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چكيده
برخي از پژوهشگران ،کاهش آلودگي از طريـس آزادسـازي تجـاري را عـاملي بـراي افـزايش کيفيـد
محي زيسد ميدانند .با اين وجود ،گروهي از اقتصـاددانان ادعـا مـيکننـد کـه آزادسـازي تجـاري بـا
تخصصي شدن برخي کشورها در توليد کاالهاي آلوده ،انرژيبر و يا سرمايهبر ،کيفيـد محـي زيسـد
را تنزل ميدهد .با توجه به اينكه مباني نظري موجود ،زمينههـايي را بـراي ارتبـاط مثبـد يـا منفـي ميـان
تجارت و محي زيسد مطرح ميکنند ،ضروري اسد اين موضوه از طريس مطالعـات تجربـي بررسـي
شود .بر اين اساس ،در اين مطالعه ،پرسـش اساسـي آن اسـد کـه تجـارت بـينالملـل ،چـه تـاثيري بـر
محي زيسد کشورهاي صادرکننده نفد دارد؟ براي اين منظور بـا اسـتفاده از مـدل دادههـاي تـابلويي
در سطح کشورهاي صادرکننده نفد و طي دوره زماني  6332-2266در قالب آثار ترکيبـي ،مقيـاس و
فني ،اثر تجارت بينالملل بر انتشار کربن کشورهاي منتخب صادرکننده نفد ،شناسايي رابطـه تجـارت
و آلودگي زيسدمحيطي در اين کشورها ارزيابي شده اسد .نتايج حاصـل از پـژوهش نشـان مـيدهـد
که با توجه به رابطه مثبد اثر باز بودن تجاري بر انتشار کربن ،فرضيه پناهگاه آلودگي براي کشـورهاي
صادرکننده نفد پذيرفته ميشود .همچنين با توجه به ارتباط ميان درآمد سـرانه و انتشـار کـربن در ايـن
کشــورها بــه صــورت  Nشــكل ،اثــر مقيــاس منف ـي اســد .عــالوه بــر ايــن ،افــزايش مزيــد رقــابتي و
سرمايهگذاري مستقيم خارجي منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهاي صـادرکننده نفـد مـيشـود
که به ترتيب نشاندهنده اثر مقياس و اثر فني منفي ناشي از تجارت اسد.
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 -1مقدمه
تجارت بـينالملـل مهـم تـرين ابـزار رشـد اقتصـادي اسـد و سـطح رفـاه را از طريـس تـامين
تقاضاهاي فردي و دولتي افزايش ميدهد .در کنار مزاياي مثبد تجارت بـينالملـل و منـافع
مصرفي و توليدي ناشي از آن ،تجارت بينالملل با برخي هزينـههـاي خـارجي همـراه اسـد
که بـه کشـورهاي فعـال در عرصـه اقتصـاد بـينالملـل تحميـل مـيشـود .يكـي از مهمتـرين
هزينه هاي خارجي ناشي از تجارت ،تـاثير آن بـر کـاهش کيفيـد محـي زيسـد اسـد کـه
توس اقتصاددانان محـي زيسـد بسـيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـد .البتـه اقتصـاددانان
محي زيسد ادعا نميکنند که تجارت بينالملل براي رشـد اقتصـادي زيـانبـار اسـد بلكـه
آنها نگران کاهش منابع طبيعي و افزايش آاليندههاي زيسدمحيطي هستند که درنهايد بر
کيفيد محي زيسد اثر منفي ميگذارد.
به همين دليل «همزمان با توسعه تجارت بينالملل و گسترش روند جهاني شـدن ،بررسـي
ارتباط بين تجارت بينالملل و محي زيسد افزايش يافتهاسـد» (زهيـب و همكـاران )2266 ،6بـه
نحوي که اثر زيسدمحيطي باز بودن تجاري ،يكي از سواالت مهم سياسدهاي تجـاري طـي 62

سال گذشته بوده و مورد توجه سياسدگذاران و اقتصاددانان قرار گرفته اسد (کوپلنـد و تيلـور،2
 2226و تيلور .)2227 ،9اهميد روزافزون ارتباط ميان تجارت بـينالملـل و محـي زيسـد از ايـن
واقعيد ناشي ميشود که هر دو مولفه از ضروريات و مباني مهم دستيابي به توسعه پايدار هسـتند.
اينكه الگوي تجارت و سياسدهاي تجاري يك کشور منجـر بـه آلـودهتـر شـدن محـي زيسـد
ميشود يا خير ،سوالي اسد که بايد به دقد به آن پاسخ داده شود.

برخي از محققان عقيده دارنـد کـه آزادسـازي تجـاري ،تخصـيص منـابع داخلـي را
بهبود ميبخشد ،آلودگي را کاهش داده و مصرف انرژي را تقليل مـيدهـد .دليـل ايـن امـر
افزايش جريان انتقال تكنولوژي هاي نو بـه کشـورهاي درحـال توسـعه اسـد کـه جـايگزين
تكنولوژيهاي قديمي ميشوند که به شدت انرژيبر بودهاند (مطالعه انجام شده توس سبيا
و همكــاران .)2267،7در ديگــر مقــاالت نظيــر بــراک )6333( 6نشــان داده شــده اســد کــه

1- Zohaib and et al.
2- Copeland and Taylor
3- Taylor
4- Sbia and et al.
5- Brack
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آزادسازي تجاري ،درهاي شرکدهاي بينالمللي متخصص در انرژي پاک و سبز را باز ميکنـد
و نتيجه آن سودمند بودن آزادسازي براي محي زيسد اسد (حكيمي و حمدي.)2265 ،6

در حالي که تعداد زيادي از مطالعات بر منافع ناشي از تجارت تمرکز کردهاند و نشـان
ميدهند که تجارت بينالملل ابزاري براي ارتقاي رشد اقتصادي در کشورهاي تجـارتکننـده
به ويژه کشورهاي در حال توسعه اسـد ،برخـي از اقتصـاددانان ادعـا مـيکننـد کـه بـاز بـودن
تجاري نهتنها رفاه توليدکنندگان و مصرفکنندگان را افزايش نميدهد ،بلكه بـا فعاليـدهـاي
تجاري مختلف ،کيفيد محي زيسد را تنزل ميدهد .پيرو نگـرش يادشـده ،در طـرف ديگـر
ادبيات تجربي ،محققان نشان دادهاند کـه آزادسـازي تجـاري کيفيـد محـي زيسـد را تقليـل
ميدهد .براي مثال ،مطالعه انجام شـده توسـ لـوپز )6337( 2نشـان مـيدهـد کـه «آزادسـازي
تجاري منجر به افـزايش فعاليـدهـاي انـرژيمحـور نظيـر کارخانجـات و حمـلونقـل شـده و
درنهايد انتشـار آلـودگي را افـزايش مـيدهـد» (حكيمـي و حمـدي .)2265 ،از آنجـايي کـه
نظريههاي موجود ،زمينههايي را براي هر دو ارتباط مثبد و منفي بين تجـارت و محـي زيسـد
مطرح ميکنند ،ضروري اسد اين موضوه از طريس مطالعات تجربي بررسي و ارزيابي شود.
در عرصه تجارت بين الملل ،نفد خام از نظر ارزش و حجم ،بزرگ ترين محصول
در تجارت بين الملل محسوب مي شود و نقـش مهمـي در اقتصـاد کشـورهاي توليدکننـده
نفد (صادرکنندگان نفد) و کشورهاي مصرف کننده (واردکننـدگان نفـد) دارد .رشـد
اقتصــادي کشــورهاي صــادرکننده نفــد و بــه طــور خــاص ،کشــورهاي درحــال توســعه،
وابستگي زيادي به درآمدهاي صادراتي نفد دارد .همچنين کشورهاي صـادرکننده نفـد
از حيث ذخاير نفتي با يكديگر متفاوت هستند و از نظر مزيد هاي نسبي نيز تفاوت دارند.
به همين دليل سياسد گذاري هاي اقتصاد کالن اين کشورها بايد مطابس با منابع موجود در
هر کشور صورت گيرد .در اين ميان يكي از مسائل مهم درخصوص تجارت نفد ،حفـظ
محي زيسد و توسعه پايدار اسد که ضرورت توجه به سياسد هـاي تجـاري کشـورهاي
صادرکننده نفد را پررنگ ميسازد.
در حــال حاضــر ،کشــورهاي صــادرکننده نفــد اعــم از اوپــك و غيراوپــك در
موضوعات انرژي عملكرد يكساني در توليد آالينده در جهان دارند .بهعنوان نمونه ،روسـيه
1- Hakimi and Hamdi
)2- Lopez (1994
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از گروه کشورهاي غيراوپك و ايران و نيجريه از گروه کشـورهاي اوپـك از بـزرگتـرين
توليدکنندگان گازهاي فلر (گازهاي همراه سوزانده شده در ميادين نفتي) هستند.
آمارها نشان ميدهد شاخص شدت انرژي ،روند تا حدودي باثبات را در زمـان طـي
کرده و بـه ويـژه در گـروه کشـورهاي اوپـك همچنـان در سـطوح بـاالتر از اسـتانداردهاي
کشورهاي توسعه يافته ،حفظ شده اسد (آمارنامـه دپارتمـان کـاهش گازهـاي فلـر ،بانـك
جهاني .)2262 6در کنـار چـالشهـاي يادشـده ،توسـعه صـنايع انـرژيبـر در ايـن کشـورها،
ضرورت توجه به کاهش انتشار کربن و آلودگي را بيش از گذشته نمايان ميسازد.
بــا توجــه بــه مطالــب يادشــده ،بررســي تجربــي ارتبــاط ميــان تجــارت بــينالملــل و
محي زيسد براي کشورهاي صادرکننده نفد از اهميـد خاصـي برخـوردار اسـد .بـهايـن
معني که اگر افزايش سطح تجارت بينالملل باعث افزايش يا ارتقاي کيفيـد محـي زيسـد
شود ،سياسدهاي آزادسازي تجـاري توصـيه مـيشـود ،امـا در صـورت بـرآورد اثـر منفـي
تجارت بينالملل بر وضعيد محي زيسد ،سياسدگذاران بايد قبل از اقدام به سياسدهـاي
آزادسازي تجاري ،اقدامات الزم ،براي رقابـدپـذيري بيشـتر اقتصـاد در توليـد و صـادرات
کاالهاي پاک و همچنين تدوين قوانين و مقررات موافس با محي زيسد مدنظر قرار دهند.
در اين مطالعه اين مساله مورد بررسي قرار خواهد گرفد کـه تجـارت بـينالملـل ،چـه
تاثيري بر انتشار کربن در ميان دو گروه کشـورهاي در حـال توسـعه صـادرکننده نفـد شـامل
کشورهاي عیو اوپك و غيراوپك خواهد داشد .براي اين منظور از روش دادههاي تـابلويي
در سطح کشورهاي منتخب در حال توسعه صادرکننده نفـد ،طـي دوره زمـاني 6332-2266
ميالدي استفاده شده اسد تا بتوان عوامل موثر بر انتشار  CO2کشورهاي صـادرکننده نفـد را
شناسايي و اثر تجارت بر آلودگي زيسدمحيطي اين کشورها را ارزيابي کرد.
مقاله حاضر در اين بخشها سازماندهي شـده اسـد :در بخـش دوم ،ادبيـات نظـري
مرتب با اثر تجارت بر محي زيسد بيان مي شود .در بخش سوم شواهد تجربي موضـوه بـه
اختصار بيان شده اسد و بخش چهارم ،به معرفي روششناسي دادههاي تـابلويي اختصـاص
دارد .همچنين تحليل تجربي ،ساختار الگـو و تجزيـه و تحليـل نتـايج در بخـش پـنجم ارائـه
خواهد شد .در نهايد در بخش ششم نتايج تحقيس و توصيههـاي سياسـتي در رابطـه بـا آثـار

)1- Global Gas Flaring Reduction Department (2012
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بازبودن تجاري ،مزيد رقابتي ،شدت مصرف انرژي و سرمايهگـذاري مسـتقيم خـارجي بـر
انتشار کربن بيان ميشود.

