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آمارها نشان میدهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن نیز
نگرانکننده است .دو راهبرد پایه برای کاهش شدت انرژی وجود دارد ،نخستین راهبرد ،اصالح
قیمتهای نسبی انرژی بهویژه از طریق وضع مالیات بر انرژی است .راهبرد دوم ارتقای
تکنولوژیهای انرژیاندوز از طریق تحقیق و توسعه ،بهعنوان یک راهبرد غیر قیمتی است .در
این راستا هدف این مطالعه ،شبیهسازی مدلی برای اقتصاد کالن ایران است که در آن چگونگی
و شدت بهبود بهرهوری انرژی بر اثر سیاست اخذ مالیات بر انرژی فسیلی از یکسو و سیاست
پرداخت یارانه به  R&Dبرای هدایت پیشرفت تکنیکی به بخش انرژی ،از سوی دیگر تحلیل
و مقایسه شود .برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی سه بخشی استفاده شده است.
دوره زمانی اجرای مدل پژوهش ،بازه زمانی  51ساله از سال  5931در نظر گرفته شده است.
همزمان اثر هر ابزار سیاستی بر تقاضای نیروی کار بهعنوان نهاده دیگر تولید نیز مالحظه
میشود .نتایج نشان میدهد که یک مالیات بر انرژی 01درصدی ،بهرهوری انرژی را 15/40
درصد بهبود میبخشد در حالی که اجرای سیاست مالیم یارانه  R&Dدر بخش انرژی با نرخ
 51درصد ،بهرهوری انرژی را  10/93درصد بهبود میبخشد .بنابراین اگر چه راهکار مالیاتی
نیز قادر است در بهبود بهرهوری انرژی موثر واقع شود ،هدایت پیشرفت تکنیکی به سمت
بخش انرژی ،راهکاری مؤثرتر است.
واژههای کلیدی :بهرهوری انرژی ،مالیات انرژی ،یارانه  ،R&Dمدل تعادل عمومی ،پیشرفت
فنی درونزا.
طبقهبندی . O38 ،O32 ،J24 ،H25 ،E24 :JEL
∗
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 -1مقدمه
آمارها نشان می دهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن
نیز نگرانکننده است .انرژی مصرفی در ایران عمدتا به نحو مستقیم ناشی از سوختهای
فسیلی یعنی نفت و گاز یا ناشی از تبدیل سوخت فسیلی به برق است .در عمل سرانه
مصرف گاز طبیعی در ایران 1/9 ،برابر متوسط جهانی و سرانه مصرف نفت و مشتقات آن
 5/9برابر متوسط جهانی است .مصرف انرژی کشور در بخشهای کشاورزی ،خانگی،
عمومی و تجاری ،صنعت و حمل و نقل نیز بهترتیب  5/0 ،5/1 ،5/8 ،9/5برابر متوسط
سرانه مصرف جهانی است (ترازنامه انرژی .)5930 ،5بهعنوان یک نمونه از مصرف باالی
انرژی در کشور ،متوسط  8ماهه مصرف بنزین در کشور در سال گذشته یعنی  ،5939تا
پایان آبان ماه ،روزانه  85میلیون لیتر بوده است و با حفظ این روند تا پایان سال به 91
میلیارد لیتر بالغ می شود .این در شرایطی است که مصرف بنزین در ترکیه ،ساالنه کمتر
از  9میلیارد لیتر گزارش شده است (اداره اطالعات انرژی آمریکا .)5151 ،5نگاهی به روند
مصرف این حامل انرژی و سایر حاملها نیز نشان میدهد که روند مصرف در ایران ،طی
دو دهه گذشته برعکس ترکیه رو به افزایش بوده است .آمار نشان میدهد که در سال
 5339مصرف بنزین در ایران و ترکیه به ترتیب 518 ،هزار بشکه و  519هزار بشکه در
روز بوده است که بر اساس آخرین آمار در ایران به  993هزار بشکه در روز افزایش و در
ترکیه به  01هزار بشکه در روز کاهش یافته است (موسسه گلوبال اکونومی .)9طبعا با
توجه به نقش کامال غالب انرژیهای فسیلی در سبد انرژی کشور ،شدت باالی انرژی،
آلودگی را نیز به فهرست مشکالت عمومی اضافه میکند (آماده 0و همکاران.)5939 ،
از سوی دیگر ،تولید در هر کشور از ترکیب نهاده سرمایه ،نهاده نیروی کار و نهاده انرژی
به دست میآید .در مدلهای اولیه سرمایه و نیرویکار به عنوان مهمترین نهادههای تولید
در مدلها ملحوظ میشدند ،اما در مدلهای جدیدتر ،نهاده انرژی نیز وارد شده است ،تا
جایی که در مدل بیوفیزیکی رشد ،1انرژی مهمترین عامل رشد تلقی میشود .در هر
1

