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Abstract
The Environmental Kuznets Curve (EKC) suggests that environmental
quality improves with income after the economy passes an income threshold.
Many studies have examined the EKC but the results are mixed. This study
Investigates how international trade has affected the EKC’s position. The
study uses the ecological footprint, as an indicator of environmental
degradation, in 149 countries divided into four income groups for the period
1980-2014. From the panel model estimations, the results confirm an
inverted U-shape relationship between the ecological footprint and income.
Furthermore, they indicate that trade has altered the position of the EKC, in
the entire sample. However, the results vary across income groups.
Specifically, the EKC has been shifted by trade upwards in upper-income
boundaries. The lower-income countries have not reached the income
threshold suggested by the EKC and trade impact on the position of the EKC
has not been significant. In this case, it can be inferred that trade worsens
environmental degradation.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

 --ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ---------

ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺸﯿﺮي

اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان ،ﺳﺎﺳﮑﺎﺗﻮن ،ﮐﺎﻧﺎدا

آرﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ



داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ دارد ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار

ﺗﺠﺎرت در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ﭼﻬـﺎر روش
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،اﺛـﺮات ﺛﺎﺑـﺖ ،ﭘـﺮﯾﺲ-وﯾﻨﺴـﺘﻦ و ﺗﻔﺎﺿـﻞ

اول ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ  2014-1980اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ 149
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه درآﻣـﺪي ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ درآﻣـﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻣﺤـﯿﻂزﯾﺴـﺘﯽ
ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ ﮐـﻮزﻧﺘﺲ رد
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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 -1مقدمه
گســـترش تجارت جهاني طي دهه های اخیر ســـواالتي را پیرامون چگونگي اثرگذاری
تجارت بر محیط زيســـت مطرح کرده اســـت .با اين حال برای در بهتر نقش تجارت،
بررسي رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زيست از اهمیت بسزايي برخوردار است .ادبیات
تجربي رشــــد اقتصــــادی و محیط زيســــت از اب تدای د هه  1990در چارچوب منحني
محیطزي ستي کوزنتس 1شروع به گ سترش يافت (گرو سمن و کروگر1991 ،2؛ ا سترن،3
2003؛ کول و نیو ماير )2005 ،4و در ادا مه کوپل ند و تیلور )2004( 5با بهره گیری از اين
چارچوب به تشريح کانال های اثرگذاری تجارت بر محیط زيست پرداختند .بر اين اساس،
مقاله حاضــر کوشــش مي کند ضــمن تبیین نقش تجارت در رابطه بین رشــد اقتصــادی و
محیط زيســت ،اثر احتمالي تجارت بر شــكل و موقعیت منحني محیطزيســتي کوزنتس را
مورد بررسي دقیق قرار دهد.
در چارچوب فرضــیه منحني محیط زيســتي کوزنتس ،کشــورهايي که هنوز به آســتانه
درآمدی مشخصي دست نیافته اند ،احتماال نگاهي مطلق به رشد اقتصادی دارند و در اين
مســـیر ممكن اســـت با اســـتفاده بیش از حد از منابع طبیعي و انتشـــار آلودگي ،باعث
آ سیبهای قابل مالحظه زي ست محیطي شوند .اين در حالي ا ست که ک شورهايي که از
آستانه درآمدی مشخصي عبور کرده اند به دلیل افزايش تقاضا برای محیطزيست باکیفیت
در سیاستگذاری های خود مالحظات محیط زيستي را در اولويت قرار مي دهند (بكرمن،6
1992؛ نیوماير2003 ،7؛ کوپلند و تیلور.)2004 ،
يكي از مســائل پیش رو در بررســي رابطه بین رشــد اقتصــادی و محیطزيســت ،تعیین
شاخصي مناسب برای کیفیت محیط زيست است .نكته مهمي که در اينجا بايد مورد توجه
قرار گیرد اين اسـت که متغیر کیفیت محیط زيسـت ممكن اسـت به نوع آلودگي حسـاس
باشــد به طوری که انتخاب نامناســب اين شــاخص مي تواند باعث ايجاد انحراف در نتايج
1- Environmental Kuznets Curve
2- Grossman & Krueger
3- Stern
4- Cole & Neumayer
5- Copel& & Taylor
6- Beckerman
7- Neumayer
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شـــود (پرمن و آناند .) 2000 ،1در اين میان ،شـــاخص ردپای اکولوژيک 2که در بردارنده
مولفه های متعدد تخريب محیطزيست است ،مي تواند در مقايسه با ساير شاخصهای تک
مولفه ای ،تصوير جامع تری را از وضعیت محیطزيست ارائه دهد .ردپای اکولوژيک ابزار
بالقوه ای اســت که به صــورت مشــتر

محدوديتهای کره زمین و مقدار پیشــي گرفتن

انسان از اين حدود را اندازهگیری ميکند.
در محا سبه شاخص ردپای اکولوژيک ،جريان تجارت به ک شوری اخت صاص مييابد
که م صرفکننده نهايي کاالها و خدمات مبادله شده ب ا شد .از اين رو ،اين شاخص فاقد
هرگونه جانبداری از مزايا ،م ضرات و يا حتي عادالنه بودن تجارت ا ست .در نتیجه زماني
که نقش تجارت به عنوان يک متغیر مستقل مورد بررسي قرار مي گیرد ،ردپای اکولوژيک
مي تواند تورش کمتری را ن سبت به ساير شاخصهای محیط زي ستي به همراه دا شته با شد
(برو

و همكاران.)2013 ،3

بر اين اســاس ،با اســتفاده از متغیر ردپای اکولوژيک به عنوان شــاخصــي از تخريب
محیط زي ست به برر سي نقش تجارت در تغییرات احتمالي منحني محیطزي ستي کوزنتس
برای  149کشـــور در چهار گروه درآمدی شـــامل کشـــورهای با درآمد پايین ،4درآمد
متوســـط رو به پايین ،5درآمد متوســـط رو به باال 6و درآمد باال 7طي دوره 1980-2014
ميپردازيم.
مقاله حاضــر در هفت بخش ســازماندهي شــده اســت؛ به اين صــورت که در بخش دوم
چارچوب نظری تجارت و محیطزيســت عنوان شــده اســت .در بخش ســوم پیش ـینه مطالعات
انجام گرفته در راســـتای موضـــوع بحث مورد بررسـ ـي قرار گرفته اســـت .در بخش چهارم،
روشهای اقت صاد سنجي مورد ا ستفاده بیان شده ا ست و دادهها و پايههای آماری پژوهش در
بخش پنجم معرفي شده است .در بخش ششم به ارائه نتايج و تفسیر آنها پرداخته شده است
و بخش هفتم به جمعبندی مطالب ،نتیجهگیری و توصیههای سیاستي اختصاص يافته است.
&1- Perman & An
2- Ecological Footprint
3- Borucke et al.
4- Low Income Countries
5- Lower Middle Income Countries
6- Upper Middle Income Countries
7- High Income Countries
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 -2چارچوب نظري
 -2-1رشد اقتصادي و کیفیت محیطزیست
کیفیت محیطزيست ميتواند به عنوان کاالی لوکس يا کاالی نرمال شناخته شود .به بیان
ديگر ،کشش درآمدی تقاضا برای کیفیت محیطزيست مثبت و حتي ممكن است از يک
بزرگتر با شد .در حقیقت ميتوان گفت که اهمیت محیط زي ست با ر شد درآمد به همان
اندازه و يا بیشـــتر از آن افزايش مييابد (بكرمن 1992 ،و بانکجهاني .)1992 ،1عالوه بر
اين ،ک شورهای ثروتمند به وا سطه ظرفیتهای نهادی خود مي توانند پا سخگوی تقا ضای
باالتر برای حفاظت از محیط زيست باشند (نیوماير.)2003 ،
عمده ادبیات تجربي رشــد اقتصــادی و محیط زيســت به دنبال آزمون فرضــیه منحني
محیط زيســتي کوزنتس اســت که فرض مي کند در مراحل اولیه رشــد اقتصــادی ،تخريب
2
محیط زيســت تا ســطح مشــخصــي از درآمد افزايش مي يابد که به عنوان نقطه بازگشــت
شناخته مي شود ،پس از آن با افزايش درآمد سرانه ،کیفیت محیط زي ست بهبود مييابد.
در اينجا نكته حائز اهمیت نحوه اثرگذاری رشــد اقتصــادی بر محیط زيســت اســت .رشــد
اقت صادی با برآيند سه اثر مقیاس ،3اثر ترکیب 4و اثر فني 5بر محیط زي ست تاثیر ميگذارد
(گروسمن و کروگر . )1991 ،در ادامه به بررسي اين اثرات مي پردازيم.
افزايش تولید با اســتفاده بیشــتر از نهاده ها همراه اســت؛ بنابراين در روند تولید از منابع
طبیعي بیشــتری نیز اســتفاده مي شــود .اين افزايش تولید باعث ايجاد ضــايعات و انتشــار
آلودگي بیشتر به عنوان محصول جانبي مي شود که تخريب محیطزيست را به همراه دارد.
اين اثر مخرب ر شد اقت صادی بر محیط زي ست به عنوان اثر مقیاس شناخته مي شود .با اين
وجود ،رشــد اقتصــادی از طريق اثر ترکیب ،اثرات مثبتي را برای محیطزيســت به همراه
دارد .اثر ترکیب را ميتوان به وا سطه تغییر سهم کاالی آلوده در درآمد ملي اندازهگیری
کرد .اگر مقیاس اندازه اقتصــاد و شــدت انتشــار آلودگي ثابت نگه داشــته شــوند در آن
صــورت اقتصــادی که منابع خود را به تولید کاالی آالينده اختصــاص ميدهد ،آلودگي
1- World Bank
2- Turning Point
3- Scale Effects
4- Composition Effects
5- Technique Effects
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بیشـــتری نیز تولید ميکند )کوپلند و تیلور .) 2004 ،عالوه بر اين ،با رشـــد درآمد انتظار
تر (با آلودگي کمتر) تغییر يابد.

