya Ayatakshi. 
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هيای  لیدکنندگان فراهم خواهد کرد. از یک سو، آنان را به استفاده از تکنولوژیرا برای تو
کرده و از سيوی دیگير، از منيابع تولیيد در جهيت تولیيد        شویقدوستدار محیط زیست ت
 د.کند، استفاده خواهد کرت وارد میی به محیط زیستر کمکاالهایی که آسی  

هيای  ت زیسيت محیطيی از حاميل   ات اخيذ مالیيا  تيأثیر به بررسيی   ،(2013) 1آنتونی
گازوئیل و برق بر روی درآمد نیروی کار با استفاده از مدل تعائل عمومی قابيل محاسيبه   

(CGEدر کشور )     های مختلف پرداخته است. نتایج این بررسی حياکی از ایين اسيت کيه
هيای زیسيت   مالیيات  سيمت درآمد خنثی بيه   بر اساس روشمالیاتی  ی هنگامی که پایه
شود، فرارهای مالیاتی کاهش یافته است. ایين امير موجي  شيده تيا      میقل محیطی منت

%، 28رفاهی کنترل انتشار در کشور آمریکا، چین و هند بيه ترتیي  بيه میيزان     ی  هزینه
 % کاهش یابد.   97% و 89

هد  اصلی این مقاله بررسی آثار مالیات سبز بر اشتغال در ایران با اسيتفاده از ميدل   
باتی است. برای بررسی این آثار، مالیات سبز به صورت یکی از انيواع  تعادل عمومی محاس

های نفتی های انرژی فرآوردههای غیرمستقیم، یعنی مالیات سبز بر تقاضای حامل مالیات
و گاز وبیعی درنظرگرفته شده است. اما باید توجه داشت که تاکنون درکشور مالیاتی بير  

 ده است.شاره یارانه نیز پرداخت های فسیلی وضع نشده و در این بسوخت

 

 ساختار الگو -3

 الگوی تعادل عمومی به فرمول بندی جریان چرخشی درآمد و مخيارج یيک اقتصياد   
پردازند که در آن، تولیدکنندگان، عواميل تولیيد و مصير  کننيدگان درنظير گرفتيه        می
 دی صيورت ن اقتصيا بر اساس رفتار بهینه سيازی عيامال   ها شود. مبادالت در این مدل می
ی که مصر  کنندگان تابع مطلوبیت خویش را با توجه به سطح بودجه رووبه  ،گیرد می
شييود.  مييی رسييانند و بييه ایيين ترتیيي  ويير  تقاضييای مييدل مشييخص مييی حييداکثربييه 

دن سود خویش هستند که در نتیجه وير  عرضيه   کرتولیدکنندگان نیز در پی حداکثر 
 یت تعادلی شرایط الزم را برای تعادل فراهمی بازار در وضعها شود. قیمت می مدل تعیین

برابر تقاضا خواهد بود و در صيورتی کيه    ی آورند. برای تمامی کاالها و خدمات، عرضه می
صادق است. به  ها فعالیت تمامیبازده نسبت به مقیاس ثابت باشد، شرط سود صفر برای 

 شده است: پذیر از اجزاا زیر تشکیل  وور کلی یک مدل تعادل عمومی محاسبه
 

 

1- Anthony. 
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 ماتریس حسابداری اجتماعی -

 ها قیمت -

 های تولیدی فعالیت -

 نهادها -

 شرایط تعادل اقتصادی  -

الگوی تعيادل عميومی قابيل محاسيبه،      ی تصویر شماتیکی از اجزاا عمده ،(1نمودار )
هر یک از اجيزاا   ی دهنده ها و کاالها و نیز اشکال تبعی ارتباط شامل عوامل تولید، قیمت

 دهد.   یکدیگر را ارائه میبا 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2001ماخذ: الفگرن و همکاران، 

 
 اجزاء مدل تعادل عمومي محاسبه پذير -1نمودار 
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های واسيطه را   دهد، در این الگو تولیدکننده، نهاده ( نشان می1که نمودار ) وور همان

( بيه صيورت کشيش    1به صورت تابع لئيونتیفی بيه هميراه عواميل تولیيد )ارزش افيزوده      

داگيالس در   –های مختلف جهت تولید بيه شيکل تيابع کياب      جانشینی ثابت در فعالیت

بعد تولیدکننده با توجه به قیمت نسيبی تولیيدات خيود در     ی گیرد. در مرحله اختیار می

گیيرد کيه    داخل و خارج از کشور براساس شکل تبعی کشش تبيدیل ثابيت تصيمیم ميی    

تی در داخييل و خييارج از کشييور بييه فييروش برسيياند.   تولیييدات خييود را بييه چييه نسييب 

کننييدگان نیييز از کاالهييای مرکيي  جهييت مقاصييد مختلييف )مصيير  خصوصييی،  مصيير 

 گیرند.   گذاری، مخارج مصرفی دولت( بهره می سرمایه

دهد.  می وکاالها را در مدل نشان ها جزییات نهادها، عوامل تولید، فعالیت ،(1جدول )

 کند. می محاسبه شده پیروی  SAMبل دسترس از جدول ی قاها جزییات مدل از داده

 
 ها وکاالها جزییات نهادها، عوامل تولید، فعالیت -1جدول 

 ها زیر مجموعه مجموعه

کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، تأمین آب و برق،  فعالیت

 خدمات و ساختمان

کشاورزی، صنعت و معدن،نفت و گاز،انرژی الکتریسیته،  کاالها

 ات و ساختمان و کاالهای مبادله ای.خدم

 نیروی کار، سرمایه عوامل تولید

 خانوار شهری و روستایی خانوار

 ها، دنیای خارجدولت، شرکت سایر نهادها

 های تجاری و بانک مرکزیبانک حساب مالی

 

هيای مربوويه    حال در این قسمت به شرح مختصری پیرامون هر یک از اجيزاا ميدل  

پيذیر ميورد    تا بر این اساس شمای کلی مدل تعيادل عميومی محاسيبه    دشو میپرداخته 

هيای مختليف   استفاده در تحقیق حاضر که به بررسی اثرات مالیات سبز بر اشتغال بخش

 پردازد، ارائه شود. اقتصادی می

 

 

1- Value Added. 
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 ماتريس حسابداری اجتماعي  
(، ماتریس مربعی است که هير حسياب   SAMدر عمل ماتریس حسابداری اجتماعی )

شيود. هير سيلول در ایين مياتریس،       ميی  یک سطر و یک سيتون نشيان داده   ی به وسیله
دهيد. درآميدهای هير     ميی  پرداختی از هر ستون خود را به حساب سطر مربوويه نشيان  

 یش در ويول آن سيتون ظياهر   هيا  و مخارج یا هزینهبه آن حساب در وول سطر مربوط 
، SAMو بيرای هير حسياب در     جا اصول حسابداری دوگانه حياکم اسيت   شود. در این می

 )مجموع ستون مربووه( برابر است.  درآمد کل )مجموع سطر مربووه( با مخارج کل
در کشور است کيه   1384ماتریس حسابداری اجتماعی در این مطالعه، ماتریس سال 

وبيرق،  آب تأمینها )کشاورزی، نفت و گاز وبیعی، صنعت و معدن،  شامل حساب فعالیت
(، کاالها و خدمات)کشاورزی، نفت و گاز وبیعيی، صينعت و معيدن،    ساختمان و خدمات

هيا  )نیيروی کيار، سيرمایه( و نهياده     ای(، عواميل تولیيد  برق، ساختمان، خدمات و مبادله
)خانوارها، شرکت، دولت و دنیای خارج( است که در آن، سطر و ستون آخر جميع اقيالم   

ميدها( در سيطرها و اقيالم خروجيی     دارند. این جيدول، اقيالم ورودی )درآ  متناظر را دربر
اند. بر مبنای اصول نظام حسيابداری،   ی هر حساب نشان داده شدهها ( در ستونها )هزینه

جمع اقالم ورودی هر حساب با جمع اقالم خروجی آن حساب برابر است. در این جدول، 
کيل   ی ی مربوط به حساب کاال و خدمات به ترتی  تقاضای کل و عرضهها سطر و ستون

دهد که در مجميوع ارزش تقاضيای کيل     می نشان 1384گروه کاال و خدمات را در سال 
درصيد از کيل    33میلیيارد ریيال )   417421باشيد.   ميی  میلیارد ریال 1283480برابر با 

گیيرد.   ميی  ی مختلف مورد استفاده قرارها تقاضا( به عنوان واسطه در فرآیند تولید بخش
شود و بياقی مانيده    می کل تقاضا( در داخل مصر  درصد از 55میلیارد ریال ) 866045
درصد کل تقاضا( به صيورت کاالهيا و خيدمات بيه      12میلیارد ریال ) 157720به ارزش 
 شود.   می خارج صادر

شود.معادالت به هفيت بليوک    می در ادامه، شرح ریاضی مدل، معادله به معادله آورده
بخيش انيرژی و انتشيار کيربن تقسيیم       ها، تولید و کاالها، نهادها، قیود سیسيتمی، قیمت
شيود. چگيونگی   ای که ذکر شود تعریف ميی اند. هر پارامتر یا متغیر در اولین معادلهشده

. بيرای سيهولت تفسيیر و توضيیح در     بیایيد ( 2تعریف متغیرهيا و پارامترهيا در جيدول )   
ا و گذاری متغیرها و پارامترها قواعدی رعایت شيده، بيدین شيکل کيه مقيادیر کاالهي       نام

 شروع شده است. Wو قیمت عوامل با  Pها با قیمت  ،Qعوامل تولید و وجوه مالی با 
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 اصول نامگذاری -2جدول 

 پارامتر متغير

 حرو  التین بزرگ بدون عالمت بار زا درونعالمت متغیرهای 

 حرو  التین کوچک و یا حرو  یونانی کوچک پارامترها

 ا عالمت بارحرو  التین بزرگ ب زا برونمتغیرهای 

حرو  التین کوچک که در زیر متغیرها یا پارامترها ذکر  ها مجموعه

 شده است.

