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Abstract 
The absorption of FDI is possible only in the light of the widespread 

international relations and the stability of the domestic political and 
economic situation. In this regard, it is expected that the conclusion of 
international agreements will pave the way for FDI and, subsequently, 
technological overflows eventually lead to economic growth. Theories 
related to environmental economics show that the above process can be 
accompanied by a reduction in the quality of the environment. In this study, 
the environmental and economic impacts of FDI and the improvement of 
TFP in the six scenarios were evaluated in the framework of the general 
equilibrium model. The results show that the entry of FDI in a situation 
where there is little technological overflow and poor productivity, the 
economic growth is accompanied by an increase in carbon emissions. 
Therefore, technology overflows in the FDI process have a substantial effect 
on improving environmental quality. 
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 سيست هحيطي بز کيفيت الولل بييّاي بزرسي تأثيز هَافقت ًاهِ
: CGEي هستقين خارجي با رّيافت الگَي گذار يِاس کاًال سزها

 هَردي تَافق بزجامهطالعِ 
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 چکيدُ
منجؼهي ثهطاي مهنميو ماخهازي ؾهطمبيه       ػنهاا   ثهه گصاضي مؿتقيم ذبضخي خصة ؾطمبيه

ي و ثجبت اوضبع ؾيبؾي و اقتهبزي زاذلي ممکهو  الملل ثيوزاذلي، منهب زض ؾبيه ضواثط گؿتطزه 
ي ثؿهتط زظ  خههت   الملله  ثيو هبي مهنب ماافقانتظبض ثط آ  اؾت که انؼقبز  ،قاز. زض ايو ضاؾتبمي

ضقهس   زض نهبيهت که  کنسهبي ذبضخي و ثه زنجبل آ  ؾطضيعهبي مکنالاغيکي ضا مهيب وضوز ؾطمبيه
زهنهس کهه فطآينهس فها      ظيؿت نكب  ميهبي مطمجط ثب اقتهبز محيطاقتهبزي ضا ضقم ظنس. نظطيه

و  محياهي  ظيؿهت ه اثهطات  زض ايهو مابلؼه   ،همطاه ثبقهس  ظيؿت محيطماانس ثب کبهف کيفيت مي
وضي کل طي قف ؾنبضيا زض چهبضچاة الگهاي  هبي ذبضخي و ثهجاز ثهطهاقتهبزي وضوز ؾطمبيه

 FDIس کهه وضوز  زه مي. حل الگا نكب  ه اؾتماضز اضظيبثي قطاض گطفت GTAP-Eمؼبزل ػمامي 
زض قبلهت  ماانهس  وضي نهبچيع ثبقهس، مهي   زض قطاياي که ؾطضيع مکنالاغيکي انسک و مغييطات ثهطه

کهاظنتؽ مفؿهيط    محياهي  ظيؿتفطضيه پنبهگبه آلازگي و همچنيو زض قؿمت نؼازي منحني 
ههبي  ثه قکل انتقبل ؾطمبيه فيعيکي و ثهه ثيهبني زض قبلهت کبضذبنهه    منهب  FDIقاز؛ يؼني وضوز 
نتهبيح   زض نهبيهت قاز. گيطز و ضقس اقتهبزي ثب افعايف انتكبض کطثو همطاه ميآزينسه ناضت مي

 منکيس زاضز. ظيؿت محيطزض ثهجاز کيفيت  FDIميت ثبزي ؾطضيع مکنالاغي همطاه ثب ثط اه

 JEL :C68 ،D58 ،Q58بٌدي طبقِ

 ، ثطخب CGE ،FDI، مؼبزل ػمامي قبثل محبؾجه، GTAP-Eکليدي:  ّاي ٍاصُ
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 هقدهِ -1
زؾتيبثي ثه هسف ضقس و ماؾؼه اقتهبزي زض هط کكاضي مؿهتلع  مكهکيل ؾهطمبيه    

ثنهسي   مهبي ظيط ثنبيي و ماليسي اؾت. ثب يک مقؿيمنبثغ مبلي ماضز نيبظ ططحثطاي منميو 
ماانس يب اظ منبثغ زاذلي منميو قاز يب اظ منبثغ ذبضخي. ثب ملقي کلي، ؾطمبيه ماضز نيبظ مي

ماماض ضقس و ماؾؼه اقتهبزي، کكاضهبي زض حبل ماؾؼه و کمتط ماؾهؼه   ػناا  ثهؾطمبيه 
انس کمجاز ؾطمبيه ذاز ضا ثب اؾتقطاو اظ منبثغ ذهبضخي خجهطا    يبفته همااضه مالـ کطزه

کهه اقتههبز ايهطا  نيهع آ  ضا مدطثهه      -هبي نبقي اظ ثبظپطزاذت ولي ثه زليل ثحطا  کننس،
امطوظه ايو ضوـ منميو ؾطمبيه کمتط ماضز اؾهتفبزه کكهاضهبي زض حهبل ماؾهؼه      -1کطزه

گصاضي هبي منميو ؾطمبيه، ؾطمبيهـگيطز. زض حبل حبضط اظ ثيو انااع مرتلف ضوقطاض مي
2مؿتقيم ذبضخي )

FDI  ههبي  ( ثه زليل معايبيي اظ قجيل انتقبل مکنالاغي، انتقهبل مههبضت
 .3قازکبض قنبذته ميثهتطيو ضاه ػناا  ثهمسيطيتي و ...، 

زانس گصاضي ميضا ناػي ؾطمبيه FDI، 4کنفطانؽ مدبضت و ماؾؼه ؾبظمب  ملل متحس
ثلنسمست ثازه و منبفغ پبيساضي ضا ثطاي هط زو ططف ثه زنجبل آوضز و  ايکه مؿتلع  ضاثاه

گصاض )ثنگهبه مهبزض( کنتطلهي ثهط     همچنيو طي آ  واحسهبي اقتهبزي مقيم کكاض ؾطمبيه
زض ؾه  FDI. ثنبثطايو اثطات 5واحسهبي اقتهبزي مقيم کكاض پصيطنسه ؾطمبيه زاقته ثبقس

قاز. ثهسو  قهک اضمجهبل ثلنسمهست     يماطح م محياي ظيؿتحاظه اقتهبزي، ؾيبؾي و 
ميب  کكاضهب، ثط مجبحث حهبکميتي منثيطگهصاض اؾهت و پهيف اظ وضوز ؾهطمبيه ذهبضخي       

ثبيؿت ؾپهط ؾيبؾي کكاض ميعثب  ثه نحاي مؼسيل و مثجيت قاز که زض ػهيو حفه    مي
منههب زض   FDIثنهبثطايو خهصة    ،نهس کگصاض ثطقطاض اؾتقالل، مؼبملي ؾبظنسه ثب کكاض ؾطمبيه

المللهي و ثجهبت ؾيبؾهي و اقتههبزي زاذلهي ممکهو       ه ضواثط ؾيبؾي گؿهتطزه ثهيو  ؾبي
قاز. امطوظه منثيطگصاضي ضواثط ؾيبؾي ميب  کكهاضهب ثهط ضواثهط اقتههبزي زض ؾها       مي
قهاز. ضواثهط   الملل، ػبملي مؤثط زض زؾتيبثي ثه ضقس و ماؾؼه اقتهبزي محؿاة مهي ثيو

ههب زض ظمهطه نهبزضکننسگب     ط آ يكهت ثؾيبؾي گؿتطزه ثب کكاضهبي ماؾهؼه يبفتهه کهه    
ماانهس امکهب  اؾهتفبزه اظ    گيطنهس، مهي  هبي نا و ماليهسات زانهف ثنيهب  قهطاض مهي     فنبوضي

                                                           
 ( مطاخؼه قاز.1386ثه مامني )  1.

2. Foreign Direct Investment 

 مطاخؼه قاز. Aliyu and Ismail (2015)ثه  .3
4. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

، 1392ي ثه حيسضپاض و پاضقهبثي )الملل ثيوگطفته ماؾط ؾبيط نهبزهبي اقتهبزي  اندب طاي مالحظه مؼبضيف ث .5
 ( مطاخؼه قاز.5نفحه 
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ي ضا ثطاي کكهاضهبي زض حهبل   الملل ثيوگصاضي هبي ؾطمبيهؾطضيعهبي مکنالاغي و خطيب 
ي ملله ال ثهيو نس. انازً ايو ضواثط زض چهبضچاة ماافقبت چنهس خبنجهه يهب    کماؾؼه مؿهيل 

مهط کكهاضهب ضا   مهط و کهم هعينهه   ماانس ماخجبت ضقس و ماؾؼه ؾهطيغ قاز و ميمقايت مي
 فطاهم نمبيس.

اي )ثطخب ( که ثب ػنهاا  ماافهق هؿهته    1ماافق ماؾا  ثه ثطنبمه خبمغ اقسا  مكتطک
و امحبزيهه اضوپهب ثهه ام هب      52+1قاز، ميب  ايطا  و گطوه ماؾا  ثه ايطا  نيع قنبذته مي

ههبي  مثجتي که زض پي مؼليهق محهطيم   انساظ چكم. ثب اخطايي قس  ايو ماافق، ته اؾضؾيس
اقتهبزي قکل ذااهس گطفت؛ مؿهيل ضواثط مبلي و ثبنکي و ثهجاز اػتمبز خبمؼهه خههبني   
ثه ف بي کؿت و کبض زض ايطا  و وضوز ؾطمبيه ثه کكهاض ضا فهطاهم ذااههس کهطز کهه ايهو       

ضقهس و ماؾهؼه اقتههبزي     زض نهبيهت ضقس ماليهس و   ماانس ثب انتقبل مکنالاغي وفطآينس مي
 همطاه ثبقس.

قهطاض   FDIمابلت فا  ثحث منبفغ پبيساض ضا زض کنبض ضواثهط ثلنسمهست منتؿهت ثهه     
ؾهبظز. زؾهتيبثي ثهه ماؾهؼه     زهس که ذاز ماضاع ماؾؼه پبيساض ضا ثه شهو متجبزض ميمي

ههبي آمهي اؾهت. اهميهت     اظ منبثغ طجيؼي و ماخه ثه نؿل زضؾتپبيساض زض گطو اؾتفبزه 
زض ؾها    ظيؿهت  محهيط هب ثب ازغب  زو حاظه اقتههبز و  منبثغ ميب  نؿل زضؾتمرهيم 

، ماخه هقس 1997خهبني و زض پي ثطگعاضي مصاکطامي که مندط ثه پطومکل کياما زض ؾبل 
. اظ ميهب   ه اؾهت ضهطوضي ؾهبذت   الملل ثيوضا زض ؾا  اقتهبز  محياي ظيؿتثه مجبحث 

منيهسگي و اضمجهبل متقبثهل اقتههبز و     اقتههبزي پيطامها  ايهو زضههم    نظطيهبت   مطيو مهم
( و فطضهيه  EKC) 3محياهي  ظيؿهت ماا  ثهه نظطيهه منحنهي کهاظنتؽ     مي ظيؿت محيط

 .5( اقبضه کطزPHH) 4پنبهگبه آلازگي
  ثب مکيه ثط زو مفها  فا  زض مابلؼهبت مدطثهي ثهه نتهبيح متفهبومي زؾهت       بمحقق

مندط ثهه   FDIزهنس که وضوز ؾطمبيه ذبضخي زض قبلت يانس. ثطذي مابلؼبت نكب  ميبفته
، وضوز EKCچهطا کهه ثهط اؾهبؼ      ،قهاز مي ظيؿت محيطکبهف آلازگي و ثهجاز کيفيت 
قهاز  مهي  GDPمط اقتهبز ثه ؾاحي اظ ضؾيس  ؾطيغؾجت ؾطمبيه ذبضخي ثه زو ططيق 

ل ماليهس،  ػبمه  ػنهاا   ثهه که آزينسگي کمتطي انتكبض ذااهس يبفت. اوزً ؾهطمبيه ذهبضخي   

                                                           
1. Joint comprehensive plan of action (JCPOA) 

 ه آلمب .ػ ا زائم قاضاي امنيت ؾبظمب  ملل اظ قجيل چيو، فطانؿه، ضوؾيه، آمطيکب، انگلؿتب  ثه اضبف 5قبمل  .2
3. Environmental Kuznets Curve 
4. Pollution Heaven Hypothesis 

( مطاخؼه 1396ثطاي مابلؼه يک ماضز مدطثي پيطاما  ايو زو نظطيه زض ضاثاه مدبضي ايطا  ثه اذجبضي و آمبزه ) .5
 قاز.
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ثركهس. ثبنيهبً   قاز و زض نتيده ضقس ماليس ضا ؾطػت ميافعايف شذيطه ؾطمبيه مي ماخت
FDI وضي ثهجهاز ثههطه   ؾهجت ماانهس  که ههم مهي   ،ثهجاز مکنالاغي ماليس ضا ثه زنجبل زاضز

ػاامل ماليس قاز و هم اينکه اظ قست آزينهسگي فطآينهس ماليهس ثکبههس. اظ ؾهاي زيگهط       
هبي ثبزي ماليس آزينسه انس که ثه زليل هعينهنكب  زازه PHHجنبي مابلؼبت مدطثي ثط م
يبفته و پيكطفته، حطکت ؾطمبيه اظ ايو کكاضهب ثه ؾمت کكهاضهبي  زض کكاضهبي ماؾؼه

زض حبل ماؾؼه و کمتط ماؾؼه يبفته فبقس قاانيو ثبظزاضنسه انتكبض کهطثو زض قبلهت نهنبيغ    
مسمي ضا ثطاي ايو کكاضهب زض پي زاقهته  ي کامبهآزينسه قست يبفته و منهب منبفغ اقتهبز