)Energy balance sheet of Iran (2015
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)Amadeh (2014
٥در مدل رشد نئوکالسیکی و مدلهای مشابه ،عموماً نهاده نیروی کار و سرمایه در تابع تولید وارد شده و بر رشد
تاثیر میگذارند ،اما در مدل بیوفیزیکی ،نهاده انرژی نیز از طریق تابع تولید وارد مدل میشود ( Ayres & Nair,
.)1984
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صورت ،از آنجایی که تمام نهادهها تا حدی با یکدیگر قابلیت جانشینی دارند ،کاهش
مصرف انرژی در فرایند تولید ،نهایتا میتواند به جانشینی نهادههای دیگر نظیر نیرویکار،
نیز منجر شود .این امر بهخصوص برای کشورهایی که با عدم تعادل در بازار کار مواجهاند،
حائز اهمیت است.
با تو جه به آنچه در مورد وضع شدت انرژی در کشور از یکسو و اهمیت نهاده انرژی در
رشد از سوی دیگر بیان شد ،پرسشی که به میان میآید ،راهکارهای کاهش شدت انرژی
است .در ادبیات ،دو راهبرد پایه کاهش شدت انرژی فسیلی وجود دارد ،نخستین راهبرد،
اصالح قیمتهای نسبی انرژی است ،که عمدتا تحت عنوان مالیات کربن ،شناخته می
شود .اقتصاددانان همواره بر این نکته ،تاکید دارند که در تصمیمگیری و انتخاب عاملها
اعم از تولیدکننده و مصرفکننده ،سیگنال قیمتهای نسبی ،از مهمترین موثرها است،
هر چند در مواردی تاثیر این سیگنال ،منوط به تغییر تدریجی ساختارهای شکل گرفته
است .بنابراین شدت انرژی باال در کشوری با قیمت پایین انرژی در دورهای طوالنی ،به
عنوان واکنش عقالیی عاملها به پارامتر انرژی ارزان ،قابل تبیین است .بر این اساس در
عمل ،یک راهبرد اجرایی اصلی کشورهای پیشرو در کاهش شدت انرژی ،راهبرد مالیات
بر حاملها بوده است (آنتون 5و هرناندز5150 ،5؛ ژائو 9و همکاران.)5158 ،
راهبرد دوم ارتقای تکنولوژیهای انرژیاندوز بهعنوان یک راهبرد غیر قیمتی و از طریق
تحقیق و توسعه و مهندسی معکوس است .فناوریهای انرژیاندوز میتوانند در جهت
صرفهجویی در مصرف انرژی عمل نمایند و در نتیجه بهبود تکنولوژی در بخشها و
زمینه های مرتبط با مصرف انرژی ،راهبرد دیگری جهت کاهش مصرف و افزایش بهرهوری
انرژی در کشورها تلقی میشود .استفاده از راهبرد نخست ،نیز عمال در بسیاری از موارد
بهعنوان ابزاری در جهت فعال نمودن راهبرد دوم یعنی ارتقای فناوریهای انرژیاندوز به
کار گرفته میشود .در این راستا ،هدف این مطالعه ،شبیهسازی مدلی برای اقتصاد کالن
ایران است که در آن چگونگی و شدت پیشرفت تکنیکی هدایتشده 0در بخش انرژی بر
اثر دو سیاست اخذ مالیات بر انرژی و پرداخت یارانه بر  ،R&Dتحلیل و مقایسه شود و
اثر هر یک بر مصرف و بهرهوری انرژی و اشتغال ،مدلسازی و تحلیل شود.
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 -2ادبیات موضوع
رابطه بین رشد اقتصادی و پیشرفت فنی ،5رابطهای کامال شناخته شده در اقتصاد است.
مدلسازی قوی نقش پیشرفت فنی در رشد ،ابتدا در قالب مدل رشد نئوکالسیکی توسط
سولو 5و رمزی 9و به صورت متغیری برونزا صورت گرفت .مطالعات رومر،)5319( 0
گروسمن 1و هلپمن ،)5335( 9آقیون و هوویت  ،)5335( 4از جمله تحقیقاتی است که در
تحلیل پیشرفت تکنیکی و عوامل مؤثر بر آن نقش کلیدی دارند .پس از مدلهای رشد
برونزا تالش شد ،چگونگی شکلگیری پیشرفت فنی و نرخ آن از طریق تبیین منشا آن
در قالب مدلهای رشد درونزا ،8فهم شود .اولین مدلهای رشد درونزا توسط لوکاس
( 3)5388و بعدا رومر مطرح شد .رومر به نحو بنیادی ،مقوله تحقیق و توسعه ( )R&Dرا
در مدلهای رشد بهعنوان تعیینکننده نرخ رشد تکنولوژی صورتبندی کرد .مراد او از
تحقیق و توسعه ،کار خالقانهای است که به نحو سیستماتیک انجام میشود تا با افزودن
به موجودی دانش ،این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه مورد استفاده قرار دهد و در
نتیجه پیشرفت فنی ،نتیجه و حاصل فعالیتهای  R&Dاست (رومر.)5331،
امروزه و در سایه تبیین بارو 51و ساالی مارتین ،55این امر به خوبی و به شکل درونزا
تشریح شده است .بارو و ساالیمارتین ابتدا با استفاده از مدل گسترش تنوع محصوالت،55
نقش پیشرفت تکنولوژیکی را از طریق تبیین منشا آن مبتنی بر وجود بنگاه های تحقیق
و توسعه ،درونزا و فرمولبندی کردند .در قالب این مدل ،عوامل اقتصادی به سه بخش
تقسیم می شوند .تولیدکنندگان کاالی نهایی با استفاده از نیروی کار و کاالی واسطهای،
بنگاههای تحقیق و توسعه بهعنوان مبدع محصوالت جدید و باالخره خانوارها ،اجزای این
مدل هستند .انتخابهای بهینه بنگاههای تحقیق و توسعه ،که یک تصمیمگیری دو
1
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مرحلهای است ،به صورت درون زا ،تکلیف میزان تخصیص منابع به تحقیق و توسعه و
نهایتا ابداع و نوآوری را روشن میکند که طبعا به معنای انتخاب درونزای نرخ پیشرفت
تکنولوژیکی و تبیین آن است (بارو و ساالیمارتین.)5110 ،
مدل شومپیتری نردبان کیفیت 5برای پیشرفت تکنولوژیکی هم مکمل تبیین و مدل قبلی
برای درونزا کردن پیشرفت فنی است ،به این مفهوم که در این مدل به جای گسترش
محصوالت جدید ،چگونگی ارتقاء کیفیت محصوالت موجود ،مورد تحلیل است .در این
مدل هم ،بنگاههای تحقیق و توسعه و تصمیمات آنها تعیینکننده است .این بار بنگاههای
تحقیق و توسعه ،در صدد تولید باالترین سطح کیفی 5کاالهای واسطهای هستند .بنگاه
تحقیق و توسعهای که بتواند آخرین و باالترین سطح تکنولوژی در یک محصول واسطهای
را ارائه کند ،کنترل و جریان منافع در بازار آن را به دست میآورد .این جریان منافع با
اختراع نوآور بعدی و ارائه پله و سطح باالتر تکنولوژی ،کامال قطع میشود .بنابراین فرایند
تصمیم درونزای انتخاب میزان تخصیص منابع به تحقیق و توسعه ،درگیر پدیده تخریب
خالق 9است .این مدلها به خوبی توانستهاند ،پیشرفت تکنیکی را در قالب تصمیم درونزا
برای تخصیص منابع به تحقیق و توسعه ،صورتبندی کنند.
حال اگر پیشرفت فنی به صورت درونزا باشد و مشوقهای اقتصادی ،منجر به سوق یافتن
تحقیق و توسعه به یک بخش خاص اقتصاد شود ،طبعا پیشرفت تکنیکی معطوف به آن
بخش خواهد بود ،و پیشرفت تکنیکی هدایت شده نامیده میشود (چمبرز .)5388 ،0عوامل
مؤثر بر تعیین جهت هدایت پیشرفت فنی را میتوان در قالب سه اثر طبقهبندی کرد
(عجماوغلو:)5115 ،1
اثر قیمت :9این اثر ،پیشرفت فنی را به سمت نهاده کمیاب و گران سوق میدهد .مثال اگر
قیمت انرژی افزایش یابد یا منابع انرژی رو به اتمام باشند ،پیشرفت تکنیکی ،معطوف به
بخش انرژی می شود ،به طوری که پیشرفت تکنیکی منجر به کاهش مصرف انرژی یا
افزایش بهرهوری آن شود.
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اثر اندازه بازار :5این اثر ،پیشرفت فنی را به سمت استفاده بیشتر از نهاده فراوانتر هدایت
میکند .برای مثال ،اگر نیرویکار فراوان باشد ،پیشرفت تکنیکی به نحوی رخ میدهد که
به نیرویکار بیشتری نیاز باشد.
اثر بهرهوری :5این اثر ،پیشرفت تکنیکی را به سمت بخش با بهرهوری باالتر ،هدایت می-
کند.
بنابراین اثر قیمت ،پیشرفت فنی را به سمت نهاده کمیابتر و اثر اندازه بازار ،پیشرفت
فنی را به سمت نهاده فراوانتر سوق میدهد .آنچه که شدت اثرها را تعیین کند ،کشش
جانشینی بین نهادههای مختلف است .برای مثال ،زمانی که کشش جانشینی بین نهادهها
اندک است و قابلیت جانشینی ضعیف دارند ،نهاده کمیاب به قیمت باالتری دست خواهد
یافت و در نتیجه اثر قیمت ،قویتر است .در هر حال اندازه مخارج تحقیق و توسعه در هر
بخش ،نرخ پیشرفت تکنیکی آن بخش را تعیین میکند.
مالیات بر انرژی نیز از چند طریق باعث کاهش شدت انرژی و بهبود بهرهوری انرژی
میشود .اثر مستقیم وضع مالیات ،کاهش مصرف انرژی در بخش خانوار بهویژه از طریق
کشش جانشینی بین انرژی و سایر اجزای سبد مصرفی است ،همچنین مالیات انرژی،
عامل کاهش مصرف نهاده انرژی در بخش بنگاه ،بهخصوص از طریق قابلیت جانشینی بین
نهادهها است .باالخره مالیات بر انرژی ،بنگاهها را در جهت افزایش بهرهوری انرژی از طریق
تقویت فناوریهای انرژیاندوز ،هدایت میکند .به عبارت دیگر قیمت انرژی از طریق
مالیات بر انرژی افزایش مییابد و تحت تاثیر اثر قیمت ،تحقیق و توسعه به سمت بخش
انرژی هدایت میشود که موجب ارتقای سطح فناوریهای انرژی شده و در نتیجه بهرهوری
انرژی بهبود مییابد (هنریت 9و همکاران.)5150 ،
آخرین نکتهای که در این قسمت به آن پرداخته میشود ،مبانی نظری یارانههای تحقیق
و توسعه 0است .چنانکه توضیح داده شد ،مدلهای رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه،
پیشرفت تکنولوژی را از طریق تبیین منشا آن یعنی فعالیتهای نوآورانه و تحقیق و
توسعه ،درونزا و فرمولبندی میکنند .اما فعالیتهای تحقیق و توسعه درگیر نااطمینانی-
های شدیدی است که کارایی بازار را در این حوزه با تردید مواجه میکند.
1
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اقسام این نااطمینانیها را بارو و ساالیمارتین ( ،)5110مورد تاکید قرار میدهند که چند
نمونه از آن مرور میگردد .نخست اینکه پروژههای تحقیق و توسعه برای تولید محصول
نوآورانه یا کیفیت باالتر یک محصول ،نیازمند صرف هزینههای زیادی است ،این در حالی
است که بسیاری از این پروژهها ،به تولید یک محصول اقتصادی سودآور منجر نشده و
شکست میخورند .دومین نااطمینانی بزرگی در این پروژهها ،مسئله تخریب خالق 5یا
بازارربایی 5است ،که منظور از آن ،این است که حتی یک پروژه تحقیق و توسعه موفق که
به تولید محصول اقتصادی سودآور منجر شده است ،ممکن است فورا به یک پروژه شکست
خورده تبدیل شود ،چرا که در فاصلهای کوتاه ممکن است پروژههای تحقیق و توسعه رقبا
به تولید محصول بهتر ،منجر شده و با ربودن بازار ،محصول نوآورانه قبلی را از دور خارج
کند .سومین ریسک بزرگ این فعالیتها ،مساله سواری مجانی است ،که اشاره به موقعیت-
هایی دارد که برخی از بنگاهها ،بدون صرف هزینه برای تحقیق و توسعه ،منتظر نتیجه
پروژههای تحقیق و توسعه رقبا و استفاده از امکان تقلید از آن مینشینند .مبتنی بر همه
این موارد و برخی جزییات دیگر ،نشان داده میشود که فعالیتهای تحقیق و توسعه صرفا
مبتنی بر تامین مالی خصوصی و حق الثبت ،9به بهینه پارتو منجر نمیشود و بعالوه آثار
اشاعهای ناشی از تحقیق و توسعه را نیز محدود میکند .هم از این رو یارانههای مناسب
تحقیق و توسعه و کمک بخش عمومی به تامین مالی نوآوری ،به لحاظ اجتماعی بهینه
است (بارو و ساالیمارتین .)5110 ،بر این اساس امروزه ،در اغلب اقتصادهای پیشرو و
نوظهور ،دولتها برنامه مدونی در این خصوص دارند ،مثال در آلمان ،بزرگترین رقم یارانه
به یارانه تحقیق و توسعه در چارچوب استراتژی فناوری فدرال ،اختصاص مییابد (گانتر0
و همکاران.)5151 ،
 -1-2پیشینه پژوهش
عجماوغلو ( ،)5115پیشرفت فنی هدایتشده را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی
محاسبهپذیر ( 1)CGEتحلیل و شبیهسازی کردهاست و نشان میدهد که چگونه کشش
جانشینی بین نهادهها ،می تواند دو اثر اندازه بازار و اثر قیمت را تجمیع کند و منتج به
هدایت پیشرفت فنی به سمت نهاده خاصی شود .فیالمثل نشان داده میشود با کشش
1
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جانشینی پایینتر بین عوامل و قابلیت جانشینی ضعیف نهادهها ،نهاده کمیاب به قیمت
باالتری دست خواهد یافت .در نتیجه اثر قیمت ،قویتر است و پیشرفت فنی به سمت
عامل گرانتر سوق مییابد.
روننبرگ )5113(5نیز در چارچوب یک مدل  ،CGEاثر پیشرفت فنی بر مصرف انرژی و
اشتغال را شبیهسازی کرده است .روننبرگ از مالیات محیطزیستی برای سوقدهی بنگاهها
در بخش تحقیق و توسعه استفاده کرده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که مالیاتهای
محیطزیستی بهعنوان نوعی مالیات بر انرژی ،منجر به افزایش هزینه انرژی بنگاهها میشود
و بنگاهها را به تالش در جهت افزایش بهرهوری انرژی ،هدایت میکند .طبعا بهترین گزینه،
ارتقاء تکنولوژیهای انرژیاندوز است .از سوی دیگر ،نتایج شبیهسازی نشان میدهد که
کاهش مصرف انرژی بهعنوان نهاده تولید ،منجر به افزایش تقاضای نیرویکار به عنوان
نهاده دیگر تولید نیز میشود.
عجماوغلو و همکاران ( ،)5155نیز رابطه بین پیشرفت فنی هدایتشده با محیط زیست
را مورد تحلیل قرار داده اند .در این پژوهش ،برای تولید محصول نهایی از دو نهاده انرژی
غیرفسیلی و فسیلی استفاده می شود .پژوهش بر سیاست بهینه در قالب ترکیبی از وضع
مالیات بر کربن و یارانه به تحقیقات در زمینه تکنولوژیهای پاک ،تمرکز دارد و نشان
میدهد ،تاخیر یا عدم اتخاذ سیاست بهینه توسط دولت ،هم تخریب محیطزیستی سریعتر
و هم رشد اقتصادی کندتر را در پی دارد.
هنریت و همکاران ( )5150در چارچوب یک مدل  CGEمبتنی بر پیشرفت فنی درونزا،
به بررسی اثر سیاست هایی مانند مالیات بر کربن و یارانه به تحقیق و توسعه ،در جهت
کاهش انتشار گازهای گلخانهای پرداختهاند .نتایج شبیهسازی مدل نشان میدهد که یک
سیاست معین مالیات بر کربن ،میتواند انتشار گازهای گلخانهای را  01درصد کاهش
دهد .یک سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه در جهت انرژیاندوزی ،نیز توانسته
است  91درصد کاهش در انتشار گازهای گلخانهای را در پی داشته باشد.
اگرچه در بین مطالعات داخلی ،مقالهای مبتنی بر مدل این تحقیق وجود ندارد ،اما برخی
مطالعات از جهت کاربرد مدل  ،CGEتاحدی مرتبط با پژوهش حاضر هستند .عبدلی و
ورهرامی )5988( 5با استفاده از تابع کاب -داگالس و دادههای سالهای  5991تا 5989

