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چكيده
زمينه و هدف :در ادبیات اقتصادی به منظور ارزیابی سیاستهای برنامهریزان و تصمیمگیرندگان و دولتها شاخصهای مختلفی ارایه شده
است .یکی از مهمترین این شاخصها بهرهوری کلی عوامل تولید است که در آن میزان تمام محصوالت به میزان تمام نهادهها سنجیده
میشود .اگر در این شاخص رشد وجود داشته باشد ،به معنی آن است که سیاستهای مدیران در استفاده از نهادهها مؤثر بوده است.
محاسبه و سنجش بهرهوری دارای اهمیت زیادی است به گونهای که هم محاسبه آن امکانپذیر باشد و هم به واقعیتهای اقتصاد نزدیک
باشد .یکی از مسائلی که بر بهرهوری اثرگذار است مسائل زیستمحیطی از جمله انتشار آلودگیها است .اگر در محاسبه بهرهوری چنین
مسئلهای در نظر گرفته نشود ،محاسبه بهرهوری را به شدت مخدوش خواهد کرد و موجب گمراهی مدیران و سیاستگذاران میشود.
روش بررسی :در این مطالعه با استفاده از الگوی مانده سولو تعمیمیافته ،عالوه بر محاسبه بهرهوری سبز اقتصاد ایران ،بهرهوری بدون
حضور متغیر آلودگی با سناریوهای مختلف برآورد و با سایر مطالعات مقایسه گردید .در نهایت کشش انتشار آلودگی و قیمت سایهای انتشار
آلودگی محاسبه گردید.
یافته ها :نتایج نشان میدهد رشد بهرهوری سبز برای دوره  9531-19بهطور متوسط  -9/81درصد بوده است که بدون حضور اثر انتشار
آلودگی برابر  -9/28درصد خواهد بود .بنابراین بدون حضور آثار انتشار آلودگی ،بهرهوری بطور متوسط  2/82واحد درصد ،بیشتر برآورد
میشود .بنابراین بدون لحاظ نمودن آثار زیستمحیطی ،موجب گمراهی برنامهریزان خواهدشد .همچنین کشش انتشار آلودگی 2/59918
برآورد شده است.
نتيجهگيری :بر این اساس قیمت سایه ای انتشار آلودگی برای اقتصاد ایران بطور متوسط حدود  9/25میلیون ریال در هر تن برآورد
گردید.
واژههای کليدی :بهرهوری سبز ،انتشار آلودگی ،قیمت سایهای ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: In economic literature, policy planners and decision-makers and
governments to evaluate the various indicators presented various indices. One of the most important
indices is Total Factor Productivity where ratio of all products to all inputs is measured. If there is
growth, it means that the manager policies have been effective in the use of inputs. Calculateion and
measurement of TFP is importance so that both calculations of it should be possible and it closed to
realty of economy. One of affective problem on TFP is environmental issues such as pollution
emission. If this issue is not considered in the calculation of TFP, Calculated TFP will severely flawed
and mislead the managers and policy makers.
Methods: In this study by using extended Solow residual model, in addition of Iran’s green TFP
calculation, TFP without pollution emission variable by using several scenarios are estimated and
compared with other studies. Finally, pollution emission elasticity and shadow price of it are
estimated.
Results: Results indicate green TFP growth for yeas of 1978-2012 is -1.28 percent that in without
pollution emission variable scenario is -1.02. So, difference between with and without pollution
emission variable scenarios is 0.26 unit percent. So, if environmental issues are not considered in TFP,
it will be misleading for planner.
Conclusion: Also pollution emission elasticity are specified 0.31142. Accordingly, pollution emission
shadow price of Iran’s economic are estimated 1.03 Mil Rls/tonne.
Keywords: Green TFP, Pollution emission, Shadow price, Iran.

1- Assistant professor of agricultural economics, Department of Agricultural Economics, Sayyed Jamaleddin
Asadabadi University (SJAU), Hamedan, Iran.* ( Corresponding Author)

بهرهوری سبز اقتصاد ایران با رویکرد زیستمحیطی...

11

زمينه و هدف
در ادبیات اقتصادی به منظور ارزیابی سیاستهای برنامههریزان،

از نهادهها مثبت بوده است .برای این منظور همهواره کشهورها و

تصمیمگیرندگان و دولتهها شهاخصهای مختلفهی ارائهه شهده

سازمانهای ملی (برای مثال سازمان ملی بهرهوری در ایهران) و

است .از این شهاخصها میتهوان بهه شهاخص رشهد اقتصهادی،

بینالمللی (برای مثال سازمان بهرهوری آسهیایی) بههرهوری در

شاخص نرخ تورم ،نرخ بیکاری یا اشتغال ،ضریب نابرابری درآمد

سطوح مختلف اقتصاد را هر ساله مورد بهرآورد و سهنجش قهرار

اشاره کرد .این شهاخصهای ههر کهدام بهه بررسهی جنبههای از

میدهند و روند آن در طی سالهای مختلهف رصهد مینماینهد.

