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نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست ،مطالعه موردی:
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چکيده
پژوهش ها نشان مي دهد كه رابطه بین برخي شاخصهای تخریب محیط زیست و تولید در برخي موارد
ارتباطي به شکل  Uوارونه دارند ،كه منحني زیست محیطي كوزنتس نامیده شده است .این منحني اغلب
به عنوان یک نتیجهای از رشد اقتصادی تفسیر ميشود و بیان مي كند كه كاهش و سپس بهبودی كیفیت
محیط زیست منعکس كننده منبع رشد است.
برای افزایش رشد اقتصادی و حفظ حمایت از تجارت ،كشورها باید قادر به بهرهبرداری از فرصتها
ایجاد شده بوسیله تجارت باشند .تجارت از مکانیسمهای اصلي است كه از طریق آن نیروهای بازار
جهاني  -رقابت ،توسعه منابع انساني ،انتقال تکنولوژی و ابداعات فنآوری – در كشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه ،رشد اقتصادی ایجاد ميكند.
هدف این مطالعه بررسي نقش منابع رشد مانند تجارت بر روی كیفیت محیط زیست در كشورهای
منتخب خلیج فارس است .برای دستیابي به این هدف آمارهای بانک جهاني برای دوره زماني -1122
 2891مورد استفاده قرار گرفته اند .نتایج تحقیق نشان مي دهد كه در منطقه خلیج فارس ،هنگامي كه
4

تجارت منبع رشد است ،منحني  EKCبه شکل  Uاست .این منحني برای كشورهای ایران و عربستان N

شکل ،برای كشور عمان  Uوارونه و برای قطر تعریف نشده است.
واژگان کليدی  :منحني زیست محیطي كوزنتس ( ،)EKCرشد اقتصادی ،تجارت بین الملل
طبقه بندی F43, Q53, O40 : JEL
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 -1مقدمه
امروزه آلودگي به یکي از چالش های اصلي مدیریتي كشورها تبدیل شده است؛ به گونهای كه كشورها
عالوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزهای خود ،ساماندهي آلودگي را در حوزه بین المللي نیز دنبال
مي كنند .از جمله مصادیق آلودگي ،آلودگي هواست كه با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در
اكثر مناطق جهان كم و بیش محسوس است .بدون شک ،تولید و انتشار آلودگي ،تابعي از فرایند رشد
اقتصادی كشورهاست (پژویان و مرادحاصل .)242 :2891،همزمان با اینکه هدف اصلي بسیاری از
سیاست های اقتصادی ،دستیابي به سطح رشد اقتصادی باالتر مي باشد ،مخاطرات زیست محیطي ناشي از
فعالیت های اقتصادی به یک موضوع بحث بر انگیز تبدیل شده است .مطالعاتي كه در حوزه رشد
اقتصادی و محیط زیست صورت گرفته است ،به دنبال یافتن ارتباط معنا دار بین این دو متغیر مي باشند.
نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی كاربردی با عنوان منحني زیست محیطي
كوزنتس ( 2)EKCبوجود آید .الگوی  EKCكه یک رابطه  Uشکل معکوس بین تخریب محیط زیست
(انتشار آلودگي) و درآمد سرانه (رشد اقتصادی) را نشان ميدهد.
در دهه های اخیر كشورهای در حال توسعه با عنایت به نظریات گوناگون در مورد تأثیر تجارت خارجي
بر رشد اقتصادی و تاثیر رشد اقتصادی بر تجارت خارجي و با توجّه به شرایط اقتصادی كشور خود
سیاست های بازرگاني متفاوتي را اتخاذ نمودهاند (مهدوی و جوادی .)2 :2894،كشور ما نیز به عنوان
یکي از كشورهای در حال توسعه ،نیازمند دستیابي به رشد اقتصادی مناسب مي باشد .یکي از راه های
دستیابي به این رشد اقتصادی بهر ه گیری از تجارت خارجي است .كه این تجارت مي تواند با واردات
كاالهای سرمایه ای و صادرات كاالهای صنعتي و مصرفي صورت گیرد .بنابراین ،مطالعه این رابطه مي
تواند در شفاف سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی در كشور ما مفید باشد.
مطالعات تجربي نشان داده است كه رشد اقتصادی مي تواند منجر به افزایش انتشار آلودگي های زیست
محیطي و یا بهبود كیفیت محیط زیست گردد .اولین مطالعه تجربي را در این خصوص ،گراسمن و
كراگر ( )2882انجام دادند .سیمون كوزنتس در سال 2811رابطه میان درآمد سرانه و نابرابری درآمدی
را به صورت یک رابطه  Uبرعکس بیان ميكند .او در مطالعه خود نشان مي دهد با افزایش درآمد سرانه،
نابرابری درآمدی نیز در ابتدا افزایش مي یابد و بعد از رسیدن به سطح معیني از درآمد (نقطه بازگشت)1
شروع به كاهش مي نماید؛ یعني در مراحل اولیه رشد درآمد ،توزیع درآمد نابرابرتر مي شود و با ادامه
یافتن رشد اقتصادی ،توزیع درآمد به سمت برابری پیش ميرود .رابطه میان درآمد سرانه و نابرابری