مي رود که ساختار اقتصادی به سمت فعالیتهای پا

آخرين اثر ،اثر فني رشـــد اقتصـــادی اســـت .به دلیل اينكه کشـــورهای ثروتمند توان
پرداخت بی شتری برای تحقیق و تو سعه 1را دارند با رشد اقتصادی ،پی شرفت فناوری اتفاق
ميافتد و فناوریهای آلوده با فناوریهای جديد و پا

تر جايگزين ميشـــوند که باعث

بهبود کیفیت محیطزيســـت مي شـــود (کمن و همكاران .)1997 ،2منحني محیطزيســـتي
کوزنتس ن شان مي دهد که در مراحل اولیه ر شد ،اثر مقیاس ،گرايش به چیره شدن دارد،
اما در نهايت به واســطه اثرات ترکیب و فني خنثي مي شــود (ووکینا و همكاران.)1999 ،3
تغییرات ســـاختاری در اقتصـــاد به احتمال زياد اثری تعیین کننده بر محیطزيسـ ـت دارند.
تخريب محیط زيســت ،همراه با کوچک شــدن بخش کشــاورزی و بزرگ شــدن بخش
صــنعت ،افزايش مي يابد .همچنین با فرض اينكه ترجیحات آشــكار شــده افراد نشــان دهد
که کاال های آلودگي محور 4همچنان ارزش زيادی دارند ،ممكن اســـت محدوديتي در
دامنه تغ ییر الگوهای تولید وجود داشته باشد (نیوماير.)2003 ،

 -2-2تجارت و کیفیت محیطزیست
تجارت مي تواند از طريق افزايش رشد اقتصادی بر محیط زيست اثر بگذارد .در اين راستا،
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تجارت ريشه تخريب محیط زيست نیست (بیردسال و
ويلر1993 ،5؛ جونز و رودولف1995 ،6؛ لي و رو ناد-هو لت .) 1997 ،7با افزايش حجم
ت جارت ،کیف یت محیط زيســــت از طريق اثر مق یاس کاهش مي يا بد و با عث تخر يب
محیطزيســـت مي شـــود .همچنین تجارت از طريق اثرات ترکیب و فني ميتواند کیف یت
محیط زيســـت را بهبود بخشـــد .آلودگي حاصـــل از تولید کاالی آلودگيمحور از طريق
تجارت در همان زمان که در يک ک شور کاهش مي يابد ،ممكن ا ست در ک شور ديگری

)1- Research & Development (R&D
2- Komen et al.
3- Vukina et al.
4- Pollution Intensive
5- Birdsall & Wheeler
6- Lee & Roland-Holst
7- Jones & Rodolfo
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افزايش پیدا کند .اين اثر ترکیب به فر ضیه پناهگاه آلودگي ن سبت داده مي شود (ديندا،1
 .) 2004با اين حال ،تجارت مي تواند برای محیط زيسـت مفید باشـد (آنتويلر و همكاران،2
2001؛ جونز و رودولف .) 1995 ،تجارت ،ســـطح درآمد واقعي را افزايش ميدهد که به
دنبال آن انتظار مي رود تقاضا بیشتری برای محیط زيست با کیفیت شكل بگیرد.
با توجه به اين مســائل مي توان دريافت که تجارت از يک طرف از کانالهای مختلفي
ميتواند بر محیطزي ست اثر بگذارد و از طرف ديگر بخ شي از درآمد ا ست که رابطه آن
با کیفیت محیطزيســت در فرضــیه منحني محیط زيســتي کوزنتس بررســي ميشــود .حال
اينكه تجارت چگونه ميتواند بر موقعیت منحني محیط زيستي کوزنتس اثر بگذارد ،سوال
اصلي اين پژوهش است.
يكي از فرضـــیات موجود در چارچوب ارتباط میان تجارت و محیطزيســـت ،فرضـــیه
پناهگاه آلودگي است که بیان ميدارد فعالیتهای آالينده از کشورهای با قوانین و مقررات
محیطزيستي سختگیرانه به کشورهای با قوانین و مقررات ضعیفتر انتقال مييابند که پیامد
آن تخريب محیطزي ست در ک شور پذيرنده اين فعالیتها خواهد بود .در واقع ک شورهای با
قوانین و مقررات محیطزي ستي ضعیف در تولید کاالهای آلودهمحور مزيت ن سبي پیدا مي
کنند و در مقابل کشورهای با قوانین و مقررات محیطزيستي قویتر در تولید کاالهای پا
مزيت نسبي پیدا ميکنند (کوپلند و تیلور.)2004 ،

 -3ادبیات پژوهش
يكي از بخش هــای مهم اين پژوهش برای بررســـي تجربي پیونــد میــان تجــارت و
محیطزي ست ،فر ضیه منحني محیط زي ستي کوزنتس ا ست که تو سط ب سیاری از محققین
مورد بررســي قرار گرفته اســت .اين پژوهشها از نمونه های کشــوری ،بازههای زماني و
روش های اقت صاد سنجي متفاوتي ا ستفاده کرده اند پس دور از انتظار نی ست که يافتههای
آن ها با هم متفاوت باشند .در برخي از مطالعات ،فرضیه منحني محیط زيستي کوزنتس رد
و در برخي ديگر رد نشـــده اســـت به همین جهت نمي توان نتیجه گرفت که نظر واحدی
پیرامون اثر درآمد بر کیفیت محیط زيست وجود دارد.

1- Dinda
2- Antweiler et al.
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در مطالعات تجربي مربوط به منحني محیطزيســـتي کوزنتس ،شـــاخص های تخريب
محیط زيســـت متعددی مانند انتشـــار گازهای دیاکســـید کربن ،1دی اکســـید گوگرد،2
اکســـیدهای نیتروژن 3و ســـاير آلودگيها بهکار رفته اند .در میان اين شـــاخصها ،ردپای
اکولوژيک به دلیل جامع تر بودن آن مورد توجه قرار دارد .از اين رو ،در اين بخش ســعي
مي شـــود ک ه مرور پیشـــینه تا حد امكان محدود به پژوهش هايي شـــود که از ردپای
اکولوژيک به عنوان شــاخص تخريب محیط زيســت اســتفاده شــده اســت .خالصــه اين
پژوهشها در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول  . 1مروري بر مطالعات رابطه منحني محیط زیستي کوزنتس و شاخص ردپاي اکولوژیک
عدم رد فرضیه
نویسندگان

منحنی محیط زیستی

دوره زمانی

کشور /منطقه

روش پژوهش /داده

2004-2008

 116کشور

مدل اثرات ثابت تابلویی

بله

مدلهای گشتاورهای

بله ،برای گروه

1980-2009

 93کشور

تعمیم یافته 6و اثرات

کشورهای با درآمد

1980-2009

 58کشور

1960-2011

 22کشور

کوزنتس
آشیکی و آکار

4

()2016
المولعلی و
همکاران)2015( 5
المولعلی و
همکاران)2016( .

ثابت

7

باال و متوسط

مدلهای گشتاورهای
تعمیم یافته و اثرات

خیر

ثابت
مدلهای حداقل مربعات

اودین و
همکاران)2016( 8

معمولی و حداقل
مربعات معمولی بلند

بله

مدت

1- CO2
2- SO2
3- NOx
4- Aşıcı & Acar
5- Al-mulali et al.
)6- Generalized Method of Moment (GMM
)7- Fixed Effects (FE
8- Uddin et al.
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ادامه جدول .1
عدم رد فرضیه
نویسندگان

دوره زمانی

کشور /منطقه

1988-2008

 144کشور

روش پژوهش /داده

منحنی محیط زیستی
کوزنتس
بله ،برای کشورهای

اوزترک و
همکاران)2016( 1

مدل گشتاورهای تعمیم

با گروه درآمدی

یافته

متوسط رو به باال و
متوسط رو به پایین

یوالک و
همکاران)2018( 2

1961-2013

 45کشور

مدلهای به روزرسانی

(گروههای

مکرر و کامالً

درآمدی باال،

3

تعدیلشده و رهیافت

متوسط و

به روزرسانی مکرر

پایین)

تصحیح اریبی

بله

4

بله ،تنها برای تحلیل
مدل های حداقل مربعات

باگلیانیا و
همکاران)2008( 5

2001

 141کشور

1961-2002

 116کشور

1971-2016

مالزی

معمولی 6و حداقل
7

مربعات وزنی

یه روش حداقل
مربعات معمولی
روی مولفههای
انفرادی ردپای
اکولوژیک

برتینلی و
همکاران)2008( 8
بلو و همکاران
()2018

بله

داده های تابلویی
رهیافت آزمون کرانهای

9

خود بازگشتی با
وقفههای توزیعی

نامشخص
10

1- Ozturk e al.
2- Ulucak et al.
)3- Continuously Updated- Fully Modified (CUP-FM
)4- Continuously Updated- Bias Corrected (CUP-BC
5- Bagliania et al.
)6- Ordinary Least Squares (OLS
)7- Weighted Least Squares (WLS
8- Bertinelli et al.
9- Bello et al.
10- ARDL Bounds Testing Approach
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ادامه جدول .1
عدم رد فرضیه
دوره زمانی

نویسندگان

کشور /منطقه

روش پژوهش /داده

منحنی محیط زیستی
کوزنتس

مدل ثرات تصادفی
جیا و همکاران

1

()2009

1983-2006

چین ،استان
هانان

2

جمعیت ،رفاه و فناوری
3

تعمیم یافته و حداقل
مربعات جزئی

خیر

4

مدلهای حداقل
دزتک و
همکاران

5

1980-2013

()2018

 15کشور
اروپایی

مربعـات معمـولی
تعـدیل شـده کامـل

خیر

6

فردی و حداقل مربعات
معمولی پویا
مدلهای حداقل
مربعـات معمـولی

شرفالدین و
مرابت)2017( 7

1975-2007

 15کشور
عضو منا

8

9

تعـدیل شـده کامـل ،
حداقل مربعات معمولی

بله ،برای کشورهای
صادرکننده

پویا 10و تصحیح خطای
برداری

مدل های حداقل مربعات

کاویگلیا -هریس
و همکاران
()2009

12

11

1961-2000

 40کشور

معمولی ،حداقل مربعات
معمولی دو مرحلهای13و
آرنالو و باند

بله

14

1- Jia et al.
2- Henan
3- Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence & Technology
)4- Partial Least Squares (PLS
5- Destek et al.
6- Individual FMOLS
7- Charfeddine & Mrabet
)8- Middle East & North Africa (MENA
)9- Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS
)10- Dynamic Ordinary Least Square (DOLS
11- Vector Error Correction Model VECM Granger Causality
12- Caviglia-Harris et al.
13- Two Stage Least Squares-2SLS
14- Arellano & Bound
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ادامه جدول .1
عدم رد فرضیه
دوره زمانی

نویسندگان

کشور /منطقه

روش پژوهش /داده

منحنی محیط زیستی
کوزنتس

وانگ و همکاران

شمال چین

1

1986-2006

()2010

،استان
جیلین

2

مدل حداقل مربعات
معمولی

بله ،برای رابطه میان
شهرنشینی و سطح
ردپای اکولوژیک

مدلهای حداقل مربعات
معمولی و مدل گزینی

محمد م.

