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هاي زیادي زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانیهاي اخیر گرم شدن کره در دهه
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توسعه اقتصادي و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهاي منتخب مدتبلند
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 2

مقدمه.1
و اکسـید  اکسـیدکربن، بخـار آب  اي نظیـر متـان، دي  هاي اخیر با افزایش گازهاي گلخانـه طی سال

نیتروژن در جو زمـین، دمـاي کـره زمـین افـزایش یافتـه اسـت کـه ایـن امـر باعـث ایجـاد تغییـرات              

پـس از مـذاکرات   1پیمـان کیوتـو  1997ناخوشایند در محیط زیست شده است. از این رو در سـال  

تغییـرات آب و هـوایی   اي که از عوامل مهم موثر برسنگین با هدف کاهش انتشار گازهاي گلخانه

اي باید سطح گازهاي گلخانه2008-2012اساس این پیمان در طول دوره ء رسید. برهستند، به امضا

. آمـار تولیـد   )2009، 2برسد (هالیسی اقلو1990تر از سطح این گازها در سال % پایین5کم به دست

کربن اکسـید از ديگین رشد انتشار گ، میان1973-2007دهد، طی دوره اي نشان میلخانهگازهاي گ

ایـن کشـورها از یـک طـرف بـه      ین جهانی اسـت.  گدر کشورهاي منتخب عضو اوپک، بیش از میان

لحاظ اتکاي اقتصادشان به نفت، منابع فسیلی و معدنی خود را براي مصارف داخلی و نیز صـادرات  

کنند و از طرف دیگر براي دستیابی به رشد و توسعه باالتر، سـعی در گسـترش بخـش    استخراج می

انـد. بنـابراین   به صنایعی که بسیار آالینـده هسـتند، روي آورده  دارند که براي این کار بعضًاصنعت 

اي و تخریب محیط زیست افزایش در این کشورها نیز انتشار گازهاي گلخانهکهانتظار بر این است

محیطی در این کشورها گردد.یابد و از این رو منجر به گسترش مشکالت زیست

بیات اقتصاد محیط زیسـت داللـت بـر ایـن دارد کـه توسـعه اقتصـادي و مـالی بـر          مروري بر اد

مهـم هـاي شـاخص ازیکـی عنوانبهاقتصاديثیرگذار است. رشدأکیفیت محیط زیست کشورها ت

محققـان از جملـه کـل    ازبعضـی . آیدمیشماربهکشوریکپیشرفتوتوسعهمیزانبررسیبراي

طبیعـی منـابع ازبیشتراستفادهمستلزمتولیدافزایشواقتـصاديرشدکهدارنداعتقاد)1993(3استد

دنبـال بـه رازیستمحیطتخریبخودنوبهبههمآنکهاستفسیلیهايسوختویژهبهانرژيو

آینـده دراکولـوژیکی فاجعهازجلوگیريبرايکهدارنداعتقادمحققانازدستهاینبنابراین. دارد

برخیمقابل،در. شودگذاشتهکنارزیستمحیطظرفیتازفراتروحدازبیشاقتصاديرشدباید

بلکـه داننـد، نمـی محیطیزیستهايتخریببرايعاملیرااقتصاديرشدتنهانهمحققان،ازدیگر

و مـدوس . داننـد مـی ضـروري زیسـت محـیط کیفیـت بهبـود ونگهـداري برايراآنبلندمدتدر

آن که براي محیط زیست یک تهدیـد  یش از پکنند، رشد اقتصادي ل میاستدال)1992(4همکاران

1. Kyoto Protocol
2. Halicioglu (2009)
3. Kolstad (1993)
4. Meadows, et al (1992)
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3اثرات توسعه اقتصادي و توسعه مالی بر کیفیت ...