کمبکب   اؾت که (. ايو نتبيح ؾجت قسه1392)انغطي و ؾبزضنظط ضفؿندبني پاض،  اؾت
 ػنهاا   ثهه ههب زض مابلؼهبت   و انتكهبض آزينهسه   ظيؿت محيطثط کيفيت  FDIماضاع اثطات 

 ماضاػي چبلف ثطانگيع ماطح ثبقس.
يبفته پؽ اظ ماافهق ثطخهب  ضهطوضت    اضهبي ماؾؼهثهجاز ضواثط اقتهبزي ايطا  ثب کك

ضا زض خهت منميو منهبفغ   ظيؿت محيطو انتكبض کطثو و کيفيت  FDIثطضؾي اضمجبل ميب  
ثنبثطايو زض ايو مابلؼه ثهه زنجهبل محليهل زقيهق      ،کنسملي و ماؾؼه پبيساض زو چنسا  مي

( CGE)1مهامي  ثه کكاض زض قبلت الگاي مؼهبزل ػ  FDIقاک وضوز  محياي ظيؿتاثطات 
زههس کهه ايهو ضويکهطز     گطفته نكهب  مهي   اندب هؿتيم. مطوض مابلؼبت زاذلي و ذبضخي 

که ذاز  نگطفته،مبکنا  چه زض مابلؼبت زاذلي و چه زض مابلؼبت ذبضخي، ماضز اؾتفبزه 
زض مابلؼهبت زاذلهي    GTAP-Eافعايس. همچنيو مسل ثط زضخه ناآوضي محقيق حبضط مي

که مكطي  مفههل   قطاض گطفته اؾتو ماضز اؾتفبزه قسه ؼطفي ثؿيبض محسوزي م ناضت ثه
. ماضاع زيگطي که ثط خنجهه ناآوضانهه ايهو    ثبقس ميايو الگا نيع اظ وخاه ممبيع ايو مقبله 

هبي حل مؼبززت مؼهبزل ػمهامي ثهه فهط  ذاهي      اؾتفبزه اظ الگاضيتم ،افعايسمابلؼه مي
لهت يهک الگهاي مؼهبزل ػمهامي      و زض قب GEMPACK افعاض نط ؾبظي قسه، اؾت که زض 

 FDIقاز. ثط ايو اؾبؼ ؾؤال انلي محقيق ػجبضت اؾهت اظ اينکهه وضوز   ايؿتب ناقته مي
و ف بي اقتهبزي کكهاض زاقهته    ظيؿت محيطماانس ثط کيفيت زض پؿبثطخب  چه اثطامي مي

ثبقس. ثطاي يبفتو پبؾد ايو ؾؤال زض ازامه پؽ اظ مهطوضي ثهط پيكهينه پهػوهف، مجهبني      
گيطز. ؾپؽ ضوـ محقيق ظيؿت ماضز ثطضؾي قطاض ميثط کيفيت محيط FDIمنثيط نظطي 

گيهطي  اضائه و زض پبيب  ذطوخي الگا ماضز محليهل و نتيدهه   ،ماضز اؾتفبزه CGEو الگاي 
 ز.گيط قطاض مي
 

                                                           
1. Computable General Equilibrium (CGE) 
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 ادبيات پيطيي -2
 ادبيات داخلي -2-1

 ػنهاا   ثهه  ثهط ميهعا  انتكهبض کهطثو     FDIميعا  منثيط  ،(1392انغطي و ؾبزضنظط )
هب فطضيه وضوز مکنالهاغي  انس. همچنيو آ ثطضؾي کطزهضا  محياي ظيؿتقبذم آلازگي 

ضا زض  1990-2011کكاض منترت منب زض زوضه ظمهبني   12ثه  FDIشذيطه انطغي اظ ططيق 
کهه   اؾهت نس. نتبيح ايو محقيق حبکي اظ آ  ا هچهبضچاة الگاي پبنل ماضز محليل قطاض زاز

اثط مثجت و مؼنبزاضي ثط ميعا  انتكهبض کهطثو زاضز و همچنهيو وضوز     ثه مناقه FDIوضوز 
ثلکهه   ،ايو ؾطمبيه نه منهب مندط ثه وضوز مکنالاغي شذيطه انطغي زض مناقه مصکاض نكهسه 

افعايف مهطف انطغي ثه زليل افعايف مقيهبؼ ماليهس و ثنهبثطايو کهبهف کيفيهت       ؾجت
 قسه اؾت. ظيؿت محيط

ضا ثهب   FDIضقهس اقتههبزي و    محياهي  ظيؿهت سهبي پيبم ،(1393نبزقي و نبزقي )
ي ههب  ؾهبل  زض کكهاضهبي زض حهبل ماؾهؼه زض    ظيؿهت  محهيط اؾتفبزه اظ قبذم کيفيت 

نس. ثطاي ايو منظاض اظ آظما  همگطايهي پهسضوني و   ا ه، ماضز ثطضؾي قطاض زاز2010-1990
 انجبقتگي اؾهتفبزه قهسه اؾهت. نتهبيح    آوضز  ثطزاضهبي هم زؾت ثه ثطاي FMOLSضوـ 
. ه اؾهت ههب منييهس کهطز   ضا زض ضاثاه ثيو ضقهس اقتههبزي و انتكهبض آزينهسه     EKCنحت 

 FDIههبي وضوزي  زههس خطيهب   نكب  مي غيطذايآمسه اظ مسل  زؾت ثه همچنيو نتبيح
 ظيؿهت  محهيط ؾجت افعايف يکنااذت ميعا  انتكبض کطثو و زض نتيدهه کهبهف کيفيهت    

 قاز.   مي
جييو منثيط ؾيبؾهت آظازؾهبظي مدهبضي ثهط     ثب هسف م ،(1394قکيجبيي و همکبضا  )

 منظهاض  ثهه نهس.  ا هاي ضا مؼطيهف کهطز  ، الگاي ؾيؿتمي چنهس مناقهه  ظيؿت محيطآلازگي 
 ظيؿهت  محهيط ػبملي که اؾتفبزه اظ آ  آلازگي  ػناا  ثهثطضؾي ايو ؾيبؾت ػبمل انطغي 

و . افهعوز  ايه  ه اؾهت ( افعوزه قهس GTAPضا زض پي زاضز ثه الگاي پطوغه مدبضت خهبني )
آوضز. ؾپؽ منثيط آظازؾبظي مدبضي ثط انتكبض طهي زو  پسيس ميضا  GTAP-Eػبمل، الگاي 

ز. نتهبيح ههط زو ؾهنبضياي کهبهف     اقه  ميکبهف مؼطفه واضزات ثطضؾي  ناضت ثهؾنبضيا 
انتكهبض کهطثو کهبهف    که زهس ي کكبوضظي، ننؼت و ذسمبت نكب  ميهب ثرفمؼطفه زض 

 بثس.يثهجاز مي ظيؿت محيطيبفته و کيفيت 
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 ادبيات خارجي -2-2
ثرف ثهطاي محليهل    10و  ضا ثب زو مناقه CGEيک الگاي  ،(2010) 1لا و همکبضا 
ي انطغي حاظه غطثي چيو ثط اقتهبز محلي و انتكبض هب ثرفگصاضي زض اثطات ضقس ؾطمبيه
گهصاضي زض  ؾه ؾنبضياي مرتلف ثطاي محليل مقساضي افعايف زض ؾطمبيه وکطثو، ططاحي 

زضنههسي  60و  40، 20س اظ افههعايف نههنههس کههه ػجبضما هنههطغي مؼطيههف کههطزا هههبي ثرههف
%، ضقهس زضآمهس قبثهل    92/8مهب   0ثيو  GDPس که ضقس زه ي. نتبيح نكب  ميگصاض يهؾطمب

ي ههب  ثرهف % اؾت. 10/11مب  0و ضقس  انتكبض کطثو ثيو  %94/8مب  0مهطف ذبنااض ثيو 
 زه اؾت.% ثا47/19مب  0نفت و گبظ مؤثطمطيو ثرف ثب نطخ ضقس 

 محياهي  ظيؿت، مهطف انطغي و آلازگي FDIضاثاه ثيو  ،(2015) 2آليا و اؾمبػيل
کننس. ثط مجنبي مکنيک ثطضؾي مي 1990-2010کكاض آفطيقبيي زض طال زوضه  19ضا زض 

PMG
نكب  زازه قسه که مهطف انطغي اثطي مثجت ثط انتكبض کطثو زاقته و ثه همهيو   ،3

ي مؼنهبزاضي ثهط انتكهبض گبظههبي     اثهط فعاينهسه   FDIب  مطميت قست انطغي همطاه ثب خطيه 
اي زض ثيو کكاضهبي نمانه زاقته اؾهت. همچنهيو نتهبيح، قهااهسي اظ ثطقهطاضي      گلربنه

 کنس.فطضيه پنبهگبه آلازگي ثطاي انتكبض کطثو ضا فطاهم مي
مهست ماليهس   ثب هسف مكهبهسه اثهطات ثلنسمهست و کامهبه     ،(2017) 4کبيب و همکبضا 

و مدبضت ثط انتكبض کطثو و کكف ضواثهط ػليهت ميهب  ايهو      FDIلي، خطيب  نبذبلم زاذ
نكهب   نهس. نتهبيح   ا هثهطه ثطز 2010مب  1974هبي ؾبزنه مطکيه ثطاي زوضه متغيطهب اظ زازه

اثهطات ثلنسمهست مثجهت     ،ثطاي مطکيه ثطقطاض اؾت. ػالوه ثط ايهو  EKCس که ضاثاه زه مي
FDI زهنهس  ض کطثو مكهاز اؾت. نايؿنسگب  نكهب  مهي  و ثبظ ثاز  ضواثط مدبضي ثط انتكب

 وخاز زاضز. FDIکه يک ضاثاه ػليت زو ؾايه ميب  انتكبض و 
ماانهس اثهط   مهي  PHH ،FDIزهنهس کهه ماهبثق ثهب     نكب  مي ،(2017) 5غنگ و قنگ

مثجتي ثط ؾا  انتكبض زض کكاضهبي ميعثب  زاقهته ثبقهس. ايهو اثهط واثؿهته ثهه قهطايط        
زههس کهه   هبي پبنل نكب  مي  اؾت. نتبيح حبنل اظ ثطآوضز زازهاقتهبزي زض کكاض ميعثب

مؿتقيم انتكبض کطثو زض چيو ضا کهبهف زازه اؾهت. ثبنيهبً ثهب انهالحبت       طاض ثه FDIاوزً 
اقتهبزي ناضت گطفته و ثبظاض محاض قس  اقتهبز چيو، ايهو اثهط مثجهت ؾهبل ثهه ؾهبل       

ثهط انتكهبض زض    FDIاثط مثجهت   زهس انالحبت اقتهبزي اظکه نكب  مياؾت کبهف يبفته 

                                                           
 Lu et al.1
 Aliyu & Ismail.2
 Pooled mean group.3
 Kaya et al.4
 Zheng and Sheng.5
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اي چيو کبؾته اؾت. ثبلثبً ثب ثبظاض محاض قس  مسضيدي اقتهبز چيو، ماؾؼه ثهبظاض مناقهه  
 ثط انتكبض کطثو محلي قسه اؾت. FDIنبمؿبػس و ماخت نبمؿبػس قس  اثط 

منثيطي  FDIزهس اگطچه مابلؼبت مدطثي ناضت گطفته نكب  مي ثيكتطزض مدماع، 
امب زض ثلنسمست مندط ثهه   ،ثه زنجبل زاقته GDPي اقتهبزي نظيط ضقس مثجت ثط متغيطهب

 قسه اؾت. ظيؿت محيطافعايف انتكبض کطثو و کبهف کيفيت 

 
 هباًي ًظزي -3

ههبي چنهس   ثب امکهب ثهه ماافهق    الملل ثيوضوز ثهجاز ضواثط ؾيبؾي زض ؾا  انتظبض مي
ماؾؼه يبفته مندهط ثهه    ذبل ميب  کكاضهبي زض حبل ماؾؼه و کكاضهبي طاض ثهخبنجه و 

ههبي  ثهجاز ضواثط اقتهبزي قاز. ثهجاز ضواثهط اقتههبزي ميهب  ايهو کكهاضهب زض ظمينهه      
يبثهس. خبثدهبيي ؾهطمبيه    گؿتطـ ضواثط مدبضي و ثه قکل خطيب  يبفتو ؾطمبيه مجلاض مي

ميب  کكاضهب و ثهجاز اوضبع اقتهبزي زض کكاضهبي زض حهبل ماؾهؼه زض ازثيهبت اقتههبز     
قاز. ازثيبت محليل مي EKCو  PHHثب فطوضي ذبل محت ػنبويني چا   ظيؿت محيط

ماا  ثهه زو ثرهف مقؿهيم کهطز. ثركهي اظ      نظطي ماخاز پيطاما  ماضاع مابلؼه ضا مي
ضا اظ  ظيؿهت  محهيط ثهط   FDIمنثيطگهصاضي خطيهب  وضوز    طاض مؿهتقيم  بت اقتهبزي ثهازثي

زههس و زؾهته   اضظيهبثي قهطاض مهي   کبنبل ؾطضيعهبي مکنالاغي و ثهجاز فنبوضي ماليس ماضز 
ضا اظ کبنبل ضقهس اقتههبزي    ظيؿت محيطثط کيفيت  FDIزيگط اظ نظطيبت اقتهبزي، اثطات 

