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  دهیچک
ن یترماز مه یکی، جهان را با يانرژحاصل از مصرف  ياگلخانه يانتشار گازهاشود و یمحسوب م یمهم يکاال ياقتصاد يهاتیاز فعال ياریدر بس يانرژ

 ران و کشورهاي عضوین ایهاي وارداتی بآثار رفاهی کاهش تعرفه ست ویط زیت محیفیدر این پژوهش ک .مواجه کرده است یطیست محیز يهاچالش
هاي آن، طی سه سناریو (کاهش پایگاه داده 10) و نسخهGTAP-Eمحور ( ياتحادیه اقتصادي اوراسیا بر اساس مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژ

ن پژوهش نشان یج اینتاتحلیل شده است.  GEMPACK يافزارها) با بسته نرمدرصدي نرخ تعرفه 100درصدي و کاهش  60درصدي و کاهش  20
کاهش  بیبه ترت یو واردات تولید داخل ياها، ناشی از مصرف کاالهاي واسطهبنگاه 2CO، حجم انتشار گاز يتجار يسازش درجه آزادیبا افزادهد که یم

ز با یو ن افته استیدرصد کاهش  3,01ران یدر ا 2COا، انتشار گاز یاوراس يه اقتصادیران و اتحادیا يکامل تجار يسازبا آزاد و افته استیش یو افزا
  ابد.ییش می، رفاه افزايتجار يش درجه آزاد سازیافزا
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Abstract  
 
Energy is a significant commodity in the most economic activities and greenhouse gas emissions from 
energy consumption have made the world one of the most significant environmental challenges. In this 
research, the quality of environment and the welfare influences of decreasing import tariffs between 
Iran and the member countries of Eurasian Economic Union due to the model of energy-driven global 
trade analysis project (GTAP-E) and version 10 of its databases, in three scenarios (20% reduction and 
60% reduction and 100% reduction in tariff rates) have been analyzed by GEMPACK software package. 
The results of this research indicate by increasing the degree of commercial liberalization, the volume 
of CO2 emissions of enterprises, due to the consumption of intermediate goods of domestic and 
imported production, has reduced and increased, respectively, and by the complete commercial 
liberalization of Iran and Eurasian Economic Union, CO2 emissions in Iran have decreased by 3.01%, 
and by increasing degree of trade liberalization, welfare increases.  
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  مقدمه -1
شر متوجه اهمگرچه مدت شده  یست در زندگیط زیت محیهاست ب خود 

ــت، اما دهه ــائل یبایرا م 20آخر قرن  يهااس ــت زمان اوج طرح مس س
 يهابیه تخریکه بشر از ناح یدانست. امروزه خطر بزرگ یطیست محیز
ــتیز ــاس م یطیمحس  او را بر یت زندگیامنکند نه تنها آرامش و یاحس

ـــت، بلکه موجود زده هم د و خطر قرار یت او را هم در معرض تهدیاس
که بشــر امروز دارد فاجعه بر هم  ین، در کنار مشــکالتیاســت. بنابراداده

ــت محیخوردن تعادل ز ــائل و دغدغهن یتراز مهم یکی یطیس  يهامس
 يآزادساز یطیست محیاثرات ز .)1391،يکارینسب و پا ینی(حساوست

ــرتاســر جهان فراهم آورده اســ يادیز يهاینگرانتجارت  در ت، را در س
ــدن کره زمیاخ يهادهه تالش ز یو ن ییرات آب و هوایین و تغیر گرم ش

ه مسائل ب یو عدم توجه کاف يع اقتصادیبه رشد سر یابیکشورها در دست
ست، مح یطیمحستیز شده ا سیط زیسبب  شورها با آ  يهابیست ک

،  Grossman and Krueger 1993( دنــمواجــه شـــو يجــد
Antweiler, Copeland and Taylor 1998  وFrankel 

ــائل مربوط به تجارت و مح يالدیم 70در اواخر دهه  ). 2009 ط یمس
ــت اوج گرفت و طرفداران محیز ــعیط زیس ــت در اعتراض به وض ت یس

سفناك مح شیزطیا سعه روز افزون تجارت، مخالفت یست نا ها و از تو
ــترده يهانشــســت ــامانده ياگس کردند. به  یدر نقاط مختلف جهان س

ــازده آنیعق ــاد يهاتی، حجم فعاليتجار يها، در اثر آزاد س (از  ياقتص
به  يافته و اســتفاده از منابع و انرژینده) گســترش یآال يهاتیجمله فعال

 ســت ویزطین طرفداران محیهمچنابد. ییش میافزا یشــکل نامناســب
ــازمخالفان آزاد ــترش تجارت آزاد و  يس ــتند که گس تجارت اذعان داش

م یمال ، بهیخارج يو رقبا یداخل يهان بنگاهیب یرقابت يش فشارهایافزا
ب یوتص یشود و حتیم یمناسب منته یطیمحستیز يهااستیشدن س

 يند آزاد ســازیرآرا در مواجهه با ف یمل یطیمحســتین زیقوان يو اجرا
از طرفداران تجارت آزاد، نه تنها  یکند. اما برخیر همراه میبا تأخ يتجار

ستنیط زیب محیسبب تخر يتجار يسازدگاه که آزادین دیبا ا د، ست ه
ســت یط زیت محیرا موجب بهبود وضــع يتجار يســازمخالف بلکه آزاد

