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:چکیده
 بهGTAP–E  درتحقیق حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی منطقه ای،با توجه به امضای توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس توسط ایران
 مدل مذکور شییک.بررسییی ا رات اجرای این توافقنامه بر متغیرهای کالن و متغیرهای مختلف در بخشیییای اقتصییادی ایران می پردازیم
برای این منظور در قا لب دو. بال حاظ نمودن انرژی به عنوان عا م تول ید می باشیییدGTAPتعمیم یاف ته مدل ت عادل عمومی منط قه ای
 درصییدی کاهش نرخ رشیید دیاکسیییدکربن بر تولید و قیمت در بخشهای مختلف و همچنین بر متغیرهای12  و4 سییناریوتی یر شییوکیای
 موجب کاهش تولید در بخشیای مختلف اقتصادیco2  نتایج هر دو سناریو نشان میدهد که کاهش انتشار.کالن مورد بررسی قرار گرفت
 قیمت مح صوالت در برخی از بخ شیا مانند صنعت و ک شاورزی افزایش و در سایر بخ شیاکاهش را.بجز بخش خدمات و نفت شده ا ست
. سرمایه گذاری و رفاه در هر دو سناریو افزایش یافتهاند، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی.نشان میدهد
:کلمات کلیدی
" "اقتصاد ایران،" "انتشار دیاکسیدکربن،" "مدل تعادل عمومی قاب محاسبه،""آلودگی محیط زیست

Investigating the Economic Impacts of the Paris Climate Change
Agreement on the Iranian Economy
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Abstract
Considering the signature of the Paris climate change agreement by Iran, in the present study,
using the GTAP-E general equilibrium model, we examine the effects of implementing this
agreement on macro variables and variables in the economic sectors of Iran. The model is a
generalized generalization of the GTAP regional general equilibrium model as energy
generation as a factor of production. For this purpose, in the two scenarios, the effects of shocks
of 4 and 12 percent on the reduction of the carbon dioxide growth rate on production and prices
in different sectors and macro variables were investigated. The results of both scenarios show
that reducing CO 2 emissions has led to a decline in production in various sectors of the
economy, except for the services sector and oil. Prices of products in some sectors, such as
industry and agriculture, are rising, and in other sectors it is declining. GDP, consumer price
index, investment, and welfare have increased in both scenarios.
Key Words:
“environmental pollution”, “Computable General Equilibrium Model”, “Carbon dioxide
emissions”, “Iran's economy”
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موضییو در زمینه مقابله با تغییرات آی و هوا به عنوان سییند بین

.1مقدمه
با افزایش نگرانی ها ن سبت به تغییر اقلیم و گرمایش جیانی ،توجه
به میزان انت شار گازهای گلخانهای از منابع مختلف انرژی و تالش
در جیت کنترل این انتشارها در دستور کار دولتها و سازمانهای
بینالمللی قرار گرفتهاسیت .سیازوکار گرمایش زمین به این شیک

و ضعیت اقت صادی ،تو سعه ک شورها ،جیتدهی به تولید و م صرف
انرژی ،سیییرمایه گذاری و انتقال فناوری های روز در جیان خواهد
داشت.کشور ایران نیز از امضاءکنندگان این توافقنامه میباشد،که
به دلی قرار گرفتن در ناحیه خشک و نیمه خشک ،باال بودن خطر

ا ست که گازهایی که بوا سطه سوزندان سوختهای ف سیلی مث
زغالسیین

المللی بسیییار میمی اسییت که آ ار و پیامدهای قاب مالحظهای بر

و نفت وارد جو زمین میشییوند،مقدار زیادی از اشییعه

خورشییید را مانند یک گلخانه در جو زمین نگاه میدارند و دیگر به
بیرون از اتمسفر باز نمیگردانند.به گازهایی مانند دیاکسیدکربن و
متان که حرارت زمین را باال می برند" گازهای گلخانه ای"1گفته
می شود.عدم بات و غیرقاب پیشبینی بودن سرعت تغییر اقلیم از
آ ار افزایش حرارت محسیییوی میشیییود.بر اسیییاز گزارش بانک
جیانی دیاک سیدکربن میمترین آالینده زی ست محیطی ا ست که
در صد باالیی از ک گازهای گلخانهای را به خود اخت صاص داده و
عام ا صلی تغییر آی و هوا مح سوی می شود.منبع ا صلی انت شار
این گاز گسترش مصرف انرژی و احتراق سوختهای فسیلی است
که در حال حا ضر ابزار ا صلی تولید انرژی در نظامهای اقت صادی
صنعتی میبا شد عالوه بر این وجود انرژی عام ا سا سی نی به
ر شدوتو سعه اقتصادی ا ست وبنابراین درکشورهای در حال توسعه
شدیداً مورد نیاز میباشد(.میرابی بشرآبادی و همکاران .)1389

وقو بالیای طبیعی ،اقت صاد واب سته به نفت،وجود کالن شیرهایی
با آلودگی باالی جوی ومصیییرف باالی انرژی در معرغ تغییرات
اقلیمی ا ست.موافقتنامه پاریس تعیدآور نی ست،گرچه ک شورها بر
کاهش درجه حرارت زمین و اقداماتی نظیر آن توافق کردهاند؛اما
اگر کشییوری به تعیدات خود عم نکند هیچگونه الزام حقوقی در
قبال عدم تعید وجود ندارد؛از این گذشییته هرچند این توافقنامه به
تییید مجلس شورای ا سالمی ر سیده اما برای قانونی شدن نیاز به
تییید شورای نگیبان دارد لذا در شرایط فعلی اجرای این توافقنامه
درکشیییورمان هین جنبه قانونی ندارد.از آنجا که ایران در برنامه خود
تعید داده است که  4درصد میزان انتشار گازهای گلخانهای را در فاصله
سییالهای  2021تا 2030به صییورت غیر مشییروه کاهش دهد و در
صیییورت اتمیام تحریمهیا،حمیاییتهیای میالی بینالمللی و انتقیال
تکنولوژی،این میزان را به سه برابر یعنی  12درصد افزایش دهد،بررسی
تی یر اجرای این توافقنامه از دیدگاه اقت صادی ضروری به نظر می
رسیید؛ به همین دلی تحقیق پیشرو به دنبال پاسییخگویی به این

در را ستای کاهش آلودگی نا شی از گازهای گلخانهای و جلوگیری
از پیامدهای وخیم تغییراقلیم ،در تاریخ  12دسامبر  2015توافقنامه
تغییرات اقلیمی پاریس تو سط  195ک شور شک گرفت .برا ساز

سییلال اسییت که اجرای تعیدات کشییور مبنی بر کاهش انتشییار
گاز های گلخانهای چه تی یری بر اقتصیییاد ایران خواهد داشیییت.
بنابراین دراین مطالعه از نسیییخه انرژی محور مدل تعادل عمومی
ج یانی" 2یا

موافقتنامه پاریس ازکلیه کشییورها خواسییته شییده تا با طراحی و

"پروژه تحل ی ت جارت

پیگیری سیاستها و برنامههای بلندپروازانه تا سال  2030زمینه را

منا سب جیت ارزیابی ا رات انت شار گازهای گلخانه ای بر اقت صاد

برای کاهش انتشیییار گاز های گل خا نهای در بخش های مختلف

می با شد ،ا ستفاده شده ا ست.در بخشهای بعدی این مطالعه پس

اقتصیییادی فراهم آورند؛همچنین برنامه های مناسیییب در جیت

از مرور اجمالی ادبیات موضییو به معرفی روش تحقیق و تصییری

کاهش پ یا مد های ناگوار تغییرات آی و هوا بر وضیییع یت محیط

مدل و ارائه یافتهها و در نیایت به نتیجهگیری و بیان پیشیینیادات

زیسیییت،امنیت غذایی ،سیییالمت و توسیییعه پایدار،تنظیم و اجرا

پرداخته شدهاست.

