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صباغی3

 1استادیار ،گروه اقتصاد کشاورزی ،واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3استادیار ،گروه مدیریت کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران
(تاریخ دریافت1399/08/24 :؛ تاریخ تصویب)1400/07/07 :
چکیده
یکی از سیاستهایی که درارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح میشود ،راهبرد جایگزینی واردات میباشد .در شرایط کنونی که تحریم از بیرون اقتصاد تحمیل
میشود ،راهبرد جایگزینی واردات بهویژه سیاست جایگزینی واردات نهایی گریزناپذیر است .فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی میتواند با افزایش رشد فعالیتهای اقتصادی منجر به افزایش انتشار آالیندهها در هوا و آثار منفی محیطزیستی شود .ازاینرو درمطالعه حاضر،
مسایل محیطزیست ،درکنار اهداف اقتصادی در سیاست جایگزینی واردات نهایی بررسی شده است تا بتوان راهکارهای مناسب که تامینکننده هردو
استانداردهای محیطزیستی و مقولههای بااهمیت اقتصاد باشد ،را ارایه نمود .برای حصول به این هدف ،از مدلهای تعدیلشده داده -ستانده محیطزیستی
برای برآورد میزان ارزش افزوده ،اشتغال و انتشار آالیندهها در هفده بخش فعال اقتصادی در حوزه جایگزینی واردات نهایی استفاده شده است .برای تعمیم
مدل داده -ستانده متداول به مسایل محیطزیستی ،از الگوی تعاملی با ایجاد بلوک اضافی چهارم برای شامل نمودن ستانده محیطزیستی استفاده شده
است .اطالعات اقتصادی از جداول داده -ستانده معمول و گزارشهای وزارت صمت و اطالعات مرتبط با بخش محیطزیستی از ترازنامه انرژی استخراج
شده است .نهایتا برای بررسی آثار مختلف توسعه جایگزینی واردات نهایی بر مبنای تحلیل داده -ستانده از رابطه تراز تولیدی لئونتیف استفاده شد .رابطه
مذکور با توجه به الگوی حسابداری کالن منابع رشد ،نوشته شده است .با تببین مقداری مبادالت موجود میان اهداف اقتصادی و محیطزیستی ،بخشها را
میتوان در چهارگروه (پتانسیل پایین اقتصادی و آالیندهزایی باال ،پتانسیل پایین اقتصادی و آالیندهزایی پایین ،پتانسیل باالی اقتصادی وآالیندهزایی باال،
پتانسیل باالی اقتصادی و آالیندهزایی پایین) متمایز نمود .با توجه به یافتههای مطالعه ،توسعه جایگزینی واردات نهایی در بخشهای کمآالینده و پربازده
اقتصادی (محصوالت دارویی و بهداشتی ،محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ ،محصوالت غذایی و آشامیدنی) قویا توصیه میشود .زیرا ،سیاست جایگزینی
واردات نهایی میتواند ضمن تقویت ارتباط درونی این بخشها با دیگر صنایع کشور و درونزایی رشد ،به کاهش غیرمستقیم انتشار آالیندهها نیز کمك
نماید .اهمیت این موضوع در بخش محصوالت دارویی و بهداشتی و محصوالت غذایی و آشامیدنی ،به دلیل ارتباط اقتصادی برونبخشی قوی و ارتباط
محیطزیستی برونبخشی ضعیف آنها با سایر بخشها ،بیشتر است .زیرا ،ضمن ایجاد بیشترین ارزش افزوده و اشتغال غیرمستقیم ،کمترین خسارات
غیرمستقیم محیطزیستی نیز حادث میشود.

کلید واژهها :اقتصاد مقاومتی ،سیاست جایگزینی واردات نهایی ،مدل داده -ستانده محیطزیستی ،ارزشافزوده ،اشتغال ،انتشار آالیندهها
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سرآغاز
اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در سال  1389اولین بار از
سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور
مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانیهای متعددی مورد تاکید
ایشان قرار گرفت .اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم
میکند که توانایی مقابله با شوکهای وارد شده بر اقتصاد را دارد.
چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی
عبور از بحران را داشته باشد .برای دستیابی به چنین اقتصادی
الزم است نگاه بلندمدت به سیاستهای اقتصادی وجود داشته
باشد و زیر ساختهای اقتصاد به گونهای طراحی شود تا چارچوب
کلی اقتصاد در برابر انواع نامالیمات تقویت گردد .همچنین باید با
توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و تحریمهای بینالمللی
تحمیل شده ،سیاستهای خاص و گاهی متفاوت از شرایط عادی
اتخاذ گردد .در این صورت اقتصاد مقاومتی در یك بازه زمانی کوتاه
مدت نیز قابل تعریف است که به منظور عبور از شرایط بحران
کوتاهمدت طراحی شده است ).(Shariati Tabar, 2016
یکی از سیاستهایی که درارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح میشود،
راهبرد جایگزینی واردات است .این سیاست هرچند در ابتدا رشد
اقتصادی باالیی را به همراه دارد ،اما تجربه کشورها نشان داده که
در شرایطی میتواند آسیب جدی به بخشهای مختلف اقتصادی
وارد سازد .این راهکار برای دولتمردان کشورهای در حال توسعه
هم جذاب است ،زیرا ظاهرا سبب افزایش محبوبیت دولت و کنترل
آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور میشود .از سوی دیگر چون
محدودسازی واردات از طریق وضع حقوق گمرکی صورت
میپذیرد دولتها به یك منبع درآمدی جدید دست مییافتند و به
سادگی می توانستند اشتغال به وجود آمده در یك بخش حمایت
شده را به رخ مردم بکشند .به هر حال نتایج به دست آمده برای
مدافعین این راهکار خوشحالکننده نبوده است .زیرا ،مطابق اصول
اولیه اقتصاد بینالملل ،تحریم تجارت ،رفاه کشور را پایین میآورد.
از سوی دیگر چنانچه مواد اولیه و واسطهای صنایع تازه تاسیس از
کشورهای غربی وارد شوند قطع وابستگی به این کشورها در عمل
رخ نداده است ،به عبارت دیگر تنها نوع واردات از کاالهای نهایی
به واسطهای تغییر کرده استHervani & Farahani Fard,) .
 (2018در مقابل بحث فوق باید توجه داشت ،چون تحریم از درون
اقتصاد درخواست نشده است و از بیرون اقتصاد تحمیل میشود،
راهبرد جایگزینی واردات بهویژه سیاست توسعه جایگزینی واردات

نهایی گریزناپذیر است .هرچند که این راهبرد مشکالتی را نیز در
پی دارد ،اما میتوان آن را در مدتی مشخص و محدود پیاده کرد.
بنابراین میتوان عنوان کرد که راهبرد جایگزینی واردت هر چند
یك راهبرد بلند مدت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بوده
است ،اما این راهبرد با توجه به تجربه جهانی آن ،میتواند هم
برای کوتاه مدت و گذر از شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد و
هم برای تقویت بخشهای اقتصادی مستعدتر به کار گرفته شود
).(Kazerooni & Khezri, 2018