ستدالل آنیم یمعرف ساس ا شورها بها، با توجه به کنند. بر ا ه واکنش ک
 تیبه مز یاز گســترش تجارت آزاد و دســترســ یناشــ یرقابت يفشــارها

ــب ــدهینس ــتفاده از منابع، کارا ش ــت و بد، اس ع و ب اتالف منابین ترتیاس
 . )1387 ،ییاسگو یابد(برقییها کاهش ممربوط به آن یندگیو آال يانرژ
جر تجارت منا باز شدن یآ" لیاز قب یجاد سواالتیش تجارت باعث ایافزا

تشار زان انیتجارت چه م" و شد؟خواهد ياگلخانه يشتر گازهایبه انتشار ب
، اثر آزاد یدگاه تجربیشود، از دیم  "دهد؟یر مییرا تغ ياگلخانه يگازها

باشد: یم یاز سه جنبه قابل بررس یبر سطح انتشار آلودگ يتجار يساز
تس کوزن یطیست محیز ی؛ برآورد منحنيو آمار یمطالعات اقتصاد سنج

 ين درآمد سرانه باالتر و انتشار گازهای(که رابطه ب ياگلخانه يگازها يبرا
 یطیست محیاثرات ز یابیکند) و ارزیف میکمتر را توص ياگلخانه
ت آن سبب شد تا یاد جوامع به تجارت و اهمیها. توجه زنامهتوافق

ان یرا ب یمهم نه تجارت نظراتیدر زم ين اقتصادیشمندان و متفکریاند
اردو کید ریویت و دیات آدام اسمیتوان به نظریند که از آن جمله مینما

 ش قدرتیر افزاینظ ییهاتیان کشورها مزیاشاره نمود. هر چند تجارت م
 یش رفاه را به دنبال دارد، اما ممکن است برخیت افزایو در نها یرقابت

به شکل  یالمللنیب يش سهم خود در بازارهایکشورها به منظور افزا
ند ینمافادهد استیند تولیدر فرآ یطیمحستیو ز یعیاز منابع طب ینامطلوب

شود یم یست و انتشار آلودگیط زیب محیت باعث تخرین امر در نهایکه ا
در مطالعات  یاثر تجارت بر انتشار آلودگ). 1391،يکارینسب و پا ینی(حس

 يا) در مطالعه1394و همکاران ( ییبایشده است، شک یبررس یمختلف
 "تسیط زیمح یبر آلودگ يتجار ياست آزاد سازیر سیتأث"تحت عنوان

، صنعت و خدمات  يکشاورز يهابه بررسی اثرات کاهش تعرفه در بخش
ه یسال پا يو بر مبنا E-GTAPبا استفاده از مدل  2COبر انتشار 

کاهش  2COدهد انتشار یق نشان مین تحقیج ایاند، نتاپرداخته 2011
 Daniel Yuichi Konoابد. ییست بهبود میط زیت محیفیافته و کی

 یبه بررس " 2COتعرفه و انتشار "تحت عنوان  يادر مطالعه (2017)
 يآزاد ساز"ز یو ن " 2COو کاهش انتشار  یداخل يرابطه فشارها"

 یونیرگرسن منظور از مدل یا يپرداخته است، برا" 2COو انتشار  يتجار
کشور در  153 يو تعرفه را برا 2COرابطه انتشار  يابزار يرهایمتغ

ق نشان ین تحقیج ایبرآورد نموده است، نتا 2013 یال 1988 يهاسال
 یصنعت يش تعرفه در کاالهایمنجر به افزا یدهد که کاهش آلودگیم
ز یاچن یرصنعتیغ يکاالها يبر تعرفه یاثر کاهش آلودگ یشود ولیم
در Ling-Yun He and Geng Huang(2020)اشد. بیم

زان یبه بررسی م "ستیط زیکاهش تعرفه و مح"تحت عنوان  يامطالعه
) CAFTA(آ سه آن –نیچ يع در منطقه آزاد تجاریصنا یآلودگ انتشار

ج ی، نتااندپرداختهپانل  يدر چارچوب الگو 2002-2007 یدر دوره زمان
ه منجر ب یینها يواردات در کاالها شیدهد که افزایق نشان مین تحقیا

ش یه منجر به افزاواسط يش در واردات کاالهایو افزا یکاهش آلودگ
 یست تمامیط زیست هر کشور و محیط زیدر عمل، محشود. یم یآلودگ

ز یرها نر کشویکشورها نه تنها به رفتار خود آن کشور، بلکه به رفتار سا
لندمدت ن کشورها در بیارت آزاد بدارد. اقتصاددانان معتقدند که تج یبستگ

 يط ممکن است آزادیشرا یدر برخ یآورد، ولیرا به دنبال م يرفاه اقتصاد
ن دو یب یاست که مسائل آلودگ ین زمانیتجارت منجر به رفاه نشود و ا

با توجه به موارد ذکر  )1381، زنوز پور مانشتر مطرح باشد(سلیا بیکشور 
ط مورد بحث بوده است، از یتجارت بر مح ير آزادسازیشده، همواره تأث