 GTAP-E3که

یک مدل

نمایند(مرکز پژوهشیییای مجلس شییورای اسییالمی .)1395 ،هدف
کلی این توافق کُند کردن آهن

گرم شدن زمین می باشد که این

1. Greenhouse Gas.
). Global Trade Analysis Project (GTAP

3

. Energy-Environmental Version of the GTAP Model

2
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.2ادبیات موضوع
در ادبیات داخلی مطالعات متعددی در زمینه ارتباه میان محیط
زیست،آلودگی و متغیرهای اقتصادی وجود دارد.در هین کدام به طور
مستقیم ا رات انتشار گازهای گلخانهای بر اقتصاد ایران مورد بررسی
قرار نگرفته است .ارزیابی ا رات تغییر آلودگی(یا تغییر انتشار گازهای
گلخانه ای) در قالب مدلیای  CGE1نیز از طریق تغییر در نرخ
مالیات سبز(کانال غیرمستقیم) صورت گرفته است.اما در این تحقیق
بررسی ا رات آلودگی بر اقتصاد ایران به طور مستقیم انجام می شود.
به عبارتی وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر مطالعات داخلی این است
که سناریوهای تحقیق به صورت تغییر در میزان آلودگی یا انتشار
 CO2مورد ارزیابی قرار می گیرد .مراد حاص و مزینی(،)1386به
بررسی ا رات متقاب رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر
سالمت با روش دادههای تلفیقی پرداختند.نتایج حکایت از آن دارد
که علیرغم تی یر مثبت رشد اقتصادی بر سط سالمت،چنانچه
کشورها نتوانند تبعات زیست محیطی ناشی از فرآیند رشد اقتصادی
خود را کاهش دهند بخشی از آ ار مثبت رشد اقتصادی بر سط
سالمت خنثی خواهد شد.محمدوند ناهیدی و قلی پور( ،)1391به
برآورد و بررسی رابطه علّی بین انتشار گازدیاکسیدکربن به عنوان
شاخص آلودگی محیطزیست ومتغیرهای کالن اقتصادی(رشد
اقتصادی،مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی)با استفاده
از آزمون گرنجر و روش دادههای تلفیقی پرداختند.نتایج مالحظه
شده عالوه بر اینکه فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای
کشورهای مورد بررسی تییید میکند،وجود یک رابطه علّی را نیز
بین متغیرهای کالن اقتصادی و انتشار گاز دیاکسیدکربن نشان
میدهد .حسینی نسب و پایکاری( ،)1391به بررسی ا ر رشد
اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست با استفاده از
الگوی دادههای پانلی پرداختند.نتایج به دست آمده از نمونههای
مورد بررسی،منحنی کوزنتس را برای هر دو نو آلودگی در
کشورهای توسعه یافته مورد تییید قرار میدهد اما برای گروه
کشورهای در حال توسعه تنیا آلودگی آی با منحنی کوزنتس منطبق
بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمیکند .مقیمی و
دیگران( ،)1390به مطالعه آ ار رفاهی و زیست محیطی ناشی از
کاهش آلودگی از طریق وضع مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت
در ایران با استفاده از مدل  CGEپرداختند .نتایج نشانگرایناستکه
با وضع مالیات بر سوخت تقاضای واسطهای و مصرفی سوختهای
فسیلی کاهش مییابد.در همه سناریوها با لحاظ ا ر مثبت کاهش

آلودگی ،تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات
افزایش مییابد .هادیان و اسالمی اندارگلی( )1393با استعانت از
یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر ا رات وضع مالیات سبز را
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که وضع مالیات بر حاملیای
انرژی(مالیات سبز) موجب کاهش اشتغال میشود.اما شوک آنی در
مالیات سبز ا رات بیشتر و شوک تدریجی ا رات کمتر بر اشتغال
خواهد گذاشت.جعفری صمیمی و علیزاده ملفه( )1395در قالب مدل
تعادل عمومی پیامدهای اقتصادی افزایش نرخ مالیات سبز را بررسی
نمودند.شواهد مطالعه مذکور نشانگر رابطه مستقیم بین مالیات سبز
و رشد اقتصادی در ایران میباشد.
در ادبیات خارجی مطالعات وسییییعی در مورد رابطه میان محیط
زی ست،آلودگی و اقت صاد صورت گرفته که در زیر به برخی از آنیا
اشیییاره میشیییود.گنزالس ودلی نک(،2)2005در م طال عهای ا رات
اقتصییادی کاهش انتشییار دیاکسیییدکربن در کشییور اسییاانیا را با
ا ستفاده از یک مدل تعادل عمومی قاب محا سبه مورد ارزیابی قرار
دادند.نتایج نشان میدهد که کاهش انتشار دی اکسید کربن موجب
کاهش رفاه اقتصییادی،سییرمایه گذاری،مصییرف و تولید ناخالص
داخلی میشیییود.عالوه براین تولید بخشهای مختلف و مصیییرف
نیادههای انرژی نیز کاهش یافته است.وبستر و آتاشی( 3)2013در
قالب تکنیک داده-سیییتانده به ارزیابی تا یر مالیاتهای زیسیییت
محیطی در چارچوی اقتصییاد ملی و اقتصییاد باز کشییور انگلسییتان
پرداختند .نتایج ن شان داد که این سیا ستیای مالیاتی درکوتاهمدت
هین تغییری در قی مت کاالهای نیایی ایجاد نمیکند اما بر میزان
سودآوری بنگاههای تولیدی ا رگذار میبا شد.آنتونی( 4)2013ا رات
اخذ مالیات زیسییت محیطی از حام های انرژی را در کشییورهای
مختلف با بکارگیری یک مدل  CGEمورد بررسییی قرار داد.نتایج
نشان داد که اگر پایه مالیاتی به سمت مالیاتهای زیست محیطی
تغییر ن ما ید،فرار های مال یاتی کاهش می یا بد .بدن بال این
موضییو ،هزینههای رفاهی کنترل انتشییار آلودگی درکشییورهای
آمری کا ،چین و ه ند کاهش می یا بد.اورلو و گرز( 5)2014در
چارچوی یک مدل تعادل عمومی قاب محاسیییبه به بررسیییی آ ار
مالیات برکربن در کشیییور روسییییه پرداختند.چنانچه مالیات کربن
جایگزین مالیات کار شییود،درآمد حاصیی از واردات بر صییادرات،
4

1

). Anthony(2013
5
). Orlov and Grethe(2014

). Computational General Equilibrium (CGE
). Gonzalez,M.and Dellink R.(2005
3
). Webster and Ayatakshi(2013
2
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تعرفه های وارداتی ،مالیات بر ارزش افزوده و برخی از مالیات های

