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چکیده
اهﻤیت روزافﺰون کاهش انتشار گازهای گﻠخانهای و ارتباط تﻨگاتﻨگ توازن توسعه اقتصادی و
انتشار این گازها ،نه تﻨها مستﻠﺰم هﻤکاری هﻤه کشورهاست ،ﺑﻠکه مﻨصفانه ﺑودن روﺵ
تخصیص مجوزهای انتشار ﺑر عﻤﻠکرد این سیستم نیﺰ ﺑسیار تاثیرگذار خواهد ﺑود .در این
مطالعه ،ﺑرای تعیین میﺰان تخصیص ﺑهیﻨه انتشار و ایجاد شرایط هﻤکاری ﺑرای دستیاﺑی ﺑه
حداکثر کارایی در ﺑین کشورهای مﻨتخب عضو اوپک ،از مدل غیرخطی مجﻤوع سود صفر در
تحﻠیل پوششی دادهها ( )ZSG-DEAﺑا فرض میﺰان ثاﺑت انتشار دی اکسیدکرﺑن ()CO2
استفاده شدهاست .نتایج ﺑیانگر متفاوت ﺑودن میﺰان ﺑهیﻨه انتشار در کشورها نسبت ﺑه وضعیت
فعﻠی ﺁنهاست .در کشورهای مﻨتخب عضو اوپک و ﺑا در نظر گرفتن شاخصهای مصرف انرژی،
تشکیل سرمایه ،جﻤعیت ،تولید ناخالص داخﻠی و انتشار  ،CO2ﺑا استفاده از مدل ZSG-DEA
میﺰان ﺑهیﻨه انتشار در کشور ما ﺑاالتر از میﺰان فعﻠی میﺑاشد حال ﺁنکه کشورهای عرﺑستان،
عراق ،کویت ،قطر و امارات ﺑاید میﺰان انتشار  CO2خود را کاهش دهﻨد.
واژههای کلیدی :تحﻠیل پوششی دادهها ،مدل  ،ZSG-DEAانتشار  ،CO2تخصیص مجوز
انتشار.
طبقهبندی .Q56 ،Q53 ،Q52 :JEL
 1مقاله حاضر ،مستخرﺝ از رساله دکتری نویسﻨده اول در دانشگاه عالمه طباطبایی است.
* نویسﻨده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
عﻠیرغم تﻤامی تالﺵهای صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته در حوزه ای افﺰایش
سطح ﺁگاهی ،استفاده از فﻨاوریهای دوستدار محیطزیست و افﺰایش کارﺁیی انرژی ،روند
پرشتاب توسعه اقتصادی در این ﺑه میﺰان قاﺑل توجهی سبب افﺰایش مصرف انرژی شده
و مشکالت زیستمحیطی فراوانی از جﻤﻠه انتشار گازهای گﻠخانهای در سطح ﺑین الﻤﻠﻠی
را ایجاد کردهاست .هﻤه ساله در راستای مدیریت مخاطرات زیستمحیطی ،تثبیت و
کاهش انتشار گازهای گﻠخانهای ،اجالسهایی در سطح سران کشورهای جهان ﺑرگﺰار
میشود .ﺑررسی تاریخی نتایج این اجالسها نشان میدهد که ﺑر مبﻨای اصل «مسئولیت
مشترک اما متفاوت کشورها ،»1کشورهای درحالتوسعه از جﻤﻠه کشورهای عضو اوپک ﺑا
وجود ﺁن که هیچگونه تعهد کﻤی را نپذیرفتهاند ،مواضع روشﻨی در راستای دستیاﺑی ﺑه
اهداف این کﻨوانسیونها دارند .زیرا این اجالسها فرصتی ﺑرای کشورها است تا در تعامل
ﺑا نهادهای ﺑینالﻤﻠﻠی معتبر ﺑتوانﻨد ﺑا سیاستهای جهانی کاهش انتشار  CO2هﻤگام
شوند .ﺑراساس ﺁمار ارائه شده در گﺰارﺵ ﺁژانس ﺑینالﻤﻠﻠی انرژی که ﺑه ده کشور ،ﺑا
ﺑیشترین میﺰان انتشار  CO2اشاره میکﻨد کشورهای درحالتوسعه ﺑه ویژه کشورهای عضو
اوپک سهم زیادی از انتشار را ﺑه خود اختصاص دادهاند (ﺁژانس ﺑینالﻤﻠﻠی انرژی.)3116 ،3
ﺑا توجه ﺑه اهﻤیت روزافﺰون کاهش ﺁلودگیهای زیستمحیطی ،کشورهایی که در صدر
مﻨتشرکﻨﻨدگان گازهای گﻠخانهای هستﻨد در مذاکرات ﺑینالﻤﻠﻠی ﺑا فشارهای زیادی ﺑرای
کﻨترل انتشار مواجهاند.
در اجالسهای اخیر ایجاد یک رژیم حقوقی الﺰامﺁور کاهش انتشار ﺑرای هﻤه کشورها
مصوب شد .ﺑه ﺑیان دیگر هﻤه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ﺑاید ﺑرای رسیدن
ﺑه اهداف کاهش انتشار سیاستگذاری موثری داشته ﺑاشﻨد .9در تجﺰیه و تحﻠیل
سیاستگذاریهای زیستمحیطی ﺑا رویکرد اقتصادی ضروری است ﺑه این نکته توجه
داشت که در این رویکرد ،کاالهای زیستمحیطی در زمره کاالهای عﻤومی طبقهﺑﻨدی
میگردند و ﺑه دلیل وقوع پدیده شکست ﺑازار ،2هﺰیﻨه فعالیتهای مﻨجر ﺑه تخریب این
نوع کاالها ﺑه تولیدکﻨﻨدگان ﺁنها انتقال نﻤییاﺑد .ﺑه هﻤین دلیل ،در اجالس سوم اعضا
1

Common but Differentiated Responsibility
International Energy Agency (IEA), https://www.iea.org/.
3
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php
4
Market failure
2
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( )COP3و پروتکل کیوتو 1مشخص شد که ﺑا ایجاد انگیﺰه و ﺑا استفاده از اﺑﺰارهای اقتصادی
میتوان هﺰیﻨههای رفع یا کاهش ﺁلودگیهای زیست محیطی را کاهش داد .در ﺑین
اﺑﺰارهای اقتصادی ،اﺑﺰارهای مبتﻨی ﺑر ﺑازار نظیر تجارت مجوزهای انتشار از جﻤﻠه مقرون
ﺑهصرفهترین روﺵها ﺑرای کاهش انتشار هستﻨد (رحیﻤی و هﻤکاران .)3111 ،3مهمترین
رکن و موضوع محوری ﺑرای کاهش هﺰیﻨههای انتشار ،چگونگی تخصیص مﻨصفانه کﻤک
هﺰیﻨهها و تعهدات کاهش انتشار در ﺑین کشورها است.
ﺑا ﺑررسی مطالعات موجود در مورد تخصیص مجوزهای انتشار مشخص میشود که قبل از
پروتکل کیوتو ،گراب )1331( 9فرم اصالح شده تخصیص ﺑراساس سرانه انتشار ﺑا رویکرد
حق انتشار ﺑراﺑر ﺑین کشورها (واحدهای تولیدی) را مطرح کردهاست .گراﺑﻠر و
ناکیکﻨوویک )1332( 2پیشﻨهاد کردند که مجوزهای انتشار ﺑاید ﺑراساس نرخ کاهش
یکسان ﺑین کشورهای مختﻠف ،تخصیص یاﺑد .اختصاص مجوزهای انتشار ﺑه طور مساوی
ﺑین کشورها و ایجاد امکان تجارت ﺑین ﺁنها ،راﺑطه ذاتی ﺑین انتشار ،جﻤعیت و فعالیتهای
انسانی را نادیده میگرفت .از اینرو ،مفهوم انتشار تجﻤعی سرانه (پدرخواندگی) 2ﺑرای
هﻤگرا کردن سرانه انتشار در طول زمان مطرح شد (دیﻨگ و هﻤکاران .)3111 ،6در این
شاخص ﺑرای غﻠبه ﺑر مشکالت سیاسی و عﻤﻠی در دوران قبل از انقالب صﻨعتی ،مسئولیت
تاریخی کشورها در انتشار مورد ﺑررسی قرار میگیرد (یو و هﻤکاران .(3111 ،1در مرحﻠه
ﺑعدی و ﺑرای غﻠبه ﺑر مشکالت ﺑه وجود ﺁمده در اجرای روﺵ پدرخواندگی ،روﺵهای
تخصیص ستانده محور )OBA( 1مطرح شدند .متأسفانه عدم توجه ﺑه نهادهها در این روﺵ
محرکهای زیادی در این مدلها ﺑرای افﺰایش تولید ستاندههای خوب و ﺑد ایجاد شد .در
نتیجه ،میﺰان انتشار گازهای گﻠخانهای ﺑه عﻨوان ستانده ﺑد در فرﺁیﻨد تولید ﺑه وضعیتی
نامطﻠوب رسید .لذا روﺵهایی ﺑرای حل این مشکل مطرح شد که نهادهها و ستاندهها را
ﺑه صورت هﻤﺰمان در نظر میگرفتﻨد .تحﻠیل پوششیدادهها (3 )DEAو محاسبه کارﺁیی
1

