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  چكيده

به گونه اي كه اقتصاد  1يوستن به سازمان تجارت جهانيمديريت فرآيند آزادسازي تجاري و استفاده از استراتژي هاي بهينه جهت پ
يكي . كشور در تمامي زمينه ها كمترين هزينه را متحمل شود از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در زمينه تجارت بين الملل است

ت، اثرات تجارت بين الملل كمتر بدان توجه شده اس 2از مهمترين موضوعاتي كه در ارتباط با تجارت بين الملل و آزادسازي تجاري
در اين زمينه و بخصوص براي كشورهاي جهان سوم . است در ايران زيست و انتشار گازهاي گلخانه اي و آزادسازي تجاري بر محيط

دهنده افزايش آلودگي محيط زيست با توجه به آزادسازي تجاري مي  وجود دارد كه نشان 3"پناهگاه آاليندگي"فرضيه اي به نام 
در حقيقت با كاهش تعرفه ها و گام برداشتن به سمت آزادسازي تجاري با توجه به مزيت هاي نسبي كشورها، صنايع آالينده  .باشد

به علت قوانين ضعيف كشورهاي درحال توسعه به سمت اين كشورها سرازير شده و تخصص آنها در صنايع كثيف، اثرات منفي 
در اين مقاله با پذيرفتن اين فرضيه، اثرات آزادسازي تجاري . پيش نمايان خواهد كردتجارت بر كشورهاي در حال توسعه را بيش از 

مي  ارزيابي 4CGEرا براي اقتصاد ايران در چهار سناريو بر انتشار گازهاي گلخانه اي با استفاده از مدل تعادل عمومي محاسبه پذير
دي ابخشهاي اقتصادي ايران، اثر كاهش تعرفه ها كه به عنوان نم در واقع با درنظر گرفتن تعادل عمومي و ارتباط بين تمامي. شود

متغيرهاي تحقيق توليد داخلي و صادرات و واردات  .مي شود ارزيابي درايران از آزادسازي تجاري است، بر انتشار گازهاي گلخانه اي
  .گلخانه اي مي باشد به عنوان متغيرهاي تاثير گذار بر شاخص آلودگي محيط زيست و يا انتشار گازهايايران 

مي  ايران نتايج تحقيق نشان داد كه آزادسازي تجاري باعث افزايش آلودگي در بخش صنعت و كاهش آلودگي در بخش كشاورزي
وضع قوانين سخت گيرانه و استانداردهاي الزم در . كنداثر آزادسازي تجاري بر بخش خدمات نيز روند مشخصي را دنبال نمي . شود

 .نهادات مطرح شده جهت جلوگيري از ورود صنايع آالينده به كشورمان مي باشدواردات از پيش

 

  
  ، اقتصاد ايرانCGEآزادسازي تجاري، انتشارگازهاي گلخانه اي، مدل : كلمات كليدي
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 -World Trade Organization(WTO) 

2
 - Trade Liberalization 

3
 - Pollution Haven Hypothesis(PHH) 

4
 - Computable General Equilibrium Model(CGE) 
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  :مقدمه

اقتصاد و توجه به   جهاني شدن  .)1(  شود مي تبديل واحد مكان يك به جهان و شده كمتر روز هر جغرافيايي هاي كه محدوديت داند مي امروز بشر
آزادسازي تجاري . ترين شاخص هاي آن، يكي از موضوعات مهمي است كه خواه ناخواه اقتصاد كشور با آن روبروست مهم  به عنوان تجارت آزاد  و آزادسازي 

امروزه تعارض بين اقتصاد و محيط  .رها گذارده استعالوه بر آثار رشد تجاري و اقتصادي و افزايش رفاه، خود تاثيرات زيادي بر محيط زيست جهاني و كشو
اقتصادي آزاد ، همراه با موانعي اندك يا بدون هرگونه  )2.(زيست از منظر بسياري از اقتصاد دانان به يكي از اساسي ترين مباحث فكري دنيا بدل شده است

با توجه به مزاياي يك اقتصاد باز نسبت به اقتصاد . بسيار متفاوت خواهد بود  مانع بر سر راه واردات ، در بلند مدت با اقتصاد داراي تعرفه هاي سنگين ،
تايوان محدود ، مسأله ي آزادسازي تجارت در دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه مثل برزيل ، هنگ كنگ ، 

 .است اهميت وااليي برخوردار بوده از محيطي زيست مسائل اخير، هاي دهه طي دردسازي تجاري عالوه بر مسائل آزا) . 3(و كره جنوبي قرار گرفته است 

 رشد واسطة به ، صنعتي هاي آلودگي روي توجهات اين عمدة و تمركز پيوست وقوع به ، 1960 دهة طي محيطي زيست مسائل به عمومي توجه موج آغاز

 به اعتراض در زيست محيط و طرفداران گرفت اوج زيست محيط و تجارت به مربوط مسائل ميالدي ، 70 دهة اواخر در . بود اقتصادهاي صنعتي افزون روز

  . كردند ساماندهي جهان مختلف نقاط در اي گسترده هاي نشست و ها مخالفت روزافزون تجارت، توسعة از ناشي زيست محيط اسفناك وضعيت
 معروف  5كوزنتس محيطي زيست منحني به معكوس، Uزيست به صورت  محيط تخريب و سرانه يداخل ناخالص توليد ميان ارتباط اقتصادي، درادبيات

 موافقتنامه محيطي زيست اثرات عنوان با مطالعاتي گزارش قالب در 1991 سال در  كروگر و گروسمن توسط EKCدربارة  تجربي مطالعة اولين . است

در طي سالهاي اخير نيز مطالعات فراواني از جمله . آمد شمار به زمينه اين در بعدي مطالعات مبناي گزارش كه اين گرفت انجام شمالي آمريكاي آزاد تجارت
پرداخته  EKC منحني زيست محيطي كوزنتس  بررسيبه ) 1997(، و كل و ديگران)1995(، گروسمن و كروگر)1994(، لدن وسنگ)1994(شافيك