 گيطز.کنس. زض ازامه هط يک اظ ايو زو کبنبل ماضز واکبوي قطاض ميمحليل مي
 
 اس کاًال سزريش تکٌَلَصي سيست هحيطبز کيفيت  FDIاثزات  -3-1

، قکبف قبثل ماخه ميب  زضآمس ؾطانه کكهاضهبي ماؾهؼه   ثط اؾبؼ نظطيبت اقتهبزي
ههب ماضهي  زاز.   ماا  ثب قکبف قبثل ماخه فنهبوضي ميهب  آ   يبفته و زض حبل ماؾؼه ضا مي

ماانس محت قطاياي مندط ثهه کهبهف قهکبف    ثه کكاضهبي زض حبل ماؾؼه مي FDIوضوز 
انهس  ضز کكاض ميعثب  قهسه هبي چنس مليتي که ثه همطاه ؾطمبيه واظيطا ثنگبه ،فنبوضي قاز

 هبي زاذلي ثطذاضزاض هؿتنس.مطي زض مقبيؿه ثب ثنگبهنؿجي اظ فنبوضي مسض  طاض ثه
مبثغ ظطفيت خصة ايو ؾطضيعهب زض کكاض  FDIمنثيطگصاضي ؾطضيع فنبوضي حبنل اظ 

، FDIهبي نا حبنهل اظ خطيهب    ميعثب  اؾت. زض ناضت مهيب ثاز  ظطفيت خصة فنبوضي
ههب اضمقهب يبفتهه و زض نتيدهه وخهاز پيانهسهبي       ( ثنگبهTFP) 1وضي کلثهطه ضوزانتظبض مي

 طهاض  ثهه زض اقتهبز ضوي زههس.   TFPي مرتلف، اضمقب ؾا  هب ثرفپؿيو و پيكيو ميب  
                                                           
1. Total factor productivity 
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مهطي  ثطزاضي ثهينهوضي، ثهطهقاغ زض ضونس اؾتفبزه اظ ؾطضيعهبي مکنالاغيکي و ثهجاز ثهطه
اههس گطفهت و زض نتيدهه اؾهتفبزه کهبضامط اظ منهبثغ       هبي ماليس ناضت ذااظ منبثغ و نهبزه

ثهجاز ذااهس يبفهت.   ظيؿت محيطگيطي اظ مکنالاغي مسض ، کيفيت طجيؼي ثه زنجبل ثهطه
 محياهي  ظيؿتگيطانه ثه همطاه قاانيو ؾرت FDIوضوز  ،(1995) 1ثط اؾبؼ نظطيه پاضمط

ليس ثب مکنالاغي پبک ضا هبي خسيس ماماانس کبضايي ضا محطيک و اؾتفبزه اظ ضوـزاذلي مي
ضقهس اقتههبزي همهطاه ثهب      ،زض نهبيتپصيطي مدبضي نس که اظ مؿيط ثهجاز ضقبثتکمكايق 

 آوضز.ضا ثه اضمغب  مي ظيؿت محيطثهجاز کيفيت 
 
 اس کاًال رضد اقتصادي سيست هحيطبز کيفيت  FDIاثز  -3-2

 EKCثهال ثهه   ماا  زض ازثيهبت مط مي ظيؿت محيطمنثيطگصاضي ضقس اقتهبزي ضا ثط 
زهس کبضثطز ايو نظطيه کهه زض اثتهسا ثهطاي ماضهي      مكبهسه کطز. مطوض مابلؼبت نكب  مي

(، زض 1955، 2)کهاظنتؽ  هاضمجبل ميب  ضقس زضآمس ؾطانه و نبثطاثطي زضآمسي مؼطيف قهس 
، 3)گطوؾهمو و کطوگهط   ه اؾهت گؿتطـ يبفته  ظيؿت محيطثه مجبحث اقتهبز  1990زهه 
واضونه ميب  انتكبض آزينسه و ضقس اقتهبزي  U ناضت ثهني ، منحEKC(. ثط اؾبؼ 1991
کهه ثهط اؾهبؼ آ  ضاثاهه مثجهت ثهيو ايهو زو متغيهط زض پهي ثهجهاز            ه اؾت،سقمطؾيم 

ي ثهطاي ثهطآوضز منحنهي    گانهبگان قاز. الگاههبي مدطثهي    مي اؾتبنساضزهبي ظنسگي منفي
( و 2012، 5مکهبضا  ؛ نجاضي و ه1396؛ اذجبضي و آمبزه، 2007، 4مصکاض اضائه قسه )کال

هب اضمجبل ميب  انتكبض کطثو و ميهعا  ماليهس نبذهبلم زاذلهي ثهه فهط  ظيهط        زض ممبمي آ 
نمبينسه ؾبيط متغيطهبي کنتطلي اؾت. ػالمهت ضهطايت    Xقاز. زض الگاي ظيط، مهطي  مي

 کنس.  ضا مؼييو مي Eگط ؾا  ماليس اؾت، ضونس انتكبض کطثو، که نكب  Yمرتلف متغيط 

(1) 
t t t t t

E Y (Y ) (Y ) X         
2 3

1 2 3  
ماماض محطک ضقس اقتهبزي و کمجاز آ  زض کكهاضهبي زض   ػناا  ثهثب ملقي ؾطمبيه 

ثهسيل مكهکيل ؾهطمبيه اظ محهل      ػنهاا   ثهه  FDIقاز خطيب  ثيني ميپيف ،حبل ماؾؼه
هبي زاذلي، ضقس اقتهبزي ضا زض ايهو کكهاضهب ضقهم ظنهس. زض ايهو چههبضچاة،       انساظهپؽ
و ضقس اقتهبزي هم خههت ثهازه و    FDIآ  اؾت که ضونس وضوز خطيب  ثيني نظطي پيف

هب ثه زنجبل زاقته ثبقس. الگاي نظطي مطمجط ثب ايو ثنبثطايو اثطي مكبثه ثط انتكبض آزينسه

                                                           
1. Porter (1995) 
2. Kuznets 
3. Grossman and Krueger 
4. Cole 
5. Saboori et al 
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اظ کكاضهبي ماؾؼه يبفتهه   ظيؿت محيطاؾت. اگط وضوز ننبيغ آزينسه  PHHايسه، فطضيه 
 -ههم نيؿهت   غيطمناقهي کهه  –ؿهاة قهاز   مح FDIثه کكاضهبي زض حبل ماؾؼه ناػي 

مجنبي ايو فطضيه کكاضهبي زض حبل ماؾؼه پصيطاي ننبيغ آزينسه ذااهنهس ثهاز، ظيهطا    ثط
ايو کكاضهب فبقس نهبزهبي قبناني خهت ممبنؼت اظ انتكبض آزينهسه هؿهتنس. وضوز چنهيو    
نههنبيؼي ػههالوه ثههط ثهجههاز ضقههس اقتهههبزي، افههعايف ؾههااح آزينههسه و افههت کيفيههت  

قهبمل   مؼمهازً  ،ضا ثه همطاه زاضز. الگايي که ثتاانس ايو فطآينس ضا نكب  زهس ظيؿت محيط
؛ ؾهليمب  و  1396متغيطهبي نهبزضات و واضزات ثهه فهط  ظيهط اؾهت )اذجهبضي و آمهبزه،        

 (.2013، 1همکبضا 

(2) i i

t t t t t t
E DM DX Y Y Y           

2 3
1 2 3 4 5 

مهبثؼي اظ   ناضت ثهزاضز، انتكبض کطثو ضا  EKC مؼبزله فا  که مكبثهت ظيبزي ثب فط 
ههبي مرتلهف ؾها     و مهاا   DXو  DMواضزات و نبزضات محهازت ننؼتي آزينهسه،  

آ  اؾهت   PHHزهس. زض ايو حبلت قطل ثطقطاضي فطضهيه  ماليس نبذبلم زاذلي نكب  مي
 منفي قاز. DMکه ػالمت 

 
 هتدٍلَصي -4

يک کل زض نظط  ػناا  ثهه اقتهبز ضا ، ؾيؿتمي اظ مؼبززت اؾت کCGEيک الگاي 
کنس. مؼبززت ايو ؾيؿهتم، ضفتهبض   گيطز و ضواثط متقبثل ميب  اخعاي آ  ضا مانيف ميمي

کننهسه ثهبظاض، ؾيؿهتم    زهس و ثب اػمبل قياز مهفيهکننسه و ماليسکننسه ضا قطح ميمهطف
هؿهتنس، حهل   هب که زض آ  مقهبزيط ػطضهه و مقبضهب زض مؼهبزل     اي اظ قيمتثطاي مدماػه

ههب و مقهبزيط    ظنس و مسل ثهطاي قيمهت  قاز. واضز آمس  قاک، مؼبزل فا  ضا ثط هم مي مي
هب مجتني ثهط محليهل مؼهبزل    قاز. پبيه اؾبؾي ايو الگامهفيه کننسه ثبظاض زوثبضه حل مي

اضمجبطهبت ثهيو ثركهي زض ؾها  اقتههبز ملهي ثطاؾهبؼ         ممبميضقبثتي اؾت که زض آ  
 قاز.ؾبظي مي( مسلSAM) 2مبػيمبمطيؽ حؿبثساضي اخت

مجتني ثطنظطيه مؼبزل ػمهامي والهطاؼ    ػمامبًالگاهبي مؼبزل ػمامي قبثل محبؾجه 
ماخهاز زض   غيطذاهي ههبي پيچيهسه   (. ثهب ماخهه ثهه محهسوزيت    1391هؿتنس )ندهبمي،  

ههبي مؼهبزل ػمهامي قبثهل     هبي اقتهبزي، محليل ضيبضي و محبؾهجبمي زض مهسل   ؾيؿتم
هبي کليسي ؾيؿهتم ضا زضک کنهس. همچنهيو    کنس مب ويػگيمي محبؾجه ثه محقق کمک

                                                           
1. Sulaiman et al 
2. Social Accounting Matrix 
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، 1کنس )قها  و والهي  ضا مهيب مي ظا ثطو هبي هبي ػسزي امکب  ثطضؾي اثطات قاکمحليل
1984.) 

الگاهبي مؼبزل ػمامي قبثل محبؾجه ثب مجييو همعمب  منجغ ايدهبز زضآمهس افهطاز و    
انه ضا ضوي کل اقتهبز ماضز ماخهه  گصاضمااننس منثيط مساذالت ؾيبؾتمحل مهطف آ  مي

ههبي کمهي   ضا ثهه اثهعاضي اؾهتبنساضز زض محليهل     CGEههبي  قطاض زهنس. ايو ماضاع مسل
ههبي ظيهبزي نظيهط    ي ثطذهي متغيطههب زض حهاظه   ظا ثهطو  هبي ؾيبؾتي و مغييطات زذبلت

مجسيل کطزه اؾت )مههطآضا و   محياي ظيؿتهبي ؾيبؾت مبلي، ؾيبؾت مدبضي و ؾيبؾت
ويػگهي ايهو    مطيو مهم(. 1391؛ ندبمي، 2003، 2؛ ثاضينگط و همکبضا 1386ي، ثطذاضزاض

ماخهه ثهه ضواثهط ثهيو      و ههب  ؾبظي ضفتبض ذبنااضهب و ثنگبه هب زاقتو مجبني ذطز ثهينه مسل
 -ههبي زازه ههبي ؾهندي و مهسل   و اظ ايو ضو، ثط مهسل  ي مرتلف اقتهبزي اؾتهب ثرف

بزل ػمامي ثهب زض نظهط گهطفتو کهل اقتههبز،      هبي مؼزاضنس. همچنيو مسل ثطمطيؾتبنسه 
ؾهبظي  هب ضا اظ مسلهب قبيل هؿتنس. ايو ذهانيت، آ نقكي محاضي ثطاي ؾيؿتم قيمت

و  ؾبظي اقتهبز کال  )چنس ثركي نيؿتنس(خعئي )زضثطگيطنسه کل اقتهبز نيؿتنس(، مسل
  ههبي قيمتهي واکهنف نكهب    ؾتبنسه )ػاامهل اقتههبزي ثهه ؾهيگنبل     –ؾبظي زازه مسل
کنهس  هب ثيهب  مهي  (. ؾبذتبض ايو مسل1995، 3ه اؾت )مک زوگبلکطززهنس(، متمبيع نمي

اي اظ پيانسهبي مؿتقيم و غيطمؿتقيم ثب يکهسيگط  که ممب  اخعاي اقتهبز خهبني زض قجکه
زاضاي پيبمهس و   ،ثنبثطايو هط مغييطي که زض يکي اظ اخعاي ؾيؿهتم پسيهس آيهس    ،قطاض زاضنس

هب زضثطگيطنسه مؼبززت ضفتبضي و ق و کكاضهب ذااهس ثاز. ايو مسلػااقجي ثطاي کل منبط
گهصاضي ضا مهطاظ   انساظ و ؾهطمبيه مؼبززت حؿبثساضي و همچنيو قااػس ثؿتبض کال  که پؽ

کننهس،  هبي نطمبل قسه قهطاضزازي پيهطوي مهي   اظ قيمت CGEهبي کنس، هؿتنس. مسلمي
ماا  هم ثهطاي ماضهي    زازه مسل ضا مي هبي ثط حؿت اضظـ پالي زض پبيگبهثنبثطايو زازه

 (.1395ثطز )کبويبني پاض،  کبض ثه هب و هم ثطاي مقبزيطقيمت
زض چهبضچاة الگهاي مؼهبزل ػمهامي قبثهل      GTAP-Eزض ازامه اثتسا ؾبذتبض الگاي 

قهاز.  آ  مكطي  مي 4اضائه و پؽ اظ آ  پبيگبه زازه ماضز اؾتفبزه و نحاه مدميغ ،محبؾجه
زضنهس   نهاضت  ثهه يح مدطثي ثب مؼطيهف ؾهنبضياهبيي، حهل الگها کهه      ؾپؽ زض ثرف نتب