از آن  یه حاکین فرضید آمده است، ایپد یه پناهگاه آلودگین بحث فرضیا
را  يرتسخت یطیمح ستیز يهااستیشرفته سیپ ياست که کشورها
ف یکنند، که منجر به تحریدر حال توسعه اعمال م ينسبت به کشورها

را  ییهازهیانگ یناهگاه آلودگه پیشود. فرضیم یت نسبیموجود مز يالگو
ه توسع يات خود را از کشورهایتا عمل کندیع آلوده فراهم میصنا يبرا
 يشورهاب، کین ترتیدر حال توسعه منتقل کنند، به ا يافته به کشورهای

 يشوند، در صورت عدم اجرایل میتبد "یآلودگبهشت " در حال توسعه به
، يتجار نامهتوافقک یمناسب در  یطیست محیز يهااستیس

ط یحم يهااستین بحث نقش سیشوند، ایمتحول م یآلودگ يهاپناهگاه
سازد. با توجه به موارد ذکر شده، یرا آشکار م يست در مذاکرات تجاریز

ان ریا يانامه تجارت منطقهتوافق یطیست محین پژوهش، اثرات زیدر ا
وقت نامه ممذاکرات موافقتشده است.  یا بررسیاوراس يه اقتصادیو اتحاد

 سالتجاري بین ایران و کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا در 
با خاتمه سه سال عضویت موقت در  ،در قزاقستان به امضا رسید 1397

تشکیل منطقه آزاد تجاري اوراسیا، زمینه الزم براي عضویت ایران در این 
ه نماید کخوبی فراهم می نامه فرصتشود. این موافقتاتحادیه فراهم می

پذیري ساختارهاي داخلی و رفع عیوب بوروکراسی پیچیده در با انطباق
تواند یک هاي بزرگتر بشویم، بنابراین میدرون کشور بتوانیم وارد پیمان

هایی نمونه کوچک آزمایشگاهی براي پیوستن ایران به این چنین سازمان
 يده اقتصایالحاق به اتحاد ياران در راستیا يبا توجه به تقاضا .باشد
ست یط زیت محیفیو ک 2COن الحاق بر انتشار یاثرات ا یا، بررسیاوراس

ن یابراباشد، بنیم يدار الزم و ضروریو توسعه پا ین منافع ملیدر جهت تأم
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 ينامه آزاد تجارموافقت یطیست محیو ز ين پژوهش اثرات اقتصادیدر ا
کرد یوبا ر یک مدل چند بخشیا بر اساس یاوراس يه اقتصادیران و اتحادیا

 یل و بررسی) تحلCGE( ياقابل محاسبه چند منطقه یمدل تعادل عموم
 ين پژوهش با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژیشده است، ا

هاي آن، طی سه سناریو پایگاه داده 10) و نسخه GTAP-Eمحور (
درصدي نرخ  100درصدي و کاهش  60درصدي، کاهش  20(کاهش 

 ي) با بسته نرم افزارياقتصاد يهادر همه بخش هاتعرفه
GEMPACK ط یق محیل دقین مدل تحلیتحلیل شده است، در ا

 يداقتصا يهاتکانهو اثرات  يانرژ ینیگزی، امکان جا 2COست، انتشار یز
 باشد.یر میامکان پذ يکالن اقتصاد يرهایر متغیبر سا

   قیروش انجام تحق -2
   يق آماریحقا •

عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا  يهاي تعرفه بین کشورهانرخ 1در جدول 
سخه  ساس ن سال  GTAP-Eهاي پایگاه داده 10و ایران بر ا بر پایه 

  . آورده شده است 2014
 

 . نرخ هاي تعرفه (درصد)1جدول
 ارمنستان قرقیزستان قزاقستان روسیه بالروس 

 22,42 رانیا
)42,62( 

28,46 
)55,76(  

23,39 
)66,03(  

0,00 
)0,00(  

12,21 
)17,06(  

 )GTAP-Eهاي پایگاه داده 10هاي پژوهش (بر اساس نسخه یافتهمنبع:
 

به  باشد،ي ذکر شده در داخل پرانتز، ایران مقصد کاال میهاي تعرفهنرخ
کرد که متوسط نرخ تعرفه بر ارزش واردات اعمال توان بیانعنوان مثال می

شده از طرف ایران (مقصد کاال) نسبت به کشور بالروس (مبدأ کاال) 
درصد است و متوسط نرخ تعرفه بر ارزش واردات اعمال شده از  42,62

 22,42طرف کشور بالروس (مقصد کاال) نسبت به کشور ایران (مبدأ کاال) 
ناشی از مصرف کاالهاي  2COانتشار گاز زان یم 2در جدول. درصد است

تن  ونیلیهاي مختلف اقتصادي بر حسب مواسطه تولید داخل در بخش
ا بر یر نقاط دنیعضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا، ایران و سا يدر کشورها

آورده  2014بر پایه سال  GTAP-Eهاي پایگاه داده 10اساس نسخه 
ار زان انتشیده است، بیشترین مطور که در جدول آورده ششده است. همان

 ندهیر آالن انتشایشتریباشد. بیسته میمربوط به بخش الکتر 2COگاز 
 باشد. یران میه و ایمربوط به کشور روس

 

ون یلی(م ناشی از مصرف کاالهاي واسطه تولید داخل 2COزان انتشار گاز ی. م2جدول
 تن)