Kyoto protocol
)Rahimi et al. (2008
3
Grubb
4
Grubler & Nakicenovic,
5
Grandfathering
6
Ding et al.
7
Yu et al.
8
Output-Based Allocation
9
Data envelopment analysis
2
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فﻨی ،یکی از این روﺵها است (هوﺁکیﻨگ .)3119 ،1نتایج تحقیقات نشان میدهد که
معیارهای معرفی شده ﺑرای تخصیص فاقد معﻨای عﻤﻠی هستﻨد و روﺵهای مبتﻨی ﺑر
محاسبه کارﺁیی فﻨی میتواند عﻤﻠکرد نسبی واحدهای تصﻤیم گیری مستقل را در کل
سیستم نشان دهد و تفکر واقع ﺑیﻨانهتری ارائه کﻨد (ژانگ مایو و هﻤکاران.)3112 ،3
ﺑﻨاﺑراین سیستم تخصیص ﺑراساس کارﺁیی فﻨی ،روﺵ مکﻤل خوﺑی ﺑرای روﺵهای دیگر
تخصیص است .ﺑرای تضﻤین ایﻨکه مجوزهای کاهش انتشار ﺑتوانﻨد ﺑه هدف خود ﺑه عﻨوان
اﺑﺰاری ﺑرای تغیر سطح ﺁلودگی تا سطح ﺑهیﻨه اجتﻤاعی ﺑرسﻨد ،کل سطح انتشار در یک
مﻨطقه ،محدود شده است تا مجوزها ﺑرای کشورهایی که در این طرح مشارکت کردهاند
قاﺑل ارزیاﺑی شود .این کﻤیاﺑی ،انگیﺰه تجارت و مبادله مجوزها را ایجاد میکﻨد .ﺑرای ایﻨکه
مجوزها عﻤﻠکرد کارﺁمدی داشته ﺑاشﻨد ﺑاید معیارهای مختﻠفی از جﻤﻠه مسئولیت ،قاﺑﻠیت،
ﺑراﺑری ،اثرﺑخشی و توسعه پایدار در نظر گرفته شود (ژانگ و هﻤکاران .)3112 ،9در این
مطالعه در راستای تعیین میﺰان انتشار ﺑهیﻨه در کشورها ﺑه مﻨظور ایجاد یک شرایط ﺑرد-
ﺑرد 2ا ز نقطه نظر تاثیرات زیست محیطی و کارایی در مﻨطقه مورد مطالعه ،تخصیص
کارﺁمد مجوز انتشار ﺑا در نظر گرفتن شرایط اجتﻤاعی ،اقتصادی و اجتﻤاعی صورت
گرفتهاست .ﺑا ایجاد زمیﻨه مﻨاسب ﺑرای تحقق شرایط ﺑهیﻨه پارهتو میتوان این امکان را
فراهم ﺁورد که ﺑعد از رسیدن ﺑه مرز کارایی مشخص شده در مدل مورد استفاده ،هﻤه
کشورها در وضعیت مطﻠوﺑی ﺑه سرخواهﻨد ﺑرد .در ﺑخش دوم ،مبانی نظری و پیشیﻨه
تحقیق مورد ﺑررسی قرار میگیرد و در ﺑخش سوم ،روﺵشﻨاسی تحقیق ﺑررسی شدهاست.
توصیف دادهها و ﺑررسی تجرﺑی نتایج مدل ،موضوع ﺑخش چهارم است و در ﺑخش پﻨجم،
نتیجه گیری و توصیههای سیاستی ارائه شدهاست.

 -2ادبیات موضوع
ﺑاتوجه ﺑه تأثیر پروتکل کیوتو ﺑر کشورهای عضو اوپک و لﺰوم تعهد کاهش انتشار ﺑرای
این کشورها در دوره ﺑعدی پروتکل ،ضروری است کم هﺰیﻨهترین و کارﺁمدترین سیاست
انتخاب شود .لذا ﺑرنامه مجوزهای قاﺑل مبادله انتشار ﺑه عﻨوان اولین گام در امکان سﻨجی
تعامل کشورهای مﻨتخب عضو اوپک در تجارت مجوزهای انتشار گازهای گﻠخانهای ﺑه
1

Huaqing
Zhang Maio et al.
3
Zhang et al.
4
Win-win
2
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عﻨوان مقوله جدیدی وارد مباحث اقتصاد محیط زیست و سیاستگذاری کاهش انتشار
گازهای گﻠخانهای شدهاست .اﺑتدا سطح کل ﺁلودگی مشخص و سپس چگونگی تخصیص
ﺁن ﺑه واحدهای ﺁلوده کﻨﻨده ﺑررسی میشود .1نظریه «حقوق مالکیت» و قضیه «کوز» را
میتوان ﺑه عﻨوان مبانی نظری تجارت انتشار دانست (کوز .)1361 ،3اولین ﺑار ،مفاهیم
تجارت میﺰان مازاد حق انتشار و مفهوم حق انتشار قاﺑل معامﻠه توسط دالیس فرموله شد
(دالیس .)1361 ،9در دهه اخیر نیﺰ محققان زیادی حوزه تخصیص مجوزهای انتشار و
حقوق ﺁلودگی هوا را مورد مطالعه و ﺑررسی قراردادهاند (مکﻨﺰی 3111 ،2و چاوز.)3113 ،2
یکی از مباحث مهم مطرح شده در حوزه تغییرات ﺁب و هوایی ،ﺑحث عدالت است که
چالشهای متعددی را ایجاد کردهاست .ژاوو و وانگ 6در راستای دستیاﺑی ﺑه میﺰان
مشارکت عادالنه کشورها ،ﺑرنامههای تخصیص مجوز انتشار را ﺑه صورت تکامﻠی مورد
مطالعه قرار داده و روﺵهای تخصیص را ﺑه چهار گروه شاخص ،نظریه ﺑازیها ،روﺵ
ترکیبی و ﺑهیﻨه سازی دسته ﺑﻨدی کردهاند .وانگا و هﻤکاران 1ﺑا ﺑه کارگیری رویکرد
شاخص انتشار سرانه تجﻤعی و توانایی ﺑه پرداخت در مطالعه خود ﺑه این نتیجه رسیدهاند
که ﺑا توجه ﺑه سهﻤیه های مشخص شده ﺑرای کشورها در سال  3191کشورهای ضﻤیﻤه
یک ( )Iﺑاید نقش رهبری را در کاهش انتشار گازهای گﻠخانهای داشته ﺑاشﻨد .ژنﻠیانگ و
هﻤکاران 1نتایج حاصل از روﺵ های مختﻠف تخصیص اولیه مجوزهای انتشار از جﻤﻠه
روﺵهای مبتﻨی ﺑر محکزنی 3و انتشار قبﻠی (پدر خواندگی) 11و ارزﺵ شیپﻠی 11را مورد
ﺑررسی قرار داده اند .نتایج نشان دهﻨده ﺁن است که ﺑا وجود شباهت ستانده حاصل از
روﺵ محک زنی و ارزﺵ شیپﻠی ،روﺵ ارزﺵ شیپﻠی ﺑه عﻨوان یک روﺵ عادالنه در حوزه
تئوری انتخاب شدهاست .ﺑه مﻨظور ارائه نتایج واقعیتر جیکویان 13از رویکرد مسائل مکﻤل
1