هداري و بهبود کیفیت محیط زیست ضروري است. بانـک جهـانی هـم    گ، در بلندمدت براي نباشد

کند که رشد اقتصادي براي هردوي مردم و محـیط زیسـت خـوب اسـت. ایـن      هاست ادعا میمدت

است که رشد اقتصادي افزایش در درآمد سرانه را به اساس این عقیدهبر» برد-برد«نوع از وضعیت 

، 1و همکـاران توانـد موجـب کـاهش فقـر و محـیط زیسـت پـاك شـود (تامـازین         دنبال دارد که می

محیطـی رشـد اقتصـادي وجـود     رانی رو به افزایش در مورد اثـرات زیسـت  گهمزمان یک ن.)2009

روي رابطـه بـین رشـد اقتصـادي و کیفیـت      ها منجر به جریان وسیعی از تحقیقـات  رانیگدارد. این ن

محیط زیست شده است.

انـد، تعـداد   در حالی که اکثر مطالعات بر روي توسعه اقتصادي و محـیط زیسـت متمرکـز شـده    

انـد.  محیطی مورد توجه قرار دادهمحدودي از مطالعات اثر توسعه مالی را بر روي ترجیحات زیست

ثیرگـذاري در کـاهش   توانـد نقـش مهـم و تأ   عه مالی میرسد، توساین در حالی است که به نظر می

هـاي  تواند انگیـزه ها داشته باشد. از یک سو به دلیل اینکه توسعه بیشتر بخش مالی میانتشار آالینده

هـاي دوسـتدار محـیط زیسـت در     ها فراهم کنـد تـا از تکنولـوژي   مالی و اعتباري الزم را براي بنگاه

تواند از طریق تخصـیص بهینـه منـابع    یافته میچنین بخش مالی توسعهیند تولید استفاده کنند. همفرآ

مالی، به عنوان یک محرك مهم در افزایش رشد اقتصادي عمل کند که در سطوح درآمدي باالتر 

محیطی شود. امـا ازسـوي دیگـر برخـی محققـان ماننـد       هاي زیستتواند منجر به کاهش تخریبمی

عه بیشتر بخش مـالی اگرچـه ممکـن اسـت رشـد اقتصـادي را       توسکهکنند) بیان می1999(2جنسن

محیطـی  هاي زیستهاي صنایع و افزایش تخریبتواند منجر به افزایش آلودگیمیامابهبود ببخشد

3.شود

توانند از درآمدهاي نفتی به عنـوان یـک منبـع اضـافی بـراي توسـعه       کشورهاي عضو اوپک می

آمـدها بـه صـورت هدفمنـد و در راسـتاي بـاال بـردن سـطح         بخش مالی استفاده نمایند. اگر ایـن در 

هـا را در  تواند به طور قابل تـوجهی انتشـار آالینـده   ها مورد استفاده قرار گیرند، میتکنولوژي بنگاه

این کشورها کاهش دهد. در مقابل، سوق دادن این منابع به سمت صـنایع آالینـده بـدون توجـه بـه      

ناپذیري بـر محـیط زیسـت ایـن کشـورها وارد کنـد.      ت جبرانتواند خسارامحیطی میمسائل زیست

ثیر کیفیـت محـیط زیسـت تـأ    بنابراین بخش مالی کشورها هم از جمله عوامل مهمی هسـت کـه بـر    

ثیر توسـعه مـالی و   رار گیرد. در ایـن راسـتا چگـونگی تـأ    ها مورد توجه قذارد و باید در تحلیلگمی

1. Tamazian, et al (2009)
2. Jensen (1999)

)2009(تامازین.3
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 4

رهاي منتخـب عضـو اوپـک سـوال مهـم و مطـرح       محیطی در کشوهاي زیستاقتصادي بر آلودگی

باشد.تحقیق حاضر می

ي بـر  ژثیر بلندمدت توسعه اقتصادي، توسعه مالی و مصرف انرأدر این تحقیق سعی شده است ت

مورد 1973-2007ک طی دوره زمانی پمحیطی در کشورهاي منتخب عضو اوهاي زیستآلودگی

در رابطه با گرم شدن کره زمین، کیفیت هوا و سایر هاي کنونی بررسی قرار گیرد. با توجه به بحث

محیطی، درك بهتري از رابطه بین رشد اقتصادي، توسعه مالی و محیط زیسـت  مسائل جدي زیست

محیطـی  هـاي زیسـت  گذاران کشورها را در تعیین و تصویب سیاستریزان و سیاستتواند برنامهمی

یاري دهد.