Kronenberg
)Abdoli & Varharami (2009
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اثر پیشرفت تکنولوژی بر صرفه جویی انرژی در بخش صنعت و کشاورزی را برآورد کرده-
اند .نتایج نشاندهنده این است که پیشرفت تکنولوژی ،نرخ شدت مصرف انرژی را در
صنعت بهطور متوسط  5/19و نرخ شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی را بهطور
متوسط  5/95درصد کاهش خواهد داد .میزان صرفه جویی در مصرف انرژی با پیشرفت
تکنولوژی در بخش صنعت بیشتر بوده که دلیل آن وابسته بودن بیشتر صنعت به تکنولوژی
میباشد و در بخش کشاورزی بخش بزرگی از صرفه جویی انرژی مربوط به جایگزینی
انرژی برق به جای مصرف گازوئیل بوده است.
پژویان )5983( 5اثرات مالیات کربن را بر محیط زیست ،رفاه مصرفکننده و اشتغال در
چارچوب یک مدل  CGEو جدول داده -ستانده  5948تحلیل میکند .نرخ مالیات بر
انرژی  91درصدی بر مصرف انرژی اعم از نهایی و واسطهای اعمال شدهاست .نتایج شبیه-
سازی نشان میدهد که جایگزینی سیاست مالیات کربن با کاهش مالیات بر دستمزد ،به
نحوی که ثبات درآمد مالیاتی دولت حفظ شود ،دارای منافع اقتصادی و محیط زیستی
است ،به نحوی که رفاه مصرفکننده افزایش مییابد .ضمن اینکه کاهش مالیات بر دستمزد
و کاهش مصرف انرژی ،به افزایش اشتغال ،افزایش سطح تولید و افزایش مصرف کاالها
منجر شده است .نهایتا ،با فرض ارتباط خطی بین مصرف انرژی و انتشار آالیندهها ،کاهش
مصرف انرژی میزان انتشار آالیندهها را نیز کاهش داده است.
منظور و حقیقی )5931( 5اثر اصالح قیمت حاملهای انرژی بر انتشار آالیندهها در ایران
را در چارچوب یک مدل  CGEو مبتنی بر ماتریس دادههای خرد سال  5981مورد
پژوهش قرار دادهاند .نتایج نشان می دهد بسته به شدت اصالح ،در کوتاهمدت انتشار
 CO2بین  8/31تا  51/31درصد SO3 ،بین  51/91تا  55/51درصد و  NOXبین
 51/11تا  50/48درصدکاهش خواهند یافت .و لذا سیاست افزایش قیمت حاملهای
انرژی خواهد توانست انتشار آالیندهها در ایران را کاهش دهد.