 

 1بلوك قيمتي 
ی زا درونهيای   بيین قیميت  ی  رابطيه معادالتی است کيه   ی بلوک قیمتی در برگیرنده

( و بيا متغیرهيای غیير قیمتيی ميدل را نشيان       زا بيرون یيا   زا درونها ) مدل با سایر قیمت

شيود کيه عبارتنيد از: قیميت      هيای مختليف تقسيیم ميی     وک قیمتی به قیمتدهد. بل می

2واردات
( و آن قیمتی اسيت  LUC) قیمت محصوالت وارداتی بر حس  پول داخلی  و یا  

3[. قیمت صادرات1ی  ]معادلهد پرداز یمداخلی برای محصول وارداتی  ی که تقاضا کننده
 

(، قیمتييی اسييت کييه (LCU حسيي  پييول داخلييیر و یييا قیمييت کاالهييای صييادراتی بيي 

کنندگان داخلی به ازای فيروش محصيوالت خيود در بازارهيای صيادراتی دریافيت        تولید

در که  این، با توجه به 4[. قیمت تقاضای کاالهای غیر تجاری داخلی2ی  ]معادله کنند می

نظير گرفتيه شيده    ر ای برای انتقال کاال از تولیدکننده به مصر  کننده داین مدل هزینه

ی مبادالتی هستند، قیمت دریيافتی عرضيه کننيدگان از قیميت     ها که همان هزینهاست 

؛ بیانگر کل مخارج داخلی 5[. جذب3ی  ]معادله شود یمپرداختی تقاضاکنندگان متفاوت 

های تقاضاکنندگان داخلی)به استثنای مالیات بر فروش( اسيت.   حس  قیمتر یک کاال ب

داخليی و واردات کياال    ی های ستانده ع هزینهمقدار جذب برابر است با مجمو حقیقتدر 

[.  4ی  ]معادله شود یمتعدیالت الزمی که برای مالیات بر فروش در آن اعمال  ی به اضافه

 

 

1- Price Block. 

2- Import Price. 

3- Export Price. 

4- Demand Price of Domestic Non Tradable Goods. 

5- Absorption. 
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، برای هر کاالی تولید شده در داخل، ارزش بازاری تولیيد در  1ارزش بازاری تولید داخلی

و صيادرات اسيت و    هيای داخليی   بیيانگر مجميوع ارزش فيروش    ،های تولیدکننيده  قیمت

کننيدگان   های دریافتی عرضيه  حس  قیمتر های داخلی و صادرات ب فروش PDS,PE 

، درآمد ناخالص هر واحد از فعالیيت،  2[. قیمت فعالیت5ی  ]معادله شوند گذاری می ارزش

ارت . بيه عبي  دیآ یممقداری است که از فروش تولید یا تولیدات فعالیت تولیدی به دست 

دیگر، درآمد ناخالص یک واحد از فعالیت دستاوردی از مجميوع مقيدار محصيول تولیيد     

شده در هر فعالیت ضربدر قیمت کاالهيای ویيژه فعالیيت کيه بيه صيورت مجميوع کيل         

ی هيا  تیي فعالدر تميامی   cشيود )توجيه شيود کيه قیميت کياالی        کاالهاست، تعریف می

، 3[. قیميت )کيل( ارزش افيزوده   6ی  ه]معادلي  نظر گرفته شده است(ر اقتصادی یکسان د

( بعيد از  PA) قیمت ارزش افزوده، مقداری است که از درآمد ناخالص هير واحيد فعالیيت   

ی برای هر واحد فعالیت، بياقی  ا واسطهی  ها نهاده ی تعدیالت الزم پس از پرداخت هزینه

 [.  7ماند ]معادلهمی

 

 4بلوك توليد و تجارت 
دهد که عبارتند از: استفاده از تولید و  ه را پوشش میبلوک تجارت و تولید چهار وبق

تخصیص تولید داخلی به مصر  داخلی، بازار داخلی و صادرات. بيرای    ،ی داخلیها نهاده

ارتباط بین عوامل تولید مورد استفاده و مقدار تولید در هر فعالیيت اقتصيادی    ی محاسبه

 است:به فرم زیر استفاده شده   5از یک تابع کاب داگالس

(1) fa
a a fa

f

QA ad QF


                          

لحياظ شيده اسيت     aاز شرط حداکثرسازی سود که در آن قید تابع تولید در فعالیت 

 [9مقدار تقاضای فعالیت را برای عامل تولید به دست آورد. ]معادله  توان یم

کاالهای وارداتی در  در این مدل فرض تفاوت کیفی بین کاالهای ساخت داخل و     

نظر گرفته شده است.در بعد تقاضای داخلی، این تفاوت کیفی با فرض جانشيینی نياقص   
 

 

1 - Marketed Output Value. 

2 - Activity Price. 

3 - Price of (aggregate) Added Value. 
4- Production and Trade Block.  

5- Cobb-Douglas. 
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یعنيی در صيورتی کيه بيرای      ،شود یمبین واردات و کاالهای تولید داخلی در نظر گرفته 

برای خانوارهيا، مصير     - تقاضای کل داخلی  ،یک کاال نوع وارداتی آن نیز موجود است

از ترکیي  کاالهيای وارداتيی و     -ی ا واسيطه گيذاری و تقاضيای    ضيای سيرمایه  دولت، تقا

. میان کاالهایی که شوند یم تأمینکاالهای ساخت داخل )به عبارت دیگر کاالی مرک ( 

محاسيبه   1( CES، بيا اسيتفاده از تيابع )   شوند یمو هم وارد  شوند یمهم در داخل تولید 

گیری کاالهيای مرکي  ميدنظر قيرار      ها در شکلتولید کاال مبدأ، یعنی تفاوت در دشو یم

ليذا   شده اسيت مطرح  2جا که بیان این تابع اولین بار توسط آرمینگتون و از آن رندیگ یم

 .اند نامیدهاین توابع را توابع آرمینگتون 

(2) 
q q q
c c cq q

c c a c c cQQ aq . .QM ( ).QD
   

    
 

1

1   

فاده از شرط اول ترکی  بهینه برای مقدار کاالی وارداتی و کاالی تولید داخلی با است

 :دیآ یمحداکثر سازی مطلوبیت مصر  کننده با قید هزینه به شکل زیر به دست 

(3) 
q
c

q
c c c

q
c c c

QM PDD
*

QD PM

 
 

  

1

1

1
                                             

 به صورت مشابه برای فروش کاالهای ساخت داخل در داخل کشور و فروش خيارجی 

 توانيد  یمداخلی  ی اقصی فرض شده است. یعنی تولید کنندهنیز انتقال ن )صادرات(ها  آن

صادر کنيد. کشيش نياقص انتقيال      ایو کاالهای ساخت خود را به بازارهای داخلی عرضه 

و کاالهای صادراتی، در قالي    رسد یمبین کاالهای ساخت داخل که در داخل به فروش 

 :شود یم( تعریف CET) 3یک تابع با کشش ثابت تبدیل پذیری

(4)  
q

q
c

c
q q pc

c c c c c cQX at * * QE ( ) * QD
     

1

1                      

کياال بيه بازارهيای داخليی را      ی مقدار صادرات کياال و مقيدار عرضيه    ی ترکی  بهینه

 از فرض حداکثر سازی سود عرضه کننده به دست آورد: توان یم

 

 

1- Constant Elasticity of Substitution. 

2- Armington. 

3- Constant- Elasticity of Transformation. 
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(5) 
q
c

q
c c c

q
c c c

QE PE
( . )

QD PD

  




1

11
                                  

 1هابلوك نهاد 
درآمد عوامل که از فرایند تولید و یا از درآمد نیروی کار در خيارج از کشيور حاصيل     

ها )برای عامل سرمایه( و خانوارها )برای نیيروی کيار و   به نسبت ثابت به شرکت شود یم

درآمد خود را صر  پرداخت مالیات، خرید کاالهيای   ها شرکت. شود یمسرمایه( پرداخت 

هيا نیيز بيه خانوارهيا و یيا      درآميد شيرکت   ی مانيده  یبياق نند. کانداز میمصرفی و یا پس

 کنند.های دیگر اقتصادی منتقل می شرکت

خانوارها نیز درآمد خود را از موجودی عوامل تولیدشان )یعنی نیيروی کيار بيه ويور     

 .آورند یم( به دست ها شرکتمستقیم و سرمایه به وور مستقیم و غیر مستقیم از وریق 

(6) hf hf f fa fa f ,row
a

YF shry ( WF .WFDIST .QF tr .EXR)          

خانوارها از درآمدشان برای پرداخت مالیيات، مصير  کاالهيا و پيس انيداز اسيتفاده       

. مصير   دهنيد  یمي انتقيال   هيا  شيرکت مقداری از درآمد خيود را بيه    چنین هم. کنند یم