 ضعيف را آلودگي و سرانه بين درآمد فرد به منحصر رابطة وجود كوزنتس، محيطي زيست منحني ادبيات رةبا در فزاينده و رشد بهاما در مطالعات رو ) 4(.اند

 كه در نهايتدر اين مطالعات به اثرات آزادسازي تجاري و تجارت بين الملل اشاره شده . اند ارائه داده زمينه اين در ي تر دقيق تفسير و كرده اعالم شكننده و

در اين زمينه شده است كه نشاندهنده آثار زيانبار و منفي تجارت بين الملل بر محيط زيست  6"پناهگاه آاليندگي"ي جديدي به نام منجر به خلق فرضيه 
، جانيك )1995(، جف و ديگران)1993(ويلر و دگي نيز تحقيقات زيادي از جمله بيردساليندر مورد فرضيه پناهگاه آال. كشورهاي در حال توسعه است

و ) 2006(ومكارني) 2004(خان ويوتاكا) 2006(، كندر و ليندمارك)2003(، لوينسن و مينر)1998(، سوري و چاپمن)1998(ويلر و ، ماني)1997(وديگران
كه در اكثر موارد ، با افزايش تجارت و توليد در كشورهاي در حال توسعه، آلودگي هاي محيط زيستي و انتشار  انجام شده است) 2009(عبدالي ورامه

اثرات تجارت و رشد  "در مقاله ي خود با عنوان )4()2009(عبدوالي ورامكه. ري داشته استاافزايش معناد CO2ازهاي خطرناك گلخانه اي همانند گ
اقتصاد  در يك تصريح 2003تا  1980از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در بين سالهاي تابلوييداده هاي با استفاده از  "اقتصادي بر محيط زيست

عالئم آزادسازي تجاري ممكن است به كشورهاي توسعه يافته  و ينده ها وجود داردالنشان داد كه منحني زيست محيطي كوزنتس براي اكثر آ، سنجي
  .ر مضر استيوثروتمند و توسعه پايدار منفعت برساند اما براي كشورهاي فق

 منحني در )كربن اكسيد دي( اي گلخانه گازهاي انتشار بر تجاري آزادسازي آثار "عنوان در مقاله اي تحت  )4()1387(اسگويي برقيدر كشورمان نيز 

 روي تجاري آزادسازي تأثير ارزيابي به منظور مطالعه ، دراين. به بررسي فرضيه پناهگاه آلودگي در كشورهاي جهان پرداخته است "كوزنتس زيست محيطي

 داده هاي اساس بر زيست محيطي كوزنتس منحني آاليندگي، پناهگاه فرضية با كوزنتس زيست محيطي نحنيم ارتباط نيز بررسي و كربن دي اكسيد انتشار

 درآمد با كشورهايي باال، سرانة درآمد با كشورهايي شامل كشوري، گروه قالب چهار در ثابت، اثرات رهيافت و )تابلويي(ديتا پانل روش از استفاده با و تركيبي

 نتايج .است شده زده تخمين 2000تا 1992 زماني دورة طي پايين سرانة درآمد با كشورهايي و متوسط پايين سرانة درآمد با ورهاييباال، كش متوسط سرانة

ش  كاه به باال متوسط سرانة درآمد با كشورهاي و باال سرانة درآمد با كشورهاي در سرانه ودرآمد تجاري آزادسازي افزايش كه دارد اين بر داللت مدل تخمين
 از. مي شود منجر دي اكسيدكربن انتشار افزايش به سرانة پايين درآمد با كشورهاي و پايين متوسط سرانة درآمد با كشورهاي در و دي اكسيدكربن  انتشار 

 و مكان آاليندگي پناهگاه رضيةف كنندة تائيد باال سرانة درآمد با كشورهاي به نسبت پايين درآمد سرانة با ي كشورها تجاري الگوي باالي آاليندگي رو، اين

 بر ثابت اثرات روش طريق از مدل برآورد نتايج اساس بر  .يافته است توسعه كشورهاي به نسبت توسعه حال در هاي كشور در آالينده صنايع مجدد يابي

 امر اين كه ، است اكسيدكربن برقرار دي تشاران ميزان با تجاري آزادسازي هاي شاخص و سرانه درآمد بين مثبتي مطالعه، رابطة مورد كشورهاي كل روي

در مطالعه ي ديگري نيز در كشورمان،  .است تجاري آزادسازي و گسترش سرانه درآمد افزايش دنبال به اكسيدكربن دي انتشار افزايش گر نشان
يوهاي مختلف اثر انواع تجارت را بر آلودگي محيط در سنار "تجارت بين كشورها وآلودگي محيط زيست "با مقاله اي تحت عنوان  )5()1380(سلمانپورزنور

كشور دنيا ، اثر متغيرهاي مستقل گوناگون تجارت را  86داده از  2556در اين مقاله پس از بيان مباني تئوريك بحث ، با استفاده از . زيست بررسي مي كند
در اين مدل شدت كشش تجاري كل بين . ي تخمين زده استبا استفاده از يك مدل رگرسيوني خط  SO2بر شاخص محيط زيستي دي اكسيد گوگرد

اما شدت كشش تجاري بين كشورهاي توسعه يافته منفي بوده است كه نشاندهنده ي آلودگي كشورهاي در حال  ،كشورها وكشورهاي در حال توسعه مثبت

                                                 
5
 - Environmental Kuznets Curve. 