 140کشور

مصطفی)2010( 3

بیزی بر اساس روش
مدلهای مونت کارلو و
زنجیره مارکوف

مشیری و دانشمند
()2019

رهیافت آزمون کرانهای
2014-1976

ایران

1980-2011

قطر

1978-2013

مالزی

2005

 150کشور

1971-2007

11کشور

خود بازگشتی با

خیر

مدلهای آزمون کرانهای

5

()2017

خود بازگشتی با

بله

وقفههای توزیعی

هی و همکاران

رهیافت آزمون کرانهای

6

()2019

خود بازگشتی با

خیر

وقفههای توزیعی

وانگ و همکاران
()2013

()2016

4

وقفههای توزیعی

مرابت و الثمره

هرویو و دارن

خیر

7

داده های تابلویی
فضایی

8

خیر ،ردپای
اکولوژیک تولید

رهیافت آزمون کرانهای

9

خود بازگشتی با

خیر

وقفههای توزیعی

1- Wang et al.
2- Jilin
3- Mohamed
)4- Bayesian Linear Regression Model & Markov Chain Monte Carlo (MCMC
5- Mrabet & Alsamara
6- He et al.
7- Wang et al.
8- Spatial Panel Data
9- Hervieux & Dame
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ب ه طور کلي ،مطالعات انجام شده پیرامون اثرات تجارت بر محیطزيست را ميتوان به
دو ديدگاه متفاوت تق سیم کرد؛ فر ضیه پناهگاه آلودگي و فر ضیه برخورداری از عوامل.
فرضـــیه پناهگاه آلودگي بیان مي دارد که تجارت باعث انتقال آلودگي به کشـــورهای با
قوانین و مقررات محیط زي ستي ضعیف مي شود و در مقابل فر ضیه برخورداری از عوامل
ادعا ميکند که آل ودگي ممكن اســت در کشــورهای با فراواني ســرمايه متمرکز شــود.
مطالعات اولیه در اين حوزه شــواهد اندکي در پشــتیباني از فرضــیه پناهگاه آلودگي ارائه
دادهاند(گرينستون2002 ،1؛ ادرينگتون و همكاران2005 ،2؛ لوينسون و تیلور.)2008 ،3
آنتويلر و همكاران ( )2001نشـــان دادند که قوانین و مقررات محیطزيســـتي با تحت
تاثیر قرار دادن هزينه تولید ،بنگاه ها را به سمت افزايش هزينه رفع آلودگي سوق ميدهد
که خود مي تواند مزيت نســبي کشــور را تحت تاثیر قرار دهد .اين پژوهش و بســیاری از
پژوهش های ديگر با اســـتفاده از روش تجزيه 4به بررســـي اهمیت نســـبي اثرات مقیاس،
ترکیب و فني پرداختند (لوين سون2009 ،5؛ گرتر و همكاران2009 ،6؛ لوين سون2015 ،7؛
شاپیرو و واکر2015 ،8؛ برونل.)2017 ،9
 .برای مثال کول ( )2004به بررسـي اثر تجارت بر منحني محیط زيســتي کوزنتس و به
طور خاص به آزمون مهاجرت يا جابه جايي صنايع آلوده از مناطق تو سعه يافته به در حال
توســـعه (فرضـــیه پناهگاه آلودگي) پرداخت .يافته های پژوهش وی ،شـــواهدی حاکي از
وجود اثرات پناهگاه آلودگي را نشان مي دهد ،اما اين اثرات به اندازه ساير متغیرها چندان
قابل توجه نیست.
شــاهحســیني و همكاران ( )1396در بررســي تاثیر تجارت بین الملل بر محیط زيســت
کشــورهای صــادرکننده نفت دريافتند که با توجه به اثر مثبت باز بودن تجارت بر انتشــار
کربن ،فر ضیه پناهگاه آلودگي برای ک شورهای صادرکننده نفت رد نمي شود .همچنین با
1- Greenstone
2- Ederington et al.
3- Levinson & Taylor
4- Decomposition Methods
5- Levinson
6- Grether et al.
7- Levinson
8- Shapiro & Walker
9- Brunel

مشيري و همکاران | 23

توجه به ارتباط  Nشــكل میان درآمد ســرانه و انتشــار کربن در اين کشــورها ،اثر مقیاس
منفي بوده اســت .عالوه بر اين ،افزايش مزيت رقابتي و ســرمايهگذاری مســتقیم خارجي
منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت شده که به ترتیب نشاندهنده
اثر مقیاس و اثر فني منفي ناشي از تجارت بوده است.
با توجه به چارچوب نظری و پیشــینه پژوهش ،ميتوان دريافت که درخصــوص رابطه
بین رشــد اقتصــادی -محیطزيســت و رابطه بین تجارت -محیط زيســت به صــورت مجزا
مطالعاتي انجام شــده اســت ،اما در زمینه اثر متقابل رشــد اقتصــادی و تجارت بر کیفیت
محیطزيست به ويژه با تاکید بر تفاوتهای درآمدی بین کشورها ،همچنان خل پژوهشي
وجود دارد .پژوهش حاضـــر به کمک روش ها و ابزارهايي که در بخش بعدی معرفي
شده اند به بررسي نقش تجارت در رابطه بین رشد و محیطزيست مي پردازد.

 -4روش اقتصادسنجي
با هدف برر سي اثر تجارت بر منحني محیط زي ستي کوزنتس از دادههای تابلويي نامتوازن
متشــكل از  149کشــور 1در بازه زماني  1980-2014برای تمامي کشــورها و چهار گروه
درآمدی پايین ،درآمدی متوســط رو به پايین ،درآمدی متوســط رو به باال و درآمدی باال
استفاده شده است .مدل به شكل معادله لگاريتمي -خطي ارائه شده در رابطه ( )1تصريح
شده است.
( )1

LEFit = β0 + β1 GDPit + β2 GDPit2 + β3 TRDit + β4 (GDP
× TRD)it + β5 BIOit + εi

در رابطه ( i ،)1نشــانگر کشــورها و  tزمان اســت LEF .لگاريتم ردپای اکولوژيک
سرانه GDP ،درآمد سرانه TRD ،شاخص تجارت (GDP×TRD) ،تعامل میان درآمد

سرانه و تجارت و  BIOبه عنوان شاخص ظرفیت زي ستي 2به کار گرفته شده ا ست ε .نیز
جزء اخالل ا ست .نوآوری ت صريح اين مدل ن سبت به ساير مدلهای م شابه (فرزانگان و

 -1جدول مربوط به اسامي کشورها در پیوست (جدول الف) آورده شده است.
2- Biocapacity
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مارکوارت ، )2018 ،1معرفي رابطه تعاملي بین درآمد و تجارت اســـت که امكان بررســـي
دقیق اثر تجارت بر منحني محیط زيستي کوزنتس را میسر ميکند.
در پژوهش حاضـــر از چهار روش حداقل مربعات تلفیقي ) ،2(Pooled OLSروش
اثرات ثابت ) ، (FEمدل پاريس -وينســتن با تصــحیح خطای اســتاندارد پانلي ) 3 (PWو
مدل تفاضــل اول ( 4)FDبرای برآورد رابطه ( ) 1اســتفاده شــده اســت .در توضــیح دلیل
ا ستفاده از اين چهار روش بايد ا شاره کرد که عالوه بر نواقص احتمالي مدلها که تو سط
آزمونه ای پس از برآورد مشخص مي شوند ،امكان اعتبارسنجي نتايج هم وجود دارد .در
ادامه به توضیح دقیق اين روشها مي پردازيم.
اگر در نمونه ،واريانس ناهمساني 5وجود داشته باشد ،باعث ايجاد جمله ثابت مشتر
در پســماندها مي شــود .بنابراين ،احتماال نتايج حاصــل از تخمین با روش  OLSبا مشــكل
تورش واريانس نا همســـاني همراه خواهد بود .در اين صـــورت ،برای رفع اين مشـــكل،
مي توان از روش اثرات ثا بت اســـتفاده کرد ،ا ما روش اثرات ثا بت در صـــورت وجود
واريانس ناهم ساني و خودهمب ستگي 6نتايج قابل اطمیناني به د ست نميدهد .در صورت
وجود اين مشكالت بايد از مدل های جايگزين استفاده کرد.
با اســـتفاده از آزمون وولدريج )2002( 7مي توان وجود خودهمبســـتگي در داده های
پانلي را در مدل اثرات ثا بت تشـــخیص داد .عالوه بر اين ،با به کارگیری آزمون وا لد،
واريانس ناهمســاني 8بســط داده شــده توســط گرين )2000( 9شــناســايي ميشــود که در
صــورت رد نشــ دن اين آزمون احتماال نتايج حاصــل از تخمین مدل اثرات ثابت و اثرات
تصادفي دارای تورش هستند .برای برطرف کردن اين دو مشكل ميتوان از روش ديگری
به نام مدل پريس -وين ستن با ت صحیح خطای ا ستاندارد پانلي ا ستفاده کرد .روش تخمین
پريس -وينســتن که تصــحیح خطای اســتاندارد پانلي 10تولید ميکند ،ميتواند دو مشــكل
1- Farzanegan & Markwardt
)2- Pooled Ordinary Least Square (Pooled OLS
)3- Prais–Winsten with Panel-Corrected Standard Errors (PW
)4- First-Difference (FD
5- Heteroskedasticity
6- Serial Correlation
)7- Wooldridge (2002
8- Wald Test for Groupwise Heteroskedasticity
9- Greene
)10- Panel Corrected Standard Errors (PCSEs
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واريانس ناهمســاني و خودهمبســتگي را برطرف کند که برای تخمین مدلهای دادههای
پانلي خطي بهکار گرفته ميشود.
يكي از مهم ترين مراحل در اقتصادسنجي بررسي مانايي متغیرهای مدل است ،زيرا در
صورت نامانا بودن متغیرها ،امكان اينكه ضرايب برآورد شده يک رابطه جعلي را ن شان
دهند ،وجود دارد  .برای بررســـي مانايي متغیرها ،از آزمون آيم ،پســـران و شـــین )(IPS

1

استفاده شده است.