اقتصاد میپردازد که مرتبط با دیگر بخشها نیز میباشد .بهرای

این امر آنچنان اهمیت دارد که در هدفگذاری برنامهه چههارم

مثال نرخ بیکاری ارتباط تنگاتنگی بها رشهد اقتصهادی و تولیهد

توسعه کشور ،از  1درصد رشد اقتصهادی ههدف 8/3 ،درصهد از

دارد .بنابراین ارزیابی رشد اقتصادی یا تولیدات میتواند نشهانی

محل افزایش بهرهوری برنامهریزی شده بهود .امها آن هه در ایهن

از رشد اشتغال یا بیکاری باشد .یکی از شاخصهای مهم در ههر

هدفگذاریها و اهداف ،اهمیت دارد ارزیابی و سنجش بهرهوری

نظام اقتصادی ،نسبت میزان تولیدات به میهزان نهادهههای بهه-

بههه گونهههای اسههت کههه هههم محاسههبه آن امکانپههذیر و هههم بههه

کاررفتههه در فراینههد تولیههد اسههت .ایههن شههاخص را بهههرهوری

واقعیتهای نظام اقتصادی نزدیک باشد .یکی از مسائلی کهه بهر

میخوانند .بهرهوری در حقیقت میزان نههاده مهورد اسهتفاده در

بهرهوری هر نظام اقتصادی اثرگذار است مسائل زیسهتمحیطی

تولید یک واحد محصول و یا میزان تولید بههدسهتآمده از یهک

از جملههه انتشههار آلودگیههها اسههت .آلودگیههها آثههار مثبههت

واحد نهاده اسهت .بههرهوری شاخصهی اسهت کهه میهزان رشهد

سیاستهای افزایش بهرهوری را کاهش میدهند ،در نتیجه اگهر

محصول را بهصورت یهک جانبهه (تنهها از دیهد تولیهد) بررسهی

در محاسبه بههرهوری چنهین مسهئلهای در نظهر گرفتهه نشهود،

نمیکند و تالش دارد تا میزان رشد محصول را در ارتباط میزان

محاسبه بهره وری را به شدت مخهدوش خواههد کهرد و موجهب

رشد استفاده از نهاده در نظر بگیرد .بهرهوری انواع مختلفی دارد

گمراهی مدیران و سیاستگذاران میشود .بهرآورد بههرهوری در

که هر کدام کاربردهای مختلفی در ارزیابی واحدهای تولیهد یها

ایران در سطوح مختلف از جملهه کهل اقتصهاد ،زیهر بخشههای

اقتصاد دارد کهه از آنهها میتهوان بهه بههرهوری جزئهی نههاده،

اقتصادی (از جمله کشاورزی و صنعت) و محصول در مطالعهات

بهرهوری چند نهادهای و بهرهوری کلی عوامل تولید اشاره کهرد.

زیادی صورت گرفته است .برای مثال بانهک مرکهزی ..ا .ایهران

در حقیقت بهرهوریِ جزئی نهاده ،به میزان تولید حاصل از یهک

( ،)9خاورینژاد (،)8کمیجانی و شاهآبادی ( ،)5مقهدمتبریهزی و

واحد از یک نهاده خاص گفته میشود .رشد در این شاخص بهه

ولیزادهزنوز ( ،)1نایبی و همکاران ( )3و سازمان ملی بههرهوری

معنی ،افهزایش بههرهوری آن نههاده خهاص اسهت .امها همیشهه

( ،)2بهرهوری کلی عوامل تولید اقتصاد ایران ،بانک مرکهزی ..ا.

پیشرفت فناوری ،عامل افزایش شاخص بهرهوری نههاده نیسهت.

ایران ( ،)9حسینی و همکاران ( )7و سازمان ملی بهرهوری (،)2

مثالً جایگزینی نهادهها میتواند عامل افزایش بههرهوری جزئهی

بهرهوری کلی عوامهل تولیهد بخهش کشهاورزی ،حکیمهیپهور و

باشد که حاصل از یک فعالیت بهاری پیشهرفت فنهاوری نیسهت.

همکههاران (،)1امیرتیمههوری و خلیلیههان ( )1و سههازمان ملههی

بهرهوری چند نهادهای نیز همانند بهرهوری جزئی نههاده اسهت

بهرهوری ( ،)2بهرهوری کلی عوامل تولید بخش صنعت را برآورد

تنها بجای یک نهاده چند نهاده در آن در نظر گرفتهه میشهود.

کرده اند .عالوه بر این مطالعات ،مطالعات زیادی نیهز بهه بهرآورد

اما یکی از مهمترین شاخصهای بهرهوری ،بهرهوری کلی عوامل

بهرهوری کلی عوامل تولید یک محصهول پرداختهانهد کهه از آن

تولید است که در آن میزان تمهام محصهوالت بهه میهزان تمهام

جمله میتوان به سالمی و شههبازی ( ،)92در بههرهوری تولیهد

نهادهها سنجیده میشود .یعنی اگر در این شاخص رشهد وجهود

گندم آبی (بخش کشاورزی) ،نصر اصهفهانی و رضهوی ( ،)99در

داشته باشد ،به معنی این است که سیاست مدیران در اسهتفاده

بهرهوری شرکتهای خودروسازی (بخش صنعت) اشاره کرد .اما
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نکته مهم در این مطالعات نبود آثار زیستمحیطی در محاسهبه

شد .در بخش بعد به بررسهی روششناسهی محاسهبه بههرهوری

بهرهوری کلی عوامل تولید میباشهد .امها مطالعهات خهارجیای

اقتصاد ایران با درنظر گرفتن آثار انتشار آلودگی میپردازد.

وجود دارد که بهرهوری را با در نظر گرفتن آثار زیسهتمحیطهی
مانند آلودگی برآورد و محاسهبه نمودهانهد98( .و ،)95بههرهوری
کلی عوامل تولید را با درنظر گرفتن اثر زیستمحیطی (بهصورت
تولید کاالی بد) ،در کشورهای عضو سازمان همکاریها و توسعه
اقتصادی ( )OECDمحاسبه کردند .نتایج آنها عالوه بر برآورد
کشش انتشار دیاکسیدکربن برابهر  ،2/221نشهان داد کهه اثهر
انتشار دیاکسیدکربن بر بهرهوری کلی عوامل تولید در روسهیه،
ایرلند ،بریتانیا و سوئد بسهیار زیهاد اسهت بههطهوریکهه تقریبهاً
بهرهوری کلی عوامل تولید با در نظر گرفتن اثر انتشهار آلهودگی

روش بررسی
در این بخش به بررسی چگونگی محاسبه بهرهوری کلی عوامل
تولید اقتصاد ایران با در نظر گرفتن آثار انتشار آلودگی پرداخته
میشود .سپس چگونگی محاسبه کشش انتشار آلودگی و قیمت
سایهای آن ارایه میشود .برای این منظور ،ابتدا فرض میشود
منحنی تبدیل حداکثر مقدار تولید ( کاالی خوب )Y-و انتشار
آلودگی (کاالی بد )R-در فضای

N


 (Y, R)  Rنسبت به

M


بُردار نهادههای  Xدر فضای  ، Rبصورت زیر باشد:

H(Y, R, X, t)  1

 2/7واحد درصد کمتر از بهرهوری کلی عوامل تولید بدون نظهر

()9

گرفتن اثر انتشار آلودگی در بریتانیا و ایرلند است .در مطالعهای

که در آن t ،شاخصی از زمان است .بر اساس الگوی ارائهشده

مشابه ،دنه

و مهوروگین ( ،)91بههرهوری درکشهورهای شهر

توسط برنت و همکاران ( ،)98بردار نهادههای  Xشامل

آسیایی محاسبه نمود .نتایج این مطالعه نشان داد بهرهوری کلی

نیرویکار و موجودی سرمایه میشود یعنی ). X  (L, K

عوامل تولید با در نظر گرفتن اثر انتشار آلودگی برای کشورهای

بنابراین  Hتوصیفکننده ترکیب محصول و نهادهها در زمانیکه

چین و فیلیپین ،تایلند و انهدونزی بهه ترتیهب  9/9 ،8/3 ،9/8و

تولید کارا است ،میباشد H .غیرکاهشی در نهادهها و انتشار

 9/8واحد درصد کمتر از بهرهوری کلی عوامل تولید بدون نظهر

آلودگی و غیرافزایشی در محصول نهایی است یعنی H Y  0

گرفتن اثر انتشار آلودگی است .دیگهر مطالعهات در ایهن زمینهه

و  H R , H X  0است .این مسئله بیانگر آن است که

میتوان به آیکن و پاسوکاران ( ،)93محاسبه بههرهوری صهنعت

محصولِ بیشتر ،تنها با قبول افزایش انتشار آلودگی امکانپذیر

ساخت ایاالتمتحده (اثر آلودگی هوا) ،کوئستا و همکاران (،)92

است زیرا  dY dR   H R H Y  0و یا برعکس ،انتشار

در محاسبه اثر کارایی زیسهتمحیطی و فیهر و همکهاران (،)97

آلودگی تنها با پذیرش محصولِ کمتر ،کاهش مییابد.

اشاره نمود .بر اساس آنچه اشاره شد ،میتوان اهمیهت بررسهی

مشتق لگاریتمی تابع تبدیل نسبت به زمان ،که به عنوان

اثر انتشار آلودگی را بر شاخص بهرهوری که یکی از شاخصهای

پیشرفت فناوری یا رشد بهرهوری کل عوامل تولید تفسیر

مهم در ارزیابی سیاستهای اقتصادی است ،را مشاهده کرد.

می شود ،برابر مجموع وزنی محصوالت منهای مجموع وزنی

بنابراین با توجه به اینکه تهاکنون مطالعههای در مهورد بهرآورد

نهادهها است .دیفرانسیل کل رابطه ( )9بهصورت رابطه ()8

بهرهوری اقتصاد ایران بها در نظهر گهرفتن آثهار انتشهار آلهودگی

میباشد.

(بهرهوری سبز) ،صورت نگرفته اسهت ،ایهن مطالعهه بهه دنبهال
محاسههبه بهههرهوری اقتصههاد ایههران و مقایسههه آن بهها بهههرهوری
محاسباتی بهدون در نظهر گهرفتن آثهار انتشهار آلهودگی اسهت.

()8

H Y i Y i d ln Y i
d ln H
 

dt
H
dt
i
H R R i d ln R i H X i X i d ln X i
 i

H
dt
H
dt
i
i

هم نین عالوه بر محاسبه بهرهوری سبز ،کشش انتشار آلودگی

که در آن ،چنانچه وزن محصول و نهادهها بهصورت کشش

و قیمت سایهای انتشار آلودگی در این مطالعه محاسهبه خواههد

نوشته شود ،رابطه ( )8بهصورت رابطه ( )5تبیین میشود.

بهرهوری سبز اقتصاد ایران با رویکرد زیستمحیطی...

()5

d ln H
d ln Y i
   ε HY i

dt
dt
i
d ln R i
d ln X i
 ε HR i
 ε HX i
d
t
dt
i
i

که در آن ،چنانچه رشد محصول بیشتر از رشد وزنی نهادهها و
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()2

با حل رابطه ( )3و ( ،)2رابطه ( )7بوجود خواهد آمد.
()7

انتشار آلودگی (محصول بد) باشد ،رشد مثبت بهرهوری وجود
خواهد داشت .البته اگر عالمت کشش کاال و خدمات ( ) ε HY i
منفی و کشش انتشار آلودگی (  ) ε HR iو نهادهها ( ) ε HX i
مثبت باشند .به منظور تفسیر رابطه ( )5بایستی به نقش انتشار
آلودگی به عنوان کاالی بد توجه شود .برای این منظور از الگوی
رشد مستمر که در آن تمامی نهادهها و محصوالت همانند
بهرهوری با نرخ ثابتی رشد میکنند ،استفاده میشوند .بر این
اساس ،رشد کمتر در محصول بد یعنی انتشار آلودگی تنها وقتی
رشد نهادهها یا بهرهوری بیشتر یا رشد محصوالت کندتر باشد،
رخ میدهد .هر چه تغییر مورد نیاز در نرخ رشد نهادهها،
محصوالت یا بهرهوری کمتر باشد ،کشش انتشار آلودگی کمتر
خواهد بود .یعنی ،کاهش در رشد تولید محصول بد ،آسانتر
قابل حصول است یا هزینه کمتری خواهد داشت ،اگر کشش
محصول بد ،نسبتاً کم باشد .فناوری جدیدی که به تولیدکننده
اجازه میدهد رشد وزنی محصول بد (انتشار آلودگی) را بیشتر
از رشد وزنی محصول کاهش دهد ،رشد بهرهوری را در پی
خواهد داشت .این مسئله به عنوان تغییر فناوری زیستمحیطی


 -   H R  0
R

R:

dY
HR
  PY
 PR  0
dR
HY

   PY

یعنی در سطح بهینه ،تولیدکنندگان محصول بد (انتشار
آلودگی) حتی اگر مالیاتی بپردازند که برابر با درآمد ازدسترفته
ناشی از کاهش انتشار آلودگی باشد ،این مقدار برابر با هزینه
کاهش نهایی  Rیا قیمت سایهای تولیدکننده ( )PRاست که
عالمت منفی خواهد داشت .در حقیقت ،قیمت محصول بد یا
انتشار آلودگی ،منفی است و هزینه کاهش نهایی انتشار آلودگی
به صورت درآمد پیشین از کاالهای تولیدی است اگر از یک
واحد اضافی انتشار آلودگی اجتناب ورزیده شود .در این حالت،
قیمت مربوط به انتشار آلودگی در قالب بهرهوری ،هزینه نهایی
روبروی تولیدکننده برای حصول کاهش مورد نیاز با
سیاستهای مختلف محدودکردن انتشار آلودگی میباشد که
بصورت زیر میباشد.

()1

P Y Y i d ln Y i
d ln H
 i

dt

dt
P R i R i d ln R i
P X X i d ln X i
 i

dt

dt



که در آن    PYi Yi   PR i R i ،است که مجموع

مثبت ،شناخته میشود.