6
 - Pollution Haven Hypothesis. 
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ست كه نشاندهنده تاثير رشد تكنولوژي و دانش در كاهش آلودگي منفي به خود گرفته ا الگو زمان درمتغير  ضريب  .توسعه در نتيجه شدت تجارت بوده است
لودگي اين تحقيق به نوعي فرضيه ي پناهگاه آلودگي را تاييد كرده ودر نهايت توصيه به تصويب واجراي قوانين زيست محيطي به عنوان عامل كاهش آ. است

  .اشاره مي كند
8و كروراتون 7آلدابا

 CGE اثرات آزادسازي تجاري دهه اخير بر انتشار آلودگي براي كشور نروژ با استفاده از مدل  زيابياردر مطالعه اي به  )6(2001)(  
كه تا حدودي در افزايش . انتشار آلودگي به صورت معني دار افزايش يافته است  ، GDPنتايج مدل آنها نشان داد كه با افزايش كمي در ميزان . پرداختند 

9فاهم و هولمجي. داشته است متوسط در رفاه تراكمي شركت 
اثر اصالحات تجاري در فيليپين بر روي آلودگي با  ارزيابيدر مطالعه اي به )7( (2001)

نتايج مدل آنها نشان داد كه اصالح تجاري به  ،به مطالعه بر روي دو مورد آسياب سازي شكر و پااليش و توليد سيمان پرداختند   CGEاستفاده از مدل 
، تعادل CGEاستفاده از مدل . وسعه و پيشرفت و گسترش رفاه است به طوري كه مالياتهاي توليد براي كاهش آلودگي ناكارآمد هستند وجود آمده از ت

محدود به تعيين اثرات ) 1388(و ذوقي پور و زيبايي) 1386(، مصري نژاد)1380(عمومي محاسبه پذير، بر روي اقتصاد كشور در مطالعات مختلف موسوي
ي تجاري بر روي متغيرهاي حقيقي اقتصاد بوده است و به اثرات آن بر انتشار گازهاي گلخانه اي و شاخصه هاي محيط زيستي كشور توجه نشده آزادساز

قرار گرفته  يارزيابكه اثر كاهش تعرفه ها به عنوان نمادي از آزادسازي بر متغيرهاي واقعي اقتصاد ايران مورد ) 9)(1388(در مطالعه ذوقي پور و زيبايي.است
درصد، منجر به كاهش عرضه كل محصول وسرمايه گذاري و افزايش صادرات 100درصد و50است، نشان داد كه كاهش تعرفه ها در تمامي بخشها به ميزان 

  .و واردات خواهد شد
در اين مقاله براي اولين بار با استفاده از شور، با توجه به اهميت آزادسازي تجاري و آلودگي هاي زيست محيطي و انتشار گازهاي گلخانه اي براي اقتصاد ك

بر انتشار گازهاي تجاري اثرات آزادسازي  ،كشوردر  "پناهگاه آاليندگي" پذيرش فرضيه يو  و در نظر گرفتن يك تعادل عمومي محاسبه پذير CGEمدل 
به عبارت ديگر با درنظر . استخراج شده است اقتصاد ايران1380سال  10داده هاي پژوهش از ماتريس حسابداري اجتماعي. شده است ارزيابيگلخانه اي،  

رهاي گرفتن يك تعادل عمومي و ارتباط بين بخش هاي مختلف اقتصاد كشور ، اثر شوك اقتصادي كاهش تعرفه ها در مسير آزادسازي تجاري را بر متغي
رش فرضيه ي پناهگاه آاليندگي در ايران به عنوان يك كشور جهان سوم، حقيقي توليد داخلي در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران در نظر گرفته و با پذي

  .مي شود ارزيابيسناريوي كاهش تعرفه اي بر انتشار گازهاي گلخانه اي  4اثرات آزادسازي تجاري را در 
  

  :مباني نظري

  ؛آزادسازي تجاري و محيط زيست
ها را محدودتر و ميانگين تعرفه ها و اثراتش بر سطح و ساختار نرخ هاي حمايت مؤثر را  آزادسازي تجاري يك سياست توسعه اقتصادي است كه انتشار تعرفه

به دليل اينكه تجارت يك واسطه مهم در رشد و ساختار تغيير مي باشد ، مي تواند منجر به درآمدهاي باالتر و تخصيص مجدد توليد و . كاهش مي دهد 
امروزه ثابت شده كه نظام تجارت آزاد در . بازرگاني خارجي خود را بر مبناي تجارت آزاد وضع مي كنند  در حال حاضر ، كشورها سياست هاي. مصرف گردد 

به طور كلي ،آزاد سازي تجاري در . مقايسه با يك نظام تجاري بسيار محدود كننده ، در زمينه ي ايجاد كارايي و رشد اقتصادي از برتري برخوردار است 
مطرح مي شود، به طوري كه حذف محدوديت هاي كمي واردات، يكسان سازي تعرفه هاي واردات ويارانه هاي صادرات و حذف مقابل حمايت گرايي تجاري 

  )10.(تعرفه ها، نشان از آزادسازي تجاري دارد
شامل رسوب ضايعات جامد است ، آزادسازي تجاري مي تواند به طور مهمي محيط را از طريق افزايش يا كاهش آزادسازي مواد مضر به هوا ، آب يا زمين كه 

اوالً باعث افزايش حجم كلي آالينده ها در . آلودگي را به دو صورت تحت تاثير قرار مي دهد  ،توسعه در بخش توليد بخش صنعتي .تحت تاثير قرار مي دهد
به دليل اينكه آزادسازي تجاري باعث بهبود . عتي گردد دوره هاي كوتاه و متوسط گرديد و دوم اينكه مي تواند باعث تغييرات در حجم آالينده هاي توليد صن

كه مي تخصيص كارآمد منابع مي گردد ، موجب پيشرفت رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي مي گردد ، به عنوان يك عامل مثبت در نظر گرفته مي شود 
  . ازي تجاري را در پنج اثر مهم خالصه نموده است اثرات محيطي آزادس)  1995و  OECD )1994. تواند براي بهبود محيطي فراهم نمايد 

