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 آلودگی هوا در ایران های الملل و زیانتجارت بین
 1افسانه نعیمی فر،سمانه عابدی

 01/01/0900تاریخ پذیرش:                                                                                    10/10/0900تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ها در کشورهای مختلف، گذاری آن بر انتشار ناعادالنه آالیندهالگوی نامتوازن تجارت خارجی و اثر  های اخیر،درطی دهه
 های زیاناقتصادی تجارت،  های اثرگذاری برآوردبر افزون باید  عبارتی،به  گرفته است.موردتوجه سیاستگذاران قرار 

ستانده -داده فن کارگیری بابه ،تحقیقاین ازاین رو در  .شودتجارت نیز محاسبه  شده در حینناشیمحیطی زیست
شده در فرآیند تجارت در نوزده بخش ایجاد افزودهها و ارزشاز انتشار آالیندهناشی پولی  هایزیانمحیطی، مجموع زیست

 طیمحیزیستهای زیانشده با افزوده خالص اصالحارزش درنهایت ، برآورد و تحلیل شده است.8931در سال  اقتصادی
های اقتصاد، هرواحد پولی از تجارت و در سطح ) بخشبرآوردها در سهمحاسبه شده است.  خارجی در حین تجارت

 کنندهرغم داشتن کسری تجاری، واردبهدهد کشور ایران نتایج نشان می کشورهای دیگر( انجام شده است.با های ابطهر
درصد کسری  7/8و  شدهایجاددرصد ارزش افزوده خالص  1/4برابر  محیطیزیستهای زیانخالص  .خالص آلودگی است

دالر( در  2/06بسیار بیشتر صادرات) هایزیانکننده برآوردها در مرحله دوم، تایید است. 8931تجاری ایران در سال 
ست. درواقع ساختار تجارت در کشور ادالر( برای هرواحد پولی از تجارت  7/91شده در واردات )پرهیز هایزیانقیاس با 

 ترتیب به کشورهایبیشترین صادرات آلودگی به کهدرحالی .کرده است "بندرگاه آلودگی" به  ایران، آن را تبدیل
-زیست ایهزیانمتقابل)تجارت با درآمد کمتر و  اثرهایدرتجارت با کشور چین نیز   آلمان،سوییس و فرانسه بوده است.

با توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی حاضر، بهترین استراتژی برای تحقق همزمان  محیطی بیشتر( وجود دارد. 
کشاورزی، خدمات  های مواد دارویی و بهداشتی،گروهتوسعه جایگزینی واردات در  محیطی،اهداف اقتصادی و زیست

      کترونیکی و نوریال ای،رایانههای لکاغذ و چرم، محصو چوب، ،هنری و گردشگری، محصوالت نساجی تفریحی،
تراز  های اقتصادی باگروهافزوده در میان محیطی به ارزشزیستهای زیانترتیب دارای کمترین نسبت زیرا به باشد.می

 یادشدههای محیطی برای هرواحد پولی تجارت در گروهزیست هایزیانمیزان  کمترین همچنین  باشند.تجاری منفی می
 شود. مشاهده می

 JEL Q51,Q53,Q56: طبقه بندی

  وارداتصادرات، محیطی، زیست هایزیان ،افزودهارزش ستانده،-جدول داده :های کلیدیواژه
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 مقدمه

توجه  زیست اوج گرفت.مربوط به تجارت و محیطاعتراضی  هایمسئله ،در اواخر دهه هفتاد میالدی

ار گذاری آن بر انتشبر الگوی نامتوازن ترکیب تجارت خارجی میان کشورها و اثر ها،اصلی این اعتراض

سبب صادرات  ،هاامعهمیان جها در کشورهای مختلف بود. زیرا  الگوی تجارت خارجی ناعادالنه آالینده

آلودگی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر و ایجاد تراز آلودگی  مثبت در کشورهای کمتر 

اه در بلندمدت رفغم آنکه گسترش تجارت خارجی، ربهبودند،  باوربراینآنها  یافته شده بود.توسعه

موجود درنوع کاالهای صادراتی و  وارداتی، های تفاوتولی در برخی کشورها  ،کنداقتصادی را ایجاد می

اهمیت این موضوع   شود.میرفاهی کمتر  هایگذاریاثرها و پدیدآوردن سبب انتشار بیشتر آالینده

این کشورها  باتوجه به دستمزدهای پایین و برخورداری  باشد.در کشورهای در حال توسعه آشکارتر می

نده نسبت ع آالیمرتبط با صنای هایتولید زمینهتر درهزینه پاییندارای محیطی مالیم، از قوانین زیست

-یطگیرانه محسخت هایقانونیافته، درمقابل درکشورهای توسعه. هستندیافته به کشورهای توسعه

 ,Bagoulla & Guillotreau)دهد افزایش مید را در صنایع با آالیندگی باال، های تولیزیستی هزینه

دهد که میزان انتشار المللی انرژی نشان میبین کارگزاریهای ، گزارشباالدر تایید مطالب  .(2020

هلند،  فرانسه، کانادا، تا کنون درکشورهایی همانند آمریکا، 1891داری از سال طور معنیها بهآالینده

انتشار  آلودگی در توجه در مدت یک افزایش قابلدر همینمارک و حتی ژاپن کاهش یافته است. دان

ی عبارتی الگوبهعربستان و ایران مشاهده شده است.  برزیل، کشورهایی همانند چین، هند، مکزیک،

جایی آلودگی از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه با قوانین الملل سبب جابهتجارت بین

    (.Xu et al ., 2020) تر شده استمحیطی ضعیفزیست

مستقیم تجارت که در قالب های اثرگذارینظر از ست که صرفابیانگر آن  شدهحمباحث مطر

رفته درفرآیند واردات( افزوده ازدستاز صادرات و ارزشناشی افزوده اقتصادی )ارزشهای اثرگذاری

 محیطیزیست هایزیانیعنی  باشد.زیستی نیز میمحیطهای  اثرگذاری. تجارت دارای شودظاهر می

از واردات باید  ناشیشده پرهیزمحیطی زیست هایزیانایجادشده دربرابر درآمدهای صادراتی و 

-سبب شده است تا اقتصاددانان عالقمند به واردکردن محاسبات زیست این موضوع گرفته شود.درنظر

 ای هرابطهالگوهای تحلیلی مختلفی برای بررسی های اقتصادی و تجاری شوند. ر حسابمحیطی د
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 محیطی یکی ازستانده زیست-تحلیل داده ها ایجاد شده است.متقابل اقتصادی و انتشار آالینده

اولیه  آغاز (.Zhai et al., 2019) بخشی استبین هایرابطهدر سطح بررسی کاراترین این الگوها 

 های لجدوهای اقتصادی با استفاده از های هوا و سیاستگذاریتحقیقات در مورد ارتباط انتشار آالینده

-و ساختاردادههای هوا ، ارتباط آالیندهLeontief در این سالگردد. برمی 1891ستانده به سال  -داده

های در سالکرد. بررسی  1899-91در فاصله زمانی بخش  91ستانده اقتصادی را برای

های صنعتی در فرایند صادرات برزیل آلودگی برآوردستانده برای -داده فن از   Frickman(2000)بعد

ای منطقهمحیطی چندستانده زیست-داده های جدولاز Mcgregor et al (2008) . استفاده کرد

 Wiebe et al د.دنکربررسی ند، زیست را میان انگلیس و اسکاتلاستفاده کرده  و تعادل تجارت محیط

مختلف جهان برای ایجاد های منطقهدر محیطی زیستشده ستانده تعدیل-حلیل دادهاز ت  (2012)

شده نشان داد که مدل حسابداری برآورد .کردنداستفاده  جهانی آلودگی،های بعحسابداری منمدل 

درصد OECD،91اکسید کربن  در کشورهای (،میزان واردات خالص دی1889-5119در دوره زمانی )

ای به بررسی منطقهستانده چند-داده کارگیری مدلبا به Fang and Chen (2019) . افزایش یافته است

     مختلف در کشور چین  پرداختند. های از تجارت در میان استانناشی نابرابری در انتشار آلودگی 

Xu et al (2020)  ها درفرآیند از انتشار آالینده ناشی هایزیانبرآورد   ستانده برای-چهارچوب دادهاز

 . کردندتجارت خارجی در کشور آمریکا استفاده 

      هاییبررسزیست مربوط به ستانده در زمینه محیط-داده استفاده از تحلیل نخستیندر داخل کشور، 

Akhbari(2002) مستقیم مصارف خانوارها با استفاده از نازایی در این تحقیق، میزان آالینده ست.ا

فن با کاربرد   Nasrollahi et al (2014). است  محاسبه شده 1799ستانده سال -دادههای جدول

ای در صنایع مختلف در استان یزد انتشار گازهای گلخانه ای به محاسبه میزانستانده  منطقه-داده

ستانده برای -داده های جدولمهم   هاییبرویکرد شناسایی ضراز   Sharei et al (2017). پرداختند

 Heidari et al. کردنداستفاده  اکسیدکربن در بخش صنعت کشور،محاسبه کشش شدت انتشار دی

 دی انتشار با مرتبط هایبرای محاسبه کششمحیطی ستانده زیست-ز الگوی دادها (2020)

 .ردندکاستفاده  ،متقابل میان بخش های اقتصادی های رابطهوب چارچ در ایران اقتصاد در اکسیدکربن

یافتگی جوامع و ارتباط میان سطح توسعههای اخیر، دهد که در دههنشان میشده های یادبررسی
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کته مهم  نتوجه پژوهشگران قرار گرفته است.  محیطی درکانونمیزان دستیابی به استانداردهای زیست

و  ستها بوده اانتشار آالینده ها دراین مطالعات بیشتر بر اساسگیریها و تصمیمارزیابیکه آن است 

زوم لگیری برای یک کشور، درحالیکه در یک فرآیند درست تصمیمابعاد اقتصادی لحاظ نشده است. 