که از حداکثر سازی تيابع مطلوبیيت بيه دسيت     ها  آن کاالهای خانوار از وریق تابع تقاضا

 .شود یمن داده نشا دیآ یم

(7) 
   ch h h h

ch
c

MPS ty YH
QH

PQ

  


1 1
                          

ی مسيتقیم )مالیيات بير درآميد( و یيا      هيا  اتیمال - ها اتیمالدرآمد دولت نیز از محل 

ی غیر مستقیم )مالیات بر فروش، واردات، صادرات و یا مالیات بير نيوع فعالیيت    ها اتیمال

ی مالیياتی نیيز سيهم    هيا  نيرخ . شيود  یمرج کشور حاصل اقتصادی( و یا دریافت وام از خا

 ی مالیاتی هستند.مأخذهاثابتی از 

 

 

1- Institution Block.  
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h h c C C C C

h c

c c c c c c

CM c CE

ins gov,row

YG ty .YH tq .(PDD .QD PM .QM )

tm .EXR.pwm .QM *EXR te .EXR.pwe .QE *EXR

ty .YI tr .EXR ( )


   

 



 

 
8

  

   (8) 

د، درآمدهای دولت از محل مالیات بر درآمد کن( نمایان می8) ی که معادله وور همان

هيا و  هيا(، مالیيات بير فيروش کاال    نهادهای خصوصی )خانوار شهری و روستایی و شرکت

خدمات )از جمله مالیات بر فروش کاالها( و مالیات بير صيادرات )سوبسيید(، مالیيات بير      

شيود.  واردات )تعرفه گمرکی( و دریافت انتقالی از خارج کشور )وام خارجی( حاصيل ميی  

 تيأمین پوشيش خيدمات بیميه و     ی مالی مخارج توسيعه  تأمیندر این مطالعه تنها منبع 

درنظر گرفتيه   tyhات بر درآمد خانوار شهری و روستایی یعنی اجتماعی، افزایش نرخ مالی

افزایش این نرخ در سناریوهای مختلف و با نسبت یکسان در بین این دو نهاد  ،شده است

 خصوصی تعریف شده است.

ی انتقيالی بيه سيایر    هيا  پرداخيت این درآمد صر  مخارج ثابت مصير  دوليت و یيا    

ميد دوليت نیيز ممکين اسيت بيرای بازپرداخيت        . مقداری از درآشود یمنهادهای داخلی 

 شيود  یمي ی خارجی به خارج از کشور انتقال یابد. مابقی درآميد دوليت پيس انيداز     ها وام

کسری و یا مازاد بودجه دولت است(. از سيوی   انگریب)مثبت یا منفی بودن این پس انداز 

گهيداری  دیگر تمامی نهادهای داخلی بخشی از درآمد خود را بيه صيورت وجيوه ميالی ن    

 .کنند یم

 ایي و گيذاری بيه دوليت     کشورهای دیگر با دادن وجوه مالی به صورت وام و یا سرمایه

، گيرفتن وام از دوليت   هيا  واماز سيوی دیگير دریافيت بازپرداخيت     و بازار مالی از یک سو 

جذب وجوه مالی از بازار مالی، در تعامل با اقتصاد داخلی هسيتند. عيالوه بير     ایو داخلی 

ی کاالهيای  و تقاضيا به اقتصاد داخلی )واردات(  کاالها ی ی خارج از وریق عرضهاین دنیا

مدل لحاظ شده  نیدر اساخت داخل)صادرات( با اقتصاد کشور در تعامل است.فرضی که 

لذا صيادرات و  مقایسه با اقتصاد جهانی کوچک است، است این است که اقتصاد کشور در 

. انتقيال درآميد   شيود  یمي سطح جهانی تعیین ر ه دک ردیگ یمیی انجام ها متیقواردات با 

جهت مخالف انتقيال درآميد نیيروی کيار     ر خارج کشور به داخل و در نیروی کار شاغل د
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عيد دیگيری از تعاميل اقتصياد داخليی را بيا       شاغل در کشور به خارج از کشور، بُ خارجی

 .دهند یماقتصاد جهانی نشان 

 

  1ی سيستمها محدوديتبلوك  
ی ميرتبط بيا بازارهيای    هيا  محيدودیت  ی ی سیسيتم در برگیرنيده  ها تمحدودیبلوک 

. عرضيه در  باشيد  میانداز  پس -گذاری عوامل، بازار کاالها، بخش خارجی، دولت و سرمایه

بازار کاالهای مرک ، ترکیبی از کاالهای تولید داخيل کيه در بازارهيای داخليی فروختيه      

تقاضای نهایی برای مصر  و کاالهيای   نیز شامل تقاضا و کاالهای وارداتی است. شود یم

ی است. تغییر قیمت ا مبادلهی و تقاضا برای کاالهای ا واسطهی ا نهادهی، تقاضای ا هیسرما

کيه بيازار تولیيدات     شيود  یممنجر  شود یمتولیدات داخلی که در بازارهای داخلی عرضه 

هيای وارداتيی را بيه    در حالی که تغییر در مقدار واردات بازار کاال ،داخلی به تعادل برسد

 .رساند یمتعادل 

عامل اولیيه ثابيت اسيت. در     ی در بازار عوامل اولیه، فرض شده است که مقدار عرضه

بازار نیروی کار، نیروی کار بیکار وجود دارد و با فرض تحرک کاميل نیيروی کيار، سيطح     

نيابراین  ب ،است ریمتغثابت ولیکن مقدار نیروی کار استفاده شده در هر بخش  دستمزدها

اميا در   ،رسياند  یمي تغییر در مقدار نیروی کار استفاده شده در هر بخش بازار را به تعادل 

مورد اسيتفاده بيرای هير بخيش مشيخص و ثابيت اسيت و         ی بازار سرمایه مقدار سرمایه

سرمایه در اشتغال کامل است. تغییر دسيتمزد عاميل سيرمایه)رانت( موجي  بيه تعيادل       

 .دشو یمرسیدن بازار این عامل 

شود، بیانگر تعادل  حس  پول خارجی تعریف میر تراز حساب جاری با دنیای خارج ب

. متغیير نيرخ ارز   باشيد  ميی بین مخارج کشور و درآمدهای حاصيل از مبيادالت خيارجی    

(EXRنقش متغیر متعادل کننده را در توازن حساب جاری دارد. همه ) ها به جيز   آیتم ی

کسری تجاری نیيز ثابيت اسيت. حاليت دیگير       چنین مهواردات و صادرات ثابت هستند، 

اندازهای خارجی متغیر باشند، در این حالت کسری تجاری  آنست که نرخ ارز ثابت و پس

 متغیر خواهد بود.

 

 

1- System Constraint Block.  
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و این بدان معناسيت   باشد میها صفر برای قیمت ی همگن از درجه ی مدل ارائه شده

هيای  نامحدودی دیگری از موقعیيت  تعادلی وجود داشته باشد، تعداد ی که اگر یک نقطه

 ی تعيادلی، معادليه   ی تعادلی وجود خواهند داشت. بيرای اومینيان از وجيود یيک نقطيه     

بيه  اسيت  کننيده ثابيت شيده    ها که در مقدار شاخص قیمت مصر نرمالیزه کردن قیمت

c، 38ی  )معادله دشومدل اضافه می c

c

cwts .PQ cpiغییر (. با تعریف این معادله، ت

مربوط کرد. بنيابراین   cpiمستقیم به تغییر در  وور بهتوان ها را میقیمت ی همزمان همه

 ی ای باشد کيه معادليه  ها باید به گونهتغییرات در قیمت cwtsو  cpiبا ثابت فرض کردن 

( ایين  CGEهای تعادل عمومی )ویژگی مدلکه  ایند. در نتیجه با توجه به شوبرقرار  38

شود کيه در ميدل حاضير    آید. مشاهده میمی دست به زا برونصورت  هها باست که قیمت

برابير یيک در ميدل تخميین      cpiآید و همیشه می دست بهفقط یک قیمت برای هر کاال 

 د.شومحسوب می CGEهای شود و این یک محدودیت عمومی برای مدلزده می

 

 بخش انرژی 
، 3، نفت کوره2، نفت سفید1بنزین های انرژی به شش حامل اصلی انرژی یعنیحامل 

هيد  ایين   کيه   ایين اند. با توجيه بيه   بندی شدهوبقه 6و گاز وبیعی 5، گازوئیل4گاز مایع

های مختلف اقتصادی است، ليذا بيه   تحقیق بررسی آثار افزایش مالیات کربن روی بخش

انرژی  ی ایم. به این منظور تابع کل نهادهدهکرخویش بخش انرژی را اضافه  CGEالگوی 

iQVE یک تابع ،CES ،از شش نهاد انرژی یاد شده است 

(9) 
ve

ve i
ive ve

i i i i,e
e

QVE a * ( *QFE ,e , ,...,




 
   
 
 


1

1 2 6  

 .باشد می هر حامل انرژی ی : نشان دهندهeهای انرژی،  ، حاملi,eQFEکه در آن؛ 

 

 

1- Gasoline 

2- Kerosene 

3- Fuel oil 

4- Liquefied Petroleum GAS (LPG) 

5- Gasoil 

6- Natural Gas 
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زیير  ی  هرابطي  ز برابيری هيای انيرژی، ا  اول برای انتخاب بهینه از حامل ی شرط مرتبه

 آید. دست می به

(10)i
i,e i

i,e

QVE
PDE PEE .