 -3مدل تعادل عمومی
الگوی طراحی شده این پژوهش ،یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر و نسبتا مفصل
است که ابتدا عجماغلو ،هنریت ،دوهان 9و اگاکی )5115( 0در مطالعات خود تدوین کردند.
1
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در اینجا الگویی از این مدل که توسط هنریت ،مگیار 5و شوبرت )5150( ،5گسترش داده
شده است ،مدنظر است .مدل مبتنی بر سه بخش خانوار ،بنگاه و دولت است و نحوه
اثرگذاری وضع مالیات بر انرژی و پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه در بخش انرژی بر
بهرهوری انرژی و افزایش اشتغال نیرویکار در قالب این الگو و مبتنی بر رفتار بهینهسازی
خانوار و بنگاه تحلیل میشود .شبیهسازی عددی مدل برای ایران ،در نرمافزار GAMS
انجام شده است.
صورت بندی کلی مدل تعادل عمومی به این صورت است که در بخش مصرف الگو ،یک
مصرفکننده نماینده در نظر گرفته میشود که کاالی انرژی هم در کنار دو دسته کاالهای
بادوام و کاالهای مصرفی در سبد مصرفیاش وجود دارد .بین انرژی و دو نوع دیگر کاال،
امکان جانشینی و لذا پارامتر کشش جانشینی وجود دارد .از سوی دیگر در بخش بنگاه،
تولید کاالی نهایی ناشی از ترکیب سه نهاده نیرویکار ،سرمایه و انرژی است و در اینجا
هم جانشینی بین نهادهها وجود دارد .وضع مالیات بر انرژی در هر دو بخش ،باعث افزایش
قیمت انرژی میشود که از طریق اثرات جانشینی ،و به عبارت دیگر تحت مکانیسم بهینه-
سازی سبد مصرفی و حداکثرسازی سود با ترکیب بهینه نهادهها ،کاهنده مصرف انرژی
بهعنوان کاالی مصرفی و نهاده است .از سوی دیگر در بخش تولید ،بنگاههای نماینده
تحقیق و توسعه وجود دارد و میتوان با پرداخت یارانه  ، R&Dتحقیق و توسعه را در
بخش انرژی ،تحریک کرد که منجر به افزایش بهرهوری انرژی وکاهش مصرف آن خواهد
شد.
 -1-3بخش دولت
در این مدل دولت میتواند اقسام مالیات را مشتمل بر مالیات انرژی وضع کرده و یا یارانه
به تحقیق و توسعه بخش انرژی تخصیص دهد .دولت تمام دریافتی مالیاتی را به خانوار
منتقل میکند.
 -2-3بخش مصرف
در بخش مصرف مدل تعادل عمومی ،یک مصرفکننده نماینده در نظر گرفته میشود که
کاالی انرژی ،کاالهای بادوام و کاالهای مصرفی در سبد مصرفیاش وجود دارد .این تمایز
اهمیت دارد چرا که هنریت و همکاران ( ،)5150معتقدند که برای کاربرد اکثر کاالهای
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با دوام (نظیر اتومبیل و وسایل خانگی) به مصرف انرژی نیاز است ،به عبارت دیگر کاالی
بادوام و انرژی ،مکمل یکدیگراند ،اما برای کاالهای بیدوام (مثل لباس) اینگونه نیست.
لذا آمار مصرف تفکیکی کاالها در ایران در این پژوهش استفاده شدهاست .مطلوبیت خانوار،
تابعی از مصرف کاالهای مختلف است:
()1

) U(Ct ) = U(Nt , Dt−1 , Et

()2

Dt = (1 − δ)Dt−1 + X t

که در آن  ،Ntمصرف کاالی بیدوام در دوره جاری Dt−1 ،ذخیره کاالی بادوام دوره قبل،
 Etانرژی مصرفی در دوره جاری و  ،X tسرمایهگذاری در کاالهای بادوام در دوره  tاست.
مطلوبیت ،لگاریتم مصرف در نظر گرفته میشود و رابطه تابعی مصرف به صورت زیر،
مبتنی بر کشش جانشینی بین اجزای مصرف ،مدل میشود:
U(Ct ) = ln Ct

()3
()4

ω

ω−1

ω−1

Ct = [γNt ω + (1 − γ)Zh,tω ]ω−1

ε−1

ε−1

ε
()5
ε
Zh,t = [νDt−1
+ (1 − ν)(Aet Eh,t ) ε ]ε−1
که در آن  :Ctمصرف خانوار :Zh,t ،نوعی مجموع کاالی بادوام با مصرف انرژی موثر:γ ،

پارامتر سهم در تابع مصرف خانوار در الیه اول :ν ،پارامتر سهم در تابع مصرف خانوار در
الیه دوم :ω ،کشش جانشینی بین کاالی بیدوام و مجموع کاالی بادوام با انرژی:ε ،
کشش جانشینی بین کاالی بادوام و انرژی :Aet ،بهرهوری انرژی t ،اندیس زمان و  hاندیس
بخش خانوار است.
خانوار برای حداکثر کردن مطلوبیت خود با قید بودجه مواجه است که با معادله ( )8نشان
داده میشود .سمت چپ قید بودجه ،مخارج و سمت راست آن عایدی است .مخارج خانوار
d
 ،)Pt−1نرخ مالیات بر مصرف
وابسته به قیمت کاالی بیدوام (  ،)Ptnقیمت کاالی بادوام (
کاالها (  ،)τctقیمت انرژی (  )Pteو نرخ مالیات بر انرژی بخش خانوار (  )τh.tاست و عایدی