از سویی دیگر ،اتخاذ فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی میتواند با افزایش رشد فعالیتهای
اقتصادی منجر به افزایش انتشار آالیندهها در هوا و آثار منفی
محیطزیستی شود .امروز میزان انتشار آالیندهها بهگونهای است
که بهنظرمیرسد محیطزیست توان پاالیش و حذف آن مانند
گذشته را ندارد و این موضوع منجر به بروز معضالت محیطزیستی
متعدد شده است .بهطور متقابل ،آلودگی هوا نیز با تاثیرات منفی
بر سالمت جامعه و تعطیلی گاه و بیگاه واحدهای مختلف اقتصادی،
سبب برگشت هزینههای محیطزیستی به جامعه و کندشدن فرآیند
توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود .از این رو تقابل میان افزایش
فعالیتهای اقتصادی و کاهش کیفیت محیطزیست همواره از
مهمترین چالشها و دغدغههای سیاستگذاران بوده است
) .(Esfehani & Mahdavi Zafarghandi, 2017این موضوع
سبب شده است تا اقتصاددانان عالقمند به وارد کردن محاسبات
محیطزیستی در حسابهای مالی و اقتصادی شوند .بههمین جهت
الگوهای تحلیلی مختلفی برای بررسی روابط متقابل رشد اقتصادی
و انتشار آالیندهها ایجاد شده است .تحلیل داده -ستانده
محیطزیستی یکی از کاراترین این الگوها در سطح بررسی روابط
بینبخشی است .مطالعات مختلف نشان میدهد چون جداول
داده -ستانده بهخوبی بیانکننده ارتباطات میان بخشهای
اقتصادی است ،میتواند به عنوان مناسبترین ابزار برای وارد
نمودن محاسبات محیطزیستی در انجام سیاستگذاریهای
اقتصادی یك کشور باشد ).(Zhai et al., 2019
از اینرو در مطالعه حاضر ،با استفاده از مقادیر انتشار پنج نوع
آالینده مهم هوا (ذرات ریز معلق ،هیدروکربنها ،اکسیدهای
نیتروژن ،دیاکسیدگوگرد و دیاکسیدکربن)( )1در هفده بخش
اقتصادی ،جداول داده -ستانده اقتصادی به جداول داده -ستانده
اقتصادی -محیطزیستی تعمیم داده داده شده است .هفده بخش
اقتصادی شامل بخشهای (اطالعات و ارتباطات ،آب و برق و گاز،
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خودرو و ساخت قطعات ،حملونقل ،رایانه و صنایع الکترونیکی،
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ،فلزات اساسی ،ماشین آالت و
تجهیزات ،محصوالت دارویی و بهداشتی ،محصوالت ساختمانی،
محصوالت شیمیایی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی ،محصوالت
کشاورزی ،محصوالت کانی غیر فلزی ،محصوالت معدنی،
محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ ،الستیك و پالستیك) است .در
نهایت با استفاده از یك تکنیك داده -ستانده محیطزیستی به
بررسی اثرات مختلف محیطزیستی -اقتصادی حاصل از سیاست
تجاری جایگزینی واردات نهایی پرداخته میشود .اثر محیطزیستی،
تغییر میزان انتشار آالیندههای هوا و آثار اقتصادی ،تغییرات اشتغال
و ارزش افزوده در هر بخش را شامل میشود.
نیاز به توضیح است که آثار منفی محیطزیستی حاصل از تولید ،در
دو گروه آالیندههای گازی و غیرگازی طبقهبندی میشوند.
آالیندههای گازی شامل همان پنج نوع مذکور از آالیندههای مهم
هوا میباشند .آالیندههای غیرگازی ،به سه گروه پسماندهای مواد
آلی با قابلیت تخمیر و تبدیل به کودهای آلی ،پسماندهای خشك
بازیافتنی و پسماندهای غیرقابل بازیافت و دفنی تقسیم میشوند.
در این میان ،پسماندهای غیرگازی در گروه اول و دوم که قابلیت
تخمیر ،بازیافت و ورود مجدد به فرآیند تولید را دارند ،دارای آثار
منفی بر محیطزیست نمیباشند .در واقع آثار منفی محیطزیستی
از انتشار آالیندههای گازی و آالیندههای غیرگازی در گروه سوم
(پسماندهای غیرقابل بازیافت و دفنی) حادث میشود .تقریبا در
تمامی مطالعات خارجی و داخلی ،بهدلیل محدودیتهای موجود در
گردآوری آمار پسماندهای دفنی ،فعالیتهای مربوط به دفع زباله
ملحوظ نشده است .ضمن آن که این پسماندها بهدلیل دفنی بودن،
عدم انتشار مستقیم در هوا و پیشرفت سیستمهای مدیریت
اینگونه پسماندها ،دارای تاثیرات منفی جدی نمیباشند .از اینرو
برای محاسبه نتایج محیطزیستی در حین جایگزینی واردات نهایی،
فقط اطالعات مرتبط با انتشار پنج نوع مهم آالینده هوا (ذرات ریز
معلق ،هیدروکربنها ،اکسیدهای نیتروژن ،دیاکسیدگوگرد و
دیاکسیدکربن) ،از ترازنامه انرژی استخراج و استفاده شده است.
درادامه مطلب ،ساختار تحقیق بهاین شکل است که در بخش دوم،
به تفصیل به بررسی تحقیقات انجام شده درخصوص تعدیل
مدلهای داده -ستانده به مسایل محیطزیستی و ارتباط آن با
سیاستگذاریهای اقتصادی پرداخته شده است .در بخش سوم
روششناسی تحلیل داده -ستانده محیطزیستی و استفاده از تراز
تولیدی لئونتیف تبیین شده است .در بخش چهارم ،بر پایه جداول
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داده -ستانده محیطزیستی ،میزان تحقق اهداف اقتصادی و انتشار
آالیندهها در حین جایگزینی واردات نهایی ،محاسبه شده است.
نهایتا در بخش پنجم ،با معرفی پایههای آماری تحقیق و تجزیه و
تحلیل نتایج بهدست آمده ،پیشنهادات و توصیههای سیاستی ارایه
میشود.
بیشینه تحقیق
این بخش با هدف بررسی روند پیشرفت تحقیقات انجام شده
برای حصول به رویکردی قویتر از مطالعات پیشین در بر طرف
نمودن مشکالت محیطزیستی میباشد .در این بخش مطالعات در
دو گروه تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر و تحقیقات
داخلی ،مورد بررسی قرار گرفته است .در هر گروه ،بررسیها
بهترتیب از اولین مطالعات پایهای تا جدیدترین مطالعات ،انجام
شده است .در خاتمه جمعبندی از رویکرد و نتایج کلی این مطالعات
انجام شده است.
مطالعات خارجی
شروع اولیه تحقیقات در مورد ارتباط انتشار آالیندههای هوا و
سیاستگذاریهای اقتصادی با استفاده از جداول داده -ستانده به
سال  1970بر میگردد .در این سال ( ،)Leontiefارتباط
آالیندههای هوا و ساختارداده -ستانده اقتصادی را برای  70بخش
در فاصله زمانی  1958 -80بررسی نمود .در سالهای بعد
) ،(Forsund & Strom, 1976با استفاده از تکنیك -داده-
ستانده ،تولید  35نوع متفاوت از آلودهکنندههای آب همانند فلزات
سنگین ،اسیدها ،ترکیبات متفاوت ارگانیك ،آفتکشها و  ...را
برای اقتصاد نروژ ،مورد بررسی و تحلیل قرار دادندGay &) .
 (Proops, 1993از تحلیل داده -ستانده برای برآورد میزان تعدیل
الزم در ساختار مصرف خانوارها برای حصول به بیست درصد
کاهش در انتشار دیاکسیدکربن در دو کشور آلمان و انگلیس
استفاده نمودند ،(Frickmann, 2000) .از تکنیك داده -ستانده
برای تخمین آلودگیهای صنعتی در فرایند صادرات برزیل استفاده
کرد .تحلیل وی بر مدل داده -ستانده که آلودگیها را با اجزای
تقاضای نهایی (صادرات ،سرمایه گذاری ،مصرف خصوصی و
دولتی) مرتبط می کند ،پایهگذاری شده استHoekstra et al.,) .
 ،(2006جداول داده -ستانده فیزیکی برای کشورهای هلند ،آلمان،
دانمارک ،ایتالیا ،فنالند را با محاسبات محیطزیستی برای انتشار
آلودگیها ،چرخه کربن در اقتصاد ،ضایعات و گازهای گلخانهای در
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بخشهای مختلف اقتصادی ،ترکیب نمودند .آنها برای توسعه
جدولهای داده -ستانده اقتصادی -محیطزیستی ،شاخصهای
محیطزیستی را برای تقاضای نهایی آلودگی دیاکسیدکربن،
سوختهای فسیلی ،اسیدی شدن محیط و خوردگی فلزات،
زبالههای سوزانده شده ،زبالههای حفر شده و زبالههای حفر نشده
محاسبه نمودند (Engstrom et al., 2007) .با به کارگیری
جداول داده -ستانده توسعه یافته محیطزیستی ،اثرات
محیطزیستی بخش کشاورزی و ارتباطات پیشین و پسین آن را با
بخشهای مختلف اقتصادی در کشور سوئد بررسی نمودند.
) (McGregor et al., 2008از جداول داده -ستانده
محیطزیستی چندمنطقهای استفاده کرده و تعادل تجارت
محیطزیست را میان انگلیس و اسکاتلند ،بررسی نمودند .هدف آنها
بررسی اثر تعهد سیاستگذاران انگلیس به پروتکل کیوتو بود.
) (Kerkhof et al., 2009با ترکیب مخارج خانوار با یك مدل
داده -ستانده محیطزیستی ،به بررسی روابط میان مصارف مختلف
خانوارها و انتشار دیاکسیدکربن در چهار کشور هلند ،انگلیس،
سوئد و نروژ پرداختند .بررسی آنها نشان داد که خصوصیات
کشورها همانند میزان عرضه انرژی ،تراکم جمعیت و گرمای هوا
در هر منطقه ،بر تغییرات میزان انتشار آالیندهها میان کشورها و
در هر کشور تاثیر میگذارد (Davis & Caldeira, 2010) .از
تکنیك داده -ستانده برای ارایه پتانسیل نشت بینالمللی
دیاکسیدکربن مبتنی بر مصرف و میزان نابرابری منطقهای
آلودگی در فرآیند تجارت میان کشورها پرداختند .بر اساس
یافتههای آنها 23 ،درصد از موجودی دیاکسیدکربن (6/2
گیگاتون) ،از کشور چین و سایر بازارهای نوظهور به
مصرفکنندگان در کشورهای ثروتمند (سوییس ،سوئد ،آلمان،
فرانسه ،انگلیس ،اتریش و آمریکا) صادر شده استWiebe et ) .
 (al,. 2012از تحلیل داده -ستانده تعدیل شده محیطزیستی در
مناطق مختلف جهان برای ایجاد مدل حسابداری منابع جهانی
آلودگی ،استفاده نمودند .مطالعه آنها شامل بررسی  48بخش در
 53کشور جهان بود .مدل حسابداری برآوردشده نشان داد که در
دوره زمانی ( ،)1995 -2005میزان واردات خالص دیاکسید کربن
در کشورهای  80 ،OECDدرصد افزایش یافته استDas &) .
 (Paul, 2014در هند و ) (Perobelli et al,. 2015در برزیل از
تکنیك داده -ستانده برای بررسی ارتباط میان انتشار آالیندهها با
تغییر ساختار مصرف خانوارها استفاده نمودند .در این مطالعات،
میزان انتشار آالیندهها حاصل از مصرف انرژی در دهكهای