QFE





                                                                      

 انيرژی  ی ، قیميت کيل نهياده   iPEEها، ، قیمت هر یک از حاملi,ePDEکه در آن؛ 

 .باشد می
انرژی را بيه صيورت زیير     ی توان قیمت کل نهادهبا انجام محاسبات و ساده سازی می

 :کردتعریف 

(11)  i i i,e i,e
e

PEE .QVE PEE .QFE   

، اثر آن را از وریق کانال قیمت و تغییر ها که تغییر در قیمت هر حامل یا تمام حامل
 کند.های تولیدی منعکس میهای انرژی بر سایر بخشحامل ی در نهاده
 

 انتشار كربن 
 زیر محاسبه شده است: ی بر اساس معادله CO2میزان تجمعی انتشار گاز 

(12)TQCO2 = ∑ φcc QXc                                                                               
به ازای تولید هر ؛ شدت انتشارکربن φcو  CO2؛ کل میزان انتشار TQCO2که در آن 
 واحد محصول.

 ی زیر محاسبه شده است: کل درآمد مالیاتی انتشار کربن نیز از رابطه
(13) 𝑇𝑄𝐶𝑂2 = ∑ 𝑡𝑐

𝑑𝑃𝐷𝑐𝑄𝐷𝑐𝑐 + ∑ 𝑡𝑐
𝑚𝑃𝑀𝑐𝑄𝑀𝑐𝑐                       

tcکه در آن 
dهای مختلف اقتصادی بخش ؛ نرخ مالیات کربن بر تولید داخلی محصول

tcو 
m1باشد های مختلف می؛ نرخ مالیات کربن بر واردات کاالهای بخش. 
 

2كاليبراسيون مدل 
 

هد  از کالیبراسیون، این است که مدل تعادل عميومی کيه از مياتریس حسيابداری     
اجتماعی به دست آمده و به صورت ریاضيی ارائيه شيده اسيت، بایيد مقيادیر موجيود در        

 

 

 ز پارامترها در پیوست )ب( آمده است.هر یک ا ی محاسبه ی نحوه - 1
2- Model Calibration. 
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باز تولید کند. به عبارت دیگر، زميانی کيه    1یس حسابداری اجتماعی را در اولین اجراماتر
نیم، همان مقادیر ماتریس حسيابداری اجتمياعی   کمدل ریاضی تعادل عمومی را حل می
آیند. بر این اساس، ماتریس حسيابداری اجتمياعی   به عنوان جواب معادالت به دست می
شيود. بيه منظيور ایجياد سيازگاری بيین       رح ميی به صورت یکسری معادالت سازگار مطي 

هييای اولیييه ميياتریس حسييابداری اجتميياعی و معييادالت ریاضييی مييدل، از روش      داده
 2کالیبراسیون استفاده شده است.

های انجام گرفته در این مطالعيه، حاليت ایسيتای تطبیقيی دارنيد،       یبررس، چنین هم
( مقایسيه  1384)سيال   مبيدأ سيال  بدین معنی که نتایج حاصل از تغییر در پارامترها بيا  

ی تعادل عمومی، شيبیه سيازی یيا    ها مدلشوند. یکی از اهدا  اصلی در به کارگیری  یم
هيای   یاستستوان آثار  یمی تعادل عمومی، ها مدلسناریوسازی است. با سناریوسازی در 
د. بعد از تصریح مدل و بسيتن آن و اعميال فيروض    کرمختلف را به صورت کمی بررسی 

یوهای ميذکور  سينار ، مدل با در نظر گيرفتن  GAMS، با برنامه نویسی در محیط مختلف
 حل شده است.

 

 ي و نتايج شبيه سازی مدليسناريو بررسي -4

 در این تحقیق به منظور بررسی اثرات مالیات سبز بر اشتغال از اوالعات جيدول داده 
اسيت. در ایين    از سوی بانيک مرکيزی اسيتفاده شيده     ی ارائه شده 1384ستانده سال  -

وری بخش اقتصيادی، بيه محاسيبه شياخص بهيره      15اوالعات با ارائه میزان اشتغال در 
هيای  ین شياخص تير  مهيم وری کيار، یکيی از   است. شاخص بهرهشده نیروی کار پرداخته 

یيک بنگياه اقتصيادی و یيا بخيش       ی وری است که از حاصيل تقسيیم ارزش افيزوده   بهره
آید. این شياخص  می دست بهو یا بخش اقتصادی ذیربط  ن بنگاهشاغال اقتصادی به تعداد
حاصل شده توسط هر فرد شاغل در سيال   ی دهد که متوسط ارزش افزودهمهم نشان می

وری کيار  مورد نظر چه میزان بوده است و این رقم در مقایسه با عملکيرد شياخص بهيره   
وری کيار  بهيره  تطبیقی شاخص ی ی مختلف و یا مقایسهها سالهمان بنگاه اقتصادی در 

 گیرد.  استفاده قرار می ی مختلف موردبررسی، تحلیل وها سالهای اقتصادی در بنگاه

 

 

1- Run 

وراحی شده در این مطالعيه در پیوسيت )ب(    ی شرح کامل تعیین پارامترهای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه -2

 آورده شده است.
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هيای  ات افزایش نرخ مالیات سبز بر اشيتغال بخيش  تأثیر، به منظور بررسی چنین هم
برق، سياختمان و خيدمات از    آب و تأمینکشاورزی، نفت و گاز وبیعی، صنعت و معدن، 

درصدی که در این مطالعه تميامی ایين    15درصدی و  5درصدی،  1های افزایش سناریو
درصدی،  20سناریوها به عنوان سناریو افزایش نرخ مالیاتی به صورت تدریجی و افزایش 

درصدی که در ایين مطالعيه تميامی ایين سيناریوها بيه        40درصدی و  35درصدی،  25
اند، اسيتفاده شيده اسيت    هعنوان سناریو افزایش نرخ مالیاتی به صورت یکباره تعریف شد

( آورده شده است. فرضی که در این مدل لحاظ شده است این 3که نتایج آن در جدول )
ليذا صيادرات و    ،است که اقتصاد کشورمان در مقایسه با اقتصياد جهيانی کوچيک اسيت    

 شوند.گیرد که در سطح جهانی تعیین میهایی انجام میواردات با قیمت

 
 واحد: درصدهای مختلف اقتصاد كشور   ل بخشی مختلف ماليات سبز بر اشتغاسناريوها تأثير -3جدول

 های اقتصادیبخش

 افزایش نرخ مالیات

صنعت و  نفت و گاز کشاورزی

 معدن

تأمین آب و 

 برق

 مجموع خدمات ساختمان

 -7.74 -3.01 2.71 -0.11 -2.1 -1.03 -4.2 درصدی 1افزایش 

 -8.21 -3.95 7.94 -0.23 -3.11 -3.74 -5.12 درصدی5افزایش 

 -32.72 -9.36 13.84 -4.3 -12.84 -5.02 -15.04 درصدی15افزایش 

 -67.81 -24.85 18.87 -9.41 -28.78 -5.3 -18.34 درصدی20افزایش 

 -106.18 -33.09 20.95 -9.66 -47.81 -8.95 -27.62 درصدی25افزایش 

 -185.13 -46.62 6.99 0 -65.05 -14.12 -66.23 درصدی35افزایش 

 -223.77 -49.55 -5.86 0 -74.1 -23.38 -70.88 درصدی40افزایش 

 های تحقیقیافته منبع:

 

درصد افزایش در نيرخ مالیياتی    5در سناریو  هددن میشاجدول باال ن که یوور همان

ای( و نیز عيدم  های انرژی )به عنوان کاالی واسطهسبز به صورت مالیات بر فروش حامل

کياهش در اشيتغال   ین تير  بيیش های مختلف اقتصادی شياهد  د به بخشپرداخت سوبسی

 3.95بيه میيزان   خيدمات  درصد و پس از آن بخش  5.12به میزان کشاورزی مربوط به 

 3.74درصد و بخش نفت و گاز بيا کياهش    3.11درصد، بخش صنعت و معدن به میزان 

 7.94میيزان   م. در این سناریو، بخش سياختمان بيا افيزایش اشيتغال بيه     هستیدرصدی 

، با افزایش نرخ مالیيات سيبز در سيناریوهای مختليف،     چنین هممواجه بوده است.  درصد
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بخش ساختمان ابتدا با افزایش اشتغال و سسس با کاهش اشتغال هميراه بيوده اسيت.در    

آب و بيرق تغییيرات چنيدانی در مقایسيه بيا سيایر        تأمیناین میان، بخش نفت و گاز و 

 اند.ها نداشتهبخش
 

 و پيشنهادات نتيجه گيری -5

سازی تعادل عمومی محاسيباتی  تا با استفاده از شبیه ه استدر این مطالعه تالش شد
(CGE    برای اقتصاد ایران، اثر تغییر نرخ مالیات سيبز بير اشيتغال بخيش )   هيای مختليف

 هایخوانندگان با مدلکه  ایناقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای مقاله برای 
روش  ی ای به ادبیات موضوع، تاریخچهآشنا شوند اشاره تر بیشتعادل عمومی محاسباتی 

و سيسس،  شيده  سازی از این روش پرداخته ای در خصوا مدلبررسی ساده چنین همو 
هيای اسيتخراج شيده از مياتریس حسيابداری      مستقیم وارد مدل شيده و بيا داده  به وور 