میدهد،در مرحله جیش و خیز اقتصادی نرخ استخراج منابع از نرخ

و دیگران(1)2015ا رات رشیید

بازتولید آنیا فراتر میرود ایجاد آلودگی هم از نظر مقدار و هم از

اقتصیادی،مراقبت بیداشیتی وکاهش آلودگی را در یک مدل ر شد

نظر سیییمی بودن افزایش مییابد.در سیییطوا باالتر رشییید ،تغییر

درونزا بررسییی کردند،نتیجه نشییان داد که پرداختن به بیداشییت و

سییاختاری به سییمت خدمات و صیینایعی میرود که بیشییتر روی

کاهش آلودگی مسلما به نرخ رشد کمک میکند و اگر اقدام جیت

اطال عات متمرکز ند .با افزایش آ گاهی و اطال عات زیسییییت

شیییود نرخ رشییید آسییییب میبیند.لیچر و

محیطی،اجرای قوانین زیست محیطی،تکنولوژی بیتر و هزینههای

دیگران(2)2017ا رات آلودگی هوا را روی بیرهوری بییازیکنییان

زیست محیطی باالتر که منجر به کاهش سط و کاهش تدریجی

فوتبال با اسیییتفاده از دادههای پن روی بازیکنان فوتبال حرفهای

تخریب محیط زی ست می شود همراه میگردد.فرغ بر این ا ست

جیان در آلمان برای دوره  1999-2011مطالعهکردند .نتایج تجزیه

که به مجرد عبور درآمد از نقطه بازگ شت  EKCتغییر به سمت

و تحل ی ا رات منفی مع ناداری را از آلودگی هوا روی بیرهوری

ارتقا و بیبود محیط زیسییت آغاز میگردد (دیندا.5)2004در مجمو

بازیکنان نشیییان میدهد که با تعداد ک پاز هادر هر مسیییابقه

منحنی کوزنتس رابطه میان دو جریان درآمد سرانه و انتشار سرانه

اندازهگیریشدهاست.

آلودگی را تجزیه و تحلی میکند .پایداری بلندمدت این رابطه ،نه

غیرمسییتقیم افزایش مییابد.من

کاهش آلودگی کمرن

.3مبانی نظری و تصریح مدل
به دنبال رشیید گسییترده اقتصییادی بعد از جن

تنیا به سط آلودهکنندههای زیست محیطی وابسته است بلکه به
جیانی دوم و به

خ صوص در دو دهه اخیر،مباحث زی ست محیطی و عوام مل ر بر
آن در دنیای آکادمیک اقت صاد رونق خا صی گرفتند.در این ق سمت

ظرفیت جذی آلودهکنندهها توسیییط محیط زیسیییت نیز بسیییتگی
دارد(اصغرپورو دیگران.)1392 ،شک شماره  1نشانگر این موضو
می باشد.

برای نمونه مبانی نظری ارتباه بین آلودگیهای زی ست محیطی و
رشد اقتصادی ذکرشدهاست.
 -3-1رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیستی

انتشیییار گازهای گلخانهای ارتباه نزدیکی با مصیییرف انرژی در
بخشهای مختلف اقتصییادی دارد.مطالعات متعددی به بررسییی و
پایش ارتباه آلودگی و رشد در قالب فرضیه انتقال زیست محیطی
یا منحنی کوزنتس 3پرداختهاند.4در تمامی این مطالعات ارتباه بین
رشد وآلودگی به صورت یک  Uوارون در نظر گرفته شده و هدف
اصیییلی آنیا آزمون فروغ منحنی کوزنتس در مناطق موردمطالعه
بوده اسییت.بر اسییاز  EKCیک رابطه بلندمدت بین رشیید و آ ار
زیسییت محیطی وجود دارد .همراه با سییرعت گرفتن توسییعه که با
افزایش و تشدید استخراج منابع نفتی و کشاورزی و دیگر منابع رخ
1

). Meng et al (2015
. Lichter A.Pestel N.Sommer E.(2017).
.3کوزنتس فرضیییه خود را برای اولین بار در سییال  1995بیان نمود که به
بررسییی رابطه بین نابرابری درآمدی و رشیید اقتصییادی در آن پرداخت وی در
مطالعات خود به این نتیجه رسیید که تا سیط معینی از درآمد ،رشید اقتصیادی
باعث بدتر شییدن توزیع درآمد میگردد ولی از آن سییط به بعد همراه با رشیید
اقتصییادی ،توزیع درآمد برابرتر میشییود.پس از آن کارهای بسیییاری توسییط
2

اقتصاددانان مختلف در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی صورت گرفت و
چون پژوهشیییگران به منحنی مشیییابیی همانند منحنی کوزنتس در این حوزه
رسیدند این منحنی را نیز منحنی زیست محیطی کوزنتس نامیدند.
4

). Environmental Kuznets Curve (EKC
). Dinda (2004

5
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برا ساز مبانی تئوری در زمینه رابطه بین ر شد اقت صادی و کیفیت

گردد ،الثا تکنولوژی با آالیندگی کمتری را بکار گیرند(امیرتیموری

محیط زیسییت علت  Uشییک بودن منحنی کوزنتس به چند دلی

و دیگران .)1393 ،به عبارت دیگر تکنولوژی پاک را مورد ا ستفاده

می باشییید.اوال ،کشیییورهای روتمند ممکن اسیییت بواسیییطهی

قرار دهند .الزم به ذکر ا ست که ترکیبی از دو یا سه راهکار را نیز

ظرفیتهای زیسییت محیطی و سییازمانی بیتر ،توان باالتری برای

می توانند اتخاذ کنند.