 -2مباني نظری :ارتباط الگوی تجارت بينالملل با محيط زيست
به منظور بررسي اثر حقيقي تجارت بر محي زيسد ،مباني نظري متفاوتي به شكل رواب
پويا ميان تجارت بين الملل ،مصرف انرژي ،رشد اقتصادي و آلودگي محي زيسد مطرح
شده اسد و زمينه هاي مختلفي را براي اثرگذاري تجارت بين الملل بر محي زيسـد ارائـه
کرده اسد .يكي از متداولترين نظريـه هـاي موجـود در مباحـث محـي زيسـد ،منحنـي
زيسد محيطي کوزنت  )EKC( 6اسد .فرضيه  EKCيك ابزار نظري اسد کـه بـهطـور
وسيعي براي اندازه گيري و سنجش ارتباط بين محي زيسد و متغيرهاي اقتصادي بـه کـار
مــي رود .در ايــن فرضــيه ادعــا شــده اســد کــه ارتبــاط ميــان رشــد اقتصــادي و آلــودگي
محي زيسد به شكل يك منحني  Uشكل اسد که توس برخي مطالعات نظير مطالعات

ارو ،بالين ،کوزتانزا و همكاران ،) 6336( 2کول ،راينر و بات  )6332( 9تاييد شـده اسـد.
در عين حال در برخـي مطالعـات پيشـگام ،ماننـد گروسـمن و کروگـر ،)6336( 7فرضـيه
 EKCبررســي شــد و شــواهدي از ارتبــاط بــين درآمــد حقيقــي و کــاهش آلــودگي
محي زيسد به شكل  Uبرعك نشان داده شد.
گروسمن و کروگر ( )6336اولين افرادي بودند که چارچوب نظـري بـراي بررسـي
اثرات زيسدمحيطي ناشي از تجارت خارجي را پايهگذاري کردنـد .در مطالعـات آنهـا بـا
استفاده از فرضيه  EKCروي توافس تجارت آزاد آمريكاي شمالي )NAFTA( 6تمرکز شد.
آنها اثرات تجارت بر محي زيسد را به سه اثر تقسيم کردند؛ اثر مقيـاس ،اثـر سـاختاري و
اثر فني .آن هـا دريافتنـد کـه رشـد اقتصـادي (اثـر مقيـاس) مهـمتـرين عـاملي اسـد کـه بـر
محي زيسد اثر ميگذارد.
پيرو مطالعه گروسمن و کروگر ( ،)6336مطالعات تجربـي زيـادي از طريـس منحنـي
زيسدمحيطي کوزنت بـه ارتبـاط ميـان درآمـد و محـي زيسـد پرداختنـد .نتـايج تجربـي
1- Environmental Kuznets Curve
2- Arrow, Bolin, Costanza and et al..
3- Cole, Rayner and Bates
4- Grossman and Krueger
5- North America Free Trade Agreement
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حاصل از مطالعات بدون نتيجه مانده اسد ،زيرا  EKCبه شـكل  Uبـرعك

(آنسـواتگي،6

 2229و پانايوتو N ،)6339 ،2شكل (فريدل و گتزنر 2229 ،9و وينسند )6332 ،7و به شـكل
 Nبرعك

(شاو ،يانگ ،يو و يو )2266 ،6نشان داده شده اسد.

گروه اندکي از مطالعات نيز شراي چندگانه درآمد سـرانه را بـا ديگـر متغيرهـاي
5

مشخصــه نظيــر تجــارت و ســرمايه گــذاري مســتقيم خــارجي ( )FDIدر بــرآورد EKC

ترکيب کرده و سعي کردند تا تعديالتي را روي مدل  EKCپايه انجام دهند .تعـدادي از
مطالعات نظري هم به بررسي ارتباط ميـان آلـودگي محـي زيسـد و  FDIپرداختـهانـد؛

فرانكل و رومر ) 6333( 2اعتقاد داشتند که آزادسازي مالي و توسعه مالي مي توانـد FDI

را جذب کند که در برگشد رشـد اقتصـادي را تسـريع مـيکنـد و مـي توانـد بـر پويـايي

عملكرد محي زيسد اثر گذارد (رن و همكاران)2267 ،3

از جمله مطالعاتي که مباني نظري ارتباط ميان تجارت و محي زيسد را توسـعه داده
اسد ،مطالعه آنتويلر ،کوپلند و تيلور )2226( 3اسد .آنها اين نكته را بـه مطالعـات تجربـي
اضافه کردهاند که آزادسازي تجاري مي تواند ايجاد آلودگي را به سه روش متاثر کند؛ اول
آنكه اثر آزادسازي تجارت بر محي زيسد ميتواند ناشي از اثـر مقيـاس باشـد .افـزايش در
مقياس فعاليدهاي اقتصادي ،آلودگي را افزايش ميدهد .اثر دوم ميتواند ناشي از اثـر فنـي
يا روش توليد باشدکه تفاوت شيوه هاي توليد را شامل مي شود و اينكه نهاده هاي بكـار رفتـه
در توليد با يكديگر متفاوت هستند .اثر سوم اثر ترکيبي اسد .با توجه به اينكـه هـر کـااليي
تمايل به آلودگي خودش را دارد ،ترکيب کاالهايي که تجارت ميشوند ،مـيتوانـد انـدازه
آلودگي در هر کشور را تغيير دهد.
طبس بررسي آنتويلر و همكاران ( )2226تجارت براي آلودگي محي زيسد لزومـا بـا
تاثير منفي همراه نيسد .بهويژه اگر درآمد حقيقي باالتر به واسطه آزادسـازي تجـاري حاصـل
شود ،سطح باالتر توسـعه اقتصـادي منجـر بـه توانـايي بيشـتر و تمايـل اقتصـاد بـه تجهيـزات بـا
1- Ansuategi
2- Panayotou
3- Friedl, Getzner
4- Vincent
5- Shao, Yang , Yu and Yu
6- Foreign Direct Investment
7- Frankel and Romer
8- Ren and et al..
9- Antweiler, Copeland and Taylor
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آاليندگي کمتر ،قوانين و مقررات و مسائل زيسدمحيطي بهبـود يافتـه مـيشـود و در نهايـد،
کيفيد محي زيسد افزايش مييابد .بـه عـالوه مقيـاس بـاالتر فعاليـد اقتصـادي کـه ناشـي از
بازبودن تجاري اسد ،جسد وجوي تكنيـك هـا يـا روش هـاي توليـد پـاک تـر را تشـويس
مي کند .اين امر منجر به کاهش انتشار آلودگي مي شود .به بيـان ديگـر ،بـازبودن تجـاري
مي تواند اثرات مطلوبي بر محي زيسد داشته باشد به شرط آنكه منافع درآمـدي بهمـراه
داشته باشد که برخي کشورها را قادر مي سازد در صنايع به نسبد پاک تر متخصص شوند
(کوپلند و تيلور.)2269 ،
کوپلند و تيلور ( ،)2269اثر بازبودن تجاري بـر محـي زيسـد را ناشـي از دو کانـال
ميدانند؛ اثر مقياس و اثر ترکيبي .تجـارت منجـر بـه افـزايش سـطح فعاليـدهـاي اقتصـادي
مي شود و توليد و مصرف کاالها و خدمات را افزايش ميدهد .ايـن فعاليـدهـا هزينـههـاي
محي زيسد را بهطور آشكاري افزايش ميدهد و اين نتيجه حاصل ميشود کـه از افـزايش
فعاليدهاي اقتصادي که بهواسطه بازبودن تجاري متاثر شده اسد ،ميتواند محي زيسـد را
تخريب کند .همچنين ،اثر ترکيبي اشاره به اثر تجارت بـر ترکيـب توليـد در ميـان کشـورها
دارد .کوپلند و تيلور ( )2269مطرح ميکنند که کشورهاي فقير با قوانين زيسدمحيطـي بـه
نسبد ضعيفتر در توليد کاالهاي آلودهکننده تخصص مييابنـد در حـالي کـه کشـورهاي
ثروتمند با سياسدهاي سـخدگيرانـه زيسـدمحيطـي در توليـد کاالهـاي پـاک متخصـص
مي شوند .اين مسأله باعث انتقال صنايع آلودهکننده از کشورهاي توسعه يافته بـه کشـورهاي
درحال توسعه ميشود .اين نظر بـا ديـدگاه بايـك و همكـاران )2223( 6سـازگار اسـد کـه
دريافتند تجارت و درآمد برکيفيـد محـي زيسـد کشـورهاي توسـعه يافتـه تـاثير مطلـوبي
مي گذارد .تجمع صـنايع آلـودهکننـده در کشـورهاي فقيـر و کمتـر توسـعهيافتـه بـه شـدت
آلودگي را در آن کشورها افزايش ميدهد به نحوي که آنهـا قربـاني مصـرف کشـورهاي
توسعه يافته و ثروتمند شدهاند.
با توجه به ادبيات نظري موجـود در تبيـين رابطـه ميـان تجـارت بـينالملـل و محـي
زيسد ،نقاط مشترک ادبيات موجود بر سه اثر مقياس ،اثر ترکيبي و اثر فني تاکيد ميکننـد
که به شكل کلي زير قابل ارائه اسد:

1- Bake and et al..
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اثر ترکيبي :به واسطه بازبودن تجارت ،کشورها ترکيب توليد خود را تغيير ميدهنـد
و قادر هستند کاالهايي را توليد کنند که در توليد آنها مزيـد رقـابتي بيشـتري دارنـد .ايـن
توليد انبوه از کاالها به کشورهايي که مزيد رقابتي در توليد آنها ندارند ،صـادر مـيشـود.
تقسيم کار بينالمللي و تخصصي شدن ،بهرهوري و کارايي را افزايش داده کـه خـود منجـر
به افزايش مقياس توليد ميشود .اگر به واسطه تجـارت ،رشـد بخـشهـاي صـادراتي کمتـر
آلوده کننده نسبد به بخش واردکننده افزايش يابد ،اثر خالص بر محي زيسد مثبد اسـد،
اما از آنجايي که صادرات يك کشور توس سـاير کشـورها وارد مـي شـود ،بنـابراين همـه
کشورها نميتوانند در تكنولوژي پاک تخصصي شوند .بـهايـن ترتيـب تجـارت بـينالملـل،
منجر به توزيع مجدد انتشار آلودگي محلي در جهان ميشود به اين صورت که آلـودگي از
کشورهايي که مزيد رقابتي در صنايع کمتر آلودهکننده دارند به کشورهايي منتقل ميشود
که به صورت طبيعي مزيد رقابتي آنها در صنايع آلودهکننده اسد .اين اثر تحد عنوان اثر
ساختاري نيز شناخته ميشود.
فرضيه پناهگاه آلـودگي )PHH( 6کـه در محتـواي تجـارت و محـي زيسـد بكـار
مــيرود اشــاره بــه اثــر ترکيبــي دارد .فرضــيه پناهگــاه آلــودگي زمــاني اتفــاق مــيافتــد کــه

استانداردهاي پايين زيسدمحيطي منشأ پيدايش مزيدهـاي نسـبي و تغييـر الگـوي تجـارت
ميشوند .طبس اين نظريه ،کشورهاي درحال توسعه در توليد کاالهـاي آلـودهکننـده مزيـد
نسبي پيدا ميکنند ،زيرا قوانين ماليمتري دارند .در نتيجه پ

از آزادسازي تجـارت ،توليـد

کاالهاي آلوده به کشورهاي درحال توسعه منتقل مـيشـود .بنـابراين ،اثـر ترکيبـي ناشـي از
تجارت مي توانـد مثبـد و يـا منفـي باشـد کـه بسـتگي بـه وفـور منـابع کشـور و چگـونگي
2
سياسدهاي زيسد محيطي آن کشور دارد کـه بـه ترتيـب تحـد عنـوان اثـر کـار-سـرمايه
( )KLEو اثر قوانين زيسد محيطي )ERE( 9ناميده ميشود.
کشورهايي با نسبد  K/Lباالتر ،مزيد رقابتي در کاالهاي سرمايهبر (يعني کاالهـاي
آلودهتر) دارند ،بنابراين آلودگي بيشتري منتشر ميکنند .باز بودن تجاري اثرات اين مزيـد
رقابتي را تقويد مي کند .همانطور که پيشتر بيان شد چگونگي قوانين زيسدمحيطي نيز اين
مزيد رقابتي را متاثر ميکند.
1- Pollution Haven Hypothesis
2- Capital-Labor-Effect
3- Environmental Regulation Effect
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اثر مقياس :بازبودن تجاري ميتواند فعاليدهاي اقتصادي را افزايش دهد و منجر بـه
فعاليد اقتصادي کاراتر شود .اثر افزايش فعاليد اقتصادي بر محي زيسـد مـيتوانـد مثبـد
باشد در صورتي که ثروت بيشتري توليد شده و آن ثروت توس دولد يا مصرفکنندگان
براي حمايد از محي زيسد بهکار رود .همچنين اثر مقياس ميتواند منفي باشـد؛ مـيدانـيم
که آلودگي با مصرف و توليد ،ايجاد ميشود در نتيجه افزايش مقياس فعاليدهاي اقتصادي
بهطور قطع بر محي زيسد اثرگذار اسد .رشد اقتصادي در توليد کاالي خـاص بـا ضـريب
تاثير معين آلودگي ،همواره براي محي زيسد خطرناک اسد.
اثر فني :اثر فني ميتوانـد ناشـي از بكـارگيري روشهـاي مختلـف توليـد باشـد کـه
توس توليدکنندگان مختلف بهکار ميرود .نهادههاي مختلفي که براي توليد کاالي خاص
بــا يكــديگر ترکيــب مــيشــوند در مواجهــه بــا محــي زيســد متفــاوت هســتند .اگــر اشــاعه
تكنولــوژي جديــد بــراي محــي زيســد ســودمند باشــد ،آنگــاه تجــارت بــينالملــل بــراي
محي زيسد سودمند خواهـد بـود .بـا افـزايش تجـارت و بـهطـور خـاص ،افـزايش جريـان
ســرمايهگــذاري مســتقيم خــارجي ايــن احتمــال وجــود دارد کــه تكنولــوژيهــاي مــدرن از
کشورهاي توسعه يافتـه بـه کشـورهاي درحـال توسـعه منتقـل شـود .بـا توجـه بـه اينكـه ايـن
تكنولوژيها در مقايسه با روشهاي سنتي کاراتر و پاکتر هستند ،ادبيات نظري موجود بـر
اثر فني مثبد تاکيد ميکنـد ،زيـرا تجـارت بـينالملـل ،کشـورهاي درحـال توسـعه را قـادر
مي سازد همان محصول را بـا آلـودگي کمتـري توليـد کننـد .ايـن موضـوه توسـ کـول و
اليوت )2229( 6مطرح شده اسد.
بــا توجــه بــه ادبيــات نظــري موجــود ،اثــر خــالص تجــارت بــينالملــل بــر کيفيــد
محي زيسد ميتواند مثبد يا منفي باشد که بيانگر خـالص اثـرات ترکيبـي ،مقيـاس و فنـي
اسد .بنابراين ،ادبيات نظري بهطور کل قادر نيسد اثر تجارت بينالملل بر آلودگي را تببين
کرده و تاثير مثبد و يا منفي آنرا توجيه کند .شواهد تجربي بـراي بررسـي اثـر تجـارت بـر
محي زيسد نشان خواهد داد که ک دام اثـر از سـه اثـر يادشـده در انتشـار آلـودگي مـوثرتر
خواهند يود .در ادامه برخي از شواهد تجربي موجود منطبس با ادبيات نظري طرح شده ارائـه
خواهد شد.

1- Cole and Elliot
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 -3مروری بر مطالعات تجربي
کروگر و گروسمن ( )6336با بررسي اثر زيسدمحيطي نفتا ( )NAFTAمطرح کردنـد کـه
با رفع محدوديدهاي پيشروي تجارت آزاد ،محي زيسد تحد تاثير قـرار مـيگيـرد کـه
اين امر مي تواند ناشي از افزايش مقياس فعاليد اقتصادي و تغيير ترکيب توليد و روشهـاي
توليد باشد .در اين مطالعه دادههاي مقطعي محدوده شهري  72کشور را بهکار بردند تـا اثـر
بــازبودن تجــاري روي محــي زيســد نشــان داده شــود .پيــرو مطالعــه کروگــر و گروســمن

( ،)6336وايكوف و روپ )6337( 6ارتباط بين بازبودن تجارت و انتشار  CO2جهاني را در
کشورهاي  OECDبررسي کردند .آنها دريافتند که بهطـور متوسـ حـدود  69درصـد از
کل انتشار  CO2جهاني از شش کشور بزرگ  OECDو در کارخانـههـاي وارداتـي آنهـا

طي  6337-35بوده اسد .در ادامه کوپلند و تيلور 6337( 2و  )6336مدلي را براي تجـارت
شمال -جنوب بهکار گرفتند تا ارتباط بين تجـارت بـينالملـل و آلـودگي را بررسـي کننـد.
نتــايج مطالعــات آنهــا نشــان داد کــه تجــارت آزاد مــيتوانــد کيفيــد محــي زيســد را در
کشورهاي توسعهيافته افزايش دهد ،اما در کشورهاي درحال توسـعه ممكـن اسـد تجـارت
موافس با محي زيسد نباشد .بنابراين ،تجارت بينالملل ميتواند اثر منفـي بـر محـي زيسـد
کشورهاي درحال توسعه داشته باشد.
رادل )6333( 9مطالعه متفاوتي را براي بررسي تجارت بينالملل روي محـي زيسـد
انجام داد .نتايج مطالعه وي نشان داد که تجارت بينالملـل يـك عامـل مهـم در نـرخ بـاالي
جنگلزدايي اسد .به ويژه تجارت آمريكـاي التـين و آسـياي شـرقي بـا کشـورهاي توسـعه
يافته ،آنها را مجبور به افزايش جنگلزدايـي کـرده اسـد .در آفريقـا انقـراض حيوانـات و
گونههاي ارزشمند گياهان به واسطه تجارت رخ داده اسد .وي تاکيـد کـرده اسـد مسـائل
فرامرزي تجارت بينالملل و موضوه اثرات زيسدمحيطي آن بسيار پيچيده اسد و بايـد در
سطح بينالمللي مورد توجه قرار گيرد.

در سال  2226آنتويلر ،کوپلند و تيلور 7اين موضوه را مورد توجه قرار دادنـد کـه
چگونه بازبودن تجاري ( افزايش در شدت تجارت) و ( GDPيا درآمد سـرانه) آلـودگي
1- Wyckoff and Roop
2- Copeland and Taylor
3- Rudel
4- Antweiler, Copeland and Taylor
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را متاثر مي کند .آن هـا داده هـاي دي اکسـيد سـولفور ( ) SO2را بـراي ايـن کـار اسـتفاده
کردند و دريافتند که تجمع  SO2همـراه بـا افـزايش  GDPافـزايش مـي يابـد (يعنـي اثـر
مقياس مثبد) ،با افزايش درآمد سرانه کاهش مي يابد (اثر فني منفي) و با افزايش بازبودن
تجاري کاهش مي يابد (اثر ترکيبي منفي).
شواهد تجربي کار آنتويلر ،کوپلند و تيلور ( )2226نشان ميدهد که تجارت اثرات
مقياس ،ترکيبي و فني را برميانگيزاند و در نهايد کاهش خالص در آلودگي ناشـي از ايـن
فعاليدها را نتيجه ميدهد .در همان سـال يانـگ )2226( 6بـا اسـتفاده از دادههـاي مـاتري
حسابداري اجتمـاعي تـايوان بـراي سـال  ،6335اثـر آزادسـازي تجـاري بـر انتشـار  CO2را
بررسي نمود .نتايج مطالعات او متفاوت از شواهد تجربي آنتويلر و همكارانش ( )2226بود،
زيرا نشان ميداد که آزادسازي تجاري در کل منجر به افزايش انتشار  CO2شده اسد.

نتايج مطالعه هري  )2222( 2نيـز جالـب توجـه اسـد .وي مطـرح کـرده اسـد کـه
تجارت در کل به لحاظ اقتصادي سودمند اسد ،زيرا تحد تجارت آزاد کشورها ميتواننـد
منافعي را از دنبال کردن مزيد رقابتي خـود بـه دسـد آورنـد ،امـا در عـين حـال بـه لحـاظ

زيسدمحيطي ميتوانـد در سـطح منطقـه ،ملـي و جهـاني زيـانبـار باشـد .طبـس مطالـه وي،
سرمايه گذاري مسـتقيم خـارجي در کنـار تجـارت بايـد درنظـر گرفتـه شـود ،زيـرا بـهطـور
معنــيداري روي فعاليــدهــاي اقتصــادي و در نتيجــه محــي زيســد اثرگــذار اســد .نتــايج
مطالعات وي نشان ميدهد که تجارت بينالمللي براي کشورهايي مانند نيجريه ،انـدونزي و
گينه نو به ضرر محي زيسد بوده اسد.