اثرات مقياسي مثبت ممكن است به وجود آمده از . اين اثرات مربوط به سطح كلي فعاليت اقتصادي به وجود آمده از آزادسازي تجاري هستند : اثرات مقياس 
اثرات مقياس منفي ممكن است زماني رخ دهند كه . شته باشند رشد اقتصادي بيشتر باشند به خصوص وقتي كه سياست ها ي محيطي مناسبي وجود دا

اين اثرات : اثرات ساختاري . رشد اقتصادي باالتر ، آلودگي را افزايش داده و منابع را زودتر تمام نمايند به دليل عدم وجود سياست هاي مناسب محيطي 
اثرات ساختاري مثبت ممكن است زماني رخ دهند كه آزادسازي . ازي تجاري هستند مربوط به تغييرات در الگوهاي فعاليت اقتصادي بوجود آمده از آزادس

اثرات ساختاري منفي ممكن است زماني رخ دهند كه سياست هاي مناسب . تجاري باعث پيشرفت تخصيص كارآمد منابع و الگوهاي كارآمد مصرف گردند 
اين اثرات مربوط به تجارت در كاالهاي خاص است كه مي تواند : اثرات كاال . اشته باشند محيطي به همراه تغييرات در الگوهاي فعاليت اقتصادي وجود ند

                                                 
7
 Aldaba 

8 Cororaton 

9 Faehn , Holmqy 
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اثرات كااليي مثبت ممكن است به وجود آمده از تجارت افزايش يافته در كاالهايي باشد كه از لحاظ محيطي مفيد . باعث پيشرفت و يا صدمه محيط گردند 
ر انرژي ، در حاليكه اثرات كااليي منفي به وجود آمده از افزايش تجارت در كاالهايي است كه از لحاظ محيطي باشند مانند ماشين آالت داراي كارآمدي د
. اين اثرات مربوط به تغييرات در روش ساخت توليدات ، بسته به كارگيري تكنولوژي هستند : اثرات تكنولوژي . حساس مي باشند مانند ضايعات خطرناك 

اين اثرات مربوط به : اثرات تنظيمي . مكن است زماني به وجود بيايند كه توليد آلودگي بر واحد توليد اقتصادي كاهش يافته است اثرات تكنولوژي مثبت م
بر اين اثرات ممكن است كه داراي تاثير منفي و يا مثبت . اثرات قانوني و سياسي آزادسازي تجاري بر تنظيمات محيطي ، استانداردها و ديگر ميزان ها است 

 1995(به طور كلي مطالعات نشان داده اند كه اثر آزادسازي تجاري بر محيط مثبت است ، به شرط اينكه همراه با سياست هاي محيطي موثر . محيط باشند 
 ،Oecd  ( باشد.  

گسترش يافته و استفاده از منابع و ) ندهاز جمله فعاليت هاي آالي(، در اثر آزادسازي تجاري ، حجم فعاليت هاي اقتصادي  طرفداران محيط زيستبه عقيدة 
گسترش تجارت آزاد و افزايش فشارهاي رقابتي بين بنگاههاي داخلي و رقباي خارجي ، به ماليم شدن سياست  ،انرژي به شكل نامناسبي افزايش مي يابد

جهه با فرآيند آزادسازي تجاري با تاخير همراه مي هاي زيست محيطي مناسب منتهي مي شود و حتي تصويب و اجراي قوانين زيست محيطي ملي را در موا
را موجب  اما برخي از طرفداران تجارت آزاد ، نه تنها با اين ديدگاه كه آزادسازي تجاري سبب تخريب محيط زيست اند ، مخالف بلكه آزادسازي تجاري. كند 

رقابتي ناشي از گسترش تجارت آزاد و  يبه واكنش كشورها به فشارهابر اساس استدالل آنها ، با توجه . بهبود وضعيت محيط زيست معرفي مي كنند 
با وجود اين ، . دسترسي به مزيت نسبي ، استفاده از منابع ، كارا شده است و بدين ترتيب اتالف منابع و انرژي و آاليندگي مربوط به آنها كاهش مي يابد 

ار آزادسازي تجاري روي وضعيت محيط زيست را به سه اثر مقياس ، اثر تركيب و اثر در مطالعه اي ، آث )12(و(11)) 19951991,(گروسمن و گروكر 
در اين مطالعه ، اثر مقياس ، بيان گر تغيير در اندازة فعاليت  هاي اقتصادي ، اثر تركيب ، بيان گر تغيير در تركيب يا سبد كاالهاي . فناوري تفكيك كردند 

بنابراين ، به دنبال آزادسازي تجاري ، اثر مقياس ، به . فناوري توليد ، به خصوص تغيير به سمت فناوري پاك است  توليدي و اثر فناوري بيان گر تغيير در
به طوري كه . تاثير اثر تركيب نيز به نوع مزيت نسبي بستگي دارد . افزايش تخريب محيط زيست و اثر فناوري ، به كاهش تخريب محيط زيست تمايل دارند 

يت نسبي در يك كشور ، اگر كشوري در كاالهاي آالينده مزيت داشته و در توليد آن كاالها تخصص پيدا كند ، در آن صورت اثر تركيب به با توجه به مز
يت نسبي واسطة تغيير تركيب كاالهاي توليدي كشور به سمت كاالهاي آالينده ، آثار منفي روي محيط زيست بر جاي مي گذارد و اگر به واسطة وجود مز

اثر تركيب آثار مثبتي روي محيط زيست  تشوري در كاالهاي پاك ، تركيب كاالهاي توليدي آن كشور به سمت كاالهاي پاك تغيير كند ، در آن صورك
صنايع در حالت كشوري با مزيت نسبي در (به طور كلي به دنبال آزادسازي تجاري ، اگر اثر فناوري بر اثر مقياس و اثر تركيب . برجاي خواهد گذاشت 

بر اثر مقياس غالب شود ، در آن صورت ) در حالت كشوري با مزيت نسبي در صنايع پاك(غالب شود و يا اگر اثر فناوري همراه با اثر تركيب ) آالينده
  . آزادسازي تجاري منجر به نتايج زيست محيطي مثبت مي شود 