و با نيرم   mcpی مدل با استفاده از تکنیک زا وندرمتغیرهای  1384اجتماعی ایران سال 
 محاسبه شده است. GAMSافزار 
هيای  ات افزایش نرخ مالیات سبز بر اشيتغال، بخيش  تأثیر، به منظور بررسی چنین هم

ISICبندی اقتصادی کشور براساس تقسیم
به شش بخش اساسی یعنی کشاورزی، نفت  1

ساختمان و خدمات تفکیک شده و ایين  آب وبرق،  تأمینو گاز وبیعی، صنعت و معدن، 
های نفتی و گاز وبیعی بيه  های مختلف انرژی یعنی فرآوردهنرخ مالیات بر تقاضای حامل

ده اسيت. ایين سيناریوها شيامل؛     شای در قال  هفت سناریو وضع عنوان کاالهای واسطه
 یدرصيدی )ایين سيه سيناریو بيه عنيوان سيناریو        15درصدی و  5درصدی،  1افزایش 

درصدی  35درصدی،  25درصدی،  20یش نرخ مالیاتی به صورت تدریجی(، افزایش افزا
باره(  درصدی )این چهار سناریو به عنوان سناریو افزایش نرخ مالیاتی به صورت یک 40و 
 باشند.می

ن است که اشتغال بخش خيدمات بيا   آسازی سناریوهای مختلف حاکی از نتایج شبیه
درصيدی   3.01ت قابل توجهی کاهش یافته و از کياهش  افزایش نرخ مالیات سبز به صور

درصيدی در سيناریو    49.55درصدی در نيرخ مالیياتی بيه کياهش      1در سناریو افزایش 
هيای  درصدی در نرخ مالیاتی رسیده است. این نتایج در مورد اشتغال بخيش  40افزایش 

ز کيه اشيتغال بخيش کشياورزی ا     یويور  بيه  ،کشاورزی و صنعت ومعدن نیز صادق اسيت 
 

 

1- International Standard Industrial Classification (ISIC) 
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 70.88درصيدی در نيرخ مالیياتی بيه کياهش       1درصدی در سناریو افزایش  4.2کاهش 
درصدی در نرخ مالیاتی رسيیده اسيت. در میيان تميامی      40درصدی در سناریو افزایش 

کاهش در میزان اشتغال مواجيه  ین تر بیشهای اقتصادی، بخش صنعت و معدن با بخش
ونقل در کشيور، بيا   پس از بخش حمل است. این بخش به دلیل مصر  باالی انرژی شده

کيه از   یويور  بيه  ،مالیاتی را متحمل خواهد شدی  هزینهبار ین تر بیشاعمال مالیات سبز 
هيای  درصدی در نرخ مالیيات بير فيروش حاميل     1درصد در سناریو افزایش  2.1کاهش 

درصيدی در نيرخ مالیيات     40درصدی در سناریو افزایش  74.1مختلف انرژی به کاهش 
 ه است.رسید

ر سناریوهای مطرح در ایين  ت بیشقابل توجه در نتایج حاصل این است که در  ی نکته
ایم. این بخش با افزایش اشتغال به مطالعه شاهد افزایش اشتغال در بخش ساختمان بوده

 25درصدی در نرخ مالیاتی تا سناریو افزایش  1درصدی در سناریو افزایش  2.71میزان 
وليی پيس از ایين سيناریو میيزان       ،ی روند صيعودی را ويی کيرده   درصدی در نرخ مالیات

درصيدی در سيناریو    20.95اشتغال روند نزولی را در پیش گرفته و  از افزایش به میزان 
درصيدی   40درصدی در سناریو افيزایش   -5.86درصدی در نرخ مالیاتی به  25افزایش 

 در نرخ مالیاتی رسیده است.
با توجه بيه سيناریوی فيوق و نتيایج شيبیه      گرفت که توان چنین نتیجه در پایان می

عدم توانایی جيایگزینی   دلیل به% 15از  تر بیشدر حالت شوک یکباره و زیاد  سازی مدل
وليی در حاليت شيوک     ،عوامل با یکدیگر اشتغال بسیار متأثر از سیاست مالیات سبز بوده

با یکيدیگر ایين شياخص     وجود توانایی جایگزینی عوامل دلیل به) ،%15از  تر کمتدریجی 
 شود. می متأثر تر کم
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 پيوست الف
 طراحي شده برای ايران CGEساختار مدل  -(1-جدول )الف

 ها مجموعه

 نمادها تعاریف نمادها تعاریف

 مجموعه کاالهای وارداتی Aa ها یتفعال CCMc ⊂∈ 

 ی غیروارداتیکاالهامجموعه  Cc کاالها CCMNc  

 ی داخلیها نهاده CCTc  مجموعه کاالهای تولید شده در داخل ∋⊃ CCXc  

 مجموعه  کاالهای صادراتی CCEc  مجموع خانوارها Hh 

 Ii ها نهادهمجموعه  Ss ی مدلها نهاده ی مجموعه

 ی غیرصادراتیکاالها ی مجموعه CCENc  تولید  ی مجموعه عوامل اولیه Ff  

 Vv گذاری ی اقتصادی در حساب سرمایهها بخشمجموعه  IFIi ها شرکت ی مجموعه

 INGi ز دولتی داخلی، به جها نهادهمجموع   

 پارامترها

 cنرخ تعرفه کاالی وارداتی 
ctm  ی دیگر به خانوار ها نهادهانتقال ازh 

hitr 

 نرخ مالیات بر صادرات
cte  درآمد عاملf در خارج از کشور 

rowftr , 

در هر واحد از  cحصول تولید شده مقدار م

 aفعالیت 
ac  نمای تابعCET t

c 

ی در ا واسطه ی به عنوان نهاده cمقدار کاالی 

 aفعالیت 
ca

ica پارامتر سهمی تابع آرمینگتون q
c 
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 د فعالیتپارامتر کارایی در تابع تولی
aad نمای تابع آرمینگتون q

c 

 aدر فعالیت  fعامل  ی سهم ارزش افزوده
fa نرخ مالیات بر فعالیت 

ata 

 cقیمت جهانی کاالی 
cpwm  پارامتر سهمی تابعCET t

c 

 قیمت جهانی کاالی صادراتی
cpwe  سهم کاالیc از کل مخارج خانوار 

ch 

 نرخ مالیات بر فروش
ctq نرخ مالیات بر درآمد خانوار 

hty 

 از درآمد عامل hسهم خانوار 
hfshry  وزن کاالیc  درcpi 

ccwts 

 گذاری در هر بخش ای از کل سرمایه یهسرماسهم کاالی  Rgo نسبتی درآمد نفتی به مخارج دولت
vciiv . 

 قبل ی مقدار وجوه مالی هر نهاده از دوره
sqfinbar  مقدار کاالیcی عرضه شده به عنوان نهادهو  تولیدی 

 cی برای هر واحد کاالی ا مبادله
ccicd  

 پارامتر انتقال تابع آرمینگتون
caq

 
 CETپارامتر انتقال تابع 

cat 

 مقدار مصر  شرکت از کاال
cqi  و خدماتمقدار مصر  دولت از کاال 

cqg 

 نسبت تقاضای معامالتی پول از درآمد
sifi شاخص قیمت مصر  کننده CPI 

 متغيرهای برون زا

از  aدر فعالیت  fانحرا  دستمزد عامل تولید 

 fمتوسط قیمت عامل 
faWFDIST پس انداز خارجی FSAV 

 تولید عاملقیمت متوسط  GADJ اخص تعدیل مقدار مصر  دولتش
fWF 

 fمقدار عرضه عامل  IADJ گذاری شاخص تعدیل سرمایه
fQFS 
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 متغيرهای درون زا

 aسطح تولید فعالیت 
aQA  قیمت کاالیc  های داخلی یمتقوارداتی به 

cPM 

 aدر فعالیت  fمقدار تقاضای عامل 
faQF نرخ ارز EXR 

 قیمت کاالی مرک  )شامل مالیات بر فروش(
cPQ  قیمت کاالی صادراتی به پول رایج کشور 

cPE 

 مقدار کاالهای عرضه شده به بازار داخلی
cQQ قیمت تقاضا برای محصول تولید شده و فروخته شده در بازار داخلی 

cPDD 

مقدار تولیدات داخلی که در داخل فروخته 
 شود. یم

cQD ه شده در بازار داخلیقیمت عرضه برای محصول تولید شده و فروخت 
cPDS 

 مقدار واردات
cQM مقدار صادرات 

cQE 

 cقیمت کل تولیدکننده برای کاالی 
cPX قیمت فعالیت تولیدی 

aPA 

 cمقدار کل تولید داخلی کاالی 
cQX  قیمت تولیدکننده کاالیc   برای فعالیتa 

acPXAC 

 درآمد خانوار
hYH قیمت ارزش افزوده 

aPVA 

 مخارج مصرفی خانوار از کاال
chQH  نرخ نهایی پس انداز خانوارf 

hMPS 

 cگذاری برای کاالی  سرمایهتقاضای دار مق
cQINV مخارج مصرفی دولت EG 

 میزان تغییر انباشت
cqdst ).متغیر دائمی تعادلی )که در تعادل مقدار آن صفر است WALRS 