در سال  2229کول و اليـوت 9در سـطح کشـوري بـه بررسـي انتشـار  CO2 ،SO2و
اکسيد نيتروژن ( )NOxسرانه و همچنين تقاضاي اکسيژن بيوشيميايي پرداختند و خالص اثـر
مقياس ،اثر فني و ترکيبي را تخمين زدند .در مطالعه آنها يافتههاي مربـوط بـه انتشـار SO2

نشان مي دهد که افزايش درآمد منجر به کاهش انتشار (خالص اثرات منفي فني و مقياس) و
بازبودن تجاري منجر به افزايش انتشار شدهاسد (اثرات مثبد ترکيبي).

1- Yang
2- Harris
3- Cole and Elliott
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مهم ترين مطالعه بعد از مطالعات يادشده مربوط به کول و همكـاران )2225( 6اسـد
که دادههاي سطح بنگاههاي ژاپن را بهکار گرفتند و عواملي را کـه مـديريد محـي زيسـد
بنگاههاي ژاپن متاثر مي سازد ،شناسايي و مشخص کردند .نتايج اين مطالعه نشـان مـيدهـد
که در ظاهر اثر مثبد صادرات و  FDIروي مديريد محي زيسد بنگاههـاي ژاپـن وجـود

دارد .در همان سال شو و هري  )2225( 2مقدار انتشـار  CO2ناشـي از تجـارت آمريكـا و
چين را مطالعه کردند .نتايج برآورد آنها نشان داد که حجـم  2تـا  67درصـد انتشـار فعلـي
 CO2در چين ،نتيجه توليد کاالهايي در چين اسـد کـه بـه آمريكـا صـادر مـيشـود .هـي

9

( )2223نيز مطالعه مشابهي را براي اقتصاد چين انجام داد .وي مجموعهاي از دادههاي توليد
استاني چين و انتشار  SO2را براي  69بخش صـنعتي چـين طـي دوره  6336-2226بـهکـار
برده اسد تا اثرات بازبودن تجاري روي انتشارات را بررسي کند .با استفاده از روش تجزيه
شاخص ديويژيا ،او عوامل تعيينکننده انتشار را به اثرات مقياس ،فني و ترکيبي تجزيه کرد.
وي دريافد که اثر مثبتي بين تجارت و آلودگي وجود دارد.

مشابه مطالعه هي ( ،)2223يون فنگ و ليـك )2262( 7بـا اسـتفاده از رويكـرد داده-
ســتانده ،مقــدار  CO2ناشــي از تجــارت خــارجي چــين را طــي دوره  2222-6332بررســي

کــردهانــد .نتــايج ايــن مطالعــه نشــان مــيدهــد بيشــترين انتشــار  CO2ســاالنه چــين درميــان
کارخانههاي کاالهاي صادراتي براي مصرفکنندگان خارجي اسـد در حـالي کـه صـنايع
وارداتي مقدار کمتري  CO2را در سال هاي مورد بررسي منتشر کردهاند.

پاو و تيساي ،)2266( 6همراه با آزمون اعتبار  ،EKCارتباط بلندمدت انتشار ،CO2

مصرف انرژي FDI ،و رشد اقتصادي را در يك فرم خطي درجه  2لگاريتمي نشان دادند و
نتيجه گرفتند که ارتباط قوي بين توليد ،مصرف انرژي ،آلودگيهاي محـي زيسـد و FDI

5

وجود دارد که بايد در چارچوب چند متغيره مشابه تسد شـود .پيـرو مطالعـه آنهـا ،المـواليي
( )2262با استفاده از داده هـاي تـابلويي ارتبـاط بـين رشـد اقتصـادي ،مصـرف انـرژي ،جريـان
خالص  ،FDIحجم کل تجارت و انتشار کربن را در  62کشور خاورميانه بررسي کـرد .نتيجـه

1- Cole and et al..
2- Shui and Harriss
3- He
4- Yunfeng and Laike
5- Pao, Tsai
6- AL-Molai
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مطالعات وي نشان داد که جريان  FDIبـه خاورميانـه ،انتشـار کـربن محيطـي را افـزايش داده

اسد .همين نتيجه توسـ اوزتـرک وآکاراوسـي  )2262( 6بـراي اقتصـاد ترکيـه گرفتـه شـده
اسد.
در ادامــه مطالعــات هــي ( )2223و فنــگ و ليــك ( ،)2262جايانتاکومــاران و ليــو

2

( )2262با استفاده از دادههاي صنعتي استاني چين براي سالهاي  ،6332-2222ارتبـاط بـين
بازبودن تجاري ،رشد اقتصادي و آلودگي ايجادشده ،مورد بررسي قرار دارند .مطالعات ياد
شده نشان داد که تجارت بين الملل از طريس افزايش درآمد منجر به ارتقاي مخارج مصرفي
کاالهاي دوستدار محي زيسـد مـيشـود کـه ايـن امـر آلـودگي محـي زيسـد را محـدود
ميکند .مشابه آن شهباز و همكـاران )2269( 9دريافتنـد کـه بـازبودن تجـارت در آفريقـاي
جنوبي ،کيفيد محي زيسد را افزايش داده و به همان اندازه بازبودن تجاري منجر به سطح
باالتر تحقيس و توسعه مرتب با  FDIبراي اقتصاد آفريقا شده اسد.
طي سالهاي  2267و  2266ميالدي نيز تحقيقات گستردهاي در بررسي ارتباط ميـان
تجارت بينالملل و محـي زيسـد صـورت گرفتـهاسـد .هماننـد مطالعـات پيشـگام در ايـن
حوزه ،اين مطالعات نيز نتايج متفاوتي را در اثرگذاري تجارت بر کيفيد محي زيسد نشان
دادهاند .به عنـوان نمونـه ،رن و همكـاران )2267( 7بـه بررسـي ارتبـاط بـين شـدت مصـرف
انرژي ،درآمد سرانه ،بازبودن تجاري و  ،FDIمزيد نسبي رقابتي ،قوانين زيسـدمحيطـي و
انتشار کربن در  63بخش صنعتي چين پرداختند .نتايج مطالعه آنها نشان داد که چين تبديل
به پناهگاه آلودگي شده اسد .در اين مطالعه ارتباط بين  FDIو مزيد رقابتي با انشار کربن
مثبد (اثر ترکيبي منفي) و ارتباط بين بازبودن تجاري و قوانين محي زيسد و تكنولوژي بـا
انتشار کربن منفي اسد (اثر فني مثبد).

زهيب و همكاران )2266( 6و حكيمـي و حمـدي ) 2265( 5بـه ترتيـب بـه بررسـي
آزادسازي تجاري و محي زيسد در کشورهاي پاکسـتان ،تـون و مغـرب پرداختـهانـد.

1- Ozturk and Acaravci
2- Jayanthakumaran and Liu
3- Shahbaz et al.
4- Ren and et al..
5- Zohaib and et al..
6- Hakimi and Hamdi
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نتيجه هردو مطالعه نشان مي دهد آزادسازي تجـاري بـا کـاهش کيفيـد محـي زيسـد در
کشورهاي يادشده همراه اسد.

لــي ،چانــگ و پــارک )2265( 6نيــز در مطالعــه خــود بــا اســتفاده از روش دادههــاي

تابلويي ارتباط بازبودن تجاري و محـي زيسـد را در سـطح جهـاني بررسـي کردنـد .نتـايج
مطالعه آن ها با فرضـيه پناهگـاه آلـودگي همخـواني دارد .بـازبودن تجـاري اثـر مطلـوب بـر
کيفيد محي زيسد کشورهاي با درآمد بـاال دارد در حـالي کـه در کشـورهاي بـا درآمـد
متوس و پايين ،اثر آزادسازي تجاري بر محي زيسد زيانبار اسد.
در رابطه با موضوه اين تحقيس مطالعات داخلي انجام شده بسـيار محـدود اسـد کـه
ميتوان به مطالعات لطفعليپور و همكاران ( ،)6933طاهري و همكاران ( )6936و موسـوي
و همكاران ( )6932اشاره کرد که بهطور خاص موضوه تجـارت و ارتبـاط آن بـا آلـودگي
محي زيسد را مدنظر قرار دادند .هر سه مطالعـه تاييـد مـيکننـد کـه اثـر تجـارت و درجـه
بازبودن تجاري بر انتشار آلودگي در ايران و گروه کشـورهاي منتخـب مثبـد اسـد .سـاير
مطالعات داخلي در اين حوزه به بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و آلودگي محـي زيسـد
و اعتبار منحني زيسدمحيطـي کـوزنت پرداختـهانـد .از ديگـر مطالعـات مربوطـه ،تحقيـس
بهبودي و همكاران ( )6937اسد که به بررسي اثر تجارت بـينالملـل بـر محـي زيسـد در
کشورهاي عیو اوپك پرداختهاسد که تفـاوت بـارزي بـا تحقيـس حاضـر دارد .در مطالعـه
بهبودي و همكاران ( ،)6937متغير مصرف سـرانه انـرژي بـهعنـوان متغيـر وابسـته و نماينـده
کيفيد محي زيسد درنظر گرفتـه شـده و متغيرهـاي توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه ،سـهم
صادرات کاالهاي کارخانهاي از صادرات کـااليي ،سـهم واردات کاالهـاي کارخانـهاي از
واردات کااليي و بازبودن تجـاري بـه عنـوان متغيـر توضـيحي اسـتفاده شـده اسـد .مطالعـه
بهبودي و همكاران ( )6937نشان داده اسـد کـه فرضـيه منحنـي زيسـدمحيطـي کـوزنت
وجود رابطه  Uمعكوس بين درآمد و آلودگي زيسـدمحيطـي در گـروه کشـورهاي عیـو
اوپك پذيرفته ميشود و فرضيه پناهگاه آلودگي براي اين گـروه از کشـورها رد مـيشـود.
همچنين اثر باز بودن تجارت بر آلودگي محي زيسد اين کشورها منفي برآورد شده اسد.
تمامي تحقيقات انجام شده تالش کردهاند ارتباط معنيدار ميان بـازبودن تجـاري و
انتشار کربن را مشخص کنند با اين وجود توافقي ميان مطالعات يادشده در رابطه بـا ارتبـاط
1- Le, Chang and Park.
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تجارت با آلودگي وجود ندارد .همچنين اکثر مطالعات انجام شده براي بررسي اثر تجـارت
با آلودگي ،يك مقياس عمومي و کلي از تجارت را بهکار ميبرند و در آشكار کردن تاثير
شاخصهاي متفاوت از تجـارت شـامل بـازبودن تجـاري ،مزيـد رقـابتي و ( FDIبـهعنـوان
شاخص تجارت عوامل توليد) بر انتشـار کـربن توجـه نشـدهاسـد .همچنـين ايـن مطالعـات
کنترل اثرات مربوط به قوانين زيسدمحيطي يك کشـور و نـوآوريهـاي تكنولـوژيكي در
رگرسيون اقتصادسنجي را ناديده گرفتهاند .بنابراين با استفاده از نتايج مطالعات انجـام شـده،
اينكه بهطور دقيس بتوان ميزان و عالمد اثرگذاري تجارت بينالملل بر انتشار کربن را تعيين
کرد ،تا حدودي دشوار بهنظر ميرسد.
نكته مهم ديگر در خصوص مطالعـات انجـام شـده ،عـدم بررسـي ايـن مسـأله بـراي
کشــورهاي صــادرکننده نفــد اســد .همــانطور کــه در بخــش قبــل ذکــر شــد ،کشــورهاي
صادرکننده نفد در توليد کااليي مزيد رقابتي دارند که بهطور طبيعـي تمايـل بـه آلـودگي
بااليي دارد .در عين حال کسب درآمد باالي ناشي از صـادرات نفـد مـيتوانـد اثـر فنـي و
مقياس را در اين کشورها در حمايد از کاالهـا و تكنولـوژيهـاي دوسـتدار محـي زيسـد
نشان دهد .در نتيجه ضروري اسد که اثر خالص تجارت بينالملل بر محـي زيسـد در ايـن
گروه از کشورها مورد بررسي قرار گيرد .تفاوت قابل مالحظه اين مطالعه در مقايسه با ساير
مطالعات انجام شده را ميتوان به شرح ذيل برشمرد:
* بازبودن تجاري و سرمايهگذاري مستقيم خارجي دو عامـل مهـم در توضـيح انتشـار
کربن در کشورها هستند .فقدان هريك از اين عوامل ،امكـان تحليـل اثـر تجـارت بـر
محي زيسد را مختل خواهد کرد.
* در بسياري از مطالعات انجام شده ،آثار مزيد رقابتي تجارت و قوانين محي زيسـد
بر انتشار کربن ناديده گرفته شدهاسد درحاليکه بهنظر مـيرسـد بـا توجـه بـه پيشـنيه
مطالعات تجربي اين دو متغير در ميزان انتشار آلودگي بسيار تاثيرگذار باشند.
* الگوي به کار گرفته شـده در ايـن مطالعـه مـدل رگرسـيوني چنـد کشـوري را ارائـه
ميکند که عوامل توضيحي متنوه تاثيرگذار و مشارکدکننده از اقتصـاد کشـورها در
انتشار آلودگي را با توجه به نيازهاي يادشده بهکار ميگيرد.
* تاکنون مطالعه اي براي گروه کشورهاي صادرکننده نفد با کيفيتي که توضيح داده
شد ،صورت نگرفتهاسد.
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* عالوه بر اين ،مطالعه حاضر مبنايي مهم براي سياستگذاران کشور خواهد بـود کـه سياسـد
مناسب را براي سرمايهگذاري خارجي و سياسدهاي تجاري تدوين و اتخاذ کنند.