Cap and Trade
Coase
3
Dales
4
Mackenzie
5
Chavez
6
Zhou.P & Wang.M
7
Wanga et al.
8
Zheliang et al.
9
Benchmarking
10
Grand fathering
11
Shapely value
12
Jaekyun
2
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ترکیبی در شرایط ترکیب عﻤﻠیات اجرایی ،سرمایه گذاری و تصﻤیﻤات حوزه تجارت انتشار
در ﺑازار تجدید ساختار شده ﺑرق استفاده کردهاست .چیو و هﻤکارانش 1ﺑرای ﺑررسی عادالنه
ﺑودن تخصیص ﺑین  32کشور اتحادیه اروپا از مدل ﺑهیﻨه سازی 3Super SBMZSG-DEA
استفاده کرده اند ،نتایج مبین ﺁن است که کشورهایی ﺑا رتبه کارایی ﺑاالتر ﺑاید میﺰان
انتشارشان را افﺰایش دهﻨد و ﺑرای واقعیتر و سازگارتر شدن تخصیص مجوزها ،کشورهای
درحالتوسعه نیﺰ ﺑاید کاهش محسوستری داشته ﺑاشﻨد .ژانگ مایو ،9ون و هﻤکاران 2و
شیانگ هو و هﻤکاران 2نیﺰ در مطالعه خود ﺑه ترتیب ﺑرای تخصیص مجوزهای انتشار CO2
و  6PM2.5ﺑا استفاده از مدل ،ZSG-DEAﺑه این نتیجه رسیدهاند که این مدلها میتواند
سبب ایجاد شرایط الزم ﺑرای محقق شدن ﺑهیﻨه پارهتو1در ﺑین استانهای چین شوند .ون
و هﻤکارانش 1ﺑا ایجاد یک نوﺁوری در مطالعه خود ﺑرای ﺑررسی چهار سﻨاریوی پیشﻨهادی
توسعه اقتصادی و محدودیتهای انتشار چین از مدلهای  ZSG-SBMاستفاده کردهاند.
نتایج نشان میدهد که طرح تخصیص ﺑر اساس این مدل متﻨاسب ﺑا نیازهای توسعه
اقتصاد کمکرﺑن چین در ﺑﻠﻨد مدت است.
لﺰوم توجه ویژه ﺑه رویکرد ﺑهیﻨه سازی ﺑه این سبب است که هﻤه فعالیتهای اقتصادی
از مﻨاﺑعی چون نیروی کار ،سرمایه و مﻨاﺑع طبیعی ﺑرای تولید ستاندههای خود استفاده
میکﻨﻨد و تﻨها ﺑخشی از مواد اولیه ﺑه ستانده قاﺑل استفاده تبدیل میگردد و ماﺑقی از
جﻤﻠه  CO2ﺑه عﻨوان پسﻤاند و ستانده نامطﻠوب وارد محیط زیست میشود .از این رو،
توجه ﺑه تواﺑع تولید در این حوزه امری ضروری است (کریم زادگان .)1933 ،3در محاسبات
مرﺑوط ﺑه تواﺑع تولید ،در رویکرد اقتصاد نئوکالسیک ﺑه دلیل مشخص نبودن قیﻤت ﺑازاری
ﺑرای ستاندههای نامطﻠوب از جﻤﻠه انتشار ( ،)CO2این ستاندهها در نظر گرفته نﻤیشدند.
این نقص سبب شد تا روﺵهای جدیدی مطرح شوند که توانایی ﺑررسی هﻤﺰمان
ستاندههای مطﻠوب و نامطﻠوب را داشته ﺑاشﻨد .یکی از روﺵهای مطرح شده در این حوزه
1

Chiu et al.
Super Slacks-Based Measure Zero Sum Gains Data Envelopment Analysis
3
Zhang Maio
4
Wen et al.
5
Xianhua et al.
 Pm2.5 6معادل ذرات قاﺑل استﻨشاق ﺑا قطر کوچکتر یا مساوی  3.2میکرومتر است.
7
Pareto optimality
8
Wen et al.
9
)Karimzadegan (2012
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ﺑرای حل این مشکل روﺵ  DEAمیﺑاشد .از مﺰیتهای استفاده از این روﺵ میتوان ﺑه
موارد ذیل اشاره کرد:
 امکان ﺑررسی هﻤﺰمان اهداف مرﺑوط ﺑه ستاندههای مطﻠوب ،نامطﻠوب و نهادهها عدم نیاز ﺑه وزن نهادهها و ستاندهها ﺑرخالف روﺵهای پارامتریک و عددی عدم نیا ز ﺑه اشکال تعیین شده تاﺑع و ﺑا شکل صریح تاﺑع تولید ﺑرخالف روﺵهایرگرسیون ﺁماری (جهانشاهﻠو و هﻤکاران.)1911 ،1
 ارائه الگویی ﺑرای رسیدن ﺑه سطح ﺑهیﻨه مصرف نهاده و تولید ستانده ﺑرایواحدهای تصﻤیم گیری ناکارا ،عالوه ﺑر تعیین کارایی و یا عدم کارایی و رتبه هر
واحد تصﻤیم گیرنده( ،حسین زاده لطفی و هﻤکاران.)1913 ،3
 حصول ﺑه نتایج دقیق و قاﺑﻠیت ارائه سیاست گذاری (پﻨگ و هﻤکاران.)3112 ،9محققان درصدد ﺑهبود مدلهای سﻨتی کارﺑردی ﺑرای ایجاد زمیﻨه استفاده از مدلهای
 DEAﺑه مﻨظور ﺑرﺁورد کارﺁیی زیستمحیطی ﺑا لحاظ ستاندههای نامطﻠوب هستﻨد .در
مدلهای ﺑهبود یافته  ،ﺑا توجه ﺑه مشخص ﺑودن هدف کﻠی انتشار ،هر واحد مستقل
تصﻤیمگیرنده )DMU( 2ﺑا یک محدودیت از نظر میﺰان انتشار روﺑرو است .ﺑه هﻤین جهت،
تخصیص مسئولیت کاهش انتشار ﺑه تخصیص میﺰان ستانده نامطﻠوب واﺑسته است و امکان
ﺑررسی میﺰان رقاﺑت و هﻤکاری ﺑین  DMUsوجود ندارد (هایﻠو .)3111 ،2لیﻨﺰ و هﻤکاران6
مدل  ZSG-DEAرا ﺑا در نظر گرفتن امکان مطالعه رقاﺑت و هﻤکاری ﺑین  DMUsرا
مطرح کردند .این روﺵ ،کارﺑرد ﺑسیار گستردهای در حوزه ارزیاﺑیهای کارﺁیی تخصیص
در میان  DMUsﺑرای زمانی را دارد که میﺰان انتشار محدود است .ایده اولیه مبتﻨی ﺑر
ثبات مقدار کل نهاده (ستانده) است ﺑه هﻤین سبب ،کاهش در نهاده (ستانده) یک واحد
تصﻤیمگیری سبب افﺰایش در نهاده (ستانده) واحدهای دیگر میشود .هﻤین امر ،تخصیص
مﻨاﺑع را ﺑسیار کارﺁمد خواهد کرد و  DMUsﺑا رکوردهای پایین کارﺁیی نیﺰ میتوانﻨد ﺑه
ﺑهترین مرز تولید ﺑرسﻨد (ژانگ.)3116 ،1
1