ارزش کل محصوالت و کاالی بهد و     PXi Xiهزینهه

مسئله بعدی این است که وزن محصوالت یا کشش آنها معادل

کههههل نهادهههههها اسههههت .در ایههههن مطالعههههه  Rانتشههههار

سهم آنها در ارزش است در حالی که کشش نهادها و از آن رو

دیاکسیدکربن  ، Co2میباشد (تنها آمار کامهل موجهود مهورد

وزن آنها در بهرهوری ،معادل سهم آنها در هزینه است ،اگر

انتشههار آلههودگی ،انتشههار دیاکسههیدکربن اسههت .البتههه آمههار و

تولیدکننده به دنبال حداکثرکردن سود بصورت رابطه ( )1باشد.

اطالعات اکسید نیترات  NO Xو اکسید سولفور  SO Xبصورت

Max   P Y Y - R - P X X -

()1

) (H(Y, R, X, T) - 1

بر اساس شرایط مرتبه اول ،روابط ( )3و ( )2که به ترتیب
مشتق رابطه ( )1نسبت به تولید محصول ( )Yو انتشار آلودگی
( )Rاست ،وجود خواهد داشت.
()3


 PY   H Y  0
Y

بسیار محدود برای کشور وجود دارد) .نهادهها شامل نیرویکهار
( ،)Lموجههودی سههرمایه ( ،)Kمیباشههد کههه بهها توسههعه الگههوی
باقیمانده سولو ( ،)91بهدست آمده است .اگهر تمهامی قیمتهها
(محصول و نهادهها) مشخص باشند ،انهدازهگیهری بههرهوری بها
استفاده از سهم هزینهههای نهادههها و سههم ارزش محصهوالت

Y:

امکانپذیر میباشد .اما به ندرت قیمهت آلهودگی یها کهاالی بهد
مشخص است ،مگر اینکه سیسهتم مبادلهه انتشهار آلهودگی یها
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17

شهبازی

مالیات برای انتشهار آلهودگی وجهود داشهته باشهد .اگهر چنهین

که در آن ،سهم محصول بد (انتشار آلودگی) در ارزش محصول

سیستمی وجهود نداشهته باشهد ،وزنهها بها اسهتفاده از الگهوی

بصورت میانگین متوالی در طی سال گرفته شده است.

اقتصادسنجی شناسایی میشوند .بهرای مقایسهه بههرهوری کهل

به منظور برآورد ،کشش آلودگی و قیمت سهایهای آن ،ابتهدا بهر

عوامل تولید سنتی (که با الگوی اولیه باقیمانهده سهولو بدسهت

اساس روابط ( ،)99رشد بههرهوری محاسهبه مهیشهود .کشهش

آمده است) با روش توسعهیافته باال ،فرض میشود که تنها یهک

کاالی بد (انتشهار آلهودگی) میتوانهد مسهتقیماً از سههم ارزش

محصول مانند  GDPوجود دارد و ههی محصهول بهدی تولیهد

آلودگی به ارزش کل تولیدات بهدست آید کهه نیازمنهد داشهتن

نمیشود .اگر نهادهها تنها نیرویکار و موجودی سهرمایه باشهد،

قیمت انتشار آلودگی است .این قیمت یا وجهود نهدارد یها بهرای

رابطه ( )1وجود خواهد داشت.

تمامی آلودگیها بهدست آورده نشهده اسهت .بنهابراین بهرآورد

d ln TFP d ln H T d ln Y



dt
dt
dt

()1

 wL d ln L u K K d ln K 



'
dt 
  ' dt
d ln Y d ln Z

dt
dt



که در آن T ،نشاندهنده حالتی خاصی از تابع تبدیل است کهه

کشش کاال و محصول بد (انتشهار آلهودگی) بهرای رابطهه (،)98
میتواند بهطهور مسهتقیم بدسهت آیهد .امها میتهوان از الگهوی
اقتصادسنجی تعمیمیافته نیز استفاده کرد .چنانچه رابطه ( )8با

توجه به  1

PY Y

هزینههه کههل منههابع برابههر بهها   '  wL  u K Kمیباشههد.
 d ln Z dtدر حقیقت نرخ ترکیبی از رشد نهادهها است.
الگوی سنتی باقیمانده سولو و رشد بهرهوری توسعه یافته که به
رشد بهرهوری کلی عوامل تولید سبز( Green Total Factor
 )-GTFP–Productivityاشاره دارد که با بازنویسی رابطه
( )1و بر اساس قالب نظری برنت و همکاران( )98بصورت رابطه
( )92میباشد:

()92

d ln H  P Y i Y i  d ln Y

 1

dt
 
 dt
P R i R i d ln R i d ln Y  ' d ln Z



dt
dt
 dt

  '  d ln Z
1  
   dt


d ln Z
d ln R
 (1 
)
dt
dt
PY Y
PY Y

میباشد .کهه بها سادهسهازی رابطهه ( ،)98رابطهه ( )95بدسهت
میآید.




Y t   0   1 Zt   2 R t   t

()95

که در آن  0 ،عرض از مبداء  t ،جزء اخالل است .البتهه بهر
اساس الگوی باقیمانده سولو   2   1  1میباشد .بنهابراین
با توجه به اینکه
 2  1- ( PY Y ) 
(P R R P Y Y )  ((P Y Y  P R R ) P Y Y )
)  (P R R P Y Y

که با مرتب سازی رابطه ( )92بر اساس الگوی بهرهروی ،رابطه

()99



که در آن X ،بردار عوامهل تولیهد شهامل نیرویکهار و سهرمایه

i

d ln GTFP d ln TFP


dt
dt
P R R i  d ln Y d ln R i 


 i 
  dt
dt 
i

 d ln H
d ln Y


dt
dt
PY Y

()98



الگوی سنتی بهرهوری و بهرهوری سبز بهصورت زیر خواهد بود.



وجود خواهد داشت.

در آن تنها یک محصول و دو نهاده وجهود دارد .در رابطهه (، )1
 wدستمزد نیرویکار uK ،هزینه اسهتفاده از سهرمایه میباشهد.





PR R

 ،بازنویسی شود ،رابطه (،)98

است ،کشش محصول بد (انتشار آلودگی) با استفاده از برآورد
رابطه ( ،)95بهصورت   HR   2 1 -  1در رابطه ()91
خواهد بود.