 فرضية اساس بر محيطي زيست هاي سياست شدت باز، اقتصاد يك در تجاري الگوي و سرمايه تحرك محيطي، زيست هاي سياست بين ارتباط خصوص در

 ميزان آن تبع به و دهد مي تأثيرقرار را تحت جهان كشورهاي بين تجاري الگوي و سرمايه تحرك صنايع، مجدد يابي مكان و (PHH) آاليندگي پناهگاه

 به نسبت را شديدي محيطي زيست هاي سياست يافته توسعه كشورهاي كه جايي آن از فرضيه، اين براساس . كند مي تغيير دستخوش را آاليندگي رانتشا

 توسعه كشورهاي از را خود توليد فرآيند و عمليات يافته، توسعه كشورهاي در فعال كنندة آلوده صنايع ، رو اين از كنند، مي اعمال توسعه حال در كشورهاي

 جذب براي پناهگاهي به توسعه حال در كشورهاي ترتيب بدين و دهند مي انتقال ، ماليم محيطي ستزي هاي سياست با حال توسعه در كشورهاي به يافته

 به توجه با كننده، آلوده صنايع پناهگاه به ماليم محيطي زيست هاي سياست با توسعه حال در كشورهاي تبديل .شوند مي تبديل كننده آلوده صنايع

 و كرده پيدا تخصص خدماتي و ها كاال توليد در ي كشور نسبي، مزيت نظرية اساس بر كه چرا . است جيهتو قابل نسبي مزيت به كشورها اين دسترسي
 خواهد وارد را خدماتي و كاالها مقابل در و كند توليد تري كم هزينة با ديگر كشورهاي به نسبت را خدمات و كاالها آن نسبي طور به كه كرد خواهد صادر

 زيست استانداردهاي وضع كه چنان رو، اين از .كند مي توليد ديگر كشورهاي به نسبت بيشتري هزينة با نسبي طور به را خدمات و كاالها آن كه د كر

 ايجاد سبب امر اين و شده تائيد كشورها اين به كننده آلوده صنايع انتقال جهت عاملي و مطرح نسبي مزيت منبع عنوان به كشور يك در پايين محيطي

 صنايع ، آاليندگي پناهگاه فرضية براساس ، كلي طور به .شود مي كشورها بين تجاري فرضية صورت آن در ، شود محسوب PHH ويالگ در تغييراتي

 توجه با توسعه حال در كشورهاي ، ديگر عبارت به .باشند مي توسعه حال در جهان سوي به يافته توسعه اقتصادهاي از انتقال حال در ، باال آاليندگي باشدت

 توسعه كشورهاي به نسبت ، آالينده صنايع با مرتبط توليدات خصوص در ماليم، محيطي زيست قوانين از برخورداري به توجه با نيز و پايين دستمزدهاي به

) 13( .شود مي تهيمن توسعه حال در هاي كشور در آالينده توليدات نسبي مزيت به امر اين كه ، برخوردارند صنايع اين جلب براي بااليي جذابيت از يافته
 خود صنعتي توسعة فرآيند مالي تأمين نيازمند توسعه حال در كشورهاي كه اين به توجه با ، توسعه حال در كشورهاي سوي به صنايع اين انتقال چنين هم

 صنايع صادركنندگان به كشورها اين سعه،تو حال در كشورهاي سوي به آالينده صنايع انتقال با ، فرايندي چنين در .گيرد مي قرار استقبال مورد باشند، مي

  .شوند مي تبديل صنايع اين محصوالت واردكنندگان به يافته، توسعه كشورهاي مقابل در و آالينده
 و ابعمن از و استفاده يافته گسترش) آالينده هاي فعاليت جمله از( اقتصادي هاي فعاليت حجم تجاري، آزادسازي اثر در عقيدة طرفداران محيط زيست، به

 افزايش آزادو تجارت گسترش كه داشتند اذعان تجارت، آزادسازي مخالفان و زيست محيط طرفداران چنين هم. يابد مي افزايش نامناسبي شكل به انرژي

 قوانين جرايا و تصويب حتي و شود مي منتهي مناسب محيطي زيست هاي سياست شدن ماليم به خارجي، رقباي و داخلي هاي بنگاه بين رقابتي فشارهاي
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 آزادسازي كه ديدگاه اين با تنها نه آزاد، تجارت طرفداران از برخي اما .كند مي همراه تاخير با تجاري آزادسازي فرايند با مواجهه در را ملي محيطي زيست

 با ها، آن استدالل اساس بر .كنند مي معرفي زيست محيط وضعيت بهبود موجب را تجاري آزادسازي بلكه مخالف اند، زيست محيط تخريب سبب تجاري

 اتالف ترتيب بدين و است شده كارا ، منابع از استفاده نسبي، مزيت به دسترسي و آزاد تجارت گسترش از ناشي رقابتي فشارهاي به كشورها واكنش به توجه

   . يابد مي كاهش ها آن به مربوط آاليندگي و انرژي و منابع
به عنوان نمادي از  و شاخص در جه بازبودن اقتصاد (y)سرانه  درآمد بين ارتباط آاليندگي، پناهگاه فرضية و كوزنتس محيطي زيست منحني  به توجه با

 :شود نظر گرفته مي در زير صورت به  (q) محيطي زيست كيفيت با (Z)آزادسازي تجاري 

q = α + βf (y ) + γZ + u  

و آمد سرانه و از مجموع صادرات و واردات به توليد داخلي كشور به عنوان درجه ي بازبودن اقتصاد از توليد داخلي سرانه به عنوان پروكسي درمطالعه  در اين
  .شده استاستفاده صادرات صنعتي كشور به عنوان صادرت صنعتي و كارخانه اي ، 