)Jahanshahloo et al. (2005
)Hosseinzadeh lotfi et al. (2009
3
Pang et al.
4
Decision making unit
5
Hailu
6
Lins et al.
7
Zhuang
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ﺁپاریسیو و هﻤکاران )3113( 1تحقیقات خود را ﺑر فرض ثاﺑت ﺑودن نهادهها در مسائل
مرﺑوط ﺑه تخصیص مجوزهای انتشار متﻤرکﺰ کردند و سه هدف ﺑه حداقل رساندن نهادهها،
حداکثر سازی ستانده مطﻠوب و حداقل کردن ستانده نامطﻠوب را دنبال نﻤودند .ﺑراساس
چارچوب پروتکل کیوتو گومﺰ و لیﻨﺰ )3111( 3مدل  ZSG-DEAرا در تخصیص مجدد
مجوز انتشار CO2در هر کشور ﺑه کار ﺑردند .همچﻨین سرروا )3111( 9ﺑرای تخصیص
مجدد انتشار گازهای گﻠخانهای ناشی از فعالیت ﺑخش کشاورزی در  12کشور عضو اتحادیه
اروپا از مدل ZSG-DEAاستفاده کردهاست .چانگ )3113( 2در مطالعه خود در کشورهای
عضو اتحادیه اروپا از مدل  ZSG-DEAﺑراساس یک مدل نهاده محور  CCRاستفاده
کردهاست .هر دو مدل نتایج ﺑهتر و عادالنهتری نسبت ﺑه سیستم تخصیص مجوز انتشار
اتحادیه اروپا  2EU-ETSارائه میکﻨﻨد .ﺑا توجه ﺑه ﺑررسی مطالعات موجود و ﺑه دلیل کارﺑرد
موفقیتﺁمیﺰ ،موثر و گسترده روﺵهای  DEAدر تخصیص مﻨاﺑع ،در این مطالعه نیﺰ ﺑرای
مشخص شدن میﺰان ﺑهیﻨه انتشار ( )CO2ﺑه عﻨوان ستانده نامطﻠوب از روﺵ ZSG-DEA
در مجﻤوعه مﻨتخبی از کشورهای هﻤسایه عضو اوپک ﺑه عﻨوان مجﻤوعه موفق و کارﺁمد
در تعامل کشورهای در حال توسعه استفاده شدهاست .ﺑررسی ادﺑیات موضوع در حوزه
تشکیل ﺑازارهای تجارت مجوز انتشار نشان میدهد که در گامهای اولیه ﺑرای حضور در
ﺑازارهای جهانی کشورها نیﺰ دست ﺑه راهاندازی ﺑازارهای درون کشوری و یا مﻨطقهای
میزنﻨد .ﺑه هﻤین سبب ﺑرای تشکیل یک ﺑازار مﻨطقهای در این مطالعه ،کشورهای عضو
اوپک مستقر در مﻨطقه خﻠیج فارس انتخاب شدهاست .ﺑه ﺑیان دیگر ،ﺑرخالف مطالعات
موجود که یا ﺑه ﺑررسیهای درون کشوری مانﻨد استانهای کشور چین و یا ﺑین کشوری
که تﻨها کشورهای توسعه یافته عضو اتحادیه اروپا را مورد مطالعه قرار دادهاند ،ﺑرای
نخستین ﺑار مجﻤوعه مﻨتخبی از کشورهای عضو اوپک ﺑه عﻨوان نﻤایﻨدهای از کشورهای
در حال توسعه مورد ﺑررسی قرار گرفتهاست .ﺑراساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
در راﺑطه ﺑا محیط زیست ،هﻤواره کشورهای عضو اوپک ضﻤن هﻤراهی ﺑا جامعه جهانی
خواستار کﻨترل انتشار گازهای گﻠخانهای ﺑودهاند .از سوی دیگر این کشورها ﺑا استفاده از
1

Aparicio et al.
Gomes & Lins
3
Serrao
4
Chang
5
)EU Emissions Trading System (EU ETS
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تﻤامی ظرفیتهای موجود در پروتکل کیوتو از جﻤﻠه امکان تجارت مجوزهای انتشار
میتوانﻨد ضررهای احتﻤالی اقتصادی ناشی از اجرای این تعهدات را ﺑه حداقل ﺑرسانﻨد .ﺑه
هﻤین دلیل،ئﻤطالعه حاضر میتواند ﺑه ایجاد زمیﻨه هﻤکاری ﺑین کشورهای عضو اوپک و
سهولت در اجرای مقررات مرﺑوط ﺑه انتشارگازهای گﻠخانهای در مﻨطقه در راستای
هﻤاهﻨگ شدن ﺑا اهداف ﺑین الﻤﻠﻠی زیستمحیطی کﻤک نﻤاید .همچﻨین تاکید میشود
که ﺑا توجه الﺰام وجود طرحهای مﻠی )NAP( 1و مﻨطقهای تخصیص و مبادله مجوزهای
انتشار در کشورهای عضو ﺑرنامه تجارت انتشار اتحادیه اروپا و همچﻨین کارﺁمد ﺑودن تجرﺑه
حضور در ﺑازار مﻨطقهای ﺑرای ورود و حضور موثر در ﺑازارهای جهانی ،مطالعات این چﻨیﻨی
میتواند راهگشا ﺑاشد.

 -3دادهها و روش شناسی تحقیق
 -1-3تعریف دادهها و متغیرهای مورد استفاده
در این مطالعه ﺑا فرض امکان کاهش متﻨاسب دیاکسیدکرﺑن ( )CO2و افﺰایش تولید
ناخالص داخﻠی ( )GDPﺑرای تخصیص انتشار در گروه کشورهای اوپک ﺑین اعضای مﻨطقه
خﻠیج فارس و ﺑرقراری شرایط ﺑهیﻨه پارهتو ﺑین ﺁنها مدل  ZSG-DEAدر سال 3112
ﺑرﺁورد شدهاست .مانﻨد مطالعات قبﻠی ژائو و هﻤکاران )3111( 3و ژائو و ﺁنگ)3111( 9
موجودی سرمایه ( ،)Kمصرف انرژی ( )Eو جﻤعیت ( )Pﺑه عﻨوان نهاده و تولید ناخالص
داخﻠی ( )GDPﺑه عﻨوان ستانده مطﻠوب و انتشار  CO2ﺑه عﻨوان ستانده نامطﻠوب در نظر
گرفته شدهاند .دادههای انتشار  CO2کشورها ﺑرحسب تن ،مصرف انرژی ﺑر حسب کیﻠوگرم
معادل نفت خام ،جﻤعیت ﺑرحسب نفر و تولید ناخالص داخﻠی (ﺑه قیﻤت ثاﺑت سال )3112
هﻤه کشورها از گﺰارﺵ شاخص توسعه جهانی )WDI( 2سال  3112ﺑانک جهانی استخراﺝ
شدهاست .داده مرﺑوط ﺑه تشکیل سرمایه را نﻤیتوان از هیچ پایگاه ﺁماری ﺑه طور مستقیم
ﺑه دست ﺁورد از این رو ،میتوان ﺑرای محاسبه میﺰان دقیق ﺁن از روﺵ هو و کائو )3111( 2
و ژانگ و هﻤکاران )3113( 6استفاده کرد.
1

National Allocation Plan
Zhou et al.
3
Zhou & Ang
4
World Development Indicators
5
Hu & kao
6
Zhang et al.
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𝑡𝐼 𝐾𝑡 = 𝐾𝑡−1 (1 − 𝛿𝑡 ) +