رانیا  ارمنستان قرقیزستان قزاقستان روسیه بالروس 
369,30 15,69 1192,53 197,23 1,07 0,01 
 )GTAP-Eهاي پایگاه داده 10هاي پژوهش (بر اساس نسخه منبع: یافته

ناشــی از مصــرف کاالهاي واســطه  2COزان انتشــار گاز یم 3در جدول
یا اقتصادي اوراس عضو اتحادیه يون تن در کشورهایلیبر حسب م یواردات

سخه و ایران  ساس ن سال  GTAP-Eهاي پایگاه داده 10بر ا بر پایه 
ه و ینده مربوط به کشور روسین انتشار آالیشتریآورده شده است. ب 2014

 باشد.یبالروس م
 

 ون تن)یلی(م یناشی از مصرف کاالهاي واسطه واردات 2COزان انتشار گاز ی. م3جدول
 ارمنستان قرقیزستان قزاقستان روسیه بالروس رانیا

17,06 32,86 26,51 12,06 4,64 3,59 
 )GTAP-Eهاي پایگاه داده 10هاي پژوهش (بر اساس نسخه منبع: یافته

 

 )GTAP-Eمحور ( يانرژ یل تجارت جهانیپروژه تحل •
ک یکه  GTAP یمحور مدل تعادل عمومين مطالعه از نسخه انرژیدر ا

 بر اقتصاد و ياگلخانه ياثرات انتشار گازها یابیمدل مناسب جهت ارز
، از نوع GTAP-Eاست. مدلشدهباشد، استفادهیست میط زیمح

باشد که به منظور ی) مCGEقابل محاسبه ( یتعادل عموم يهامدل
و  یحطرا یاقتصاد جهان يبرا ياسهیمقا يستایل ایو تحل يسازهیشب
قابل  یافته مدل تعادل عمومیم یم شده است. مدل مذکور شکل تعمیتنظ

د یبه عنوان عامل تول ي) با لحاظ نمودن انژرGTAP(يامنطقهمحاسبه 
ل شده است: بازار کاالها، بازار یبازار مجزا تشک 3از  CGE باشد. مدلیم

 يهابخشاز هر منطقه . یالمللنیبازار خدمات حمل و نقل بانداز و پس
ثابت  یازدهد با بیاست و هر بخش با تابع تولل شدهیتشک يدیتول مختلف

 یاصل دیتولپنج عامل کنند. ید میرا تول یخاص يکاالاسینسبت به مق
 ،یعیماهر) و منابع طبری(ماهر و غ کار يرویه، نین، سرمایرد: زموجود دا

 ریدات سایک بخش خاص، از تولید در ین، به منظور تولیعالوه بر ا
ن یبخش مجزا در ا 4 شود.یاستفاده م يها به عنوان نهاده ورودبخش

باشند یه متیسیش نفت، گاز، زغال سنگ و الکترید و پاالیمدل در حال تول
ه، ید اولیشود. عوامل تولیم 2COن مواد منجر به انتشار یو استفاده از ا

 یازدهبانداز و نرخه که با پسیزا هستند، بجز سرماخاص هر منطقه و برون
هر  )Corong et al. 2017(شود ین مییین مناطق مختلف تعیدر ب

ز مصرف ا یت آن تابعیشود که مطلوبیان میب یک خانوار نوعیمنطقه با 
 یگان آلودیجرباشد. یانداز مو پس یف بخش دولت، مصریبخش خصوص

 ها، عواملن بخشیوند بیق پیتواند از طریم 2COاز  یست ناشیط زیمح
الن و ک يرهاین مناطق مختلف، تمام متغیوند بین پیو همچن ياقتصاد

ن اثرات یکه بتواند ا ییهاافتن مدلیدهد. ر قراریرا تحت تأث يخرد اقتصاد
رار ق یط مورد بررسیر شرایرا به طور گسترده و با فرض عدم ثبات سا

 ،ین منظور از مدل چند عاملیا يخواهد بود. برا يد و ضروریمف يدهد، امر
ن مدل یاستفاده شده است. ا GTAP-E ياو چند منطقه یچند بخش
 که توسط باشدیم GTAP یافته مدل تعادل عمومیم یشکل تعم

)hertel,1997( قات مربوط به اثرات یدر اکثر تحق شده است. یطراح
 یلیست به دالیط زیو مح يدر بخش انرژ يتجار يهاموافقت نامه

زان یم قین دقییز تعیه و نیبا سرما ينهاده انرژ ینیگزیامکان جاهمچون 
استفاده  E-GTAP، از مدل ياز مصرف انرژ یناش 2COنده یانتشار آال

 ;Kremers et al., 2002; Nijkamp et al, 2005( شودیم
Kemfert et al., 2006; Long and Suduk, 2012( . در

شار در انت یار مهمینقش بس يدیک عامل تولیبه عنوان  ين مدل انرژیا
2CO زان ین گنجاندن میو همچن يدارد، با در نظر گرفتن عامل انرژ

امکان  GTAPدر مدل  یلیفس يهاحاصل از سوخت 2COانتشار
 ز فراهم شده است.ین یطیست محیز يهااستیس یابیارز
 هاها، منطقهپایگاه داده و تجمیع بخش •