 -4روششناسي رويكرد دادههای تابلويي
در ايــن پــژوهش بــراي بــرآورد مــدل و آزمــون فرضــيههــا از رويكــرد دادههــاي تــابلويي

6

بهرهبرداري ميشود کـه فـرم کلـي و عمـومي آن بـهصـورت معادلـه ( )6اسـد کـه در آن

 i  1, 2,..., nنشاندهنده سطح مقاطع و  t  1, 2,...,Tنشاندهنده زمان اسـد Yit .مقـدار
متغير وابسته براي سطح مقطع  iدر دوره زماني  ، tضريب  1itنشاندهنده عـرض از مبـدا

در مقطع  iدر دوره زماني  tاسد eit .جمله اختالل مدل اسد که فـرض مـيشـود داراي
ميــانگين صــفر E (eit )  0 ،و واريــان ثابــد  E (eit 2 )   e2اســد  kit .پارامترهــاي
مجهول مدل هستند که واکنش متغير وابسته نسبد به تغييـرات  kامـين متغيـر مسـتقل در i
امين مقطع و  tامين زمان را اندازهگيري ميکند.
k k

( )6

Y it  1it    kit X kit  e it
k 2

موضوه بسيار مهمي که در بسياري از مطالعات تجربي مطرح ميشود آن اسـد کـه
آيا شواهدي مبني بر تفاوت بين عرض از مبـدا مقـاطع مختلـف وجـود دارد يـا آنکـه بايـد
عرض از مبدا براي تمامي واحدهاي مقطعي يكسـان در نظـر گرفتـه شـود؟ ايـن موضـوه را
ميتوان بهصورت آزمون فرضيه بهصورت معادله ( )2مطرح کرد:
H 0 : 11  12  ...  1N
( )2
H 1 : 11  12  ...  1N
براي آزمون فرضيه بـاال از آمـاره  Fاسـتفاده مـيشـود .بـر اسـاس مقـادير مجمـوه

مجذور پسماندها از برازش دو مدل مقيد (ثابد بودن  ) 1iو نامقيـد (متفـاوت بـودن ،) 1i
مي توان آزمون فرضيه را مبني بر يكسان بودن  1iانجام داد .همچنـين ابهـام ديگـر در ايـن
2
رويكرد مدلسازي ،آن اسد که آيا تفاوت در عرض از مبدا واحدهاي مقطعي بهطور ثابد

عمل ميکند يا عملكرد تصادفي 9يا مدل اجزاي خطا 7دارد؟ آزمـوني کـه بـراي کمـك بـه

1- Panel Data
2- Fixed Effects Model
3- Random Effects Model
4- Error Components Model
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انتخاب ميان دو مدل تاثيرات ثابد و تاثيرات تصادفي طراحي شـده اسـد ،آزمـون هاسـمن
اسد .آماره اين آزمون داراي توزيع کاي دو اسد .فرضيه اين آزمـون کـه بـراي تشـخيص
ثابد بودن يا تصادفي بودن تفاوت واحدهاي مقطعي بهکار ميرود به اين صورت اسد کـه
ميــان برآوردگرهــاي مــدل اثــرات ثابــد و مــدل اجــزاي خطــا در اســاس اخــتالف وجــود

کــه در آن ˆs ،ضــريب مربــوط بــه اثــرات تصــادفي و  bsضــريب
ندارد(معادله ())9
مربوط به روش اثرات ثابد اسد.
H 0 : ˆs  bs
H 1 : ˆs  bs

( )9

 -5تحليل نتايج تجربي
در اين بخش به معرفي دادههاي پژوهش و ارائه الگوي اصالح شـده پرداختـه خواهـد شـد.
الگوي اصالح شده مطرح شده با هدف معرفي متغيرهاي اصلي که نماينده الگـوي تجـارت
در کشورهاي مختلف اسد ،اثرگذاري آنها را بر انتشار کربن در گروه کشورهاي منتخب
صادرکننده نفد نشان خواهد داد .در نهايد در بخش پاياني ،الگوي مطرح شده بـرآورد و
آزمونهاي مربوطه ارائه خواهند شد .همچنين نتايج برآورد الگو بهطور کامل مـورد تجزيـه
و تحليل قرار گرفته اسد.

 -5-1معرفي دادهها و ساختار الگو
در اين پژوهش ،هدف مطالعه ميـزان اثرگـذاري الگـوي تجـارت شـامل تجـارت کاالهـا و
خدمات و همچنين تجارت عوامل توليد بـر ميـزان انتشـار آلـودگي در کشـورهاي در حـال
توسعه منتخب گروه صادرکننده نفد اسد که شامل گروهي از کشـورهاي منتخـب عیـو
اوپك ( 6)OPECو گروهي ديگر ازکشورهاي منتخب غيراوپك ( )Non-OPECهستند.
براي اين منظور جهـد بـرآورد و مقايسـه از آمـار و اطالعـات  66کشـور منتخـب شـامل 3
کشور عیو اوپك (الجزاير ،جمهوري اسالمي ايران ،اکوادور ،عربستان سـعودي ،کويـد،

)1- Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC
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ونزوئال ،اندونزي ،نيجريه و امارات متحده عربي به عنـوان نماينـدگان اوپـك) 6و  5کشـور
عیو غيراوپك (گابن ،جمهوري آذربايجـان ،ترينيـداد و توبـاگو ،کلمبيـا ،بوليـوي و چـاد
به عنوان نمايندگان کشورهاي غيراوپك) بر اسـاس دادههـاي سـري زمـاني در دسـترس در
دوره  6332-2266ميالدي استفاده شدهاسد که همگـي بـر اسـاس آمارهـاي سـازمان ملـل
2

متحد در گروه کشورهاي درحال توسعه هستند.
با توجه به هدف اصلي ،الگـوي پايـهاي و اوليـه بـراي بـرآورد بـه روش ترکيبـي يـا

تابلويي توصيه شده در مطالعه رن و همكاران )2267( 9بـه صـورت معادلـه ( )7بازنويسـي و
اصالح شده اسد.
( )7

Co2it  0  1e it  2 y it   3 y it2  4 y it3   5op it  6ci it
  7 fdi it   8erit  9te it  u i   it

در الگوي رگرسيوني معرفي شده نكاتي قابل ذکر اسد ،از جمله:
* تجزيه توليد سرانه به  Y2و  Y3با هدف آزمون اعتبار منحني زيسدمحيطي کوزنت
صورت گرفتهاسد .نتايج مرتب با اين متغير ضمن نشان دادن شكل منحنـي مـيتوانـد

 -6وضعيد کشورهاي عیو اوپك در سالهاي گذشته از جهد وضعيد حیور يا تعليس يـا کنـارهگيـري از عیـويد
سازمان با نواسانات زيادي همراه بوده اسد .اوپك در سرتامبر سال  6352ميالدي با امیاي قراردادي در بغـداد ،توسـ
پنج کشور ايران ،عـراق ،کويـد ،عربسـتان و ونـزوئال تأسـي