مختلف درآمدی و در بخشهای مختلف اقتصاد ارزیابی شده است.
نتایج نشان داد که در دو کشور هند و برزیل ،خانوارها مسئول 20
تا  30درصد انتشار آالیندهها بوده و تغییر در الگوی مصرف در
گروههای باالی درآمدی ،دارای اثر بیشتری بر کاهش انتشار
آلودگی میباشد (Kjaer et al., 2015) .با بهکارگیری جداول
داده -ستانده محیطزیستی ،به محاسبه زنجیره عرضه سبز در شش
صنعت ساختمان ،انرژی ،غذا ،خدمات درمانی ،خدمات اجتماعی و
تجهیزات صنعتی) در کشور دانمارک پرداختند .محاسبات آنها
نشان داد ،خدمات درمانی باوجود دارا بودن بیشترین سهم از
هزینههای دولت ،دارای کمترین سهم در ردپای کربن میباشند.
درحالیکه کمترین تامین زنجیره عرضه سبز در بخش انرژی با دارا
بودن بیشترین سهم ردپای کربن در برابر کمترین سهم هزینه،
انجام شده است ،(Ke et al., 2016) .از تحلیلهای داده -ستانده
محیطزیستی در برنامهریزیهای چندهدفی در اقتصاد چین استفاده
نموده و کاراترین رهیافتها را برای بهرهبرداری از معادن در بازه
زمانی ( ،)2012 -2025در استان اوردوس( )2طرح نمودند.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد تلفیق مدلهای بهینهسازی
اقتصادی با جداول داده -ستانده میتواند ضمن افزایش رشد
اقتصادی در این استان ،کنترلکننده انتشار آالیندههای آب و هوا
نیز باشد ،(Nagashima et al., 2017) .با اضافه کردن اطالعات
فناوری مربوط به تولید انرژی بادی به جداول داده -ستانده ،به
ارزیابی بارهای محیطزیستی در سیستمهای تولید انرژی بادی در
کشور ژاپن پرداختند .بر اساس محاسبات آنها ،در طیف وسیعی از
صنایع ،آثار منفی اقتصادی (کاهش تولید در بخش برق معمولی)،
از آثار مثبت آن بر محیطزیست (صرفهجویی در مصرف انرژی و
انتشار دی اکسید کربن) کمتر بوده است (Li et al., 2018) .با
شناسایی روابط متقابل متابولیسم شهری و انتشار گازهای کربنی
در جداول داده -ستانده ،به بررسی استراتژیهای کاهش انتشار
آلودگی در استان گوانگدانگ در چین پرداختند .محاسبات آنها
نشان داد که انتشار کربن اساسا در صنایع ثانویه مرتبط با تولید
برق ،صنایع ساخت و حمل و نقل متمرکز بوده و باید از فناوریهای
احتراق تمیز و تنظیم ساختار تولید برای کاهش گازهای گلخانهای
استفاده نمود )Fang & Chen, 2019( .بهکارگیری مدل داده-
ستانده چندمنطقهای به بررسی نابرابری در انتشار آلودگی در کشور
چین پرداختند .دلیل انجام تحقیق ،وضعیت نامتوازن توسعه در چین
است که سبب ایجاد نابرابری در مناطق منتشرکننده آلودگی و
مناطق تاثیرپذیر از هوای آلوده شده است .براساس یافتههای
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تحقیق ،ساحل شرقی و ساحل جنوبی این کشور ،بخشهای برنده
هستند .زیرا ،درای جریان خالص ذرات ریز معلق و انتشار کربن از
مناطق شمالغربی ،شمالشرقی ،جنوبغربی و مرکزی چین
هستند (Xu et al., 2019) .یك مدل داده -ستانده محیطزیستی
برای آشکار کردن ساختار سیستمهای انتشار آالیندهها در شهر
گوانگدانگ در کشور چین و تعامالت داخلی آنها را توسعه دادند.
بر اساس یافتههای مطالعه ،در استان گوانگدانگ ،ساخت
محصوالت معدنی فلزی و غیرفلزی ،تولید برق ،تجهیزات
الکترونیکی و مخابراتی ،محصوالت شیمیایی بهعنوان مراکز انتقال
در شبکه انتشار آالیندهها تعیین شدند (Long et al., 2020) .با
استفاده از جداول داده -ستانده تعدیل شده محیطزیستی به
محاسبه ردپای کربن حاصل از فعالیتهای انسانی در شهر توکیو
پرداختند .هدف این مطالعه ،مقایسه هر دو جداول داده -ستانده
منطقهای و کلی در سه منطقه شهر توکیو ،برای ارزیابی میزان
انتقال ردپای کربن است .نتایج مطالعه حاکی از انحراف حداکثری
ردپای کربن حاصل از تقاضای نهایی خانوارها در بخشهای برق،
گاز و گرمایش ،ساخت و ساز و خدمات خصوصی بودYan et ( .
 )al., 2020از چارچوب داده -ستانده برای برآورد خسارات
اقتصادی -اجتماعی و بهداشتی حاصل از انتشار آالیندهها در
فرآیند تجارت خارجی در کشور آمریکا استفاده نمودند .یافتههای
این مطالعه نشان داد که اثر خالص تجارت (برآیند خسارات تولید
شده در فرآیند صادرات (22میلیارد دالر) و خسارات اجتنابشده
حاصل از واردات (32/7میلیارد دالر)) برابر  10/7میلیارد دالر
اجتناب از خسارات حاصل از انتشار آالیندهها در هوا بوده است.
این کاهش در خسارات بهطور میانگین برابر  2/7درصد کسری
تجاری و  3/4درصد ارزش افزوده حاصل از تجارت در ایاالت
متحده آمریکا بوده است .در صنایع تولید کربن سیاه ،صنایع
پتروشیمی و معدنی ،بیش از نیمی از ارزش افزوده حاصل از
صادرات بهدلیل خسارات محیطزیستی ،از میان رفته است .در حالی
که این نسبت در خدمات حقوقی ،بسیار ناچیز و در حدود 0/2
درصد بوده است (Bagoulla & Guillotreau, 2020) .از
رهیافت داده -ستانده استفاده نموده و اثرات حمل و نقل دریایی
را بر انتشار آالیندههای هوا (دی اکسیدکربن ،دی اکسیدگوگرد،
اکسیدهای نیتروژن ،ذرات ریز معلق با قطر  2/5تا  10میکرومتر)
در اقتصاد فرانسه مورد بررسی قرار دادهاند .این مطالعه اولین
تحقیق انجام شده در کشور فرانسه برای بررسی آثار منفی
محیطزیستی در بخش حمل و نقل دریایی است .این تحقیق
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بهدلیل اعمال مقررات دقیقتر توسط سازمان بینالمللی دریانوری
برای کاهش میزان انتشار اکسیدهای گوگرد از کشتیها در مناطق
دریایی اتحادیه اروپا انجام شده است .براساس یافتههای این
مطالعه ،تاثیر صنعت دریایی بر آلودگی هوا قابلتوجه بوده و این
بخش در رتبه پنجم در میان  64بخش مهم آلودهکننده در کشور
فرانسه قرار دارد )Ziwen et al 2021( .از جداول داده -ستانده
منطقهای محیطزیستی برای بررسی مفاهیم آب مجازی و انرژی
تجسم یافته در شهر پکن در کشور چین استفاده نمودند .هدف
آنها ،پیشنهاد رویکردی متفاوت از کاهش مصرف آب برای برطرف
نمودن مشکل کمبود آب در مقیاس منطقهای در شهر پکن بود.
نتایج مطالعه آنها نشان داد که صنایع تامین برق و گاز در منطقه
ژانگجیاکو ،بخش معمول مصرف بسیار آب و انرژی استLiu) .
 (et al., 2021با استفاده از جداول داده -ستانده منطقهای به
بررسی تاثیر آلودگی هوا بر فرآیند تحقیق و توسعه در کشور چین
در دوره ( )2007 -2016پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد،
آلودگی هوا تهدید جدی برای نوآوری و پیشرفت تکنولوژی در
کشور چین است .با توجه به یافتههای این تحقیق ،افزایش
یكدرصدی در غلظت ذرات معلق با قطر  2/5میکرومتر در هوا،
سبب کاهش کارمندان (0/36درصد) ،مخارج (0/17درصد) و حق
ثبت اختراع جدید ( 0/3درصد) در فرآیند تحقیق و توسعه در هر
سال شده است.
مطالعات داخلی
در داخل کشور ،مطالعات انجام گرفته با استفاده رهیافت داده-
ستانده بسیار متنوع و گسترده میباشد .اما در زمینه تحقیقات
محیطزیستی به دلیل جدیدتر بودن مباحث و ماهیت اطالعات
مورد استفاده ،مطالعات کمتری انجام شده است .اولین استفاده از
تحلیلهای داده -ستانده در زمینه محیطزیست مربوط به مطالعه
) (Akhbari, 2003است .در این تحقیق ،میزان آالیندهزایی
غیرمستقیم مصارف خانوارها با استفاده از جداول داده -ستانده
سال  1378محاسبه شده است .براساس محاسبات ،مصرف برق
توسط خانوارها بیشترین سهم را در انتشار دیاکسیدکربن و
دیاکسیدگوگرد به خود اختصاص داده استNasrollahi et) .
 ،(al., 2012به بررسی و انتشار گازهای گلخانهای با کاربرد
تکنیك داده -ستانده پراختند .محاسبات آنها نشان داد که در مورد
اغلب آالیندهها ،بخشهای حمل و نقل هوایی ،جادهای و ریلی
بزرگترین منتشرکنندگان گازهای آالینده میباشند .در مطالعه
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دیگری از ) ،(Nasrollahi et al., 2014از جداول داده -ستانده
برای بررسی میزان انتشار گازهای آالینده در استان یزد استفاده
شده است .براساس یافتههای آنها بخش ساخت فلزات اساسی،
ساخت محصوالت فلزی فابریکی بانزدیك به  40درصد بیشترین
سهم از میزان انتشار آالیندگی استان یزد را داشته استSharifi) .
 (& Dehghanpoor, 2016از جداول داده -ستانده برای محاسبه
تغییرات در انتشار انواع آالیندههای حاصل از مصرف انرژی گاز
توسط خانوارهای کشور در دو مقطع زمانی  1380و  ،1391استفاده
نمودند .نتایج مطالعه حاکی از افزایش انتشار آالیندههای حاصل از
مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی گاز توسط خانوارها در سال
 1391نسبت به سال  1381است (Sharei et al., 2017) .از
رویکرد شناسایی ضرایب مهم جداول داده -ستانده سال 1390
برای محاسبه کشش شدت انتشار دیاکسیدکربن در بخش صنعت
کشور ،استفاده نمودند .با توجه به برآوردهای مطالعه ،یك درصد
تغییر در تکنولوژی و نحوه توزیع میتواند به کاهش بیش از یك
درصد شدت انتشار دیکسیدکربن در این بخش منجر شود.
) (Jafari Samimi & Najari, 2018تغییرات آالیندگی بخش
صنعت را با استفاده از آخرین جداول داده -ستانده در سالهای
 1380و  1390بررسی نمودند .نتایج این تحقیق بیانگر این
بوده است که تولید کاالهای نهایی با بیشترین تغییر مثبت،
عامل موثر بر افزایش انتشار آالیندهها بوده استBazazan &) .
 ،(Samavati, 2020از مدل داده ستانده محیطزیستی برای
بررسی آثار توزیعی مالیات بر دی اکسیدکربن بر درآمد خانوارهای
شهری و روستایی استفاده نمودند .نتایج این مطالعه نشان میدهد
در صورت اعمال مالیات بر دی اکسیدکربن ،نابرابری در شهرها
گستردهتر و در روستاها افزایش نمییابدHeidari et al., ) .
 (2020از الگوی داده -ستانده محیطزیستی برای محاسبه کششهای
مرتبط با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در چارچوب روابط
متقابل میان بخشهای اقتصادی ،استفاده نمودند .نتایج این
مطالعه نشان داد که بخشهای حمل و نقل ،صنایع کانیهای
غیرفلزی و صنایع فلزات اساسی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را به
طور مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار دی اکسیدکربن داشتهاند.
جمعبندی
مطالعات مذکور نشان میدهد که در دهههای اخیر ،ارتباط میان
سطح توسعهیافتگی جوامع و میزان دستیابی به استانداردهای
محیطزیستی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است .البته