1- Environment Kuznets Curve
2-Turning Point
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درآمد را مي توان با یک منحني زنگوله شکل نشان داد كه این پدیده تجربي تحت عنوان منحني
كوزنتس مشهور است .در دهه  2881و پس از آن ،منحني كوزنتس مفهوم تازه ای ميیابد .نمونه های
تجربي در مورد رابطه میان سطح تخریب محیط زیست و درآمد سرانه یک رابطه  Uبرعکس مشابه با
رابطه درآمد سرانه و نابرابری درآمدی در منحني كوزنتس اولیه را نشان مي دهد .پس از آن ،منحني
كوزنتس برای توصیف رابطه میان سطوح كیفیت محیط زیست و درآمد سرانه مورد توجه قرار مي گیرد
و برای اولین بار در مطالعه پانایوتو )2888( 2منحني زیست محیطي كوزنتس ( )EKCنامیده مي شود .بر
طبق این فرضیه ،رابطه میان رشد اقتصادی و كیفیت محیط زیست ،چه مثبت و چه منفي ،در طول مسیر
توسعه یک كشور ثابت نیست .در حقیقت ،هنگامي كه كشور به حدی از درآمد مي رسد كه تقاضای
مردم برای محیط زیست پاكیزه تر و تالش آنان برای زیرساخت های كاراتر بیشتر مي شود ،عالمت این
رابطه از مثبت به منفي تغییر ميیابد .در ایران نیز رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگي محیط زیست مورد
مطالعه قرار گرفته است .از جمله این مطالعات ،مطالعه پژویان و مرادحاصل ،آماده و حق جو ،تیموری و
خلیلیان و ...است.
در حوزه رابطه تجارت و رشد اقتصادی مي توان به مطالعات زیر اشاره نمود .مطالعات خارجي عبارتند
از:
سدربم و تیل ( ،)1118در مطالعهای به بررسي نقش تجارت خارجي و سرمایه انساني بر رشد اقتصادی 88
كشور توسعه یافته و در حال توسعه طي دوره  ،2891 -1111به روش دادههای تابلویي پرداختند .نتایج
حاصله نشان ميدهد كه افزایش میزان صادرات تأثیر مثبت و معنيداری را بر رشد اقتصادی ایجاد كرده
است .هرزر و دیگران ( 1)1111تأثیر صادرات كاالهای صنعتي ،صادرات مواد اولیه و واردات كاالهای
سرمایه ای بر رشد اقتصادی كشور چین را طي دوره  2811-1112مورد مطالعه قرار داند . .نتایج این
پژوهش نشان مي دهد كه صادرات صنعتي و واردات سرمایه ای اثر مثبتي بر رشد اقتصادی داشتهاند و
صادرات مواد خام و اولیه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته است .چن و گوپتا ( 8)1111در مقاله
ای به بررسي اثر متقابل میان درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی در  11كشور آفریقایي در دوره
 2881-1118با استفاده روش داده های تابلویي پرداختند .نتیجه نشان مي دهد بازبودن اقتصاد تأثیر مثبت
و معناداری بر رشد اقتصادی این كشورها داشته است.
مطالعات داخلي در مورد تجارت و رشد اقتصادی در سطح وسیعي صورت گرفته است .مهدوی و
جوادی ( ) 2894در مقاله ای به آزمون تجربي رابطه تجارت خارجي و رشد اقتصادی در ایران پرداختند.
1-Panayato
2-Herzer
3-Chen and Gupta
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نتایج مدل های علّي ،تاثیر رشد تجارت خارجي بر رشد اقتصادی را تایید مي كنند .طیبي و همکاران
( ) 2899در مقاله ای تأثیر تجارت خارجي و سرمایه انساني بر رشد اقتصادی كشورهای عضو سازمان
كنفرانس اسالمي را بررسي كرده اند .نتایج حاصل از تخمین نشان مي دهد كه رشد سرمایه انساني
تأثیرات مثبت و معني داری بر رشد اقتصادی كشورهای عضو سازمان در طي دوره مورد مطالعه داشته
است .آذربایجاین و شیراني فخر ( )2899در مقاله ای اثر تجارت و توسعه بازار را بر رشد اقتصادی ایران
و  81شریک عمده تجاریاش در سال های  2881-1111مورد بررسي قرار داده اند .نتایج نشان مي دهد
كه وقتي آزادی تجاری با ارزش دالری صادرات و واردات نسبت به  GDPبر حسب برابری قدرت
خرید بر اساس دالر (آزادی واقعي) اندازه گیری شود ،تجارت و اندازه بازار داخلي نقش تعیین كننده
ای در افزایش رشد اقتصادی در سال های  2881-1111دارند و زماني كه آزادی تجاری با ارزش دالری
صادرات و واردات نسبت به  GDPبر حسب نرخ ارز دالر (آزادی اسمي) اندازه گیری مي شود ،تجارت
و اندازه بازار بر رشد اثر قویای ندارند .ابریشمي و همکاران ( )2899در تحقیقي به بررسي اثر سیاست
های كالن آزادسازی از دیدگاه اقتصاد بین الملل بر رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه پرداختند.
یافته ها نشان مي دهند كه اثر نرخ رشد تجارت بر رشد اقتصادی مثبت است ولي این اثر ناچیز است .به
عالوه موانع تجاری مانند تعرفه ها تنها باعث كاهش جزئي نرخ رشد اقتصادی مي شوند.
مطالعات داخلي و خارجي صورت گرفته در مورد رابطه رشد اقتصادی و انتشار آلودگي نیز عبارتند از:
فرانکل و رز ( 2)1111به بررسي اثر تجارت بر محیط زیست در یک سطح مشخص تولید ناخالص داخلي
سرانه پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه تجارت بیشتر منجر به تولید بیشتر شده و در نهایت آلودگي
افزایش ميیابد .نتایج این تحقیق ،فرضیه منحني زیست محیطي كوزنتس را تأیید نمود؛ به گونه ای كه
مي توان گفت :رشد اقتصادی ،وضعیت محیط زیست را در سطوح پایین درآمد بدتر مي كند و در
سطوح باالی درآمد ،بهبود ميبخشد.
پدرو موتا 1و جوآو دیاس )1111( 8در مقالهای به آزمون فروض منحني زیست محیطي كوزنتس برای
انتشارات  CO2در اقتصادهای باز پرداختهاند .مدل به كار رفته در این مقاله همان تابع درجه سوم است
كه رابطهی بین انتشارات  CO2و درآمد سرانه را نشان ميدهد .ابدوالی 4و رامکي )1118( 1در مقالهای به
بررسي روابط بین رشد اقتصادی ناشي از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و
هم از لحاظ تجربي پرداختهاند .نتایج نشان ميدهد كه یک منحني زیست محیطي كوزنتس برای بیشتر
1-Frankel & Rose
2 - Rui Pedro Mota
3 - Joao Dias
4 - Abdulai
5 - Ramcke
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آلودهكنندهها تحت شرایطي وجود دارد .هیچ یک از فرضهای مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب
محیط زیست به طوركامل تأیید نميشود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاههای آالینده
وجود دارد .تیموری و خلیلیان ( )2899بررسي رشد اقتصادی و میزان انتشار  CO2در كشورهای عضو
اپک 2را با استفاده از رهیافت منحني كوزنتس مطالعه كرده اند .این مطالعه با استفاده از داده های تركیبي
دوره  1112-1111انجام شد .براساس نتایج به دست آمده فرضیه منحني زیست محیطي كوزنتس برای
كشورهای عضو اپک پذیرفته نشده است .نصرالهي و غفاری گولک ( )2898به بررسي رابطه آلودگي
هوا و رشد اقتصادی در سطح  19استان كشور پرداخته اند .برای این منظور از داده های تابلویي در طي
دوره  2892-91استفاده شده است .نتایج نشان دهنده یک رابطه  Nشکل برای مونواكسید كربن و
اكسیدهای نیتروژن و یک رابطه  Uشکل برای دی اكسید گوگرد است .فطرس و همکاران ( )2898در
پژوهشي با تکیه بر نظریه های اقتصادی و با استفاده از روش های داده های تلفیقي ،شواهد تجربي
آلودگي محیط زیست و رشد اقتصادی كشورهای عضو اپک را بررسي كرده اند . .نتایج نشان مي دهند
كه در مراحل اولیه رشد اقتصادی این كشورها آلودگي هوا افزایش یافته است.
 -2داده ها و روش تحقيق:
مدل مورد استفاده در این تحقیق به منظور بررسي تأثیر تجارت خارجي بر رشد اقتصادی ،مبتني بر مدل
سدربم و تیل ( )1118است .الگوی پیشنهادی این مدل بر اساس یک تابع تولید كاب داگالس قابل
تصریح به شکل زیر مي باشد:
()2
كه در آن :
 :Yتولید ناخالص داخلي :K ،موجودی سرمایه :L ،نیروی كار :A ،سطح بهره وری t ،و  iبه ترتیب زمان
و كشور مورد بررسي است.
در مدل مربوط به این پژوهش نیز سطح بهرهوری ( )Aتابعي از تجارت خارجي به صورت زیر در نظر
گرفته مي شود:
()1
در این معادله:
 :Tبردار متغیرهای تجارت و  :εitجمله اخالل است.