هاي پایگاه داده 10ین تحقیق از نسخه هاي مورد نیاز براي انجام اداده
GTAP-E ها شامل ماتریس حسابداري استخراج شده است، این داده

 2014بخش، در سال  65کشور (یا همان منطقه) و  141اجتماعی 
هاي این ماتریس بر اساس هدف تحقیق باشد. قابل ذکر است که دادهمی

شوند، براي این منظور همراه با ها و منطقی خاص تجمیع میبه بخش
ضمیمه شده که کاربرد  GTAPaggفزار انرم GTAP هايپایگاه داده

اي هاي تعادل عمومی منطقهها جهت استفاده در مدلآن تجمیع داده
زان انتشار یزان مصرف و میو م يانرژ يهامربوط به حامل يهااست. داده

گاه داده مربوطه قابل دسترس است. یاز مصرف آنها در پا یناش یآلودگ

3347 
 



3351-3345، صفحه 1400ول ، فصل بهار ، سال مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره ا  

 

، ینفت يهاور شامل نفت خام، فرآوردهگاه داده مذکیدر پا يانرژ يهاحامل
، يبخش (کشاورز 9ها در قالب شود. دادهیگاز، برق و زغال سنگ م

از، برق ، گینفت يهاع، خدمات، نفت، فرآوردهیر صنایبر، سا يع انرژیصنا
ماهر، عامل تولیدي (نیروي کار ماهر، نیروي کار غیر 5و زغال سنگ) و 

منطقه (ایران، کشورهاي عضو اتحادیه  7منابع طبیعی، زمین و سرمایه) و 
اوراسیا (روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) و سایر 

هاي مربوط به مناطق، عوامل کشورها) تجمیع شده است. تجمیع داده
هاي مختلف اقتصادي بر اساس اهداف پژوهش در اولیه تولید و بخش

 آورده شده است.   4ول جد
 

 )SAMها بر اساس ماتریس حسابداري اجتماعی(تجمیع داده -4جدول
 بعد از تجمیع قبل از تجمیع  مجموعه

هاي بخش
 بخش و زیر بخش 65 اقتصادي

ع ی.صنا2 ي.کشاورز1
ع یر صنای.سا3بر يانرژ
.نفت  5.خدمات 4

. گاز  7 ینفت يها.فرآورده6
 .زغال سنگ9. برق  8

عوامل اولیه 
 تولید

نیروي کار ماهر، نیروي 
کار غیرماهر ، منابع 

 طبیعی، زمین و سرمایه

نیروي کار ماهر، نیروي کار 
غیر ماهر ، منابع طبیعی، 

 زمین و سرمایه

 منطقه یا کشور 141 مناطق
روسیه ،بالروس، ایران

 ،قزاقستان ،قرقیزستان
 بقیه دنیا، ارمنستان

 منبع: یافته هاي پژوهش
 

 طراحی سناریو هاي مختلف  •

 همه کاهش تعرفه یست و آثار رفاهیط زیت محیفیدر این پژوهش ک
ران و کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا ین ایب ياقتصاد يهابخش

 محور يو بالعکس بر اساس مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژ
)GTAP-E هش هاي آن طی سه سناریو (کاپایگاه داده 10) و نسخه

درصدي نرخ تعرفه ها)  100درصدي و کاهش  60درصدي و کاهش  20
منتشر  2020در سال  GTAPپایگاه داده  10است، نسخه تحلیل شده

بخش است که داللت بر اقتصاد جهانی  65منطقه و  141شده و شامل 
به عنوان مالك (پایه)  2014و 2011،  2007،  2004هاي دارند و سال

سازي ند. قابل ذکر است که در این پژوهش سناریوشودر نظر گرفته می
انجام شده است، بعد از تصریح مدل و بستن  2014بر اساس سال پایه 

 يبسته نرم افزار ازگیري آن و اعمال فروض مختلف، با بهره
GEMPACK هاي مذکور مدل حل شده و با در نظرگرفتن سناریو

 است.
  جینتا -3
شیط زیمح یان آلودگیجر ن یوند بیق پیتواند از طریم 2COاز  یست نا

ـــادبخش ن مناطق مختلف، تمام یوند بین پیو همچن يها، عوامل اقتص
هایمتغ ـــاد ير تأث يکالن و خرد اقتص حت  به منظور یرا ت هد.  ر قرار د

س صادیران و اتحادیا ياثرات کاهش تعرفه تجار یبرر س يه اقت ا بر یاورا
ـــار گاز یم ـــنار 2COزان انتش مختلف  يهامختلف، بخش يوهایدر س

و  ینفت ي(زغال سنگ، نفت، گاز، فرآورده ها يبه دو گروه انرژ ياقتصاد
شاورز ير انرژیته) و غیسیالکتر صنعت(انرژي(ک سا ي،  صنعت( ر) و یبر)، 

ست، در بخشیخدمات) تقس شار آلودگ ير انرژیغ يهام شده ا قط ف یانت
ش صرف حامل ینا د یعنوان عامل تولها به ن بخشیدر ا يانرژ يهااز م

ــورت م ــار  يانرژ يهارد و در بخشیگیص ــه در فرآیر 2COانتش ند یش

 E-GTAP ،2CO ها دارد. در مدلن حاملین مصرف اید و همچنیتول
شار م سه کانال انت صرف کاالها1 ابد:ییاز  سطه ي.م د داخل و یتول ياوا