آغاز انجام بیشتر این نوع مطالعات در دهههای  70تا  90میالدی
در کشورهای اروپایی و آمریکا بوده است .اما در دهه اخیر بیشترین
تعداد این مطالعات در کشور چین انجام شده است .بهنظر میرسد،
شتاب رشد و توسعه اقتصادی همراه با چالشهای محیطزیستی و
جمعیتی در کشور چین ،ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را بیشتر
نمایان ساخته است .نکته مهم آن است که در بیشتر این مطالعات،
تاثیر ساختار مصرف خانوارها ،تقاضای نهایی و فرآیند تولید بر
انتشار آالینده ها مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به بررسی
آثار سیاستهای اقتصادی و تجاری بر انتشار آلودگی توجه شده
است .همچنین ارزیابیها ،تصمیمگیریها و در نهایت پیشنهادات
انجام شده در این مطالعات بیشتر بر اساس انتشار آالیندهها بوده
است و ابعاد اقتصادی لحاظ نشده است .در حالی که در یك فرآیند
درست تصمیمگیری برای یك کشور ،لزوم توجه به تامین هم زمان
اهداف اقتصادی و محیطزیستی مطرح میباشد .بههمین جهت
تالش مطالعه حاضر بر این است که با رویکردی متمایز از مطالعات
پیشین ،مسایل محیطزیست را نیز در کنار چالشهای اقتصادی
سیاست تجاری جایگزینی واردات نهایی مورد توجه قرار داده و
راهکارهای مناسب که تامین کننده هر دو استانداردهای
محیطزیستی و مقولههای بااهمیت اقتصاد در جریان سیاست
مذکور باشد ،را بررسی نماید.
روش پژوهش
به منظور بررسی آثار اقتصادی و محیطزیستی مرتبط با ابعاد
مختلف مساله آالیندهها ،ابتدا به یك چارچوب برای مدلسازی
مسیری که آالیندهها توسط فعالیت اقتصادی تولید میشوند ،نیاز
است .به عالوه ،این چارچوب بایستی مناسب باشد به طوری که
آنها را در تعاریف سیاستهایی که برای تغییرتاثیرات محیطزیستی
هدفگذاری شدهاند ،توانمند سازد.
در این مقاله ،چارچوب مفهومی برای این نوع مدل اقتصادی-
محیطزیستی ،یك مدل داده -ستانده متداول است .نقطه آغاز
سیستم داده -ستانده جدول مبادالت است که در اصل یك نوع
توسعه یافته از حسابهای ملی میباشد که مبادالت بین صنعتی
و در کنار آن مبادالت تقاضای نهایی قرار دارند )& Miller
.(Blair, 2009

جدول مبادالت ،معادله تراز را برای هر صنعت و یا هر بخش به
صورت زیر قرار میدهد.
()1

i =1....... n

X i = ∑aij X j +d i
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در معادله فوق  X iعبارت است از مجموع ستانده صنعت aij ، i

مقدار کاالی مورد نیاز برای تولید یك واحد از کاالی  jام است.
به عبارت دیگر  aijیك ثابت تناسب می باشد که به عنوان ضریب
فنی شناخته شده است .در اینجا این فرض وجود دارد که نهادههای
واسطهای سهم ثابتی از ستانده خریدار هستند و بازده ثابت نسبت
به مقیاس وجود دارد X j .تولید کل کاالی  jام و  d iنیز
فروشهای صنعت  iبه تقاضای نهایی را نشان میدهد .در واقع
تولیدات هر صنعت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد∑aij X j .
بخشی است که به عنوان نهاده واسطه در خود آن صنعت و سایر
صنایع مورد مصرف قرار میگیرد .بخش دیگر  d iاست که به
تقاضای نهایی تخصیص داده می شود .از این رو تقاضای نهایی
برای هر کاال ،متغیر برونزا است و شامل مصرف ،سرمایهگذاری
به انضمام تغییرات موجودیهای فیزیکی ،هزینههای دولتی و
خالص صادرات میباشد).(Miller & Blair, 2009
با تعدیلهای مناسب ،این چنین رویکردی قادر به تشخیص تولید
آالیندهای که بر اثر تقاضای واسطهای (تقاضای تولید) و یا تقاضای
نهایی (تقاضا برای مصرف) مربوط میشود ،خواهد بود .با روش
جبر ماتریس ،معادله ( )1می تواند به صورت زیر باز نویسی گردد.
()2
X = AX + D
در معادله فوق  Xعبارت است از بردار  nبعدی از مجموع
ستاندهها D ،عبارت است از بردار  nبعدی از کاالهای مورد نیاز
برای رفع تقاضای نهایی و  Aعبارت از ماتریس  n  nضرایب
فنی است.
a11 a12 a13 .......... .a1n
a 21 a 22 a 23 .......... a 2 n

()3
a n 3 .......... a nn

A= .
.
a n1 a n 2

ماتریس  Aماتریس ضرایب ثابت لئونیف است وعناصر قطری
درآن ،نشاندهنده اثر مستقیم افزایش تقاضای نهایی به میزان یك
واحد برای تولیدات هر بخش بر افزایش تولید در آن بخش
میباشد .به عبارت دیگر ،اثر مستقیم بیانگر پتاسیل درونی هر یك
از بخشها به تنهایی در مجموعه بخشهای اقتصادی میباشد.
معادله ( )2یك سیستم معادالت پایهای داده -ستانده را بیان
میدارد .معادله باال را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد .ماتریس
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−1

) ، ( I − Aمعکوس ماتریس ضرایب لئونتیف میباشد.
()4
X =( I - A ) -1 D
روشن است که اگر معادله مربوط به معکوس ماتریس لئونتیف را
بسط دهیم ،خواهیم داشت:
()5
( I _ A)_ 1 = I + A + A2 + A3 +.......... .
با جایگزینی معادله  5در معادله  4خواهیم داشت:
()6
ΔX = ΔD + AΔD + A2 ΔD + A3 ΔD +.......... .
به طوری که ΔD ،افزایش در تقاضای نهایی را مشخص میکند.

 AΔDنشاندهنده نهادههایی است که برای تولید  ΔDمورد نیاز
است A2 ΔD .عبارت از نهادههایی است که برای تولید AΔD

مورد نیاز است و به همین ترتیب تعداد دورها تا بینهایت ادامه
_1
_1
مییابد .به عبارت دیگر .چنانچه  ( I _ A ) = Rباشد.

r11 r12 r13 .......... .r1n
r21 r22 r23 .......... r2 n

()7
rn 3 .......... rnn

= .
.
rn1 rn 2

_1

R

ضرایب  ، rijشامل ضرایب وابستگی متقابل و همه نیازمندیها،
مستقیم و غیرمستقیم برای تولید در اقتصاد است که برای
برطرفسازی نیازمندیهای تقاضای نهایی عرضه میگردند .این
تعریف مشخصه مهم تحلیل داده -ستانده برای مشخص ساختن
اثرات مستقیم و غیرمستقیم را توضیح میدهد .در واقع بهدلیل
جریان میانبخشی کاالها در اقتصاد ،تغییر تقاضای نهایی برای
یك کاالی ویژه سبب تغییر در کل اقتصاد میشود .چون تقاضا
برای نهادههای واسطهای (تولیدات سایر بخشها که برای تولید
در دیگر بخشهای اقتصاد استفاده میشوند) تغییر میکند .در
n

بررسی این ارتباطات میان بخشی ∑rij ،یا مجموع عناصر ستون
i =1

 jام ماتریس  ، ( I _ A ) _1 = R _1اثر کلی (اثرات مستقیم و
غیر مستقیم) تقاضا برای نهادههای واسطهای یا افزایش تولید در
کل اقتصاد را در نتیجه افزوده شدن یك واحد به تقاضای نهایی
کاالی  jام نشان میدهد ). (Miller & Blair, 2009
این مدل پایهای میتواند برای در نظر گرفتن آلودگی که از فعالیت
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اقتصادی منتج میگردد ،نیز به کارگرفته شود.
طرحهای اولیه به بسط و توسعه مدل داده -ستانده به مدلهایی
که جنبههای محیطزیستی را نیز در بربگیرند به اواخر دهه 1960
میرسد .مدل داده -ستانده محیطزیستی یك بلوک اضافی که
شامل ستانده محیطزیستی است را نیز در برمیگیرد .این بلوک
مجموع حجم انواع آالیندههای تولید شده توسط بخشهای
اقتصادی را در نتیجه فعالیت تولیدی نشان میدهد .و میتواند بر
اساس تعاریف زیر فرمولیزه شود

q = rx

()8
()9
l = px
در روابط فوق )  l =( L ), q =( Qبه ترتیب بردارهای مجموع
i
i
انتشار آالیندههای هوا و مجموع مصرف دفنی آالیندهها
(پسماندهای غیربازیافتنی و دفنی) توسط بخشهای تولیدی را
بیان میدارد p ′=( Li ), r ′=( Q i ) .بردارهای ترانسپوز شده
Xi