این جهت تالش همینبه باشد.محیطی مطرح میتوجه به تامین همزمان اهداف اقتصادی و زیست

نده کنراهکارهای مناسب که تامینویکردی متمایز از مطالعات پیشین، مطالعه براین است که با ر

یت اقتصاد در جریان تجارت باشد، را بررسی های بااهممحیطی و مقولههردو استانداردهای زیست

های اثرگذاریزیستی، محیط هستاند-دادهفن با استفاده از یک هدف، اینبرای حصول بهنماید. 

 د. شوالملل)صادرات و واردات(، برآورد میشده در فرآیند تجارت بینمحیطی ایجادزیستو  اقتصادی

 روش تحقیق 

دا به یک ها، ابتمرتبط با ابعاد مختلف مسئله آالیندهمحیطی زیستبه منظور بررسی آثار اقتصادی و 

. شوند، نیاز استها توسط فعالیت اقتصادی تولید میچهارچوب برای مدلسازی مسیری که آالینده

ستانده متداول است. -محیطی، یک مدل دادهزیست -مدل اقتصادی چهارچوب مفهومی برای این نوع

باشد. جدول متقارن، ستانده می-ستانده، جدول متقارن داده-های دادههای مهم جدولیکی از بخش

د که باشیافته از حسابهای ملی میستانده است که در اصل یک نوع توسعه-نقطه آغاز سیستم داده

             جدول متقارن  .تقاضای نهایی قرار دارند هایهدر کنار آن مبادلو  هابین صنعت هایهمبادل

 : (Miller & Blair, 2009)کند ستانده، معادله تراز برای هر بخش را به صورت زیر بیان می-داده

(1) 𝑋𝑖 = 𝑊𝑖 + 𝐷𝑖 + 𝐸𝑖 − 𝑀𝑖 

 که در آن 
iX  ارزش تولید ناخالص داخلی بخشi ،ام 

iWاز بخشی مصرف واسطه ترکیبی بین

، امiمحصوالت بخش
iDارزش تقاضای نهایی داخلی بخشi ،هایهزینهام شامل )مصرف خصوصی 

، دولتی و تشکیل سرمایه(
iE و

iM ترتیب ارزش صادرات و واردات کاالها و خدمات بخش بهi ام

دلیل این شده است.  جداسازیاضای نهایی داخلی (، صادرات و واردات از تق1در رابطه ) باشد.می

زیستی تجارت اقتصادی و محیط هایاثرگذاریموضوع، امکان ایجاد یک روش مناسب برای بررسی 
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واردات  تر تاثیراما برای بررسی دقیقباشد. ستانده می-دادههای جدول)صادرات و واردات( از طریق 

 ایههلشود. اگر ماتریس مباد جداسازیای الزم است واردات به دو بخش واردات نهایی و واردات واسطه

واردات به دو جزء واردات نهایی و واردات  جداسازیمنظور به ای واردات تهیه نشده باشد،واسطه

 :(Banouei, 2012)گیرد واسطه، نسبت عرضه داخلی به صورت زیر مد نظر قرار  می

(5                                                        )                                                                 
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یک ویژگی  دهد.ام از کل تقاضای داخلی این بخش را نشان میiسهم عرضه داخلی بخش، idنسبت 

ای و تقاضا برای واردات کاالهای واسطه جداسازیتوان از آن برای مهم این نسبت آن است که می

ی و اتقاضای داخلی)تقاضا از تولید داخلی  برای کاالهای واسطهتقاضا برای واردات کاالهای نهایی از 

ام بوده و برابر با سهم iضریب واردات در بخش  im(، 5باتوجه به رابطه )کاالهای نهایی( بهره گرفت. 

یانگر آن است که ( ب5رابطه )باشد. ای و نهایی( میواردات از کل تقاضای داخلی )تقاضای واسطه

بایکدیگر مرتبط بوده و مجموع آنها همواره برابر عدد  (im)ضریب وارداتو (id)نسبت عرضه داخلی 

idW-i=Wi=mWiبه دو جزء واردات واسطه ) توانیک است. بنابراین واردات را می
wMو واردات نهایی )                  

(idD-i=D imD =i 
fM)  این شده، واردات از نوع رقابتی است.  فرض بررسیدر این  کرد.جداسازی

  . زدساتولید کاال و خدمات وارداتی فراهم می فناوریتولید داخلی کشور را با فناوری فرض برابری 

صورت ( را به1ام )رابطه iتوان یکبار دیگر معادله برابری عرضه و تقاضا در بخشمی(، 5رابطه ) مبنایبر

 زیر نوشت. 

(7  ) 𝑋𝑖 = 𝑑𝑖𝑊𝑖 + 𝑑𝑖𝐷𝑖 + 𝐸𝑖 

𝑊𝑖   م به صورت اiی از بخش اتقاضای واسطه (،7که در رابطه )در صورتی = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗
𝑛
𝑗=1 شود بیان

ام را برای iبخش  هایای از محصولستانده است که تقاضای واسطه-ضریب فنی داده𝑎𝑖𝑗  که در آن

                  گاه آنباشد، ام میjکل تولید بخش  jxدهد و میام نشان jتولید یک واحد محصول بخش 

 :شکل زیر نوشته( را ب7توان رابطه  )می
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(4  ) 
𝑋𝑖 = 𝑑𝑖 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑑𝑖𝐷𝑖 + 𝐸𝑖 

 صورت زیر خواهد بود:بخش اقتصاد به nشکل ماتریسی برای ( به 4رابطه )

(9)  𝑋 = 𝑑𝐴𝑋 + 𝑑𝐷 + 𝐸 

  Aعرضه داخلی، هایماتریس قطری نسبت d اقتصادی، بخش  nدر  هابردار تولید  Xکه در آن 

بردار صادرات  Eها و بردار تقاضای نهایی داخلی بخشD ستانده، -فنی داده هاییبماتریس ضر

 :دست خواهد آمدبه( 6رابطه ) Xبرای  باالباشد. از حل رابطه می

(6  ) 
𝑋 = (𝐼 − 𝑑𝐴)−1(𝑑𝐷 + 𝐸) 

ماتریس قطری  mقرار گیرد که  m-1( معادل آن 5با توجه به رابطه ) d(  به جای 6اگر در رابطه )

توان بشکل ( را می6باشد، رابطه )نسبت واردات به کل عرضه هر بخش )ماتریس ضریب واردات( می

 زیر بازنویسی کرد:

(9  ) 
𝑋 = (𝐼 − 𝑑𝐴)−1(𝐷 − 𝑚𝐷 + 𝐸) 

( را  𝑀𝑓) ، بردار واردات نهایی(𝑚𝐷ضرب ماتریس ضریب واردات در بردار تقاضای نهایی )از آنجا که 

 :(Banouei, 2012)ت توان نوشمیدهد، تشکیل می

(9  ) 
𝑋 = (𝐼 − 𝑑𝐴)−1(𝐷 − 𝑀𝑓 + 𝐸) = 𝑅−1(𝐷 − 𝑀𝑓 + 𝐸) 

   𝑅 = (𝐼 − 𝑑𝐴) 

 خواهیم داشت: (9با گرفتن دیفرانسیل کل از رابطه )

(8  ) 
∆𝑋 = 𝑅−1∆𝐷 − 𝑅−1∆𝑀𝑓 + 𝑅−1∆𝐸 + ∆𝑅−1(𝐷 − 𝑀𝑓 + 𝐸) 
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  صورت زیر محاسبه می شود:هب 𝑅−1( دیفرانسیل 8در رابطه )

 
 
 

(11  ) 

∆𝑅−1 = −𝑅−1∆𝑅 𝑅−1 = −𝑅−1(−∆(𝑑𝐴))𝑅−1 = 𝑅−1 (∆((1 − 𝑚)𝐴)) 𝑅−1 

∆𝑅−1 = 𝑅−1∆𝐴𝑅−1 − 𝑅−1∆(𝑚𝐴)𝑅−1 

 :آیددست میبه( رابطه زیر 8( در رابطه )11با جایگذاری رابطه )

(11  ) ∆𝑋 = 𝑅−1∆𝐷 − 𝑅−1∆𝑀𝑓 + 𝑅−1∆𝐸 + 𝑅−1∆𝐴𝑋 − 𝑅−1∆(𝑚𝐴)𝑋 
 

( بیان شده، معادل 5آنچه در رابطه ) مبنایبر  𝑋(𝑚𝐴)∆(، 11در عبارت آخر در سمت راست رابطه )

شکل زیر بازنویسی ه( ب11بنابراین رابطه )باشد، ( می𝑀𝑤∆ای )دیفرانسیل ماتریس واردات واسطه

 شود:می

 (15  ) ∆𝑋 = 𝑅−1∆𝐷 − 𝑅−1∆𝑀𝑓 + 𝑅−1∆𝐸 + 𝑅−1∆𝐴𝑋 − 𝑅−1∆𝑀𝑤 
 

( با توجه به اینکه  کل واردات برابر با مجموع واردات 15های دوم و پنجم در رابطه )از جمع عبارت

 آیددست میبهشکل زیر ه( ب17رابطه )، (w+Mf  M=Mای و نهایی است )واسطه

(17  ) ∆𝑋 = 𝑅−1∆𝐷 − 𝑅−1∆𝑀 + 𝑅−1∆𝐸 + 𝑅−1∆𝐴𝑋 
 

های اقتصادی که (، اثر یک واحد صادرات و واردات در هر بخش بر تولید بخش17با توجه به رابطه )

) شودناشی مینسبت به صادرات و واردات  Xبا مشتق گیری از 
∆𝑋

∆𝐸
و  

∆𝑋

∆𝑀
منعکس  𝑅−1در ماتریس (،

 𝑋𝑖𝑀و  𝑋𝑖𝐸بردار تولید که به ترتیب با  ام برiکل صادرات و واردات در بخش تاثیربنابراین شده است. 