هـاي نظـري   بـه تحلیـل پایـه   دومدر بخـش  :دهی شـده اسـت  مقاله به شکل زیر سازماندر ادامه 

شود. سپس به مطالعات صورت گرفته در زمینـه موضـوع در داخـل و    مرتبط با موضوع پرداخته می

چهـارم  الگوي نظري (مدل) معرفی شده و در بخـش  سومشود. در بخش خارج از کشور اشاره می

وبنـدي بـه جمـع  نیـز پـنجم در بخش رفت.گآورد مدل مورد تحلیل قرار خواهد نتایج حاصل از بر

شود.گیري پرداخته مینتیجه

مروري بر ادبیات موضوع.2
اثرات توسعه مالی و توسـعه اقتصـادي بـر کیفیـت محـیط زیسـت مـورد        ،در این قسمت به تفکیک

گیرند.بررسی قرار می

ثیر توسعه اقتصادي بر کیفیت محیط زیستتأ-
فیت محیط زیست به طور وسیعی در ادبیـات اقتصـادي مـورد مطالعـه     رابطه بین رشد اقتصادي و کی

هـاي  کنند که رابطه بین رشد اقتصادي و تخریـب قرار گرفته است. تعدادي از این مطالعات بیان می

معکوس Uکند. در ادبیات اقتصادي، این رابطه معکوس پیروي میUمحیطی از یک شکل زیست

ف است. براساس این نظریه در مراحل اولیه توسعه اقتصادي محیطی کوزنتس معروبه منحنی زیست

به دلیل عوامل مختلفی مانند: اولویت باالي تولید و اشتغال نسبت به محیط زیست پاك، پایین بودن 

... رشـد اقتصـادي بـا افـزایش     محیطـی و هـاي زیسـت  تکنولوژي تولید، پایین بـودن سـطح آگـاهی   

بود. اما بعد از رسیدن به یـک سـطح مشخصـی از درآمـد     محیطی همراه خواهد هاي زیستتخریب

سرانه، این رابطه معکوس شده و افزایش رشد اقتصادي منجر به بهبود کیفیت محیط زیست خواهـد  

محیطـی،  هـاي زیسـت  تواند باال رفتن سطح تکنولـوژي تولیـد، افـزایش آگـاهی    شد که دلیل آن می
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5اثرات توسعه اقتصادي و توسعه مالی بر کیفیت ...

... باشد. همچنین در سـطوح درآمـدي بـاالتر،    محیطی وتصویب و اجراي قوانین سختگیرانه زیست

کند هاي پاك و توسعه بخش خدمات تغییر میساختار اقتصادي کشورها به سمت صنایع و فناوري

تواند یکی از دالیل کاهش آلودگی در سطوح درآمدي باالتر باشد. که این خود می

محیطی کوزنتسمنحنی زیست.1نمودار

) آغاز شد آنها رابطه بین 1991(1با کار اصلی گروسمن و کروگر1990در دهه EKCادبیات 

کشور بررسی کردند و به این نتیجـه رسـیدند کـه رابطـه بـین      42کیفیت هوا و رشد اقتصادي را در 

باشـد. در  معکـوس مـی  Uاکسیدگوگرد به شـکل  رشد اقتصادي و غلظت ذرات معلق در هوا و دي

هاي خاص اجتمـاعی، سیاسـی و   شورها، بدون توجه به ویژگینوعی براي همه کEKCاین ادبیات

شـود. عـالوه بـراین سـطح درآمـد سـرانه در نقطـه        اقتصادي هر کشور، یکسـان در نظـر گرفتـه مـی    

). امـا  2،2010(لیتـائو براي همه کشـورها یکسـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت      EKCبرگشت منحنی 