خانوار شامل درآمد نیرویکار (  )Ptl Ltو درآمد مالیاتی کل (  )Ttاست ،زیرا فرض بر این
است که دولت مالیاتهای دریافتی را بهطور یکجا به خانوار بازمیگرداند .رابطه درآمد
مالیاتی کل به صورت زیر است:
()6

d
τct (Ptn Nt + Pt−1
Xt−1 ) + τh,t Eh,t + τf,t Ef,t
= Tt

حال تابع مطلوبیت به صورت بین زمانی ،و با توجه به قید بودجه زیر ،حداکثر میشود:
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1
) U(Ct
(1 + µ)t

()7
∞

()8

∞

∑ max
t=1

d
(1 + τct )(Ptn Nt + Pt−1
Xt−1 ) + (Pte + τh.t )Eh.t
Ptl Lt + Tt
=
∑
) ∏ts=1(1 + rs
) ∏ts=1(1 + rs
t=1

∞

∑ s. t
t=1

 µنرخ تنزیل و  rنرخ بهره است .نرخ تنزیل از مطالعه شاهمرادی )5983( 5استخراج شده
و نرخ بهره نیز در این پژوهش نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده است .برای رسیدن به
تعادل بهینه و درک بهتر ارتباط بین انرژی و متغیرهای موجود در مدل باید شرایط مرتبه
اول 5برقرار شود .برای برقراری شرایط مرتبه اول ،با توجه به روابط ( )4و ( ،)8ابتدا تابع
الگرانژ تشکیل و سپس نسبت به کاالی بیدوام (  ،)Ntکاالی بادوام (  )Dt−1و انرژی
(  )Eh,tمشتق گرفته شده است (هنریت ،مگیار و شوبرت.)5150 ،
1 + πnt+1
1 + rt+1

()9
با توجه به اینکه −1

(1+τct+1 )Pn
t+1
(1+τct )Pn
t

=  ،πnt+1نهایتا ً داریم:
Pet+1 +τh.t+1
(1+τct )Pd
t

()11

Pe +τ

h.t
t
= (1+τ
c )Pn
t

=

ω−1
ω

1

1
N t ω Ct
(
( )
)
1 + µ Nt+1
Ct+1

t

ε−1
ε

)

=

Aet Eh.t
Zh.t

(

ε−1
ε

)

Aet+1 Eh.t+1

(

Dt

Dt

1−ν

ν Eh.t+1

ω−1
ω

()11
Zh.t

) (N
t

(1−γ)(1−ν) Nt
Eh.t

γ

روابط ( )51( ،)3و ( ،)55شروط مرتبه اول بهینهسازی سبد مصرف است که در کنار رابطه
( ،)5مقادیر مصرف و اجزای سهگانه آن را برای هر دوره زمانی نشان میدهند .تاثیر نرخ
مالیات بر انرژی  ،τh.tاز طریق روابط ( )51و ( )55بر  ،Eh,tانرژی مصرفی بخش خانوار و
سایر اجزای مصرف منعکس میشود و با داشتن سایر پارامترها ،مسیر مصرف و اجزای
سهگانه آن ،در طول زمان استخراج میشود.
 -3-3بخش تولید
در بخش تولید الگو ،دو نوع بنگاه نماینده وجود دارد ،بنگاه نوع اول ،تولیدکننده کاالی
نهایی و بنگاه نوع دوم ،بنگاه تحقیق و توسعه است و طبعا بنگاهها ،حداکثرکننده سود
هستند .بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی با استفاده از نهادههای تولید شامل نیرویکار،
سرمایه و انرژی ،کاالهای نهایی تولید میکند که میتواند مصرف یا بهعنوان سرمایه،
)Shahmoradi (2010
First order condition

1
2
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انباشت شوند .نهادهها ،تا حدی قابلیت جانشینی دارند که در قالب کششهای جانشینی،
منعکس میشود .در مدل این مطالعه ،انرژی و سرمایه تا حدی مکمل یکدیگر هستند.
مقدار دریافتی هر عامل تولید در جدول  MCM5تعیین شده است .چنانکه میدانیم
ماتریس دادههای خرد ،ارتباط فیمابین بازیگران اقتصاد را در قالب بازارها و گروههای
کاالیی نشان میدهد .ارقام جدول به صورت مقادیر ارزش عرضه و تقاضا قابل تفسیر
هستند ،و هر سطر ارزش عرضه و تقاضای یک گروه کاالیی توسط عاملهای مختلف را
نشان میدهد .هر ستون نیز ،ناظر به یکی از کارگزاران اقتصاد اعم از مصرفکنندگان،
بخشهای تولیدی و دولت است ،که تبادالت کاالیی کارگزار در ستون منعکس است.
تسویه و تعادل ترازنامهای هم در سطر و هم در ستون برقرار است.
در مدل ،عالوه بر بنگاه تولیدکنندهی کاالی نهایی ،بنگاه ارائهدهندهی انرژی موثر 5و
بنگاه ارائهدهندهی نیروی کار موثر 9نیز وجود دارد .منظور از بنگاه ارائهدهنده انرژی موثر،
بنگاهی است که با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعهی بخش انرژی با هدف کاهش مصرف
انرژی ،دستگاهها و ماشینافزارهایی با بهرهوری باال در انرژیاندوزی تولید کرده و خدمات
خود را در اختیار بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی قرار میدهد و از این طریق به بهبود
بهرهوری انرژی کمک میکند .منظور از بنگاههای ارائهدهندهی نیروی کار موثر ،نیز
بنگاهی است که نیروی کار با بهرهوری باال در اختیار بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی قرار
میدهد .هر دو نوع بنگاه دارای تابع سود و به دنبال حداکثر کردن سود هستند که در
ادامه ارائه شده است.
نهایتا در هر زمانی کاالی نهایی ( )Yبا استفاده از موجودی سرمایه ( ،)Kنیرویکار موثر
یا بهرهور (  )YLو انرژی بهرهور (  )YEتولید میشود .به دلیل اینکه کشش جانشینی بین
نیرویکار بهرهور و مجموع سرمایه با انرژی بهرهور برابر بود ،در نتیجه از نوشتن آنها در
دو الیه جداگانه در مدل پرهیز شده است .بنابراین ،میتوان تابع تولید را به شکل زیر
نوشت:
()12
()13

ρ
ρ−1

ρ−1
ρ

ρ−1
ρ

ρ−1
ρ

]) Y = [αYL,t + (1 − α) (βK t−1 + (1 − β)YE,t
𝑡𝐼 K t = (1 − δ𝑘 )K t−1 +

1

Micro Consistent Matrix
Effective Energy
3
Effective Labor
2
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()14

𝑡YE,t = 𝐴𝑒𝑡 𝐸𝑓,

()15

𝑡𝐿 𝑡𝑙𝐴 = YL,t

که در آن  αو  βپارامتر سهم و  ρپارامتر کشش جانشینی و 𝑘 δنرخ استهالک است.
بهرهوری انرژی با 𝑡𝑒𝐴 و بهرهوری نیروی کار با 𝑡𝑙𝐴 نشان داده شده است و 𝑡 ،𝐸𝑓,انرژی
مصرفی به عنوان نهاده تولید را نشان میدهد .با نوشتن مساله حداکثرسازی سود برای
بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی ،نظیر آنچه در باال برای مصرف کننده ،انجام شد ،به شرایط
مرتبه اول زیر میرسیم که مسیر زمانی تولید و نهادهها را نشان میدهد (هنریت و
همکاران.)5150 ،
()16

𝑡𝑃

𝑡𝐿

𝑦
1
𝜌

) (1 −

()17
𝑃𝑡𝑒 +τf.t
𝑦

𝑡𝑃

ρ−1

ρ−1

1

()18

𝑙𝑡𝑃

Y

= 𝜎)