  آید.دست میبهاز رابطه زیر اند، نشان داده شده
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(14  ) 
𝑋𝑖𝐸 = (𝐼 − 𝑑𝐴)−1𝐸𝑖 

(19  ) 
𝑋𝑖𝑀 = −(𝐼 − 𝑑𝐴)−1𝑀𝑖 

ام که iیاشد به جز عنصر آن صفر می هایعنصرکه همه  هستندهایی بردار 𝑀𝑖و  𝐸𝑖 باال های رابطهدر 

تولید انجام نشده در  گویای( 19عالمت منفی در رابطه )دهد. ام را نشان میiصادرات و واردات بخش  میزان

 .(Xu et al, 2020) تاقتصاد به دلیل واردات اس

بردار افزوده، واردات( بر ارزشهای تجاری )صادرات و اقتصادی سیاست هایبرای بررسی اثرگذاری 

افزوده هر فعالیت برای هر فعالیت اقتصادی با تقسیم ارزش )′𝑣افزوده )ارزش هایضریبسطری 

طری ضرب بردار سبا پیششود. ستانده محاسبه می-اقتصادی بر ستانده کل آن فعالیت در جدول داده

ست، ا( نمایان 19( و )14) های رابطهتولید که در  هایدر بردار ستونی تغییرافزوده ارزش هایضریب

اقتصادی به شکل زیر های افزوده فعالیتهای صادرات و واردات در هر بخش بر ارزشتاثیر سیاست

 :(Xu et al, 2020)شود می محاسبه

(16  ) 
𝑉𝑖𝐸 = 𝑣 ′𝑋𝑖𝐸 = 𝑣 ′(𝐼 − 𝑑𝐴)−1𝐸𝑖 

(19  ) 
𝑉𝑖𝑀 = 𝑣 ′𝑋𝑖𝑀 = −𝑣 ′(𝐼 − 𝑑𝐴)−1𝑀𝑖 

ام را iسیاست صادرات و واردات در بخش  تاثیربه ترتیب  𝑉𝑖𝑀و  𝑉𝑖𝐸بردارهای  باال های رابطهدر 

 افزوده ارزش گویای( 19عالمت منفی در رابطه ) دهد.های اقتصادی نشان میفزوده فعالیتابر ارزش

سیاست صادرات و واردات در هر تاثیر برای محاسبه  درنهایتاقتصاد به دلیل واردات است. در  نشدهایجاد

  شود.ها با هم جمع درکل فعالیتتاثیر باید میزان این بخش بر کل ارزش افزوده 

به این منظور یک بلوک شود. زیستی تجارت بررسی میمحیط هایاثرگذاریدر بخش دوم تحقیق، 

ها در هر انواع آالیندهاین بلوک حجم انتشار  شود.ستانده ایجاد می-اضافی در جدول متقارن داده

ها در هر فعالیت انتشار آالینده هایضریببرای محاسبه بردار  دهد.فعالیت اقتصادی را نشان می
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د اکسینوع آالینده مهم )اکسیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن، دی 9حجم انتشار هر یک از  اقتصادی،

میزان ستانده کل فعالیت در جدول متقارن بر 1798ها و ذرات ریز معلق( در سال گوگرد، هیدروکربن

ها برای هر فعالیت اقتصادی برحسب تن در واحد ضریب انتشار آالیندهشود. یم میسستانده تق-داده

 ت به ارزش دالری آن در سالهای ریالی هر فعالیالبته با تبدیل ارزش. باشدارزش پولی هر فعالیت می

 شانتشار هر نوع آالینده برای هر فعالیت اقتصادی بر حسب تن در هر دالر از ارز هاییبضر، 1798

𝑝𝑠بردار ستانده فعالیت محاسبه شده است. 
( S=, …, ) نوع آالینده 9انتشار هر های یب، ضر ′

، (19( و )16) های رابطه هماننددهد. را نشان می 1798فعالیت اقتصادی )تن/دالر( در سال  nبرای 

𝑝𝑠ضرب بردار سطری با پیش
صادرات و  واردات،  هایشی از تغییرتولید نا هایدر بردار ستونی تغییر  ′

ناشی از نوع آالینده  9های صادرات و واردات در هر بخش بر تغییر میزان انتشار هر تاثیر سیاست

   . (Xu et al, 2020) شودمیشکل زیر محاسبه هاقتصادی بهای فعالیت

(19  ) 
𝑃𝑠

𝑖𝐸 = 𝑝𝑠
′ 𝑋𝑖𝐸 = 𝑝𝑠

′ (𝐼 − 𝑑𝐴)−1𝐸𝑖 

(18  ) 
𝑃𝑠

𝑖𝑀 = 𝑝𝑠
′ 𝑋𝑖𝑀 = −𝑝𝑠

′ (𝐼 − 𝑑𝐴)−1𝑀𝑖 

𝑃𝑠بردارهای  باال های رابطهدر 
𝑖𝐸  و𝑃𝑠

𝑖𝑀 سیاست صادرات و واردات در بخش  به ترتیب تاثیرi ام را بر

کاهش  گویای( 18عالمت منفی در رابطه ) دهد.های اقتصادی نشان میعالیتام در فsانتشار آالینده 

در ، استاز خارج وارد شده  است و  زیرا کاال در داخل تولید نشده .واردات است نتیجهدر  هاانتشار آالینده

از آنجا که کرد. ( ایجاد آلودگی می18به میزان مشخص شده در رابطه ) ،شدکه اگر در داخل تولید میحالی

ضرب این هزینه از باشد، ها در فرآیند تجارت میپولی از انتشار آالیندهبرآورد ارزش هدف نهایی، 

هر آالینده از  انتشار  ( در حجم𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑖میزان هزینه اجتماعی انتشار هر تن از گازهای آالینده )

 :آیددست میبهطریق رابطه زیر 

هزینه اجتماعی انتشار هر نوع آالینده (51) = (𝑃
𝑠
𝑖𝐸

𝑜𝑟 𝑃𝑠
𝑖𝑀 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑠) 

اید ب ،سیاست صادرات و وارداتنتیجه ها در هزینه اجتماعی انتشار کل آالیندهنهایتا برای محاسبه 

 .شودها با هم جمع آالینده برای کل فعالیت 9هزینه اجتماعی انتشار هر 
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میزان             توان با کسر شود، میها محاسبه میپولی انتشار آالینده اثرهای، بررسیایناز آنجا که در 

میزان ایجاده شده حین تجارت،  افزوده خالص از ارزش  هااز  انتشار آالینده ناشیخالص  هایزیان

 هایحلهبرای این منظور مر. کردرا محاسبه  محیطیزیست هایزیانشده با اصالحافزوده خالص ارزش

 شود.زیر انجام می

 افزوده خالص تجارتارزششده در صادرات=افزوده ایجادارزش-نشده در وارداتایجادارزش افزوده    (51)
در  هازیان میزان  خالص=شده در صادراتایجاد هایزیان-وارداتدر  شدهپرهیز هایزیان                                     ( 55)

   فرآیندتجارت

-افزوده خالص اصالحارزش

 شده

در تجارت  افزوده خالص(ارزش -محیطی زیستهای زیان)خالص   =  (57)  

-زیست زیان هایبا 

 محیطی  

  

از آلودگی هوا   ناشی هایزیانتوجه به  افزوده خالص تجارت باارزش کننده(، بیان17رابطه )در واقع 

    دهنده سهم آید که نشانمی دست( به54رابطه ) (،51( بر رابطه )55از تقسیم رابطه )است. 

  .  )(Xu et al, 2020.باشدزیستی آن میمحیط هایزیانافزوده خالص تجارت به یافته از ارزشاختصاص

(54)  
افزودهارزش خالص  تجارت(%) سهم زیانهای خالص  از   = (

 زیانهای خالص محیطزیستی تجارت

افزودهارزش خالص در تجارت  
) × 100 

مستقیم نا هایزیانو  هازیانتفکیک کل توان بهمیمحیطی برای هرواحد تجارت را زیست هایزیان

رآورد بمستقیم تجارت بر تغییر تولید،  هایاثرگذاری درآغازهدف، اینبه یابیدستمحاسبه کرد. برای 

 نصرهایجای عبهاستفاده مورد های رابطهدر مستقیم تجارت،  هایاثرگذاریبرای محاسبه  شود.می

𝑅−1 ماتریس  = (𝐼 − 𝑑𝐴)−1، محاسبات بیانگر شود. قرار داده میقطری این ماتریس  صرهایعن

-پذیریغییرمستقیم تولید از ت هایپذیریبا کسر تغییرباشد. از تجارت می ناشیتغییر مستقیم تولید 

    .(Xu et al, 2020)شود تولید محاسبه میمستقیم نا هایپذیریرکلی تولید، تغیی های

شده در فرآیند تجارت به محیطی  ایجادزیست هایزیانو افزوده ، همچنین ارزشبررسیدر این 

ورد م های رابطهدر ده است. برای انجام این محاسبات، شمحاسبهمهم تجاری با ایران،  یکانتفکیک شر

هر کشور قرار داده شده است.  برایهر بخش اقتصادی صادرات و واردات مربوط به یزان م، استفاده
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 یکانهای اقتصادی در هر یک از شربخش یهمهبرای آمده، دستبههای یجهمجموع نتدرنهایت 

    درها، از انتشار آالینده ناشی هایزیانافزوده و کلی ارزشهای پذیریدهنده تغییرتجاری، نشان

  باشد.   تجاری با هر کشور میهای رابطه

 آمار و اطالعات مورد استفاده در تحقیق 

این جدول بانک مرکزی استفاده شده است.  1798ستانده سال -جدول متقارن دادهتحقیق از این در 

شته ر همهالمللی بندی استاندارد صنعتی بینطبقه فعالیت اقتصادی برمبنای 95در  95عاد با اب

فنی  هاییبفعالیت تهیه شده  است. ضر فناوریبا فرض و   (ISIC Rev.3.1 )های اقتصادیفعالیت

آمارهای مربوط به شده است. افزوده از همین جدول متقارن محاسبه ارزش هاییبستانده و ضر-داده

دست به1789در سال  1های مختلف اقتصادی نیز از سایت بانک مرکزی ایرانتولید در فعالیت ارزش

گمرک جمهوری از سایت آمار مربوط به ارزش دالری صادرات و واردات در بخش تجارت، آمده است. 