اجرای مقررات و قوانین حفاظت از محیط زیسییت داشییته باشییند

-3-2معرفی مدل تعادل عمومیGTAP-E7

(نیومایر  .1)2002،ثانیا ،احتماال بیبود رشد اقتصادی منجر به رشد

جریان آلودگی محیط زیسیت ناشیی از دیاکسییدکربن میتواند از

تکنولوژی مدرن و پاک در فرایند تولید می شود،بنابراین آلودگی به

طریق پیوند بین بخشها،عوام اقتصیییادی و همچنین پیوند بین

ازای هر واحد تولید کاهش خواهد یافت (لوپز  .2)1992،ثالثا ،با

مناطق مختلف،تمام متغیرهای کالن و خرد اقتصادی را تحت تا یر

افزایش درآمد و سییط توسییعه اقتصییادی ،سیییم صیینعت از ک

قرار دهد.یافتن مدلیایی که بتواند این ا رات را به طور گسترده و با

تولیدات کاهش و سییییم خدمات افزایش مییابد این تغییرات بین

فرغ عدم بات سایر شرایط مورد برر سی قرار دهد ،امری مفید و

بخ شی ممکن ا ست سیم بخشهایی که آالیندگی کمتر دارند را

ضیییروری خواهد بود .برای این منظور از مدل چ ند عاملی ،چ ند

افزایش دهد .رابعا ،افزایش درآمد ،نرخ رشییید پایین جمعیت را به

بخ شی و چند منطقه ای  GTAP-Eا ستفاده گردیده ا ست .این

ارمغان میآورد ،بنابراین فشار جمعیت بر محیط زیست کاهش می

مدل شک تعمیم یافته مدل تعادل عمومی GTAPمی با شد که

یابد .اگر چه همه موارد رشیید جمعیت مضییر محیط زیسییت نبوده

توسییط هرت ( 8)1997طراحی شییده اسییت .لذا ابتدا خصییوصیییات

ا ست ( سایمون .3)1996در ادبیات نظری و تجربی عالوه بر رابطه

مشترک این دومدل را مورد بررسی قرار می دهیم و در قسمت بعد

 Uشیک نو دیگری از ارتباه بین کیفیت محیط زیسیت و ر شد

خصییوصیییات مربوه به مدل  GTAP-Eاشییاره میشییود .مدل

و

GTAPیک مدل ایستا است .فعالیتهای رفتاری و مبادالت بین

همکاران .4)2016،رابطه  Nشیییک در مطالعاتی از قبی شیییفیق

بخشییی و بین منطقه ای آن متشییک از دو جزء معادالت اصییلی

( 5)1994و گراسییمن و کروگر ( 6)1995ارائه شییده اسییت .به این

مشیتم بر روابط حسیابداری 9و معادالت رفتاری10میباشید.روابط

مفیوم که آلودگی در ابتدا همراه با افزایش درآمد افزایش ،سیییاس

حسییییا بداری ،دربردار نده داده های موجود در جداول ماتریس

کاهش و سیییران جام دو باره افزایش می یا بد .ب نابراین منحنی U

حسابداری اجتماعی و داده -ستانده بوده و معادالت رفتاری نشانگر

وارون ممکن اسیییت فقط برای دو بخش اول راب طه  Nشیییک

رفتار عوام اقتصیییادی مدل در زمینه تولید،مصیییرف،پس انداز و

مطابقت داشته باشد.

سرمایهگذاری منطقهای است .مدل ریاضی آن مشتم بر مجموعه

در سیییط خرد تول یدکن ندگان برای کاهش انتشیییار  co2باید

ای از معادالت غیر خطی ا ست که از تئوری حداکثر سازی اقت صاد

هزینههای زیادی را متحم شییوند تا بتوانند انتشییار آن را محدود

خرد تو سط روش دوگان همراه با روابط ح سابداری ا ستخراج شده

اقتصییییادی مییاننیید رابطییه  Nشیییک ی وجود دارد (وان ی

نموده یا از بین ببرند .برای تحقق این امر سیییه راهکار وجود دارد:
اوال تولید را کاهش دهند که در نتیجه با کاهش تولید آلودگی نیز
کم می شیییود ،ان یا از انرژی های جایگزین که آلودگی کمتری
دارند ،اسییتفاده نمایند ،به عنوان مثال از برق به جای گاز اسییتفاده
1

. Neumayer
.Lopez
3
. Simon
4
. Wang et al
5
. Shafik
6
. Grossman and Kruger
2

 .7برای آشنایی بیشتر با مدل مذکور به
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/re
 s_display.asp?RecordID=923مراجعه شود.
8
). Hertel (1997
9
. Accounting Relationships
10
. Behavioral Equations
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است .هر منطقه متشک از چیار عام اقتصادی خانوار منطقه ای

هر بنگاه میتواند عالوه بر کاالهای واسیییط و عوام اولیه تولید

نمونه ،1خانوار خصوصی ،2دولت و بنگاهها است.3

مانند نیروی کار و سیییرمایه،از حام های مختلف انرژی به عنوان

خانوار منطقهای صاحب عوام اولیه مورد استفاده در تولید بنگاهها
است.درآمد خانوار منطقهای حاص جمع ارزش فروش عوام تولید
و انوا مالیاتها و تعرفهها ا ست و تخ صیص این درآمدها به پس
انداز ،خانوار خصییوصییی و دولت براسییاز یک تابع کای داگالز
صورت می گیرد.دولت و خانوار خصوصی با دریافت درآمد از خانوار
منطقهای کاالها و خدمات مصیییرفی مورد نیاز خود را از بازارهای
داخلی و خیارجی خرییداری میکننید.در این میدل بیدلیی غیر
هموتتیک بودن تابع مطلوبیت خانوار خصیوصیی ،همراه با تغییرات
درآمد ،سیم هزینه کاالهای مختلف در بودجه خانوار ابت نخواهد
بود.توابع تقاضیای مصیرفی دولت با اسیتفاده از یک تابع مطلوبیت
کای داگالز ا ستخراج میگردد که سیم هزینه کاالهای مختلف
ابت می باشیید .بنگاهها کاالهای واسییط و نیادههای اولیه را برای
تولید کاالها و خدمات ب کار میبرند و با ترکیب این عوام  ،به
تولید انوا کاالها و خدمات میپردازند.کلیه عوام به جز زمین و
م نابع طبیعی دارای تحرک کا م در بین بخش های مختلف می
باشیییند .هر بخش یا بنگاه در اقتصیییاد یک سیییتاده همگن تولید
میکند.فروش این کاالها در داخ و خارج از هر منطقه صیییورت
میگیرد.فرغ رقابت کام و بازدهی ابت نسیییبت به مقیاز در
تولید همه کاالها و همچنین در تمام بازارها برقرار اسییت.براسیاز
بسییی تار اسییی تا ندارد 4مدل ،م قادیر حقیقی ازجم له تول ید ت مام
بخشها،تقاضای عوام  ،صادرات ،واردات و همچنین تمام قیمتها
در چارچوی مدل تعیین میشییوند.بورنیاکس و ترون

( ،5)2002با

لحاظ نمودن عام انرژی و همچنین گنجاندن میزان انتشیییار دی
اکسییید کربن حاصیی از سییوختهای فسیییلی در مدل GTAP
امکان ارزیابی سیییاسییتهای زیسییت محیطی را فراهم نمودند ،به
همین دلی مدل تعمیم یافته به مدل GTAP-Eمشیور میباشد.
انرژی به صورت  5حام ازجمله گاز ،نفت خام ،الکتری سیته ،زغال
سن

و فراوردههای نفتی در مدل منظور شدها ست.در طرف تولید

نیاده در فرایند تولید ا ستفاده نماید.در سبد م صرفی خانوار و دولت
حام های مذکور نیز وجود

 -3-3ساختار تولید و تقاضا در مدل:GTAP-E

آ شیانه تولید در مدل  GTAP-Eتو سط شک

شماره  2ن شان

داده شییده اسییت .در باالترین الیه ،تولید ک با اسییتفاده از ترکیب
عوام اولیه تولید(ارزش افزوده) و ترکیب کاالهای واسط مشخص
میگردد .در این مرحله تابع هدف یک تابع لئونتیف خواهد بود .به
عبارت دیگر کشیییش جایگزینی بین ترکیب عوام اولیه تولید و
کاالهای وا سط صفر درنظر گرفته شده ا ست .در الیه دوم( سمت
چپ) ارزش افزوده بنگاه از ترکیب بیینه عوام اولیه تولید اعم از
انرژی و غیر انرژی براسیییاز یک تابع با کشیییش جایگزینی
ا بت( 7)CESحاصییی میشیییود.در مرح له ب عد ترک یب بیی نه
نیادههای وا سط با ا ستفاده از یک تابع  CESو با فرغ ک شش
جانشینی ابت بین ترکیب خارجی و کاالهای واسط داخلی بدست
می آ ید(فرغ آرمینگتون) .ترک یب کاال های واسیییط خارجی نیز
متشک از انوا کاالهای واسط که از مناطق یا کشورهای مختلف
وارد می شوند ،ایجاد می شود( سمت را ست آ شیانه).الزم به ذکر
ا ست که ک شش جایگزینی بین انوا کاالهای وا سط خارجی غیر
صفر و مثبت است .یکی از تعدیالت انجام شده در مدل GTAP
برای ر سیدن به  GTAP-Eلحاظ نمودن انوا حام های انرژی
به عنوان نیادههای تولید اسییت .برای این منظور الیه جدیدی که
نشان دهنده ترکیب سرمایه و انرژی است به مدل اولیه GTAP
ا ضافه شده ا ست ( شک  .)3بنگاه در مرحله اول تقا ضای بیینه
سییرمایه و کاالی مرکب انرژی را مشییخص می نماید و سییاس
تقاضییای بیینه انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی معین میشییود .در
الیه غیر برقی(غیر الکتریکی) بنگاه بدنبال استخراج تقاضای بیینه
برای نیادههای زغال سیین  ،نفت خام ،نفت و نفت گاز میباشیید.
در ن یا یت ت قاضییییای بیی نه خارجی(میزان واردات) هر کدام از