 -5دادههاي پژوهش
تمامي داده های اين پژوهش از شاخصهای تو سعه جهاني بانک جهاني 2و شبكه ردپای
جهاني 3اســتخراج شــدهاند .متغیر وابســته ،ردپای اکولوژيک به عنوان شــاخص تخريب
محیط زيســـت و متغیرهای مســـتقل شـــامل تولید ناخالص داخلي ســـرانه و تجارت که با
مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص تعريف مي شود ،ه ستند .ردپای اکولوژيک
به عنوان يكي از مهمترين شــاخصهای اندازه گیری تقاضــای فعالیت انســان بر طبیعت در
جهان به مرحله پی شرفته ای ر سیده ا ست .ردپای اکولوژيک يک شاخص جهاني و جامع
کیفیت محیط زيست است که ظرفیت طبیعت در مواجهه با تقاضای انساني را اندازهگیری
ميکند .همچنین از متغیر ظرفیت زي ستي که ن شاندهنده ظرفیت بیو سفر برای باز سازی و
ارائه منابع طبیعي و خدمات برای زندگي ان سان ا ست به عنوان متغیر کنترلي ا ستفاده شده
ا ست .تو صیف متغیرها در جدول ( )2آورده شده ا ست .همچنین در جدول ( )3خال صه
توصیفهای آماری متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
برای بررســي اعتبار فرضــیه منحني محیط زيســتي کوزنتس بايد بتوان اثر تجارت را بر
ردپای اکولوژيک ســـنجید« .ردپای اکولوژ يک مصـــرف» حاصـــل مجموع ردپاهای
اکولوژيک تولید داخلي و واردات منهای صــادرات اســت .روش محاســبه ردپا توســط
واکرناگل و ريس )1996( 4ب سط داده شده و ن شاندهنده م صرف ظرفیت زي ستي تو سط
ســاکنان يک کشــور اســت .به منظور برآورد کل تقاضــای داخلي برای منابع و خدمات
)1- Im Pesaran Shin (IPS
2- World Development Indicators
3- Global Footprint Network
4- Wackernagel & Rees
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اکولوژيک جمعیت از ردپای اکولوژيک مصــرف اســتفاده شــده اســت که هم صــادرات
منابع ملي و خدمات اکولوژيک مورد مصــرف در ســاير کشــورها و هم واردات منابع و
خدمات مورد مصــرف در داخل را دربر دارد .ردپای اکولوژيک مصــرف در حین تغییر
رف تار مصـــرف باالترين قابل یت را برای تغییر با آن دارد .وا حد ا ندازهگیری آن هك تار
جهاني 1ا ست که به هكتار نرمال شده با بهرهوری متو سط در جهان ا شاره دارد (گالي و
همكاران .) 2012 ،2همچنین هر جزء مي تواند به انواع مختلف زمین تقســـیم شـــود ،مانند:
زمین های زراعي ،چراگاه ،مناطق ماهیگیری ،جنگل ،رد پای ماشیني و ساختوساز.
جدول  .2توصیف متغیرهاي وابسته و مستقل پژوهش
متغیر

تعریف

واحد اندازهگیری

منبع داده

متغیر اندازهگیری سطح زمین و آب مولد
زیستی مورد نیاز تولید همه منابع مصرفی
ردپای اکولوژیک
سرانه)(EF

یک فرد ،جمعیت و فعالیت است که
بتوان با استفاده از تکنولوژیهای غالب و

هکتارجهانی

شیوههای مدیریت منابع به اسکان

شبکه ردپای
جهانی

3

زیرساختهای شهری و جذب زبالههایی
که تولید میشود ،پرداخت.
تولید ناخالص

تولید ناخالص داخلی سرانه ،تولید

داخلی سرانه
)(GDP

ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت ساالنه

تجارت )(TRD
ظرفیت زیستی
سرانه )(BIO

دالر به قیمت ثابت

شاخصهای

سال 2010

توسعه جهانی

تجارت نسبت مجموع صادرات و واردات

درصدی از تولید

شاخصهای

به تولید ناخالص داخلی است.

ناخالص داخلی

توسعه جهانی

است.

ظرفیت بیولوژیکی نشان دهنده ظرفیت
بیوسفر برای بازسازی و ارائه منابع طبیعی
و خدمات برای زندگی است.

هکتارجهانی

شبکه ردپای
جهانی

)1- Global Hectare (gha
2- Galli et al.
)3- Global Footprint Network- National Footprint Accounts (2018
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جدول  .3خالصه توصیفهاي آماري متغیرها
نام متغیر

متغیر

لگاریتم ردپای

تعداد

تعداد

کشورها

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

همه گروههای درآمدی
LEF

4844

0/864

0/726

-0/767

3/208

تولید ناخالص

GDP

4709

10/843

16/262

0/056

111/969

مربع تولید ناخالص

GDP2

4709

381/950

1044/621

0/003

12536/910

تجارت

TRD

4612

0/777

0/479

0/0002

4/417

ظرفیت زیستی

BIO

4844

3/978

8/844

0/031

100/977

لگاریتم ردپای

اکولوژیک سرانه
داخلی سرانه
داخلی سرانه

سرانه

149

کشورهای با درآمد پایین
LEF

951

0/110

0/288

-0/632

0/668

تولید ناخالص

GDP

887

0/554

0/233

0/132

1/348

مربع تولید ناخالص

GDP2

887

0/360

0/325

0/018

1/818

تجارت

TRD

892

0/565

0/224

0/144

1/997

ظرفیت زیستی

BIO

951

1/984

2/246

0/248

15/670

لگاریتم ردپای

اکولوژیک سرانه
داخلی سرانه
داخلی سرانه

سرانه

28

کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین
LEF

1091

0/368

0/518

-0/767

2/252

تولید ناخالص

GDP

1079

1/669

1/102

0/056

7/292

مربع تولید ناخالص

GDP2

1079

3/995

5/707

0/003

53/169

تجارت

TRD

1031

0/702

0/315

0/002

1/696

ظرفیت زیستی

BIO

1091

3/562

6/044

0/334

33/944

اکولوژیک سرانه
داخلی سرانه
داخلی سرانه

سرانه

33
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ادامه جدول .3
نام متغیر

متغیر

تعداد

تعداد

کشورها

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کشورهای با درآمد متوسط رو به باال
لگاریتم ردپای اکولوژیک

LEF

1290

0/866

0/378

-0/020

2/333

تولید ناخالص داخلی

GDP

1267

4/560

2/128

0/348

11/916

سرانه
سرانه

42

مربع تولید ناخالص

GDP2

1267

25/23

23/804

0/122

141/978

تجارت

TRD

1241

0/800

0/392

0/0002

2/804

ظرفیت زیستی سرانه

BIO

1290

5/370

15/106

0/170

100/977

داخلی سرانه

کشورهای با درآمد باال
لگاریتم ردپای اکولوژیک

LEF

1512

1/580

0/364

0/59

3/208

تولید ناخالص داخلی

GDP

1476

29/135

18/580

1/324

111/969

سرانه
سرانه

46

مربع تولید ناخالص

GDP2

1476

1193/769

1587/990

1/752

12536/910

تجارت

TRD

1448

0/942

0/661

0/116

4/417

ظرفیت زیستی سرانه

BIO

1512

4/347

4/669

0/031

21/879

داخلی سرانه

منبع :یافته های پژوهش

 -6نتایج و تفسیر مدل
در ابتدا برای برر سي مانايي متغیرهای موجود در مدل از آزمون ايم ،پ سران و شین برای
گروه های مختلف درآمدی ا ستفاده شد .نت ايج ن شان دادند که برخي از متغیرها در سطح
نامانا هستند ،اما با يک بار تفاضل گیری ،همه آن ها مانا شدند .آزمون مانايي برای متغیرها
در گروه های درآمدی مختلف ،نتايج متفاوتي را نشان دادند.
به منظور تعیین مدل بهینه رگرســیون پانلي پژوهش ،بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات
تصادفي ،آزمون هاسمن 1انجام شده است .اين آزمون برای کل نمونه نشان داد که مدل،
فرض صفر عدم وجود تفاوت سی ستماتیک بین اثرات ثابت و اثرات تصادفي را در سطح
1- Hausman
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 10درصد رد ميکند  ،اما برای برخي زيرگروه ها نتايج اين آزمون متفاوت است .نتايج در
جدولهای ( )4تا ( )8گزارش شدهاند ،بنابراين ،مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد.
نتايج تخمین به روش های حداقل مربعات تلفیقي ،اثرات ثابت ،روش پريس -وين ستن
با تصــحیح خطای اســتاندارد پانلي و روش تفاضــل اول در جدولهای ( )4تا ( )8گزارش
شــده اســت .مشــكل مدل های اثرات ثابت اين اســت که در کنتر ل واريانس ناهمســاني و
خودهمبســـتگي ضـــعیف هســـتند .بنابراين ،مهم اســـت که مدل اثرات ثابت از لحاظ
خودهمبســـتگي و واريانس ناهمســـاني تقويت شـــود که مي تواند با محاســـبه خطاهای
اســتاندارد که نســبت به اين دو مشــكل مقاوم هســتند صــورت پذيرد (آرنالو 1987 ،1و
وايت .)1980 ،2طبق نتايج جدولهای ( )4تا ( ،) 8آزمون والد و وولدريج 3وجود واريانس
ناهم ساني و خودهمب ستگي را رد نكردند .بنابراين ،برای رفع م شكل واريانس ناهم ساني و
م شكل خودهمب ستگي از مدل پريس -وين ستن با ت صحیح خطای ا ستاندارد پانلي ا ستفاده
شده است.
با نگاهي به نتايج آزمون مانايي ميتوان دريافت که در گروه های درآمدی مختلف،
متغیرهای متفاوتي در ســطح نامانا بوده اند که با تفاضــل گیری اولیه مانا شــدهاند .به دلیل
اينكه متغیرهای نامانا در گروه های درآمدی يكســان نبودند از روش تفاضــل اول اســتفاده
شده است تا از صحت نتايج اطمینان حاصل شود و برای همه گروهها به صورت يكپارچه
مدلي واحد به کار برود .در نتیجه همانگونه که مدل تفاضـــل اول همه مشـــكالت مهم
اقتصــادســنجي شــامل خودهمبســتگي ،واريانس ناهمســاني و نامانايي را برطرف ميکند،
برر سي های اين پژوهش برا ساس نتايج روش تفا ضل اول انجام شده ا ست (پومانیونگ و
کانكو 2010 ،4و کول و نیوماير.)2004 ،5