1-OPEC
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برای این كه بتوان عوامل اثرگذار بر سطح بهره وری را وارد تابع تولید كرد ،باید از طرفین رابطه ()2
لگاریتم گرفته شود و رابطه ( )1درآن بجای  Ln Aitقرار داده شود .بنابراین:
()8
همچنین در ارتباط با عامل نیروی كار نیز صرفاً موجودی نیروی كار مورد توجه قرار نميگیرد و اهمیت
زیادی به سرمایه انساني داده ميشودو در بیشتر این مدلها به جای ( )Lكه مبین موجودی فیزیکي نیروی
كار است از متغیر ( )Ht*Ltكه بیانگر موجودی نیروی كار ماهر است استفاده ميشود و در این رابطه،
( )Htرا نیز شاخصي از سرمایه انساني در نظر ميگیرند.
انرژی به عنوان یکي از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکي از ضروریترین محصوالت
نهایي ،از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهي ميباشد .از طرف دیگر یکي از مهمترین ملزومات
رشد و توسعه اقتصادی در هر كشور و عنصر اساسي برای دستیابي به پیشرفت و رشد ميباشد .مدل نهایي
برای نشان دادن اثر تجارت بر رشد اقتصادی در رابطه ( )4نشان داده شده است:
()4
در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست نیز فرم های تبعي متفاوتي برای منحني زیست محیطي
كوزنتس ( )EKCوجود دارد .بررسي مطالعات تجربي نشان ميدهد معموالً برای تعیین روابط ممکن میان
آلودگي محیط زیست و درآمد ،مدل تعدیل شده گروسمن كروگر به شکل زیر یا به صورت لگاریتمي
مورد استفاده قرار مي گیرد:
()1
متغیرهای رابطه فوق عبارتند از:
 :ENشاخص زیست محیطي (در این مطالعه انتشار گاز دی اكسید كربن )CO2
 :Yتولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت كه شاخصي از رشد اقتصادی است و در این مدل به شکل درجه
یک ،درجه دو و درجه سه به كار مي رود.
اندیس  iبه كشور مورد نظر t ،به زمان α ،به ضریب ثابت و  βKبه ضریب Kامین متغیر توضیحي اشاره
دارد.
 Yدر رابطه ( )1درونزا است و از رابطه ( )4به دست مي آید .بنابراین نقش روابط ( )2تا ( )4با حضور
متغیر ( )Yدر رابطه ( )1نشان داده مي شود.
شکل منحني زیست محیطي كوزنتس به عالمت پارمتر متغیر های درجه اول،دوم و سوم تولید ناخالص
داخلي در مدل ( )8-1بستگي دارد .هر یک از حالت های ممکن شکل منحني  EKCعبارت است از:
 اگر  β1+β2+β3=0باشد ،یعني هیچ رابطه ای بین  Yو  ENوجود ندارد.
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 اگر  β1>0و  β2= β3=0باشد ،یک رابطه یکنواخت افزایشي یا رابطه خطي بین  Yو  ENوجود دارد.
 اگر  β1<0و  β2= β3=0باشد ،یک رابطه یکنواخت كاهشي بین  Yو  ENوجود دارد.
 اگر  β1>0و  β2<0و  β3=0باشد ،یک رابطه  Uبرعکس بین  Yو  ENوجود دارد كه همان منحني
زیست محیطي كوزنتس  EKCاست و انتظار مي رود در یک نقطه بحراني (نقطه بازگشت) روند انتشار
آالینده ها تغییر یابد ،كه این نقطه برای شاخص های زیست محیطي و یا آالینده های متفاوت ،فرق مي
كند .برای رابطه باال ،نقطه بازگشت درآمدی در نقطه  Y*= β1/ 2β2به دست ميآید.
 اگر  β1<0و  β2>0و  β3=0باشد ،یک رابطه  Uشکل میان  Yو  ENوجود دارد .منحني به دست آمده
در این حالت عکس روال معمول نظریه منحني زیست محیطي كوزنتس است.