ρ
) (βKt−1 +(1−β)(𝐴𝑒𝑡 𝐸𝑓,𝑡 ) ρ

Kt−1

= ) α(𝐴𝑙𝑡 )𝜌−1 ( t

Yt
ρ−1
ρ−1
ρ
) (βKt−1 +(1−β)(𝐴𝑒𝑡 𝐸𝑓,𝑡 ) ρ

( )𝛼 α(1 −

ρ−1
ρ−1
ρ
(βKt−1 +(1−β)(𝐴𝑒𝑡 𝐸𝑓,𝑡 ) ρ ) 1
𝜎−1
𝜎
𝜎
𝑡𝐸𝑓,

= )

1
𝜌

(β
)

Yt
ρ−1
ρ−1
ρ
) (βKt−1 +(1−β)(𝐴𝑒𝑡 𝐸𝑓,𝑡 ) ρ

(

) 𝑡𝑒𝐴()β

)𝛼 (1 −
(

𝑘𝑡𝑃

𝑦
𝑡𝑃

چنانکه مشخص است با داشتن پارامترها ،تولید و اجزای نهادهای آن منجمله مصرف نهاده
انرژی در بنگاه نماینده 𝐸𝑓,𝑡 ،از معادالت باال در طول زمان به دست می آید .تاثیر مالیات
بر انرژی  ،τf.tهم از طریق رابطه ( )54قابل مالحظه است .این روابط نظیر روابط ( )3تا
( )55بخش مصرف هستند .با این وجود بهجز پارامترها ،چند مجهول دیگر هم در روابط
باال وجود دارد ،که مشتمل بر مسیر زمانی قیمتهای 𝑒𝑡𝑃 و 𝑙𝑡𝑃 و مسیر زمانی ضرایب
بهرهوری نهادهها تعریف شده در روابط ( )50و ( ،)51یعنی 𝑡𝑒𝐴 و 𝑡𝑙𝐴 است .مسیر زمانی
این متغیرها نیز ابتدا باید استخراج و محاسبه شود که در ادامه نحوه محاسبه روند 𝑡𝑒𝐴 و
𝑡𝑙𝐴 ،تشریح میشود و نحوه استخراج قیمتهای 𝑒𝑡𝑃 و 𝑙𝑡𝑃 ،مختصرا در ضمیمه توضیح داده
شده است.
چنانکه گفتهشد ،فعالیت بنگاه تحقیق و توسعه انرژی ،منجر به پیشرفت تکنیکی میشود
که پیشرفت تکنیکی از طریق افزایش بهرهوری انرژی بر کاهش مصرف انرژی اثر میگذارد.
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پیشرفت تکنیکی منجر به افزایش بهرهوری مصرف انرژیهای فسیلی میشود که از یک
سو مصرف انرژیهای فسیلی را کاهش میدهد و از سوی دیگر میتواند منجر به افزایش
تقاضای نیرویکار شود ،چرا که کاهش تقاضای یک عامل تولید ،میتواند از طریق کشش
جانشینی منجر به افزایش تقاضای سایر عوامل تولید شود.
با توجه به اینکه پیشرفت تکنیکی منجر به افزایش بهرهوری میشود و از طریق افزایش
بهرهوری بر کاهش مصرف انرژی و افزایش تقاضای نیرویکار اثر میگذارد ،پس بهرهوری
تابعی از نرخ پیشرفت تکنیکی هدایت شده است و نرخ پیشرفت تکنیکی در هر بخش به
صورت زیر قابل تبیین است (هنریت و همکاران.)5150 ،
()19

g ae
t = γE ηE sht−1

()21

g al
) t = γL ηL (1 − sht−1

که در آن  g alو  g aeبه ترتیب نرخ پیشرفت تکنیکی نیرویکار و نرخ پیشرفت تکنیکی
بخش انرژی است که مرتبط با پارامترهای γL ،شاخص نوآوری در بخش نیرویکارγE ،
شاخص نوآوری در بخش انرژی ηL ،احتمال موفقیت در بخش تحقیقات نیرویکارηE ،
احتمال موفقیت در در بخش تحقیقات انرژی و  shسهم تحقیق و توسعه در بخش انرژی
است که از جدول  MCMاستخراج میشود .نهایتا بر این اساس ،ضرایب بهرهوری بخش
انرژی و نیروی کار به صورت زیر به دست میآید.
()21

Alt = (1 + γL ƞL (1 − sht−1 ))Alt−1

()22

Aet = (1 + γE ƞE sht−1 )Aet−1

و بنابراین نهایتا ضرایب بهرهوری هر بخش ،با نرخی رشد میکند که متناسب با سهم
هزینه های تحقیق و توسعه در آن بخش است .تمامی روابطی که تاکنون ارائه شد ،برای
معرفی متغیرها و تأثیر آنها بر یکدیگر بود .در واقع ،انجام شبیهسازیهای عددی در
بلندمدت ممکن است که اقتصاد در مسیر رشد پایدار قرار گیرد .برای این منظور ،مدل
باید با متغیرهای پایا نوشته شود ،یعنی متغیرهای موجود در مدل باید بر نیرویکار مؤثر

(  )Lt Altتقسیم شوند تا معرف حالت پایدار باشند ،لذا متغیرهای جدیدی معرفی میشوند
که تحت عنوان متغیرهای شدتی 5مطابق مطالعه هنریت و همکاران ( ،)5150شناخته
میشوند و برای اجرای مدل در محیط  GAMSهم به کار میروند .برای به دست آوردن
متغیرهای شدتی ،تمامی متغیرهای موجود در مدل با نیرویکار موثر ،تعدیل و تقسیم
Intensive Variables

1
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شدهاند .برای مثال nt = Nt ⁄Lt Alt ،و  ،plt = Ptl ⁄Lt Altو بقیه متغیرها نیز بر
 Lt Altتقسیم میشوند.

 -4نتایج پژوهش
بازه زمانی اجرای مدل پژوهش ،بازه زمانی  51ساله از سال  5931تا سال  5011در نظر
گرفته شده است .در واقع نتایج اجرای هر سناریوی سیاستی ،در صورتی که سیاست طی
بازه  51ساله مفروض اجرا و تداوم یابد ،مورد شبیهسازی و مقایسه قرار گرفته است .با
تعیین پارامترهای الگوی هنریت و همکاران( ،)5150مشتمل بر مقدار پارامترهای سهمی
از یکسو و پارامترهای کشش جانشینی 5از سوی دیگر ،برای هر سناریوی سیاستی شامل
وضع مالیات بر انرژی و پرداخت یارانه تحقیق و توسعه ،الگو با استفاده از نرمافزار ،GAMS
اجرا و نتایج ناشی از شبیهسازی ارائه و مقایسه خواهد شد .مقدار پارامترهای سهمی
مستقیم ًا از ماتریس دادههای خرد ( )MCMمبتنی بر آخرین جدول داده -ستانده مربوط
به سال  5931استخراج شده اند .باید توجه داشت ،چون هدف صرفا مقایسه دو سیاست
است ،سال پایه اهمیتی در این خصوص ندارد .برای پارامترهای کشش جانشینی در این
مقاله نیز ،از مقادیر تخمینی در مطالعۀ شاهمرادی و همکاران( )5983استفاده شده است،
که در جدول  5منعکس شدهاند.
جدول( :)1مقادیر کششهای جانشینی در مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر
مقدار

کششهای جانشینی
کشش جانشینی بین کاالی بیدوام و مجموع کاالی بادوام با مصرف انرژی ()ω