فعالیتها  همخوانیبرای  باشد.می HSدست آمده که بر حسب کدهای هب 1789در سال  5اسالمی ایران

در جدول داده ستانده  ISICرقمی  4کدهای ا آمار صادرات و واردات در گمرک، در جدول داده ستانده ب

 شدند.گروه شناسایی هم هایلمقایسه و  محصو در گمرک HSرقمی  9و کدهای 

 1789نحوه تفکیک و محاسبه واردات واسطه و نهایی در سال  ها،سازی دادهآمادهنکته مهم در 

برای   (m=1-d)و سپس ضریب  dضریب (، 5با استفاده از رابطه ) درآغاز برای این هدف،  باشد.می

در مرحله شد. ستانده محاسبه -های  اقتصادی  با استفاده از جدول متقارن دادههر کدام از  فعالیت

 از رابطه زیر به دست آمد: 1789سال هر بخش در  ( درmWwM=بعد، میزان نیاز به واردات واسطه )

(59) Mw98=mAX98=(1-d)AX98 

 ،1789ارزش تولید در سال  هایمیزان( در Aستانده )-فنی داده هایریبدر واقع با ضرب ماتریس ض

شود. سپس با ضرب ضریب واردات محاسبه می، 1789ای در هر بخش در سال میزان تقاضای واسطه

                                                           
1 www.cbi.ir 
2 www.irica.ir 
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(mدر تقاضای واسطه ) میزان تامین این تقاضا از محل واردات )نیاز به ، 1789ای هر بخش در سال

آمده از کل دستای بهبا کسر واردات واسطه درنهایتشود. برآورد می 1789واردات واسطه( در سال 

 شود.برآورد میدر هر بخش،  1789ات نهایی در سال ،  میزان وارد1789واردات در سال 

 ریالی، 45111شده برای واردات واسطه، با استفاده از نرخ ارز ریالی برآورد هایمیزان بررسی در این 

های یزانمست که ا آن های دالری،استفاده از ارزشهای دالری آن تبدیل شده است. دلیل به ارزش

دالر بر حسب  1المللی انرژیسایت آژانس  بینها در شده برای محاسبه هزینه انتشار آالیندهاستفاده

آمده در کشور ایران با نتایج دستبهاست. همچنین با محاسبات بر حسب دالر امکان مقایسه نتایج 

 شده در کشورهای دیگر وجود دارد.  انجامهای بررسی

شده در ترازنامه )ارائه  1798از آمار سال ها در هر فعالیت اقتصادی، برای تعیین میزان انتشار آالینده

، استفاده شدهکه در این تحقیق ها انتشار آالینده هاییب( استفاده شده است. ضر17895انرژی سال 

-چون آمار استفاده باشد.ها میپولی از فعالیتها برای هرواحدانتشار آالینده مقداریصورت نسبت به

ه استفاد مطلق ارزشی نیست، هاییزانها بوده و به صورت مبرای تعیین نسبت 1798شده در سال 

ست. درترازنامه اپذیر امکان 1789مختلف تجارت در سال های اثرگذاری برای برآوردازاین آمارها، 

 ، صنعت،تجاری و عمومی( ها در شش سرفصل کلی )خانگی،انتشار آالیندهمیزان ، 1789انرژی سال 

-داده های جدولفعالیت در  95پاالیشگاهی و نیروگاهی ارائه شده است. از حمل و نقل، کشاورزی، 

 ..باشندحمل و نقل، پاالیشگاهی و نیروگاهی میفعالیت مربوط به بخش کشاورزی،  11ستانده، 

های زیرمجموعه در دو گروه صنعت و فعالیت )فعالیت 41ها برایانتشار آالینده بنابراین آمار مستقیم

ها در این برای محاسبه میزان انتشار آالینده((درترازنامه انرژی وجود ندارد. )خانگی،تجاری و عمومی

 های جدولهای انرژی در هر رشته فعالیت در ای حاملاز آمار مربوط به مصرف واسطه ها،بخش

 انرژی نوع مصرف  برای هرها زیرا میزان انتشار آالیندهاستفاده شده است.  1798ستانده -دهرن دامتقا

لبته  ار ترازنامه انرژی گزارش شده است. )بنزین،نفت سفید، نفت گاز،نفت کوره، گاز طبیعی و مایع( د

 صورت کلیآن برای هرزیربخش وجود ندارد و به نوعتفکیک  جز گاز طبیعی(، بهمصرف انرژی )به

                                                           
1  www.iea.org 
2  https://pep.moe.gov.ir 

http://www.iea.org/
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های اصلی مصرف انرژی در بخش حاملانرژی، باتوجه به آمار موجود در ترازنامهگزارش شده است. 

طور که در ست. هماناگاز و گاز مایع نفتترتیب، گاز طبیعی، نفت سفید، خانگی و عمومی به تجاری،

رژی را به خود درصد( ازکل مصرف ان9/99توجهی)ابلگاز طبیعی سهم قاست، این گزارش آمده 

از میزان ها، ها، در این بخشتوان برای تعیین میزان انتشار آالیندهمیرو، اینازاختصاص داده است. 

جز ههای انرژی )بحاملنوع برای تعیین میزان مصرف  کرد.ها از گاز طبیعی استفاده بخشتقاضای این

در کدهای دورقمی  های صنعتی کشورازآمارکارگاههای زیرمجموعه صنعت، طبیعی( در فعالیتگاز

ISIC ، استفاده شد. )مرکز آمار ایران(  1798در سال  

 هزینه اجتماعی انتشار هرتن از گازهای آالینده )دالر( (1جدول)
Table(1) Social  Cost  of  Pollutants  Emission ($/Ton) 

 اکسیدهای کربن دی اکسید گوگرد اکسیدهای نیتروژن هاهیدروکربن ذرات ریز معلق نوع آالینده
Pollutant SPM CH NOX SO2 CO 

 Cost 19440 1053 2700 8100 29970هزینه

 www.iea.org منبع:

          از سایت آژانسدر سطح جهانی، ای های اجتماعی انتشار گازهای گلخانههزینه یانگینم درنهایت

 دست آمده است. (  به1)جدول  5118در سال  المللی انرژیبین

 ج و بحث نتای

محیطی در فرآیند تجارت در سطح زیست هایزیاناقتصادی و  هایسودمندیالف:برآورد 

 بخشی  

در چهارستون بیان شده است.  دومرتبط با تجارت خارجی در جدول  هایزیاننتایج اصلی درآمدها و 

های تجاری برروی تغییر کلی سیاستتاثیر  (،18و 19، 19، 16نهایی ) های رابطهبا استفاده از  اول، 

های در ستونصادرات و واردات برآورد شده است. محیطی در دو گروه زیست هایزیانافزوده و ارزش

از انتشار  زیان خالص ناشیافزوده خالص و (، ارزش55و  15های )با استفاده از رابطه پنجم و ششم،

(، 45درستون هفتم، با استفاده از رابطه )جارت هر فعالیت برآورد شده است. ت ها درآالینده
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) نسبت
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
 زیانشده با افزوده خالص اصالحمیزان ارزش محاسبه شده است.درهر بخش، (

در این جدول، ( محاسبه شده است. 75با استفاده از رابطه ) ،نیز در هر فعالیت اقتصادی محیطیزیست

ود. شصورت بخشی انجام میها بهبررسی درآغازکاال در سه بخش به تفکیک مشخص شده است.  18

طور به ،در بخش کشاورزی تراز تجاری منفی است.در ردیف اول دارای  بخش کشاورزیبرای مثال، 

-ارزش شده است. پرهیزدر فرآیند تجارت محیطی زیست هایزیانمیلیون دالر از  77میزان به خالص

-ارزشرو ازاین میلیون دالر است. 5/681کشاورزی برابر التدر تجارت محصونشده ایجادافزوده خالص 

الر است. میلیون د 5/699در بخش کشاورزی برابر  محیطیزیست زیانشده با افزوده خالص اصالح

باتوجه به  کشاورزی، شده در واردات خالص بخشایجادافزوده خالص ارزش ،یادشدهدرواقع میزان 

)نسبت . دهدرا نشان میاز آلودگی هوا  پرهیز هایزیان
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
نشان  در بخش کشاورزی ،(

 هایافزوده خالص در تجارت محصولدرصد ارزش9/4شده، پرهیزخالص  هایزیانمیزان دهد، می

نشده در تجارت ایجاداقتصادی  هایسودمندیدالر  1111عبارتی دربرابر هر به باشد.کشاورزی می

 دالر کمتر به جامعه تحمیل شده است.  49میزان آلودگی  به هایزیان، بخش کشاورزی

رابر شده بافزوده خالص ایجادارزشتراز تجاری مثبت، بیشترین های پتروشیمی با بخش فرآوردهدر 

میلیون  9/681در حین تجارت برابر  هااز انتشار آالینده پرهیزخالص  هایزیانمیلیون دالر و  9157

شده در صادرات خالص بخش پتروشیمی با توجه به ارزش افزوده خالص ایجادبنابراین . استدالر 

)دراین بخش نسبت باشد. میلیون دالر می 4165، برابر از آلودگی هوا پرهیز هایزیان
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
) 

افزوده خالص ایجاد شده در تجارت محصوالت دالر ارزش 1111یعنی از هر  درصد است. 1/18رابر ب

     نشان  یادشدهمطالب . رودمحیطی از میان میزیست هایزیاندلیل دالر از آن به 181پتروشیمی،

تجارت خارجی حین در   محیطیزیست هایزیانشده با افزوده خالص اصالحارزشدهد که بررسی می

 با کسری تجاری انجام شود. هایدارای مازاد تجاری و محصول هایلدر دو گروه شامل محصو باید

دراین گروه هرچه  باشد.میآلودگی  هایزیان، مازاد تجاری همراه با تراز مثبت در گروه نخست

) نسبت
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
خالص اقتصادی در فرآیند  هایسودمندیدرصد کمتری از  باشد، کمتر(



 

 

 

 

 

 

 

 14تجارت بین الملل و زیان های...