 EI مخارج شرکت YG درآمد دولت

 یا مبادلهتقاضای کالی ر مقدا
cQT میزان صادرات 

cQE 

 مقدار انباشت هر نهاد
sQAC  مقدار کاالیc  یا واسطهبه عنوان نهاده 

caQINT 

 ای یهسرمابه عنوان کاالی  cتقاصای کاالی 
cQDINV مقدار تقاضای معامالتی پول هر نهاده 

sQFIN 

 fعامل ی  عرضه مقدار OCAP خروج سرمایه
fQFS 
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 معادالت

 رديف معادالت توضيحات

 بلوك قيمت

 قیمت صادرات c c cPM pvm . tm .EXR 1  1 

 قیمت واردات c c cPE pve . te .EXR 1  2 

 قیمت تقاضای کاالهای غیر تجاری داخلی
c c c c cPDD PDS PQ .icd    3 

 جذب c c c c c c cPQ .QQ (PDD .QD PM .QM ). tq  1  4 

 ارزش بازاری تولید داخلی
c c c c c cPX .QX PDS .QD PE .QE   5 

 قیمت فعالیت
a ac acPA PXAC .   6 

 قیمت ارزش افزوده
a a c ca

c C

PVA PA PQ .ica



   7 

 بلوك توليد و تجارت

 تابع تولید فعالیت
fa

a a fa
f

QA ad QF


   
8 

 تقاضای نهاده
   fa a fa a

f fa
fa

a .PVA a . QA
WF . WFDIST

QF
  

9 

 یا واسطهی  نهادهتقاضای 
ca ca aQINT ica .QA  10 
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 تابع تولید
c ac aQX .QA   11 

 یا مبادلهی  نهادهتقاضا برای 
c c,c cQT icd .QD  12 

 13  مرک  )آرمینگتون( ی تابع عرضه

 نسبت تقاضای کاالی وارداتی به کاالی داخلی

 
q q

q
c c

c
q q

c c a c c cQQ aq . .QM ( ).QD
     

1

1

q
c

q
c

q
c

c

c

c

c

PM

PDD

QD

QM 



 














1
1

1
.  

14 

های غیر وارداتی و واردات  ترکیبی برای ستانده ی عرضه

 غیر تولیدی
c cQX QD  15 

 ستانده CET تبدیل تابع 
t

t
c

c
pct t

c c c c c cQX at *QE ( ).QD
    

1

1  

16 

 داخلی ی نسبت صادرات به عرضه
t
c

t
c c c

t
c c c

QE PE
( . )

QD PD

 




1

11
 

17 

فروخته شده در داخل  محصوالتبرای تبدیل محصول 

 وارداتکشور بدون صادرات و 
c cQX QD  18 

v گذاری تقاضای سرمایه v,s

s

QINV qinv .IADJ  19 
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 نتقال انباشتا
s svs

v

QAC qinv .IADJ QFIN   20 

 ها نهادهبلوك 

hf سهم عوامل درآمد در خانوار hf f fa fa f ,row

a

YF shry ( WF .WFDIST .QF tr .EXR)   21 

h درآمدهای خانوار f hi f ,row

f i f

YH YF tr tr .EXR      22 

 مخارج مصرفی خانوار
  ch h h h

ch
c

MPS ty YH
QH

PQ

  


1 1
 

23 

 از عوامل اولیه ها شرکتدرآمد 
ins,f ins,f f fa fa f ,row

f

YF shry ( WF .WFDIST .QF tr .EXR) 

 

24 

i ها شرکتدرآمد  i,f i,i f ,row

f i f

YI YF tr tr .EXR      25 

c ها شرکتمخارج  c i,i f ,row

c i f

EI PQ . qi tr tr .EXR      26 

 تشکیل سرمایه ثابت
c c,v vQDINV iiv .QINV  27 

s تقاضای معامالتی پول s iQFIN ifi .YI  28 
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 درآمد دولت
h h c C C C C

h c

c c c

CM

c c c

c CE

ins gov,row

YG ty .YH tq .(PDD .QD PM .QM )

tm .EXR.pwm .QM *EXR

te .EXR.pwe . QE .EXR

ty .YI tr .EXR


   







 




 

29 

 ی دولت هزینه
c cQG qg . GADJ  30 

 کل مخارج دولت
c c i,gov

c C

EG PQ .QG tr



   31 

 نسبت درآمد نفت به کل مخارج دولت
oil oilEG rgo.QX . PX  32 

 ی سيستمها محدوديتبلوك 

f بازارهای عوامل ,a fQF QFS   33 

 بازارهای کاالی ترکیبی
c c,a c,h c

a A h H

c c c

QQ QINI QH QC

QDINV qi QT
 

  

  

 
 

34 

 حس  پول خارجیر توازن حساب جاری برای بقیه جهان ب
c c row,f

c CM f F

c c i,row

c CE i INSD

pwm *QM transfr OCAP

pwe *QE transfr FSAV
 

 

  

 

 

 
 

35 
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 گذاری سرمایه -انداز توازن پس
h h h row,gov

h

ins vs
s v

v

s

MPS *( ty )*YH (YG EG tr .EXR)

(YI EI ty .YI) QINV

QINV WALRAS

qfin

    

    





 



1

 

36 

s تعادل در بازار مالی s

s s

QFIN FSAV.EXR qfin OCAP.EXR     37 

c ها یمتقنرمالیزه کردن  c

c

cwts .PQ cpi  38 

 بخش انرژی

 انرژیی  نهادهتابع تقاضای کل 
ve

ve i
ive ve

i i i i,e
e

QVE a * ( *QFE ,e , ,...,




 
   
 
 


1

1 2 6
 

39 

 های انرژیشرط الزم برای انتخاب بهینه از حامل
i

i,e i
i,e

QVE
PDE PEE .

QFE





 

40 

i های انرژیتغییر در قیمت حامل i i,e i,e

e

PEE .QVE PEE .QFE  41 

 انتشار كربن

CO2 TQCO2میزان تجمعی انتشار گاز  = ∑ φc

c

QXc

 

42 

TQCO2 کل درآمد مالیاتی انتشار کربن = ∑ tc
dPDcQDcc + ∑ tc

mPMcQMcc         43 

 



   77 ... های مختلف اقتصادیارزیابی تأثیر مالیات سبز بر اشتغال بخش
 

 

 پيوست )ب(: تعيين پارامترهای مدل

 GAMSنرم افزاری  ی تصریح و حل مدل تعادل عمومی ارائه شده با استفاده از بسته

شيود. مقيدار پارامترهيای     یمي دو نوع پيارامتر را شيامل    انجام شده است. مدل ارائه شده

و پارامترهيای رفتياری از    انيد  شيده محاسيبه   SAMمسيتقیم از جيدول    به ويور سهمی 

یا با استفاده از مطالعيات   پارامترها. این اند آمدهبه دست  SAMی خارج از جدول ها داده

هيای ميورد اسيتفاده در    های مشابه و یيا از تخميین  قبلی انجام شده در کشور و یا کشور

 آیند. یمی تعادل عمومی مشابه، به دست ها مدل

 شود: یمپارامترهای مدل پرداخته  ی در ادامه به چگونگی محاسبه

 پارامترهای توليد و تجارت 

 CETو  CESهای جانشینی پارامترهای انتقال و پارامترهای سهمی در توابيع  کشش

تند. با توجه به عدم وجود مطالعيات قبليی در   پارامترهای بخش تولید و تجارت مدل هس

هيای تعيادل   ه در ميدل بيه کيار رفتي   ها، در این مدل از مقادیر کشش ی محاسبه ی زمینه

حال توسعه ارائه شده اسيتفاده شيده اسيت. در نتیجيه     ر ای که برای کشورهای د یعموم

 هيای صينعت، خيدمات و کشياورزی    کشش جانشینی برای تابع آرمینگتون برای بخيش 

 2هيای مختليف اقتصيادی مقيدار     و کشش جانشینی صادرات نیز برای بخش 5/0مقدار 

که علیرغم وجود صادرات جا  آنآب و برق از  تأمیناما در بخش نفت و  ،فرض شده است

و واردات در این بخش، بازار این محصول متفاوت از بازار محصوالت دیگر بوده و مقيادیر  

ليذا بيا    ،مقدار واردات این بخش بسیار ناچیز اسيت  کشش متفاوت است. به عبارت دیگر

هيایی کيه واردات محصيول    نظر کردن از این مقدار، این دو بخش به عنوان بخشيی صر 

نظر گرفته شده است. از سوی دیگير، صيادرات ایين محصيول و مقيدار فيروش       ر ندارد د

ه موجي   چرا کيه محيدودیت در تولیيد کي     ،باشنددیگر نمییکنیز جانشین ها  آن داخلی

لذا کشش جانشيینی صيادرات    ،شود در این بازارها صادق نیستمحدودیت در عرضه می

برخيی از پارامترهيا در    چنین همنیز حداقل مقدار ممکن را به خود اختصاا داده است. 