5

کشش جانشینی بین کاالی بادوام و انرژی ()ε

1/8

کشش جانشینی بین نیرویکار و مجموع سرمایه با انرژی ()ρ

1/1

کشش جانشینی بین سرمایه و انرژی ()σ

1/1

کشش نهادهای در تابع کاب -داگالس ()λ

1/9

منبع :شاهمرادی و دیگران ()5988

پیشرفت فنی در هر بخش ،تابعی از سهم تحقیقات آن بخش و شاخص نوآوری است.
شاخص نوآوری کشور از دادههای گزارش شاخص جهانی نوآوری ،5به صورت رشد میانگین
ساالنه برابر  5/8درصد استخراج شد .با استفاده از ماتریس دادههای خرد و سهم تحقیق
و توسعه بخش انرژی در آن و با فرض ثبات این سهم ،نرخ پیشرفت فنی در بخش انرژی
Elasticity of Substitution
Global Innovation Index

1
2
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(  )g aeبرابر  1/514درصد و نرخ پیشرفت فنی در بخش نیرویکار (  )g alبرابر  5/5درصد
محاسبه شد .نهایتا در این الگو ،اصوال فرض ثبات موجودی سرمایه در نظر گرفته میشود
که چون هدف صرفا مقایسه سیاستی است ،تاثیری در تحلیل مقایسهای ندارد.
 -1-4سیاست مالیات بر انرژی
یک گزینه سیاستی مطرح در این مقاله ،سیاست مالیات بر انرژی است .در این سناریوی
سیاستی ،مالیات بر انرژی با نرخهای متفاوت  %01 ،%91 ،%51 ،%51و  %11اعمال شده
و در مدل در نظر گرفته شدهاست .برای اعتبارسنجی مدل ،الگو از لحاظ همگرایی بررسی
شد .اجرای الگو با دادههای حدی و عدم واگرایی نتایج ،داللت بر همگرایی الگو دارد .طبعا
سیاست مالیات بر انرژی بر نرخ پیشرفت تکنیکی انرژی و نیرویکار مورد اشاره در بخش
قبل ،تاثیری ندارد و با اثر مستقیم بر مصرف انرژی در بخش تولید و مصرف ،منجر به
کاهش مصرف انرژی در طول زمان خواهد شد .در واقع مالیات بر انرژی ،عمال قیمت انرژی
را افزایش میدهد .افزایش قیمت انرژی نیز منجر به کاهش مصرف انرژی خواهد شد.
بنابراین ،نتایج به دست آمده در این بخش با نرخ پیشرفت تکنیکی  1/514درصد است.
نتایج در جدول  5گزارش شدهاست.
طبق نتایج به دست آمده در سیاست مالیات بر انرژی ،کاهش متغیر شدتی مصرف انرژی،
حداکثر  00/95درصد است و همزمان متغیر شدتی نیروی کار میتواند تا حداکثر 51/59
درصد بهبود یابد .بهرهوری انرژی نیز حداکثر  93/94درصد بهبود خواهد یافت .البته
برقراری چنین نرخ مالیاتی در عمل دشوار است و پیامدهای منفی نیز به دنبال خواهد
داشت ،چنانکه متغیر شدتی تولید کاهش یافته است.
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جدول( :)2درصد تغییر در متغیرهای شدتی مدل در سیاست مالیات بر انرژی
نرخ مالیات بر انرژی
فسیلی

1

%51

%51

%91

%01

%11

مصرفشدتی-
انرژی()E𝑡 ⁄Lt Alt
نیرویکار
تولید شدتی ()Y𝑡 ⁄Lt Alt
انرژی(غیر
بهرهوری
شدتی)

-59/15
+55/59
-5/4
+95/15

-58/39
+59/19
-9/3
+91/54

-95/31
+50/84
-0/0
+01/08

-91/15
+59/51
-0/8
+09/09

-98/51
+54/10
-1/9
+15/40

-00/95
+51/59
-9/5
+93/94

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار GAMS

 -2-4سیاست یارانه R&D

در سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه در بخش انرژی ،بخشی از هزینه تحقیق و
توسعه بنگاه نماینده در مدل تعادل عمومی توسط دولت تقبل میشود .سیاست پرداخت
یارانه به بنگاه برای تحقیق و توسعه در بخش انرژی با نرخهای متفاوت از  ،%51تا %11
در نظر گرفته شده و مدل اجرا شده است .نتایج حاصل در جدول  9گزارش شده است.
مجددا متغیرها ،عمدتا شدتی هستند .چنانکه مالحظه میشود اثر سیاست یارانه ،R&D
حتی با نرخ  51درصد ،قوی و قابل توجه است .به نحوی که بهرهوری انرژی را در افق 51
ساله به اندازه  05/84درصد بهبود میبخشد که حتی قویتر از یک سیاست مالیاتی 51
درصدی است.
جدول( :)3اثر سیاست تقبل هزینههای تحقیق و توسعه با پرداخت یارانه
درصد یارانه به تحقیقات بخش
انرژی
مصرفشدتیانرژی ()E𝑡 ⁄Lt Alt
نیرویکار شاغل
تولید شدتی ()Y𝑡 ⁄Lt Alt
نرخ پیشرفت فنی انرژی
بهرهوری انرژی (غیر شدتی)

1

%51

-95/83 -59/15
+50/80 +55/59
-9/94
-5/4
+1/518 +1/514
+05/84 +95/15

%51

%91

%01

%11

-98
+54/04
-0/13
+1/591
+10/93

-05/55
+58/43
-0/01
+1/914
+95/51

-00/58
+51/55
-0/89
+1/919
+41/81

-11/84
+55/89
-1/19
+1/051
+39/50

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار GAMS

چنانکه مشاهده میشود ،با تخصیص یارانه  ،R&Dنرخ پیشرفت فنی در بخش انرژی در
حال افزایش است که با افزایش نرخ پیشرفت فنی انرژی ،نهایتا میزان مصرف انرژی کاهش
و بهرهوری انرژی افزایش خواهد داشت .بهطور کلی یک سیاست مالیم پرداخت یارانه به
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تحقیق و توسعه ،اثر قابل توجهی در بهبود بهرهوری انرژی دارد ،به نحوی که اثر سیاست
یارانهای  51درصدی از اثر سیاست مالیاتی  01درصدی قویتر است و بهطور کلی اثر
سیاست یارانه ،قویتر از سیاست مالیاتی است.