1

5

. Burniaux&Truong
 .6این قسمت برگرفته از رساله دکتری نجاتی( )1391و هرت ( )1997می

. Representative Regional Household
. Private Household

2

..3
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/models/current.
asp
4
. Standard Closure

دارد6.

باشد.
7

. Constant Elasticity of Substitution
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حام های انرژی در آخرین الیه توسط بنگاه مشخص خواهد شد.
در مجمو شک  3بیان میکند که بنگاه میتواند انوا حام های
انرژی را از داخ و خارج خریداری نماید .الزم به ذکر اسیییت که

شک  :2ساختار تولید  GTAP-Eماخذ :بورنیاکس و ترون

()2002

تابع هدف در هر کدام از الیهها یک تابع CESمی باشد.
شک  :3ساختار ترکیب انرژی_سرمایه

1082
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شک :4ساختار مصرف دولت در GTAP-Eماخذ :بورنیاکس و

مصییرف دولت و خانوار در این مدل مانند سییایر مدلهای CGE
الیهای است(اشکال  4و  .)5تقاضای مرکب دولت و خانوار مشتم

ترون

بر ترکیب انرژی و غیر انرژی می باشد .در الیه اول تقاضای بیینه

()2002

تقاضای خانوار برای کاالهای خصوصی

مرکب انرژی و غیر انرژی توسیییط خانوار و دولت مشیییخص می
گردد .در الیههای بعدی تقاضای بیینه برای هرکدام
از حام های انرژی(نفت ،برق و )...و سیییایر کاالها اسیییتخراج می

انرژی

کاالهای غیر انرژی

گردد و درنیایت تقاضیییای وارداتی انرژی و غیر انرژی خانوار و

ترکی

دولت به تفکیک سایر مناطق دنیا حاص می شود .به بیان دیگردر
سیییبد خانوار و دولت انرژی و سیییایر کاالها وجود دارد که تامین
خارجی

اجزای این سییبد از داخ و سییایر مناطق و کشییورهای دنیا تامین

داخلی

میگردد.

...
تقاضای ترکیبی

منطقه 1

 ....منطقهr

....

ترکیب غیرانرژی

انرژی

...

...

...

rrr

...

زغالسن

منطقه 1

داخلی

 ....منطقهr

.

ماخذ :بورنیاکس و ترون

()2002
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 ....منطقهr

....

خارجی

شک : 5ساختار مصرف خانوارGTAP-E

خارجی

منطقه1

ترکیبی

...

زغالسن
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 -4دادههایتحقیق و منابع آماری
دادههای مورد نیازبرای انجام تحقیق حاضر از نسخه  9پایگاه داده

نمود و در مدل مورد نظر مورد استفاده قرار داد .5در تحقیق حاضر تجمیع

های GTAPا ستفاده می شود .این دادهها تو سط کار شنا سان

داده های مربوه به مناطق ،عوام اولیه تولید و بخش های مختلف به

اقتصییادی خبره از سییراسییر دنیا در مرکز تحلی تجارت جیانی در

صییورت جدول شییماره  1میباشیید.ماتریس حسییابداری اجتماعی مورد

دانشگاه پردو 1برای مناطق مختلف 2جمع آوری استفاده شده است

استفاده برای سال 2011است.

زغال سن میباشد .می توان بعد از تجمیع دادهها موارد فوق را مشاهده

و مشیییتم بر ماتریس حسیییابداری اجتماعی140 3منطقه و 57
بخش،برای سالیای  2007 ،2004و  2011میباشد .ماتریس حسابداری
اجتماعی در مدلهای تعادل عمومی به عنوان منبع اصلی داده محسوی
میگردد .اما برای قاب کاربرد شیییدن در قالب مدلهای تعادل عمومی
باید این جدول تجمیع یا کلیسییازی گردد .به عنوان مثال ممکن اس یت
کاربر براسییاز مطالعهای که انجام میدهد ،بخواهد تعداد بخشها را به
چیار بخش صنعت ،کشاورزی ،نفت و گاز و خدمات خالصه نماید .برای
این منظور همراه با پایگاه دادههای GTAPنرم افزار GTAPagg4
ضمیمه شده است که نقش اصلی آن تجمیع دادهها و آماده نمودن آنیا
جیت اسییتفاده در مدلهای تعادل عمومی میباشیید .دادههای مربوه به
حام های انرژی و میزان م صرف آنیا در بخشها و نیادهای مختلف و
همچنین میزان انتشییار آلودگی ناشییی از مصییرف آنها در یک بسییته
جداگانه همراه با پایگاه داده های اصلی ضمیمه شده است .در پایگاه داده
مذکور حاملیای انرژی شیییام نفتخام ،فرآورده های نفتی ،گاز ،برق و
1

. Purdue University

 .2مناطق موجود در پایگاه داده های مربوه به مدلهای  GTAPو
 GTAP-Eرا می توان در آدرز

استفاده در این ماتریس عمدتا جداول داده ستانده ،آمارهای درآمد ملی و نیز
آمارهای مربوه به درآمد و هزینه خانوار می باشد (تشکینی .)1393 ،به عنوان
مثال مقدار هزینه هر بخش را روی کاالهای واسط و عوام اولیه تولید نشان
می دهد .برای اینکه دادههای خام ماتریس حسابداری اجتماعی قاب کاربرد در

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/regio
 ns.asp?Version=9.211مشاهده نمود.

مدلیای تعادل عمومی قاب محاسبه باشد ،نیاز به تجمیع دارد .به عنوان مثال اگر
ابتدا بخش صنعت در ماتریس به  10زیر بخش تفکیک شده باشد و محقق

 )Social Accounting Matrix( .3ماتریس حسابداری اجتماعی ماتریس

بخواهد ا ر یک سناریو را روی ک بخش صنعت مشاهده نماید ،ابتدا باید کلیه

مربعی است که مجموعه حسایهایی را نشان می دهد که جریان درآمد بین

مبادالتی که توسط  10زیر بخش صنعت با سایر بخشیا و نیادها صورت گرفته

فعالیت های تولید ،عوام تولید و نیادها را توصیف می نماید .این ماتریس

است را تجمیع نماید .به عبارت دیگر تمام مبادالت  10زیر بخش را در قالب یک

جریانهای پولی را از طریق ستونها(هزینه ها) و ردیفها(درآمدها) انجام می

بخش خالصه نماید که با جمع مبادالت تمام زیربخشیا این امر صورت میگیرد.