سط بنگاه یواردات صرف کاالها2ها تو سط  ید داخل و وارداتیتول ي. م تو
.  یتوسط خانوار خصوص ید داخل و وارداتیتول ي. مصرف کاالها3 دولت

شار آلودگیشتریب صرف کاالهایبه ترت ین انت سطهو يب مربوط به م  ياا
 و ید داخل خصــوصــیتول يها، مصــرف کاالهاد داخل توســط بنگاهیتول

صرف کاالها سطه يم سط بنگاه یواردات ياوا شد. در ادامه به یها متو با
ــ ــنار یبررس ــده در س ــود. یمختلف پرداخته م يهاویموارد ذکر ش کل ش

شار گاز  شور ا 2COانت سناریدر ک سوم به ترتیران در  ب یو اول، دوم و 
باشد و نشان دهنده آن است که یون تن میلیم 521و  527، 534برابر با 

سازیبا افزا شار گاز يتجار يش درجه آزاد  افته یکاهش  2CO، حجم انت
ست، ب وط به ) مربیاز لحاظ حجم (کاهش آلودگ یرات منفیین تغیشتریا
باشــد، قابل ذکر اســت که کل یون تن میلیم 16ران و برابر با یکشــور ا

شار گاز  شور ا 2COانت سال پایدر ک ون تن بوده یلیم 537,07ه یران در 
ــت، در جدول  ــار گاز  5اس ــب  2COکل انتش در مناطق مختلف بر حس

 است.ون تن نشان داده شده یلیم
 ون تن)یلیدر مناطق مختلف(م 2COکل انتشار گاز  -5جدول

 مناطق
)q2co( 

 و سومیسنار و دومیسنار و اولیسنار هیسال پا
 520,92 527,38 533,84 537,07 رانیا

 57,13 57 56,87 56,8 بالروس
 1415,29 1414,01 1412,73 1412,09 هیروس

 234,46 234,33 234,2 234,13 قزاقستان
 8,36 8,36 8,35 8,35 انزستیقرق

 8,91 7,45 6 5,27 ارمنستان
 منبع: محاسبات تحقیق

 
ها ناشی از مصرف کاالهاي واسطه تولید داخل بنگاه 2COزان انتشار یم

 2COزان انتشار یباشد، در ادامه میم یو مصرف کاالهاي واسطه واردات
ناشی از مصرف  هابنگاه 2COزان انتشار یشده است. م یک بررسیبه تفک

و اول، دوم و سوم به یران در سناریکاالهاي واسطه تولید داخل در کشور ا
باشد و نشان دهنده آن یون تن میلیم 349و  357، 365ب برابر با یترت

 2CO، حجم انتشار گاز يتجار يش درجه آزاد سازیاست که با افزا
) یدگاز لحاظ حجم (کاهش آلو یرات منفیین تغیشتریافته است، بیکاهش 

زان یم 6در جدول  باشد.یون تن میلیم 20ران و برابر با یمربوط به کشور ا
ناشی از مصرف کاالهاي واسطه تولید داخل توسط  2COانتشار 

ج یون تن نشان داده شده است، نتایلیهاي مناطق مختلف بر حسب مبنگاه
 يه اقتصادیران با اتحادیا يتجار يسازدهد که هر چه درجه آزادینشان م

 ابد.ییکاهش م 2COزان انتشار یشتر شود میا بیاوراس
 

 هابنگاهف کاالهاي واسطه تولید داخل توسط ناشی از مصر 2COانتشار  -6جدول
 ون تن)یلی(م

 مناطق
 مختلف يو هایسنار

 و سومیسنار و دومیسنار و اولیسنار ه یسال پا
 349,67 357,52 365,37 369,30 رانیا

 15,71 15,70 15,69 15,69 بالروس
 1182,81 1186,64 1190,57 1192,53 هیروس

 199,04 198,32 197,59 197,23 قزاقستان
 1,08 1,08 1,07 1,07 انزستیقرق

-0,01 0 0 0,01 ارمنستان  
 منبع: محاسبات تحقیق
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در کشور  یها ناشی از مصرف کاالهاي وارداتبنگاه 2COزان انتشار یم
ون یلیم 23و  20، 18ب برابر با یو اول، دوم و سوم به ترتیران در سناریا

، يرتجا يش درجه آزاد سازیباشد و نشان دهنده آن است که با افزایتن م
رات مثبت از لحاظ حجم ییافته است، تغیش یافزا 2COحجم انتشار گاز 

باشد. در یون تن میلیم 6ران برابر با یا ) مربوط به کشوریش آلودگی(افزا
 یناشی از مصرف کاالهاي واسطه واردات 2COزان انتشار یم 7جدول 

ت، ون تن نشان داده شده اسیلیهاي مناطق مختلف بر حسب متوسط بنگاه
ه یران با اتحادیا يتجار يدهد که هر چه درجه آزاد سازیج نشان مینتا

  ابد.ییش میافزا 2COزان انتشار یشتر شود میا بیاوراس ياقتصاد
 

(میلیون هاتوسط بنگاه یناشی از مصرف کاالهاي واسطه واردات 2COانتشار  -7جدول
 دالر)