 

 
 

 نسبت رود. دراین گروه،میها از میان از انتشار آالینده ناشی هایزیاندلیل تجارت، به

 (
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
های ای و  فرآوردهههستکک و سوخت  های نفتی،فرآورده در صنعت تولید (

 تولید به وسیله این صنایع )درنتیجه صادراتکند که اشاره می این است.بوده بسیار باال پتروشیمی، 

 بارزیانهایی از صنایع دیگر است( به قدری برای محیط زیست از هر نوع تولیدی که نیازمند نهاده

محیطی  زیست هایزیانشده در صورت محاسبه دقیق نیمی از ارزش افزوده ایجاد  درمجموعاست که 

 در این دو صنعت از میان خواهد رفت. 

 در این باشد.ها میاز انتشار آالینده ناشی هایزیانکسری تجاری همراه با تراز منفی  گروه دوم،در 

) گروه، بزرگتر بودن شاخص
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
عنوان تواند بهبوده و مییک مزیت در تجارت محصول (

 یزپرهمحیطی در تجارت درنظر گرفته شود. بزرگترین میزان زیست هایزیانخالص  های سودمندی

ترتیب در دو گروه )تجهیزات برقی و مکانیکی(و  )خودرو و ساخت محیطی بهزیست هایزیاناز 

. باشدنمی زیانمعنی منافع که کسری تجاری لزوما به استنکته مهم آن  شود.( مشاهده میهاهقطع

ص مذکور در آنها که نسبت منفی شاخ  شیمیایی هایمحصولکل اقتصاد و  تولیدی، هایمحصول

 تر مشخص شده است. تیرهبا رنگمشاهده شده است، 

ند جایی در انتشار آلودگی در فرآیکه اثر جابه است نخستین بررسیتحقیق  این  در داخل کشور ایران،

  تنها  تحقیقی خارجی،  هایبررسیدر سطح  .کندهای پولی تحلیل میتجارت خارجی را از منظر ارزش

ای رو مقایسهاینازباشد. در کشور آمریکا می (Xu et al,2020) بررسیانجام شده است مربوط به  که

رغم وجود کسری بهدر اقتصاد ایران، انجام شده است. یادشده و  تحقیق  نتایج این بررسی میان 

+( میلیون دالر 6/97میزان )دالر(، به میلیون -1119افزوده خالص تجارت)منفی ارزش میزانتجاری و 

)محیطی بیشتری به جامعه تحمیل شده است. نسبت زیست هایزیان
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
در سطح ملی  (

رفته در فرآیند تجارت افزوده ازدستدالر ارزش 1111عبارتی دربرابر هر باشد. بهدرصد می -91/4برابر 

 ها وجود دارد.  از انتشار آالینده ناشیبیشتری  هایزیاندالر  49خارجی در ایران، در حدود 
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 دالر()میلیون 1931 ها  مرتبط با تجارت در سالاز انتشار آالینده ناشیهای زیانافزوده و ارزش(  2)  جدول

Table(2)Value Added and Pollutants Losses in Trade in 1398 (million $)

 تراز تجاری
Balance 

Trade 

افزوده خالص ارزش

 اصالح شده 
Net VA Corrected 

(
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
) 

(
𝑁𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠

𝑁𝑒𝑡 𝑉𝐴
) 

(درصد)  

خالص زیان  

Net Loss 

 

افزوده ارزش

 خالص

Net VA 

 صادرات واردات

هابخش  

Sectors 
 زیان

Loss 

افزوده ارزش  
Value 

Added 

 زیان
Loss 

افزوده ارزش  
Value 

Added 

 Agricultureکشاورزی  109.8 30 801 63 691.2- 33- 4.8 658.2- 4116-

4313 
1317 

5.7 

 
80 

1397 41 657 

 

121 

 

2054 

 

 و زغال سنگ  ،گازمعادن،نفت

Mining ,oil, gas and coal 
 Raw Products خام هایمحصول 2163.8 151 1458 104 705.8 47 6.6 658.8 197

-4792 
-3389.1 

9.5 

 
-354.9 

-3744 356 3900 

 

1.1 

 

156 

 

 و الکترونیک رایانه
Computer and electronic 

1235 
160 

3.6 

 
6 

166 5 21 

 

11 

 

187 

 

 کانی غیر فلزی
Nonmetallic mineral 

 Construction ساختمانی 308 14 217 10 91 4 4.4 87 471

-390 
-1209.5 

-0.5 

 
6.5 

-1203 129 2013 

 

136 

 

810 

 

 شیمیایی هایمحصول

Chemical Products  
403 

322 
10.6 

 
38 

360 10 431 

 

48 

 

791 

 

 الستیک و پالستیک

Rubber and plastic 

12232 
4062.1 

19/1 

 
960.9 

5023 4 786 

 

965 

 

5809 

 

 های پتروشیمیفرآورده

Petrochemical products 

-2244 
-524.32 3.4 -18.88 

-543.2 23 708 

 

4.12 

 

165 

 

 بهداشتیودارویی
Pharmaceutical and Health 

-1162 
-134.7 

20 

 
-33.3 

-168 55 411 

 

22 

 

243 

 

 صنایع تبدیلی غذایی
Food processing 

 

-8558 -1905.5 25.4 -647.5 
 

-2553 

 

683 2853 35 300 
  هاهخودرو وساخت قطع

Car and parts manufacturing 
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 دالر()میلیون 1931ها  مرتبط با تجارت در سال از انتشار آالینده ناشیهای زیانافزوده و ارزش(  2)  جدولادامه 
Table(2)Value Added and Pollutants Losses in Trade in 1398 (million $) 

 تراز تجاری
Balance 
Trade 

افزوده خالص ارزش

 اصالح شده 

Net VA 
Corrected 

(
 زیان خالص

افزودهارزش خالص  
) 

(
𝑁𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠

𝑁𝑒𝑡 𝑉𝐴
) 

(درصد)  

خالص زیان  

Net Loss 

افزوده ارزش

 خالص

Net VA 

  صادرات واردات

 زیان
Loss 

افزوده ارزش  
Value 
Added 

 زیان
Loss 

افزوده ارزش  
Value 
Added 

هابخش  

Sectors 

-10343 

 -1195.6 27.9 -463.2 
-1659 506 1765 

 

42.8 

 

106 

 

 برقی و مکانیکیتجهیزات

Electrical and mechanical equipments 

2174 
470.4 

8 

 
41.6 

512 11.5 178 

 

53 

 

690 

 

 فلزی هایلمحصو
Metal products 

8353 
1115.5 

30 
 

470.5 
1586 10.5 470 

 
481 
 

2056 
 

 فرآورده نفتی
Oil products and Refining 

436 
409.5 

11.6 

 
53.5 

463 5.5 35 

 

59 

 

498 

 

 برق،آب،گاز

Electricity, water, gas 

-1245 
-768.6 

8.9 
 

-75.4 
-844 78 993 

 
3 

 
149 
 

 نساجی،چوب،کاغذ و چرم

Textile,Wood,Paper,Leather  

-3430 
2417.8 

-0.2 

 
4.82 

-2413 1888 14681 

 

1893 

 

12268 

 

 تولیدی هایل:محصو

Manufactured products 
16 

159.4 
0.7 

 
1.07 

160.5 0.03 4.5 

 

1.3 

 

165 

 

 ارتباطات
communication 

93 
485.8 

0.86 
 

-4.2 
490 10.6 90 

 
15 
 

580 
 

 حمل و نقل
Transportation 

-76 
-56.5 

5.4 

 
-1.2 

-57.7 5 

 
68 

 

1.9 

 

10 

 

   تفریحیخدمات
Recreational Services 

33 
591.03 

0.3 

 
1.8 

592.8 15.9 162.5 

 

18 

 

755 

 

 خدماتی هایلمحصو

Service products 

 Total کل 15187 2061 16302 2008 1115- 53.6 4.8- 1168- 3200-

 های تحقیق منبع:یافته
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)دهد که نسبت می ، نشان(Xu et al,2020)برآوردها در مطالعه 
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
در کشور آمریکا در  (

 +( درصد بوده است. 78/7برابر)  5118سال 

میزان رفته در تجارت، بهخالص از دست افزودهدالر ارزش 1111عبارتی در کشور آمریکا دربرابر هر به

ا آمریکزیستی کمتر به جامعه تحمیل شده است. این درحالی است که کشور محیط زیاندالر  74

همانند کشور ایران، در این سال دارای کسری تجاری بوده است. دلیل این تناقض، ترکیب متفاوت 

     اگرچه بخشی از این کسری تجاری آمریکا نتیجه مستقیم  باشد.صادرات و واردات در ایران می

ده شآلودگی ایجادهای دلیل اهمیت هزینه، اما بخشی از آن بهاستپایین توسط این کشور  های یرهذخ

وع باشد. این موضهای دولت در این کشور میگیریمحیطی در تصمیمگیرانه زیستسخت هایانونو ق

توسعه به آمریکا شده محیطی باال از کشورهای درحالهای زیستزیانواردات کاالها با سبب رشد 

های موجود در کسب درآمدهای دلیل محدودیتکه در کشور ایران، بهدرحالی .(Xu et al .,2020)است

 جانبیاثرهای ها جزو گردد. زیرا این هزینهها نمیاز انتشار آالیندهناشی  های ارزی، توجهی به هزینه

 شوند.های نامرئی در اقتصاد، لحاظ مینوعی در بخش هزینهدر اقتصاد بوده و  به

 ها  در هر واحد تجارت از انتشار آالینده ناشی زیان هایب: 

   محیطی، زیست هایهساختار تجارت در تامین مالحظ توان بالقوهبرای برآورد دقیق  (7)در جدول 

 برای هر واحد از ارزش پولی صادرات و واردات برآورد شده است. ها،از انتشار آالینده ناشی هایزیان

ست زیمحیط تجارت برمستقیم ناکل اکتفا نشده است و آثار  هایزیان، تنها به برآورد جدولاین در 

 واسطه هایمستقیم مرتبط با تولید محصولنا هایزیان دهد،برآوردها نشان میبررسی شده است. 