د. نتایج حاصل از کرمحاسبه  SAMتوان با استفاده از جدول  یمبخش تولید و تجارت را 

 ( آورده شده است. 1-این محاسبات در جدول )ب
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 مقادير پارامترها در توابع توليد و تجارت -(1-جدول )ب

کشش  ها بخش

جانشینی 

واردات در 

تابع 

 آرمینگتون

کشش 

جانشینی 

صادرات 

در تابع 
CET 

پارامتر 

سهمی در 

تابع 

 آرمینگتون

پارامتر 

سهمی 

در تابع 
CET 

پارامتر 

انتقال در 

تابع 

 آرمینگتون

پارامتر 

انتقال در 

تابع 
CET 

کشش جانشینی 

 عوامل تولید

پارامتر 

انتقال 

در تابع 

 تولید
نیروی 

 کار

 سرمایه

 356/1 947/0 053/0 400/5 471/1 918/0 002/0 2 5/0 کشاورزی

 069/1 981/0 019/0 879/4 - 084/0 - 5/0 01/0 نفت و گاز

صنعت و 

 معدن

5/0 2 034/0 885/0 185/2 412/4 234/0 766/0 698/2 

آب  تأمین

 و برق

5/0 2 0006/0 997/0 006/1 445/12 321/0 679/0 223/1 

 500/0 520/0 480/0 119/7 - - - 5/0 01/0 ساختمان

خدمات 

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

5/0 2 511/0 653/0 348/3 003/3 483/0 517/0 221/0 

سایر 

 خدمات

5/0 2 00005/0 960/0 724/0 579/8 256/0 744/0 718/0 

کاالی 

 ایمبادله

5/0 2 019/0 967/0 594/0 794/9 - - - 

 

 های مالياتينرخ -

ی مالیات بر درآمد و فعالیت محاسبه شده ها نرخ SAMی جدول ها دادهبا استفاده از 

حاضر مقادیر مالیات بير کياال جميع شيده و در یيک       SAMجا که در جدول  است. از آن

هيای  زی مقدار مالیيات بير کاالهيای وارداتيی )نيرخ     خانه آورده شده است، امکان جداسا

لذا مالیات بر فروش کاال محاسبه شده و به  ،تعرفه( و مالیات بر فروش وجود داشته است

که مالیات بر فعالیت  با توجه به این چنین همهای تعرفه مقادیر صفر داده شده است. نرخ

های صادراتی ین مالیات از تشویقلذا امکان جداسازی ا ،نیز تنها در یک خانه آورده شده

بنابراین مقدار مالیيات بير صيادرات نیيز صيفر در نظير        ،)مالیات بر صادرات( وجود ندارد
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( و نيرخ مالیيات بير    2-نرخ مالیات بر فروش و فعالیيت در جيدول )ب   گرفته شده است.

 ( آورده شده است.3-درآمد در جدول )ب
 

 ت )درصد(نرخ ماليات بر فروش و فعالي -(2-جدول )ب

صنعت و  نفت و گاز کشاورزی فعالیت

 معدن

آب و  تأمین

 برق

خدمات بهداشت و  ساختمان

 مددکاری اجتماعی

سایر 

 خدمات
نرخ مالیات 
 بر فروش

006/0- - 020/0 0 0 0 0 

نرخ مالیات 
 بر فعالیت

024/0- 023/0 010/0 005/0 012/0 012/0 010/0 

 
 صد(نرخ ماليات بر درآمد )در -(3-جدول )ب

 ها شرکت خانوار روستایی خانوار شهری نهادهای غیردولتی

 031/0 038/0 043/0 نرخ مالیات بر درآمد

 
 سهم مخارج بخشي -

محاسبه  SAMهای جدول ترکی  تقاضای بخشی نهادهای مختلف با استفاده از داده
ی ثابيت از کيل   هيا  نسيبت ی در هر بخش اقتصادی به صيورت  ا واسطهشود. کاالهای  یم

محاسيبه و در جيدول    SAMی جيدول  ها دادهتوسط  ها نسبتشود. این  یمتولید، تقاضا 
 ( آورده شده است.5-( و )ب4-)ب

 
 ای در هر بخشهای ثابت استفاده از كاالهای واسطهنسبت -(4-جدول )ب

 فعالیت

 کاال

صنعت و  نفت و گاز کشاورزی

 معدن

آب و  تأمین

 برق

خدمات بهداشت  ساختمان
و مددکاری 

 جتماعیا

سایر 

 خدمات

 011/0 008/0 004/0 013/0 196/0 002/0 183/0 کشاورزی

 001/0 - - 031/0 032/0 004/0 - نفت و گاز

 096/0 128/0 499/0 237/0 337/0 018/0 171/0 صنعت و معدن

 006/0 007/0 0005/0 114/0 017/0 0009/0 004/0 آب و برق تأمین

 005/0 002/0 017/0 015/0 0007/0 0006/0 0006/0 ساختمان
خدمات بهداشت 
و مددکاری 
 اجتماعی

0003/0 00008/0 0004/0 - 00006/0 002/0 073/0 

 030/0 074/0 019/0 093/0 026/0 002/0 030/0 سایر خدمات
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از هر کاال ها  آن سهم مصرفی خانوارها از کاالهای بازاری نیز با توجه به میزان مصر 
شيود. جيدول   انيداز، محاسيبه ميی   لص خانوارها بعد از کسر پسنسبت به مازاد درآمد خا

 دهد.  را نشان می β( مقادیر به دست آمده برای پارامتر 5 -)ب
 

 سهم مصرفي خانوارها از كاالها -(5 -جدول )ب

نفت و  کشاورزی کاال

 گاز

صنعت و 

 معدن

آب  تأمین

 و برق

خدمات  ساختمان
بهداشت و 
مددکاری 
 اجتماعی

سایر 

 خدمات

الی کا

 ایمبادله

 016/0 189/0 001/0 001/0 006/0 237/0 - 046/0 شهری

 020/0 091/0 0006/0 002/0 009/0 270/0 - 104/0 روستایی
 

 نرخ پس انداز -

انداز خانوارها نیز با توجه به مقدار انباشت نهادها از درآمد خالص از مالیيات  نرخ پس

در  SAMی جيدول  ها دادهمده با توجه به خانوارها محاسبه شده است. مقادیر به دست آ

 ( آورده شده است.6-جدول )ب
 

 نرخ پس انداز خانوارها -(6-جدول )ب

 روستایی شهری خانوارها

 042/0 068/0 نرخ پس انداز
 

 سهم نهادها از درآمد عوامل توليد -

محاسيبه   SAMهيای  های غیردولتی از درآمد عواميل بيا اسيتفاده از داده   سهم نهاده

آورد از کيل درآميد   شود. نسبت درآمدی که هر نهاده از یک عامل تولید به دست می می

 دهد.آن عامل تولید، این سهم را نشان می
 

 ها از درآمد عوامل توليد   )درصد(سهم نهاده -(7-جدول )ب

 سرمایه نیروی کار هانهاده

 344/0 736/0 خانوار شهری

 157/0 244/0 خانوار روستایی

 368/0 - هاشرکت

 - 711/0 دنیای خارج
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 ضريب تقاضای معاممتي پول -

تقاضای معامالتی پول نسبتی از درآمد افيراد اسيت. ایين نسيبت نیيز بيا اسيتفاده از        

 محاسبه شده است. SAMهای جدول  داده
 

 ضريب تقاضای معاممتي پول -(8 -جدول )ب 

 هاشرکت دولت خانوار روستایی خانوار شهری هانهاده

  تقاضای ضری

 معامالتی پول

099/0 064/0 026/0 171/0 

 

یم از مسيتق به وور  Rgoو  cqg ،qinvbar ،qfinbar ،trمدل یعنی، پارامترهای دیگر 

ای سيهمی  نیز همانند پارامترهي   c.viivو  acشوند. پارامتر  محاسبه می SAMجدول 

 اند.شده محاسبه SAMهای جدول دیگر مدل با استفاده از داده
 

 ها يعني نرخ ماليات بر توليد داخلي هر يک از بخش𝒕𝒄
𝒅  

 این نرخ بر حس  ریال بر تن و بر اساس زیر برآورد شده است:
tc

d = PCO2ϑc
dωc

d 

ی اجتمياعی   تين )بيه عنيوان هزینيه     ؛ قیمت کربن بر حس  ریال برPCO2که در آن  

ϑcانتشار کربن(. 
d بير میلیيون    خام نفت؛ ضری  انتشار کربن )بر حس  میلیون تن معادل

ωcهيای اقتصيادی.   ریال( در ازای استفاده از هر واحد حامل انرژی در هر یک از بخش
d ؛

( iبخيش )  های مختلف انرژی برای تولید محصوالت داخلی برای هرشدت مصر  حامل

 بر میلیون ریال.   خام نفتس  بشکه بر ح
 ( قيمت كربن𝑷𝑪𝑶𝟐) 

اجتماعی ی  هزینه، 1390انرژی در سال  ی در این مطالعه بر اساس اوالعات ترازنامه

 هزارریال بر تن محاسبه و درنظر گرفته شده است. 80انتشار کربن برابر با 
 ( ضريب شدت انرژی𝝎𝒄

𝒅:) 

ژی تولید محصوالت داخلی در هير بخيش از تقسيیم میيزان انيرژی      ضری  شدت انر

( بر میيزان محصيول تولیيد شيده )تولیيد ناخيالص       خام نفتمورد استفاده )معادل بشکه 
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شود. متوسط ضری  شدت داخلی و یا ارزش افزوده( بر حس  میلیون ریال، محاسبه می

 برابر خواهد بود با: 1390های اقتصادی کشور در سال مصر  نهایی انرژی تمامی بخش
 𝜔𝑐

𝑑 = 1192800000/ 558630000= 2.14 ( بر میلیون ریال خام نفتمعادل بشکه  ) 

  ( در ازای استفاده از هر واحد حامل انرژی خام نفتضريب انتشار كربن )بر حسب ريال بر تن

𝝑𝒄های اقتصادی )در هر يک از بخش
𝒅) 