 -1-6برآورد مدلها
همانطور که اشاره شد ،تفسیر نتايج در اين پژوهش براساس روش تفاضل اول انجام شده
اســـت .ســـاير مدلهای به کار رفته در اين پژوهش بعد از نتايج آزمون های پس از تخمین
1- Arellano
2- White
3- Wald and Wooldridge
4- Poumanyvong and Kaneko
5- Cole and Neumayer
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نشـــان دادند که نتايج آن ها قابل اعتماد نیســـتند .گزارش نتايج مدل ها ميتواند به عنوان
اعتبارسنجي برآوردها مورد استفاده قرار گیرد .بنابراين ،اعتبار فرضیه منحني محیطزيستي
کوزنتس هم بر اســـاس نتايج مدل تفاضـــل اول بررســـي شـــده اســـت .به دنبال آن برای
گروه هايي که اين فرضیه در آن ها رد نشده است ،نقاط بازگشت محاسبه شده است.
جدول ( )4نتايج رابطه میان تخريب محیط زيســـت و درآمد حاصـــل از تجارت را با
ا ستفاده از شاخص تجارت در تمامي ک شورهای مورد مطالعه اين پژوهش ن شان ميدهد.
برا ساس نتايج روش تفا ضل اول مي توان م شاهده کرد که ضريب درآمد سرانه مثبت و
معني دار و ضريب توان دوم آن منفي و معني دار است .با توجه به اين نتايج ،فرضیه منحني
محیط زيستي کوزنتس در کل نمونه پژوهش ،شامل  149کشور رد نميشود.
ضريب تجارت در اين مدل منفي است ،اما اثر معناداری ندارد و شايد بتوان گفت که
احتماال افزايش تجارت در ســـطح جهان به تنهايي باعث تخريب بیشـــتر محیطزيســـت
نمي شود .ممكن است اين نتیجه حاصل برآيند سه اثر مقیاس ،ترکیب و فني باشد .به اين
معني که تجارت باعث تقويت اثر ترکیب و فني مي شـــود .برای مثال ،در مناطقي تجارت
منجر به به کارگیری اســتانداردهای باالتر محیط زيســتي توســط بنگاهها ميشــود و اجازه
مي دهد تا نوآوریهای فني و مديريتي به کار گرفته شــوند (اســكلند و هريســون.)2002 ،1
بنابراين مي توان شاهد کاهش تخريب محیط زي ست در صورت گ سترش تجارت جهاني
بود .به منظور بررســـي اثر تجارت بر رابطه میان درآمد ســـرانه و ردپای اکولوژيک ،اثر
تعاملي بین تجارت و درآمد ســـرانه ) (GDP×TRDدر نظر گرفته شـــده که عالمت آن
مثبت ا ست .در نتیجه نمي توان مطمئن بود که گ سترش تجارت در جهان بهطور معناداری
اثر مخرب افزايش درآمد ســـرانه بر محیط زيســـت را تشـــديد ميکند .ضـــريب مثبت و
معني دار ظرفیت زيستي بیانگر اين است که توان و ظرفیت بیشتر طبیعت برای بازسازی و
ارا ئه م نابع طبیعي و خد مات برای ز ندگ ي با عث افزايش رد پای اکولوژ يک و تخر يب
بیشتر محیطزيست شود.

1- Eskel& & Harrison
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جدول  .4نتایج برآورد مدل براي همه گروههاي درآمدي
متغیرها
GDP

OLS
***0/063

FE
***0/023

PW
***0/037

FD
***0/050

()72/240

()3/588

()5/717

()8/944

***0/0003

***0/0004

-

-

()-4/70

()-5/963

***0/220

0/023

-0/014

-0/110

()11/506

()0/437

()-1/08

()-0/792

***0/0006
GDP2

()-33/079

TRD

***-0/0003
()-4/655

**0/002

***0/003

*0/0007

0/0008

()2/100

()3/42

()1/74

()0/960

***0/008

0/011

***0/033

***0/101

()11/700

()1/163

()4/58

()7/300

***0/212

-

-

-

اثرات ثابت کشور

خیر

بله

بله

خیر

اثرات ثابت زمان

بله

بله

بله

بله

R2
آزمون هاسمن

0/691

0/171

0/932

0/114

***χ2= 136/970

آزمون خودهمبستگی

***F=125/780

آزمون واریانس
4604
149

()GDP×TRD
BIO
ثابت

()5/060

ناهمسانی
تعداد مشاهدات
تعداد گروهها

***χ2 17724/750
=
4604

4604

4604

149

149

149

نقطه بازگشت
بدون تجارت

$75928

حداقل تجارت

$75928

میانگین تجارت

$76833

حداکثر تجارت

$81075

 * ** ،و *** به ترتیب بیانگر  P< 0/05 ،P<0/1و  P< 0/01است. درآمد سرانه در مقیاس  1/1000است. نقاط بازگشت در مقیاس یک به یک است.منبع :یافته های پژوهش
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يكي از راههای برر سي تغییر در موقعیت منحني محیطزي ستي کوزنتس ،محا سبه نقطه
بازگشــت منحني در مقادير مختلفي از تجارت اســت که نشــان ميدهد در چه ســطحي از
درآمد نقطه بازگشـــت اتفاق ميافتد .همچنین تفاوت در مقادير ماکزيمم منحني نشـــان
دهنده اثرگذاری تجارت بر موقعیت منحني است .به همین منظور در قسمت پايین جدول
( ،)4نقاط بازگشـــت منحني محیط زيســـتي کوزنتس در شـــرايط بدون وجود تجارت،
حداقل ،متو سط و حداکثر تجارت گزارش شده ا ست .با نگاهي به میزان نقاط بازگ شت
در ســطوح مختلف ميتوا ن دريافت که افزايش تجارت در ســطح جهاني رســیدن به اين
نقاط را به تعويق مي اندازد؛ يعني مي توان انتظار داشــت که موقعیت منحني محیطزيســتي
کوزنتس تحت تاثیر تجارت به ســطح باالتری منتقل شــود .اين به معنای آن اســت که با
افزايش سطح تجارت ،جهان در سطح درآمد باالتری به نقطه بازگشت دست پیدا خواهد
کرد .به ع بارت ديگر ،فرضـــ یه تغییر موقع یت منحني کوزنتس بر اثر ت جارت ج هاني را
نميتوان رد کرد.
2

در جدول ( )5مي توان مشــاهده کرد که ضــرايب  GDPو  GDPدر کشــورهای با
درآمد پايین مثبت هســتند و  GDP2رابطه معناداری با ردپای اکولوژيک ندارد .بنابراين،
فرضــیه منحني محیط زيســتي کوزنتس در اين گروه کشــورها که نشــاندهنده يک رابطه
مثبت و خطي بین درآمد ســـرانه و ردپای اکولوژيک اســـت ،رد مي شـــود .از آنجا که
کشـــورهای کمدرآمد 1در مراحل اول یه توســـعه اقتصـــادی قرار دارند ،انتظار مي رود با
افزايش رشد اقتصادی ،کیفیت محیطزيست کاهش يابد.
براســـاس نتايج برآورد مدل ،رابطه مثبتي بین تجارت و ردپای اکولوژيک و رابطه
منفي بین اثر متقابل درآمد ســـرانه و تجارت بر ردپای اکولوژيک وجود دارد با اين حال
هر دو اين ضرايب معنادار نی ستند .ضريب ظرفیت زي ستي ،اثر مثبت و معناداری دارد که
ميت وان انتظار داشــت باال بودن ظرفیت زيســتي در گروه درآمدی پايین باعث بدتر شــدن
کیفیت محیطزيست شود که شايد استفاده غیربهینه از منابعي که فراواني بیشتری دارند و
مي توانند عامل رشد برای کشورهای با درآمد پايین باشند دلیل وقوع اين پديده است.

 -1در بسیاری از مطالعات گروه کشورهای با درآمد باال ،کشورهای توسعهيافته درنظر گرفته ميشوند و ساير گروهها
کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته ميشوند ( لین و همكاران 2017 ،و شارما.)2011 ،
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جدول  .5نتایج برآورد مدل براي گروه درآمدي پایین
متغیرها
GDP
GDP2
TRD
()GDP×TRD
BIO
ثابت

OLS
***0/790

FE
0/293

PW
0/208

FD
**0/274

()4/443

()0/880

()1/380

()2/000

***-0/722

-0/034

0/118

0/056

()-5/970

()-0/196

()1/240

()0/668

***-0/569

-0/078

0/040

0/002

()-4/920

()-0/690

()-1/200

()0/045

***0/850

0/193

-0/006

-0/024

()3/930

()0/980

()-0/130

()-0/260

***0/039

**0/037

**0/070

***0/471

()10/150

()2/322

()6/769

()19/067

-0/048

-

-

-

بلی

بلی

خیر

()-0/540

اثرات ثابت کشور

خیر

اثرات ثابت زمان

بلی

بلی

بلی

بلی

R2
آزمون هاسمن

0/245

0/316

0/715

0/410

χ2=2/950

آزمون خودهمبستگی

***F= 125/780

آزمون واریانس ناهمسانی

***χ2= 562/390

تعداد مشاهدات

885

885

857

857

تعداد گروهها

28

28

28

28

 * ** ،و *** به ترتیب بیانگر  P< 0/05 ،P<0/1و  P< 0/01هستند. درآمد سرانه در مقیاس  1/1000است.منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتايج جدول ( )6مي توان بیان کرد که در گروه کشورهای با درآمد متوسط
رو به پايین ،فرضیه منحني محیط زيستي کوزنتس رد مي شود؛ چون ضريب  GDP2منفي
است ،اما معني دار نیست .ضريب  GDPو ضريب ظرفیت زيستي مثبت و معنيدار هستند
که در اين صورت انتظار مي رود افزايش درآمد و ظرفیت زيستي باعث بدتر شدن کیفیت
محیط زي ست شوند .ضرايب تجارت و اثر متقابل در اين گروه ک شورها معنيدار نی ستند،
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اما با توجه به منفي بودن ضـــريب جمله تعاملي ،مي توان نتیجه گرفت که احتماال درآمد
حاصل از ت جارت باعث بهبود وضعیت محیطزيست ميشود.
جدول  .6نتایج برآورد مدل براي گروه درآمدي متوسط رو به پایین
متغیر

OLS
***0/214
()5/540

FE
***0/220
()2/817

PW
***0/294
()3/434

FD
***0/248
()5/490

GDP2

***-0/032
()-3/710

0/011
()0/888

-0/020
()-1/340

-0/010
()-1/640

TRD

***0/535
()6/060

***0/370
()3/133

0/015
()0/470

0/004
()0/101

)(GDP×TRD

*-0/095
()-1/960

***-0/125
()-2/770

-0/011
()-0/825

-0/008
()-0/374

BIO

***0/035
()14/850

0/001
()0/105

**0/015
()2/292

***0/051
()3/130

ثابت

**-3/140
()-3/050

-

-

-

اثرات ثابت کشور

خیر

بله

بله

خیر

اثرات ثابت زمان

بله

بله

بله

بله

R2
آزمون هاسمن

0/335

0/434

0/895

0/166

GDP

**χ2= 9/920
***F= 125/780

آزمون خودهمبستگی

***χ2= 1228/290

آزمون واریانس ناهمسانی
تعداد مشاهدات

1031

1031

997

997

تعداد گروهها

33

33

33

33

 * ** ،و *** به ترتیب بیانگر  P< 0/05 ،P<0/1و  P< 0/01هستند. درآمد سرانه در مقیاس  1/1000است.منبع :یافته های پژوهش