( )1
) 𝑡𝛿 𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 (1 −
() 3
در معادله( )3که ﺑرگرفته از معادله ( )1است 𝑡𝐼 را معادل تشکیل سرمایه ناخالص ﺑه
قیﻤت ثاﺑت  𝐾𝑡 ،3112موجودی ناخالص سرمایه در سال جاری 𝐾𝑡−1 ،موجودی ناخالص
سرمایه در سال قبل و 𝑡𝛿 نشان دهﻨده استهالک سرمایه در نظر گرفته میشود .اطالعات
مرﺑوط ﺑه موجوی ناخالص سرمایه در سالهای مختﻠف از گﺰارﺵ شاخص توسعه جهانی
( )WDIسال  3112ﺑانک جهانی استخراﺝ شده و طبق پیشﻨهاد ﺑسیاری از مطالعات
مرﺑوط مانﻨد وو 1و ژانگ و هﻤکاران 3استهالک سرمایه معادل  6درصد در نظر گرفته
شدهاست و تشکیل سرمایه ناخالص محاسبه شدهاست.
جدول ( :)1ویژگی آماری متغیرها
متغیر

نهاده/ستانده

میﻨیﻤم

ماکﺰیﻤم

میانگین

تشکیل سرمایه

نهاده

3332/211

9233111

311212.2

مصرف انرژی

نهاده

963999/2

3336126

1133111

جﻤعیت

نهاده

31/13162

111/2962

362/1262

تولید ناخالص داخﻠی

ستانده مطﻠوب

121331

2399219

3311361

انتشار دیاکسیدکرﺑن

ستانده نامطﻠوب

312/1111

6993/196

3323/313

مﻨبع :محاسبات محققین

در جدول ( ) 1ویژگی ﺁماری متغیرهای مورد استفاده ﺑه صورت خالصه ارائه شدهاست.
ﺁمارهای موجود از تشکیل سرمایه ﺑه عﻨوان یکی از نهادههای در نظر گرفته در مدل را
می توان ایﻨگونه تفسیر کرد که کشور عراق در ﺑین گروه کشور مورد ﺑررسی دارای ﺑیشترین
سطح تشکیل سرمایه میﺑاشد و در رتبه نخست و کشور کویت ﺑا کﻤترین میﺰان در رتبه
ششم قرار دارد .کشور کویت کﻤترین میﺰان مصرف انرژی و کﻤترین میﺰان انتشار در ﺑین
گروه کشور مورد ﺑررسی را دارد .کشور ایران حائﺰ ﺑاالترین رتبه از نظر میﺰان مصرف انرژی،
انتشار  CO2و جﻤعیت است .کشور عرﺑستان ﺑیشترین و کشور عراق کﻤترین میﺰان تولید
ناخالص داخﻠی را دارد.
 -2-3تحلیل پوششی دادهها ()DEA
Wu
Zhang et al.

1
2
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تحﻠیل پوششی دادههای ( )DEAیک روﺵ ﺑرنامه ریﺰی ریاضی غیر پارامتریک ﺑرای
اندازهگیری کارﺁیی نسبی مجﻤوعهای از واحدهای تصﻤیم گیرنده مشاﺑه ( )DMUsاست
(محالتی رایﻨی .)3119 ،1کارﺁیی فﻨی هر واحد عبارت است از نسبت ستاندههای موزون
ﺑه نهادههای موزون و روﺵ  DEAﺑه هر واحد اجازه میدهد تا وزنی از نهادهها و ستاندهها
را ﺑه مﻨظور حداکثر کردن میﺰان کارﺁیی انتخاب کﻨد .یک واحد تولیدی کارﺁمد از لحاظ
فﻨی قادر ﺑه پیدا کردن این وزنهای نهفته در مرز امکانات تولید است .ﺑرای نﻤونه در
مدلهای نهادهمحور ،این مرز نشان دهﻨده حداکثر مقدار ستانده است که توسط میﺰان
مشخص نهاده امکان تولید دارد و یا حداقل میﺰان نهاده ﺑرای دستیاﺑی ﺑه سطح مشخصی
از ستانده را نشان میدهد (گومﺰ و لیﻨﺰ .)3111 ،3در رویکرد  ،DEAﺑرای اندازه گیری
کارایی نسبی ﺑا فرض ﺑازده ثاﺑت نسبت ﺑه مقیاس ،چارنﺰ و هﻤکاران )1311( 9اولین مدل
پایهای را ﺑا نام  2CCRمطرح کردهاند .سپس ﺑانکر و هﻤکارانش )1312( 2ﺑا معرفی
مدلهای  6BCCفرض ﺑازده ثاﺑت 1در مدلهای  CCRرا ﺑه ﺑازده متغیر ﺑه مقیاس 1تغییر
داده و سبب توسعه این مدلها شدند .در سالهای اخیر ،تقسیمﺑﻨدهای جدیدی از
مدلهای نهادهمحور و ستانده محور ﺑرای مدلهای  BCCارائه شدهاست .در مدلهای
اصﻠی مانﻨد مدلهای  BCCو  CCRفرض اساسی که وجود دارد ﺁن است که نهادهها یا
ستاندههای هر DMUﺑر نهاده یا ستانده سایرین تأثیر نﻤیگذارد .البته شواهد نشان
میدهد که در ﺑرخی موارد این استقالل وجود ندارد .ﺑرای نﻤونه میتوان ﺑه ﺑﻨگاههای
تولیدی اشاره کرد که ﺑرای مقدار مشخص و ثاﺑتی از تقاضا ،سهم ﺑازار را ﺑین خودشان
تقسیم کردهاند و اگر یکی از این ﺑﻨگاهها از حالت ناکارﺁیی خارﺝ شود و توانایی تولیدی
ﺑیشتری پیدا کﻨد ﺑه واسطه مقدار ثاﺑت تقاضا سایرین ﺑاید تولید خود را کاهش دهﻨد
(لیﻨﺰ و گومﺰ .)3119 ،3از این رو ،زمیﻨه ﺑرای طراحی مدلهای جدید ﺑا قاﺑﻠیت ﺑررسی
امکان رقاﺑت فراهم شد.
1

Mahalati Rayeni
Gomes & Lins
3
Charnes et al.
4
)Charnes, Cooper and Rhodes (CCR
5
Banker et al.
6
)Banker, Charnes & Copeer(BCC
7
Constant Return to Scale
8
Variable returns to scale
9
Lins & Gomes
2
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 -3-3مدلهای ZSG-DEA
این مدلها شباهت زیادی ﺑه ﺑازیهای ﺑا جﻤع صفر 1درحوزه تئوری ﺑازیها دارد که ﺑرای
صفر شدن میﺰان پرداختی ،میﺰان عایدی ﺑازیگر ﺑرنده دقیقاً معادل ﺑا میﺰان ضرر ﺑازیگر
ﺑازندهاست (اوزﺑرن و راﺑیﻨشتاین .)1333 ،3ﺑرخالف ﺁنچه در مدلهای اصﻠی ﺑیان
شدهاست که ﺑﻨگاهها مستقل از هم ﺑه مرز کارﺁیی میرسﻨد در این مدلها ﺑر اساس
استراتژی «کاهش متﻨاسب» لیﻨﺰ ،9در صورتی که ﺑﻨگاهی ﺑرای رسیدن ﺑه کارﺁیی مقداری
از نهاده خود را از دست ﺑدهد ،ﺑه مﻨظور ثاﺑت نگه داشتن جﻤع کل نهادهها ،سایر ﺑﻨگاهها
نسبت ﺑه مقدار اولیه ﺑه هﻤان میﺰان نهاده ﺑیشتری در دسترس خواهﻨد داشت و هﻤین
فرض نشان دهﻨده کارﺁیی ﺑاالی تخصیص مﻨاﺑع ﺑین  DMUsاست (شیانگهو و هﻤکاران،2
 .)3112فرض کﻨید که ﺑه تعداد  DMU ،Gوجود داشته ﺑاشد که  Sنهاده را ﺑه  tستانده
تبدیل میکﻨﻨد .ﺑرای محاسبه کارﺁیی فﻨی این  DMUمیتوان از مدل ( )1که نشان دهﻨده
مدل کالسیک ستانده محور  CCRﺑا فرض استقالل ﺑﻨگاهها در رسیدن ﺑه مرز کارایی
میرسﻨد ،استفاده کرد (چارنﺰ:)1311 ،2