دهد ،بطوریکه هزینه ها و درآمدها برابر باشند.
4

به عبارت دیگر ماتریس حسابداری اجتماعی بیان ماتریسی حسایهای ملی با

.
GTAP
Aggregation
Package,
See:
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/defau
lt.asp
 .5برای مشاهده به

ماتریس در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی و تجزیه و

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/Utilit
 ies/default.aspو به بخشGTAP-E Data Baseمراجعه شود.

تاکید بر ابعاد اجتماعی انوا مبادالت در بخشهای مالی و واقعی است که بر پایه
توالی حسایهای مندرج در سیستم حسایهای ملی قاب ارائه است.از این
تحلی ارتباه موجود میان ویژگیهای ساختاری یک اقتصاد بویژه چگونگی توزیع
درآمد و هزینه در گروههای مختلف خانوارها استفاده می شود .منابع آماری مورد
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 -5نتایج تجربی مدل
شبیه سازیهای انجام شده در این تحقیق در قالب دو سناریوی
کاهش  4و  8درصدی انتشار دیاکسید کربن صورت میگیرد .در
هر سناریو آنچه م سلم ا ست ،به هم خوردن تعادل اولیه سی ستم
معادالت اقتصیییاد و ایجاد تغییر در متغیرهای برونزای موجود در
سیییسییتم میباشیید .بنابراین اقتصییاد از تعادل اولیه به تعادل جدید
رهنمون میگردد که درصیید تغییر متغیرهای برونزا در تعادل انویه

نسیبت به تعادل اولیه ،واکنش متغیرها نسیبت شیوکهای مختلف
گف ته میشیییود.در تحقیق حاضیییر ا ر شیییوک های مذکور روی
متغیرهای کالن (مانند سیییط عمومی قیمت ها ،تولید ناخالص
داخلی ،سیییرمایه گذاری و رفاه) و همچنین بر قیمت و مقدار تولید
در بخ شیای مختلف اقت صادی مورد ارزیابی قرارگرفته ا ست .نتایج
حاصیی از اجرای سییناریوها را میتوان در جداول  2و  3مشییاهده
نمود.

 -5-1اثر شوکهای منفی  4و  12درصدی روی بخشهای

قیمت میتواند بدلی افزایش هزینه هاجیت رفع آلودگی باشییید.
بدییی اسییت که افزایش هزینه موجب کاهش عرضییه و افزایش
قیمت محصییوالت میگردد.اما نکته قاب ذکر این اسییت که تغییر
تولید و قیمت ها در بخش های مختلف بسیییتگی به میزان انرژی
بری آنیا و همچنین درجه جان شینی بین حام های انرژی دارد .در
یک بخش هرچه درجه جانشینی بین حام ها بیشتر باشد ،بنگاهها
سریعتر و با هزینه کمتر میتوانند حام های دارای آالیندگی کم را
جایگزین انرژی های دارای آالیندگی باال نمایند .بخش هایی که
انرژی بری باالتری دارند ،هزی نه کاهش آلودگی باالتر و کاهش
عرضییه و افزایش قیمت در آنها بیشییتر خواهد بود.به عنوان مثال
هزینه انرژی به ک هزینه عوام تولید(انرژی بری) در بخشهای
ک شاورزی  ،0/17صنعت(انرژی بر)  ،0/37صنعت( سایر)  0/13و
خدمات  0/09اسییت .1بنابراین کاهش تولید در بخش کشییاورزی
کمترین و در صیینعت(انرژی بر) بیشییترین مقدار اسییت(جدول .)2
تولید بخش خدمات نه تنیا کاهش نیافته بلکه افزایش اندکی را
تجربه نموده است.

اقتصاد

برای بررسییی ا رات بخشییی شییوکهای مذکور ابتدا بخشهای
مختلف را به دو گروه انرژی(زغال سییین  ،نفت ،گاز ،فرآوردههای
نفتی و برق) و غیر انرژی(کشییییاورزی ،صییینعییت(انرژی بر)،
صیینعت(سییایر) و خدمات) تقسیییم مینماییم .به این دلی که در
بخش های غیر انرژی انتشیییار آلودگی فقط ناشیییی از مصیییرف
حام های انرژی در این بخشها به عنوان عام تولید صورت می
گیرد.در بخشهای انرژی انتشیییار  co2ریشیییه در فرایند تولید و
همچنین مصرف این حام ها دارد .به عنوان مثال آلودگی ناشی از
کاالهای کشاورزی فقط مربوه به مصرف حام های انرژی در این
بخش دارد .اما انت شار آلودگی نا شی از بخش گاز به م صرف نیاده
انرژی در تولید گاز و همچنین آلودگی ناشیییی از مصیییرف گاز در
اقتصاد بر میگردد.
الف -بخشهای غیر انرژی

براسییاز جدول  2تولید بخشهای غیر انرژی بجز بخش خدمات
کاهش و قیمت ها افزایش یافته اسیییت .کاهش تولید و افزایش

فراورده های -0/33
نفتی
-4/5
گاز
-0/96
برق
صیینعت(انرژ -0/80
صنعت(انرژ
ی بر)
صنعت(سایر) -0/078
0/06
خدمات

جدول ( -)2ا ر کاهش  4و  12درصدی انتشار  co2بر قیمت و تولید
بخشهای مختلف(درصد تغییر) منبع :یافتههای تحقیق

یای درصد تغییر تولید
بخش هیهای
اقتصادی
سییناری سناری
سییناری
سناری
وی -4
وی
درصدی
-12
درصدی
-0/02 -0/046
کشاورزی
-0/17 -0/48
زغال سن
0/053
0/16
نفت

درصد تغییر قیمت
سناریوی 4سناری
وی
 درصدی-12
درصدی
0/074
0/026
-0/175 -0/057
-0/056
-0/02

 .1مقادیر مربوه به انرژی بری بخشهای مختلف از داده های مربوه به
ماتریس حسابداری اجتماعی ایران است که از نسخه  9پایگاه داده های GTAP

اخذ شده است.
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-0/1

0/002

0/006

-1/49
-0/33
-0/28

-0/33
0/53
0/11

-0/89
1/56
0/32

-0/03
0/02

0/03
0/00

0/08
0/00
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ب -بخش انرژی

کاهش آلودگی باید سییایر حام ها را جانشییین گاز نمایند .کاهش

شیوک منفی انتشیار  co2تولید حام های انرژی بجز نفت خام را

تقا ضا،تولید و قیمت گاز را کاهش داده ا ست .نتایج ن شان می دهد

کاهش و قیمت آنیا را بجز نفت کاهش داده اسیییت .در این میان

که در هر دو سییناریو تولید بخش برق کاهش( -0/96و  )-0/36و

تولید و قیمت گاز ن سبت به سایرین جیش زیادی دا شته ا ست .به

قیمت آن افزایش(1/56و  )0/53یافته اسییت .اسییتفاده از برق برای

طوریکه در سناریوی کاهش  12درصدی ،تولید گاز  4/5درصد و

خانوار به عنوان یک کاالی مصیییرفی و برای بنگاه به عنوان یک

قیمت آن  0/89درصییید کاهش یافته اسیییت .با توجه به جدول 3

ن یاده هین آالی ندگی دربر ندارد .ب نابراین برای کاهش آلودگی،

سییییم گاز از ک مخارج خانوار روی حام های انرژی  0/125می

نیاده یا کاالی مناسییبی برای جایگزین شییدن می باشیید(افزایش

با شد اما سیم انت شار  co2نا شی از م صرف گاز(ن سبت به سایر

تقاضیییای برق) .از طرف دیگر برای تولید برق از سیییایر حام ها

حام ها) در بخش خانوار 0/61 ،اسیییت .می توان گفت که گاز به

ا ستفاده می گردد که دارای آالیندگی باال ه ستند .آمار ن شان می

عنوان یک کاالی م صرفی پتان سی باالیی در انت شار آلودگی دارد.