در جدول ( )7ميتوان مشاهده کرد که در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به باال،
فرضـــیه منحني محیطزيســـتي کوزنتس رد ميشـــود ،چراکه ضـــريب متغیر  GDPمثبت و
معنيدار و ضريب توان دوم آن؛ يعني  GDP2منفي است ،اما معنيدار نی ست .در اين گروه
کشــورها ضــريب تجارت مثبت و ضــريب اثر متقابل منفي ،اما معنيدار نیســتند .شــايد مانند
گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به پايین بتوان حدس زد که در اين گروه هم با افزايش
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درآمد حاصــل از تجارت کیفیت محیطزيســت بهتر ميشــود .از نتايج تخمین اين گروه و
مثبت و معنيدار بودن ضــريب ظرفیت زيســتي ميتوان انتظار داشــت که باال بودن ظرفیت
زيستي ميتواند منجر به افزايش ردپای اکولوژيک و بدتر شدن وضعیت محیطزيست شود.
جدول  .7نتایج برآورد مدل براي گ روه درآمدي متوسط رو به باال
متغیر
GDP
GDP2
TRD
)(GDP×TRD
BIO
ثابت

OLS
***0/128

FE
***0/201

PW
***0/106

FD
***0/132

()6/927

()4/058

()6/975

()5/928

-0/003

***-0/012

0/002

-0/002

()-1/581

()-4/357

()1/137

()-0/772

***0/242

-0/007

***0/134

0/052

()5/030

()-0/056

()3/436

()1/134

-0/002

0/003

-0/028

-0/008

()-0/114

()0/121

()-3/298

()-0/727

0/001

-0/022

**0/007

**0/052

()0/174

()-1/355

()0/547

()2/129

0/083

-

-

-

بله

بله

خیر

()1/050

اثرات ثابت کشور

خیر

اثرات ثابت زمان

بله

بله

بله

بله

R2
آزمون هاسمن

0/420

0/401

0/910

0/140

***χ2 = 20/900

آزمون خودهمبستگی

***F= 125/780

آزمون واریانس ناهمسانی

***χ2 = 7547/290

تعداد مشاهدات

1240

1240

1240

1198

تعداد گروهها

42

42

42

42

 * ** ،و *** به ترتیب بیانگر  P< 0/05 ،P<0/1و  P< 0/01هستند. درآمد سرانه در مقیاس  1/1000است.منبع :یافته های پژوهش

نتايج جدول ( )8نشان ميدهد که در گروه کشورهای با درآمد باال ضريب درآمد سرانه مثبت
و معنيدار و ضريب توان دوم آن منفي و معنيدار است که در اين صورت اعتبار منحني کوزنتس
در اينجا رد نمي شود .ضريب متغیر تجارت منفي ا ست ،اما معنيدار نی ست .با توجه به مثبت بودن

 | 36ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي | ﺳﺎل  | 20ﺷﻤﺎره  | 79زﻣﺴﺘﺎن 1399

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن درآﻣﺪ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ردﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﺮﯾﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ردﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه درآﻣﺪي ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و روﻧﺪي اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺟﺪول  .8ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺑﺮاي ﮔﺮوه درآﻣﺪي ﺑﺎﻻ
OLS
***0/ 024
)( 22/530

FE
*0/ 017
)( 1/788

PW
*0/ 013
)( 1/710

FD
***0/ 032
)( 5/ 677

GDP2

***- 0/001
)(- 12/ 670

***- 0/001
)(- 3/840

- 0/001
)(- 1/ 070

***- 0/001
)(- 4/190

TRD

0/024
)( 1/ 210

- 0/083
)(- 1/600

***0/222
)( 5/300

- 0/026
)(- 0/589

GDP

)(GDP×TRD

***0/ 003
)( 5/ 660

BIO

***0/ 014
)( 9/ 210

ﺛﺎﺑﺖ

***1/ 183
)( 23/740

***0/ 004
)( 5/091
0/030
)( 1/103
-

-

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ

0/970

0/190

1404

1398

اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮر
R2
آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ
آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

0/510

0/260

1448

***χ2 = 10092/ 080
1448

اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎن

آزﻣﻮن ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎ

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﺪون ﺗﺠﺎرت

46

ﺑﻠﻪ

χ2 = 3/ 510
***F= 125/780

46

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺎرت
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺠﺎرت

 ** ،* -و *** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  P< 0/05 ،P<0/1و  P< 0/01ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﯿﺎس  1/1000اﺳﺖ. ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ.ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

***0/123
)( 9/060

***0/ 106
)( 9/ 960
-

ﺧﯿﺮ
ﺑﻠﻪ

***- 0/003
)(- 5/ 880

0/001
)( 0/ 382

ﺑﻠﻪ

46

ﺑﻠﻪ

46

$79483
$79579
$80269
$83172
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 -2-6ﺑﺮآورد اﺛﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮات درآﻣﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اﺛﺮ ﻧﻬـﺎﯾﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ در
اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿــﺎر درآﻣــﺪ ﺳــﺮاﻧﻪ در ﺳــﻪ ﺳــﻄﺢ ﻣﺨﻠﺘــﻒ ﺗﺠــﺎرت ﺷــﺎﻣﻞ ﺣــﺪاﻗﻞ ،ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ و

ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﺑﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ردﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،ﺿـﺮاﯾﺐ
ﻣﺪل ﺗﻔﺎﺿﻞ اول ﮐﻪ در ﺟﺪولﻫﺎي ) (4ﺗﺎ ) (8ﮔـﺰارش ﺷـﺪهاﻧـﺪ ،ﺑـﻪﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (1ﺑﺮﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ،راﺑﻄـﻪ ) (2را ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮ ﯾـﮏ واﺣـﺪ اﻧﺤـﺮاف

ﻣﻌﯿﺎر در  GDPﺑﺮ رد ﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
)(2

)∂LEF/ ∂GDP = (β + 2β GDP + β TRD) std(GDP

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت در ﺟـﺪول ) (9ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﮐـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎي درآﻣﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان  10842/81دﻻر ،ﯾـﮏ
واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﻣﻌـﺎدل  16261/59دﻻر در ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻄﺢ
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0/776ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ردﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  69/9درﺻﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان از درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﺻﻮرت ﯾﮏ واﺣـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ در اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر درآﻣـﺪ

ﺳﺮاﻧﻪ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ،4/41ردﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه  74/4درﺻـﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺠـﺎرت،
ردﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  37/2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺛﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ از ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ ﯾـﮏ واﺣـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ در
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ از ﻣﯿـﺰان درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ از ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳـﻄﻮح ﺣـﺪاﻗﻞ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣـﺪ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ در اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ از ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ،اﺛـﺮ ﻣﺨـﺮب ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤـﯿﻂزﯾﺴـﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ واﺣـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ در اﻧﺤـﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ،اﺛـﺮ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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جدول  .9نتایج اثر نهایي درآمد سرانه بر لگاریتم ردپاي اکولوژیک
اثرات نهایی

همه گروههای درآمدی

کشورهای با درآمد پایین

کشورهای با درآمد
متوسط رو به پایین
کشورهای با درآمد
متوسط رو به باال

کشورهای با درآمد باال

یک واحد افزایش در انحراف معیار درآمد سرانه بر لگاریتم ردپای اکولوژیک
وضعیت تجارت

حداقل درآمد

میانگین درآمد

حداکثر درآمد

حداقل تجارت

***0/803

***0/689

***-0/382

میانگین تجارت

***0/813

***0/699

***-0/372

حداکثر تجارت

***0/858

***0/744

***-0/327

حداقل تجارت

**0/067

***0/077

***0/098

میانگین تجارت

**0/064

***0/075

***0/096

حداکثر تجارت

0/056

**0/067

**0/088

حداقل تجارت

***0/272

***0/239

*0/124

میانگین تجارت

***0/266

***0/233

**0/119

حداکثر تجارت

***0/258

***0/225

**0/110

حداقل تجارت

***0/278

***0/250

***0/199

میانگین تجارت

***0/265

***0/237

***0/187

حداکثر تجارت

***0/233

***0/205

***0/154

حداقل تجارت

***0/585

***0/377

*-0/242

میانگین تجارت

***0/590

***0/382

**-0/237

حداکثر تجارت

***0/612

***0/404

***-0/215

 * ** ،و *** به ترتیب بیانگر  P< 0/05 ،P<0/1و  P< 0/01هستند. درآمد سرانه در مقیاس  1/1000است.منبع :یافته های پژوهش

در گروه کشورهای با درآمد پايین با توجه به حداکثر سطح درآمد سرانه ،افزايش در
درآمد سرانه در میانگین سطح تجارت باعث افزايش میزان ردپای اکولوژيک شده است.
اين پديده در حداکثر سطح تجارت مي تواند کاهش يابد .با توجه به میانگین سطح درآمد
سرانه افزايش در درآمد در میانگین سطح تجارت ،ردپای اکولوژيک افزايش يافته است.
بنابراين ،تخريب محیط زيســـت در کشـــورهای با درآمد پايین با گســـترش تجارت کمتر
افزايش يافته و کیفیت محیط زيست بهبود پیدا کرده و با افرايش درآمد سرانه تخريب آن
افزايش يافته است.
نتايج جدول ( )9برای گروه های درآمدی متوســـط رو به پايین و گروه کشـــورهای با
درآمد متوســط رو به باال نشــان مي دهد که در حداکثر ســطح درآمد ســرانه با افزايش در
همه سطوح تجارت به ترتیب از کم به زياد اثر مخرب بر محیط زي ست کاهش يافته و در

مشيري و همکاران | 39

همه سطوح میزان تجارت با افزايش درآمد سرانه در همه سطوح درآمد به ترتیب از کم
به زياد و ضعیت محیط زي ست بهبود پیدا کرده ا ست .نتايج گروه ک شورهای با درآمد باال
نشــان مي دهد که اين پديده در اين گروه کشــورها رفتاری شــبیه رفتار اثر نهايي در کل
گروه کشــورها داشــتهاند .از اين نتايج مي توان دريافت که در کشــورهای با درآمد باال با
افزايش درآمد ســرا نه کشــور ،تخريب محیط زيســت کاهش يافته و پس از ســطوحي از
درآمد ســرانه باعث بهبود محیط زيســت شــده اســت ،اما گســترش تجارت جهاني باعث
افزايش تخريب و بدتر شدن کیفیت محیطزيست شده است.
با نگاهي به روند اثرات نهايي مي توان دريافت که در جهان در سطوح باالی درآمدی
گ سترش تجارت باعث تخريب محیط زي ست شده ا ست ،اما در هر سطحي از تجارت با
افزايش درآمد کیفیت محیط زي ست بهبود يافته ا ست .در همه سطوح پايینتر درآمدی -
در هر سطحي از درآمد -افزايش تجارت باعث بهبود کیفیت محیطزيست شده است.
نتايج نشان مي دهند که در گروه کشورهای با درآمد پا يین در هر سطحي از تجارت
افزايش درآمد باعث بدتر شدن کیفیت محیط زيست شده است و در گروه کشورهای با
درآمد متوســـط رو به پايین و درگروه کشـــورهای با درآمد متوســـط رو به باال به نظر
مي ر سد که در همه سطوح تجارت با افزايش درآمد بهبود و ضعیت محیط زي ست اتفاق
افتاده است.