د( شونتجاری استفاده می هایشوند، اما در تولید محصولکه خودشان صادر یا وارد نمی هایی)محصول

محیطی هر زیست هایزیان نشوند،ای در محاسبات منظور واسطه هایلتوجه است. اگر محصوقابل

 شود. درصد، کمتر می 91بیش از  ،1واحد از صادرات در ده بخش
  

                                                           
 ییدارو ایه،محصول یحیتفر خدمات ،ییغذا یلیتبد هایک،محصولیپالست و کیارتباطات،الستای،رایانه،یکیالکترون هایمحصول1 

  ییایمیش هایو محصول یکی،مکانیبرق زاتیتجه چرم، و ،چوب،کاغذینساج هایمحصول ،هاهقطع ساختو  خودرو ،یبهداشت و
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 (واردات و صادراتدالر 1111)تجارت واحد هر  در)دالر(  یطیمحستیهای ززیان (9) جدول

Table (3)Environmental Losses($) of  Unit Trade(1000$ Export & Import) 
 واردات

Import 
 صادرات

Export 
 بخش ها

Sectors  
 

 زیان

 مستقیمنا

Undirect 

Loss 

 کل زیان

Total 

Loss 

سهم از 

 واردات 
Share 

)%( 

 

 مستقیمنا زیان

Undirect 

Loss 

 کل زیان
Total Loss 

سهم از 

کل 

 صادرات
Share 

)%( 

 Agricultureکشاورزی   8 17.3 3.4 16 18.3 4.1

21 

 

49.1 0.3 22.2 

 

64.4 

 

10 

 

 ،گازو زغال سنگمعادن،نفت

Mining ,oil, gas and coal 
15 

 

45.2 16.3 14.4 

 

56.3 

 

18 

 

 Raw خام هایمحصول

Products 
7.6 

 

7.74 15 8.1 

 

8.45 

 

0.09 

 

 رایانهالکترونیک و 

Computer and electronic 
21.4 

 

47 1.8 25.8 

 

51 

 

5 

 

 کانی غیر فلزی

Nonmetallic mineral 
 Construction ساختمانی 3 33 20.1 1.5 39.2 29.7

22.7 

 

28.9 4.6 28.8 

 

37.8 

 

4 

 

 شیمیایی هایلمحصو

Chemical Products 

27.9 

 

32.4 0.9 29.1 

 

32.9 

 

3 

 

 الستیک و پالستیک

Rubber and plastic 
24.9 

 

64.8 0.67 38 

 

88.1 

 

28.9 

 

 های پتروشیمیفرآورده

Petrochemical products 
9 

 

10.3 7 10.6 

 

12.8 

 

2 

 

 بهداشتیودارویی

Pharmaceutical and Health 
23.8 

 

28.1 6 22.7 

 

25.7 

 

3.6 

 

 صنایع تبدیلی غذایی

Food processing 

16.4 

 

22.9 19.7 
19.7 

 

24.9 

 

0.4 

 

 هاهخودرو و ساخت قطع

Car and parts 

manufacturing 
30 

 

 

42.4 23 22.8 

 

 

30.9 

 

 

0.3 

 

 

 برقی،مکانیکیتجهیزات 

Electrical and mechanical 

equipment 
19.2 

 

46.3 1.6 

 
24.4 

 

48.7 

 

7 

 

 فلزی هایلمحصو

Metal products 

15.8 

 

65 0.3 

 
20.1 

 

73.1 

 

21 

 

 فرآورده نفتی و پاالیش

Oil products and Refining 
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 (واردات و صادراتدالر 1111)تجارت واحد هر  در)دالر(  یطیمحستیهای ززیان (9) جدولادامه 

Table (3)Environmental Losses($) of  Unit Trade(1000$ Export & Import) 

 واردات
Import 

 صادرات
Export 

 

 زیان

 مستقیمنا

Undirect 

Loss 

 کل زیان

Total 

Loss 

سهم از 

 کل واردات 
Share 

)%( 

 

 زیان

 مستقیمنا

Undirect 

Loss 

 کل زیان
Total Loss 

سهم از 

کل 

 صادرات 
Share 

)%( 

 بخش ها

Sectors 

23.8 

 

201.4 3 34.7 

 

180 

 

0.37 

 
 برق،آب،گاز،بخار

Electricity, water, gas 

20 
27.2 0.02 16.6 

 
23.4 

1.1 

 
 نساجی،چوب،کاغذو چرم

Textile,wood, paper,leather 
22.7 

 

35.9 81.7 48.5 

 

68 

 

79.8 

 

 تولیدیهای محصول

Manufactured products 
20 

 

20.5 0.001 21.8 

 

24 

 

0.04 

 
 ارتباطات

communication 
62.6 

 

157 0.9 43 

 

106 

 

1.2 

 
 حمل و نقل 

Transportation 
3.9 

 

4.5 1.1 2.3 

 

2.7 

 

1 

 

 خدمات تفریحی
Recreational Services  

55.6 

 

71 2 42 

 

49.1 

 

2.24 

 

 خدماتی هایلمحصو

Service products 
 Total کل 100 60.2 39.1 100 38.7 22.4

 های تحقیق منبع:یافته

 کی برق دیتولها است. زیرا دلیل مصرف باالی برق در بیشتر این بخشاین موضوع تا حدی مهم به

 گزارش (7) جدول در بخش نیا یباال اریبس  میمستق ییزاندهیآال در که است آورانیز اریبس تیفعال

هر واحد  زیانای بیش از  نیمی از کل واسطه هایهای مرتبط با تولیدزیان در سطح ملی، .است شده

ها  اهمیت شود. این یافتهدرصد( را شامل می 99و 69ترتیب از هر دو فرآیند صادرات و واردات )به

دهد. از  تجارت را نشان می ناشیمحیطی های زیستزیانستانده در مطالعه -استفاده از تحلیل داده

ما برآورد امستقیم را در نظر بگیرد. نا هایبر آثار مستقیم تجارت، اثر افزونتواند افت میزیرا این رهی

های بسیار بیشتر صادرات در زیانکننده تایید 7مستقیم( در جدولنامستقیم و اثرهای ) کلی اثرهای
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دالر  5/61ر صادرات در کل اقتصاد، برابر دال 1111شده از هر ایجادهای زیان. استقیاس با  واردات 

سطح بخشی، کمترین درباشد. دالر می 9/79دالر واردات برابر  1111شده برای هر پرهیزهای زیانو 

های ترتیب مربوط به بخشها برای هر واحد پولی ازتجارت)درهردو بخش صادرات و واردات(، بهزیان

دارویی و بهداشتی، کشاورزی، نساجی، چوب، کاغذ و چرم ، رایانهخدمات تفریحی، الکترونیک و 

های هر واحد پولی از تجارت در بخش دارویی و بهداشتی در زیانالبته پایین بودن میزان باشد. می

-های  دادهکارگیری جدولبا به Kjaer et al .(2015 ) دیگر نیز، گزارش شده است.های بررسینتایج 

 هایمحاسبه زنجیره عرضه سبز در کشور دانمارک نشان داد، بخش تولیدزیستی و ستانده محیط

افزوده، دارای کمترین سهم در ردپای دارویی و بهداشتی باوجود دارا بودن بیشترین سهم از ارزش

 باشد.کربن می

 .دهدهای مهمی را نشان می، در آمریکا نیز،  تفاوت(Xu et al,2020) بررسیمقایسه نتایج این بخش با 

ترتیب برابر دالر صادرات و واردات، به 1111شده از هر پرهیزشده و ایجادهای زیاندر کشور آمریکا، 

باشد. همچنین برخالف ویژه در فرآیند صادرات( میدالر  و بسیار کمتر از ایران)به 68/56و  67/56

 .باشدا، بسیار ناچیز میهای ایجادشده در صادرات و واردات در کشور آمریکزیانکشور ایران، تفاوت 

جاری ت یکانهای اقتصادی در کشور ایران و شردهد که ساختار فعالیتهای بسیار نشان میاین تفاوت

رای باست.  کرده "بندرگاه آلودگی"ای که کشور ایران را تبدیل به گونهباشد بهمتفاوت می کلیبهآن، 

آور زیانهای آالینده و فعالیت هایعتبسیاری از صنتاکنون،  5115مثال، در کشور آمریکا  از سال 

ضع محیطی وبا قوانین زیست هماهنگیهایی که برای چند ملییتی برای جبران هزینههای شرکتدر 

 هایعتاما درهمین مدت، صن .(Xu et al .,2020)شده است، به خارج از این کشور نقل مکان کردند 

مزیت  داشتندلیل فوالد، مواد شیمیایی و نفتی در کشور ایران بههای بسیار آالینده همانند کارخانه

 گسترش بیشتری یافته است. ،نسبی تولید

 ها کشور دیگرای آلودگی در فرآیند تجارت میان ایران و ج: بررسی میزان نابرابری منطقه

 یکانتجارت خارجی با شرها در از انتشار آالیندهناشی  هایزیانشده و افزوده ایجادارزش (،4) درجدول