محیطی کوزنتس، وجـود رابطـه منحصـر    ی زیستبه رشد و فزاینده درباره ادبیات منحنمطالعات رو

یـن زمینـه ارائـه    تـري در ا به فرد بین درآمد سرانه و آلودگی را ضعیف اعـالم کـرده و تفسـیر دقیـق    

EKCاند. اگر چه رابطه بین درآمـد و کیفیـت محـیط زیسـت در اکثـر کشـورها شـبیه منحنـی         داده

، 3ی، منابع طبیعـی و نهادهـا (بـراك و تیلـور    باشد ولی عواملی مانند: اختالف در شرایط جغرافیایمی

هـاي کـاهش آلـودگی    )، میزان اهمیت کیفیت محیط زیست در تابع مطلوبیت افـراد و هزینـه  2003

) و ... باعث شده است، 2000، 5لوپز و میتراو2010لیتائو، ()، کیفیت نهادهاي دولتی 2004، 4لیب(

لودگی براي هر کشور متفاوت باشد.ح اوج آسطح درآمد سرانه در نقطه برگشت منحنی و نیز سط

1. Grossman and Krueger (1991)
2. Leitao (2010)
3. Brock and Taylor (2003)
4. Lieb (2004)
5. Lopez and Mitra (2000)
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 6

وسـلدن ،)1994(1شـفیک ماننـد دیگـري )، محققـان 1991(با پیروي از گروسـمن و کروگـر  

لیـب ،)2003(تیلـور وبـراك ،)2004(4زارزوسو و مورانچو،)2003(3استرن،)1994(2سانگ

بـه ودادنـد قـرار آزمـون مـورد راEKCفرضیه... و) 2000(میتراولوپز،)2010(لیتائو،)2004(

ییـد شـده   تأEKCفرضـیه  ،با اینکه در اکثر ایـن مطالعـات  .یافتنددستزمینهایندرمتفاوتینتایج

ییـد  فرضـیه مـذکور را تأ  )2004و مورانچـو ( از ایـن مطالعـات ماننـد زارزوسـو    بعضـی است، نتایج 

ورد بررسـی قـرار دادنـد و بـه ایـن      مOECDکشور عضو 22را براي EKCها فرضیه آنکند. نمی

هـاي  نتیجه رسیدند که براي اکثر کشـورهاي مـورد بررسـی، رابطـه بـین رشـد اقتصـادي و تخریـب        

ر وجـود  گر از مطالعات هم بیانگکند. نتایج برخی دیمحیطی از یک فرم درجه سه تبعیت میزیست

باشد.میها آالیندهیک رابطه یکنواخت بین رشد اقتصادي و انتشار 

هـا در محـیط   کند، اگرچه ممکن است رابطه بین غلظت برخـی آالینـده  ) بیان می2004استرن (

EKCرسـد کـه   معکوس پیروي کند ولی بعید به نظـر مـی  Uشهري و رشد اقتصادي از یک رابطه 

-کند، شکل صحیح رابطه درآمدها باشد. وي بیان مییک مدل کاملی از انتشار و یا غلظت آالینده

حتماالً به صورت یکنواخت است ولی این منحنی در طول زمـان بـه سـمت پـایین منتقـل      آلودگی ا

شود.می

ثیر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیستأت-
انـد، در  در حالی که اکثر مطالعات بر روي رابطه بین توسعه اقتصادي و محیط زیست متمرکز شـده 

)، 2010(5و رآئـو ین)، تامـاز 2009اران (و همکـ تامـازین از محققـان ماننـد  هاي اخیر تعـدادي  سال

)2011(9و همکــاران) و شــهباز2011(8ي)، پــائو و ســا2011(7یــدانو فریــل)، جل2011(6ژنــگ

محیطـی مـورد توجـه قـرار     ذار بـر ترجیحـات زیسـت   گثیرمالی را به عنوان یک عامل مهم تأتوسعه 

ایین را تسهیل کنـد کـه   پهاي تر با هزینهذاري بیشگتواند سرمایهاند. توسعه بیشتر بخش مالی میداده

