ارزیابی آثا ر اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و
تنوع بخشی اقتصادی

تهيه كننده :محمدرضا نظري
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 -1مقدمه

تالش همۀ جوامع و دولت ها دستیابی به
 تولید بیشتر
 افزایش درآمد،
باال بردن میزان اشتغال و
 نهایتاً بهبود سطح رفاه مردم با بکارگیري بهینه منابع

در گذشته ،نگرش غالب در طراحی برنامه هاي توسعه اولویت دادن به رشد اقتصادي بوده که توسط شاخص هاي
تولید ناخالص ملی ( )GNPیا تولید ناخالص داخلی ( )GDPمورد سنجش قرار می گیرد.

هر بخشی از بخش هاي اقتصادي که بتواند به ازاي هر ریال سرمایه گذاري ،ارزش افزوده بیشتري در خود
بخش و یا از طریق ارتباطات پسین و پیشین در سایر بخش ها ایجاد کند ،به عنوان بخش کلیدي براي
تحریک رشد اقتصادي شناخته می شود
مبانی و مفاهیم مربوط به حساب هاي ملی و رشد اقتصادي تابع تعاریف ارائه شده از درآمد و ثروت است و هیچ جایی
براي در نظر گرفتن محدودیت هاي سرمایه هاي طبیعی و زیان هاي ناشی از خسارات زیست محیطی نظیر آلودگی در
این حسابها وجود ندارد
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پیامدها:
 دستیابی به رشد اقتصادي قابل توجه
به قیمت تخریب و نابودي محیط زیست
افزایش انتشار گازهاي گلخانه اي
برداشت بیش از ظرفیت تحمل اکوسیستم هاي طبیعی
وارد شدن فشار بیش از حد به منابع محدود طبیعی (مثل آب) بوده است.

 محدودیت شدید منابع طبیعی ناشی از رشد جمعیت و افزایش تقاضا
 تخلیه و تقلیل کیفی منابع پایه زیست محیطی
جهت گیري هاي توسعه را از الگوهاي مبتنی بر رشد به الگوهاي مبتنی بر توسعه
پایدار سوق داده است

رسیدن به یک توسعه اقتصادي مبتنی بر رشد سبز ،در حال فائق آمدن
بر مناظرات موجود در رابطه با رشد پایدار است
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در این رهیافت از توسعه ،بازسازي ساختارهاي بخشی اقتصادي را بر اساس معیارهاي
 اقتصادي،
 اجتماعی و
 زیست محیطی اجتناب ناپذیر میسازد.

در ایران:
مبناي اساسی جهت گیري ها توسعه بخش هاي اقتصادي ایران نیز در گذشته معموال" بر
ایده اساسی رشد اقتصادي متکی بوده

جهت گیریها غالبا" بر اساس قدرت تحرک بخشی هر یک از این بخش ها به رشد اقتصادي کشور و
ایجاد اشتغال صورت گرفته و کمتر به پیامدهاي زیست محیطی و اکولوژیکی ناشی از آن توجه شده
است.
با اهمیت یافتن:
 مالحظات زیست محیطی
 بحران ناشی از کمبود منابع آب در کشور،
اهمیت بازنگري در سیاستهاي کالن اقتصادي کشور مبتنی بر معیارهاي اقتصادي ،اکولوژیکی و اجتماعی نمود بیشتري
پیدا کرده است.

 -1مقدمه
 تصویب الیجه "حرکت به سمت اقتصاد کم کربن" توسط هیئت دولت
 جهت گیري هاي مورد توجه در برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران که در آن آب
و محیط زیست به عنوان دو چالش اصلی کشور شناخته شده اند
در اجالس  COP21در پاریس نیز ایران متعهد به کاهش  4درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي به صورت اجباري و
کاهش  12درصدي آن به طور اختیاري شده است.