 -7جمعبندي و نتیجهگیري
افزايش نقش تجارت باعث تغییرات قابل مالحظه ای در رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت
محیط زيست شده است .اين مطالعه اثر متقابل تجارت با درآمد بر کیفیت محیطزيست را
با اســـت فاده از داده های رد پای اکولوژ يک  149کشـــور به عنوان شــــاخص کیف یت
محیطزيســت در بازه زماني ســالهای  1980-2014بررســي مي کند .با توجه به موضــوع
مورد پژوهش ،کل نمونه به چهار گروه مختلف درآمدی تقسیم شده است.
يافته های تجربي اين پژوهش نشان دادند که در کل نمونه پژوهش و گروه کشورهای
با درآمد باال احتماال فرضیه منحني محیط زيستي کوزنتس رد نمي شود .همچنین با محاسبه
اثرات نهايي مشـــاهده شـــد که در اين کشـــورها با افزايش تجارت ،ردپای اکولوژيک
افزايش مي يابد و کیفیت محیط زيســـت بدتر مي شـــود که در اين صـــورت ميتوان نتیجه

 | 40پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

گرفت که تجارت بر منحني محیط زيســـتي کوزنتس اثرگذار بوده و باعث انتقال و تغییر
شیب آن شده است.
در يک جمع بندی مي توان گفت با توجه به نتايج ،اعتبار فرضـــیه منحني محیط زيســـتي
کوزنتس در کل نمونه اين پژوهش رد ن شده ا ست .به طور م شخص ،در گروه ک شورهای
با درآمد باال فرضــیه منحني محیط زيســتي کوزنتس رد نشــده ،اما در گروه کشــورهای با
درآمد پايین ،درآمد متوسـ ط رو به پايین و درآمد متوســط رو به باال اين فرضــیه رد شــده
اســـت که مي توان به چهار دلیلي که کوپلند و تیلور ( ) 2004در ارتباط با رابطه  Uوارون
مطرح کردند ،اشاره کرد:
 -1اثر درآ مدی :به طور کلي کیفیت محیط زيســـت يک کاالی نر مال اســـت ،ا ما در
کشــورهای با درآمد پايین ،تخريب محیط زيســت با رشــد اقتصــادی افزايش پیدا ميکند،
چراکه افزايش درآمد برای تامین نیازهای اولیه زندگي نســـبت به کیفیت محیطزيســـت
ارزش باالتری دارد .همز مان با افزايش درآ مد ،توان پردا خت و ت ما يل برای کیف یت
محیط زيســت هم باال مي رود .به عبارت ديگر ،در مراحل اولیه رشــد و پايین بودن درآمد
ســـرانه با باال رفتن درآمد ابتدا تخريب محیط زيســـت افزايش پیدا مي کند و ســـپس با
ارز شمندتر شدن محیط زي ست ،تخريب آن از يک سطح درآمدی به بعد کاهش مييابد.
از آنجا که ک شورهای با درآمد پايین و متو سط هنوز به سطحي از درآمد نر سیدهاند که
در کیفیت محیطزيســت ســرمايه گذاری کنند ،رابطه میان تخريب محیطزيســت و درآمد
مثبت است و در نتیجه منحني  Uوارون در اين کشورها برقرار نیست.
 -2منبع رشــد :در مراحل اولیه توســعه ،رشــد اقتصــادی غالبا با تكیه بر انباشــت ســرمايه
فیزيكي و در مراحل بعدی با فراگیر شــدن ســرمايه انســاني صــورت مي پذيرد .در نتیجه،
مي توان انتظار داشــت که تخريب محیط زيســت با رشــد درآمد در مراحل اولیه توســعه
افزايش پیدا کند و ســپس در مراحل بعدی که ســرمايه انســاني و خدمات و در دهههای
اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهم تری در رشـــد درآمد پیدا کردند ،کاهش
يابد .بنابر اين ،کشورهايي که در مراحل اولیه توسعه هستند ،تخريب محیطزيست با رشد
حاصل از انباشت سرمايه افزايش پیدا ميکند .در زمینه منابع رشد ،مي توان به کشورهای
صـــادرکننده نفتي نیز اشـــاره کرد که با توجه به رانت های نفتي از درآمد ســـرانه بااليي
برخوردارند ،اما هنوز به ن قطه بازگشــت در منحني کوزنتس نرســیده اند .به عبارت ديگر،
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منبع اصلي رشد در اين کشورها استخراج و صدور نفت است که آلودگي محیطزيستي
زيادی به همراه دارد و در بیشــتر اين کشــورها ،وابســتگي به بخش نفت و تولید آلودگي
زياد با وجود درآمدهای باال همچنان ادامه دارد .اين م سا له ممكن ا ست به کیفیت نهادی
و حكمراني کشورها نیز بستگي داشته باشد .کشورهايي مانند نروژ و کانادا که در تولید و
صادرات نفت مشابه کشورهای عضو اوپک هستند ،از نظر تنوع ساختار اقتصاد و کیفیت
نهادی و سیا ستهای محیط زي ستي تفاوت چ شمگیری با ک شورهای ع ضو اوپک دارند
(مشیری.)2015 ،1
 -3اثر آ ستانه ای :در مراحل اولیه تو سعه اقت صادی ،ممكن ا ست قانون و مقررات سفت و
ســختي برای کنترل تخريب محیط زيســت وجود نداشــته باشــد و يا قوانین و مقررات اثر
ناچیزی داشــته باشــند .بنابراين ،در ابتدا تخريب محیط زيســت همراه با رشــد اقتصــادی
افزايش مييا بد ،اما پس از رد شدن از يک آ ستانه درآمدی م شخص و اجرايي يا الزامي
شدن سیا ست های رفع آلودگي ،تخريب محیط زي ست با افزايش درآمد کاهش مييابد.
پس مي توان نتیجه گرفت که به دلیل عدم وجود و يا ضـــعیف بودن قوانین و مقررات
محیط زيســـتي در کشـــورهای با درآمد پايین ،کیفیت محیط زيســـت در اين کشـــورها با
افزايش درآمد ،کاهش مي يابد و احتماال به همین دلیل در اين کشـــورها فرضـــیه منحني
محیط زيستي کوزنتس رد ميشود.
 -4بازده فزاينده هزينه های رفع آلودگي :با افزايش مقیاس هزينه های رفع آلودگي ،انتظار
مي رود که کارايي آنها افزايش مي يابد .ب نابراين ،حتي اگر ســـیاســـت های رفع آلودگي
تغییری نكنند با صـــرف هزينه مشـــخص ،تخريب محیط زيســـت کاهش بیشـــتری خواهد
داشـت .اين مورد تلفیق جالبي از اثر مقیاس و اثر فني با خود به همراه دارد چون همانطور
که مقیاس تولید افزايش مي يابد ،حتي با مالیات آلودگي ثابت ،بنگاه ها به تكنولوژی
پا تری از تولید روی مي آورند .از اين رو ،مي توان نتیجه گرفت که چون در کشورهای
با درآمد باال مقیاس تولید بزرگ اســت ،منافع نهايي رفع آلودگي در اين کشــورها بیشــتر
مي شود ،پس با افزايش درآمد تخريب محیطزيست کاهش مييابد.
در اين پژوهش ،اثر تجارت بر موقعیت منحني محیط زيســتي کوزنتس در کشــورهای
جهان برر سي شد .با توجه به نتايج به د ست آمده مي توان بیان دا شت که افزايش درآمد
- Moshiri

1
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حاصـــل از گســـترش تجارت ،باعث انتقال منحني محیط زيســـتي کوزنتس به ســـمت باال
مي شود .به عبارت ديگر ،برای ر سیدن به آ ستانه منحني کوزنتس ،با افزايش تجارت بايد
به درآمد باالتری دست پیدا کرد .بنابراين انتظار ميرود کیفیت محیطزيست کاهش يابد.
به طور مشخص  ،در کل نمونه پژوهش و گروه درآمدی باال که اتفاقا فرضیه منحني
محیط زيســتي کوزنتس در آن ها رد نشــده اســت ،اثرات نهايي درآمد ســرانه بر ردپای
اکولوژيک روندی م شــابه يكديگر داشــتند؛ به اين صــورت که با افزايش درآمد ســرانه
ک شورها اثر نهايي يک واحد افزايش در انحراف معیار درآمد سرانه بر لگاريتم ردپای
اکولوژيک کاهش يافته اســت يا شــیب نمودار کمتر شــده اســت .به اين معني که اثر
مخرب افزايش درآمد سرانه در حال کاهش بوده و در حداکث ر میزان درآمد سرانه اين
اثر باعث بهبود کیفیت محیط زيســت شــده اســت .در مقابل ،با افزايش تجارت اين اثر
افزايش يافته و در نتیجه شـــیب منحني هم بیشـــتر شـــده اســـت .بنابراين ،از اين پديده
مي توان نتی جه گر فت که افزايش ت جارت به طور فزاي نده با عث تخر يب کیف یت
محیط زيست در اين کشورها شده است.
اثر تجارت در گروههای درآمدی که فرضیه منحني محیطزيستي کوزنتس در آنها رد
شد ،روندی مشابه داشته است .به اين صورت که هم با افزايش درآمد سرانه و هم با افزايش
تجارت ،اثر نهايي افزايش درآمد ســرانه بر ردپای اکولوژيک کاهش يافته اســت و شــیب
منحني کمتر شده است؛ يعني در هر صورت اثر مخرب بر کیفیت محیطزيست کاهش يافته
و به اثر مطلوب بر کیفیت محیطزيســت تبديل شــده اســت .تنها در گروه درآمدی پايین با
افزايش درآمد ســرانه شــیب منحني بیشــتر شــده که در نتیجه در اين گروه کشــورها رشــد
درآمد سرانه باعث بیشتر شدن اثر مخرب بر کیفیت محیطزيست شده است.
برای ن شان دادن نتايج اين پژوهش از نمودار ( ) 1ا ستفاده شده ا ست .اين نمودار ن شان
مي دهد که منحني محیط زيستي کوزنتس در هر دو حالت کل نمونه و گروه کشورهای با
درآمد باال با افزايش تجارت هم با انتقال به ســمت باال مواجه شــده و هم شــیب آن دچار
تغییر شـــده اســـت .مقايســـه منحني محیط زيســـتي کوزنتس در حداقل میزان تجارت و
حداکثر میزان آن نشـــان مي دهد که با افزايش تجارت ،اين منحني با آســـتانه باالتری
روبه رو شــده اســت .بنابراين ،مي توان انتظار داشــت که بهبود وضــعیت محیطزيس ـت در
ســطح درآمد ســرانه باالتری رخ داد ه و در هر ســطح از درآمد ســرانه در شــرايط ســطح
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تجارت پايین تر ،تخريب محیط زيســـت کم تر اتفاق افتاده اســـت .در مقايســـه شـــدت
اثرگذاری تجارت بر منحني محیط زيســتي کوزنتس مي توان مشــاهده کرد که اين اثر در
گروه کشـــورهای با درآمد باال کم تر از کل نمونه اســـت .يک دلیل اين تفاوت ميتواند
وجود قوانین و مقررات ســخت گیرانه و اجرای کارآمد آن ها در کشــورهای با درآمد باال
باشــد .دلیل ديگر آن مي تواند وجود فناوری پیشــرفته در اين کشــورها باشــد و در نهايت
مي توان گفت به دلیل مثبت بودن ک شش درآمدی تقا ضا برای محیطزي ست در اين گروه
ک شورها اهمیت محیط زي ست باالتر ا ست و نقطه بازگ شت در سطح درآمدی پايینتری
نسبت به کل نمونه اتفاق افتاده است.
نمودار  . 1مقایسه منحني محیط زیستي کوزنتس در شرایط حداقل و حداکثر میزان تجارت بین
همه گروه هاي درآمدي و گروه کشورهاي با درآمد باال