نجـا کـه بسـیاري از کارهـاي     آشـود. از  محیطـی هـم مـی   هاي زیستهژروپذاري در گشامل سرمایه

هایی ذاريگنین سرمایهچت محیط زیست کار بخش عمومی است، توانایی افزایش ظمربوط به حفا

1. Shafik (1994)
2. Selden and Song (1994)
3. Stern (2003)
4. Zarzoso and Morancho (2004)
5. Rao (2010)
6. Zhang (2011)
7. Jalil and Feridun (2011)
8. Pao and Sai (2011)
9. Shahbaz, et al (2011)
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نین بخش مالی چهم1.ملی مهم باشداي و ها در سطوح محلی، منطقهبراي دولتتواند مخصوصًامی

ي افزایش دهد و بنـابراین بـه طـور    ژیکی را در بخش انرژهاي تکنولوآوريتواند نوتوسعه یافته می

2.ها شودآالیندهقابل توجهی سبب کاهش انتشار 

)، در مطالعــه خــود نشــان دادنــد، درجــه بــاالیی از توســعه مــالی و  2009تامــازین و همکــاران (

دهـد کـه   هـا نشـان مـی   آنهـاي  دهـد. تحلیـل  محیطـی را کـاهش مـی   هـاي زیسـت  اقتصادي تخریب

هسـتند. بنـابراین اتخـاذ    2COسـازي مـالی از عوامـل اساسـی در کـاهش انتشـار       آزادسازي و لیبرال

ور جذب سطوح بـاالیی از  ظشود به منلیبرال کردن مالی منتهی میآزادسازي وهایی که به سیاست

محیطـی را کـاهش   هـاي زیسـت  توانـد تخریـب  میR&Dجی مربوط به ذاري مستقیم خارگسرمایه

.دهد

شود که در کشورهاي فته میگمعموًالبیان کردند، )1997(3و همکارانتاپوگهمانطور که داس

اي بـراي  یـزه گهـا ان اهگـ محیطـی، بن ارت و اجراي ضعیف قـوانین زیسـت  ظدر حال توسعه، به دلیل ن

ان گکنندیمظکند که تنی ندارند. این استدالل فرض میگآلودنترل هاي کذاري در فعالیتگسرمایه

هـایی بـراي   ها را در صورت نبود تـالش اهگتوانند بنمحیطی تنها عامالنی هستند که میقوانین زیست

آوري در محیطــی خــوب و یــا نــوی مجــازات کننــد و یــا بــراي ترجیحــات زیســت گآلــودکنتــرل 

ریه واکنش بازارهاي سرمایه را به اخبار مربوط به ظد. این ناداش دهنپمحیطی هاي زیستيژتکنولو

تواند یک ابزار مهم در کاهش بازارهاي مالی می. گیردها نادیده میاهگمحیطی بنترجیحات زیست

ذاري دوسـتدار  گـ هـاي سـرمایه  هژروپـ مین مـالی  أتـ تواننـد میکهدلیل اینبه ؛ها باشدآالیندهانتشار 

یافتـه، یـک نقـش اساسـی در     بخـش مـالی توسـعه   . )2010، 4ند (ریچـارد محیط زیست را تسهیل کن

یـزه را بـراي   گبـه ایـن دلیـل کـه ایـن ان     .کنـد بازي می2COي یا انتشارات ژهاي انرآالیندهکاهش 

.ینـد تولیـد اسـتفاده کننـد    آهـاي دوسـتدار محـیط زیسـت در فر    کند تا از تکنیکها فراهم میاهگبن

هاي جدید، کیفیت يژها به استفاده از تکنولوفته، از طریق تشویق بنگاهیابنابراین بخش مالی توسعه