                                                           
1. Shoven and Whalley 

2. Boehringer 

3. Mc Dougall 

4. Aggregation 
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(، اضائهه  1996، 1)هطيؿا  و پيطؾها   GEMPACK افعاض نط ثب اؾتفبزه اظ  ،مغييطات اؾت
 قاز.مي

 
 GTAP-Eهعزفي ساختار الگَي  -4-1

، ظيؿهت  محهيط زض نتيده اخطاي ثطخب  ثط کيفيت  FDIثه منظاض ثطضؾي اثطات وضوز 
. معيت اؾهتفبزه اظ ايهو الگها زض    ثبقس مي مسنظط( CGEمؼبزل ػمامي )چهبضچاة الگاي 

 واؾهاه  ثهه مانهيف کهطز کهه     گانهه  ايهو مهاا   ثطاثط الگاهبي اقتهبزؾندي متؼبضف ضا مي
 طهاض  ثهه  ،ظيؿهت  محهيط ثط کيفيهت   FDIػالوه ثط ثطضؾي اثطات  ،CGEاؾتفبزه اظ الگاي 

غيطههبي کهال  اقتههبز ؾهنديسه     همعمب  اثطات ضفبهي و زيگط اثهطات ايهو مغييهط ثهط مت    
قاز. گب  ثؼس، يبفتو الگايي زض چهبضچاة مؼبزل ػمامي اؾت که ثتاانس ممبمي اثطات مي

ثب  2پطوغه محليل مدبضت خهبني»فا  ضا يکدب ماضز ثطضؾي قطاض زهس. زض ايو ضاؾتب الگاي 
مهي  و مؼمي اظ آ  يبز ذااهس قس GTAP-Eکه اظ ايو پؽ ثب ػناا  « محياي ظيؿتثؿط 

 کهبض  ثهه  ،آيهس ( ثه حؿبة مي1997، 4؛ هطمل و مؿيگبؼ1997، 3)هطمل GTAPاظ الگاي 
ػبمهل   ،زض وضوز ػبمل انطغي اؾت. انطغي GTAPقاز. مفبوت ايو الگا ثب الگاي گطفته مي

 گيطي اظ آ  نقف ثؿيبض مهمي زض انتكبض کطثو زاضز.ماليسي اؾت که ثهطه
بثهل محبؾهجه، الگهايي ايؿهتب اؾهت و      زض چهبضچاة مؼبزل ػمامي ق GTAPالگاي 
ي ههب  ثرهف و مجهبززت ثهيو   ههب   قهاز کهه فؼبليهت   اي اظ مؼبززت ضا قبمل مهي مدماػه

زهس. ضواثهط حؿهبثساضي زض ايهو الگها، زضثطزاضنهسه      اقتهبزي و ثيو منبطق ضا پاقف مي
ؾتبنسه ثازه و مؼبززت ضفتبضي، -هبي ماخاز زض مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي و زازهزازه

اي گهصاضي مناقهه  انساظ و ؾهطمبيه ضفتبض ػاامل اقتهبزي که مطثال ثه ماليس، مهطف، پؽ
 (.1391کنس )ندبمي، ضا مكطي  مي ثبقس مي

ػبمهل  آ  قبمل چهبض  محياي ظيؿتو همچنيو ثؿط  GTAPهط مناقه زض الگاي 
 .8ههب اؾهت  و ثنگهبه  7زولهت ذهبنااض  ، 6ذبنااض ذهانهي  ،5نمانه اي مناقهاقتهبزي ذبنااض 

مقبضهبي   ،ههب  ثرهف ماليهس ممهب    مقبزيط حقيقي اظخملهه  ، الگا 9ثطاؾبؼ ثؿتبض اؾتبنساضز
                                                           
1. Harrison and Pearson 

2. Global trade analysis project 

3. Hertel 

4. Hertel and Tsigas 
5. Representative Regional Household 
6. Private Household 
7. Government household 

 ( مطاخؼه قاز. 2001)هبي هط ثرف ثه ثطوکمبيط ثطاي مكبهسه گطافيکي اضمجبطبت ميب  ايو ػاامل و ويػگي .8
9. Standard Closure 
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 .قهانس هب زض چبضچاة مهسل مؼيهيو مهي   ممب  قيمتهمچنيو و  ػاامل، نبزضات، واضزات
ػبمل انطغي و همچنيو گندبنس  ميهعا    زض نظط گطفتو(، ثب 2002) 1ثاضنيبکؽ و مطونگ

امکهب  اضظيهبثي    ،GTAPهبي فؿهيلي زض مهسل   ؾاذت کطثو حبنل اظ اکؿيس زيانتكبض 
 .2نسا هضا فطاهم کطز محياي ظيؿتهبي  ؾيبؾت

 درخت تَليد -4-1-1
ثطاي محليهل اثهطات مطثهال ثهه      GTAPثؿاي اظ الگاي  ػناا  ثه GTAP-Eالگاي 

کهه   طهاض  همب . ه اؾتططاحي قس الملل ثيوهبي مغييطات آة و هاايي زض ؾا  ؾيبؾت
قاز ممبيع ايو الگا ثب الگاي هطمل زض آ  اؾت کهه نههبزه   يط مكبهسه ميزض نمازاضهبي ظ
انطغي ثه ؾبذتبض ماليسي افعوزه قسه و انتكبض کهطثو حبنهل اظ احتهطا      -مطکت ؾطمبيه

يهب   rنهبزه زض فطآينس ماليس مطثال ثه ماليسکننسگب  مناقهه   ػناا  ثههبي فؿيلي ؾاذت
اؾط ذبنااض ذهاني و زولتهي زض نظهط گطفتهه    ؾتبزه حبنل اظ مهطف کبزهب م ػناا  ثه
(. ثطاي مابلؼه ثيكتط 2005، 3؛ نيدکمپ و همکبضا 2002قاز )ثاضنيبکؽ و مطونگ، مي

 5( و مهک زوگهبل و گلهاة   1999) 4ثه مطونهگ  GTAP-Eزض ماضز نهبزه انطغي زض الگاي 
ؾهجه  ثب زيگط الگاهبي مؼبزل ػمامي قبثهل محب  GTAP-E( و ثطاي مقبيؿه الگاي 2007)

 قاز.( اضخبع زازه مي2002) 6ثه کطمطظ و همکبضا 
ههبي واؾهاه ؾهبذتبض ماليهس زض الگهاي      اظ قبذه نهبزه 7انطغي GTAP-Eزض الگاي 

GTAP قاز. وضوز انطغي ثهه ايهو قهبذه زض زو    ذبضج و ثه قبذه اضظـ افعوزه اضبفه مي
و « يؿههيتهالکتط»قههاز. اثتههسا انههطغي زض قبلههت کههبز ثههه زو گههطوه   مطحلههه اندههب  مههي 

اي اظ خبنكهههيني زض زاذهههل گهههطوه . زضخهههه8قهههازمفکيهههک مهههي« غيطالکتطيؿهههيته»

                                                           
1. Burniax and Truong 

 ( مطاخؼه قاز.2002مرتلف الگا ثه ثاضنيبکؽ و مطونگ ) هبي ثرفثطاي مكبهسه ؾبذتبض  .2
3. Nijkamp et al 
4. Truong 
5. McDougall and Golub 
6. Kremers et al 

هبي  منجغ نهبزه انطغي ثطاي فؼبليت ػناا  ثهماانس منهب مي انطغي اوليه مبننس ظغبل ؾنگ، گبظ، نفت ذب  نه  7.
ننؼتي و ثرف ذبنااض ماضز اؾتفبزه قطاض گيطز )اظ قجيل گبظ طجيؼي ثطاي فطاهم آوضز  منجغ انطغي ثطاي ماليس 

ماضز ماانس الکتطيؿيته و ظغبل ؾنگ ثه ػناا  منجغ انطغي ثطاي ماليس فازز(، ثلکه ثه ػناا  مااز اوليه نيع مي
اؾتفبزه قطاض گيطز. زض ايو حبلت محتااي قيميبيي نهبزه انطغي )مثل گبظ طجيؼي( ثه ؾبزگي مجسيل ثه ؾتبنسه 

ذب   ػناا  منجغ انطغي ماضز اؾتفبزه قطاض گيطز. مثبلي زيگط ػجبضت اؾت اظ نفت قاز مب اينکه ثهکبزيي مي
 ػناا  مبزه اوليه زض ماليس فازز. ثه کبض ضفته ثهکک اؾتفبزه قسه ثه ػناا  مبزه اوليه زض ننؼت پبزيكگبهي و 

-babikerگيطز. ثطاي مابلؼه ثيكتط پيطاما  ايو الگا ثه مي اندب  CETMض الگاي ايو مفکيک ثط اؾبؼ ؾبذتب .8

maskus-rutherford (1997) .مطاخؼه قاز 
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)NELY«غيطالکتطيؿيته» ) ههبي الکتطيؿهيته و غيطالکتطيؿهيته     و همچنيو ميب  گهطوه

ENER( ) 1قازمدبظ قمطزه مي . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GTAPساختار تَليد الگَي  .1ًوَدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GTAP-Eساختار تَليد در الگَي  .2 ًوَدار

                                                           
 خبنكيني زض مابلؼبت، ثطآوضز قسه اؾت.هبي  مقبزيط ايو کكف .1
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زض مطحله ثؼس کبزي مطکت انطغي ثهطاي ماليهس کهبزي مطکهت ؾهطمبيه انهطغي، ثهب        
انهطغي   -ؾطمبيه مطکيت و زض ازامه نيهع ثهب زيگهط ػاامهل انهلي زض قهبذه اضظـ افهعوزه       

(1VAE اظ ططيق مبثغ )CES  قاز.، مطکيت مي3مابثق ثب نمازاض 
کطص جاوطيىي بيه سرمايٍ ي ترکيب اورشي )

KE
 )-  مثبت فرض  -3در باالي ومًدار

ضًد. با در وظر گرفته مقذار مي
KE

 تر از در سطحي پاييه
AVE

 کطص جاوطيىي ،
 ( 1980) 2(. کلر2002وياکس ي تريوگ، کل بيه سرمايٍ ي اورشي کماکان مىفي است )بًر

 دَذ:را بٍ فرم زير وطان مي Eي  Kميان  3ي  2ارتباط بيه کطص جاوطيىي در ومًدار 

(3) KE outer KE inner VAE KE VAE VAE[ ] S S      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GTAP-Eساختار کاالي هزکب سزهايِ اًزصي در الگَي  .3ًوَدار 

 
و  (2ضخي اضظـ افههعوزه )نمههازاض زض زيههه ذههب KEؾهههم هعينههه مطکيههت  SKEکههه 

KE inner  وKE outer هبي خبنكيني زاذلي و ذبضخي ثهيو  ثه مطميت کكفK  وE 

                                                           
1. Valu-added-energy 
2. Keller 
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نهنبيغ   ثيكهتط زض زيه زاذلهي ثهطاي    KEمقساض  GTAP-Eزض الگاي  زهس.ضا نكب  مي
(. ثه ايو مطميت مؼبززت مطثهال ثهه   1999، 1بلکا  و مطونگقاز )مفطو مي 5/0ثطاثط ثب 

 قاز؛ناقته مي شيلزضذت مکنالاغي ماليس ثه قطاض 
 مغييط مکنالاغيکي زض مبثغ ماليس:

 ao(j,r) = aosec(j) + aoreg(r) + aoall(j,r) 
ao(j,r)       ضطيت مغييطمکنالهاغيکي زض مهبثغ ماليهس ثرهفj   زض مناقههr،aosec(j)  

و  rضهطيت مغييهط مکنالهاغي زض مناقهه       r،aoreg(r)مکنالاغي زض مناقهه   ضطيت مغييط

aoall(j,r)  ضطيت مغييط مکنالاغي زض مبثغ ماليس ثرفj  زض مناقهr. 