اگر  β1>0و  β2<0و  β3>0باشد ،یک چند جملهای از درجه سه و یک رابطه  Nشکل بین  Yو EN

وجود دارد .در این حالت منحني ابتدا با رشد اقتصادی انتشار آالینده افزایش مي یابد ،در مرحله دوم با
افزایش رشد اقتصادی انتشار آالینده كاهش مي یابد و در مرحله سوم مانند مرحله اول ،با افزایش رشد
اقتصادی انتشار آالینده نیز افزایش مي یابد .در این حالت نقاط حداكثر و حداقل منحني از رابطه زیر به
دست ميآید و نوع نقطه كه حد اثر یا حداقل است با استفاده از تعیین عالمت امکان پذیر است.
-β ± β2 -3β β
2
2
13
3β
3

= *GDP

 اگر  β1<0و  β2>0و  β3<0باشد ،یک رابطه  Nمعکوس بین  Yو  ENوجو د دارد.
البته شکل منحني زیست محیطي كوزنتس ( )EKCعالوه بر عالمت پارامتر متغیرهای مدل ( )1به معني
داری ضرایب نیز بستگي دارد.
در این پژوهش از آنجایي كه از داده های تابلویي استفاده مي شود ،بنابراین باید آزمون مانایي داده های
تابلویي به كار گرفته شود .به همین منظور ،از آزمون هادری 2استفاده مي گردد .نتایج به دست آمده
برای متغیرهای به كار رفته در این پژوهش در جدول  2ارائه گردیده است.