منبع :یافتههای پژوهش
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 -1-7پیشنهادهاي سیاستي
محدود کردن تجارت به منظور حفاظت از محیط زيســت ممكن اســت در ابعاد ديگر
باعث آســیب به ســاختار اقتصــادی شــود .برای مثال ،تجارت باعث افزايش درآمد و رفاه
اقتصـــادی مي شـــود و محدود کردن تجارت بدون در نظر گرفتن اين وجه از اقتصـــاد،
مي تواند باعث ايجاد آســـیب جدی اقتصـــادی شـــود .به همین دلیل بايد به دنبال راههايي
گشـــت که پیامد مخرب تجارت را برای محیط زيســـت به حداقل برســـاند .برای مثال،
کشورها مي توانند روی اقتصاد سبز 1و رشد سبز 2تمرکز داشته باشند و سیاستهای خود
را در اين جهت برنامه ريزی کنند تا بتوانند تعادل مطلوب میان رشــد اقتصــادی ،تجارت و
محیط زيســت را ايجاد کنند .از آنجايي که قوانین و مقررات ســخت گیرانه و مالیاتهای
محیطزيســتي مي توانند مزيت نســبي کشــور را تحت تاثیر قرار دهند ،پیشــنهاد ميشــود به
منظور کاهش اثرات منفي روی ر قا بت پذيری و رشــــد ،دو لت ها برای تامین مالي
فعالیتها ی رفع آلودگي کشور ،به استفاده از ساير منابع اقدام کنند.
با توجه به نتايج اين پژوهش ميتوان دريافت که افزايش تجارت ميتواند به محیطزي ست
آســیب وارد ميکند .يكي از راههای پیشــگیری از آســیب تجارت بر محیطزيســت ،برقراری
پیمانها و توافقنامههای جهاني محیطزي ستي ا ست .به عنوان نمونه ،کنترل آثار محیطزي ستي
يكي از بخشهای مهم قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای آمريكای شمالي است .شايد بهتر
باشــد که هنگام تنظیم اين پیمانهای محیطزيســتي رويكردهای اقتصــادی و تجاری به شــكل
پررنگي در آنها اعمال شود ،چراکه ک شورهای در حال تو سعه بی شتر از حفظ محیطزي ست
خود به دنبال رشـــد اقتصـــادی باالتر هســـتند و انگیزه زيادی برای پیوســـتن به اين پیمانها و
تفاهمنامههای محیطزيســتي ندارند .با توجه به اين مطالب اگر رويكردهای رشــد اقتصــادی و
تجاری به شكل پررنگتر در تنظیم اين پیمانها دخیل باشند و راهها و سیاستهايي ارائه داده
شوند که در صورت اعمال محدوديت بر تجارت ،فرصت جبران رشد اقتصادی محقق نشده
را ممكن ســـازند در اين صـــورت امكان دارد انگیزه حرکت به ســـمت توســـعه پايدار برای
کشــورهای در حال توســعه به وجود بیايد و رشــد اقتصــادی و حفظ محیطزيســت را در يک
تعادل قابل قبول قرار دهند.
1- Green Economy
2- Green Growth
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به همین شــكل برای تبیین ســیاســتها و پیمان های تجاری که در آنها عموما رشــد
اقتصادی و افزايش درآمد هدف قرار مي گیرد و سازوکارهای تجاری در اين راستا تنظیم
مي شوند ،رويكردهای حفاظت از محیط زيست بیشتر به آن ها وارد شوند .به اين معني که
در تبیین آن ها رويكردهای سـبز به نحوی مبسـوط در نظر گرفته شـوند و محیطزيسـت به
عنوان يكي از مســائل محوری و متمرکز در اولويت باشــد .در اين صــورت شــايد اين دو
قطب پر اهمیت بتوانند در يک نظام سازگار به سمت ر شد مطلوب با حفظ محیطزي ست
پیش بروند.
انت ظار مي رود دل یل کاهش تخر يب محیط زيســــت با افزايش ت جارت در گروه
کشــورهای با درآمد متوســط و درآمد پايین ،ورود فناوری های جديد به اين کشــورها از
طريق تجارت باشــد ،اما هزينه خريد برخي فناوری ها برای کشــورهای در حال توســعه از
کشورهای توسعه يافته به حدی باال است که توانايي پرداخت آن را ندارند .برای حل اين
م شكل شايد بتوان با اتخاذ سیا ست های ت شويقي اين هزينه ها را تامین کرد .نظر به اينكه
يكي از داليل رســیدن به نقطه بازگشــت و حد آســتانه ای منحني محیطزيســتي کوزنتس،
پديده بازده فزاينده نســبت به هزينه رفع آلودگي اســت ،شــايد بتوان با تمرکز بر اين نوع
هزينهها از دو کانال تخريب محیط زيست را تحت تاثیر قرار داد.
با توجه به اثر مثبت تجارت بر تخريب محیط زيســت ،پیشــنهاد ميشــود که با تشــكیل
صــندوق توســعه تجارت فناوری در کشــورها ،اقدام به تامین مالي صــنايع برای هزينههای
رفع آلودگي شود و سود حاصل از آن روی برنامههای اين صندوق سرمايهگذاری شود؛
به اين صـــورت که برای تامین مالي هزينه های رفع آلودگي وام تخصـــیص داده شـــود و
بازپرداخت وام درصدی از افزايش درآمد حاصل از رفع آلودگي تعبیه شود.
از آنجايي که به نظر مي رســد در بســیاری از کشــورها نهادهای حاضــر در يک جامعه
مي توانند روی اتخاذ ســیاســت ها و وضــع قوانین ،مؤثر واقع شــوند ،پیشــنهاد ميشــود در
مدلهای پژوهشهای آتي شاخص های نهادی هم به کار گرفته شوند و اثر تعامالت بین
اين شاخص ها مورد مطالعه قرار بگیرند.
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در مطالعات آينده به منظور اظهار نظر دقیق تر در مورد اثر تجارت روی محیطزيست
 پیشــنهاد مي شــود که از کدهای،و فرضــیات مر بوط به آن مانند فرضــیه پناهگاه آلودگي
.) استفاده شود1ISIC( داده های صنايع با شدت آلودگي باال
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پیوست
جدول الف .کشورهاي مورد مطالعه در گروههاي درآمدي و گروههاي کشوري
گروههای درآمدی

گروه کشورها
افغانستان ،بنین ،بور کینافاسو ،بوروندی ،جمهوری آفریقای مرکزی ،چاد،
کومور ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اریتره ،گامبیا ،گینه ،گینه بیسائو،

درآمد پایین

هائیتی ،ماداگاسکار ،ماالوی ،مالی ،موزامبیک ،نپال ،نیجر ،رواندا ،سنگال،
سیرالئون ،جمهوری عربی لیبی ،جمهوری تاجیکستان ،جمهوری تانزانیا،
توگو ،اوگاندا ،یمن ،زیمبابوه
آنگوال ،بنگالدش ،بوتان ،بولیوی ،جمهوری کبو ورد ،کامبوج ،کامرون،
کنگو ،ساحل عاج ،مصر ،السالوادور ،گرجستان ،غنا ،هندوراس ،هند،

درآمد متوسط رو به پایین

اندونزی ،کنیا ،جمهوری دموکراتیک خلق الئوس ،موریتانیا ،مولداوی،
مغولستان ،مراکش ،میانمار ،نیکاراگوئه ،نیجریه ،فیلیپین ،سریالنکا ،سودان
(سابق) ،تونس ،اوکراین ،ازبکستان ،ویتنام ،زامبیا
آلبانی ،ساموآ ،ارمنستان ،آذربایجان ،بالروس ،بوتسوانا ،برزیل ،بلغارستان،
چین ،کلمبیا ،کاستاریکا ،کوبا ،دومینیکا ،جمهوری دومینیکن ،اکوادور،

درآمد متوسط رو به باال

فیجی ،گرانادا ،گواتماال ،گویان ،جمهوری اسالمی ایران ،عراق ،جامائیکا،
اردن ،قزاقستان ،لبنان ،مقدونیه  ،مالزی ،موریس ،مکزیک ،مونته نگرو،
نامیبیا ،پرو ،رومانی،روسیه ،ساموآ ،صربستان ،آفریقای جنوبی ،سورینام،
تایلند ،تونگا ،ترکیه ،ترکمنستان ،جمهوری بولیواری
آنتیگوا و باربودا ،آرژانتین ،استرالیا ،اتریش ،باهاماس ،بحرین ،باربادوس،
بلژیک ،برونئی دارالسالم ،کانادا ،شیلی ،کرواسی ،قبرس ،جمهوری چک،

درآمد باال

دانمارک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایرلند ،اسرائیل،
ایتالیا ،ژاپن ،کره ،جمهوری ،کویت ،لتونی  ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت،
هلند ،نیوزیلند ،نروژ ،عمان ،پاناما ،لهستان ،پرتغال ،سنگاپور ،اسلوونی،
اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،انگلستان ،ایاالت متحده آمریکا ،اروگوئه
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