5.بخشدمحیط زیست را بهبود می

)2010(و تامازین و رائو )2009(امازین و همکاران ت.1

)2011(شهباز .2

3. Dasgupta, et al (1997)
4. Richard (2010)

)2011(شهباز .5
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 8

و) 2010(ریچـارد ،)1998(همکـاران والنـوئی ) 1997(همکـاران وداسگوپتامطالعاتنتایج

مـالی، سیسـتم ناپـذیر جـدایی بخشیکعنوانبهسرمایهبازارهايکهدهدمینشان) 2011(شهباز

. دهنـد مـی نشـان واکـنش هـا بنگـاه محیطـی زیسـت ترجیحـات بـه مربـوط اطالعاتانتشاربهنسبت

احسـاس زیسـت محـیط مقابـل درکـه کننـد مـی ایجـاد هـا بنگـاه برايراانگیزهاینمالیبازارهاي

سـرازیر  محیطـی ماننـد   ها را بعد از سوانح زیستاهگها این توانایی را دارند که بنآن. کنندمسئولیت

ــه بن   ــد و ب ــا انفجــار مــواد شــیمیایی مجــازات کنن هــایی کــه داراي ترجیحــات  اهگــشــدن نفــت و ی

هـا بـه کیفیـت بازارهـاي     هـا و تشـویق  اداش دهند. البته میزان این تنبیهپمحیطی بهتري هستند، زیست

عـات مطالایـن 1.ی داردگبسـت ،دهنـد محیطـی مـی  ل زیستئذاران به مساگمالی و اهمیتی که سرمایه

هـا آنسـهام بـازاري ارزشوهابنگاهمحیطیزیستعملکردبینمستقیمیارتباطدهند کهمینشان

) افـزایش (کـاهش بـه ) خـوب (بـد محیطـی زیستترجیحاتکارا،مالیبازاریکدر. داردوجود

راگـذاري سـرمایه هـاي پـروژه یافته،توسعهمالیبخشهمچنین،. شودمیمنجرسهامبازاريارزش

زیسـت محـیط دوسـتدار هـاي پـروژه بـه رامالیمنابعمتقارناطالعاتشرایطدروکندمیبررسی

2شود.میمنجر2COانتشارکاهشبهکهکندمیارائه

) در مطالعه خود نشان دادند که بازارهاي سرمایه نسـبت بـه اعـالن    1997تا و همکاران (پوگداس

محیطـی برتـر بـه طـور مثبـت (افـزایش در       ت زیسـت ها و به رسمیت شناختن صریح ترجیحـا اداشپ

محیطـی مضـر بـه طـور منفـی     اه) و نسبت به شکایات شهروندان و حوادث زیستگارزش بازاري بن

ــازاري بن ــی گــ(کــاهش در ارزش ب ــنش نشــان م ــی اه) واک ــان م ــد. وي بی ــار  دهن ــر اخب ــد کــه اث کن

هـاي مختلـف   طریـق کانـال  هـا ممکـن اسـت از    ها روي ارزش بازاري آناهگمحیطی دقیق بنزیست

یند تولید را بازدهی) فرآکفایتی (کمی ممکن است بیگآلودیرد: سطح باالیی از شدت گصورت ب

اه گ، اعتبار و ... بنممکن است منجر به از دست دادن شهرتنین چذاران اخطار دهد؛ همگبه سرمایه

ــا ســرمایه ر، اعــالن ترجیحــات زیســت گــمقصــر شــود. از طــرف دی  ذاري در گــمحیطــی خــوب ی

ه درسـت  چـ نانچثیر معکوس داشته باشد. بنابراین بازارهاي سـرمایه  تواند تأاك میپهاي يژتکنولو

ی فراهم کنند. گآلودهاي مالی و اعتباري مناسب را براي کنترل یزهگتوانند انرسانی کنند، میاطالع

ور تـالش  ظـ یـزه بـه من  گانحال توسعه براي فراهم کـردن  رو، ناتوانی نهادها در کشورهاي دراز این

)2010(ریچارد .1

)2010(ریچاردو)2011(شهباز.2
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ها ممکن است یک مانع جدي ها و مجازاتهاي سنتی جریمهی، از طریق کانالگآلودبراي کنترل 