انجيام شيده    1تیمرشف و موخوپادهی ی عهاین ضری  بر اساس مطال ی روش محاسبه

 :باشد میکه به صورت زیر 

 و گاز برابر است با: خام نفتالف( میزان انتشار کربن از 

نسبت اکسید کربن( )× و گاز= )ضری  انتشار کربن(  خام نفتمتوسط انتشار کربن از 

 تولیيدی در داخيل کشيور بيه     خيام  نفيت )نسبت تن معيادل  × )ضری  وزنی مولکولی(× 

 میلیون ریال(

بيه ترتیي     1390در سيال   خيام  نفيت میزان تولیدات گازوبیعی و که  اینبا توجه به 

 347.696)جمعيا  معيادل    2بيوده  خيام  نفتمیلیون بشکه معادل  1595.7و  947.8برابر 

دالر بير بشيکه    108.3( و نیز با درنظرگرفتن متوسط قیمت 3خام نفتمیلیون تن معادل 

ریال بر  1123.29و متوسط قیمت گازوبیعی  2011ان در سال سبک ایر خام نفتبرای 

ریيال بير دالر )متوسيط نيرخ ارز      24752و نيرخ تسيعیر ارز    1390در سيال   4مترمکع 

تولیيدی در سيال    خيام  نفت(، کل ارزش این میزان گازوبیعی و 1390مبادالتی در سال 

ت، نسيبت میلیيون تين    میلیارد ریال بوده که با انجام محاسيبا  4452316برابر با  1390

خواهد شد. در نتیجيه بيا توجيه بيه      0.000078خام به میلیون ریال برابر با معادل نفت

و گياز )میلیيون تين معيادل      خيام  نفت)تن( از  فوق، متوسط میزان انتشار کربنی  رابطه

 ( برابر است با:خام نفت

ار = متوسييط انتشيي 0.77 × 0.9925 ×( 12.011/44.01) × 0.000078= 0.00022

 و گاز خام نفتکربن از 

 

 

1- Umed Temurshoev and Kakali Mukhopadhy. 

لیتر و جرم حجمی هر لیتر نفت خام و گاز وبیعی به ترتی  معادل  158.984هر بشکه نفت خام معادل  -2

 باشد.گرم می 0.656و  0.881

 باشد.تن نفت خام می 1367/0هر بشکه نفت خام معادل  -3

 باشد.مترمکع  گازوبیعی می 2/164هر بشکه نفت خام معادل  -4
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 ب( میزان انتشار کربن از زغال سنگ برابر است با:

× نسبت اکسيید کيربن(   )× میزان انتشار کربن از زغال سنگ= )ضری  انتشار کربن( 

 (1به میلیون ریال خام نفت)نسبت میلیون تن معادل × )ضری  وزنی مولکولی(

میلیيون   5.1معيادل   1390سيال  میزان تولیدات زغيال سينگ در   که  اینبا توجه به 

میلیون تن زغيال   1.065و یا معادل  خام نفتتن معادل  697.17) خام نفتبشکه معادل 

، نسيبت تين   3ریال بر تن برای زغيال سينگ   2185000( با در نظرگرفتن قیمت 2سنگ

خواهيد شيد. متوسيط     0.0003به میلیون ریال برای زغال سنگ برابر با  خام نفتمعادل 

 ار کربن از زغال سنگ برابر است با:میزان انتش

= متوسييط میييزان انتشييار  0.55 ×0.98 ×(12.011/44.01) × 0.0003= 0.00059

 کربن از زغال سنگ

با توجه به نتایج فوق، متوسط ضری  انتشار کربن برای هر واحد مصر  سيوخت در  

 هر بخش اقتصاد ایران برابر خواهد بود با:

0.00041 =2(/0.00059  +0.00022)  

در نهایت، میزان مالیات کربن بر محصول تولید شده در بازار داخل برابر خواهد بيود  

 با:
tc

d = PCO2ϑc
dωc

d 

= 80x 0.00041 x 2.14 = 0.0702         )هزارریال بر هر تن انتشار کربن( 

ابر در نتیجه، در این مطالعه، نرخ مالیات برای محصوالت تولید داخلی در هر بخش بر

ریال بر هير تين انتشيار کيربن      70.2( و یا x 2.14 0.00041% = 0.09)درصد  0.09با 

 محاسبه و تعیین شده است.

𝒕𝒄ها یعنی نرخ مالیات بر محصوالت وارداتی هر یک از بخش -
𝒎  

 بر حس  ریال بر تن و بر اساس زیر برآورد شده است:

tc
m = PCO2ϑc

mωc
m 

ی اجتمياعی   ؛ قیمت کربن بر حس  ریال بر تين )بيه عنيوان هزینيه    PCO2آن  که در 

ϑcانتشار کربن(. 
m بر میلیيون   خام نفت؛ ضری  انتشار کربن )بر حس  میلیون تن معادل

 

 

1- Oil-to-Rials ratio 

 بشکه نفت خام است. 4.786هر تن زغال سنگ معادل  -2

 باشد.کیلوگرم می 1.51سنگ معادل  جرم حجمی هر لیتر زغال -3
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ωcهيای اقتصيادی.   ریال( در ازای استفاده از هر واحد حامل انرژی در هر یک از بخش
m ؛

( بير  iبرای محصوالت وارداتی بيرای هير بخيش )   های مختلف انرژی شدت مصر  حامل

 .  باشد می ر میلیون ریالب خام نفتحس  بشکه 

در تعیین نرخ مالیات بر محصوالت وارداتی، قیمت کربن و ضری  انتشار آن هماننيد  

هزارریال بر تن و  80محاسبات مورد نرخ مالیات بر تولید داخلی بوده و به ترتی  برابر با 

 بر میلیون ریال در نظر گرفته شده است. خام نفتمعادل بشکه  2.14

( در ازای اسيتفاده از هير واحيد    خيام  نفيت ضری  انتشار کربن )بر حس  ریال بر تن 

ϑc) های اقتصادیبخشل انرژی در هر یک از حام
m) به صيورت زیير محاسيبه شيده      نیز

 است:

ی  رابطيه از هميان  و گياز نیيز    خيام  نفيت میزان انتشار کربن از  ی الف( برای محاسبه

 :باشد میمحاسبه به صورت زیر  ی مذکور استفاده شده و نحوه

هيای آن در سيال   و فيرآورده  خيام  نفيت میزان واردات گازوبیعی و که  اینبا توجه به 

)جمعيا  معيادل    1بوده خام نفتمیلیون بشکه معادل  31.8و  74.4به ترتی  برابر  1390

 108.3نیز با در نظرگرفتن همان متوسط قیمت ( و خام نفتمیلیون تن معادل  14.518

و متوسيط قیميت گيازوبیعی     2011سيبک ایيران در سيال     خام نفتدالر بر بشکه برای 

ریال بر دالر، کل  24752و نرخ تسعیر ارز  1390در سال  2ریال بر مترمکع  1123.29

یلیيارد  م 98976برابير بيا    1390تولیدی در سال  خام نفتارزش این میزان گازوبیعی و 

بيه میلیيون ریيال برابير بيا       خيام  نفتریال بوده که با انجام محاسبات،  نسبت تن معادل 

فوق، متوسط میزان انتشار کيربن از  ی  رابطهخواهد شد. در نتیجه با توجه به  0.00015

 و گاز برابر است با: خام نفت

ربن از = متوسط انتشار ک0.77 × 0.9925 ×( 12.011/44.01) × 0.00015= 0.00042

و گاز خام نفت  

 محاسبه شده است: ذیلزغال سنگ نیز به شرح  میزان انتشار کربن ازب( 

 

 

لیتر و جرم حجمی هر لیتر نفت خام و گاز وبیعی به ترتی  معادل  158.984هر بشکه نفت خام معادل  -1

 باشد.گرم می 0.656و  0.881

 باشد.بشکه نفت خام می 4.141بیعی معادل هر مترمکع  گازو -2



   85 ... های مختلف اقتصادیارزیابی تأثیر مالیات سبز بر اشتغال بخش
 

 

میلیيون   5.9معيادل   1390میزان تولیدات زغيال سينگ در سيال    که  اینبا توجه به 

هزارتن زغيال   1232.51و یا معادل  خام نفتتن معادل  806.53) خام نفتبشکه معادل 

، نسبت هزار تن 1ریال بر تن برای زغال سنگ 2185000سنگ( با در نظرگرفتن قیمت 

خواهيد شيد. متوسيط     0.0003به میلیون ریال برای زغال سنگ برابر با  خام نفتمعادل 

 میزان انتشار کربن از زغال سنگ برابر است با:

= متوسييط میييزان انتشييار  0.55 ×0.98 ×(12.011/44.01) × 0.0003= 0.00059

 کربن از زغال سنگ

به نتایج فوق، متوسط ضری  انتشار کربن برای هر واحد مصر  سيوخت در  با توجه 

 هر بخش اقتصاد ایران برابر خواهد بود با:

0.00051 =2(/0.00059  +0.00042)  

 در نهایت، میزان مالیات کربن بر محصول وارداتی برابر خواهد بود با:
tc

m = PCO2ϑc
mωc

m 

= 80x 0.00051 x 2.14 = 0.0832         )هزارریال بر هر تن انتشار کربن( 

در نتیجه، در این مطالعه، نرخ مالیات کربن برای محصيوالت وارداتيی در هير بخيش     

ریال بر تن انتشار کيربن   83.2( و یا   x 2.14 0.00051% = 0.11)درصد  0.11برابر با 

 محاسبه و تعیین شده است.
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