بهرهوری سبز اقتصاد ایران با رویکرد زیستمحیطی...
PR R





()91

بود .سپس عالوه بر برآورد کشش انتشار آلودگی ،قیمت سایهای



PY Y

PR R



 HR  

PY Y

2
2

1

PR R
2
1
PY Y
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2

PY Y  PR R



PY Y

همچنین با برآورد رابطه ( ،)95قیمت سایهای انتشار آلودگی بها

انتشار آلودگی در ایران محاسبه میشود.
یافتهها
در این بخش ابتدا بهرهوری اقتصاد ایران بدون توجه بهه انتشهار
آلودگی محاسبه میشود .بهرای ایهن منظهور ابتهدا رابطهه ()95
بدون حضور متغیر انتشار آلودگی با فرض وجود بازده ثابهت بهه

توجه به اینکه )   2   (P R R PY Yاست ،با اسهتفاده

مقیاس محاسبه میشود .برآورد الگوی ( )95با استفاده از روش

از رابطه ( )93محاسبه میشود.

حههداقل مربعههات معمههولی توسههط نرمافههزار شههازم ()Shazam

()93

PR    2PYY
R

کههههه در آن PR ،قیمههههت سههههایهای آلههههودگی PYY ،ارزش
تولیدناخالص داخلی کشهور و  Rمقهدار انتشهار آلهودگی اسهت.
همانطور که مشاهده میشهود ،قیمهت سهایهای آلهودگی منفهی
میباشد.
بنابراین در این مطالعه ابتدا با اسهتفاده از رابطهه ( )1بههرهوری
اقتصاد ایهران بهدون توجهه بهه مسهئله انتشهار آلهودگی بهرآورد
میشود .سپس با استفاده از رابطه ( )99بهرهوری سهبز اقتصهاد
ایران با توجه به مسئله انتشار آلودگی محاسبه میگردد.
دادهها و اطالعات این مطالعه شامل موجهودی سهرمایه ،تعهداد
شاغلین بخش کشاورزی ،ارزش تولید ناخالص داخلهی کشهور و
انتشار دیاکسیدکربن است که موجودی سرمایه اقتصهاد ایهران
به قیمت ثابت سال  9515بر حسب میلیارد ریهال بهر گرفتهه از
گزارش موجودی سرمایه بانک مرکهزی ..ا .ایهران ( ،)91تعهداد
شاغلین کشور برگرفته از آمار نیرویکار و شهاغلین مرکهز آمهار
ایران ،ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به قیمهت ثابهت سهال
 9515بر حسب میلیارد ریال بر گرفتهه از گهزارش حسهابهای
اقتصههادی بانههک مرکههزی ..ا .ایههران ( )82و مقههدار انتشههار
دیاکسیدکربن برحسب هزار تهن برگرفتهه از گهزارش شهاخص
توسعه جههانی بانهک جههانی ( )89میباشهد .بنهابراین در ایهن
مطالعه با استفاده از دادههای باال ،بهرهوری اقتصهاد ایهران بها و
بدون توجه به مسئله انتشار آلهودگی بهرآورد میشهود .مقایسهه
بهرهوری سبز برآوردشده با بهرهوری سنتی محاسبهشده در این
مطالعه و سایر مطالعات از دیگر بخشهای این مطالعهه خواههد

صورت گرفتهاست .آزمون دیکیفولر تعمیمیافته بهرای ایسهتایی
متغیرها ،آزمون تجزیة واریانس بهمنظور تعیین رابطة همخطی،
آزمون بروش پاگان با هدف تعیین وجود ناهمسانی واریهانس در
جزء اخالل و همچنین آزمون دوربین واتسون برای تعیین وجود
خودهمبسهتگی در جهزء اخههالل صهورت گرفتهاسهت .بهههمنظور
آزمون معنیداری متغیرها از آزمون  tاستفاده شدهاست.
در این الگو تنها متغیر موجودی سرمایه خهالص ایهران و نههاده
نیرویکار (تعداد شاغلین) لحاظ شده است .بهر اسهاس گهزارش
بانک مرکزی ..ا .ایران ( )91موجودی سرمایه خالص ایهران بها
استفاده از تشکیل سرمایه ثابت به قیمت ثابهت  9515محاسهبه
شده است .به این ترتیهب ،کشهش (ضهریب) متغیهر موجهودی
سرمایه خالص (از محل ماشینآالت و سهاختمان) 2/72825 ،و
برای نهاده نیرویکار (تعداد شاغلین)  2/85757بهدسهت آمهده
است (جدول  .)9در برخی مطالعهات ،روشههای دیگهری بهرای
محاسبه سهم متغیر سرمایه و نیرویکار مطرح شده است .برای
مثههال تهههامیپور و شههاهمرادی ( )88بههرای محاسههبه سهههم
نیرویکار ،از تقسیم «جبران خدمات کارکنان» بهعالوه نیمی از
«درآمد مختلط خالص» به ارزش افهزوده کشهور بها اسهتفاده از
جدول داده -سهتانده پرداختهانهد .هم نهین ضهریب موجهودی
سرمایه خالص را از کسر «سهم نیرویکهار» محاسهباتی از عهدد
یک ،بدست آورده اند .بر ایهن اسهاس باتوجهه بهه جهدول داده-
ستانده  9512مرکز آمهار ایهران ،سههم نیرویکهار  2/58518و
سهم موجهود سهرمایه  2/27291محاسهبه میشهود .هم نهین
امینی ( )85با استفاده از ماتریس حسهابداری اجتمهاعی 9573
بانههک مرکههزی  ..ا .ایههران سهههم نیرویکههار را  2/57و سهههم
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موجودی سرمایه  2/25برآورد کرده است .پهس از بهرآورد تهابع

نیرویکار (تعداد شاغلین) ،متغیر میزان انتشار  CO8لحاظ شده

تولید اقتصاد ایران بدون حضور اثر انتشار آلهودگی ،تهابع تولیهد

است .به این ترتیب ضریب برای متغیر موجودیسرمایه خهالص

اقتصاد ایران با در نظر گهرفتن متغیهر انتشهار آلهودگی (انتشهار

(از محههل ماشههینآالت و سههاختمان) ،2/21813 ،بههرای نهههاده

 )CO8با استفاده از رابطه ( )95در نرمافزار شازم برآورد گردید.