 مناطق
 مختلف يهاویسنار

 سوم دوم اول ه یسال پا
 23,10 20,69 18,27 17,06 رانیا

 33,12 33,02 32,91 32,86 بالروس
 40,15 34,70 29,24 26,51 هیروس

 10,45 11,09 11,74 12,06 قزاقستان
 4,63 4,63 4,64 4,64 زستانیقرق

 منبع: محاسبات تحقیق
 

در  یخانوار خصوص یناشی از مصرف کاالهاي داخل 2COزان انتشار یم
 147و  148، 149ب برابر با یو اول، دوم و سوم به ترتیران در سناریکشور ا

 يازسش درجه آزاد یباشد و نشان دهنده آن است که با افزایون تن میلیم
اظ از لح یرات منفییافته است، تغیکاهش  2CO، حجم انتشار گاز يتجار

باشد. یون تن میلیم 3ران برابر با ی) مربوط به کشور ایحجم (کاهش آلودگ
خانوار  یناشی از مصرف کاالهاي داخل 2COزان انتشار یم 8در جدول 

ون تن نشان داده شده است، یلیدرمناطق مختلف بر حسب م یخصوص
ه یران با اتحادیا يتجار يدهد که هر چه درجه آزاد سازیج نشان مینتا

 ابد. ییکاهش م 2COزان انتشار یشتر شود میا بیاوراس ياقتصاد
 

مناطق مختلف  یخانوار خصوص یناشی از مصرف کاالهاي داخل 2COانتشار  -8جدول
 ون تن)یلی(م

 مناطق
 مختلف يو هایسنار

 سوم دومو یسنار و اولیسنار هیسال پا
 146,69 147,83 148,96 149,53 رانیا

 4,69 4,68 4,68 4,67 بالروس
 187,8 188,64 189,47 189,89 هیروس

 23,54 23,49 23,45 23,43 قزاقستان
 1,21 1,21 1,21 1,21 زستانیقرق

 -0,02 -0,01 0 0,01 ارمنستان
 منبع: محاسبات تحقیق

زء از سه ج یدر مدل، درآمد ملت ینه کردن تابع مطلوبیشیب يدر راستا
ل شده است. هر یمصرف کاال و خدمت، پس انداز و مخارج دولت  تشک

جه یدر نت گذارد ویر میرها تأثین متغیا ير در تعرفه در مدل بر روییگونه تغ
) درصد EVر معادل(ییتغ گذارد،یر میمناطق مختلف تأث يبر رفاه اقتصاد

به عبارت  دهد،یرا نشان م یپول ت بر حسب ارزشیر در سطح مطلوبییتغ
ت ید مطلوبیبه سطح جد یابیدست ياز برایمورد ن ينهین هزی، تفاوت بگرید

)) در کشور EVر معادل(ییه است. رفاه (تغیاول يهانهیه و هزیمت اولیدر ق
ون یلیم 1750و  1050، 350ب یو اول، دوم و سوم به ترتیران در سناریا

 يسازش درجه آزادیافزا دهد که بایافته است و نشان میش یدالر افزا

کشور  رات رفاه مربوط بهیین تغیشتریافته است، بیش ی، رفاه افزايتجار
آثار  9باشد. در جدولیه میرات مربوط به کشور روسیین تغیران و کمتریا

مختلف بر حسب هاي اقتصادي در مناطق رفاهی کاهش تعرفه همه بخش
دهد که هر چه درجه یج نشان میاست، نتامیلیون دالر نشان داده شده

ر یاشتر شود رفاه سیا بیاوراس يه اقتصادیران با اتحادیا يتجار يآزاد ساز
  ابد.ییا کاهش مینقاط دن

 
هاي اقتصادي در مناطق مختلف (میلیون آثار رفاهی کاهش تعرفه همه بخش-9جدول

 دالر)

 مناطق
 مختلف يو هایسنار

 و سومیسنار و دومیسنار و اولیسنار
 1749,82 1049,89 349,96 رانیا

 236,26 141,76 47,25 بالروس
 -963,33 -578 -192,67 هیروس

 397,86 238,82 79,57 قزاقستان
 8,73 5,24 1,75 زستانیقرق

 259,62 155,77 51,92 ارمنستان
 منبع: محاسبات تحقیق

 

به  و اول، دوم و سومیران در سناریدر کشور ا یقیحق یناخالص داخلد یتول
دهد که یافته است و نشان میش یصد افزادر 0,20و  0,12، 0,04ب یترت

 یقیحق ید ناخالص داخلی، رشد توليتجار يش درجه آزاد سازیبا افزا
ه یران با اتحادینکه حجم تجارت ایاست و با توجه به اافتهیش یافزا

ه تواند قابل توجه باشد. بین ارقام میباشد، ایز میا ناچیاوراس ياقتصاد
خوش دست يتجار يهار تعرفهیید با تغینکه منابع و عوامل تولیلحاظ ا

د یابد و تولییر مییز تغین یقیحق ید ناخالص داخلیشوند، تولیر مییتغ
شده  که ارزان یمنابع و عوامل ینیگزیجا يهاتیتوانند از مزیکنندگان م

ربوط به ر میین تغیشتریند. بیگر منابع و عوامل، استفاده نماید يبه جا
شد. در بایه میر مربوط به کشور روسیین تغیکشور ارمنستان و کمتر

سب در مناطق مختلف بر ح یقیحق ید ناخالص داخلیر در تولییتغ 10جدول
 درصد نشان داده شده است. 