بازنگري در سیاستهاي رشد و توسعه اقتصادي

پرسش ها
 -1خسارت اقتصادي ناشی از تعهدات کاهش انتشار کشور چقدر است؟
 -2کدام بخش هاي اقتصادي کشور پتانسیل بیشتري در کاهش گازهاي گلخانه اي با حداقل خسارت ممکن را دارا
می باشند؟
 -3چه ترکیب بهینه اي از فعالیت هاي اقتصادي در سطح کالن میتواند به طور همزمان اهداف کارایی اقتصادي
(حداکثرسازي ارزش تولید) و پایداري زیست محیطی (حداقل سازي انتشار گازهاي گلخانه اي و حداقل سازي مصرف
آب) را تامین نماید.
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اهداف پژوهش:
 بسط و توسعه الگوي داده-ستانده تعمیم یافته اقتصاد کشور براي نهاده آب و انتشار گازهاي گلخانه اي
 محاسبه شاخص ردپاي (مستقیم و غیرمستقیم) و ردپاي آب مجازي (مستقیم و غیرمستقیم) به تفکیک بخش هاي
مختلف اقتصادي کشور و رتبه بندي آنها
 بررسی آثار ناشی از تعهدات کاهش انتشار بر اقتصاد کالن و بخشی کشور
 تعیین الگوي بهینه فعالیتهاي اقتصادي کشور بر اساس معیارهاي اقتصادي (حداکثرسازي ارزش تولید) و زیست
محیطی (حداقل سازي ردپاي و آب مجازي)
 رتبه بندي فعالیتهاي اقتصادي بر اساس معیارهاي اقتصادي (پیوندهاي پسین و پیشین) و معیارهاي حداقل سازي
ردپاي و آب مجازي
تعیین وزن هر یک از معیارهاي اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی در تدوین راهبردها و برنامه هاي کالن و ملی
توسعه بر اساس نظرسنجی از کارشناسان ،برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور

 روش شناسی-2
ستانده استاندارد-ساختار کلی الگوی داده
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 -2روش شناسی
تحلیل ساختار تولید و شناسایی بخش هاي کلیدي اقتصاد

 -2روش شناسی

بسط زیست محیطی جدول داده-ستانده (محاسبه ردپای کربن و ردپای آب)

 -2روش شناسی

با استفاده از بردار انتشار مستقیم دي اکسید کربن در بخش هاي
مختلف اقتصاد و استفاده از ضریب تکاثري می توان رد پاي دي
کاکسید کربن را بدست آورد

بر اساس این ضرایب فنی مستقیم نهاده آب در تولید بخش هاي
مختلف و عناصر ماتریس معکوس لئونتیف می توان ضرایب تکاثري
آب مجازي یا ردپاي آب را بدست آورد
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الگوی تلفیقی داده-ستانده و برنامه ریزی ریاضی
به منظور برآورد آثار اقتصادي ناشی از تعهدات کاهش انتشار بر اقتصاد کشور و بخش هاي مختلف تولیدي ،در
اینجا از الگوي تلفیقی داده-ستانده و برنامه ریزي ریاضی استفاده شده است

حداکثرسازي ارزش تولید بخش هاي اقتصادي کشور به صورت زیر فرموله شده است
( I  A) X  0
s.t : 
X  0

MAX :i X ,
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الگوي برنامه ریزي ریاضی با اعمال محدودیت تولید
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با بسط الگوي برنامه ریزي خطی و افزون یک قید براي تولید گازهاي گلخانه اي به آن ،امکان
 -1برآورد آثار اقتصادي سناریوهاي کاهش انتشار و
 -2ترکیب بهینه فعالیت هاي اقتصادي وجود دارد.
( I  A) X  0

s.t : GX  TCO2
X  0


MAX : i X ,

خروجی:
 -1ارزش تولید کل اقتصاد و هر بخش
 -2ترکیب بهینه فعالیت هاي اقتصادي
 -3هزینه تعهدات کاهش انتشار بر اقتصاد
کشور
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الگوی چند هدفه تلفیقی داده-ستانده و برنامه ریزی ریاضی