شـد .پـ

از تأسـي

اوپـك از سـوي بنيانگـذاران آن،

کشورهاي قطـر( ،)6356انـدونزي و ليبـي ( ،)6352امـارات متحـده عربـي ( ،)6352الجزايـر ( ،)6353نيجريـه (،)6326
اکوادور ( ،)6329گابن ( )6326و آنگوال ( )2222بـه آن ملحـس شـدند .امـا از دسـامبر  6332تـا اکتبـر  ،2222اکـوادور
عیويد خود در اوپك را به حالد تعليس در آورد ،گابن نيز در سال  6336بـه عیـويد خـود خاتمـه داد و عیـويد
مؤثر اندونزي در ژانويه  2223به حالد تعليس درآمد .عیويد اندونزي در ژانويه  2265مجدد احيـا شـد .گـابن نيـز در
ژوئيه  2265مجـدد بـه اوپـك پيوسـد .از آنجـايي کـه در دوره زمـاني مـورد بررسـي ( )6332-2266گـابن در گـروه
کشورهاي عیو اوپك قرار نداشته بهعنوان عیو غيراوپك در اين مطالعه طبقهبندي شده اسد.
 -2کشورهاي مورد استفاده در اين مطالعه ،با توجه به طبقهبندي کشورهاي توليدکننده نفد بـه اوپـك و غيراوپـك در
گزارش ها و آمار و اطالعات مجامع و نهادهاي آماري بينالمللي انتخاب شدهاند .هر چند نويسندگان با محدوديدهاي
اطالعات دادههاي سري زماني مورد نياز بسياري از کشورها (بهويژه گروه غيراوپك) مواجه بودهاند ،امـا در ايـن ميـان
براي انتخاب کشورها چند معيار مورد توجه قرار گرفته اسد که عبارتند از :الف -همگي کشورهاي منتخب در گـروه
کشورهاي در حال توسعه بر اساس شاخصهاي آمارنامه بانك جهاني هسـتند .ب -تمـامي کشـورهاي در حـال توسـعه
منتخب ،توليدکننده و صادرکننده خالص نفد خام هستند در حالي کـه کشـورهاي غيراوپـك ديگـري در بـازار نفـد
مانند آمريكا فعال هستند که واردکننده خالص نفد خام هستند.
3- Ren and et al..
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منعك کننده اثر مقياس باشد و نشان دهد با افزايش حجم فعاليـدهـاي اقتصـادي بـه
واسطه تجارت بينالملل ،آلودگي محي زيسد کاهش يا افزايش مييابد.
* اثر بازبودن تجاري روي محي زيسد که يك عامل مهـم سياسـدگـذاري تجـاري
اسد با متغير  OPنشان داده ميشود .اين متغير که در واقع اثـرات تجـارت بـينالملـل
روي انتشار کربن را نشـان مـيدهـد ،قـادر اسـد اثـر ترکيبـي را نشـان داده و فرضـيه
پناهگاه آلودگي را بررسي کند.
* شاخص مزيد رقابتي نسبي ( )ciبهعنوان شاخصي از تراز تجاري کشـور بيـان مـي-
شود و نسبد باالن بين صادرات و واردات به کل حجم تجـارت را نشـان مـيدهـد.
اين شـاخص مـيتوانـد بـين  -6تـا  + 6تغييـر کنـد .ارتبـاط ايـن شـاخص بـا آلـودگي

محي زيسد بيانگر اين واقعيد اسد که آيا کشور به پناهگاه آلـودگي تبـديل شـده-
اسد يا خير؟ اين متغير نيز همانند متغير بـازبودن تجـاري ،اثـر تجـارت بـينالملـل بـر
انتشار کربن را نشان ميدهد و متغير ضروري در بررسي اثر ترکيبي اسد.

*  fdiنيز متغير ضروري در بررسي و آزمون اثر ترکيبي ،فني و بررسي فرضيه پناهگـاه
آلودگي اسد .جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از يـك طـرف اغلـب بـا انتقـال
صنايع آالينده همراه اسد که افزايش انتشـار کـربن را در پـي دارد و از طـرف ديگـر
امكان دارد که با انتقال تكنولوژيهاي پاک بـه کشـورهاي درحـال توسـعه ،آلـودگي
محي زيسد را کاهش دهد .مطابس با مطالعات پيشين ،در اين مقاله متغير  fdiبهعنـوان
نماينده الگوي تجارت عوامل توليد وارد مدل شدهاسد.
* قوانين زيسدمحيطي نقش حياتي در کاهش انتشار کربن بازي ميکننـد .ورود ايـن
متغير ( )erبه مدل مي توانـد اثـر ترکيبـي را نشـان داده و فرضـيه پناهگـاه آلـودگي را
بررسي کند .هرچه متغير قوانين زيسدمحيطي ارزش باالتري را نشان دهد ،کشـور در
کاهش آلودگي موفستر خواهد بود.6
* در بســياري از مطالع ـات ،ســاختار اقتصــاد مــورد بررســي معرفــي مــيشــود تــا اثــر
تكنولوژي روي آلودگي محي زيسد ارزيابي شـود .در ايـن مقالـه متغيرهـاي شـدت

 -6در مطالعاتي نظير رن و همكاران ( ،)2267اين متغير به صورت نسبد هزينه دولتي گـاز اتـالف شـده بـه کـل توليـد
ناخالص صنعد اندازهگيري شدهاسد.
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انرژي ( )eو شدت  )te( R&Dبه جاي ساختار اقتصـاد بـهکـار مـيرود .ايـن متغيرهـا
نشاندهنده اثر فني تاثيرگذاري تجارت بر محي زيسد هستند.
دادههاي مورد استفاده در معادله رگرسيوني ( )7در جدول ( )6ارائه شده اسد:
جدول ( -)1معرفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش طی دوره  1111-9111میالدی

متغیر

تعریف

نحوه محاسبه

Co2

انتشار کربن

میزان انتشار کربن (کیلوگرم به ازای هر دالر تولید ناخرالص
داخلی به قیمتهای سال )911.

e

شدت انرژی

y

تولید سرانه

تولید ناخالص داخلی سرانه (بر مبنای دالر و به قیمرتهرای
ثابت سال )911.

op

درجه بازبودن تجاری

نسبت تجارت خارجی به کل تولید ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال 911.

ci

شاخص مزیت رقابتی نسبی

نسبت شکاف میان صادرات و واردات به حجم تجارت

fdi

سطح شدت انرژی اولیه (مگاژول به ازای هر تولید ناخالص
داخلی به ازای هر دالر بر اساس شاخص )PPP

سررررمایهگرررذاری مسرررتقیم نسبت کل حجرم انباشرته سررمایهگرذاری مسرتقیم خرارجی
ورودی به کشور به تولید ناخالص داخلی
خارجی

er

شدت قوانین زیست محیطی

نسبت هزینه دولتی تلفات گاز به تولید ناخالص داخلی

te

شدت سرمایهگذاری R&D

نسبت سرمایهگذاری  R&Dبه تولید ناخالص داخلی

مأخذ :یافتههای پژوهش با استفاده از پایگاههای آماری  World Development Indicatorsو UNCTAD

يكي از متغيرهاي بسيار مهم در اين پژوهش ،متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي
اسد که به عنوان نماينده الگـوي تحـرک عوامـل توليـد بـه کشـورهاي مختلـف در ايـن
پژوهش به کار گرفته شده اسد .بررسي مطالعات تجربي در سطح کشورها نشان ميدهـد
که اثر سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر ميـزان انتشـار کـربن نامشـخص بـوده و بـا
توجه به گروه کشورهاي مورد مطالعه مي تواند يك اثر نامتقـارن بـر انتشـار کـربن داشـته
باشد.
بنابراين ،جهد تبيين و تعيين اهميد اثر سرمايه گذاري مستقيم خـارجي بـر انتشـار
کر بن در ميان گـروه کشـورهاي مـورد مطالعـه ،اسـتفاده از يـك متغيـر مجـازي از متغيـر
سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد نياز اسد .اين تغيير مي تواند عدم تقارنهاي ناشي از
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اثرگذاري نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر انتشار کربن در گروه کشورهاي مـورد
مطالعه را از هم تفكيك و تصريح دقيس تري از مدل رگرسيوني ارائه کند که پيش از ايـن
در مطالعات تجربي داخلي و خارجي مورد توجه پژوهشگران نبوده اسد .همچنين مشـابه
همين استدالل در مورد شدت انرژي و اختالف آن ميان کشـورهاي اوپـك و غيراوپـك
اسد به طوري که ورود يك متغير مجازي از متغير شدت انرژي ميتواند عدم تقارنهـاي
ناشي از اثرگذاري مصرف انرژي در گـروه کشـورهاي مـورد مطالعـه را از هـم تفكيـك
کند.
ذکر اين نكته ضروري اسد که آمار مربوط به دو متغير شدت قوانين زيسدمحيطي
و شدت سرمايهگذاري در تحقيس و توسعه بـراي کشـورهاي عیـور اوپـك در دوره مـورد
بررسي بهطور کامل در دسترس نبودهاسد بههمين دليل بـه ناچـار ايـن دو متغيـر از الگـوي
اوليه حذف شدند .با توجه بـه توضـيحات ارائـه شـده ،الگـوي اوليـه ارائـه شـده در نهايـد
بهصورت الگوي اصالح شده معادله ( )6برآورد ميشود:
( )6
Co2it  0  1e it  2Dit .e it   3opit  4ci it  5fdi it  6 D it  fdi it
 7 y it   8 y it2  9 y it3  u i   it

در معادله ( )6براي نمايش اثرگذاري شدت انرژي و نقش سـرمايهگـذاري مسـتقيم
خارجي در تبيين آثار تجارت عوامل توليد بر انتشار کربن در ميان گروه کشورهاي منتخب

عیو اوپك و غيراوپك نياز اسد تا به ميزان مجموه ضرايب برآورد شده ،يعنـي ˆ1  ˆ2

و مجموه ضرايب  ˆ5  ˆ6توجه شود .در صـورتي کـه مجمـوه ايـن پارامترهـاي بـرآورد
شده عالمد مثبد را نشان دهد به مفهوم اثرگذاري مثبد مصرف انـرژي و سـرمايهگـذاري
مستقيم خارجي بر انتشار کربن در گروه کشورهاي منتخب عیو اوپك يا غيراوپك اسـد
که البته به تعريف متغير مجازي وابسته اسد .بنابراين ،در ادامه الگـو بـر همـين مبنـا بـرآورد
ميشود.

 -5-2تصريح مدل و تجزيه و تحليل نتايج
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در اين بخش ،ابتدا مدل در قالب مدلهاي ترکيبي ،اثرات ثابـد و اثـرات تصـادفي بـرآورد
از آن برآورد بـهصـورت اثـرات ثابـد نشـان

ميشود .برآورد مدل بهصورت ترکيبي و پ

ميدهد ،مدل بر مبناي آزمون  Fليمـر بـه صـورت مـدل دادههـاي تـابلويي بـا اثـرات ثابـد
مقطعي و زماني پذيرفته ميشود .بهمنظور احتراز از رگرسيون کاذب ،ضروري اسد آزمون
ايستايي متغيرها صورت گيرد .چنانچه متغيرهاي مورد بررسي ايستا باشند ،برآوردها مشـكل
رگرسيون ساختگي را نخواهند داشد ،اما چنانچه متغيرهاي مورد بررسي ايستا نباشـند ،نيـاز
اسد تا رابطه هم انباشتگي ميان متغيـر وابسـته و متغيرهـاي مسـتقل بررسـي شـود .بـراي ايـن
منظور از تكنيك همانباشتگي تابلويي استفاده مي شود .بر ايـن اسـاس ،ابتـدا در جـدول ()2
ايستايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفتهاسد.
جدول ( -)9نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مدل
متغیر

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

Levin, Lin & Chun

Breitung

Im, Pesaran, Shin

ADF-Fisher

PP-Fisher

سطح

یکبار تفاضلگیری

سطح

y3

یکبار تفاضلگیری

y2

سطح

y

یکبار تفاضلگیری

fdi

سطح

ci

یکبار تفاضلگیری

op

سطح

e

-

یکبار تفاضلگیری

Co 2

-9/.3
()1/11.3

-

-9/39
()1/1111

-9/81
()1/111.