 تابع ارزش افسيدٌ بىگاٌ:
qva(j,r)=-ava(j,r)+ qo(j,r)-ao(j,r)-ESUBT(j)*[pva(j,r)-ava(j,r)-ps(j,r)-

ao(j,r)] 
qva(j,r) به زض ثرف اضظـ افعوزه ثنگj  زض  مناقهr ,qo(j,r)    ماليهس زض ثرهفj  زض

 pva(j,r) ،مرتلهف ماليهسي   ههبي  نههبزه کكهف خهبيگعيني ثهيو     r، ESUBT(j)مناقهه  

قيمهت ػطضهه کبزههب زض     ps(j,r)و  rزض مناقهه   jقبذم قيمت اضظـ افعوزه زض ثرف 

 jثرف 

 ورخ رضذ تکىًلًشي مربًط بٍ کاالَاي ياسط:
af(i,j,r) = afcom(i) + afsec(j) + afreg(r) + afall(i,j,r) 

af(i,j,r)   ضطيت مغييطمکنالاغيکي زض کبزي واؾطi     مهاضز اؾهتفبزه زض ثرهفj  زض

ضهطيت مغييهط     i،afreg(r)ضهطيت مغييهط مکنالهاغي کهبزي واؾهط        r ,afsec(j)مناقه 

اغي زض ضطيت مغييهط مکناله   afall(j,r)و  rمکنالاغي مطثال ثه کبزهبي واؾط زض مناقه 

    rزض مناقه  jماضز اؾتفبزه زض ثرف  iکبزي واؾط 

 تابع تقاضا براي کاالَاي ياسط:   
qf(i,j,r) = - af(i,j,r) + qo(j,r) - ao(j,r)- ESUBT(j) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - ps(j,r) -

ao(j,r)] 
qf(i,j,r)  مقبضب ثطاي کبزي واؾطi  ماضز اؾتفبزه زض ثرفj   زض مناقههr ,pf(i,j,r) 

ايو اؾت که کكهف   . فطو ثطrزض مناقه  jماضز اؾتفبزه زض ثرف  iقيمت کبزي واؾط 

                                                           
1. Malcolm and Truong 
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 خبيگعيني ثيو ػاامل اوليه ماليس ثب کكف خبيگعيني زض ثيو ممب  کبزهبي واؾهط ثطاثهط  

 ثبقس. مي

 الزم براي تًليذ کاالي سرمايٍ اورشي: َاي وُادٌتقاضا براي 
qf(i,j,r)= -af(i,j,r) + qf("ken",j,r) - ELFKEN(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - 

pf("ken",j,r)] 

ELFKEN(j,r) خبنكيني زض زيه ماليس کبزي ؾطمبيه انطغي. کكف 
 قيمت کاالي مرکب سرمايٍ اورشي:

pf("ken",j,r)=
E

k

FSHKEN(k, j, r)*[pf (k, j, r) af (k, j, r)]




1

 

FSHKEN(k,j,r)  ؾهم کبزي واؾط ماضز اؾتفبزه ثنگبهj  کبزي مطکت ثطاي ماليس
 اظ هعينه ماليس کبزي مطکت. rزض مناقه  kؾطمبيه انطغي 

َاي مًرد استفادٌ در تًليذ کاالي اورشي در اليٍ زيريه کاالي مرکب تقاضا براي وُادٌ
 سرمايٍ اورشي:

qf(i,j,r) = -af(i,j,r) + qf("eny",j,r) - ELFENY(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - 
pf("eny",j,r)] 

ELFENY(j,r) .کكف خبنكيني زض قبذه ماليس نهبزه انطغي 
 قيمت وُادٌ مًرد استفادٌ در تًليذ کاالي اورشي:

pf("eny",j,r) = 
E

k

FSHENY(k, j, r)*[pf (k, j, r) af (k, j, r)]




1

 

FSHENY(k,j,r)  ؾهم نهبزهi  ثنگهبه   هبي هعينهزضj      خههت ماليهس کهبزي انهطغي
 مبيه انطغي.نهبزه ماضز اؾتفبزه زض ماليس کبزي مطکت ؾط ػناا  ثه

 در تًليذ کاالي اورشي:َا  تقاضا براي وُادٌ
qf(i,j,r) = -af(i,j,r) + qf("eny",j,r) - ELFENY(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - 

pf("eny",j,r)] 
ELFENY(j,r)  کكف خبنكيني زض زيه ماليس نهبزه انطغي ثطاي ثنگبهj زض مناقه r. 

 الکتريسيتٍ در اليٍ زيريه تًليذ کاالي اورشي: در تًليذ کاالي غيرَا  قيمت وُادٌ

pf("nely",j,r) = 
E

k

FSHNELY(k, j, r)*[pf (k, j, r) af (k, j, r)]




1

 

FSHNELY(k,j,r)  ؾهم نهبزهi  اظ هعينه ثنگبهj    زض ماليس کبزي غيهط الکتطيؿهيته
 گيطز. مي ثطاي زيه ثبزمط ماضز اؾتفبزه قطاضاي  نهبزه ػناا  ثهکه 
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 تًليذ کاالي غيرالکتريسيتٍ در ضاخٍ تًليذ وُادٌ اورشي:در اليٍ َا  تقاضا براي وُادٌ
qf(i,j,r) = -af(i,j,r) + qf("nely",j,r) - ELFNELY(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - 

pf("nely",j,r)] 
ELFNELY(j,r)     کكف خبنكيني زض زيه ماليس کبزي غيطالکتطيؿهيته مطثهال ثهه

 .rزض مناقه  jثنگبه 
پبييني زضذت مکنالاغي مطثال ثهه   هبي زيه 3ب ماخه ثه نمازاض ثه هميو مطميت و ث

گيهطز و مقبضهب    مهي  ماليس کبزي مطکت ؾطمبيه انطغي، مطحله ثه مطحله ماضز اضظيبثي قطاض
 قاز. مي هط زيه مكرم هبي نهبزهثطاي 

 :َا مالياترابطٍ بيه قيمت بازار ي عًامل از طريق 
pfd(i,j,r) = tfd(i,j,r) + pm(i,r) 

 ارتباط بيه قيمت عرضٍ ي قيمت بازار:
ps(i,r) = to(i,r) + pm(i,r) 

 rزض مناقهه   iقيمهت ػطضهه ؾهتبنسه      ps(i,r)و  rزض مناقهه   iمبليبت ثهط ؾهتبنسه   
 ثبقس.             مي

pfd(i,j,r)   قيمت کبزي واؾط زاذليi  زض ثرفj  زض مناقهr قيمت کبزي واؾط ,
i  ذطيساضي قسه ماؾط ثرفj ه زض مناقr ,tfd(i,j,r)     مبليبت ثط کبزي واؾهط زاذلهيi 

 ثبقس.         مي iقيمت ثبظاض کبزي واؾط   pm(i,r)و  rزض مناقه  jماضز اؾتفبزه زض ثرف 
 ارتباط بيه قيمت ياردات ي قيمت بازار:

pfm(i,j,r) = tfm(i,j,r) + pim(i,r) 
pfm(i,j,r)  ت نهبزه واضزامي قيمi  ثرف ماضز اؾتفبزه زضj ض مناقه زr ,tfm(i,j,r)  

و  rزض مناقهه   jمهاضز اؾهتفبزه زض ثرهف     iمبليبت وضغ قسه ثط کبزي واؾهط واضزامهي   
pim(i,r)  قيمت ثبظاضي کبزي واؾطi زض مناقه r                       

 قيمت کاالي مرکب مًرد استفادٌ:
pft(i,j,r)= FMSHR(i,j,r)* pfm(i,j,r) + [1 - FMSHR(i,j,r)] * pfd(i,j,r) 

FMSHR(i,j,r)  ؾهم هعينه کبزهبي واضزاميi     اظ کل هعينهه ثنگهبه زض ثرهفj  زض
 متاؾط وظني کبزي واؾط زاذلي و واضزامي اؾت.  pfmو  r .pfdمناقه 

 تقاضا براي کاالَاي مرکب ياسطٍ يارداتي:
qfm(i,j,s) = qft(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfm(i,j,s) - pft(i,j,s)] 

qfm(i,j,s) قبضب ثطاي کبزي مطکت واؾاه واضزامي مi     مهاضز اؾهتفبزه زض ثرهفj  اظ
، jماؾههط ثنگههبه زض ثرههف  iمقبضههب ثههطاي کههبزي واؾههاه واضزامههي  s .qft(i,j,s)مناقههه 
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ESUBD(i)     ههب  ثنگهبه کكف خبنكيني ثيو کبزهبي واضزامي و نهبزضامي ثهطاي ممهبمي ،
pft(i,j,r)  قيمت ثنگبه ثطاي کبزي واؾاه واضزاميi  ماضز اؾتفبزه زض ثرفj  اظ مناقهs. 

 تقاضا براي کاالَاي ياسط داخلي:
qfd(i,j,s) = qft(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfd(i,j,s) - pft(i,j,s)] 

qfd(i,j,s)  مقبضب ثطاي کبزي واؾط زاذليi  ماؾط ثرفj  زض مناقهr. 
 ارتباط بيه قيمت عرضٍ عًامل تًليذ ي قيمت بازاري آوُا:

pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pm(i,r) 
pfe(i,j,r)   قيمت ػبمل ماليسi  زض ثرفj  زض مناقهr, tf(i,j,r)      مبليهبت ثهط ػبمهل

قيمهت   pm(i,r)گيهطز و   مهي  اؾهتفبزه قهطاض   مهاضز  rزض مناقه  jکه ماؾط ثرف  iماليس 
ثبقس که ايهو نهاع ػاامهل ماليهس زاضاي      مي . زظ  ثه شکطrزض مناقه  iثبظاضي ػبمل ماليس 

 ثبقنس.    مي ي مرتلف ماليسيهب ثرفحطک کبمل زض ثيو م
 با تحرک واقص( ي قيمت بازاري آوُا: تًليذ )ارتباط بيه قيمت بىگاَي عًامل 

pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pmes(i,j,r) 
pmes(i,j,r)  قيمت ثبظاضي ػبمل ماليسi   ماضز اؾتفبزه زض ثرهفj   زض مناقههr  وtf 

بقس. زظ  ثه شکط اؾت که ايو ناع ػبمهل ماليهس زاضاي محهطک    ث مي مبليبت ثط ايو ػاامل
نيطوي کبض و ؾطمبيه  GTAPثبقنس. زض مسل  مي ي مرتلف ماليسيهب ثرفنبقم زض ثيو 

طجيؼي محطک نبقم زاضنس. زض محقيق حبضهط   و منبثغامب ظميو  ،زاضاي محطک کبمل اؾت
 منهبطق مرتلهف   ي مرتلهف ماليهسي و  ههب  ثرهف ؾطمبيه نيع زاضاي محطک نهبقم ثهيو   

 ثبقس. مي
 تقاضا براي عًامل ايليٍ تًليذ:

qf(i,j,r)=-af(i,j,r)+qo(j,r)-ao(j,r)-ESUBT(j)*[pf(i,j,r)-af(i,j,r)-ps(j,r)-ao(j,r)] 
qf(i,j,r)  تقاضا براي عاملi  در بخصj  ٍدر مىطقr  يESUBT(j)  کطص جايگسيىي بيه

 باضذ.مي jعًامل ايليٍ تًليذ در بخص 

 ي مختلف:َا بخصَا در َرکذام از صفر براي بىگاٌضرط سًد 

 
E

i

ps(j,r) ao(j,r) FSHOUT(i, j, r)*[pf (i, j, r) af (i, j, r)] profitslack j, r



   
1

 

زهس که کل ماليس ثطاثط اؾت ثهب خمهغ پطزاذتهي ثبثهت ػاامهل      مؼبزله ثبز نكب  مي
و پطزاذتهي ثبثهت کبزههبي     حبنل خمغ اول زض ؾمت ضاؾت ضاثاه مصکاض(ماليس )اوليه 

يهک متغيهط    profitslack(j,r)حبنل خمغ زو  زض ؾمت ضاؾت ضاثاهه مهصکاض(.   واؾط )
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ضا  qoقهاز. اگهط ثرهااهيم     مهي  زضنظهط گطفتهه   ظا ثطو ثبقس که  مي کمکي زض مبثغ مصکاض
ؾههم   ،FSHOUT(i,j,r)قهاز.   مهي  زضنظط گطفتهه  ظا زضو ايو متغيط  فطو کنيم، ظا ثطو 

 اؾت. jاظ کل هعينه زض ثرف هب  ا  اظ نهبزههعينه هطکس
 ساختار تقاضاي هصزفي دٍلت -4-1-2

قاز ثيو مههطف ذهانهي و مههطف    ، فطو ميGTAP-Eزض ؾمت مهطف الگاي 
مرهبضج مههطفي    قهاز کهه   همچنيو ايو طاض زض نظط گطفته ميزولتي ممبيع وخاز زاضز. 

Gکنهس ) ت مهي زولت زض ماضز ممبمي کبزهب اظ فطآينس کبة زاگالؼ مجؼي 1  ماهبثق .)
مفکيهک   CESنمازاض ظيط، زض مهطف زولت، کبزهبي انهطغي اظ زيگهط کبزههب ثهب ؾهبذتبض      

مطثهال ثهه زيهه زاذلهي انهطغي و       GNEکكهف خبنكهيني    کهه  نهاضمي زض ،قانس مي

GENNE    ثبقهنس )منظهاض اينکهه کكهف      1ط زو ثطاثهط ثهب   مطثال ثه زيهه ثيطونهي هه
ثبقهس( آنگهبه    1و زض نتيده ثطاثهط ثهب    Gزض زيه غيط انطغي ثطاثط ثب  GNEخبنكيني 
زض  گانهه  ايهو مؼمال اگهط   طاض ثهانلي اؾت.  GTAPمكبثه ثب ؾبذتبض  GTAP-Eؾبذتبض 

GENنظط ثگيطيم که  GENNE   1،  آنگبه ؾبذتبضGTAP-E  ههبي خبنكهيني   کكهف
 .کنس منظاض ميي انطغي و غيط انطغي هب گطوهمرتلفي ضا زض ظيط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 GTAP-Eساختار تقاضاي هصزفي دٍلت در الگَي  .4ًوَدار 
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 مؼبززت مطثال ثه ؾبذتبض فا  ثه قطاض ظيط اؾت؛

 بثل مدبضت:مبثغ مقبضبي زولت اظ کبزهبي ق
qg(i,r) - pop(r) = ug(r) – ELGUG(r)* [pg(i,r) - pgov(r)]  

qg(i,r)  قبثهل مدهبضت    ياظ کهبز مقبضبي زولتi   زض مناقههr ،pop(r)   خمؼيهت زض
کكهف خبنكهيني زض ثهبزي     r ،ELGUG(r)مالاثيت زولت زض مناقهه   r ،ug(r)مناقه 

ثهطاي   iذم قيمت کبزي مهطفي قب r ،pg(i,r)ؾبذتبض مقبضبي مهطفي زولت زض مناقه 
 .rقبذم قيمت کبزهبي مهطفي زولت زض مناقه  pgov(r) زولت و

 :قبذم قيمت کبزهبي مهطفي زولت

pgov(r) = 
T

t

[VGA(i, r) /  GOVEXP(r)] * pg(i, r)