  :معرفي مدل و داده ها

جاري بر توليد داخلي،صادرات و واردات در بخش هاي مختلف اقتصاد براي تعيين اثرات آزادسازي ت CGEدر اين پژوهش از مدل تعادل عمومي محاسبه پذير
اثرات و تغييرات آزادسازي تجاري بر روي انتشار گازهاي گلخانه اي مورد بحث  "پناهگاه آاليندگي"ايران استفاده شده است و در ادامه با استفاده از نظريه 

  .قرار مي گيرد
از طريق اين مدل مي توان شوك هاي اقتصادي . موجود در يك اقتصاد را به طور همزمان ترسيم مي نمايد، روابط  CGEمدل تعادل عمومي قابل محاسبه

در اين الگو اقتصاد به زير بخش هاي  .تصاد نشان دادآثار آنها را بر ابعاد مختلف اق كه به طرق مختلف به اقتصاد يك كشور وارد مي شود را تجهيز نموده و
و روابط در اين الگو غير خطي است و قيمت هاي نسبي در داخل الگو تعيين مي . مي توان يك زير بخش را تجزيه و تحليل كرد  ريزتري تقسيم مي شود كه

بدين لحاظ، استفاده از مدل هاي تعادل عمومي محاسبه پذير، زمينه هاي وسيعي را  .شوند و پايه هاي خرد اقتصاد كالن به خوبي مورد توجه قرار مي گيرد 
و بكارگيري  ارزيابينوع مدل ها  كمك هاي شاياني را در به همين ترتيب ، شبيه سازي اين . مي سازي و اندازه گيري اين تغييرات فراهم مي كنددر ك

توان چنين  را مي ويژگي هاي اساسي الگوهاي تعادل عمومي كاربرديدر كل  .سياست ها و تحليل هاي سياستي در هر دو حالت ايستا و پويا ارائه مي نمايد
اقتصاد كشور به چند بخش تقسيم شده و اين الگوها بر اساس برقراري همزمان تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار تمام كاالها و خدمات و  ،اول : برشمرد 

قيمت  ،سوم . دي منظور داشت مي توان روابط غير خطي را هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا براي بخشهاي اقتصا ،دوم . عوامل توليد استوار است 
با  ،چهارم . هاي نسبي كاالهاي توليد شده در بخشهاي گوناگون اقتصادي به طور درونزا و بر اساس كنش و واكنش نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين مي شوند 

  .ل عددي است حل مدل به روشهاي تحليلي ميسر نيست و مستلزم استفاده از روشهاي ح ،توجه به پيچيدگي ساختار الگو 
 )14(.  ) 1999( الفگرن و همكاران كه معادالت اين مدل برداشتي از مدل  از معادالت زير استفاده شده است CGEدر اين مسير و براي استفاده از مدل 

  :مي باشد
  :قيمت هاي داخلي صادرات و واردات را نشان ميدهد  2و  1معادله هاي ؛ معادالت قيمت ها) الف 

  
  

نظريه آرمينگتون  ،در تدوين اين مدل . بيانگر قيمت كاالهاي مركب عرضه شده در بازارهاي داخلي و كاالهاي توليد شده در داخل مي باشند 4و  3 معادالت
ت جانشين به صور ،به اين معني كه كاالهاي وارداتي . در خصوص جانشيني كاالها و خدمات توليد شده در داخل و كاالهاي وارداتي پذيرفته شده است 

  )15()2001الفگرن و همكاران،(در داخل در نظر گرفته شده اند  ناقص براي كاالها و خدمات توليد شده

  

  

  
  . ستانده را بر حسب قيمت كاالي مركب نشان مي دهد  - قيمت كاالهاي واسطه را بر اساس ضرايب داده  6معادله 

  
  . قيمت ستانده و هزينه نهاده هاي واسطه بدست مي آيد  بيانگر ارزش افزوده مي باشد و از اختالف 7معادله 

  
اين معادالت به ترتيب معرف تابع توليد . توسط بخش ها را نشان مي دهند  ،تكنولوژي توليد و تقاضا براي عوامل توليد    9و  8معادله ؛ معادالت توليدي) ب

  . مي باشد aستانده فعاليت  QAaكه در اين رابطه . اي هستند شرط مرتبه اول براي حداكثر نمودن سود و كل كاربردهاي واسطه  ،
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مقدار هزينه واسطه را به ازاي يك واحد از   ، icac,aپارامتر . را نشان مي دهد c براي كاالي  a مربوط به مقدارهزينه هاي واسطه رشته فعاليت  10معادله 

  . توليد كل نشان مي دهد 

  
رابطه  ،مشخص گردد  QXACacرا با  aتوسط رشته فعاليت  cنشان داده و توليد كاال و خدمات  acθباa از رشته فعاليت c چنانچه سهم كاالي 11معادله 

مقادير كاالها و خدمات . زير بدست مي آيد كه نشان دهنده رابطه بين توليد كاالها و خدمات براي بازار و مقادير توليد شده توسط رشته فعاليت ها است 
  . را بدست مي دهد  مقادير كل كاالي توليد شده  ،جمع ستوني ماتريس ستانده . را نشان مي دهد  aتوسط رشته فعاليت  c توليد شده

  
يا به خارج صادر مي  و ،) (آورده شده اند كه اين توليدات يا در بازارهاي داخلي به فروش مي رسند  12كاالها و خدمات توليد شده در داخل در معادله 

. به آن اشاره شده است  13صورت مي گيرد كه در معادله  CETنحوه تخصيص اين كاالها به فروش داخلي و صادرات توسط يك تابع از نوع . ( شوند
و بيانگر اين  ،ني بين فروش داخلي و صادرات بدست مي آيد از كشش جانشي PTcپارامتر . سهم هر يك از متغير ها را در تابع نشان مي دهد  ، پارامتر 