Max hg
G

()9

s. t. ∑ λg X ig ≤ X ig , i = 1,2, … , S
g=1

G

∑ λg yjg ≥ hg yjg , j = 1,2, … , t
g=1

λg ≥ 0 g = 1,2, … , G

در معادله ( hg )9معادل ﺑا کارایی  G ،DMUgنیﺰ کل تعداد  yjg ،DMUsمیﺰان  jامین
ستانده توسط  Xig ،DMUgمیﺰان  iامین نهاده مصرف شده توسط  DMUgو  λgنیﺰ ضریب
وزن میﺑاشد .ﺑعد از حل مدل ( )9و دستیاﺑی ﺑه رتبه کارﺁیی  DMUsمیتوان مدل ستانده
محور  ZSG-DEAرا ﺑراساس مدل ارائه شده در کار گومﺰ و لیﻨﺰ )3111( 6ﺑه صورت زیر
نوشت :
1

Zero-Sum Game
Osborn & rubinstein
3
Lins & Gomes
4
Xianhua et al.
5
Charnes et al.
6
Gomes & Lins
2
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()2

)yip (hp − 1
|
∑p≠k yip

332
Max hrg

hrg yig ≤ ∑ λp yip |1 −
p

∑ λp xjp ≤ xjg
p

λp ≥ 0 for ∀ p
ﺑرای محاسبه  hrgشاخص کارﺁیی محاسبه شده توسط مدل ZSG-DEAﺑرای DMUg

در معادله ( )2استفاده از  hpشاخص کارﺁیی توسعه یافته مستخرﺝ از مدل ( )9ﺑرای
 DMUPو  λpضریب وزن الﺰامی است .ﺑا توجه ﺑه مقدار  hrgمحاسبه شده و پارامترهای
مرﺑوطه در مدل ( )2میتوان تجدیدنظری در مورد روﺵ تخصیص مﻨاﺑع ﺑین DMUs
انجام داد (ژانگ و هﻤکاران .)3112 ،1نتایج نشان میدهﻨد که پس از تخصیص مجدد
مﻨاﺑع ﺑا استفاده از مدل  ZSG-DEAواحدها ﺑا درجات پایین کارﺁیی نیﺰ میتوانﻨد ﺑه
ﺑهترین مرز کارﺁیی ﺑرسﻨد (ژانگ.)3116 ،3

نمودار ( :)1مقایسه تخصیص در مدلهای  CCR-DEAو ZSG-DEA
مﻨبع :ژانگ و هﻤکاران(3112)9

نﻤودار ( )1اصل تخصیص ﺑر اساس مدل  ZSG-DEAدر مقایسه ﺑا  CCR-DEAﺑا یک
نهاده (داده) و یک ستانده را نشان میدهد .ﺑا مقایسه یک مدل ستانده محور  CCRﺑا
مدل  ZSG-DEAمیتوان ﺑه این نتیجه رسید که در مدل  CCRدر صورتی که در یک
واحد تصﻤیم گیرنده کارایی فﻨی پایین ﺑاشد مانﻨد  DMUفرضی Aمیتوان از طریق
1

Zhuang et al.
Zhuang
3
Zhuang et al.
2
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افﺰایش ستانده ،کارایی را افﺰایش داد .از سوی دیگر در صورت ﺑاال ﺑودن کارایی نسبت ﺑه
مرز مشخص شده در مدل  CCRدر یک  DMUفرضی مانﻨد  DMUBﺑا کاهش ستانده
میتوان ﺑه مرز کارایی رسید .ﺑعد از تخصیص مجدد ستاندهها هﻤه  DMUsﺑه مرز یکسان
کارﺁیی در مدل  ZSG-DEAمیرسﻨد (ژانگ و هﻤکاران.)3112 ،1
هﻤانطور که قبال گفته شد فرض اساسی در مدلهای  BCCو  CCRعدم تأثیر میﺰان
نهادهها یا ستاندهها در هر DMUﺑر سایر  DMUsاست ،ولی در مدلهای ﺑهبود یافته مانﻨد
 ZSG-DEAامکان ایجاد رقاﺑت و هﻤکاری ﺑین  DMUsدر نظر گرفته میشود .از این رو
ﺑا فرض امکان کاهش متﻨاسب دیاکسیدکرﺑن ( )CO2و تولید ناخالص داخﻠی ( )GDPدر
این مطالعه ﺑرای تخصیص ﺑهیﻨه انتشار  CO2در حالت وجود زمیﻨه هﻤکاری ﺑین
کشورهای مﻨتخب عضو اوپک از مدل  ZSG-DEAاستفاده شدهاست .هﻤانﻨد مطالعات
قبﻠی ژائو و هﻤکاران )3111( 3و ژائو و ﺁنگ )3111( 9موجودی سرمایه ( ،)Kمصرف انرژی
( )Eو جﻤعیت ( )Pﺑه عﻨوان نهاده و تولید ناخالص داخﻠی ( )GDPستانده مطﻠوب و انتشار
دیاکسیدکرﺑن ( )CO2ﺑه عﻨوان ستانده نامطﻠوب و ﺑا در نظر گرفتن فرض ﺑازده ثاﺑت ﺑه
مقیاس ،مدل کالن تولید اقتصادی ﺑه صورت زیر نوشته شده است:
()2

T = (E, K, POP(P), GDP(Y), CO2 (C)):
K

∑ λk Ek ≤ E
k=1
K

∑ λk K k ≤ K
k=1
K

∑ λk POPk ≤ POP
k=1
K

∑ λk GDPK ≥ GDP
k=1
K

∑ λk CO2k = CO2
k=1

λk ≥ 0 , k = 1,2, … , K

1

Zhuang et al.
Zhou et al.
3
Zhou & Ang
2
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ﺑراساس مدل ( )2امکان محاسبه ضریب انبساط  CO2که نشان دهﻨده میﺰان کارﺁیی فﻨی
 DMUKاست ،وجود دارد .تکﻨولوژی تولید زیستمحیطی  Tشرایط الزم ﺑرای هر دو فرض
امکان کاهش متﻨاسب  CO2تولید ناخالص داخﻠی 1و کاهش  CO2ﺑدون ایجاد هﺰیﻨه ﺑرای
تولید ناخالص داخﻠی3را ﺑرﺁورده میکﻨد.

Max hg
K

∑ λk K k ≤ K g

()6

k=1
K

∑ λk POPk ≤ POPg
k=1
K

∑ λk Ek ≤ Eg
k=1
K

∑ λk GDPK ≥ GDPg
k=1
K

∑ λk CO2k = CO2g
𝐾 k = 1,2, … ,

k=1

λk ≥ 0 ,

ﺑا در نظر گرفتن نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط گومﺰ و لیﻨﺰ 9مدل ( )6ﺑا توجه
ﺑه فرض 𝑔 ∑𝐾𝑘=1 𝜆𝑘 𝐶𝑂2𝑘 = 𝐶𝑂2ثاﺑت ﺑودن میﺰان انتشار 2ﺑرای تﻤام  DMUsو
تکﻨولوژی  DEAزیستمحیطی مدل  ZSG-DEAﺑرای تخصیص انتشار ﺑین کشورهای
مﻨتخب عضو اوپک قاﺑل محاسبهاست .هﻤانطور که در مدل ( )1مشخص است فرض ثاﺑت
و محدود ﺑودن میﺰان انتشار ﺑین  DMUsاین شرایط را ایجاد میکﻨد که اگر میﺰان انتشار
1

Weak disposability
Null-jointness
3
Gomes & Lins
 2در سﻨاریوهای ارائه شده توسط  2IPCCدر راستای محدود کردن میﺰان افﺰایش دمای کره زمین ناشی از تغییرات
ﺁب و هوایی 2ﺑرای پیش ﺑیﻨی روند انتشار دیاکسیدکرﺑن ﺑرای هر سال محدودیتی ﺑرای میﺰان انتشار در کل جهان
مشخص شده است .ﺑرای مثال در سال  3191در سﻨاریو  INDCمیﺰان مجاز ﺑرای انتشار جهان معادل ﺑا  96گیگاتن
و در سﻨاریو  221معادل  32گیگاتن ﺑوده است از این رو در این مطالعه سعی شده تا ﺑا توجه ﺑه این محدودیتها
فرض شود که در سال  3112اگر محدودیتی ﺑرای میﺰان انتشار وجود داشت شرایط ایجاد هﻤکاری ﺑین کشورهای
مﻨتخب چگونه ﺑود .این فرض دور از ذهن نیست زیرا طبق گﺰارﺵ ﺁژانس ارزیاﺑی محیط زیست هﻠﻨد از سال 3112
از شدت انتشار جهان کاسته شده است.
2
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در یک  DMUکاهش یاﺑد این میﺰان انتشار کاهش یافته ﺑین سایر  DMUsتقسیم
میشود.