Xi

′ ′

ضرایب شدت انتشار آالیندههای هوا و مصرف دفنی توسط
بخشهای تولیدی در یك اقتصاد میباشد.
با جایگزینی  Xکه در معادله ( )4نشان داده شده است خواهیم
داشت.
_1
()10
q = r ( I _ A) D
()11
l = p ( I _ A ) _1 D
با بسط معادله مربوط به معکوس ماتریس لئونتیف به شرح زیر:
()12
′ ′

′ ′

(I − A)−1 = I + A + A2 + A3 + ......................
خواهیم داشت
q = r D +r ( A + A2 + A3 +.....) D

()13
()14
l = p D + p ( A + A2 + A3 +.....) D
در اینجا اثرات متناظر ناشی از تقاضای تولید مستقیم برای
کاالهای مختلف ،با فعالیت اقتصادی هر صنعت ارتباط مییابد که
 p ′بیان میشوند.
y, r ′
به وسیله بردارهای y

، r( A + A2 + A3 + .....) y
نهایت
در
p( A + A2 + A3 + .....) y ، o( A + A2 + A3 + .....) y
به ترتیب تولید آالینده هوا و مصرف دفنی آالینده مرتبط با
تقاضای تولیدغیرمستقیم برای کاالهایی است که خریدهای
واسطهای اقتصاد را شاملمیگردد).(Forsund&Strom1976
در مطالعه حاضر ،به دلیل محدودیتهای موجود در گردآوری آمار

آلودگی برای بخشهای تولید ،فقط انتشار آالیندههای هوای در
نظر گرفته شده و فعالیتهای مربوط به دفع زباله توسط بخشهای
اقتصادی ،ملحوظ نگردیده است) .(Miller& Blair,2009در
بخش بعد ،به منظور بررسی تغییرات ارزش افزوده ،اشتغال و
آلودگی در نتیجه توسعه جایگزینی واردات نهایی در هر بخش ،بر
مبنای تحلیل داده -ستانده ،از رابطه تراز تولیدی لئونتیف استفاده
میشود.
()15
X i = Wi + Di + Ei − Mi
که در آن  X iارزش تولید ناخالص داخلی بخش  iام Wi ،مصرف
واسطه ترکیبی بین بخشی (مبادالت میانبخشی) Di ،ارزش
تقاضای ترکیبی نهایی داخلی بخش  iام شامل (مصرف خصوصی،
دولتی و تشکیل سرمایه) Ei ،ارزش صادرات کاالها و خدمات
بخش  iام و  M iارزش واردات کاالها و خدمات بخش  iام
میباشد .حال به منظور تفکیك واردات به دو جز واردات نهایی و
واردات واسطه ،نسبت عرضه داخلی به صورت زیر مدنظر قرار
میگیرد.
()16

X − Ei
Mi
di = i
= 1−
Wi + Di
Wi + Di

به این صورت میزان تولید به صورت زیر به دست می آید.
()17
X i = diWi + di Di + Ei
در رابطه فوق  d iWiمبادالت واسطه داخلی و  d i Diتقاضای
نهایی داخلی میباشند .به عبارتی با ضرب  d iدر  Wiو Di
مبادالت داخلی مدنظر قرار میگیرند .بنابراین واردات را می توان
از طریق روابط زیر به دو جز واردات واسطه و واردات نهایی تفکیك
کرد.
()18

M iw = Wi − diWi

Mi = Mi − M
()19
حال می توان ضرایب واردات واسطه و نهایی را به صورت زیر به
دست آورد.
f

w
i

()20

M iw
 M iw = uiwWi
Wi

()21

Mf
ui = i  M i f = uif Di
Di

= uiw
f

با جایگذاری روابط  21و  20در رابطه  19داریم
M i = u Wi + uif Di
()22
با جایگذاری رابطه  22در رابطه  15داریم
w
i
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()23

X i = (1 − uiw )Wi + (1 − uif ) Di + Ei

حال با برابر قرار دادن   iwو   i fبه جای )  (1 − uiwو
)  (1 − uifو  Wi =  Aij X jداریم

X i =  iw  Aij X j +  i f Di + Ei

()24
چنانچه رابطه فوق را برای  nبخش (کل اقتصاد) بنویسیم .در این
صورت داریم:
w
_ 1
f
) → X =( I _ α A ) ( α D + E
()25
→ X −  w AX =  f D + E
X =  w AX +  f D + E
در روابط فوق  Eماتریس صادرات و   f Dماتریس تقاضای
نهایی داخلی را نشان می دهند که متغیرهای برونزا محسوب
میشوند .همچنین  𝑅−1 = (𝐼_𝛼 𝑤 𝐴)−1معکوس ماتریس
ضرایب لئونتیف است که مبادالت واسطه ای بین بخشی را نشان
میدهد .حال از آنجا که تغییرات تولید تحت تاثیر تغییرات تقاضای
طرف اقتصاد مدنظر می باشد .می بایست از دو طرف دیفرانسیل
کل بگیریم که مراحل اثبات آن از حوصله این تحقیق خارج است.
بنابراین تنها به نتیجه نهایی اکتفا میشود که به صورت زیر است.
∆𝑋 = 𝑅−1 𝛼 𝑓 ∆𝐷 + 𝑅 −1 ∆𝐸 +
()26
−1
𝑓
−1
𝑤
𝑊 𝛼∆ 𝑅 𝑅 ∆𝛼 𝐷 +
در اجزای سمت راست رابطه  R −1 f D ،26سهم اثرات
مستقیم و غیرمستقیم تغییرات در واردات کاالهای نهایی در
بخشهای مختلف اقتصادی بر تغییر تولید را نشان میدهد .این
نوع اثرات ،سیاست جایگزینی واردات کاالهای نهایی است و از
این پس با  IS fنشان داده خواهد شد .با توجه به این که فرض
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس وجود داشته و معکوس ماتریس
لئونتیف دارای ضرایب ثابت است .تغییرات کلی (اثرات مستقیم و
غیرمستقیم) تغییرات ارزش افزوده ،اشتغال و آلودگی تحت تاثیر
جایگزینی واردات کاالهای نهایی از روابط زیر محاسبه میشود.
𝑓𝑠𝐼𝑝 = 𝑃∆ 𝑓𝑠𝐼𝑙 = 𝐿∆ 𝑓𝑆𝐼𝑣 = 𝑉∆
()27
 ΔL ، ΔVو  ΔPبه ترتیب ماتریس تغییرات ارزش افزوده،
تغییرات اشتغال و تغییرات میزان انتشار انواع آلودگی تحت تاثیر
تغییرات تولید است که خود در نتیجه سیاست جایگزینی واردات
نهایی ایجاد گردیده ،است l ،v .و  pماتریس ضرایب ارزش
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افزوده ،ماتریس ضرایب نیروی کار و ماتریس ضرایب انتشار
آلودگی برای هر واحد تولید در هر بخش اقتصادی میباشد
) (Frickmann,2000و )(McGregor et all, 2008
چنانچه با توجه به رابطه ( )3و در رابطه 𝐷 𝑓 𝛼∆ ،𝐼𝑆𝑓 = 𝑅−1
_1
بهجای  Rدر روابط ( ،)27عناصر قطری ماتریس ( Aماتریس
ضرایب ثابت لئونتیف) قرار داده شود .محاسبات حاصل،
نشاندهنده میزان تغییر مستقیم ارزش افزوده ،اشتغال و آلودگی
در هر یك از بخشهای اقتصادی و مستقل از سایر بخشها است.
به عبارت دیگر روابط ( )28بیانگر پتانسیل درونی هر یك از
بخشهای اقتصادی در تغییر متغیرهای مورد مطالعه در فرآیند
جایگزینی واردات نهایی میباشد.
𝐷 𝑓 𝛼∆ ∆𝑉1 = 𝑣. 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝐴).
()28
𝐷 𝑓 𝛼∆ ∆𝐿1 = 𝑙. 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴).
𝐷 𝑓 𝛼∆ ∆𝑃1 = 𝑝. 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴).
با کسر محاسبات حاصل در روابط ( )28از محاسبات حاصل در
روابط ( ،)27اثر غیرمستقیم جایگزینی واردات نهایی بر تغییر
غیرمستقیم ارزش افزوده ،اشتغال و آلودگی در نتیجه روابط
میانبخشی بخشهای اقتصادی ،بهدست خواهد آمد .الزم به ذکر
است ،تغییرات انتشار آلودگی برای  5نوع آالینده هوا به تفکیك
محاسبه و در مرحله نهایی جمع میشود ) Miller & Blair,
.(2009

در پژوهش حاضر ،از جداول داده -ستانده سال  1389که توسط
بانك مرکزی ایران منتشر شده است ،استفاده شده است .همچنین
میزان انتشار آالیندهها نیز از آخرین ترازنامه انرژی سال 1395
برای هفده بخش اقتصادی فعال در حوزه تولید و توسعه جایگزینی
واردات نهایی استخراج شده است.
نتایج
با استفاده از روابط نهایی ( 27و  ،)287تاثیرات مستقیم ،تاثیرات
کلی و تاثیرات غیرمستقیم سیاست جایگزینی واردات نهایی (صد
میلیارد ریال) بر روی تغییر ارزش افزوده ،میزان اشتغال و انتشار
آالیندههای هوا در بخشهای اقتصادی محاسبه شده است.
تغییرات مستقیم بیانگر پتانسیل درونی هر یك از بخشها به
تنهایی و بدون در نظر گرفتن ارتباطات میان بخشی برای تغییر
متغیرهای اقتصادی و محیطزیستی میباشد .اما به دلیل جریانات
میان بخشی کاالها در اقتصاد ،تغییرات مستقیم صورت گرفته در
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نتیجه اجرای سیاستهای مختلف نمیتواند معیار مناسبی جهت
طبقهبندی و گزینش گروههای اقتصادی باشد .چرا که یك بخش
با وجود داشتن کمترین تغییر مستقیم شاخصهای مذکور در نتیجه
اجرای یك سیاست ،میتواند به دلیل ارتباطات قوی برون بخشی
و مصارف واسطهای باال ،بیشترین تغییر غیرمستقیم را ایجاد نماید.
در نهایت ،حصول به نتایج و رتبهبندیهای واقعی ،مستلزم در نظر
گرفتن مجموع تغییرات مستقیم و غیرمستقیم (تغییرات کلی)
میباشد .برای مثال در برخی از بخشها ،برآیند اثرات مستقیم
ضعیف و اثرات غیرمستقیم قوی سبب شده که بخش مزبور به
لحاظ اثرات کلی جز بخشهای برتر جداول قرار گیرد.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،چنان چه هدف
معطوف به ایجاد بیشترین ارزشافزوده باشد ،اتخاذ سیاست
جایگزینی واردات نهایی بهترتیب در بخشهای محصوالت دارویی