 

(درصد)در مناطق مختلف  یقیحق یناخالص داخلد یر در تولییتغ -10جدول  

 مناطق
 مختلف يو هایسنار

 و سومیسنار و دومیسنار و اولیسنار
 0,20 0,12 0,04 رانیا

 0,07 0,04 0,01 بالروس
-0,01 هیروس  0,04-  0,07-  

-0,01 0 قزاقستان  0,02-  
 0,03 0,02 0,01 زستانیقرق

 3,28 1,97 0,66 ارمنستان
 محاسبات تحقیقمنبع: 

 
ب یو اول، دوم و سوم به ترتیران در سناریدر کشور ا 2COکل انتشار گاز 

ش یدهد که با افزایم افته است و نشانیدرصد کاهش  3,01و  1,8،  0,06
 نیشتریافته است، بیکاهش  2CO، انتشار گاز يتجار يدرجه آزاد ساز

ر ییتغ نیکمترران و ی)  مربوط به کشور ای(کاهش آلودگیرات منفییتغ
ر در کل انتشار ییدرصد تغ 11باشد. در جدول یمربوط به کشور ارمنستان م

 در مناطق مختلف بر حسب درصد نشان داده شده است. 2COگاز 
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 در مناطق مختلف (درصد) 2COر در کل انتشار گاز ییدرصد تغ -11جدول

 مناطق
 مختلف يو هایسنار

 و سومیسنار و دومیسنار و اولیسنار
 -3,01 -1,8 -0,6 رانیا

 0,59 0,35 0,12 بالروس
 0,23 0,14 0,05 هیروس

 0,14 0,09 0,03 قزاقستان
 0,13 0,08 0,03 زستانیقرق

 69 41,4 13,80 ارمنستان
 منبع: محاسبات تحقیق

 
  يریگجهینت-4

ه یران و اتحادینقش تجارت آزاد ا ین پژوهش بررسیا یهدف اصل
در این پژوهش  .بوده است 2COنده یزان انتشار آالیا در میاوراس ياقتصاد

نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهاي عضو اتحادیه اثرات موافقت
) و رفاه 2COست (انتشار گاز یط زیت محیفیاقتصادي اوراسیا بر ک

 ياقتصادي بر اساس مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژ
 آن طی سه سناریوهاي پایگاه داده 10) و نسخه GTAP-Eمحور(

درصدي نرخ  100درصدي و کاهش  60درصدي و کاهش  20(کاهش 
تجارت و مقررات مربوط به انتشار  يآزادساز ها) تحلیل شده است.تعرفه

2CO ياقتصاد يهايتئور یباشند، بررسیدو موضوع مهم در کشور م 
رت داشته باشند، به یهم مغا ن اهداف بایدهد که ممکن است اینشان م

 یج کلینتا .باشد يگریتواند مانع دیک هدف میبه  یابیل که دستین دلیا

 ش درجه آزادیدهد که افزاینشان مران ین پژوهش در مورد کشور ایا
شده است هر چند در  یزان آلودگیمنجر به کاهش م يتجار يساز

ه ت به همراه داشتمتفاو یجیا نتایاوراس يگر حوزه اقتصادید يکشورها
ها به عنوان از آنجایی که در این مطالعه تنها از کاهش تعرفه است.

شاخصی از آزاد سازي تجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا استفاده 
سازي تجاري، شامل اقدامات دیگري از قبیل کاهش است و آزادشده

 ايتعرفهموانع غیرهاي تولید و کاهش هاي صادرات، کاهش یارانهیارانه
توان به نتایج هاي دیگر میباشد، لذا با لحاظ کردن سیاستنیز می

ط یت محیفینامه آزاد تجاري بر رفاه جامعه و کتري از اثراث توافقدقیق
ج یست و سایر متغیرهاي کالن اقتصادي دست پیدا کرد. بر اساس نتایز

کنند، یفا میدر منطقه ا 2COدر انتشار  ییه نقش بسزایران و روسیمدل، ا
ر د یطیست محیها، وضع مقررات سختگرانه زندهیبه منظور کاهش آال

حوزه  يکشورهارسد.یبه نظر م يضرور ينامه آزاد تجارمتن موافقت
بزرگ  یتوانند قدمیپاك م يهاياز تکنولوژ يریگران با بهرهیا و ایاوراس

 تحقیق تقرار واحدهايست داشته باشند. اسیط زیو سازنده در بهبود مح
مناسب و پاك و  تکنولوژي به آالینده و دسترسی صنایع کنار توسعه در و

 زمینه در مؤثري نقش تواندمحیطی می زیست ت معیارهايیرعا
 اصلی عامل فسیلی يهانماید. انرژي ایفا هاآالینده افزایش از جلوگیري

 درکشور انرژي باشند و افزایش مصرفمی محیطی زیست آلودگی انتشار
 گردد، بنابراینیمحیطی م زیست آلودگی و تخریب افزایش به منجر

کاهش  و انرژي کارایی ارتقاي جهت الزم هايسیاست شودیم توصیه
شود. تدوین داخل در انرژي شدت
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