نیرویکار  2/99137و برای متغیر میزان انتشار دیاکسیدکربن،

در این الگو عالوه بر متغیهر موجهودی سهرمایه خهالص و نههاده

 2/85717بدست آمده است (جدول .)9

جدول  -1برآورد تابع توليد ملی (رابطه )17
)Table 1- Estimation of national production function (Relation 13

سناریوی برآوردی
نبود آثار
انتشار آلودگی
وجود آثار
انتشار آلودگی

ضریب

انحراف معيار

آماره t

آماره خوبی برازش

موجودی سرمایه

**2/72825

2/5121

8/911

R8=2/1127

نیرویکار

***2/85757

2/2511

2/118

JB=8/2295

موجودی سرمایه

***2/21813

2/25517

91/11

R8=2/1912

نیرویکار

***2/99137

2/25551

5/317

JB=7/5315

انتشار دیاکسیدکربن

***2/85717

2/22211

5/311

متغير

مأخذ :یافتههای پژوهش

پس از برآورد سهم نهاده ،رشد شهاخص بههرهوری کهل عوامهل

میشود .نتایج برآورد الگو برای حالت بهرهوری سهبز (بها وجهود

تولید در دوحالت با و بدون وجود اثر انتشار آلودگی به ترتیب بر

آثار انتشار آلودگی) و برای حالت بههرهوری بهدون آثهار انتشهار

اسههاس رابطههه ( )99و ( )1بههرای دوره  9519-9537محاسههبه

آلودگی در شکل ( )9نشان داده شده است.

بهرهوری اقتصاد ایران (درصد)

سال

شكل  -1برآورد بهرهوری در دو حالت با و بدون حضور اثر انتشار آلودگی (خط مقطع :با حضور متغير انتشار آلودگی و خط
پيوسته :بدون حضور متغير انتشار آلودگی)
Figure 1-Estimation of productivity in case of with and without pollution emission impact
)(Dash line: with pollution emission impact and Solid line: without pollution emission impact

بررسی بهره وری اقتصاد ایران در هر دو حالت با و بدون حضهور

سالهای  9522-9528رشد بسیاری داشته است بهطوریکه از

متغیر انتشار آلوگی روند نوسانداری را نشهان طهی دوره مهورد

 -88/11به  95/15درصهد در حالهت بها حضهور متغیهر انتشهار

مطالعه نشان میدهد .بر اساس شکل ( ،)9رشد بههرهوری بهین

آلودگی و از  -52/37به  91/99درصد در حالهت بهدون حضهور

بهرهوری سبز اقتصاد ایران با رویکرد زیستمحیطی...
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متغیر انتشار آلودگی رسیده اسهت .پهس از آن ،بهین سهالهای

سازمان ملی بهرهوری ( 9/58 ،)2درصد میباشد که نشاندهنده

 9521-9521رشد بهرهوری منفی اسهت .امها سهال  9572بهه

اختالف  2/32واحد درصد بین برآورد رشهد بههرهوری سهبز بها

یکباره مقهدار آن مثبهت برابهر  92/15و  98/19درصهد در دو

رشد بهرهوری بدون حضور آثار انتشار آلهودگی اسهت .میهانگین

حالت با و بدون حضور اثر انتشار آلودگی میشود .پهس از سهال

نرخ رشد شاخص بهرهوری کهل عوامهل تولیهد در دوره -9511

 9578رشد بهرهوی ،روند نسبتاً ثابتی را طی کهرده اسهت بهه-

 ،9572در مطالعه حاضر در حالت با حضور آثار انتشهار آلهودگی

طوریکه انحرافمعیار آن  5/22و 5/91درصد در دو حالت بها و

 -2/25درصد و در حالت بدون حضور آثهار آنتشهار آلهودگی بهر

بدون حضور اثر انتشار آلودگی میباشد.

اساس برآورد جدول (2/11 ،)9درصد ،بر اساس ضرایب جهدول

به منظور مقایسهه بههرهوری محاسهباتی بها حضهور اثهر انتشهار

داده ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی 2/15 ،درصد ،بانک

آلودگی در این مطالعه با حالت بدون حضور اثر انتشار آلودگی و

مرکههزی ..ا .ایههران ( 2/18،)9و  2/22درصههد ،خههاورینژاد (،)8

با روشهای مختلف (در سه حالهت بهرآورد ضهرایب بهر اسهاس

 2/31درصد ،نایبی و همکاران ( 2/53 ،)3درصد و سازمان ملهی

محاسبه مطالعه حاضر ،برآورد بر اسهاس جهدول داده سهتانده و

بهرهوری ( 2/18 ،)2درصد میباشهد کهه نشهاندهنده اخهتالف

برآورد بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی) و مقایسهه آن بها

 2/17واحد درصد بهین بهرآورد رشهد بههرهوری سهبز بها رشهد

مقادیر محاسباتی در سایر مطالعهات (بانهک مرکهزی ..ا .ایهران

بهره وری بدون حضور آثار انتشار آلودگی است .آن ه بسیار مهم

( ،)9خاورینژاد ( ،)8مقدم و ولیزاده ( ،)1نایبی و همکاران ()3

است در برآورد بهرهوری بدون توجه بهه انتشهار آلهودگی ،رشهد

و سازمان ملی بهرهوری ( ))2جدول ( )8ارائه شده است.