و بهداشتی ،الستیك و پالستیك ،ماشینآالت و تجهیزات،
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ،محصوالت نساجی و چوب و کاغذ
و محصوالت ساختمانی ،پیشنهاد میشود .همچنین بخشهای آب
و برق و گاز ،رایانه و صنایع ساخت الکترونیکی ،حملونقل نیز
بهترتیب دارای کمترین توان افزایش تولید درجریان سیاست مذکور
میباشند .نکته قابل توجه ،تفاوت محسوس تاثیر توسعه جایگزینی
واردات نهایی بر تولید مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای
اقتصادی میباشد .برای مثال ،به دلیل ارتباطات پیشین قوی
صنایع غذایی با سایر بخشهای اقتصادی بهویژه بخش کشاورزی،
جایگزینی واردات نهایی در بخش صنایع غذایی سبب بیشترین
ارزش افزوده غیرمستقیم میشود .در حالی که پتانسیل بخش
مذکور در ایجاد مستقیم ارزش افزوده به نسبت پایین میباشد.

جدول ( :)1تاثیر سیاست جایگزینی واردات نهایی به میزان صدمیلیارد ریال
بر افزایش ارزشافزوده (میلیارد ریال)
بخش
اطالعات و ارتباطات
آب ،برق و گاز
خودرو وساخت قطعات
حمل و نقل
رایانه و صنایع الکترونیکی
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
فلزات اساسی
ماشینآالت و تجهیزات
محصوالت دارویی و بهداشتی
محصوالت ساختمانی
محصوالت شیمیایی
محصوالت غذایی و آشامیدنی
محصوالت کشاورزی
محصوالت کانی غیرفلزی
محصوالت معدنی
محصوالتنساجی ،چوب و کاغذ
الستیك و پالستیك

ارزش افزوده

رتبه

ارزش افزوده

رتبه

کل

رتبه

مستقیم
31/2
20/7
63/4
25/2
23/4
78/4
52/1
79/2
86/3
67/6
59/2
47/9
32/4
38/4
41/3
73/2
80/5

بخش
14
17
7
15
16
4
9
3
1
6
8
10
13
12
11
5
2

غیرمستقیم
7/9
4/1
9/6
8/5
6/4
4/7
7/1
6/8
11/8
9/1
7/5
16/1
3/5
5/9
2/7
11/3
10/1

بخش
8
15
5
7
12
14
10
11
2
6
9
1
16
13
17
3
4

ارزش افزوده
39/1
24/8
73
33/7
29/8
85/8
59/2
86
98/1
76/7
69/7
66
35/9
44/3
44
80/5
90/6

بخش
13
17
7
15
16
4
10
3
1
6
8
9
14
11
12
5
2

Source: I-O tables (2016) and Research findings

تعدیل مدلهای داده -ستانده برای تامین استانداردهای محیطزیستی ( ...افسانه نعیمی فر و همکاران)

مقایسه نتایج محاسباتی در جدولهای ( 1و  ،)2نشاندهنده
هماهنگ بودن نسبی بخشها در تامین هم زمان اهداف اقتصادی
میباشد .بهگونهای که بیشترین پتانسیل اشتغالزایی در حین
فرآیند جایگزینی واردات نهایی نیز بهترتیب مربوط به ماشینآالت
و تجهیزات ،محصوالت غذایی و آشامیدنی ،محصوالت دارویی و
بهداشتی ،محصوالت نساجی و چوب و کاغذ میباشد .همچنین
بخشهای ضعیفتر در ایجاد ارزش افزوده ،نیز بیشتر توانایی
کمتری در ایجاد اشتغال دارند .بخشهای اطالعات و ارتباطات،
آب و برق و گاز ،حمل و نقل ،رایانه و صنایع الکترونیکی ،قادر به
ایجاد فرصتهای شغلی کمتری حین جایگزینی واردات نهایی
میباشند .تناقض در توانایی برخی بخشها همانند محصوالت
غذایی و آشامیدنی و الستیك و پالستیك در تامین هم زمان
اهداف اقتصادی مشاهده میشود .سیاست جایگزینی واردات نهایی
در الستیك و پالستیك ،با وجود ایجاد بیشترین ارزشافزوده،
فرصتهای شغلی کمتری را نسبت به سایر بخشها فراهم
مینماید .بخش صنایع غذایی نیز با وجود دارا بودن پتانسیل باالی
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مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی در فرآیند جایگزینی واردات
نهایی ،توانایی کمتر در قیاس با سایر بخشها در ایجاد ارزش
افزوده مستقیم دارد .اگرچه تامین بخش عمده مصارف واسطهای
آن از سایر بخشها به ویژه بخش کشاورزی ،سبب ایجاد
غیرمستقیم بیشترین فرصتهای شغلی و ارزش افزوده در فرآیند
جایگزینی واردات نهایی میشود.
بهطورکلی چنانچه توجه صرف بر حصول هم زمان به هر دو هدف
اقتصادی(تولید و اشتغال) ازطریق جانشینی واردات نهایی باشد،
اختصاص منابع مالی به بخشهای ماشینآالت و تجهیزات،
محصوالت دارویی و بهداشتی ،محصوالت نساجی و چوب و کاغذ،
بهترتیب بیشترین بازدهی را خواهد داد.
بررسی افزایش میزان انتشار آالیندههای هوا در جدول ( )3نشان
میدهد ،بیشترین خسارات محیطزیستی حاصل از جایگزینی
واردات نهایی بهترتیب در تولید فرآوردههای نفتی و پتروشیمی،
الستیك و پالستیك ،حمل و نقل ،ماشینآالت و تجهیزات و
محصوالت شیمیایی حادث میشود.

جدول ( :)2تاثیر سیاست جایگزینی واردات نهایی به میزان صد میلیارد ریال بر افزایش اشتغال (هزار نفر)
اشتغال

رتبه

اشتغال

رتبه

کل

رتبه

مستقیم
0/37

بخش
17

غیرمستقیم
0/077

بخش
10

اشتغال
0/45

بخش
17

آب ،برق و گاز

0/41

16

0/043

15

0/453

16

خودرو وساخت قطعات

2/9

5

0/27

2

3/17

5

حمل و نقل

0/53

15

0/049

14

0/58

15

رایانه و صنایع الکترونیکی

0/61

14

0/058

13

0/67

14

فرآوردههای نفتی و پتروشیمی

2/5

6

0/103

7

2/6

6

فلزات اساسی

0/66

13

0/097

8

0/76

12

ماشینآالت و تجهیزات

4/7

1

0/086

9

4/8

1

محصوالت دارویی و بهداشتی

3/5

3

0/23

3

3/63

3

محصوالت ساختمانی

2

7

0/15

5

2/11

7

محصوالت شیمیایی

1/7

8

0/069

11

1/77

8

محصوالت غذایی و آشامیدنی

3/9

2

0/33

1

4/18

2

محصوالت کشاورزی

0/7

12

0/037

16

0/74

13

محصوالت کانی غیرفلزی

0/8

11

0/061

12

0/86

11

محصوالت معدنی

1/1

10

0/033

17

1/13

10

محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ

3/2

4

0/11

6

3/33

4

الستیك و پالستیك

1/3

9

0/19

4

1/41

9

بخش
اطالعات و ارتباطات

Source: I-O tables (2016) and Research findings
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کمترین انتشار آالیندههای هوا در فرآیند جایگزینی واردات نهایی
بهترتیب در بخشهای رایانه و صنایع ساخت الکترونیکی،
محصوالت دارویی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی و محصوالت
کشاورزی ،ایجاد میشود .بررسی انتشار غیرمستقیم آالیندهها،
بهخوبی بیانگر اهمیت در نظر گرفتن ارتباطات بینبخشی و
مصارف واسطهای در تصمیمگیریها میباشد .برای مثال ،بخش
ارتباطات و اطالعات اگرچه بهطور مستقیم جزو پاکترین بخشها
(رتبه شانزده در میان هفده بخش) میباشد .اما بهدلیل ارتباطات
برونبخشی آن با بخش برق ،بیشترین آالیندهزایی را بهصورت

غیرمستقیم (رتبه چهارم در میان هفده بخش) ایجاد مینماید .این
امر به دلیل مصرف باالی برق در این بخش ،مصرف سوختهای
فسیلی ارزان در تولید برق و باالبودن نسبی میزان آالیندهزایی
مستقیم برق (رتبه  9در میان هفده بخش) میباشد .سهم بخش
برق در کل آالیندهزایی بخش ارتباطات  %71میباشد( .معاونت
امور انرژی ،ترازنامه انرژِی) .همچنین کمترین میزان انتشار
غیرمستقیم آالیندهها هم بهدلیل ارتباطات ضعیف برونبخشی ،در
بخش محصوالت معدنی و محصوالت کشاورزی ،وجود دارد.