کشور در  156کشور در بخش صادرات و  149تجارت خارجی ایران با برآورد شده است.  عمده ایران،

کشور مهم  19ی از کشورها در تجارت با ایران، دلیل سهم اندک بسیاربه شود.بخش واردات انجام می

 یکانکه شر استکشوری  9شامل  نخستبخش مشخص شده است. ( 4در سه بخش در جدول )
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کننده بخش دوم پنج کشور مهم واردباشند. عمده تجاری ایران در هر دو موضوع صادرات و واردات می

تنها در موضوع صادرات به ایران، سهم بزرگتری  کشورهایی که در بخش سوم،د. باشناز ایران می

 اند.  شدهگرفتهدرنظردارند، 

 جریان خالص  واردات ها در تجارت با هر کشور،انتشار آالینده زیانمثبت یا منفی خالص  هایمیزان

 رو در دو گروه  دوم و سومازایندهد. و صادرات آلودگی میان ایران و کشورهای دیگر را نشان می

 شد.باکننده خالص آلودگی میکننده و صادرترتیب واردایران بهسویه تجارت، دلیل ماهیت یکبه

  برای هر کشور متفاوت است. آمدهدستبهنتایج  هم،دو بخش هرچند دراین

 نانجام شده است. درحالیکه بیشتریو افغانستان دربخش دوم، بیشترین واردات آلودگی از کشور عراق 

  ترتیب به کشورهای آلمان، سوییس و فرانسه بوده است.صادرات آلودگی در بخش سوم به

 زیست بهتر نشانترکیب تجارت بر محیط اثرهایدلیل ماهیت دوسویه تجارت، ، بهنخستدر بخش 

اری تراز تج نشانهتجارت خالص آلودگی همیشه مرتبط با  نشانهکه  استنکته مهم آن  شود.داده می

نسبت کشور چین و کل اقتصاد با وجود دارا بودن تراز تجاری منفی، نیست. برای مثال، در 

(
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
متقابل)تجارت با  اثرهایدر واقع  در تجارت با کشور چین  در آنها منفی است. (

 آمده برایدستنتایج به محیطی مثبت( وجود دارد.خالص زیست هایزیانافزوده خالص منفی و ارزش

 ایهسودمندیرغم وجود مازاد تجاری و بهجنوبی، باشد. درتجارت با کرهتوجه میجنوبی نیز  قابلکره

ادر بررسی ترکیب کاالهای ص باشد.ها، بسیار باال میاز انتشار آالینده ناشی زیان هایاقتصادی اندک، 

 باشد. عمده کاالهایمی باالکننده نتایج جنوبی و چین، تاییدو وارد شده میان ایران و کشورهای کره

های تلفن، خودرو، دستگاه هایهمواد دارویی و بهداشتی، قطع  ایران، شاملصادراتی از این دو کشور به

لوازم خانگی   ، تجهیزات برقی و مکانیکی ورایانههای اداری، ماشین هایهمودم، پرینتر، دوربین، قطع

ا هکمتر از آالینده یزانافزوده باال همراه با انتشار مدارای ارزش طورعمده یادشده بهکاالهای  .باشندمی

شیمیایی و پتروشیمی های ، مواد پالستیکی، محصولکانیهای های نفتی، فرآوردهفرآورده .دنسته

دهند. هنگامی که فرآیند را تشکیل می یادشدهای از سبد صادرات ایران به کشورهای بخش عمده

 (Report  of  Foreign Tradeباشدزایی بسیار باال میدارای آالینده هاتولید در این محصول

Performance, Iran  Trade  Development  Organization. (2018 .)  
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 دالر(میلیون) 1931ها  مرتبط با تجارت در سال از انتشار آالینده ناشی هایزیانافزوده و ارزش(  4)  لجدو

Table(4)Value Added and Pollutants Losses in Trade in 1398 (million $) 

 

 تراز تجاری
Balance 

Trade 

 واردات
Import 

 صادرات
Export 

 کشور

Country  زیان 

Loss 

 افزودهارزش
Value 

Added 

از کل  سهم

 واردات 
Share 

)%( 

 زیان
Loss 

-ارزش

 افزوده
Value 

Added 

ازکل  سهم

 صادرات 
Share 

)%( 

 China چین 20 2767 473 23 4032 429 2126-

  UAE امارات 14 1801 233 15 2445 265 2619-

 India هند 5 598 99 7 1043 128.3 816-

 Turkey ترکیه 5.5 703 103 6 994 124 557-

451 101.6 714 

 

5.3 

 

114 

 

797 

 

7 

 

 جنوبیکره
South Korea 

-5668 1048 9229 

 

56.3 

 

1023 

 

6665 

 

52.5 

 

 نخست  گروه

 First Group 
 Iraq عراق 18 3568 407 0.14 23 2.9 8922

2935 0.6 4.7 

 

0.03 

 

211 

 

1900 

 

6.5 

 

 افغانستان
Afghanistan 

 Pakistan پاکستان 2.7 325 45.6 0.8 131 29 826

 Oman عمان 1.6 217.6 35.9 1 87.6 28 323

 Indonesia اندونزی 1.5 208.5 28 0.3 46 12 422

13298 94.5 

 
350 

 

2.25 

 

758 

 

6418 

 

32.8 

 

 دوم گروه
 Second Group  

 Germany آلمان 0.57 56 11 6 1097 180 2333-

-2210 128 1029 

 

5 

 

0.3 

 

2 

 

0.01 

 

 Switzerland سوییس

 

 Russia روسیه 0.64 77.6 29 3.1 527 81 1170-

 Netherlands هلند 0.09 7 5.9 2.72 487 70.8 1232-

 Italy ایتالیا 0.58 68.6 12.8 2.67 436 65.1 997-

 France فرانسه 0.06 6.3 1.2 2.49 465 80.8 1146-

-9088 664 4432 

 

21.9 

 

61.6 

 

224 

 

1.95 

 

 سوم  گروه
Third Group  

 Totalکل  83.6 13309 1842 80.4 14013 1805 2071-
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 1931ها  مرتبط با تجارت در سال از انتشار آالینده ناشیهای زیانافزوده و ارزش(  4)  جدولادامه 

 دالر(میلیون)

Table(4)Value Added and Pollutants Losses in Trade in 1398 (million $) 

(
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
) 

(
𝑁𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠

𝑁𝑒𝑡 𝑉𝐴
) 

(درصد)  

افزوده ارزش

خالص اصالح 

 شده 

Net VA 
Corrected 

-خالص زیست زیان

 محیطی

Net Environmental 
Losses  

 افزوده خالص ارزش
Net Value Added  

 کشور

Country 
 

 China چین 1265.2- 45.1 1310.3- 3.6-

  UAE امارات 644.3- 32.4- 611.9- 5

 India هند 445.3- 29.2- 416.1- 6.5

 Turkey ترکیه 291.2- 21- 270.2- 7.1

 South Korea جنوبیکره 82.4 12.5 69.9 15.3

 First Group نخست  گروه 2563.7- 25- 2538.7- 0.98

 Iraq عراق 3544.7 404.2 3140.5 11.5

  Afghanistanافغانستان  1895.1 210.4 1684.7 11.1

 Pakistan پاکستان 194.6 16.6 168 8.6

 Oman عمان 130.2 7.9 122.3 6.1

 Indonesia اندونزی 162.9 16 146.9 9.8

  Second Group دوم گروه 6068.6 664.3 5404.3 10.9

 Germany آلمان 1040.9- 169- 871.9- 16.2

 Switzerlandسوییس  1027- 127.7- 899.3- 12.43

 Russia روسیه 449.5- 51.6- 397.9- 11.5

 Netherlands هلند 480- 65.1- 414.9- 13.6

 Italy ایتالیا 367.1- 52.5- 314.6- 14.3

 France فرانسه 459.4- 79.7- 379.5 17.6

 Third Groupسوم  گروه 4208.6- 602.2- 3606.4- 14.3

 Totalکل  703.6- 37.1 666.5- 5.3-

  قیتحق یهاافتهی:منبع
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زیست انجام شده که آن خارجی، تحقیقات معدودی درباره تعادل تجارت محیط هایبررسیدرسطح 

، وجود هابررسیتوجه در برخی از این تنها نکته قابل ای و محدود بوده است.صورت منطقههم به

-جنوبی با ایران و کشورهای دیگر در حوزه محیطدر رابطه تجاری چین و کرهها همانندیها و تفاوت

-اکسیددرصد از موجودی دی 57، (Davis&Caldeira.,2010) بررسیزیست است. برای مثال در 

وبی و جنکره اپن و آمریکا(به چین،ژگیگاتون( از کشورهای ثروتمند )هلند،آلمان ،انگلیس،  5/6)کربن

 های کشورزیست میان ایران و تایوان صادر شده است. این نتایج برخالف تعادل منفی تجارت محیط

همانند نتایج  (Bagoulla&Guillotreau,2020) هایبررسیهرچند نتایج باشد. جنوبی میچین و کره

 است. هکننده خالص آلودگی به کشور فرانسه بودتحقیق است و چین در حمل و نقل دریایی صادر این

دلیل ترکیب مختلف تجارت میان کشورها و سهم متفاوت هر کشور در فرآیند صادرات ها بهاین تفاوت

درصد  9/1سهم ایران در صادرات کشور چین برابر باشد. برای مثال، و واردات  با کشورهای دیگر می

 7، 9، 9، 51سهمی برابر ترتیب فرانسه و انگلیس به کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، کهر حالید، است

 . (Customs site of the Islamic Republic of Iran,2018)درصد در صادرات این کشور دارند 9/5و 

 بندی و پیشنهادها جمع

تشار از ان ناشیپولی  هایزیانمحیطی، مجموع ستانده زیست-داده فن کارگیری بابه، در این تحقیق

یند تجارت در نوزده بخش اقتصادی، برآورد و تحلیل شده شده در فرآافزوده ایجادها و ارزشآالینده

با   رابطههای اقتصاد، هرواحد پولی از تجارت و در سطح ) بخشها در سهبرآوردها و تحلیلاست. 