Max hrg
K

∑ λk K k ≤ K g
k=1
K

∑ λk POPk ≤ POPg
k=1
∑K
k=1 λk Ek ≤ Eg
K

() 1

∑ λk GDPK ≥ GDPg
)CO2g (hrg − 1
| = hrg CO2g
∑k≠g CO2k

k=1
K

∑ λk CO2k |1 −

𝐾 𝑘 = 1,2, … ,

k=1

𝜆𝑘 ≥ 0 ,

 -4-3همکاری بین واحدهای تصمیم گیرنده ()DMUs
مدل  ZSG-DEAذکر شده نشان دهﻨده وضعیتی است که تﻨها یک  DMUدر تالﺵ ﺑرای
رسیدن ﺑه کارﺁیی است .در شرایط واقعی این امکان وجود دارد که ﺑیش از یک  DMUﺑه
طور هﻤﺰمان ﺑرای حداکثر کردن کارﺁیی خود تالﺵ کﻨﻨد که در این صورت زمیﻨه ﺑرای
رقاﺑت و هﻤکاری ﺑین  DMUsایجاد میشود .تأکید این مطالعه ﺑر پیدا کردن شرایط
هﻤکاری ﺑین  DMUsاست .ﺑه گونهای که شرایطی را در نظر میگیرد که DMUs
ائتالفهایی را ﺑرای کسب نهاده از  DMUsخارﺝ از ائتالف تشکیل میدهﻨد .ﺑه طور کﻠی
این مدلها ،یک ﺑرنامهریﺰی غیر خطی چﻨد هدفه ﺑین  DMUsﺑا ﺑهرهوری متفاوت در
ائتالف است .نتایج تحقیقات لیﻨﺰ و گومﺰ )3111 ،3119( 1ثاﺑت میکﻨد راﺑطه خطی ﺑین
 hrgو  hgو تحت شرایط  ZSG-DEAﺑه صورت ذیل وجود دارد.
()1

)∑kϵw CO2k (θgk hrg − 1
)
∑k∉w CO2k

hrg = hg (1 +

Lins & Gomes

1
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در معادله ( W ،)6ائتالف ﺑین  DMUsرا نشان میدهد که ( hgشاخص کارایی مستخرﺝ
h

از مدلهای  CCRکالسیک) ﺑاالتر از یک دارند و  θgk = g⁄hنسبت شاخص کارایی
k

کشور مورد ﺑررسی gﺑه کشور دیگری که در ائتالف  kحضور دارند ،است .ﺑقیه DMUs

متعﻠق ﺑه ائتالف ﺑاید میﺰان انتشارشان را ﺑه میﺰان ) ∑kϵw CO2k (θgk hrg − 1کاهش
دهﻨد ،که این میﺰان کاهش ﺑه سایر  DMUsخارﺝ از ائتالف میرسد .ﺑر این اساس
ضریب انبساط جدید  hrgﺑا ضرب عبارت )

)∑𝑘𝜖𝑤 𝐶𝑂2𝑘 (𝜃𝑔𝑘 ℎ𝑟𝑔 −1
𝑘∑𝑘∉𝑤 𝐶𝑂2

 (1 +در  hgﺑراﺑر

خواهد ﺑود (ژانگ و هﻤکاران.)3112 ،1
 -5-3تجزیه و تحلیل نتایج تجربی مدل تحقیق
در اولین گام ﺑا استفاده از نرم افﺰار گﻤﺰ hg 3ﺑرای گروه کشور مﻨتخب عضو اوپک در سال
 3112ﺑا توجه ﺑه معادله ( )2ﺑرﺁورده شده و نتایج ﺁن در جدول ( )3ﺁمده است.
جدول ( :)2رکورد  hgکشورهای منتخب عضو اوپک در سال 2114
کشور

3112

عرﺑستان

1/111191

عراق

1

ایران

1/121161

کویت

1

قطر

1

امارات

1

مﻨبع :محاسبات محققین

ﺑراساس ﺁمار ارائه شده در جدول ( )3کشورهای عراق ،کویت ،قطر و امارات شاخص hg

ﺑراﺑر یک دارند که این نتیجه ﺑیانگر ﺁن است که ﺑا در نظر گرفتن مجﻤوع شاخصهای
انتشار  ،CO2مصرف انرژی ،جﻤعیت و تشکیل سرمایه ،در این گروه در مقایسه ﺑا سایرین،
توسعه کﻤتری یافتهاند و میﺰان انتشار ﺑه نسبت سایر شاخصها در این کشورها ﺑسیار
ﺑاالست و ﺑرای کاهش میﺰان انتشار ﺑاید ﺑین سطوح فعﻠی نهادهها و ستاندهها هﻤاهﻨگی
ایجاد شود .همچﻨین کشورهای ایران و عرﺑستان که  hgﺑاالتری دارند در ردهﺑﻨدی
کشورهایی قرار میگیرند که کارﺁیی ﺑاالتری دارند .ﺑه ﺑیان دیگر در این کشورها ﺑه نسبت
Zhuang et al.
GAMS

1
2
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سایر کشورهای مورد ﺑررسی هﻤاهﻨگی ﺑیشتری ﺑین میﺰان مصرف نهادهها و ستاندهها
وجود دارد .در گام ﺑعدی ﺑرای مشخص شدن میﺰان ﺑهیﻨه انتشار در کشورهای مختﻠف
مدل  ZSG-DEAومعیار  hrgﺑکار گرفته شدهاست .ﺑا ﺑررسی رکوردهای  hrgو اولویتهای
مشخص شده کشورهای ﺑرای کاهش انتشار در جدول ( )9مشخص میشود که ،ﺑرای
دستیاﺑی ﺑه مرز جدید ZSG-DEAکشورهایی که  hrgﺑاالتر از یک دارند مجاز ﺑه افﺰایش
میﺰان انتشار  CO2خواهﻨد ﺑود.
جدول ( :)3رکورد  hrgو میزان بهینه انتشار براساس مدل ZSG-DEA