-

-9/11
()1/1118

-

-8/.1
()1/1119

-

-9/11

-3/91

-1/19

-9/19

-1/31

-./19

88/91

88/83

8./91

911/11

()1/1119

()1/111

()1/1.1.

()1/1138

()1/8111

()1/111

()1/8111

()1/111

()1/98.3

()1/111

-9/11
()1/1188
-8/81
()1/1111
-1/83
()1/189

-

-9/11
()1/1118
-3/91
()1/111

-8/88

-

()1/1113
-3/31

-

()1/111

1/18

-9/19

-1/.1

()1/1111

()1/1189

()1/11.1

-

-8/81
()1/1113
-3/98
()1/111
-1/19
()1/1399

-

-9/91
()1/1118
-8/38
()1/1119

-

1/19

-1/88

()1/8111

()1/111

3/91

-1/98

1/18

-1/.1

1/81

-9/18

9/18

-9/18

3/11

-./98

()1/11

()1/111

()1/1111

()1/1118

()1/1111

()1/1183

()1/1918

()1/1913

()1/11

()1/111

1/11

-8/1.

8/18

9/.8

9/19

-./11

13/18

.1/18

8/91

111/18

()1/81

()1/111

()1/11

()1/11.1

()1/11

()1/111

()1/11

()1/1113

()1/111

()1/111

1/31

-8/18

8/1.

1/81

8/11

-9/1.

1./11

.3/13

1/.8

11/8.

()1/18

()1/111

()1/11

()1/19

()1/11

()1/1131

()1/18

()1/1188

()1/11

()1/111

توضیحات:
الف -تمامی ارقام داخل پرانتز احتمال بوده و نشاندهنده معنیداری در سطح  .درصد و  11درصد هستند.
ب -آزمرونهرای  Levin, Lin & Chunو  Breitungفررض مریکننرد کره یرك ریشره واحرد مشرترک وجرود دارد برهطروری کره ضرریب

 iY it 1  i  i X it   i t  u it

it

 Yبین همه مقاطع یکسان است.

i

در رابطره
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ج -آزمونهای  ADF-Fisher ،Im, Pesaran, Shinو  PP-Fisherمربو به آزمونهای ریشه واحد مقطعی هستند که امکان وجود ریشه واحد را برای هر
یك از مقاطع در نظر میگیرد بهطوری که ضریب

i

میتواند برای هر یك از مقاطع متفاوت باشد.
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نتايج بررسي ايستايي در جدول ( )2نشان ميدهد که دادههاي ترکيبي بهکـار گرفتـه
شده در مدل براي انرژي ،متغيرهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،تـوان اول ،دوم و سـوم
توليد ناخالص داخلي داراي ريشه واحد مشترک هستند و بر اين اساس متغيرهـا بـا يـكبـار
تفاضل گيري ايستا خواهند شد .بنابراين ،با توجـه بـه آنكـه متغيـر وابسـته ،يعنـي دي اکسـيد
کربن در سطح ايستا اسد ،و ساير متغيرها بهصورت مجموعهاي از متغيرهاي ايستا و ناايسـتا
در مدل بهکار گرفته ميشوند ،بنابراين تنها ميتوان با تفاضلگيري از متغيرهاي ايستا ،مـدل
را در کوتاه مدت برآورد کرد .فقدان ريشه واحـد در مقـادير باقيمانـده مـدل بـرآورد شـده
کوتاهمدت ،نشاندهنده شناسايي متغيرهاي توضيحي تاثيرگذار بر انتشـار دي اکسـيد کـربن
بوده و ميتواند بهعنوان مدل نهايي تلقي شود.
در جدولهاي ( )7( ،)9و ( )6نتايج برآورد بههمراه آزمونهاي آن ارائه شـدهاسـد.
در جدول ( )9نتايج آزمون اثرات ثابد چاو ارائه شدهاسـد کـه نشـان مـيدهـد مـدل بايـد
بهصورت يك مدل پنل يا ترکيبي ( )Panelيـا بـهصـورت تلفيقـي ( )Poolبـرآورد شـود.
فرضيه  H0در اين آزمون بيانگر عدم وجود اثرات ثابد اسـد کـه طبـس آن عـرض از مبـدا
ثابد بوده و بيانگر يك رگرسـيون مقيـد اسـد .مقـدار آمـاره  Fو کـاي-دو بـراي آزمـون
اثرات ثابد مقطعي به ترتيب برابر  622/96و  679/29اسد که در ناحيه بحراني قرار دارنـد
(مقادير احتمال در آن کوچكتر از  2/26اسد) بنابراين فرضيه صـفر پذيرفتـه نمـيشـود و
بهآن معني اسد که در مدل اثرات ثابد مقطعي وجود دارد .بهاين ترتيب کشورها از لحـاظ
انتشار کربن با يكديگر تفاوت معناداري دارند .مقادير آماره  Fو کاي-دو نيز براي آزمـون
اثرات ثابد زماني فرضيه صفر پذيرفته نميشود که به اين معني اسـد کـه وضـعيد مقـاطع
(کشورها) در طول زمان در انتشار کربن با تغييرات و روند معنـيدار همـراه اسـد .بنـابراين
مقادير آماره  Fو کاي دو در آزمون همزمان اثرات ثابد مقطعي و زماني نشان ميدهد کـه
فرضيه صفر پذيرفته نشده که بهاين معني اسد کشورها از لحـاظ انتشـار کـربن بـا يكـديگر
تفاوت معناداري دارند و انتشار کربن در هر يك از کشورها در طول زمـان دچـار تغييـرات
معنيداري شده اسد .اين نتايج در جدول ( )9مشاهده ميشود.
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جدول ( -)8نتایج آزمون اثرات ثابت

Redundant Fixed Effects Tests
Test Cross-Section and Period Fixed Effects
آزمون اثرات
احتمال مقدار آماره
1/1111

*18/13

Cross-section F

1/1111

*.38/13

Cross-section Chi-square

1/1918

**1/1.

Period F

1/1113

*88/13

Period Chi-square

1/1111

*39/18

Cross-Section/Period F

1/1111

Cross-Section/Period Chi-square *.19/11

*ضریب در سطح  .درصد معنیدار است.
**ضریب در سطح  11درصد معنیدار است.
ماخذ :محاسبات پژوهش و بر مبنای نرمافزار Eviews 8

فرضيه ديگري که بايد براي برآورد صحيح مدل آزمون کرد ،آزمون بـرآورد مـدل
به صورت اثرات تصادفي اسـد .فـرض اصـلي مـدل اثـرات تصـادفي آن اسـد کـه اثـرات
تصادفي با متغيرهاي توضيحي همبستگي ندارد .اين آزمون به آزمون هاسمن معروف اسـد
که در ادامه نتايج آن در جدول ( )7ارائه شده اسد.
جدول ( -)3نتایج آزمون هاسمن

Correlated Random Effects-Hausman Test
Test cross-section random effects
آزمون اثرات
احتمال مقدار آماره Chi-Sq
1/8111

11/13

Cross-section Random

*ضریب در سطح  .درصد معنیدار است.
**ضریب در سطح  11درصد معنیدار است.
ماخذ :محاسبات پژوهش و بر مبنای نرمافزار Eviews 8

در اين آزمون ،آماره کاي دو معادل  62/57بـوده و در ناحيـه بحرانـي قـرار نگرفتـه
اسد ،از اين رو فرضيه صفر مدل اثرات تصادفي پذيرفته ميشود و در نتيجه رگرسيون بايـد
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به صورت تصادفي برآورد شود .در ادامه نتايج بـرآورد مـدل در دو حالـد تلفيقـي و مـدل
اثرات ترکيبي تصادفي در جدول ( )6ارائه شده اسد.
جدول ( -).نتایج برآورد مدل تلفیقی و اثرات ترکیبی تصادفی

متغیر

مدل اثرات ترکیبی تصادفی

مدل تلفیقی

( Panel EGLS / Random

()Pool Model

)Effects

متغیر وابسته :انتشار کربن ( ) Co2
ضریب
*

e

1/1191

D it e

1/1118

op

1/8111

ci

-1/.111

*
*

*

آماره t

احتمال

9/3.

1/1831 1/1138

*

3/39

1/1188 1/1111

*

3/93

1/38.8 1/1111 1./31

*

3/11

ضریب

*

-1/1181 1/1111 -./83
*

fdi
Dit fdi

-1/1111

y

1/111388

9/.1

y2

18E--1/31

18E-*-1/38 1/1111 -1/88

y3

18E-*1/18

*

-1/1111 1/1111 -8/38

*

-1/111381 1/1191
18E-*1/18 1/1131

-

1/8198

R2

1/98

1/81

R2

1/91

1/98

*ضریب در سطح  .درصد معنیدار است.
**ضریب در سطح  11درصد معنیدار است.
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1/1111
1/1111

8/88
*

1/11

9/81

1/1911

-1/81

1/1113

( Cعرض از مبدا)

8/81

1/1111 1/1111

آماره t

احتمال

1/1111
1/1111

-./98

1/1111

9/.1

1/1111

-1/11

1/1.11

1/13

1/1899

./1.

1/1111
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نتايج نشان ميدهد در مدل اثرات تلفيقي ،عالوه بر آنكـه براسـاس آزمـون  Fليمـر،
مدل دادههاي تابلويي ترجيح داده شدهاسد ،مقدار ضريب تعيين و قدرت توضيحدهنـدگي
پايينتري نسبد به مدل ترکيبي ارائه شده اسد .در مدل اثرات تصادفي ،تمامي متغيرهـا در
سطح  6و  62درصد معنيدار هستند و عالمدهاي تاثيرگذاري مطابس انتظار نشـان مـيدهـد
که در دوره سالهاي  6332-2266مـيالدي ،اثـر تجـارت کاالهـا و خـدمات در ميـان کـل
گروه کشورهاي اوپك و غيراوپك منجر به کـاهش انتشـار کـربن و آلـودگي شـدهاسـد.
همچنين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و نقـش آن در انتشـار کـربن بـهعنـوان عامـل مـوثر
تجارت عوامل توليد به کشورهاي مورد مطالعه -همانطور که پيش از اين در معرفي الگـوي
اصالحشده اشاره شد -به مجموه ضرايب مربوط به متغير سرمايهگذاري مستقيم خـارجي و
متغير مجازي وابسته به آن بازميگردد.
در مدل برآورد شده ،سرمايهگذاري مستقيم خـارجي بـا ضـريب مثبـد  2/2233بـه
تنهايي عامل افزايش انتشار کربن در گروه کشورهاي مـورد مطالعـه اسـد ،امـا در صـورتي
که به مجموه ضرايب اين دو متغير که معادل  -2/2262اسد ،توجه شود ،مشاهده ميشـود
که گروه کشورهاي غيراوپك اثرنامتقارن در اثرگذاري سرمايهگـذاري خـارجي بـر انتشـار
کربن ايجاد کرده و اثر اوليه سرمايه گذاري مسـتقيم خـارجي را خنثـي کـردهانـد .همچنـين
ضريب شدت انرژي و نقش آن در انتشار کربن در کشورهاي مورد مطالعـه -همـانطور کـه
پيش از اين در معرفي الگوي اصالحشده اشاره شد -به مجمـوه ضـرايب مربـوط بـه متغيـر
شدت مصرف انرژي و متغير مجـازي وابسـته بـه آن بـازميگـردد .در مـدل بـرآورد شـده،
شدت مصرف انرژي با ضريب مثبد  2/2375به تنهايي عامل افزايش انتشار کربن در گروه
کشورهاي مورد مطالعه اسد ،اما در صورتي که به مجموه ضرايب اين دو متغير که معـادل
 2/6323اسد ،توجه شود ،مشاهده ميشود که گروه کشورهاي اوپـك ،اثرگـذاري شـدت
مصرفانرژيبر انتشار کربن را در ميان گروه کشورهاي مورد مطالعه تشديد کـردهانـد و ايـن
موضوه نشان دهنده وابستگي بسيار زياد کشورهاي اوپك به مصرف انرژي در داخل اسد.
همچنين متغيرهاي توان اول ،دوم و سوم درآمد سرانه نيـز بـه ترتيـب اثـر منفـي ،مثبـد و
منفي معني داري بر انتشار کربن دارند .بنابراين ،فرضيه منحني زيسـد محيطـي کـوزنت ،
وجود رابطـه  Nشـكل ميـان درآمـد و انتشـار کـربن در گـروه کشـورهاي مـورد مطالعـه
پذيرفته ميشود.
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نمودار ( -)1منحنی کوزنتس بر اساس مدل اثرات تصادفی از جدول ().
انتشار Co2