فزاینده بهرهوری وجود دارد که بها در نظهر گهرفتن اثهر انتشهار

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،میانگین نرخ رشهد

آلودگی ،رشد کاهشی برای آن بهدسهت میآیهد .میهانگین نهرخ

شاخص بهرهوری کل عوامهل تولیهد در دوره  ،9531-9519در

رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در دوره ،9531-9518

مطالعه حاضر در حالت بها حضهور آثهار انتشهار آلهودگی -9/81

در مطالعه حاضر در حالت با حضور آثار انتشهار آلهودگی -9/11

درصد و در حالت بدون حضور آثهار انتشهار آلهودگی بهر اسهاس

درصد و در حالت بدون حضور آثهار انتشهار آلهودگی بهر اسهاس

برآورد جدول ( -9/28 ،)9درصد ،بر اساس ضرایب جهدول داده

برآورد جدول ( -9/81 ،)9درصد ،بر اساس ضرایب جهدول داده

ستانده  -2/12درصد ،بر اساس ماتریس حسهابداری اجتمهاعی،

ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی  -9/82درصهد ،مقهدم و

 -2/15درصد میباشهد کهه نشهاندهنده اخهتالف  2/82واحهد

ولیزاده ( -2/21 ،)1درصد میباشهد کهه نشهاندهنده اخهتالف

درصد بین برآورد رشد بهرهوری سبز بها رشهد بههرهوری بهدون

 2/81واحد درصد بهین بهرآورد رشهد بههرهوری سهبز بها رشهد

حضور آثار انتشار آلودگی اسهت .بها توجهه بهه اینکهه مطالعهات

بهرهوری بدون حضور آثار انتشار آلهودگی اسهت .میهانگین نهرخ

مختلههف دوره زمههانی متفههاوتی را ارزیههابی کردهانههد ،میههانگین

رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولیهد در دوره  ،9572-19در

دورههای مختلف برای مطالعات مختلف در جهدول ( )8بررسهی

مطالعه حاضر در حالت بها حضهور آثهار انتشهار آلهودگی -2/11

شده است .میانگین نرخ رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید

درصد و در حالت بدون حضور آثهار انتشهار آلهودگی بهر اسهاس

در دوره  ،9572-9512در مطالعه حاضر در حالت با حضور آثار

برآورد جدول ( -2/23 ،)9درصد ،بر اساس ضرایب جهدول داده

انتشار آلودگی  2/11درصد و در حالت بدون حضور آثار آنتشهار

ستانده و ماتریس حسهابداری اجتمهاعی  2/99و  2/27درصهد،

آلودگی بر اساس بهرآورد جهدول (2/11 ،)9درصهد ،بهر اسهاس

سازمان ملی بهرهوری ( 2/31 ،)2درصد میباشد که نشاندهنده

ضرایب جدول داده سهتانده  2/11درصهد ،بهر اسهاس مهاتریس

اختالف  2/51واحد درصد بین برآورد رشهد بههرهوری سهبز بها

حسابداری اجتماعی 9/28 ،درصد ،بانک مرکزی ..ا .ایهران (،)9

رشد بهرهوری بدون حضور آثار انتشار آلهودگی اسهت .میهانگین

 2/15و  2/92درصههد ،نههایبی و همکههاران ( 2/11 ،)3درصههد و

نرخ رشد شاخص بهرهوری کهل عوامهل تولیهد در دوره -9512
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 ،9579در مطالعه حاضر در حالت با حضور آثار انتشار آلهودگی

نایبی و همکهاران ( 2/92 ،)3درصهد میباشهد کهه نشهاندهنده

 2/89درصد و در حالت بدون حضهور آثهار انتشهار آلهودگی بهر

اختالف  2/11واحد درصد بین برآورد رشهد بههرهوری سهبز بها

اساس برآورد جدول ( 2/21 ،)9درصد ،بر اساس ضرایب جهدول

رشد بهرهوری بدون حضور آثار انتشار آلودگی است.

داده سههتانده و مههاتریس حسههابداری اجتمههاعی  2/75و  2/73و
جدول  -7مقایسه نتایج مطالعات مختلف در مورد رشد شاخص بهرهوری کل عوامل توليد اقتصاد ایران (درصد)
)Table 2-Comparison of some study results about Iran’s TFP growth index (Percent

ميانگين دوره

31-19

72-12

72-11

37-18

72-19

79-12

برنامه اول

برنامه دوم

برنامه سوم

برنامه چهارم

پنجم*

نتایج جدول ()9

-19
31

-9/81

2/11

-2/25

برنامه

پایه

دوره
مطالعه

مطالعه حاضر (با حضور متغير انتشار آلودگی)
-9/11

-2/11

2/89

8/11

-9/21

9/27

2/12

-1/92

مطالعه حاضر (بدون حضور متغير انتشار آلودگی)
نتایج جدول ()9

-19
31

-9/28
()2/82

2/11
()2/32

2/11
()2/17

-9/81
()2/81

-2/23
()2/51

2/21
()2/11

5/31
()9/92

-2/29
()9/21

9/38
()-2/93

-2/22
()2/82

-5/19
()2/81

جدول داده ستانده

-19
31

-2/12
()2/58

2/11
()2/33

2/15
()2/12

-9/82
()2/88

2/99
()2/33

2/75
()2/38

5/39
()9/27

-2/21
()9/22

9/25
()-2/23

2/12
()2/12

-5/11
()2/22

ماتریسحسابداری
اجتماعی

-19
31

-2/15
()2/53

9/28
()2/31

2/15
()2/12

-9/82
()2/88

2/27
()9/99

2/73
()2/31

5/11
()9/23

-2/91
()2/13

9/21
()2/29

9/22
()2/22

-5/81
()2/12

سایر مطالعات (بدون حضور متغير انتشار آلودگی)
بانک مرکزی ..ا.ایران
()9

-12
72

2/15
()2/51

2/18
()2/13

9/51
()-2/55

بانک مرکزی ..ا.ایران
()9

-12
72

2/92
(-2/81
)

2/22
()2/21

2/28
()-9/23

خاورینژاد ()8

-11
72

2/31
()2/28

9/88
()-2/13

مقدم و ولیزاده ()1

-18
33

-2/21
()2/11

سازمانملیبهرهوری()2

-18
73

9/58
()2/11

2/18
()2/13

نایبی و همکاران ()3

-12
79

2/11
()2/22

2/53
()2/51

5/32
()9/22

2/91
()9/85

2/31
()9/28

9/23
()-2/28
9/71
()2/27

2/92
(-2/23
)

2/52
()9/13

9/25
()9/85

2/52
()-9/59

مأخذ :بانک مرکزی ..ا.ایران ( ،)9خاورینژاد ( ،)8مقدم و ولیزاده ( ،)1نایبی همکاران( ،)3سازمان ملی بهرهوری ( )2و یافتههای پژوهش
*تنها سالهای  9512-18میباشد.
اعداد داخل پرانتز میزان اختالف بهرهوری سبز با بهرهوی بدون حضور متغیر انتشار آلودگی است.

-5/22
()9/92

بهرهوری سبز اقتصاد ایران با رویکرد زیستمحیطی...
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مقایسه باال نیز برای برنامههای اول تا چهارم و سه سال ابتدایی
برنامه پنجم توسعه نیهز صهورت گرفتهه اسهت .همهانطهور کهه

بههر اسههاس بههرآورد جههدول ( )9بهها اسههتفاده از رابطههه
(،)91کشش انتشار آلودگی بهصورت زیر میباشد.

مشاهده میشود اختالف در برنامه اول  ،9/92برنامه دوم ،9/21
برنامه سوم ،-2/93 ،برنامه چهارم  2/82و برنامه پنجم اخهتالف

0/23747
 0/31142
1  0/23747

 2/81واحد درصدی بین برآورد بهرهوری سهبز اقتصهاد ایهران و

یعنهی بهها یههک درصههد افههزایش یهها کههاهش در میههزان آلههودگی،

برآورد بهرهوی بدون حضور متغیر انتشار آلودگی وجود دارد.

 2/59918درصد تولید ناخالص داخلی افزایش و کاهش مییابد.