رغم داشتن کسری تجاری، بهدهد کشور ایران نتایج نشان میکشورهای دیگر( انجام شده است. 

 زیستی برای هرواحد پولی از تجارت نیز،محیط هایزیانبرآورد  است. کننده خالص آلودگیوارد

 هایزیانبرای هرواحد پولی صادرات( در قیاس با  5/61) بسیار بیشتر صادرات هایزیانکننده تایید

 هایافته برمبنای. استپولی واردات( در کشور ایران دالر برای هرواحد  9/79)شده در  واردات پرهیز

 کهدر حالی بیشترین واردات آلودگی از کشور عراق و افغانستان انجام شده است. ،در مرحله سوم

رت با درتجاسوییس و فرانسه بوده است.  ترتیب به کشورهای آلمان،بیشترین صادرات آلودگی به

 بیشتر( وجود دارد.  محیطی زیست هایزیانمتقابل)تجارت با درآمد کمتر و  اثرهایکشور چین 
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جاری های تسیاست( زیستیاقتصادی و محیطمختلف)  اثرهایکه بر مبنای بررسی  در این  تحقیق

ختلف میا  جایگزینی واردات در صنایع و  صادرات گسترش مبنایبر تواندمی های سیاستیتوصیه ،است

 ،افزوده خالصبیشترین ارزشای که نتیجه سیاست تجاری  بتواند ضمن ایجاد گونهبه ،شودانجام 

ودکردن محد مبنایتواند برهای سیاستی میهمچنین توصیهزیستی باشد. محیط زیاندارای کمترین 

بیشترین میزان  ،رفتهافزوده ازدستای که در برابر ارزشگونهبهه واردات باشد، صادرات و یا توسع

) همین دلیل از نسبت بهآلودگی هم وجود داشته باشد.  هایزیاناز  پرهیز
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
برای گزینش (

شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و وجود یا باید میان البته در این. شداستفاده  هاترین سیاستمناسب

ید نکته مهمی که بادرنظر داشت.  هابرای انجام پیشنهادهای فنی تولید را هم امکان توسعه زیرساخت

موجود  هایو محدودیت کنونی سیاسی دلیل شرایط سخت اقتصادی وبهکه  استبه آن توجه کرد این 

توجه اصلی سیاستگذاران بر کاهش کسری بزرگ و مداوم تجاری در ایران  در کسب درآمدهای ارزی،

ای هعبارتی سیاستبه گردد.ها درفرآیند تجارت نمیاز انتشار آالینده ناشی هزینهبوده و توجهی به 

د )محدو های مقابلنسبت به سیاست بیشتری دارای پذیرشتوسعه صادرات و جایگزینی واردات 

محدود کردن توسعه  راهبردیط کنونی، در شرا بنابراین. هستند کردن صادرات و توسعه واردات(

) نسبت باالی با  هاصادرات در گروه محصول
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
، نفتی های)فرآوردهزایی باال آالینده با(

 ایهلشیمیایی، محصو هایمحصول الستیک و پالستیک، برق و گاز، آب، ،پتروشیمی هایفرآورده

-باشد. زیرا این گروه جزو بخشپذیر نمیامکاناستخراجی(،  هایلهای معدنی و محصوفرآوردهفلزی، 

تامین  در باال داشته و نقش مهمی را نسبتبهافزوده ارزش بوده، های بنیادی و پیشرو در اقتصاد ایران

تر نزایی پاییتقویت تولید و توسعه صادرات در محصوالت با آالینده .دارنددرآمدهای ارزی برای ایران 

ید و های شدزیرا اعمال تحریمباشد. راحتی ممکن نمینوری( نیز به و رایانه )محصوالت الکترونیکی،

سبب محدود شدن بازارهای هدف صادراتی و کاهش  بسیار قوی در حوزه تولید، رقیبانوجود  

تحریم از بیرون اقتصاد که در چنین شرایطی گردد. از تجارت در این گروه میناشی افزوده ارزش

 .استبا تراز تجاری منفی  هادر محصول راهبرد جایگزینی وارداتسیاست مناسب،  ،شودتحمیل می

در باید  راهبرد جایگزینی وارداتزیستی، اقتصادی و محیطهای هدفهدف تامین همزمان  البته با

)های پایین با نسبت هاگروه
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
شده افزوده ایجادزیرا سهم کمتری از ارزشانجام شود. ، (
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            رود.از میان میزیستی تولید، محیط هایزیاندلیل به یادشده،های جایگزینی واردات در گروهاز  ناشی

 ینکمتراقتصادی با  هایسودمندیکننده تامینهای یادشده، عبارتی  جایگزینی واردات در گروهبه

ایگزینی توسعه ج راهبرد،کشور، بهترین  کنونیبنابراین با توجه به شرایط . استزیستی محیط زیان

وگردشگری،  هنری تفریحی،کشاورزی، خدمات  بهداشتی،های مواد دارویی و واردات در گروه

)ترتیب دارای کمترین نسبت باشد.زیرا بهمی چرم و کاغذ چوب، نساجی، هایمحصول
 زیان خالص

 ارزشافزوده خالص
) ،

ده شتوجه به محاسبات انجامباباشند. همچنین های اقتصادی با تراز تجاری منفی میدر میان گروه

های محیطی برای هرواحد پولی تجارت در گروهزیست هایزیانمیزان  کمترین(، 7در جدول شماره )

مثبت اقتصادی سیاست جایگزینی واردات اثرهای ها، در این بخش روازاینشود. مشاهده می یادشده

    باشد.زیستی آن میمنفی محیط پیامدهاینهایی بیش از 
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Extended abstract  

Introduction  

debates over the economic and environmental interactions of trade columinated 

in the late 1970s. Because the unbalanced pattern of foreign trade had led to 

disproportionate emissions in different countriesThe mentioned process had 

brought more pollution and less welfare in some countries. Content cited indactes 

that regardless of the direct effects of trade (value added contribution of exports  

and value added forgone due to import), It  also has environmental implications. 

Hence, this paper investigates the environmental  and economic consequences of 

trade due to various air pollutants embodied in exports and imports of Iran. We 

compare the Iran emissions generated for Iran exports and those that were 

avoided by importing. Much of the existing research on emissions relocation via 

international trade has focused on emitted quantities of pollutants. In contrast, 

this study analyzes the impacts of the relocated emissions in terms of 

monetary values. To this end, an input–output framework of the Iran economy 

is employed with a database on damages (expressed in monetary terms) 

generated by pollutant. 

Material and Methods 

In this study, we apply  input-output analysis to study both environmental 

consequences  and economic indicators in the course of  trade. To this end, the 

production balance equations were rewritten in a symmetric input-output table 

using the domestic supply ratio. Economic input-output tables are  also 

generalized to environmental  input-output tables using the emission values of 

five types of air pollutants (SPM,CH,NOX,CO2,CO) in nineteen economic 
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sectors. Economic information is provided through the Central Bank of  Iran 

website. In this study, the symmetric input-output table of 2010 has been used. 

This table with dimensions of 52 by 52 economic activities has been prepared 

based on the International Industrial Standard Classification (ISIC Rev.3.1) 

assuming the technology of activity. The technical coefficients of input-output 

and value-added coefficients are calculated from the same symmetric table. 

statistics related to the value of production in various economic activities have 

also been obtained from the website of the Central Bank of Iran in 2019. In the 

trade section, statistics related to the dollar value of exports and imports were 

obtained from the customs site of the Islamic Republic of Iran in 2019, which is 

based on HS codes. Afterward, the 4-digit ISIC codes based on the input-output  

table and the 8-digit HS codes based on customs website were compared and the 

products of similar  groups were identified. 

Information related to the environmental sector is provided by the energy balance 

sheet in 2016 year. Emission coefficients used in this study are the ratio of the 

amount of pollutant emissions for each monetary unit of economic activity. 

Finally, the average social costs of global greenhouse gases emissions were 

obtained from the International Energy Agency website in 2019. 

Results and Discussion 

We find that damages associated with international trade in 2019 were 

considerable. The net result is that damages were generated through trade unlike 

trade defecit. These generated damages amounted to 1.7% of the Iran trade deficit 

and 4.8% of the Iran value-added associated with trade.
 
Moreover, the computed 

“damage to value-added ratios” diff ered greatly across industrie.
 

Exports in 

some industries (petrochemical and petroleum products) are so hazardous that 

more than half of the value-added gained from extra exports disappeared due to 

environmental damages. To accurately estimate the potential of the trade 

structure with due attention to environmental considerations, the direct and 

indirect damages resulting from the emission of pollutants were estimated for 

each unit of the monetary value of exports and imports. Estimates confirm much 

greater damages generated via export (%6 of export) compared to avoided 



 

damages through imports (%3.9 of import). These results are mainly due to the 

importance of products with high losses in Iran's export basket, while these 

products are less important in the imported basket. In terms of trade relations 

with other countries, most of the pollution was imported from Iraq and 

Afghanistan, while the most exports of  pollution were to Germany, Switzerland 

and France, respectively. In trade with China, there are also reciprocal outcomes 

(lower income of  trade and greater environmental damage).  

Suggestion  

Where sanctions are imposed from outside the economy, the import substitution 

strategy in some groups, while increasing the growth of economic activities, can 

reduce the emission of greenhouse gases in the country. Therefore, the best 

strategy is to develop import substitution in the groups of pharmaceuticals and 

health, agriculture, recreational services, textiles, wood, paper and leather. Also, 

the minimum amount of environmental losses for each monetary unit of trade is 

observed in mentioned groups. In these sectors, the positive economic effects of 

the import substitution policy outweigh the negative environmental Results. 
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Keywords:Input-Output Table, Value Added, Environmental Damages,   
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