1

        

VGA(i,r) ت ضوي کهبزي  مههطفي زوله   هبي هعينهi   زض مناقههr  وGOVEXP(r)   کهل
 .rمربضج مهطفي زولت زض مناقه 

   yg(r) - pop(r) = pgov(r) + ug(r)                              ( r)زضآمس زولت زض مناقه 
yg(r)   زضآمس زولت زض مناقهr  وug(r)  مالاثيت ؾطانه زولت اظ مربضج زض مناقهr              

 قبذم قيمت کبزهبي زاذلي مهطفي زولت:
pgd(i,r) = SHVDGANC(i,r) * (pm(i,r) + tgd(i,r)) + 100 * 
CO2DGVDGA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) 

pgd(i,r)  قيمت کبزي زاذلي ذطيساضي قسهi    ،ماؾهط زولهتSHVDGANC(i,r) 
، rزض مناقهه   iزاذلهي  ؾهم اضظـ مبليبت ثط کهطثو حبنهل اظ مههطف زولهت اظ کهبزي      

tgd(i,r)     مبليبت وضغ قسه ضوي کبزي زاذلي ذطيساضي قهسه ماؾهط زولهت و pm(i,r) 
قست انتكبض مههطف زولهت اظ    r ،CO2DGVDGA(i,r)زض مناقه  iقيمت ثبظاضي کبزي 

 نطخ مبليبت ثط کطثو اؾمي r ،NCTAXBزض مناقه  iکبزي زاذلي 
 SHVDGANC(i,r)=VDGANC(i,r)/VDGA(i,r)        که:                                

ضا  rزض مناقه  iاضظـ مبليبت کطثو ثط مهطف زولت اظ کبزي زاذلي  VDGANC(i,r)و 

ضا  rزض مناقه  iبزي زاذلي کمربضج مهطفي زولت اظ  VDGA(i,r)زهس و  مي نكب 

 زهس. مي زؾت ثه

 قبذم قيمت کبزهبي واضزامي مهطفي زولت:
pgm(i,r) = SHVIGANC(i,r) * (pim(i,r) + tgm(i,r)) + 100.0 * 

CO2IGVIGA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) 
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pgm(i,r)   قيمت کبزي واضزامهيi     ماؾهط زولهت زض مناقههr ,SHVIGANC(i,r) 
زض مناقهه   iؾهم اضظـ مبليبت ثهط کهطثو حبنهل اظ مههطف زولهت اظ کهبزي واضزامهي        

r،tgm(i,r)  مؼطفه واضزامي ضوي کبزي i  که ماؾط زولت ذطيساضي قسه اؾت وpim(i,r) 
قهست انتكهبض    r ،CO2IGVIGA(i,r)زض مناقهه   iقيمت ثبظاضي کبزي مطکهت واضزامهي   
 rزض مناقه  iنبقي اظ مهطف زولت اظ کبزي واضزامي 

 که:
 SHVIGANC(i,r)=VIGANC(i,r) / VIGA(i,r) 

زض مناقه  iي واضزامي اضظـ مبليبت کطثو ثط مهطف زولت اظ کبز VIGANC(i,r)و 
r  زهس و  مي ضا نكبVIGA(i,r)  مربضج مهطفي زولت اظ کبزي واضزاميi   زض مناقههr  ضا
 زهس. مي زؾت ثه

 قبذم قيمت کبزي مطکت قبثل مجبزله زولت:
 pgt(i,s) =  GMSHR(i,s) * pgm(i,s) + [1 - GMSHR(i,s)] * pgd(i,s) 

GMSHR(i,s)  ثه قيمت ػاامل ثه کل مربضج زولت  ؾهم مربضج کبزهبي واضزامي 

 مقبضب ثطاي واضزات کل کبزهبي مهطفي زولت:
qgm(i,s) = qgt(i,s) + ESUBD(i) * [pgt(i,s) - pgm(i,s)] 

qgm(i,s)   مقبضبي زولت ثطاي کبزي مههطفيi   زض مناقههr ,ESUBD(i)    کكهف
 خبيگعيني ثيو کبزهبي واضزامي و زاذلي.

 ماؾط زولت: مقبضب ثطاي کبزهبي زاذلي
qgd(i,s) = qgt(i,s) + ESUBD(i) * [pgt(i,s) - pgd(i,s)] 

 ساختار تقاضاي هصزفي خاًَار -4-1-3
قاز مهطف ذبنااض ذهاني يب همب  مهطف کبزهبي ذهاني طجق فهط   فطو مي

قاز. اگط کبزههبي  لحبظ مي GTAP-E( زض الگاي CDE) 1مجؼي کكف ثب مغييطات ثبثت
پبضامتطهبي زضآمسي و خبنكيني مكبثهي زاقته ثبقنس، آنگهبه ثهط    CDEانطغي زض ؾبذتبض 

مااننس زض يک کبزي مطکت ثهب  ، ايو کبزهب ميCDEطجق مجبني نظطي مطثال ثه ؾبذتبض 
پبضامتطهبي مكبثه ثب اخعاي منفطز مطثال ثه کبزهبي اوليه مدميغ قهانس. زض الگهاي ظيهط    

نفت، گبظ و الکتطيؿيته( پبضامتطهبي مكهبثهي  چهبض کبز اظ پنح کبزي انطغي )ظغبل ؾنگ، 
زاضنس که منهب متفبوت اظ پبضامتط مطثال ثه مكتقبت نفتي و ظغبل ؾنگ اؾت. ايو ماضاع 

ي نهاضم  ثهه ههبي انهطغي ضا زض يهک کهبزي مطکهت      ماانيم حبملززلت ثط آ  زاضز که مي

                                                           
1. Constant-difference of elasticity 
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 CDEپهبضامتطي   متاؾط( مقبزيط طاض ثهثبقي ثمبنس و ) CDEمدميغ کنيم که زض ؾبذتبض 
ههبي انهطغي منفهطز مكهبثه زاقهته ثبقهس. ثهطاي زاقهتو خبنكهيني          حبمل کننسه فيمان

و مقهساض   CESهبي انطغي منفطز، حبمل انطغي مطکهت ثهب ؾهبذتبض    پصيط ثيو حبملانؼابف
PENکكف خبنكيني   که ثب مقبيؿه نمازاض ظيط و  ،قازهب مكرم ميزض ظيط قبذه 1

 قاز:ضوقو مي GNE ، مكبثه ايو کكف ثب کكف4زاض نما
 

 
 GTAP-Eساختار تقاضاي هصزفي خاًَار در الگَي  .5ًوَدار 

 
 مؼبززت مطثال ثه ايو ثرف ثه قطاض ظيط هؿتنس:

 قبذم قيمت مربضج مهطفي ذبنااض ذهاني:

 ppriv(r) = 
T

t

PSHUP(i, r) * pp(i, r)




1

 

ppriv(r)     قبذم قيمت کبزهبي مهطفي ذهبنااض ذهانهي زض مناقههr ,PSHUP 
ثهطاي ذهبنااض    iقيمت کبزي مههطفي   pp(i,r)و  rزض مناقه  iؾهم هعينه کبزي مهطفي 

  rذهاني زض مناقه 
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 زضآمس ذبنااض ذهاني زض مناقه:
 yp(r) - pop(r) = ppriv(r) + UELASPRIV(r) * up(r)                           

yp(r)       زضآمهس ذهبنااض ذهانهي زض مناقههr ،UELASPRIV(r)     کكهف هعينهه
 .rمالاثيت ؾطانه ذبنااض ذهاني زض مناقه  r ،up(r)نؿجت ثه مالاثيت زض مناقه 

 :مبثغ مقبضبي ذبنااض ذهاني اظ کبزهبي قبثل مدبضت

qp(i,r) - pop(r) = 
T

t

EP(i,k,r) * pp(k,r))   EY(i, r) * [yp(r)   pop(r)]



 
1

 

qp(i,r)  مقبضبي مهطفي ذبنااض ذهاني اظ کبزيi  زض مناقهr، EP(i,k,r)   کكهف
 iقيمت کهبزي مههطفي    r ,pp(k,r)زض مناقه  kنؿجت ثه قيمت کبزي  iمقبضبي کبزي 

 .rزض مناقه  iکكف زضآمسي کبزي  r، EY(i,r)ثطاي ذبنااض ذهاني زض مناقه 
 ضاثاه ثيو قيمت ثبظاض و قيمت کبزهبي زاذلي ذطيساضي قسه ماؾط ذبنااض:

ppd(i,r) = SHVDPANC(i,r) * (pm(i,r) + atpd(i,r)) + 100.0 * 
CO2DPVDPA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) 

ppd(i,r)     قيمت مهطفي کهبزي زاذلهيi   زض مناقههr ،SHVDPANC(i,r)   ؾههم
قيمهت   pm(i,r)اضظـ مبليبت کطثو نبقهي اظ مرهبضج ذهانهي ضوي کبزههبي زاذلهي،      

مبليهههبت ثهههط مههههطف کبزههههبي زاذلهههي،  r ،atpd(i,r)زض مناقهههه  iثهههبظاضي کهههبزي 
CO2DPVDPA(i,r) ت انتكههبض نبقههي اظ مهههطف ذهانههي اظ کههبزي زاذلههي قههسi  زض

 .rمناقه 
 که:

 CO2DPVDPA(i,r) = CO2DP(i,r) / VDPA(i,r) 
CO2DP(i,r)  انتكبض کطثو حبنل اظ مهطف ذهاني کبزي زاذليi   زض مناقههr ،

VDPA(i,r)  مربضج مهطفي ذهاني ضوي کبزي زاذليi  زض مناقهr. 
 کبزهبي واضزامي ذطيساضي قسه ماؾط ذبنااض:ضاثاه ثيو قيمت ثبظاض و قيمت 

ppm(i,r) = SHVIPANC(i,r) * (pim(i,r) + atpm(i,r)) + 100.0 * 
CO2IPVIPA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) 

ppm(i,r)   قيمت کبزي واضزاميi     ،مهطف قهسه ماؾهط ذهبنااضSHVIPANC(i,r) 
، rزض مناقههه  iامهي  ؾههم اضظـ مبليهبت کهطثو نبقهي اظ مههطف ذهانهي کهبزي واضز       

atpm(i,r)     مبليبت ثهط کهبزي واضزامهيi  وpim(i,r)      قيمهت ثهبظاضي کهبزي واضزامهيi  زض
 iقست انتكبض نبقي اظ مهطف ذهاني اظ کهبزي واضزامهي    r ،CO2IPVIPA(i,r)مناقه 

 . که:rزض مناقه 
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 CO2IPVIPA(i,r) = CO2IP(i,r) / VIPA(i,r) 

CO2IP(i,r) مههطف ذهانهي کهبزي واضزامهي،      انتكبض کطثو حبنل اظVIPA(i,r) 
 . rزض مناقه  iمربضج مهطفي ذهاني ضوي کبزي واضزامي 

 
 ّاپايگاُ دادُ ٍ تجويع دادُ -4-2

 GTAPههبي  پبيگهبه زازه  9هبي ماضز نيبظ ثطاي اندب  محقيق حبضهط اظ نؿهره   زازه
كاض )يهب همهب    ک 140هب قبمل مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي قاز. ايو زازهاؾترطاج مي
ايو مبمطيؽ ثط اؾبؼ ههسف   هبي زازه مؼمازًاؾت.  2011 ثرف، زض ؾبل 57مناقه( و 
قاز. ثطاي ايهو منظهاض همهطاه ثهب پبيگهبه       مي و منبطقي ذبل مدميغ هب ثرفمحقيق ثه 

ههب خههت   ضميمه قسه که کبضثطز آ  مدميغ زازه GTAPagg افعاض نط  GTAPهبي زازه
هبي انهطغي و ميهعا    هبي مطثال ثه حبملبزل ػمامي اؾت. زازههبي مؼاؾتفبزه زض مسل

هب زض پبيگبه زازه مطثاطه قبثل زؾتطؼ مهطف و ميعا  انتكبض آلازگي نبقي اظ مهطف آ 
هبي نفتي، گبظ، ثط  ذب ، فطآوضزههبي انطغي زض پبيگبه زازه مصکاض قبمل نفتاؾت. حبمل

ثهط، ؾهبيط   کكهبوضظي، نهنبيغ انهطغي   رهف ) ث 10هب زض قبلهت  قاز. زازهو ظغبل ؾنگ مي
ػبمهل ماليهسي    5، ؾهنگ( هبي نفتهي، گهبظ، ثهط  و ظغهبل    ننبيغ، ذسمبت، نفت، فطآوضزه

و زو مناقه مدميهغ   نيطوي کبضمبهط، نيطوي کبض غيطمبهط، منبثغ طجيؼي، ظميو، ؾطمبيه()
 )ايطا  و مبثقي کكاضهب(. ه اؾتقس

 
 کاليبزاسيَى هدل -4-3

هبي مؼبزل ػمهامي، کهبليجطه کهطز  مهسل     ؾبظي مسلهم زض مسلهبي ميکي اظ گب 
اؾت. کبليجطه کطز  ػجبضت اؾت اظ فطآينس مؼييو مقهبزيط پبضامتطههبي مؼهبززت ايؿهتبي     

 ظا زضو که ثتاا  ثب اؾتفبزه اظ مسل کبليجطه قسه، مقهبزيط متغيطههبي    اي گانه ثه ،يک مسل
پبضامتطهبي مؼبززت مسل مؼيهيو   که يوقتط ضا ثطاي ؾبل پبيه ثبظماليس کطز. ثه ػجبضت زيگ