جدول ( :)3تاثیر سیاست توسعه جایگزینی واردات نهایی به میزان صد میلیارد ریال بر افزایش آلودگی (هزارتن)
بخش
اطالعات و ارتباطات
آب ،برق و گاز
خودرو وساخت قطعات
حمل و نقل
رایانه و صنایع الکترونیکی
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
فلزات اساسی
ماشینآالت و تجهیزات
محصوالت دارویی و بهداشتی
محصوالت ساختمانی
محصوالت شیمیایی
محصوالت غذایی و آشامیدنی
محصوالت کشاورزی
محصوالت کانی غیرفلزی
محصوالت معدنی
محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ
الستیك و پالستیك

آلودگی

رتبه

آلودگی

رتبه

کل

رتبه

مستقیم
13/5
43/1
64/8
323
6/1
710/3
36/9
210/5
22/9
80/5
190/4
23/1
35/8
42/8
156
32/5
598/5

بخش
16
9
8
3
17
1
11
4
15
7
5
14
12
10
6
13
2

غیرمستقیم
67/1
11/9
49/8
95/1
26/3
51/5
35
70/1
11/6
30/1
23/4
21/7
10/3
20/8
9/7
24/8
80/3

بخش
4
14
6
1
9
5
7
3
15
8
11
12
16
13
17
10
2

آلودگی
80/6
55/1
114/6
418/1
32/4
761/8
71/9
280/6
34/5
110/6
213/8
44/8
46/1
62/6
165/7
61/3
678/8

بخش
9
13
7
3
17
1
10
4
16
8
5
15
14
11
6
12
2

Source: I-O tables (2016) and Research findings

همانطور که در مباحث مقدماتی بیان شد ،رشد و توسعه بلندمدت
بدون فراهم آوردن زمینههای محیطزیستی ایجاد نخواهد شد.
بهعبارتی ،در یك فرآیند درست تصمیمگیری لزوم توجه به تامین
هم زمان اهداف اقتصادی و محیطزیستی مطرح میباشد .از اینرو
باهدف شناسایی بخشهای کارآمد و ناکارآمد در دستیابی متناسب
به اهداف مختلف ،به تبیین مقداری مبادالت موجود میان اهداف
اقتصادی و خسارات محیطزیستی در جدولهای ( 5 ،4و )6
پرداخته شد.

مقایسه محاسبات اقتصادی و محیطزیستی در جدول (،)4
بیانکننده تفاوتهای بااهمیت در آالیندهزایی بخشها با پتانسیل
آنها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی میباشد .از این دیدگاه،
بخشها را میتوان در چهار گروه ،متمایز نمود .کارآمدترین
بخشها در حصول هم زمان به دو هدف اقتصادی با حداقل
خسارات محیطزیستی ،محصوالت دارویی و بهداشتی و پس از آن،
محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ میباشد .اما در بخشهای
ماشینآالت و تجهیزات ،الستیك و پالستیك ،فرآوردههای نفتی

تعدیل مدلهای داده -ستانده برای تامین استانداردهای محیطزیستی ( ...افسانه نعیمی فر و همکاران)

و پتروشیمی ،ایجاد بیشترین فرصتهای شغلی و ارزش افزوده با
عدم رعایت مالحظات محیطزیستی همراه میباشد .سیاست
جایگزینی واردات نهایی در شش بخش حمل و نقل ،محصوالت
معدنی ،اطالعات و ارتباطات ،فلزات اساسی ،کانی غیرفلزی ،آب و
برق و گاز عالوه بر انتشار باالی آالیندهها ،در دستیابی به
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فرصتهای شغلی بیشتر و رشد اقتصادی با موفقیت کمتری در
قیاس با سایر بخشها همراه بوده است.

جدول (:)4گروهبندی بخشهای اقتصادی در تامین اهداف اقتصادی و محیطزیستی در سیاست جایگزینی واردات نهایی
گروه

آالیندهزایی پایین

پتانسیل باالی اقتصادی
پتانسیل پایین اقتصادی

پتانسیل باالی اقتصادی

آالیندهزایی باال
پتانسیل پایین اقتصادی

بخش
محصوالت دارویی و بهداشتی
محصوالت غذایی و آشامیدنی
محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ
رایانه و صنایع الکترونیك
محصوالت کشاورزی
فرآوردههای نفت و پتروشیمی
الستیك و پالستیك
ماشینآالت و تجهیزات
محصوالت شیمیایی
خودرو و ساخت قطعات
محصوالت ساختمانی
حمل و نقل
محصوالت معدنی
اطالعات و ارتباطات
فلزات اساسی
کانی غیرفلزی
آب و برق و گاز

رتبه ارزشافزوده
1
9
5
15
13
4
2
3
8
7
6
15
12
13
12
11
17

رتبه اشتغال
3
2
4
14
14
6
9
1
8
5
7
15
10
17
10
11
17

رتبه آلودگی
16
15
12
17
14
1
2
4
5
7
8
3
6
9
10
11
13

Source: Research findings

میزان ارزشافزوده ایجادشده در تولیدات دارویی و بهداشتی
بهترتیب 1/1 ،1/2و  1/3برابر بیشتر از ارزش افزوده ایجادشده در
بخشهای ماشینآالت و تجهیزات ،الستیك و پالستیك و
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی میباشد .اشتغال فراهم شده در
محصوالت دارویی و بهداشتی نیز به ترتیب  2/6 ،0/ 75و 1/4برابر
فرصتهای شغلی در بخشهای ماشینآالت و تجهیزات ،الستیك
و پالستیك و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی است .در حالی که
میزان انتشار آالیندهها در بخشهای ماشینآالت و تجهیزات،
الستیك و پالستیك و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی بهترتیب ،8
 19و  22برابر آلودگی منتشرشده در تولیدات دارویی و بهداشتی
میباشد .این موضوع اهمیت شامل نمودن تمام ابعاد اقتصادی و
محیطزیستی در فرآیند تصمیمگیریهای صحیح برای حصول به
توسعه پایدار و بهبود ساختارهای تولید را نشان میدهد.

بهمنظور مقایسه دقیقتر بخشها در تبیین مقداری مبادالت موجود
میان اهداف اقتصادی و مالحظات محیطزیستی ،در جدول (،)5
سرانه انتشار آلودگی برای هر میلیارد ریال ارزشافزوده و هر
فرصت شغلی محاسبه شده است .در جدول ( ،)6فزونی رشد ارزش
افزوده کل (درصد) و رشد اشتغال کل (درصد) به رشد آلودگی کل
(درصد) متاثر از اجرای سیاست جایگزینی واردات نهایی برآورد
شده است.
محاسبات این جداول نشان میدهد ،میزان انتشار آالیندهها دربرابر
یك میلیارد ریال ارزش افزوده و هر فرصت شغلی در بخشهای
حملونقل ،فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ،الستیك و پالستیك
و محصوالت معدنی دارای بیشترین مقدار میباشد .بخشهای
محصوالت دارویی و بهداشتی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی،
محصوالت نساجی و چوب و کاغذ نیز دارای کمترین سرانه انتشار
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آلودگی به تولید و اشتغال درحین اجرای سیاست جایگزینی واردات
نهایی میباشند.
همچنین فزونی رشد ارزش افزوده و رشد اشتغال به رشد آلودگی
در محصوالت دارویی و بهداشتی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی،
محصوالت نساجی و چوب و کاغذ ،محصوالت کشاورزی ،رایانه و
صنایع ساخت الکترونیك ،مثبت میباشد .بهعبارتی آثار مثبت
اقتصادی سیاست جایگزینی واردات نهایی در این بخشها بیش از
تبعات منفی محیطزیستی آن میباشد .در این میان ،محصوالت
دارویی و بهداشتی ،محصوالت نساجی و چوب و کاغذ با تفاوت

مثبت بیش از یك درصد ،قویترین و کارآمدترین بخشها در
تامین اهداف اقتصادی با حداقل خسارات به محیطزیست
می باشند .تفاوت رشد ارزش افزوده و رشد آلودگی به رشد اشتغال
در سایر بخشها منفی بوده و منافع اقتصادی حاصل از تقویت
جایگزینی واردات نهایی در این بخشها کمتر از خسارات
محیطزیستی میباشد .نکته قابل توجه ،تفاوت منفی بیش از یك
درصدی در رشد انتشارآالیندهها به رشد متغیرهای اقتصادی تولید
و اشتغال در دو بخش حملونقل و الستیك و پالستیك است.

جدول ( :)5تاثیر سیاست جایگزینی واردات نهایی به میزان صدمیلیارد ریال بر سرانه انتشارآلودگی
کل /ارزش افزوده کل (هزارتن/میلیاردریال) و سرانه انتشار آلودگی کل /اشتغال کل (تن/نفر)
انتشارآلودگی /ارزشافزوده

رتبه بخش

انتشارآلودگی/اشتغال

رتبه بخش

بخش
اطالعات و ارتباطات

2/06

8

179

4

آب ،برق و گاز

2/22

7

122

6

خودرو وساخت قطعات

1/57

9

36/2

14

حمل و نقل

12/4

1

721

1

رایانه و صنایع الکترونیکی

1/08

14

48/4

13

فرآوردههای نفتی و پتروشیمی

8/9

2
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3

فلزات اساسی

1/2

13

95

8

ماشینآالت و تجهیزات

3/3

5

58/5

11

محصوالت دارویی و بهداشتی

0/36

17

9/8

16

محصوالت ساختمانی

1/44

10

52/4

12

محصوالت شیمیایی

3/1

6

121

7

محصوالت غذایی و آشامیدنی

0/61

16

9/7

17

محصوالت کشاورزی

1/3

12

61/5

10

محصوالت کانی غیرفلزی

1/4

11

72/8

9

محصوالت معدنی

3/8

4

147/2

5

محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ

0/76

15

18/4

15

الستیك و پالستیك

7/5

3

481/4

2
Source: Research findings
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جدول ( :)6فزونی رشد ارزش افزوده کل (درصد) و رشد اشتغال کل(درصد) نسبت به رشد میزان
انتشار آلودگی کل (درصد)حاصل از سیاست توسعه جایگزینی واردات نهایی به میزان یکمیلیارد ریال
بخش