دهد که  37/4درصییید ک آالیندگی در تولید کاالها و خدمات

از طرف دیگر در سمت تولید ،سیم هزینه گاز نسبت به ک هزینه

مربوه به تولید برق می باشیید .1بنابراین آالیندگی برق از سییمت

حام های انرژی در بخش های ک شاورزی  ،0/006صنعت (انرژی

تولید باال خواهد بود .با این وجود انتظار براین اسییت که تولید برق

بر)  ،0/17صنعت (سایر)  0/085و خدمات  0/04است .این درحالی

در مواجه با شوک منفی انت شار  co2کاهش یابد (کاهش عر ضه

ا ست که سیم انت شار  co2نا شی از م صرف گاز در بخش های

برق) .براسیییاز نتایج تحقیق ا ر عرضیییه بیشیییتر از ا ر تقاضیییا

ک شاورزی  ،0/1صنعت(انرژی بر)  ،0/835صنعت( سایر)  0/76و

اسییت(کاهش تولید و افزایش قیمت) .افزایش تولید نفت می تواند

خدمات  0/285می با شد .درنتیجه گاز ن سبت به سایر حام های

ناشی از سیم صفر نفت در مصارف خانگی(آالیندگی صفر) ،سیم

انرژی به عنوان نیاده در بخشهای دیگر سییییم آالیندگی باالیی

پائین آالیندگی نفت در فرایند تولید و افزایش تقاضیییای خارجی

دارد(جدول  .)4بنابراین تولیدکنندگان و مصیییرف کنندگان جیت

بدلی کاهش قیمت آن باشد.

جدول ( -)3نسبت مخارج و نسبت انتشار  co2هر کدام از حام های انرژی در خانوار

حاملیای انرژی
زغال سن
نفت
گاز
فراوردههای نفتی
برق

منبع :محاسبات تحقیق

نسبت مخارج خانوار روی هر حام از ک
مخارج صرف شده روی حام ها

نسبت انتشار  co2به ازای مصرف هر
حام انرژی

0/000
0/000

0/000
0/000

0/125
0/585
0/29

0/61
0/39
0/000

 .1برگرفته از پایگاه دادههای  GTAPنسخه  .9الزم به ذکر است که سیم
بخشهای کشاورزی ،زغال سن  ،نفت ،گاز ،فراوردههای نفتی ،برق،

صنعت(سایر) ،صنعت(انرژی بر) و خدمات از آلودگی در فرایند تولید به ترتیب برابر
با  ،0/03صفر ،0/15 ،0/06 ،0/374 ،0/05 ،0/04 ،0/005 ،و  0/27می باشد.
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جدول ( -)4نسبت هزینه و نسبت انتشار  co2هر کدام از حام های انرژی در هرکدام از بخشهای اقتصادی منبع :محاسبات تحقیق

بخشهای اقتصادی

کشاورزی

نسبت هزینه صرف شده روی هر کدام از حام ها به
ک هزینه حاملیای انرژی
برق
فراورده
نفت
زغال
گاز
های
سن
نفتی
0/594
0/4
0/006 0/000 0/000

نسبت انتشار  co2هرکدام از حام ها به ک انتشار
 co2همه حاملیای انرژی
برق
فراورده
نفت
زغال
گاز
های
سن
نفتی
0/000
0/9
0/000 0/000
0/1

0/12

0/73

0/88

0/12

0/000

0/001

0/009

0/000

0/000

0/9998 0/000 0/000
0/000 0/000
1

0/0002

0/000

0/000

0/000

0/038

0/004

0/000 0/000

0/64

0/36

0/000

0/8

0/06

0/000 0/000

0/55

0/45

0/000

0/245

0/67

0/000 0/001

0/76

0/239

0/000

0/35

0/000 0/003

0/835

0/162

0/000

0/22

0/000 0/000

0/285

0/715

0/000

زغال سن

0/149

نفت

0/000

0/001 0/000
0/99 0/000

گاز

0/000

فراوردههای نفتی

0/001

0/998 0/002
0/019 0/938

برق

0/000

0/000

صنعت(سایر)

0/000

صنعت(انرژی بر)

0/000

0/085 0/000
0/17 0/000

0/48

خدمات

0/000

0/000

0/04

0/74

0/14

میزان ارتباه بین بخشهای مختلف از جمله انرژی و غیر انرژی را
از طریق پیوندهای پ سین 1و پی شین 2م شاهده نمود .هرچه ارتباه
بیشیییتر و قویتر باشییید،تغییر در میزان آالیندگی حام های انرژی
موجب ا رات بیشتر روی سایر بخشهای اقتصاد(و بالعکس) خواهد
گذاشییت .شییاخص پیوند پیشییین(جدول  ،)5از نسییبت تقاضییای
واسطهای هر بخش به ک تقاضای آن بخش محاسبه میشود.این
شاخص ن شان میدهد که چند در صد از مح صول بخش مورد نظر
به عنوان تقاضییای واسییطهای مورد تقاضییای سییایر بخشها قرار
میگیرد .هر چه تولیدات یک بخش در سایر بخشهای اقت صاد به

0/000

0/000

عنوان نیادههای واسطهای بیشتر مورد استفاده قرار گیرد ،شاخص
پیوند پیشییین آن بخش نیز بیشییتر خواهد بود(عطوان .)1386 ،به
عنوان مثال بخش زغال سییین  0/936از تولید خود را به عنوان
کاالی واسیییط در اختیار بخش فراورده های نفتی قرار میدهد .یا
 0/4از تولید فراوردههای نفتی به صییورت کاالی واسییط در اختیار
بخش خدمات اسیییت .با این وجود آالیندگی کمتر در فراوردههای
نفتی موجب انتشار کمتر  co2در بخش خدمات خواهد شد.