درآمد سرانه

منبع :جدول ( )3و استفاده از نرمافزار FX Graph 4

نتايج حاصل از برآورد مدل را ميتوان به شرح ذيل طبقهبندي کرد:
الف -اعتبار منحني کوزنت

براي کشورهاي صادرکننده نفد به شكل  Nشـكل بـا

توجه به عالمد مثبد توان اول درآمد سرانه ،منفي توان دوم درآمد سرانه و عالمـد مثبـد
توان سوم درآمد سرانه تاييـد مـي شـود کـه ايـن مطلـب در مطالعـات اوليـه اثـر تجـارت بـر
محي زيسد مانند مطالعه گروسـمن و کروگـر ( )6336نشـان داده شـدهاسـد .بنـابراين ،بـا
توجه به شكل  ،EKCدر سطوح باالتر درآمد سرانه ،رشد اقتصادي منجر به کـاهش انتشـار
 CO2ميشود که نشان دهنده اثر مقياس منفي اسد.
ب -اثر بازبودن تجاري بر متغيـر انتشـار ،مثبـد اسـد .ايـن بـهآن معنـي اسـد کـه فرضـيه
پناهگاه آلودگي براي کشورهاي صادرکننده نفد و بويژه کشورهاي عیو اوپك تاييد ميشود.
ج -ضريب برآوردي از متغير مزيد رقابتي ،منفي اسد .نتيجه حاصل نشان ميدهـد
که با افزايش شكاف ميان صـادرات و واردات ،آلـودگي در کشـورهاي صـادرکننده نفـد
کاهش مييابد .بنابراين براي کشورهاي صادرکننده نفد ،اثر ترکيبـي ناشـي از تجـارت بـر
انتشار منفي بوده و ترکيب توليدات تجاري ايـن کشـورها بـه سـمد کاالهـاي آلـوده تغييـر
نكردهاسد .بر اين اساس ،ميتوان نتيجه گرفد که صنايع صادراتي کشورهاي صـادرکننده
نفد در مقايسه با صنايع وارداتي آنها با آاليندگي کمتري همراه هستند.
د -ضــريب بــرآوردي متغيــر ســرمايهگــذاري مســتقيم خــارجي بــراي کشــورهاي
صــادرکننده نفــد نشــان مــيدهــد کــه بــراي کــل کشــورها و بــدون در نظرگــرفتن شــراي
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ساختاري دو گروه کشورهاي اوپك و غيراوپـك ،فرضـيه پناهگـاه آلـودگي تاييـد شـده و
ورود سرمايهگذاري مستقيم خارجي منجر به انتشار کربن ميشود ،اما بـهطـور خـاص بـا در
نظر گرفتن متغير مجازي سرمايه گذاري مسـتقيم خـارجي ،جريـان سـرمايهگـذاري مسـتقيم
خارجي به کشورهاي عیو غيراوپك منجر به انتقال صنايع آالينده در ايـن کشـورها نبـوده
اسد بلكه تاثيري مثبد بر کاهش انتشار در اين گروه از کشورها داشته اسد .بنـابراين ،اثـر
فني ناشي از تجارت بر انتشار کربن با در نظـر گـرفتن اثـر سـاختاري کشـورهاي غيراوپـك
منفي اسد.
ه -رابطه بين شدت انرژي و انتشـار در بـرآورد مـدل مثبـد اسـد کـه نشـاندهنـده
افزايش انتشار با افـزايش شـدت انـرژي اسـد .در نظـر گـرفتن متغيـر مجـازي تاثيرگـذاري
ساختار کشورهاي عیو اوپك نشان ميدهد ،شدت انرژي در اين کشـورها ،تقويـدکننـده
انتشار کربن بوده و رابطه شدت مصرف انرژي و انتشار کربن در ميـان کـل کشـورها مثبـد
اسد .چنانچه با بهبود تكنولوژي شدت انرژي کاهش يابد ،بهطور قطع ميزان انتشار کـاهش
مييابد که معرف اثر فني منفي بر انتشار اسد.

 -6جمعبندی و نتيجهگيری
ارتباط بين تجارت بينالملل و محـي زيسـد ،از زمـان توسـعه تجـارت بـينالملـل تـاکنون
بهطور گسترده مورد بحث بوده اسد .بسياري از اقتصاددانان ،تجارت بينالملل را ابزار مهم
براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و سطح رفاه ميدانند در حالي که گروهي ديگر ادعـا
ميکنند تجارت بين الملـل از طريـس کـاهش کيفيـد محـي زيسـد ،سـطح رفـاه جامعـه را
کاهش ميدهد .در تئوريهاي اقتصادي براي بررسي اثر تجارت بـر محـي زيسـد سـه اثـر
عمده مطرح شده اسد که شامل اثر ترکيبي ،اثر مقياس و اثر فني اسد.
از آنجا که توافس مشترکي ميان اقتصاددانان در خصوص نحوه تاثيرگذاري تجـارت
بر محي زيسد وجود ندارد ،ضـروري اسـد ايـن رابطـه از طريـس مطالعـات تجربـي مـورد
بررسي قرار گيرد .به همين منظور با توجه به ويژگي خاص کشورهاي نفتي مبني بـر تمرکـز
اين کشورها بر صادرات نفد و شكلگيري صنايع صادراتي مبتنـي بـر نفـد و مشـتقات آن
در اين کشورها ،اثـر تجـارت بـينالملـل بـر انتشـار کـربن ( )CO2در دو گـروه مختلـف از
کشورهاي منتخب در حال توسعه صادرکننده نفد مورد بررسي قرار گرفد .بـراي بررسـي
ايــن موضــوه ،همزمــان از ســه متغيــر بــازبودن تجــاري ،نســبد تــراز تجــاري و جريــان
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سرمايهگذاري مستقيم خارجي به عنوان نماينـدگان تجـارت بـين الملـل بهـره گرفتـهشـد و
ضمن بررسي تاثير ساختار اقتصا د و اعتبار منحني زيسـد محيطـي کـوزنت بـا اسـتفاده از
روش داده هاي تابلويي ،اثر متغيرهاي يادشده بر ميزان انتشار کـربن در گـروه کشـورهاي
صادرکننده نفد مورد بررسي قرار گرفد.
نتايج حاصل از مطالعـه نشـان مـيدهـد :اول آنكـه ،فرضـيه پناهگـاه آلـودگي بـراي
کشورهاي صادرکننده نفد بر اساس درجه بازبودن اقتصاد پذيرفته ميشـود .دوم ،بـا توجـه
به عالمدهاي ضرايب توليد ناخالص داخلي ،منحني ارتباط بـين درآمـد سـرانه و انتشـار بـه
صورت  Nشكل که اعتبار منحني زيسدمحيطي کوزنت را در گروه مـورد مطالعـه نشـان
مي دهد ،حاکي از اثر مقياس منفي در سطوح باالي درآمدي براي اين کشورها اسد .سوم،
سـرمايه گـذاري مسـتقيم خــارجي و مزيـد رقـابتي منجـر بــه کـاهش انتشـار در کشــورهاي
صادرکننده نفد ميشود که در مجموه نشاندهنده اثر منفي تجارت بينالملل بـر آلـودگي
محي زيسد کشورهاي صادرکننده نفد اسد .همچنـين ،اثـر ترکيبـي و اثـر فنـي ناشـي از
تجارت بر انتشار ،منفي اسد و ترکيب توليد در کشورهاي صادرکننده نفد بـه نفـع صـنايع
پاکيزهتر در مقايسه با صنايع وارداتي اسد.
با توجه به نتايج بـهدسـد آمـده ،افـزايش سـطح تجـارت بـينالملـل در کشـورهاي
صادرکننده نفد منجر به ارتقاي کيفيد محي زيسد ميشود .بنابراين پيشنهاد ميشـود ايـن
کشورها سياسد هاي آزادسازي تجاري را در پـيش گيرنـد .ايـن امـر دسـتيابي کشـورها بـه
سطوح باالي درآمدي و در نتيجه کاهش آلودگي محي زيسد را بههمـراه دارد .عـالوه بـر
اين ،چنانچه دولدها ،سياسد هايي را در جهـد تسـريع رشـد اقتصـادي خـود بردارنـد -بـا
توجه به اثر مقياس منفي -کيفيد محي زيسد در اين کشـورها افـزايش خواهـد يافـد کـه
البته الزم اسد ،حمايد از صنايع کمتر آلودهکننده را در دستور کار خود قرار دهند.
نكته ديگر اين اسد که اين کشورها بايد در مسير آزادسازي تجاري و سياسدهـاي
جلب بيشتر سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،مقررات موافس با محـي زيسـد را مـدنظر قـرار
دهند .همچنين با توجه باال بودن شدت انرژي در اين کشورها و تاثير مثبد آن بـر آلـودگي
محي زيسد و انتشار  CO2و نيز تمايل باالي اين کشورها به مصرف باالتر انـرژي بـه دليـل
برخورداري از ذخاير قابل توجه نفد ،ضروري اسد سياسدهـاي پـيشروي ايـن کشـورها
در جهد ورود تكنولوژيهاي مرتب با کاهش مصرف انرژي و آاليندگي کمتر باشـد کـه
اين مسأله بايد در سياسدهاي مرتب با سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز مدنظر قرار گيرد.
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