فزونی رشد ارزش افزوده
به رشد انتشار آلودگی

رتبه بخش

فزونی رشد اشتغال به
رشد انتشار آلودگی

رتبه بخش

اطالعات و ارتباطات

-0/761

13

-0/94

14

آب ،برق و گاز

-0/517

12

-0/630

12

خودرو وساخت قطعات

-0/086

8

-0/037

7

حمل و نقل

-1/83

17

-2/01

17

رایانه و صنایع الکترونیکی

0/017

5

0/033

5

فرآوردههای نفتی و پتروشیمی

-0/225

11

-0/386

11

فلزات اساسی

-0/095

10

-0/042

9

ماشینآالت و تجهیزات

-0/015

6

0/022

6

1/78

1

0/93

2

محصوالت ساختمانی

-0/066

7

-0/039

8

محصوالت شیمیایی

-0/093

9

-0/048

10

محصوالت غذایی و آشامیدنی

0/96

3

1/08

1

محصوالت کشاورزی

0/169

4

0/129

4

محصوالت کانی غیرفلزی

-0/89

14

-0/97

15

محصوالت معدنی

-0/91

15

-0/93

13

محصوالت نساجی ،چوب و کاغذ

1/01

2

0/86

3

الستیك و پالستیك

-1/02

16

-0/99

16

محصوالت دارویی و بهداشتی

Source: Research findings

بحث و نتیجهگیری
اتخاذ فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی میتواند با افزایش رشد فعالیتهای اقتصادی منجر به
افزایش انتشار آالیندهها در هوا شود .بررسیهای انجام شده تا
کنون نیز بیشتر معطوف به تصمیمگیری براساس ابعاد اقتصادی
درجریان یك سیاست خاص بوده است و کمتر توجهی به
چالشهای محیطزیست شده است .در حالی که در یك فرآیند
درست تصمیمگیری برای یك کشور ،لزوم توجه به تامین هم زمان
اهداف اقتصادی و محیطزیستی مطرح میباشد .از اینرو در مطالعه
حاضر با رویکردی متمایز از مطالعات پیشین ،مسایل محیطزیست،
درکنار اهداف اقتصادی در سیاست جایگزینی واردات نهایی بررسی
شده است تا بتوان راهکارهای مناسب که تامینکننده هر دو
استانداردهای محیطزیستی و مقولههای بااهمیت اقتصاد باشد ،را
ارایه نمود .برای حصول به این هدف ،از مدلهای تعدیلشده داده-

ستانده محیطزیستی برای برآورد میزان ارزش افزوده ،اشتغال و
انتشار آالیندهها در حین جایگزینی واردات نهایی استفاده شده
است .تببین مقداری مبادالت موجود میان اهداف اقتصادی و
محیطزیستی ،بیانکننده تفاوتهای بااهمیت در آالیندهزایی
بخشها با پتانسیل آنها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی میباشد.
از این دیدگاه ،بخشها را میتوان در چهار گروه (پتانسیل پایین
اقتصادی و آالیندهزایی باال ،پتانسیل پایین اقتصادی و آالیندهزایی
پایین ،پتانسیل باالی اقتصادی وآالیندهزایی باال ،پتانسیل باالی
اقتصادی و آالیندهزایی پایین) متمایز نمود.
سیاست جایگزینی واردات نهایی درگروه اول (شش بخش حمل و
نقل ،محصوالت معدنی ،اطالعات و ارتباطات ،فلزات اساسی ،کانی
غیرفلزی ،آب و برق و گاز) عالوه بر انتشار باالی آالیندهها ،در
دستیابی به فرصتهای شغلی بیشتر و رشد اقتصادی با موفقیت
کمتری در قیاس با سایر بخشها همراه بوده است.
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در گروه دوم ،محصوالت کشاورزی ،رایانه و صنایع الکترونیکی
اگر چه جزو پاکترین بخشها در آسیب به محیطزیست بودهاند،
اما در تحقق اهداف اقتصادی نیز ،جزو بخشهای پیشرو و
تاثیرگذار نمیباشند.
گروه سوم (ماشینآالت و تجهیزات ،الستیك و پالستیك،
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی) ،با وجود پتانسیل باالی تحقق
اهداف اقتصادی ،درحصول به مالحظات محیطزیستی ،ناموفق
عمل نمودهاند .این گروه پس از بخش حملونقل دارای بیشترین
تاخیر منفی رشد اهداف اقتصادی به رشد آلودگی و بیشترین سرانه
انتشار آلودگی به تولید و اشتغال میباشند.
نکته قابلتوجه آن هست که اگرچه رویکرد و سیاستهای بررسی
شده در مطالعه حاضر ،با سایر تحقیقات متفاوت است ،اما
نتیجهگیری درباره مهمترین بخشهای اثرگذار بر انتشار آالیندهها،
تقریبا با برخی مطالعات ،یکسان میباشد(Frickmann, 2000) .
با تخمین آلودگیهای صنعتی در فرآیند صادرات برزیل،
) (Hoekstra et al., 2006در بررسی چرخه کربن در اتحادیه
اروپا (Li et al., 2018) ،با شناسایی روابط متقابل متابولیسم
شهری و انتشار گازهای کربنی در چین (Xu et al., 2019) ،با
آشکار کردن ساختار سیستمهای انتشار آالیندهها در چینYan ( ،
 )et al., 2020با برآورد خسارات محیطزیستی در تجارت خارجی
در آمریکا) ،نیز نشان میدهند که بیشتر بخشهای حملو نقل،
محصوالت معدنی ،فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
دارای بیشترین میزان آالیندگی میباشند.
همچنین ) (Nasrollahi et al., 2014با انجام تحقیق بر انتشار
گازهای گلخانهای در استان یزد و ) (Heidari et al., 2020با
محاسبه انتشار دیاکسید کربن در اقتصاد ایران ،به نتایج تقریبا
مشابهی با تحقیق حاضر ،دست یافتند.
درگروه چهارم ،محصوالت دارویی و بهداشتی ،محصوالت نساجی،
چوب و کاغذ ،محصوالت غذایی و آشامیدنی بهترتیب کارآمدترین
بخشها در حداقل نمودن انتشار آلودگی به هنگام تامین بیشترین
مقادیر از اهداف اقتصادی میباشند .بخشهای مذکور در میان
هفده بخش اقتصادی ،دارای کمترین سرانه انتشار آالیندهها برای
هر واحد تولید و فرصت شغلی و بیشترین فزونی مثبت رشد
متغیرهای اقتصادی به رشد آلودگی میباشند .بهعبارتی آثار مثبت
اقتصادی سیاست جایگزینی واردات نهایی در این بخشها بیش از
تبعات منفی محیطزیستی آن میباشد.

در این میان ،بخش محصوالت دارویی و بهداشتی در میان هفده
بخش در دستیابی بهینه به تمام اهداف اقتصادی و محیطزیستی
دارای موقعیت خاص میباشد .توسعه جایگزینی واردات نهایی در
این بخش ،ضمن ایجاد بیشترین ارزش افزوده (رتبه یك) و
فرصتهای شغلی (رتبه چهار) ،کمترین میزان آالیندهها را (رتبه
شانزده) را منتشر نموده است .البته این نتیجهگیری در برخی
مطالعات دیگر ،نیز مشاهده میشود (Kjaer et al., 2015) .با
بهکارگیری جداول داده -ستانده محیطزیستی و محاسبه زنجیره
عرضه سبز در کشور دانمارک نشان داد ،بخش تولیدات دارویی و
بهداشتی با وجود دارا بودن بیشترین سهم از ارزشافزوده ،دارای
کمترین سهم در ردپای کربن میباشند.
از سویی دیگر ،یافتههای بهدست آمده در این بخش با آمار تولیدات
داخلی و صرفهجوییهای ارزی در حوزه دارو و درمان نیز هماهنگ
میباشد .ارزش ریالی تولیدات دارویی و بهداشتی از مصرف داخلی
در آغاز دولت تدبیر و امید ( )1392برابر  62درصد بوده است .این
نسبت در سال  1395و  1398بهترتیب به  70و  82درصد افزایش
یافته است .همچنین با گسترش جایگزینی واردات در این بخش
 350میلیون دالر صرفهجویی ارزی در دوره ( )1392 -98ایجاد
شده است.
پیشنهادها
نتایج نشان میدهد که در شرایط اتکای بخشهای داروسازی،
غذایی و نساجی ،به ارز دولتی برای تامین تقاضای داخل از محل
واردات ،اتالف منابع بسیاری در این بخشها اتفاق میافتد .عالوه
بر این ،بهدلیل ارتباط بخش داروسازی با حوزه سالمت ،وابستگی
به واردات در این بخش ،سبب بهخطر افتادن امنیت اقتصادی و
سیاسی کشور نیز خواهد شد .این موضوع در مواجهه کشور با
چالشهای کنونی اقتصاد همانند کاهش قیمت جهانی نفت و
افزایش نرخ ارز اهمیت بیشتری مییابد .از منظر خسارات
محیطزیستی نیز ،بخشی از درآمدهای ارزی که اساسا حالت
برونزایی داشته و بیشتر از صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی
با آالیندهزایی باال تامین میشود ،بایستی در خدمت واردات در این
بخشها قرار گیرد .به عبارتی هزینههای واردات در این بخشها
از محل تولید و صادرات کاالهایی با آالیندگی باالتر ،تامین
میشود .این موضوع سبب واردات غیرمستقیم آلودگی و افزایش
غیرمستقیم آسیبهای محیطزیستی از محل واردات گروه
محصوالت دارویی ،غذایی و نساجی به کشور میشود .با توجه به
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 ضمن، زیرا. بیشتر است،برونبخشی ضعیف آنها با سایر بخشها
 کمترین،ایجاد بیشترین ارزش افزوده و اشتغال غیرمستقیم
.خسارات غیرمستقیم محیطزیستی نیز حادث میشود
یادداشتها
1. (CO2. SO2. NOX. CH. SPM)
2. Ordos
3. Input- output Table, 2016, Central Bank of
Islamic Republic of Iran(CBI)
4. Energy Balance Sheet, 2016

 توسعه جایگزینی واردات،یافتههای مطالعه و مباحث مطروحه
نهایی در بخشهای کمآالینده و پربازده اقتصادی مذکور قویا
 سیاست جایگزینی واردات نهایی در این، زیرا.توصیه میشود
بخشها میتواند ضمن تقویت ارتباط درونی این بخشها با دیگر
 به کاهش غیرمستقیم انتشار،صنایع کشور و درونزایی رشد
 اهمیت این موضوع در بخش.آالیندهها نیز کمك نماید
،محصوالت دارویی و بهداشتی و محصوالت غذایی و آشامیدنی
به دلیل ارتباط اقتصادی برونبخشی قوی و ارتباط محیطزیستی
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