منبع :محاسبات تحقیق

جدول ( -)5شاخص پیوندهای پیشین

کشاورزی

زغال
سن

نفت

گاز

فراوردههای
نفتی

برق

صنعت
(سایر)

صنعت
(انرژی بر)

خدمات

کشاورزی

0/192

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/77

0/002

0/036

زغال سنگ
نفت
گاز

0/000

0/000

0/000

0/000

0/936

0/000

0/012

0/05

0/002

0/000
0/005

0/000
0/000

0/000
0/008

0/000
0/06

1
0/162

0/000
0/31

0/000
0/05

0/000
0/283

0/000
0/122

0/055

0/000

0/000

0/000

0/055

0/32

0/03

0/14

0 /4

0/19
0/1
0/03

0/000
0/000
0/000

0/000
0/002
0/004

0/000
0/007
0/002

0/01
0/001
0/004

0/06
0/004
0/000

0/19
0/446
0/19

0/26
0/06
0/2

0/29
0/38
0/57

فراوردههای نفتی
برق
صنعت(سایر)
صنعت (انرژی بر)

2

1

. Forward Linkages

. Backward Linkages
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0/083

خدمات

0/000

0/02

0/03

0/007

شییاخص پیوند پسییین(جدول  ،)6برای هر بخش از نسییبت جمع
هزینههای وا سطهای بخش برک ستانده بخش محا سبه می شود.
این شاخص میزان وابستگی هر بخش را به بخشهای دیگر نشان
مید هد که بخش مورد نظر برای هر وا حد تول ید چه م قدار از
محصوالت سایر بخشها را به عنوان نیادههای واسطهای مصرف

0/033

0/167

0/58

0/08

میکند .به عنوان مثال از ک تقاضییای بخش صیینعت(انرژی بر)،
سیم گاز  7درصد ،فراوردههای نفتی  20درصد و برق  14/8درصد
اسیییت .بنابراین میزان آالیندگی کمتر فراوردههای نفتی و گاز می
تواند انتشار دی اکسید کربن تولید شده در بخش صنعت(انرژی بر)
را کاهش دهد.
منبع :محاسبات تحقیق

جدول ( -)6شاخص پیوندهای پسین

(سایر)

صنعت
(انرژی بر)

کشاورزی

زغال
سن

نفت

گاز

فراورده
های نفتی

برق

0/002

0/01

کشاورزی

0/24

0/003

0/000

0/001

0/000

0/000

0/344

0/000

زغال سن

0/000

0/001

0/000

0/000

0/001

0/000

0/000

0/000

نفت

0/000

0/000

0/000

0/000

0/923

0/000

0/000

0/000

0/000

گاز

0/001

0/000

0/02

0/179

0/02

0/12

0/006

0/07

0/01

فراوردههای نفتی

0/1

0/001

0/000

0/000

0/04

0/68

0/02

0/2

0/15

برق

0/14

0/005

0/000

0/000

0/003

0/051

0/05

0/148

0/04

صنعت(سایر)

0/149

0/196

0/02

0/1

0/000

0/007

0/24

0/068

0/12

صنعت(انرژی بر)

0/06

0/14

0/08

0/04

0/004

0/000

0/12

0/27

0/21

خدمات

0/31

0/654

0/88

0/68

0/009

0/14

0/22

0/237

0/46

صنعت

خدمات

 -5-2اثر شوکهای منفی  4و  12درصدی روی متغیرهای کالن
جدول ( -)7ا ر کاهش  4و  12درصدی انتشار  co2بر متغیرهای کالن
اقتصادی(درصد تغییر) منبع :یافتههای تحقیق

چون تولید اکثر بخشها در هر دو سییناریو کاهش پیدا کرده اسییت،
انتظار براین اسیییت که تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد .اما

متغیرهای کالن

بخش های نفت و خدمات در مجمو  60درصییید تولید ناخالص
داخلی را تشیییکی می دهند و در طی هر دو سیییناریو تولید آنیا

تولید ناخالص
داخلی
سط عمومی
قیمت ها
سرمایه گذاری
رفاه اقتصادی

افزایش یافته اسیت .بنابراین تولید ناخالص داخلی افزایش را نشیان
می دهد .سییط عمومی قیمتیا نیز بواسییطه افزایش قیمت در اکثر
بخشها ،افزایش یافته است .برای رفع آلودگی حاص از انتشار دی
اکسییید کربن نیاز به سییرمایهگذاری می باشییدکه نتایج حاص ی در
جدول  7بیانگر این مطلب اسیییت .افزایش تولید ناخالص داخلی

سناریوی 4
درصدی
0/031

سناریوی 12
درصدی
0/088

0/081

0/23

0/04
0/032

0/10
0/085

گویای افزایش درآمد سییرانه(مشییروه به سییط ابت جمعیت) در
کشور خواهد بود .از آنجائیکه شاخص رفاه اقتصادی تابعی از درآمد
سرانه است ،لذا افزایش درآمد ،بیبود شاخص رفاه را بدنبال دارد.1
 .1شاخص رفاه مورد استفاده در این تحقیق شاخص تغییرات

معادل( )Equivalent Variationاست.
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از قب ی تول ید نا خالص داخلی ،سیییط عمومی قی مت ها ،ر فاه و

 -6جمعبندی و پیشنهادات :
امضای متن توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس توسط ایران میتواند

سرمایه گذاری در هر دو سناریو بیبود پیدا کردهاند .شواهد حاکی

گام مثبتی در جیت کاهش آالیندهها و بیبود محیط زی ست با شد.

از این ا ست که عملی نمودن توافقنامه پاریس ممکن ا ست موجب

گرچه این توافقنامه در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده

تضییعیف تولید برخی از بخشها شییود اما در سییط کالن ،بیبود

اما برای قانونی شیییدن نیاز به تییید شیییورای نگیبان دارد .اجرایی

شاخصها را بدنبال دارد و کاهش قیمت برخی از کاالها را میتواند

شدن آن عالوه بر ا رات مثبت زی ست محیطی ،متغیرهای کالن و

موجب گردد .الزم به ذکر می باشییید که ا ر منفی کاهش آلودگی

خرد اقتصیاد را متا ر خواهد نمود .به نظرمیرسید که ارزیابی ا رات

روی اکثر بخشهای مختلف از شیییدت باالیی برخوردار نیسیییت.

اقتصیییادی توافقنامه مذکور مفید واقعگردد .در این تحقیق طی دو

احت ماال اگر کاهش آلودگی از طریق ای جاد یا واردات تکنولوژی

سناریوی کاهش  4و  12در صدی انت شار  co2با ا ستفاده از یک

سازگار با محیط زی ست صورت گیرد ،ا رات منفی کاهش آلودگی

مدل تعادل عمومی منطقهای انرژی محور به ارزیابی اقتصادی این

کمتر یا مثبت گردد .بنابراین پیشییینیاد می گردد که در مطالعات

توافقنامه پرداخته شیییده اسیییت .نتایج نشیییان میدهد که دراکثر

ب عدی ا ر کاهش آالی نده ها از طریق ای جاد تکنولوژی پاک مورد

بخشها کاهش آلودگی ناشی از انتشار  co2هزینههای اقتصادی

بررسی قرار گیرد.

برای بن گاه های تول یدی دارد .به این مفیوم که کاهش آلودگی
موجب افزایش هزینه و در نیایت سییبب کاهش تولید بنگاهها می
شییود .بجز بخش خدمات و نفت ،سییایر بخشها مواجه با کاهش
تولید خواهند شد .همچنین شوک منفی آلودگی در بخشهای گاز،
زغال سن

و نفت ا ر منفی بر قیمت مح صوالت دارد و در سایر

بخشها ا ر بر قیمتها مثبت میگردد .متغیرهای کالن اقتصییادی

براساز نتایج تجربی گاز به عنوان حاملی است که دارای بیشترین
پتانسییی آالیندگی در بین حام های انرژی را دارا میباشیید؛لذا به
نظر میرسییید یکی از راه کار هایی که میتوان ج یت کاهش
آالیندهها استفاده نمود ،جایگزین نمودن سایر حام ها به جای گاز
در فرایند تولید است.
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