جدول  :2آزمون ریشه واحد هادری برای داده های تابلویي دوره زماني  2891-1122با استفاده از 211مشاهده
1-Hadri
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روش Hadri
متغیر ها

در سطح

احتمال

E
L
K
EX
IM
OP
GDP
CO2

7.06199
7.16943
4.85367
3.76563
2.76110
2.97713
3.98685
6.92466

0.00003
0.00001
0.00004
0.0001
0.0029
0.0015
0.00002
0.00001

منبع :یافته های تحقیق
همانطور كه از جدول  2پیداست ،تمام متغیرهای به كار رفته در این تحقیق ،مانا و همجمع از ریشه صفر
) I(0هستند .یعني فرضیه صفر مبني بر نامانایي داده ها ،برای تمامي متغیرها در سطح اطمینان  88درصد
رد مي شود.
 -3نتایج:
به منظور نشان دادن موقعیت كشورهای منتخب حوزه خلیج فارس بر روی منحني زیست محیطي
كوزنتس ،باید این منحني تخمین زده شود .برای دستیابي به این هدف در این مقاله ،ابتدا منحني زیست
محیطي هر چهار كشور (ایران ،عربستان ،قطر و عمان)به صورت بین منطقه ای تخمین زده مي شود و
سپس منحني زیست محیطي كوزنتس برای هر كشور به صورت جداگانه تخمین زده مي شود.برای
تشخیص نوع دادههای مورد استفاده در این تحقیق از آزمون  Fلیمر استفاده شده است كه آزمون  Fلیمر
نشان مي دهد كه داده های این پژوهش ،داده های تابلویي اند ،زیرا سطح خطای این آزمون كمتر از
 1/11است.جدول  1نشان دهنده شکل منحني زیست محیطي كوزنتس ( )EKCبرای منطقه منتخب خلیج
فارس مي باشد.
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جدول  :1تخمین منحني زیست محیطي كوزنتس درجه سه برای منطقه خلیج فارس در دوره  2891-1122با استفاده از 211
مشاهده
روش اثرات تصادفي