 -5نتیجهگیری
این مطالعه در صدد تحلیل آثار و مقایسه دو راهکار مالیات بر انرژی و یارانه تحقیق و
توسعه در بخش انرژی ،در جهت هدف بهبود بهرهوری انرژی بخصوص از طریق پیشرفت
تکنیکی هدایت شده است .همچنین مطالعه به تحلیل اثر دو سیاست بر اشتغال نیروی
کار نیز میپردازد .برای این منظور از مدل هنریت ،مگیار و شوبرت ( )5150که یک مدل
تعادل عمومی است ،استفاده شدهاست .نتایج پژوهش نشان میدهد که اگر چه راهکار
مالیاتی نیز قادر است در بهبود بهرهوری انرژی تا حدی موثر واقع شود ،هدایت پیشرفت
تکنیکی به سمت بخش انرژی ،از طریق یارانه تحقیق و توسعه ،راهکاری مؤثرتر در بهبود
بهرهوری انرژی و کاهش مصرف آن است .در صورت اجرای سیاست یارانه به  R&Dدر
بخش انرژی با نرخ مالیم  51درصد ،بهبود بهرهوری انرژی تا  10/93درصد رخ خواهد
داد .بهبودی در این سطح در بهرهوری انرژی ،نیاز به سیاست مالیات بر انرژی با نرخ نسبتا
شدید  01درصدی دارد .بر این اساس استفاده از هدایت و تحریک پیشرفت فنی در بخش
انرژی ،راهکاری مناسب برای بهبود بلندمدت بهرهوری انرژی به نظر میرسد .همچنین
افزایش بهرهوری انرژی به افزایش تقاضای سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار نیز منجر
میشود .مالیات بر انرژی در بلندمدت ،نه تنها اثر منفی بر اشتغال نشان نمیدهد ،بلکه
میتواند بنگاهها را به سمت تمرکز بر کاهش شدت انرژی و استفاده بیشتر از نهاده نیروی
کار در چارچوب کشش جانشینی محدود بین نهادهها سوق دهد .بهبود بهرهوری انرژی
در اثر سیاست پرداخت یارانه نیز اثر مشابهی را نشان میدهد.
باالخره نرخ پیشرفت فنی در بخش انرژی ایران ،که فعال بسیار محدود و حدود 1/51
درصد است ،در اثر مالیات بر انرژی تغییری نمیکند ،اما میتواند با سیاست یارانه تحقیق
و توسعه در بخش انرژی ،به  1/05درصد ارتقاء یابد که افزایشی  541درصدی را نشان
می دهد .هر چند این نرخ پیشرفت فنی اندک است ،اما در بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر
بهبود بهرهوری انرژی ،خواهد داشت .نهایتا با توجه به شدت باالی انرژی در ایران و نتایج
شبیهسازی مدل ،استفاده از هر دو سیاست از کارایی نسبی و معینی برخوردار است.
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ضمیمه:
در این ضمیمه مختصرا با تصریح توابع سود بنگاههای تحقیق و توسعه ،نحوه استخراج
قیمتهای 𝑒𝑡𝑃 و 𝑙𝑡𝑃 ،مدل میشود .توابع تولید بنگاههای تحقیق و توسعه ارائهدهنده انرژی
بهرهور و ارائهدهنده نیرویکار بهرهور در مدل در قالب تابع تولید کاب -داگالس معرفی
شده است:
(xjl )λ dj

()1

(xje )λ dj

()2

1−λ

1

) YL = L1−λ ∫0 (Alj

1−λ

1

) YE = Ef1−λ ∫0 (Aej

که در آن  :Lنیرویکار ساده :Alj ،بهرهوری نیرویکار :xjl ،نهاده واسطهای که در بهرهور
شدن نیرویکار مؤثر است :E ،انرژی اولیه :Aej ،بهرهوری انرژی :xje ،نهاده واسطهای که
در بهرهور شدن انرژی مؤثر است و  :λکشش نهادهای در توابع انرژی بهرهور و نیرویکار
بهرهور است .این روابط در ادامه ،سادهتر خواهد شد.
قیمت انرژی بهرهور 𝑃𝑡𝑒 ،و نیرویکار بهرهور 𝑃𝑡𝑙 ،در تصمیمگیری بنگاه تولیدکننده کاالی
نهایی برای انتخاب مقدار تولید و نهادهها ،تاثیرگذار است .برای به دست آوردن این
قیمت ها ،تابع سود برای دو بنگاه تصریح و نسبت به قیمت انرژی بهرهور و قیمت نیروی
کار بهرهور از آنها مشتقگیری میشود .همچنین ،میتوان از تابع سود نسبت به نهاده
واسطه ،مشتق گرفت تا میزان نهاده واسطهای نیرویکار بهرهور و نهاده واسطهای انرژی
بهرهور به دست آید .تابع سود برای بنگاه ارائهدهنده نیرویکار موثر عبارت است از:
()3

1

1

max PYL L1−λ ∫0 (Alj )1−λ (xjl )λ dj − Pl L − ∫0 Pjl xjl dj

سپس ،نسبت به  xjlو نسبت به  Lمشتقگیری میشود:
()4
()5

1

Alj L

λPYL 1−λ

)

Plj

1
Pl L
)(1−λ
L

(=

xjl

P YL = Y

برای بخش انرژی نیز تابع سودی مشابه تابع  ،9تشکیل داده و سپس نسبت به  xjeو
نسبت به  Eمشتقگرفته میشود:
1

()6
()7

λPyE 1−λ
= ( Pe ) Alj Ef
j
1
yE
= P
P e Ef
)YE (1−λ

xje

559

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /5تابستان 5934

در مدل ،بنگاههایی که نهادههای واسطهای را عرضه میکنند ،در شرایط رقابت انحصاری
عمل میکنند و تولید یک واحد از نهاده واسطهای ،هزینهای برابر با  Cواحد از کاالی
نهایی دارد .قیمت نهادههای واسطهای نیز در تصمیمات بنگاههای ارائهدهندهی انرژی و
نیرویکار بهرهور ،مؤثر است .در زیر ابتدا قیمت نهاده واسطهای برای بخش نیرویکار به
دست میآید و سپس مراحل برای بخش انرژی نیز تکرار خواهد شد .با در نظر داشتن
تابع سود بنگاه عرضه کنندهی نهادهی واسطهای که به صورت رابطه  8است .با برقراری
شرایط مرتبه اول میتوان قیمت نهادههای واسطهای را به دست آورد.
()8
maxΠjL = (Pjl − c)xjl
با جایگذاری رابطه  0در رابطه  8و مشتقگیری نسبت به  ،Pjlقیمت نهاده واسطهای
نیرویکار بهرهور به دست میآید.
c
()9
= Pjl
λ

آنگاه رابطه  xjlو  Πjlرا به شکل زیر نیز میتوان بازنویسی کرد:

1

()11

λ2 PYL 1−λ
( C ) Alj L

=

()11

1−λ
λ2 PYL 1−λ
c ( c ) Alj L
λ

=

xjl

1

Πjl

حال برای به دست آوردن میزان تولید بنگاه ارائهدهنده خدمات نیرویکار بهرهور میتوان
رابطه  51را در  5جایگذاری کرد:
λ

λ2 PYL 1−λ l
( c ) AL

()12
1

= YL

توضیح اینکه برای ساده شدن روابط عبارت  ∫0 Alj djبرابر با  Alقرار داده شده است.
همچنین ،با توجه به رابطه  1و جایگذاری رابطه  55در آن ،قیمت نیرویکار بهرهور را هم
میتوان به شکل زیر بازنویسی کرد:
()13

cλ

1−λ

Pl

1

) PYL = (1−λ)1−λ λ2λ (Al

تمام روابط بخش انرژی نیز همانند بخش نیرویکار است ،با این تفاوت که در این بخش
یارانه بر تحقیقات بخش انرژی (  )τrهم وجود دارد که این یارانه به تحقیقات نهاده واسطه
ای بخش انرژی داده میشود و مججر به روابط مشابه زیر می شود.
c
()14
= Pje
λ

()15

λ

λ2 PyE 1−λ
( c ) Ae Ef

= YE
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Pe +τf 1−λ λ
)
c
Ae

1

( P yE = (1−λ)1−λλ2λ

()16

یارانه به تحقیقات بخش انرژی نیز در رابطه سود بنگاه ،به صورت زیر ظاهر میشود:
1

()17

f

1−λ
𝑒 λ2 PyE 1−λ
) (1 + τr
(𝑐
) 𝐴 E
𝑗

c

λ

=

𝑒𝑗𝜋

نهایتا قیمتهای استخراج شده ،در روابط ( )59تا ( )58داخل متن مقاله ،به کار میرود
(هنریت و همکاران.)5150،
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