آيهس کهه   مهي  زؾت ثه مسل يظا زضو قس، اظ حل ؾيؿتم مؼبززت مسل، مقساض متغيطهبي 
(. امهب  1388هبي ؾبل پبيه ؾبظگبض ثبقس )نبظمب  و ثکهي حؿهکائي،   ثبيس ثب مدماػه زازه

 GTAPيهب   GTAP-Eهبي ذاهي قهسه مبننهس    نکته مهم و قبثل ماخه آ  اؾت که مسل
هب ثهط حؿهت مغييهط زضنهسي     مسل گانه ايوظيطا مؼبززت  ،نيبظي ثه کبليجطه قس  نساضنس

مثبل اگط يک مبثغ ماليس ثه فط  کبة زاگالؼ ظيط زض نظهط گطفتهه    طاض ثهقانس. ناقته مي

 قاز: QO A K L  1 



 1398 سهستاى،  4ي  ،  ضوار54ُي  تحقيقات اقتصادي / دٍرُ   810

ذاهي   نيؿت و ثه خبي آ ، ضوي يک الگاي Aيب  K ،L ،QOنيبظي ثه ؾااح اوليه 
هبي مؼبززت ايهو  گيطز مب ايو اطمينب  حبنل قاز که خااةآظما  ؾبظگبضي ناضت مي

معيت اؾتفبزه  ػناا  ثهکنس. ايو ضويکطز که الگا يک مدماػه زازه متااظ  ضا ثبظماليس مي
خايي ظمب  زظ  ثهطاي اندهب  محبؾهجبت    قاز، زض نطفهنيع ملقي مي GTAP-Eاظ الگاي 

(. ثطاي مثبل مقهبزيط متغيطههبي نيهطوي کهبض و     2017، 1نس )ثطفيكطکنقف مهمي ايفب مي
قهاز.  ؾطمبيه و ماليس اظ خساول مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي زض ؾبل پبيه اؾهترطاج مهي  

که نكبنگط ؾهم ؾطمبيه و نيطوي کبض اظ کل پطزاذتي ثه ػاامل اؾت نيهع ثهب    Lو  Kماا  
، مهبثغ  GTAP-Eحبؾجه اؾهت. زض الگهاي   هبي ماخاز زض ؾبل پبيه قبثل ماؾتفبزه اظ زازه

 قاز:ظيط واضز مي ناضت ثهماليس فا  
  qo a k l   1 

مغييطات زض متغيطهب اؾهت. ثهب ماخهه ثهه اينکهه الگهاي        زهنسه نكب حطوف کاچک 
GTAP-E  ،يک الگاي ايؿتبؾت، مغييطات زض ضطيت فنيa زض ؾبل پبيه ثطاثط ثب نفط زض ،

ثه زنجبل واضز کطز  قهاک ثهه آ  ثبقهيم.     طاض مؿتقيم ثهز، مگط آنکه قانظط گطفته مي
وخاز  CGEپؽ ثب ماخه ثه اينکه زو ضوـ متفبوت ثطاي نكب  زاز  مؼبززت يک الگاي 

پطکهبضثطز زض ايهو    افهعاض  نهط  گطفته قسه ماؾط زو  کبض ثه هبي متفبوتزاضز که اظ الگاضيتم
هب ماضهاػيت  يب ػس  نيبظ ثه کبليجطه کطز  زازه قاز، نيبظظمينه ثطاي حل الگا  نبقي مي

کههه  يطذاههيغهههب ضا ثههطاي مؼههبززت مقههبزيط خههااة GAMS افههعاض نههط کنههس. پيههسا مههي
 GEMPACK افهعاض  نهط  آوضز. زض مقبثهل،  مي زؾت ثهمتغيطهبيكب  زض ؾا  مؼطيف قسه 

ماخهه   کنهس. ثبيهس  گطفته قسه، مؼبززت ذاي قسه ضا حهل مهي   کبض ثه که زض ايو مابلؼه
هبي متفهبومي هؿهتنس کهه ضفتهبضي مكهبثه ضا اظ      و ذاي ضاه يطذايغهبي زاقت که فط 

زهنس و هط زو نيع مندط ثه نتهبيح مكهبثهي اظ   نكب  مي سکننسهيمالو  کننسه مهطفؾاي 
قاز. اينکه اظ کسا  ضوـ اؾهتفبزه قهاز ثهه مطخيحهبت محقهق ثهبظ       نظط ميعا  زقت، مي

ضا ثه زليل ؾبزگي زض مؼسيل مؼهبززت ثهط    غيطذايهبي لگطزز. ثطذي اؾتفبزه اظ مس مي
زهنس و ثطذي نيع الگاهبيي ثب مؼبززت ذاي قسه ضا ثه زليهل  هبي ذاي مطخي  ميمسل

 ننهس يگع يثطمه مط ثاز  نتهبيح  معيتكب  زض ػس  نيبظ ثه کبليجطه کطز  و همچنيو قهازي
 (.2017)ثطفيكط، 

بننس آنچه گفته قس نيبظي ثه کبليجطه قهس   نتيده آنکه ضطايت فني زض مااثغ ماليس م
ههب، نهطخ   نساضنس ظيطا ثب ماخه ثه لحبظ فط  مغييطات ثطاي مؼبززت زض پي ذاي کهطز  آ  

                                                           
1. Burfisher 
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 1مبليبت ثط قيمت قاز. نطخضقس ايو ضطايت زض الگاي ايؿتب ػمالً نفط زض نظط گطفته مي
زض پبيگهبه زازه   قهاز. مهبثقي پبضامتطههب   و ضقس خمؼيت نيع ثه هميو نهاضت لحهبظ مهي   

 .2کبليجطه قسه ماخاز اؾت ناضت ثهمطثاطه 
 

 ًتايج تجزبي -5
زض قبلت افعايف ػبمل ؾطمبيه زض زضذت مکنالاغي ماليهس   FDIزض ايو مابلؼه وضوز 

اظ کبنبل ؾهطضيع مکنالهاغي    FDIقاز. اظ ؾاي زيگط طجق مجبني نظطي، وضوز منؼکؽ مي
قهاز کهه   مؼطيهف مهي   ظا ثهطو  اؾبؼ زو قهاک   ثيندبمس. ثط ايو TFPماانس ثه ثهجاز مي

. زض ازامه نحاه مؼيهيو ايهو   TFPػجبضمنس اظ: قاک ثه ػبمل ماخازي ؾطمبيه و قاک ثه 
 قاز.مؼطيف و نتبيح هط يک مفؿيط مي ،مكطي  و ؾپؽ ؾنبضياهبي ماضز نظط ،هبقاک
 

 تعييي ضَک سزهايِ  -5-1
هبي زاذلهي و ذهبضخي زض   بيهماا  ماخازي ػبمل ؾطمبيه ضا قبمل زو خعء ؾطممي

 نظط گطفت:
(3) D FK K K  

ثه مطميت ماخازي ؾهطمبيه زاذلهي و ماخهازي ؾهطمبيه      KFو  KDزض مؿبوي فا  
 قاز: مي زهس. نطخ ضقس ؾطمبيه مابثق ضاثاه ظيط محبؾجهذبضخي ضا نكب  مي

(4) D FdK dKdK

K K K
  

 ماا  ثه ضاثاه ظيط ضؾيس: مي يثب اندب  ػمليبت ؾبزه ضيبض

(5) 

D F

D D F F

D F

D F

K K K

dK dK K dK K
( ) ( )

K K K K K

K K
g g g

K K

    

   
   
   
   

 

، ثطاثهط اؾهت ثهب    gKزهس که نطخ ضقهس ماخهازي ؾهطمبيه کهل،     مي ( نكب 5ضاثاه )
ههب اظ  ضقس ماخازي ؾطمبيه زاذلي و ذبضخي زض ؾهم ايهو ؾهطمبيه   ضطة حبنلمدماع 

ماخازي کل. ثب فطو ثبثت ثاز  ثرف زاذلي ماخهازي ؾهطمبيه،    K DD
g K K ،

                                                           
1. ad valorem tax 

 مطاخؼه قاز. Hertel (1997)هب ثه ثرف زو  اظ کتبة ثطاي مابلؼه ثيكتط پيطاما  پبضامتط. 2
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کنيم که ثهه ثرهف ماخهازي ؾهطمبيه ذهبضخي واضز آيهس.       مؼطيف مي اي گانه ثهقاک ضا 
ذااهيم ميعا  قاک مناجق ثط حقبيق اقتهبزي ثبقهس، زو  زض ايو محقيق مي که اظآندبيي

 قاز؛ؾنبضيا ثه قطاض ظيط مؼطيف مي
اؾهبؼ ميهبنگيو ضقهس     ثط FDIؾنبضياي اول: محبؾجه قاک ؾطمبيه زض قبلت وضوز 

 .2015مب  2005و ميبنگيو ؾهم آ  اظ ماخازي کل زض ثبظه ظمبني  FDIماخازي 
مدلهؽ قهاضاي    ههبي  پهػوهف مطکهع   ثينهي  پيفؾنبضياي زو : قاک ضا ثط مجنبي 

گصاضي اي و ؾطمبيهزض قبلت افعايف وضوز کبزهبي ؾطمبيه FDIمجني ثط افعايف  1اؾالمي
 کنيم.يليبضز ززض، مؼطيف ميم 5ننؼتي، حساقل ثه ميعا  

FDIؾنبضياي ؾا : ثبزمطيو نطخ ضقس ماخازي 
ههبي  که پهيف اظ اػمهبل محهطيم    2

قاک ػطضهه ؾهطمبيه ثهب اؾهتفبزه اظ      ػناا  ثه، ثجت قسه 2015-2005اي زض ثبظه هؿته
 قاز. مي ( محبؾجه5ضاثاه )

ه منههب اظ  هبي مطثال ثه هط ؾنبضيا ثب فطو اينکه ضقس ماخازي ػبمل ؾهطمبي قاک
( اضائهه قهسه   1محل ضقس ماخازي ؾطمبيه ذبضخي ذااهس ثهاز، محبؾهجه و زض خهسول )   

 اؾت.
 

 سٌاريَّاي اصلي .1جدٍل 

 قاک )زضنس( 
 %34/0 ؾنبضياي اول
 %41/0 ؾنبضياي زو 
 %6/0 ؾنبضياي ؾا 

 هبي محقيق منجغ: يبفته

 

 ٍري کلتعييي ضَک بْزُ -5-2
ثهط   FDIازثيبت ماخاز زض ضاثاه ثب ميعا  اثطگصاضي  نتبيح حبنل اظ مطوض مابلؼبت و

TFP  زو حس ثبز و پبييو ضا ثطاي مغييطپصيطيTFP مطظثهب  و ندهبمي   3کنهس مكرم مي .

                                                           
 ( مطاخؼه قاز.1394ثه مابلؼه اغزضي و همکبضا  ) .1
 % ثازه اؾت.22قمؿي( ثجت قسه که ثطاثط ثب  1384) 2005طخ ضقس زض ؾبل ثبزمطيو ن. 2
واثؿتگي قسيسي ثه ؾبذتبض و ظطفيت خصة هط اقتهبزي زاضز، ثنبثطايو مابلؼبت زاذلي  TFPثط  FDIچا  اثط . 3

 قطاض گطفته اؾت. TFPثط  FDIمجنبي مؼييو ميعا  اثطگصاضي 
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% افهعايف  1زهنس که ثهه اظاي  ثه مطميت نكب  مي ،(1389( و اميني و همکبضا  )1391)
FDI مکهب  افهعايف   ي مرتلف، اهب ثرفپيانسهبي پؿيو و پيكيو ميب   واؾاه ثه؛TFP 

% وخاز زاضز. ثط ايو اؾبؼ ثطاي هط يک اظ ؾه ؾنبضياي پيكيو، 02/0% و 92/1ثه انساظه 
 TFPي ظا ثهطو  طهي آ  قهاک    کهه  يضاطه  ثهه  ،قهاز زو ؾنبضياي فطػي زيگط مؼطيف مي

( 2همعمهب  واضز آيهس. ايهو ؾهنبضياهب زض خهسول )      طهاض  ثهه متنبؾت ثب ؾنبضياهبي انلي 
 ذالنه قسه اؾت:

 
 بٌدي سٌاريَّاجوع .2ٍل جد

 ؾنبضياي فطػي ؾنبضياي انلي
 TFP% ثه 65/0: قاک A1ؾنبضياي  % ثه ماخازي ؾطمبيه34/0قاک  -Aؾنبضياي 

 TFP% ثه 006/0: قاک A2ؾنبضياي 
 TFP% ثه 78/0: قاک B1ؾنبضياي  % ثه ماخازي ؾطمبيه41/0قاک  -Bؾنبضياي 

 TFP% ثه 008/0: قاک B2ؾنبضياي 
 TFP% ثه 15/1: قاک C1ؾنبضياي  % ثه ماخازي ؾطمبيه6/0قاک  -Cاي ؾنبضي

 TFP% ثه 012/0: قاک C2ؾنبضياي 

 هبي محقيق منجغ: يبفته

 

 ارسيابي سٌاريَّا -5-3
ماا  ثه زو ثرف مقؿيم کطز. ثرف اول قبمل اضظيبثي اثطات اضظيبثي ؾنبضياهب ضا مي

  اقتههبزي ضا زض اثهط اخهطاي    ثيو ثركهي اؾهت و ثرهف زو  واکهنف متغيطههبي کهال      
زهس. ثط هميو اؾبؼ اثتهسا ميهعا  مغييهطات انتكهبض کهطثو حبنهل اظ       ؾنبضياهب نكب  مي

ميهب    1ي مرتلف ثط مجنبي پيانسهبي پؿيو و پيكيوهب ثرفمهطف کبزهبي واؾاه زض 
محبؾجه قسه اؾت. قااهس حبکي اظ آ  اؾهت کهه وضوز ؾهطمبيه ذهبضخي و      هب ثرفايو 

(، زض 2ي مؼطيف قهسه ماهبثق ثهب خهسول )    ظا ثطو هبي زض چهبضچاة قاک TFPافعايف 
 ثيكهتط قاز که مناجق ثط نتبيح ، مندط ثه افعايف انتكبض کطثو ميهب ثرفقطيت ثه امفب  

 مابلؼبت پيكيو زض ثيو کكاضهبي زض حبل ماؾؼه اؾت.