روش اثرات ثابت
متغیرها

ضریب متغیر

آماره

ضریب ثابت

72250.53

0.83

0.407

253641.7

9.08

*0.0001

 GDPسرانه

10.36e-5

0.66

0.510

-26.02e-5

-6.67

*0.0001

مربع  GDPسرانه

-1.25e-10

-0.68

0.497

3.48e-10

4.89

*0.0002

مکعب  GDPسرانه

3.67e-22

0.99

0.323

-6.47e-22

-3.42

*0.001

R2

0.5050

آماره تست هاسمن

Chi2=5.70
Prob= 0.0170

آزمون  Fلیمر

F(3,113) = 24.71
Prob = 0.0000

Prob>Chi2

Prob

احتمال

ضریب متغیر

آماره

احتمال

0.7189

عالمت ستاره * معناداری درسطح  88درصد را نشان مي دهد
منبع :یافته های تحقیق

در روش اثرات ثابت ،مقدار پارامتر  GDPسرانه ،مثبت مي باشد ،یعني اینکه با افزایش رشد اقتصادی
میزان انتشار گاز  CO2نیز افزایش مي یابد .امّا ،ضریب مربع  GDPسرانه برای كشورهای منتخب منطقه
خلیج فارس منفي است .یعني اینکه ،در مرحله دوم رشد اقتصادی ،با افزایش رشد اقتصادی ،میزان انتشار
 CO2كه نماد تخریب محیط زیست است ،كاهش مي یابد .پارامتر مکعب  GDPسرانه نیز مثبت مي
باشد .یعني در مرحله سوم رشد اقتصادی باز همانند مرحله اول ،رشد اقتصادی همگام با تخریب محیط
زیست و افزایش انتشار  CO2است .بنابراین ،مي توان گفت :یک چند جملهای از درجه سه و یک رابطه
 Nشکل بین (Yتولید سرانه) و ( ENتخریب محیط زیست) وجود دارد .امّا تخمین مدل با فرض روش
اثرات تصادفي ،نشان مي دهد كه ضریب متغیر  GDPسرانه منفي مي باشد ،یعني در مرحله ابتدایي رشد
اقتصادی ،با افزایش رشد اقتصادی ،انتشار گاز آالینده محیط زیست یعني  CO2كاهش مي یابد .ضریب
متغیر مربع  GDPسرانه در این روش مثبت است .یعني در مرحله دوم رشد اقتصادی با افزایش رشد میزان
تخریب محیط زیست نیز افزایش مي یابد كه باز هم برخالف وضعیت معمول منحني  EKCاست .و نهایتاً
در مرحله سوم نیز پارامتر مربوط به مکعب  GDPسرانه منفي است ،یعني مرحله سوم مانند مرحله اول ،با
افزایش رشد اقتصادی ،تخریب محیط زیست و انتشار  CO2كاهش مي یابد .بنابراین ،در روش اثرات
تصادفي یک رابطه  Nبرعکس بین  Yو  ENوجود دارد .حال سئوال این است كه كاربرد روش اثرات
ثابت مناسبتر است یا روش اثرات تصادفي .برای پاسخ به این سئوال از آزمون هاسمن استفاده مي شود.
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در واقع ارائه تفسیر هر دو روش در این مطالعه به منظور نشان دادن اهمیت و نقش آزمون هاسمن است.
آزمون هاسمن مربوط به آزمون فرضیه صفر است ( )H0است و بیانگر این مطلب است كه ضرایب
تخمین زده شده به وسیله تخمین زننده اثرات تصادفي كارا مانند ضرایب تخمین زده شده با تخمین زننده
اثرات ثابت سازگار ميباشد .چون P- Valueدر جدول ( )1برابر است با  1/1291است و كوچکتر از
 1/11است ،بنابراین روش اثرات تصادفي معتبر است و باید انتخاب شود .ولي همانطور كه در جدول ()1
و در قسمت احتمال مربوط به اثرات ثابت معلوم است ،هیچ یک از پارامترهای این روش معنادار نیستند.
یعني معناداری این ضرایب حتي كمتر از سطح  81درصد است كه به صورت معمول استفاده مي شود.
بنابراین نتیجه كلي كه از مبنای تئوریک منحني كوزنتس به دست ميآید ،این است كه به كارگیری
منحني كوزنتس درجه سوم برای كشورهای منتخب منطقه خلیج فارس معنادار نیست .بنابراین باید
مکعب  GDPسرانه از مدل حذف شود و یک منحني درجه دو برای كشورهای این منطقه تخمین زده
شود .نتایج تخمین منحني زیست محیطي كوزنتس درجه دو در جدول  8آمده است.
جدول  :8تخمین منحني زیست محیطي كوزنتس درجه دو برای منطقه خلیج فارس در دوره  2891-1122با استفاده از 211
مشاهده
روش اثرات تصادفي

روش اثرات ثابت
متغیرها

ضریب متغیر

آماره

احتمال

ضریب متغیر

آماره

احتمال

ضریب ثابت

156473.8

10.06

* 0.0003

163793

2.27

** 0.023

 GDPسرانه

-5.073e-6

-3.26

*0.001

-6.067e-6

-3.75

* 0.0001

مربع  GDPسرانه

5.62e-11

6.15

* 0.0002

6.13e-11

6.48

* 0.0003

R2

0.6907

آماره تست هاسمن

Chi2= 5.01
Prob = 0.0252

آزمون  Fلیمر

F(3,114) = 40.96
Prob = 0.0000

Prob>Chi2

Prob

0.6955

عالمت یک ستاره * معناداری درسطح  88درصد و عالمت دو ستاره** معناداری در سطح  81درصد را
نشان مي دهد
منبع :یافته های تحقیق
از آنجایي كه در جدول  8احتمال خطا معادل  1/1111مي باشد و این رقم كمتر از  1/11است ،بنابراین
مي توان نتیجه گرفت كه با توجه به آزمون هاسمن و با توجه به این كه تمامي پارامترهای حاصل از این
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روش معنادارند ،باید روش اثرات ثابت را پذیرفت .در روش اثرات ثابت ،مقدار پارامتر  GDPسرانه،
منفي مي باشد ،یعني اینکه با افزایش رشد اقتصادی میزان انتشار گاز  CO2كاهش مي یابد .به عبارت
دیگر رشد اقتصادی همراه و همگام با كاهش تخریب محیط زیست است و این مانند فرضیه منحني
زیست محیطي كوزنتس برای كشورهای كمتر توسعه یافته است كه در مراحل اولیه رشد اقتصادی ،با
كاهش تخریب محیط زیست شکل مي گیرد .امّا ،ضریب مربع  GDPسرانه برای كشورهای منتخب
منطقه خلیج فارس مثبت است .یعني اینکه ،در مرحله دوم رشد اقتصادی ،با افزایش رشد اقتصادی ،میزان
انتشار  CO2كه نماد تخریب محیط زیست است ،افزایش مي یابد .به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این
مرحله نه تنها منجر به بهبود كیفیت محیط زیست نمي گردد ،بلکه موجب تخریب كیفیت محیط زیست
نیز مي شود .یک رابطه  Uشکل میان  Yو  ENوجود دارد.بنابراین در این حالت نقطه بازگشت منحني
 EKCبرابر با درآمد سرانه  41289دالر است.توجیه آن نیز قابل قبول است .زیرا این كشورها در مراحل
اولیه رشد اقتصادی خود از منابع طبیعي و تا حدودی كشاورزی ،رشد خود را تامین كرده اند كه انتشار
 CO2در حد پاییني در این كشورها وجود داشته است .ولي در مرحله دوم رشد اقتصادی خویش با
واردات صنایع آالینده از كشورهای توسعه یافته ،به پناهگاه آالینده تبدیل شده اند و با رشد اقتصادی كه
از تجارت كاالهای صنعتي به دست آورده اند ،انتشار گاز آالینده  CO2را نیز افزایش داده اند .منحني
زیست محیطي ایران نیز با استفاده از معادالت  4و  1تخمین زده مي شود (منحني كو.نتس برای هر كشور
نیز در دوره زماني  2891-1122تخمین زده شده است).
جدول  :4تخمین منحني زیست محیطي كوزنتس درجه سه ایران در دوره  2891-1122با استفاده از  211مشاهده
ضریب متغیر