  . نكته است كه اين دو كاال جانشين كاملي براي يكديگر نيستند 
كه در واقع اين كاال در بازار  ،از طرف ديگر كاالي فروش رفته در داخل با واردات تركيب مي شوند و كاالي جديدي به نام كاالي مركب را توليد مي كنند 

  . د تقاضا قرار مي گيرد مور

  

  
تركيبي از توليدات داخلي و  ،اين معادله معرف كاالهاي عرضه شده در داخل . نشان مي دهد  CESاقالم توليد داخل و واردات را توسط يك تابع  13معادله 

 ، پارامتر . جانشيني بين اين دو گروه از كاالها بدست مي آيد از كشش  پارامتر . در تابع وارد شده اند  ،واردات است كه اين دو به صورت نهاده 
جانشين كاملي براي يكديگر  ،نشان مي دهد كه كاالهاي توليد شده در داخل و كاالهاي وارداتي  14معادله . سهم هر يك از اين دو كاال در تابع است 

  . نيستند 

  
نشان مي دهد كه عرضه صادرات به قيمت نسبي صادرات بستگي دارد ودر  15معادله . تقاضاي واردات هستند بيانگر عرضه صادرات و  16و  15معادالت 
  . تقاضاي واردات به قيمت نسبي واردات بستگي دارد  ، 16معادله 

  

  
 . ه صاحبان آنها يعني نهاده ها تخصيص يابد اما دريافتي هاي عوامل توليد بايد ب. در آمد عوامل توليد را نشان مي دهد  17معادله ؛ بلوك نهادها ) ج 

  
سهم  . ام از عامل توليد است  hبيانگر درآمد خانوار  در اين معادله . تخصيص در آمد عوامل توليد به نهادها را نشان مي دهد  18معادله 
  . امل توليد ضرب شده است ام از عامل توليد را نشان مي دهد كه در درآمد خالص ع hخانوار 

  
  . كه شامل درآمد حاصل از اجاره عوامل توليد و انتقاالت از دولت به خانوار و انتقاالت از دنياي خارج به خانوارها است  ،در آمد كل خانوار ها است  19معادله 

  
  . مصرف كاالها را نشان مي دهد  20معادله 
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  . اي را نشان مي دهد تقاضا براي كاالهاي سرمايه  21معادله 

  
. درآمد مالياتي دولت به صورت ضريبي از درآمد كل نهادها نشان داده شده است . به ترتيب در آمد و مخارج دولت را نشان مي دهند  23و  22معادالت 

مخارج دولت برابر با مجموع هزينه هاي  .از جمله درآمدهاي دولت مي باشند  ،درآمدهاي حاصل از ماليات بر توليد و درآمد ناشي از حقوق گمركي نيز 
  . مصرفي دولت و پرداختي دولت به خانوارها است 

  

  
در اقتصاد مجموع  ،بر اساس اين معادله . تعادل عرضه و تقاضا را بيان مي كند . شرط تعادل در بازار عوامل توليد مي باشد ؛ بلوك قيدهاي سيستم ) د

  . با عرضه عوامل توليد برابرند  ،اليت ها تقاضاهاي عوامل توليد توسط رشته فع

  
و تقاضاي سرمايه  تقاضاي مصرفي دولتي ، QHتقاضاي مصرفي خصوصي  ، برابري عرضه كل و تقاضاي كل شامل تقاضاي واسطه  25معادله 
  . است را نشان مي دهد  گذاري 

  
ارزش صادرات و واردات بر حسب پول خارجي در نظر گرفته شده  ،در اين معادله . راي حساب دنياي خارج را نشان مي دهد ترتز حساب جاري ب 26معادله 
  . پس انداز خارجي مي باشد  و. است 

  
  . برابري پس اندازها و سرمايه گذاري را در كل اقتصاد نشان مي دهد  27معادله 

  
كه سهم كاالي مركب در سبد  همچنين وزن ها توسط . به صورت تركيبي از قيمت كاالهاي مركب نشان مي دهد شاخص قيمت را  28معادله 

  نشان داده شده است  ،مصرفي را در بر دارد 

 
  :نتيجه گيري

سناريوي سوم،  -تعرفه هاي واردات درصدي50سناريوي دوم، كاهش  -درصدي تعرفه ها25در چهار سناريو به ترتيب سناريوي اول، كاهش  CGEمدل 
درصدي تعرفه ها و در نهايت سناريوي چهارم حذف كامل تعرفه ها، طراحي شده است كه با احتساب و اعمال اين تغييرات، نتايج مدل به صورت  75كاهش 

  .خالصه به صورت زير مي باشد
 داخ,+                وا* ا() 'زاد%�ز! #"�ر! �  ��ر ه	�م�ن در ��� ���� و ��:  �1ول 
	�ر� ./�  در�: �ورز! �) #
 داخ,+ ./�  ���4ر��  ���3ر��  ���2ر��  ���1ر��   #
  0.623  0.468  0.311  0.149  ���ورز!

 ����  0.011-  0.002-  0.027  0.084  
  2.281  1.703  1.134  0.546  خم�ت

 ���� :��  ��&%$ ه�" ! �
توليد داخلي بخش كشاورزي و خدمات  ،طور هم زمان در دو بخش كشاورزي و صنعت صورت گيرد  نشان مي دهد كه اگر آزادسازي به1جدول شماره
 . توليد داخلي بخش صنعت كاهش مي يا بد  ،افزايش يافته اما به جز در مورد سناريو سوم و چهارم در بقيه موارد ،سناريو  4همواره در هر 

  در�: در ��� ���� و ���ورز! �) واردات ����              وا*  ا() 'زاد%�ز! #"�ر! �  ��ر ه	�م�ن:  �2ول 
	�ر� 
  ���4ر��  ���3ر��  ���2ر��  ���1ر��   واردات 