برای کشورهای منتخب عضو اوپک در سال 2114
مجاز
ﺑه

میﺰان مجوز

رتبه
ﺑﻨدی
کشورها

-31/1393

6
2

کشور

میﺰان انتشار
فعﻠی

hrg

میﺰان ﺑهیﻨه
انتشار

عرﺑستان

2196/21963

1/311

2122/231

کاهش

عراق

3912/91331

1/312

3311/139

کاهش

-92/2132

ایران

6993/19611

1/19

6291/191

افﺰایش

131/1321

1

کویت

312/11111

1/312

313/1112

کاهش

-19/1919

3

قطر

1161/11399

1/312

1123/111

کاهش

-11/2111

9

امارات

3122/16163

1/312

3139/232

کاهش

- 93/9962

2

مجﻤوع

11119/91233

11119/26113

1/326363211

مﻨبع :محاسبات محقق

ﺑه عﻨوان مثال ،ایران که در رتبه یک مصرف انرژی ،جﻤعیت و انتشار  CO2و رتبه دو
تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخﻠی در ﺑین کشورهای مﻨتخب عضو اوپک قرار دارد ،ﺑا
در نظر گرفتن جﻤیع شاخص ها و درگروه مورد ﺑررسی مجاز ﺑه افﺰایش انتشار  CO2ﺑه
میﺰان  131/1321تن خواهد ﺑود .کشورهای عرﺑستان ،عراق ،کویت ،قطر و امارات ﺑه دلیل
کوچکتر از یک ﺑودن رکورد  hrgﺑاید میﺰان انتشارشان را کاهش دهﻨد .نتایج را میتوان
ایﻨگونه تفسیر کرد :از ﺁنجایی که کشورهای عرﺑستان و عراق (ﺑا وجود حجم ﺑاالی انتشار
 )CO2در ﺑین سایر کشورها در گروه مور د ﺑررسی ﺑه ترتیب حائﺰ رتبه چهار در تشکیل
سرمایه و رتبه شش در تولید ناخالص داخﻠی هستﻨد ﺑا ﺑیشترین فشار ﺑرای کاهش میﺰان
انتشار روﺑرو خواهﻨد ﺑود .ﺑه هﻤین دلیل ﺑاید این کشورها در مسیر توسعه ﺁتی ﺑه ﺑهبود
توسعه هﻤاهﻨگ خود در زمیﻨههای اقتصادی ،اجتﻤاعی و انرژی توجه کﻨﻨد .مانﻨد مطالعات
مشاﺑه در این حوزه نتایج مبین ﺁن است که از ﺁنجایی که مجﻤوع میﺰان انتشار تغییر
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محسوسی نکرده ،لذا تخصیص جدید انتشار  CO2ﺑراساس مدل  ZSG-DEAمیتواند
کارﺁمدتر تﻠقی شود.

 -4نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
کاهش انتشار  CO2نیازمﻨد تالﺵ و مشارکت هﻤه کشورها است .از ﺁن جایی که میﺰان
انتشار مجاز در کشورها راﺑطه مستقیﻤی ﺑا عوامﻠی هﻤچون سطح توسعه اقتصادی،
اجتﻤاعی و نظایر ﺁن در هر مﻨطقه دارد و ﺑه دلیل ﺁنکه در دوره زمانی  1333تا 3112
کشورهای عضو اوپک ﺑه عﻨوان گروهی از کشورهای درحالتوسعه ﺑه طور متوسط سهﻤی
معادل  1/162از کل انتشار جهان را ﺑه خود اختصاص دادهاست ،1از این رو مشارکت این
گروه از کشورها نیﺰ در تالﺵهای ﺑین الﻤﻠﻠی حائﺰ اهﻤیت میﺑاشد .هدف این مقاله ﺁن
است که ﺑا وجود گﻤانه زنیها در مورد الﺰام تعهد ﺑرای هﻤه کشورهای جهان در سالهای
ﺑعد از  3131و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ﺑین کشورها ﺑتوان ﺑا فرض ایجاد هﻤان
محدودیت در سال  3112میﺰان ﺑهیﻨه انتشار ﺑرای دستیاﺑی ﺑه اهداف جهانی در ﺑین
مﻨتخبی از کشورهای عضو اوپک مشخص کﻨد .در هﻤین راستا و ﺑا استفاده از اصول
مرتبط ﺑا تخصیص عادالنه و انتشار سرانه  ،CO2سعی شدهاست ﺑا در نظر گرفتن  CO2ﺑه
عﻨوان ستانده نامطﻠوب و فرض ثاﺑت ﺑودن میﺰان انتشار ﺑرای اندازهگیری میﺰان ﺑهیﻨه
انتشار و کارﺁیی فﻨی (ضریب انبساط  )CO2از روﺵ تحﻠیل پوششی دادههای غیرخطی
 ZSG-DEAاستفاده شود.
در این رویکرد ﺑر خالف سایر رویکردها که کارﺁیی تﻨها ﺑراساس یک شاخص مانﻨد انتشار
 CO2ﺑه دست میﺁید و کشورها ﺑه صورت مﻨفرد مورد ﺑررسی قرار میگیرند ،کارﺁیی نسبی
کشورها ﺑراساس گروه کشور مورد ﺑررسی و ﺑا توجه ﺑه جﻤیع شاخصها محاسبه شدهاست.
ﺑه ﺑیان دیگر ،توجه ﺑه این نکته ضروری است که سیاستگذاریهای مرﺑوط ﺑه انتشار تﻨها
نباید ﺑه کاهش میﺰان انتشار معطوف شوند ﺑﻠکه ﺑاید ﺑه هﻤاهﻨگسازی ﺑین میﺰان سرمایه
گذاری و توسعه اقتصادی و میﺰان انتشار نیﺰ توجه نﻤود تا ﺑتوان ﺑه شرایط ﺑهیﻨه پاره تو
دست یافت .یکسان نبودن میﺰان واقعی انتشار و میﺰان ﺑهیﻨه مشخص شده در مدل ZSG-
 DEAﺑیانگر این موضوع است که کشورها نتوانستهاند ﺑه تعادلی ﺑین توسعه اقتصادی و
صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار ﺑرسﻨد .از مﻨظر تجﺰیه و تحﻠیلهای اقتصادی ﺑرخی از
 1محاسبه محققین
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کشورها ﺑا فشار ﺑیشتری ﺑرای کاهش انتشار روﺑرو هستﻨد .ﺑا این حال ﺑه دلیل ﺁن که
کشورهای عضو اوپک از جﻤﻠه گروههای استراتژیک در تأمین انرژی مﻨطقه و خود نیﺰ از
مصرف کﻨﻨدگان ﺑﺰرگ انرژی ﺑه شﻤار میﺁیﻨد محدود کردن مصرف و یا عرضه انرژی
ﺑرای دستیاﺑی ﺑه یک هدف جهانی شاید ﺑا مقاومتهایی روﺑرو شود .از طرفی ﺑا افﺰایش
درﺁمد و سطح استاندارد زندگی در این کشورها مردم نیازمﻨد مصرف انرژی ﺑیشتر خواهﻨد
ﺑود ﺑه هﻤین دلیل ﺑاید ﺑیشتر تالﺵها ﺑر روی ﺑهیﻨه سازی مصرف انرژی در کل کشورها
متﻤرکﺰ شود .ﺑرای نﻤونه میتوان ﺑه استفاده از سوختهای پاکتر از جﻤﻠه انرژیهای
خورشیدی ،گاز طبیعی و زمین گرمایی 1ﺑرای تأمین انرژی اولیه مورد نیاز داخﻠی و یا
طراحی و اجرای مﻤیﺰیهای زیستمحیطی در فرﺁیﻨدهای تولید و سایر صﻨایع واﺑسته ﺑه
انرژی ﺑه ویژه نفت و گاز اشاره کرد .امکان مبادله مجوزهای انتشار ﺑین کشورها از دیگر
اﺑﺰارهای اقتصادی است که در این حوزه کارﺑرد دارد .ﺑه طوریکه در کشورهایی که
پتانسیل ﺑیشتری ﺑرای کاهش انتشار وجود دارد ﺑایستی ﺑا ارائه تسهیالت ،محرکهای
مﻨاسب ﺑرای تالﺵ ﺑیشتر و کﻤکهای مالی ﺑرای حﻤایت از تحقیقات مرتبط صورت گیرد.
از طریق یک مکانیسم ﺑازاری شفاف ﺑا رعایت حقوق هﻤه ذیﻨفعان ،این اﺑﺰار اقتصادی
قاﺑﻠیت حصول ﺑه نتیجه مطﻠوب را مییاﺑد .ایجاد این ﺑازارها امکان انتقال تکﻨولوژی از
کشورهای توسعه یافتهتر ﺑه کشورهای کﻤتر توسعه یافته را نیﺰ فراهم میﺁورد .هم چﻨین
پیشﻨهاد میشود که ﺑرای دستیاﺑی ﺑه اهداف کاهش انتشار در سطح این گروه از کشورها
از اﺑﺰارهای مختﻠف اقتصادی مانﻨد ﺑسترسازی الزم ﺑرای تجارت مجوزهای انتشار ﺑین
کشورها و ظرفیت سازی و انتقال تکﻨولوژی ﺑهره ﺑرد.

Geothermal
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