آماره

احتمال

ضریب ثابت

815561.9

12.27

0.0001

 GDPسرانه

-623.5e-10

-6.59

0.0003

مربع  GDPسرانه

3.69e-09

4.75

0.0002

مکعب  GDPسرانه

-6.00e-21

-3.60

0.001

R2

0.8245

Prob> F

F( 3, 26) = 21.07
0.0000

آماره F

منبع :یافته های پژوهش
جدول  4نشان مي دهد كه رابطه بین رشد اقتصادی ناشي از تجارت در مرحله اولیه رشد رابطه معکوس
با انتشار  CO2دارد .در مرحله دوم ،پارامتر مربوط به مربع  GDPسرانه مثبت است و این معني را ميدهد
كه با افزایش رشد اقتصادی در این مرحله ،تخریب محیط زیست نیز كاهش مي یابد .و در مرحله سوم
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این رابطه مانند مرحله اولیه رشد اقتصادی است و با افزایش رشد اقتصادی انتشار گاز  CO2كاهش مي
یابد.بنابراین ،در ایران یک رابطه  Nبرعکس بین  Yو  ENوجود دارد.در مرحله اول جامعه ایران یک
جامعه ای است كه اقتصاد آن متکي به منابع طبیعي و كشاورزی است ،بنابراین در این مرحله با افزایش
رشد اقتصادی انتشار آالینده كاهش مي یابد .مرحله دوم رشد اقتصادی در ایران زماني آغاز مي شود كه
كشورهای توسعه یافته در طي روند توسعه یافتگي خود ،اقدام به صادرات صنایع آالینده به كشورهای
كمتر توسعه یافته نموده اند .در مراحل بعدی رشد اقتصادی ،انتشار آالینده و تخریب محیط زیست
كاهش یابد.
جدول  1پارامترهای تخمین زده شده منحني زیست محیطي كوزنتس را برای كشور عربستان نشان
ميدهد.
جدول  :1تخمین منحني زیست محیطي كوزنتس درجه سه عربستان در دوره  2891-1122با استفاده از  211مشاهده
ضریب متغیر

آماره

احتمال

ضریب ثابت

366525.9

12.64

0.0002

 GDPسرانه

-49.22e-7

-7.07

0.0002

مربع  GDPسرانه

2.93e-10

5.93

0.0001

مکعب  GDPسرانه

-4.02e-22

-4.58

0.0002

R2

0.8260

Prob> F

)= 17.16 F( 3, 26
0.0000

آماره F

منبع :یافته های پژوهش
جدول  1نشان مي دهد كه رابطه بین رشد اقتصادی ناشي از تجارت در مرحله اولیه رشد رابطه معکوس
با انتشار  CO2دارد .در مرحله دوم ،پارامتر مربوط به مربع  GDPسرانه مثبت است و این معني را ميدهد
كه با افزایش رشد اقتصادی در این مرحله ،تخریب محیط زیست نیز كاهش مي یابد .و در مرحله سوم
این رابطه مانند مرحله اولیه رشد اقتصادی است و با افزایش رشد اقتصادی انتشار گاز  CO2كاهش مي
یابد .پس ميتوان به این نتیجه رسید كه یک رابطه  Nبرعکس بین  Yو  ENوجود دارد .در اینجا نیز باز
همان استداللي كه برای  EKCایران بیان شده است برای منحني زیست محیطي عربستان نیز مي تواند
صادق باشد.
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تخمین منحني زیست محیطي كوزنتس برای قطر گویای این مطلب است كه هیچ رابطه معني داری بین
انتشار آلودگي و رشد اقتصادی در این كشور وجود ندارد .یعني معادالت درجه سه ،درجه دو و حتي
درجه یک نیز رابطه معنيداری را برای منحني زیست محیطي كوزنتس در این كشور نشان ندادند.
جدول  :1منحني زیست محیطي كوزنتس درجه سه برای عمان در دوره  2891-1122با استفاده از  211مشاهده
ضریب متغیر

آماره

احتمال

ضریب ثابت

.0081761

1.03

0.312

 GDPسرانه

-1.22e-06

-0.67

0.511

مربع  GDPسرانه

9.37e-17

1.78

0.088

مکعب  GDPسرانه

-1.22e-27

-2.40

0.024

R2

0.7742

Prob> F

F( 3, 26) = 14.05
0.0000

آماره F

منبع :یافته های تحقیق

جدول  1نشان مي دهد كه رابطه بین رشد اقتصادی ناشي از تجارت در مرحله اولیه رشد رابطه معکوس
با انتشار  CO2دارد .در مرحله دوم ،پارامتر مربوط به مربع  GDPسرانه مثبت است و این معني را ميدهد
كه با افزایش رشد اقتصادی در این مرحله ،تخریب محیط زیست نیز كاهش مي یابد .و در مرحله سوم
این رابطه مانند مرحله اولیه رشد اقتصادی است و با افزایش رشد اقتصادی انتشار گاز  CO2كاهش مي
یابد .البته ضریب  GDPسرانه در سطح 81