  -2.382  -1.980  -1.392  -0.712  ���ورز!
 ����  0.451  0.904  1.308  1.679  
  -8.206  -6.190  -4.166  -2.025  خم�ت
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 ���� :��  ��&%$ ه�" ! �
 ،كه اگر به طور همزمان تعرفه هاي بخش صنعت و يارانه هاي بخش كشاورزي كاهش يابند يا به طور كامل حذف شود نشان مي دهد  2جدول شماره 

و اين همان نتيجه اي است كه اگر تنها در مورد بخش صنعت هم . واردات بخش كشاورزي و خدمات كاهش يافته و واردات بخش صنعت افزايش مي يابد 
  . ن نتايج مشابهي را مشاهده نمود آزادسازي صورت گيرد مي توا،

�3ول 
	�ر�   :   در�: ا() 'زاد%�ز! #"�ر! �  ��ر ه	�م�ن در ��� ���� و ���ورز! �) ��درات               وا*
  ���4ر��  ���3ر��  ���2ر��  ���1ر��   ��درات 
  1.644  1.297  0.889  0.441  ���ورز!

 ����  0.164-  0.303-  0.396-  0.442-  
  5.556  5.556  2.778  2.778  خم�ت

 ���� :��  ��&%$ ه�" ! �
در حالي كه  ،صادرات بخش كشاورزي و خدمات افزايش يافته ،نشان مي دهد كه با آزادسازي تجاري در دو بخش صنعت و كشاورزي  3جدول شماره 

شبيه زماني است كه آزادسازي  ،ي تجاري به طور همزمان در مورد صادرات نيز نحوه تاثير گذاري آزادساز،بنابراين . صادرات بخش صنعت كاهش مي يابد 
 . تنها در مورد بخش صنعت صورت مي گيرد 

  
گازهاي گلخانه اي  در ادامه با داشتن درصد تغييرات توليد داخلي و صادرات و واردات، با پذيرش فرضيه پناهگاه آاليندگي، اثرات آزادسازي تجاري بر انتشار

  و شاخص در جه بازبودن اقتصادبا (y)سرانه  درآمد بين ارتباط آاليندگي، پناهگاه فرضية و كوزنتس محيطي زيست منحني  به توجه با. به شرح زير است

(Z) محيطي زيست كيفيت با (q)  شود نظر گرفته مي در زير صورت به: 

q = α + βf (y ) + γZ + u  
  در�: ��� و ���ورز! �) ان��5ر �4زه�! 4,��ن  ا!            وا* ا() 'زاد%�ز! #"�ر! �  ��ر ه	�م�ن در ��� �:  �4ول 
	�ر� 

  ���4ر��  ���3ر��  ���2ر��  ���1ر��   ان��5ر �4زه�! 4,��ن  ا!
  0.115-  0.215-  0.192- 1.27-  ���ورز!

 ����  0.276  0.599  0.939  1.321  
  0.369-  1.609  0.254-  1.299  خم�ت

 ���� :��  ��&%$ ه�" ! �
همانطور كه در جدول نشان . اثر آزادسازي تجاري به طور همزمان در بخش صنعت و كشاورزي بر انتشار گازهاي گلخانه اي را نشان مي دهد 4جدول شماره 

و دليل اين امر شايد استفاده بيش ار حد از سموم . داده شده است ، با آزادسازي تجاري ، انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش كشاورزي كاهش مي يابد
آزادسازي تجاري همچنين باعث افزايش آلودگي در بخش صنعت شده است اما ظاهرا اين افزايش . كودهاي حيواني در زمان حاضر در بخش كشاورزي است

ي يابد ويا به بوده است، بدين معنا كه كه با حركت به سمت آزادسازي تجاري ، ابتدا انتشار آلودگي افزايش يافته و سپس كمتر افزايش م كاهندهبه صورت 
فرآيند آزادسازي تجاري و انتقال كارخانجات آالينده به كشور جهت توليدات صنعتي، آلودگي و انتشار  در حقيقت با ورود به .طور نسبي كاهش مي يابد

ان مي توان استانداردهاي وارداتي و در پاي  .گازهاي گلخانه اي در كشور افزايش مي يابد اما اين روند آهسته آهسته فروكش خواهد كرد و كاهش خواهد يافت
استانداردهاي كاال و خدمات در زمان حاضر مي  .وضع قوانين سخت گيرانه براي جلوگيري از ورود صنايع كثيف در فرآيند آزادسازي تجاري را پيشنهاد كرد

          .        تواند جزء موانع وارداتي مناسب براي جلوگيري از ورود آلودگي به داخل كشور  باشد
  

  :فهرست عالئم  

PM  : قيمت هاي داخلي واردات  
PE :قيمت هاي داخلي صادرات  
Tm :تعرفه  
Te  : يارانه هاي صادراتي  

EXR  : نرخ ارز  
PWM  : قيمت يك واحد كاالي وارداتي در

  بازار هاي جهاني 
PWE ٍ : قيمت يك واحد كاالي صادراتي در

  بازار هاي جهاني 
QM:رداتي مجموع كاالهاي وا  
QX : كاالهاي توليد شده داخلي  

QX : ستانده كل بخشي  
QE : كاالهاي عرضه شده به بازار صادرات  
QD: كاالهاي فروش رفته در بازارهاي

  داخلي 
PQ : قيمت كاالي مركب  
PD : كاالي فروش رفته داخلي  
PM : قيمت كاالي وارداتي  

: QQ مقدار كاالي مركب  
QD: كاالي فروش رفته در داخل  
QM:واردات  
PAa  : قيمت رشته فعاليتa  

PX  : قيمت كاالي توليد شده در داخل  
acθ : مقدار كاالي توليد شده در ازاي يك

  واحد از رشته فعاليت 
Mps  : ميل نهايي به پس انداز  

Ty   : نرخ ماليات بر درآمد  

β :سهم مصرف خانوار .  
مقدار تقاضاي سرمايه : متغير 
 گذاري 

qinv   : مقدار اوليه سرمايه گذاري
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