                                                           
 ( مكرم قسه اؾت.1395پاض )ايو پيانسهب زض مابلؼه کبويبني 1.
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زههس ميهعا  مغييهطات انتكهبض کهطثو حبنهل اظ مههطف        ؾبظي نكب  مينتبيح قجيه
، TFPو ثهجهاز   FDIي مرتلهف زض اثهط وضوز   هب ثرفزهبي واؾاه ماليس زاذل ماؾط کب

ي گبظ، نفت، ظغبل ؾنگ و کكبوضظي و آ  ههم نهه زض   هب ثرفمثجت ثازه و منهب زض ماضز 
قهاز کهه   ، مالحظه مهي هب ثرفهبي واؾاه مهيه قسه اظ ممبمي زيگط ماضز مهطف نهبزه

( ضوي زازه ثبقهس، قهبهس   C1و  A1 ،B1ي زض حهس ثهبزيي )ؾهنبضياهب    TFPوقتي قاک 
 TFPکبهف انتكبض کطثو زض اثط مهطف کبزي واؾاه هؿتيم. ايهو ثهسا  مؼنبؾهت کهه     

 ماانس زض کبهف انتكبض کطثو مؤثط ثبقس.مي FDIثيف اظ افعايف 
ههبي مثجهت   زهس قاکمحبؾجبت مطثال ثه متغيطهبي کال  اقتهبزي نيع نكب  مي

ي مهاضز ثطضؾهي   ههب  ثرهف هب ماخجبت افعايف ماليس ممهبمي  واضز قسه زض ممبمي ؾنبضيا
 ،ثرف گبظ ضا فطاهم کطزه اؾت. ثط مجنبي نتبيح مطثال ثه ميعا  ماليهس ثرهف گهبظ    خع ثه
زض حس  TFPقاز که قاک منهب ظمبني ماخت افعايف ماليس مي FDIماا  گفت وضوز مي

ط قهاک مثجهت ػطضهه    (، امفب  افتس و ثه ػجهبضت زيگه  C2و  A2 ،B2پبييو )ؾنبضياهبي 
  .TFPؾطمبيه منثيط ثيكتطي ثط ثهجاز ؾا  ماليس زاضز مب قاک مثجت 

زههس ثرهف   هبي کال  اقتهبزي و ضفبه نكهب  مهي  نتبيح مطثال ثه مغييطات قبذم
هب زض ممهبمي ؾهنبضياهب ضوثطوؾهت و زض مقبثهل     کكبوضظي ثب افعايف ؾا  ػمامي قيمت

ثهط و ؾهبيط   اي، نهنبيغ انهطغي  زهبي ؾهطمبيه هبي نفتي، ثط ، ثرف کبي فطآوضزههب ثرف
کننهس.  ههب ضا مدطثهه مهي   ننبيغ ثط اؾبؼ ممبمي ؾنبضياهب، کبهف ؾا  ػمهامي قيمهت  

زهنهس  ي ظغبل ؾنگ، نفت، گبظ و ذسمبت، منهب ظمبني کبهف قيمت ضا نكب  مهي هب ثرف
ک ، اثهط قها  ههب  ثرهف زض حس پبييني امفب  افتس يب ثه ػجبضت زيگط زض ايو  TFPکه قاک 

FDI هب ثط اثط قاک زض خهت کبؾتو اظ ؾا  ػمامي قيمتTFP    غلجهه زاضز. همچنهيو
ي ماضز ثطضؾي نكب  اظ منييس انتظهبض مئاضيهک مجتنهي ثهط اثهط      هب ثرفمغييطات ماليس زض 

زض ممبمي ؾهنبضياهب قهبهس افهعايف ماليهس      ثط ضقس ماليس زاضز. TFPو  FDIمثجت قاک 
ثيكتطيو و زض ؾهنبضياي   C1هؿتيم. زض ؾنبضياي ( زض کل اقتهبز GDPنبذبلم زاذلي )

B2       کمتطيو ضقس اقتهبزي ضوي زازه اؾت. همچنهيو افهعايف انتكهبض کهطثو زض ممهبمي
اي پهيف اظ نقاهه مغييهط    که ذاز منييسي ثط قطاضگيطي زض مناقه مكبهسه قازؾنبضياهب 
زههس  ميحساکثط مقساض ضا نكب   C1نيع زض ؾنبضياي  EVاؾت. مؼيبض ضفبهي  EKCخهت 
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و  FDIاظ کبنهبل   TFPکه مؤيس اثطات مثجت متقبثل ميب  ضقس ماخازي ؾطمبيه و ثهجهاز  
  .1ضقس ماليس نبذبلم زاذلي اؾت

 
 تحليل حساسيت -5-4

وضي ثب ماخه ثه اينکه زض ؾنبضياهبي ططاحي قسه ؾمت ػطضه اقتهبز اظ کبنبل ثههطه 
گيهطز، محليهل   ثيط قهطاض مهي  محت من FDIکل ػاامل و افعايف ماخازي ؾطمبيه نبقي اظ 

قهاز.  هبي خبنكيني زض زضذت ماليس اضائه ميپبضامتط قبمل کكف 7حؿبؾيت مطثال ثه 
محبؾجه و اثط آ   ،زضنسي زض هط پبضامتط 50و  100ايو محليل حؿبؾيت ثب فطو مغييط 
 قاز.ثط ميعا  ماليسات هط ثرف اضائه مي

ؿيبض ظيهبزي ثهب مغييهطات ماليهس ههط      مقبزيط ميبنگيو، اناجب  ث 2زهسنتبيح نكب  مي
هبي مؼطيف قسه زاضز و همچنيو مقبزيط انحطاف مؼيهبض زض  ثرف زض اثط واضز آمس  قاک

ثؿيبضي اظ مااضز مقطيجبً نفط اؾت و زض ثطذي مااضز نيهع زض مقبيؿهه ثهب مقهساض ميهبنگيو      
 ؾهبظي  جيهقه . ايو ماضاع ػالوه ثط اينکه نكبنگط زقت ثهبزي نتهبيح   ثبقس ميثؿيبض نبچيع 

کنهس.  قسه اؾت، ثؿتبض ثؿيبض ذاة مسل و کبليجطه ثاز  مقبزيط پبضامتطهب ضا نيع منييس مي
ضفهت نتهبيح محليهل حؿبؾهيت، انحهطاف      انتظهبض مهي   ،کبليجطه نكسه ثاز يذاث ثهاگط الگا 

ؾهبظي قهسه اوليهه    ؾبظي قسه زض پي مغييطات زض پبضامتطهب اظ مقهبزيط قهجيه  مقبزيط قجيه
 مالحظه قاز.

ثطاي محبؾجه فبنله اطمينب  زض محليل حؿبؾيت اظ ق يه چي ثهي قهف اؾهتفبزه    
قاز، ظيطا زض ايو حبلت لعومي ثه فطو کطز  قکل ذبنهي اظ ماظيهغ احتمهبل ثهطاي     مي

نتبيح مطثال ثه محليل حؿبؾيت نيؿت. ثهط اؾهبؼ ايهو ق هيه، حهساقل کؿهطي اظ ههط        
K/1)-1مدماػه مكبهسات )

2
گيطز و ثهط  ؼيبض اظ ميبنگيو قطاض ميانحطاف م K(، زض فبنله (

 ايو اؾبؼ زاضيم:
X% اظ مكبهسات زض فبنله 75 -1  2 .قطاض زاضنس 
X% اظ مكبهسات زض فبنله 9/88 -2  3 .قطاض زاضنس 
X% اظ مكبهسات زض فبنله 95 -3 . 4  قطاض زاضنس. 47
Xاظ مكبهسات زض فبنله  99% .4  10 .قطاض زاضنس 

                                                           
 خساول مطثاطه زض فبيل ضميمه اضائه قسه اؾت.. 1
 خساول زض فبيل ضميمه ماخاز اؾت. .2
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حس ثبز و پبييو زض فاانل اطمينب  فا  زض قطاياي که مقهساض ميهبنگيو ثهب زضنهس     
مغييطات زض متغيط ماضز ثطضؾي، پؽ اظ واضز آمس  قهاک مقطيجهبً ثطاثهط ثبقهس و انحهطاف      

يهک نقاهه ضا    حقيقهت س و زض مؼيبض ثؿيبض کاچک ثبقس، ثط يکسيگط مناجهق ذااهنهس قه   
. ثهه  ثبقهس  مهي زهس. ايو قطايط زض خساولي که زض ضميمه ماخاز اؾت، ثطقهطاض  نكب  مي

% و ثطاي يکهي اظ  95نمانه، حسوز ثبز و پبييو ثطاي فبنله اطمينب   ناضت ثههميو زليل 
 ،که الجته ثب ضوقي کهه زض ق هيه چهي ثهي قهف مؼطفهي قهس        قسه اؾت،پبضامتطهب اضائه 

ا  ايو محبؾجبت ضا ثب اؾتفبزه اظ مقبزيط ميهبنگيو و انحهطاف مؼيهبض کهه زض خهساول      ما مي
 پياؾت آمسه، ثطاي ؾبيط پبضامتطهب نيع اندب  زاز.

 

 گيزي بٌدي ٍ ًتيجِجوع -6
اي ي يهب مناقهه  الملله  ثيوهبي نبمهثهجاز ضواثط ؾيبؾي ميب  کكاضهب زض ؾبيه ماافق

و ثبظ قس  ف بي مدبضي، ثؿتطي ضا ثهطاي وضوز   ماانس ثب کبهف ؾا  ضيؿک اقتهبزيمي
طهي   ظيؿت محيطنس. ماضاع مغييطات کيفيت کايدبز  FDIهبي ذبضخي زض غبلت ؾطمبيه

و ثهجاز ضقس اقتهبزي، ؾؤال ايو محقيق اؾت. ايهو ماضهاع زض قبلهت     FDIفطآينس وضوز 
-GTAPي . چهبضچاة الگاه اؾتيک الگاي مؼبزل ػمامي ايؿتب ماضز ثطضؾي قطاض گطفت

E  ؾهنبضيا ططاحهي    6و اقتهبزي فطآينس فا  انتربة و  محياي ظيؿتثطاي محليل اثطات
انتكبض کطثو حبنل اظ مهطف کبزهبي واؾهاه منههب زض    ه اؾت کهنتبيح نكب  زاز ه وقس

ماانس زض ثطذي مااضز، کبهف انتكهبض   مي ثبقس اـ نهيكيثزض حس  TFPقطاياي که قاک 
کل ػاامل کهه ذهاز اظ    وضي ثهطهثبقس. ثه ػجبضت زيگط اثط ثهجاز کطثو ضا ثه زنجبل زاقته 

FDI پصيطز، ثط کبهف انتكبض کطثو ثيف اظ افعايف نهطف زض   مي منثيط مثجتFDI   .اؾهت
مهاا  ثهه نقهف مههم     همچنيو ثب ماخه ثه نتبيح مطثال ثه انتكبض کطثو زض ثرف گبظ، مي

 ؾطضيعهبي مکنالاغيکي زض کبهف انتكبض کطثو پي ثطز.

 ،قاز ظيؿت محيطماانس مندط ثه مرطيت ثه کكاض مي FDIنتيده اينکه نطف وضوز 
مگط آنکه ؾطضيع مکنالاغيکي مؼنبزاضي ثه همطاه زاقته ثبقس که ثهجاز قبثل ماخهي ضا زض 

TFP  پسيس آوضز. زض غيط ايو ناضت محققPHH     زوض اظ انتظبض نيؿت. نتهبيح مطثهال ثهه
ض کنهبض نتهبيح مغييهطات انتكهبض آزينهسه زض اثهط مههطف        ز ههب  ثرفمغييطات ميعا  ماليس 

ضا مهساػي   محياهي  ظيؿهت ماانس ف بي منحني کهاظنتؽ  کبزهبي واؾاه ماليس زاذل مي
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قاز کهه  اؾتسزل مي گانه ايوي مرتلف اقتهبزي، هب ثرفکنس. ثب مدؿم ايو منحني زض 
 همطاه ثازه اؾت. هب ثرفط ثيكتضقس ماليس ثب ضقس انتكبض زض 

ثط اقتهبز ايطا   TFPو  FDIهبي مثجت هبيت اينکه ماضاع محليل پايبي قاکزض ن
ماضاػي ثهطاي محقيقهبت    ػناا  ثهماانس زض پي ثهجاز ضواثط ثب کكاضهبي ماؾؼه يبفته مي

ههبي مؼطيهف قهسه    قطاض گيطز. زض ايو محقيهق امکهب  محليهل اثهطات قهاک      مسنظطآمي 
اگهط   کهه  زضحبلي ه اؾت،طي ظمب  ممکو نجاز ايؿتبيي الگاي ماضز اؾتفبزه، زض واؾاه ثه

( زض اقتهبز ايهطا  مؼطيهف و حهل قهاز،     DCGEالگايي پايب ثطاي محليل مؼبزل ػمامي )
 ههبي  ثرهف ماا  ضونس آمي متغيطهبي کال  و حتي ضونس مغييطات انتكهبض کهطثو ضا زض   مي
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