درصد معنادار نشده است ،بنابراین ،به كار گیری مدل EKC

درجه سه برای كشور عمان پیشنهاد نمي شود و باید به سراغ مدل درجه دو این منحني رفت.جدول ()9
نتایج تخمین پارامترهای  EKCدرجه دو را برای كشور عمان نشان مي دهد .همانطور كه مشاهده مي
شود ،پارامترهای تخمین زده شده در سطح  88درصد اطمینان معنادارند.
جدول  :9منحني زیست محیطي كوزنتس درجه دو برای عمان در دوره  2891-1122با استفاده از  211مشاهده
ضریب متغیر

آماره

احتمال

ضریب ثابت

-.0082862

-2.47

0.020

 GDPسرانه

2.78e-06

4.27

0.0001

مربع  GDPسرانه

-2.98e-17

-3.08

0.0052

R2

0.8311

Prob> F

F( 2, 27) = 31.36
0.0000

آماره F

منبع :یافته های تحقیق
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جدول  9نشان مي دهد كه یک رابطه  Uشکل معکوس بین  GDPسرانه و انتشار گاز  CO2وجود دارد.
یعني با در مرحله اولیه رشد اقتصادی با افزایش  GDPسرانه ،انتشار گاز  CO2نیز افزایش مي یابد و در
مرحله دوم رشد اقتصادی با افزایش رشد اقتصادی انتشار دی اكسید كربن كاهش مي یابد .البته الزم به
ذكر است كه این وضعیت منطبق بر روند رشد اقتصادی و انتشار  CO2در كشورهای توسعه یافته منطبق
است .این درحالي است كه عمان یک كشور در حال توسعه است و اقتصاد آن مبتني بر صادرات منابع
طبیعي مانند نفت است و وضعیت به دست آمده برای  EKCاین كشور خیلي با شرایط اقتصادی و زیست
محیطي این كشور سازگار نیست .این وضعیت ذهن را به این سو مي برد كه داده های به دست آمده از
سایت بانک جهاني برای این كشور ممکن است دارای تورش باشد و یا اینکه وضعیت انتشار آالینده این
كشور از جهت دیگر توجیه پذیر باشد .زیرا طي سال های اخیر كشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل
موقعیت استراتژیک عالوه بر درآمدهای نفتي ،محلي برای سرمایه گذاری های خارجي جهت جذب
توریست و ارائه خدمات تفریحي شده اند .و چون ارائه این خدمات مي تواند تولید سرانه را افزایش دهد
و از طرف دیگر انتشار  CO2كمتری از استخراج منابع دارد ،در نتیجه ،استخراج منحني  Uمعکوس مي
تواند توجیه پذیر و منطقي باشد.
 -4نتيجه گيری و پيشنهادات:
با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله پیشنهادات زیر را مي توان در مورد كشورهای مورد مطالعه ارائه
نمود:
 -2كشورهای منتخب حوزه خلیج فارس باید از ورود صنایع آالینده ساز خودداری كنند و برای
دستیابي به رشد اقتصادی پایدار و سازگار با محیط زیست به تولید كاالها و خدمات دانش محور
بپردازند .تا عالوه بر دستیابي به رشد اقتصادی باالتر ،محیط زیست سالمي نیز داشته باشند.
 -1سابقه نشان داده است كه محیط زیست به عنوان یک كاالی لوكس از احتیاجات افراد محسوب مي
شود و بعد از رسیدن به رشد اقتصادی با استفاده از صنعت و تکنولوژی ،نیاز به محیط طبیعي سالم از
نیازهای پر تقاضای جوامع محسوب مي شود .بنابراین ،توصیه مي شود كشورهای منطقه به دنبال رشد
اقتص ادی پایدار باشند كه از تخریب محیط زیست جلوگیری مي نماید .زیرا بعد از دستیابي به رشد
اقتصادی ،دستیابي به محیط زیست سالم اهمیت مي یابد .پس ،به جاست كه از هم اكنون به فکر تامین
این خواسته باشند.
 -8ایران به عنوان یکي از كشورهای مورد مطالعه ،برای دستیابي به رشد اقتصادی باالتر باید از انتخاب
صنایع وارداتي آالینده مانند ذوب آهن اجتناب نموده و به دنبال افزایش صنایع سازگار با محیط زیست و
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همچنین به افزایش تولیدات دانش محور بپردازد .به این صورت مي توان از تبدیل شدن كشور به پناهگاه
آالیندگي جلوگیری نمود.
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