در جدول ( ،)8میزان اختالف بهرهوری سبز برآوردی با بهرهوری

یعنی اگر دولهت در یهک برنامههریزی  32سهاله بخواههد تولیهد

محاسباتی در سناریوهای مختلف بدون اثر انتشار آلودگی ارایهه

ناخالص داخلی را  92درصد افزایش دهد ،میزان انتشار آلهودگی

شده است .همانطور که مشاهده کهرد بطهور متوسهط بههرهوی

به میزان  5/99درصد افزایش خواهد یافت .همچنین بر اسهاس

سبز میزان کمتری از بهرهوری بدون حضور اثر انتشهار آلهودگی

رابطه ( )93قیمت سایهای انتشهار آلهودگی بهرای دوره -9519

دارد (جدول .)8

 9535بهدست میآید که در شکل ( )8روند آن نشان داده شده

 HR 

است.

شكل  -7برآورد قيمت سایهای انتشار آلودگی (ميليون ریال در هر تن)

قیمت سایهای انتشار آلوودگی (میلیون ریال در هر تن)

سال

)Figure 2- Estimation of pollution emission shadow price (Mil Rials per ton

بررسی روند قیمت انتشار آلودگی نشانمیدهد قیمهت سهایهای

( ،)8قیمت سایهای انتشار آلودگی از  -9/39میلیون ریال در هر

انتشار آلودگی ،رونهد کاهنهده ولهی بها نوسهانی را در طهی دوره

تن در سال  9531تا  -2/71میلیون ریهال در ههر تهن در سهال

 9537-9519داشته است .این روند در طهی سهالهای -9521

 9519در نوسان بوده اسهت .در طهی سهالهای مهورد مطالعهه

 ،9525شتاب بیشتری داشهته اسهت امها پهس از آن تها سهال

دارای میانگین  -9/25و انحرافمعیار  2/225میلیهون ریهال در

 ، 9575روند افزایشی را پیموده است .پس از سال  ،9577رونهد

هر تن بوده است .با توجه به محاسبات قیمت سایهای طی سال

کاهشی قیمت سایهای انتشار آلودگی ادامه پیدا کرده است و در

 ،9531-19قیمت سایهای انتشار آلودگی 9/25 ،میلیهون ریهال

سال  ،9571با مبلغ  -2/71میلیون ریال در ههر تهن کهمتهرین

در هر تن بوده است که با فرض هر دالر 52222 ،ریهال ،قیمهت

قیمت را در طی دوره مورد مطالعه ایجاد کرده است .پهس از آن

سایهای انتشار آلودگی حدود  53دالر خواهد شهد .ایهن مقهدار

تا سال  ،9519روند نسبتاً ثابتی طی شده است .براساس شهکل

برای کشورهای عضو سازمان همکاریها و توسعه اقتصهادی ،در
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سال  8295از کمتر از  32دالر تا حدود  322دالر برآورد شهده

اقتصاد پیشرونده ،اجتنابناپذیر است اما بها توجهه بهه بهرآورد

است .در ایران شاکری و همکاران ( ،)81قیمت سهایهای انتشهار

کشش انتشار آلودگی ،میتوان حجم و مقدار آن را بهرای آینهده

آلودگی دیاکسید کربن را  11/595ریال درهر کیلو برای بخش

پیشبینی کرد .داشتن نگاهی واقعی و دقیق از آن هه در آینهده

حمل و نقهل طهی سهالهای  9573-11بهرآورد کردهانهد و یها

اتفا میافتد ،میتواند به دولتها کمک کند تا برنامههریزیها و

اسماعیلی و محسهنپور ( )83قیمهت سهایهای انتشهار آلهودگی

قوانین مناسبی در جهت کنترل و کاهش انتشهار آلهودگی اجهرا

اکسیدهای نتیروژن و گوگرد نیروگاههای کشور برای سهالهای

نمههود .هم نههین بههرآورد قیمههت سههایهای انتشههار آلههودگی بههه

 9522-11را بههه ترتیههب  91112/1و  97271/5ریههال بههرآورد

برنامهریزان کمک میکند که در محاسبه تولیدات بهویژه تولیهد

کرده اند .البته آن ه مشههود اسهت ایهن ایهن اسهت کهه قیمهت

ملههی ،آثههار مخههرب زیسههتمحیطی را وارد نماینههد و تصههویر

سایه ای انتشار آلودگی با افزایش درآمد خالص داخلی رابطههای

دقیقتری از واقعیتهای اقتصادی کشور داشته باشند.

مستقیم دارد و هر کشوری که سطح درآمدی و در نتیجه سطح

در یک جمعبندی ،بر اساس نتایج تحقیق ،لحهاظ نمهودن آثهار

توسعه یهافتگی آن بهیشتهر اسهت دارد ،دارای قیمهت سهایهای

زیستمحیطی بویژه انتشهار آلهودگی در محاسهبه شهاخصهای

باالتری برای انتشار آلودگی است.

اقتصههادی از جملههه بهههرهوری در تههدقیق ارزیههابی سیاسههتهای

بحث و نتيجهگيری
بر اساس نتایج مطالعهه ،رشهد بههرهوری سهبز بهرای دوره -19
 9531بطور متوسط  -9/81درصد بوده است که بهدون حضهور
اثر انتشار آلودگی برابر  -9/28درصد خواهد بود .بنابراین بهدون
حضور آثار انتشار آلودگی ،بهرهوری بطور متوسهط  2/82واحهد
درصد ،بیشتر برآورد میشود .این بهه معنهی آن اسهت بهرآورد

اجرایی دولتها و برنامهریزان کمک میکند بخصوص که در این
مطالعه نشان دادهشده است که عدم لحاظ آثهار زیسهتمحیطی
موجب بزرگنمهایی آثهار مثبهت سیاسهتهای اجرایهی مهدیران
میشود که موجب گمراهی آنها خواهد شد .همچنین بر اساس
برآورد کشش انتشار آلودگی ،میتوان عالوه بر پیشبینی مقهدار
آتی آن ،برنامههریزیها و قهوانین مناسهبی در جههت کنتهرل و
کاهش انتشار آلودگی اجرا نمود.

بهههرهوری بههدون در نظههر گههرفتن آثههار زیسههتمحیطی موجههب
میگردد که اوالً برآورد نادرستی از شاخص بهرهوری بدست آید
کههه ایههن امههر ،ارزیههابی سیاسههتهای اجرایههی برنامهههریزان،
سیاستگذاران و دولتها مخدوش مینماید .ثانیهاً بها توجهه بهه
اینکه اغلب ،مقدار بهرهوری بهدون وجهود آثهار زیسهتمحیطی،
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