•مرحله اول (الگوي تک هدفی -حداکثرسازي ارزش کل تولید اقتصاد)
Min : d1 Neg
( I  A) X  0

s.t : i X  d1 Neg  d1 Pos  2503.9
X  0


مرحله دوم (الگوي دو هدفی حداکثرسازي ارزش کل تولید اقتصاد +حداقل سازي انتشار گازهاي گلخانه اي)
Min : d 2 Pos
( I  A) X  0
i X  d Neg  2503.9

1
s.t : 
GX  D2 Neg  d 2 Pos  213669.3
 X  0
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مرحله سوم (الگوي سه هدفی حداکثرسازي ارزش کل تولید اقتصاد +حداقل سازي انتشار گازهاي گلخانهاي +حداقل
سازي مصرف آب)

Min : d 3 Pos
( I  A) X  0
i X  d Neg  2503.9
1

s.t : GX  d 2 Pos  213669.3
 FX  d Neg  d Pos  100026.6
3
3

 X  0
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-1-3نتایج محاسبه ضرایب مستقیم و تکاثری انتشار گازهای گلخانه ای فعالیتهای اقتصادی

 -3نتایج پژوهش

 -2-3نتایج محاسبه ضرایب مستقیم و تکاثری مصرف آب در فعالیت های اقتصادی کشور

 -3نتایج پژوهش

 -3-3نتایج محاسبه ضرایب تکاثر اولیه و تعدیل شده فعالیت های مختلف اقتصادی

 -3نتایج پژوهش

در یک مقایسهه کلهی نتهای
این جدول نشان میدهد که
هزینه کاهش انتشار گازهاي
گلخانه اي در بخش هایی که
از ضهههریب شهههدت انتشهههار
مستقیم باالتر و در عین حال
از ضریب تکاثر تولیهد پهایین
تههر برخوردارنههد ،کمتههر مههی
باشد بنابراین بخشهایی بها
ایههن وییگههی ههها از اولویههت
باالتري براي اجراي سیاست
هههههاي کههههاهش انتشههههار
برخوردارند.
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 -4-3برآورد آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار
 -1-4-3سناریوی  :1کاهش انتشار به میزان %4

کل خسارت اقتصادی =  28135/8میلیارد ریال
( 1/12درصد از کل ارزش تولید اقتصاد)

 بخش حمل و نقل = 17932/5میلیارد ریال ( 10/5درصد)
 تولید فرآوردهههاي نفتهی =  2553/3میلیهارد ریهال (3/26
درصد)
 تولید مواد شیمیایی =  1059/7میلیارد ریال ( 0/84درصد)

هزینه اي که کاهش هر تن گاز گلخانه اي بر اقتصاد کشور
تحمیل می کند معادل  3/16میلیون ریال ( 316هزارتومان)
می باشد
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 -2-4-3سناریوی  :2کاهش انتشار به میزان %12

کل خسارت اقتصادی =  180078/8میلیارد ریال
(7/2درصد از کل ارزش تولید اقتصاد)

 بخش استخراج نفت خام و گاز=  42480/3میلیارد ریال
 بخش کشاورزي= 27360/3میلیارد ریال
 حمل و نقل =  25651/5میلیارد ریال
 تولید مواد شیمیایی=  12465/3میلیارد ریال

 -3نتایج پژوهش
 -5-3تعیین ترکیب بهینه فعالیت های اقتصادی تحت اهداف مختلف (نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفی)

 -3نتایج پژوهش

نتای نشان می دهد دستیابی به یک هدف خاص به طور طبیعی نیازمند بده-بستان با سایر اهداف اسهت.
براي مثال کاهش ممکن است هزینه تعقیب سیاست کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي یا کاهش مصرف آب از
دست دادن بخشی از ارزش تولید باشد .بر ایهن اسهاس سیاسهتگذار بایهد بهین ترکیبهی از اههداف مختلهف و
پیامدهاي ناشی از آن دست به انتخاب بزند.

با تشكر از حسن توجه شما