1نباشد.،شودبحث میطور که عمومًاآنی گآلودبراي کنترل 

هـا بـه طـور قابـل     اهگـ ران محیط زیسـت بـر بن  ظهاي تحمیل شده توسط نابه دلیل اینکه مجازات

هـاي  از ایـن رو در سـال  ،باشـد ی مـی گآلـود ذاري براي کنترل گهاي سرمایهزینهتوجهی کمتر از ه

محیطـی  ي انتشار اطالعـات مربـوط بـه ترجیحـات زیسـت     ژران محیط زیست اجراي استراتظاخیر نا

هاي کنترل یزهگان) را شروع کردند تا انگکنندذاران و مصرفگها به جامعه و بازارها (سرمایهاهگبن

با افزایش در اطالعات نامتقـارن در  2COاما رابطه بین توسعه مالی و انتشار 2.تر کنندی را بیشگآلود

هـا بـه دلیـل دسترسـی     اهگـ ثباتی مالی، بنشود. در طول دوره بیثباتی مالی ضعیف میطول دوره بی

تـر هسـتند و مراقبـت کمتـري از محـیط زیسـت انجـام        ر مـالی ضـعیف  ظـ کمتر به وجوه سرمایه از ن

شـود، طـول دوره   عـدم تقـارن اطالعـات باعـث مـی     3.تولید و سودشان را افزایش دهنـد تادهند می

محیطـی خـوبی   هـایی کـه ترجیحـات زیسـت    اهگـ نین شناسایی بنچیدا کند. همپبحران مالی افزایش 

تـوان انتظـار داشـت،    کنـد. بنـابراین مـی   دارند و نیز مکانیسم تنبیه و تشویق را بـا مشـکل مواجـه مـی    

تـر  تر) هستند، قـوي ثباتتر (بیها وقتی که بازارهاي مالی باثباتاهگمحیطی روي بنتفشارهاي زیس

4.تر) شود(ضعیف

ثیر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهاي اوپکتأ-
، کیفیـت محـیط   هـاي مختلفـی  توانـد از کانـال  همانطور که در بخش قبل ذکر شد، توسعه مالی مـی 

دهد؛ ممکن است چنین به نظـر برسـد کـه بـه دلیـل نبـود قـوانین مناسـب         ثیر قرار زیست را تحت تأ

اي براي کنترل آلودگی نداشته باشند. امـا بایـد   ها انگیزهکنترل آلودگی در کشورهاي اوپک، بنگاه

توانـد میبهترمحیطیزیستعملکردکردند،بیان) 2011(5النوئیوامبکتوجه کرد همانطور که 

تمایزخاص،بازارهايبهبهتردسترسی: مثالعنوانبه(درآمدطریقازهمراهامالی بنگاهعملکرد

مـدیریت : مثـال بـراي (هزینـه طریـق ازهـم و...) وآلودگیکنترلتکنولوژيفروشمحصوالت،

نیـروي وسـرمایه هزینـه ،خـدمات وانرژيمواد،هايهزینه،خارجیسهامدارانبارابطهوریسک

ها انگیزه دارنـد سـطح   محیطی، بنگاهنابراین، حتی در صورت نبود قوانین زیستب.بخشدبهبود) کار

)1997(داسگوپتا و همکاران .1

)1997(النوئی .2

)2011(شهباز.3

)2010(ریچارد .4

5. Ambec and Lanoie (2011)
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ها و نیز افزایش هاي اخیر، با افزایش رقابت بین بنگاهآلودگی خود را کنترل کنند. همچنین در سال

هاي دوسـتدار محـیط   ها به استفاده از تکنولوژيمحیطی مردم، تمایل بنگاههاي زیستسطح آگاهی

ده   فرایند تولید بیشتر شده است. بنابراین درست است که زیست در در این کشورها قـوانین بازدارـن

محیطی قوي و مناسبی وجود ندارد و جـذب منـابع مـالی از سیسـتم مـالی منـوط بـه رعایـت         زیست

هـا در  مین شـود، آن ها تأمنابع مالی مورد نیاز بنگاهمحیطی نیست، ولی چنانچه استانداردهاي زیست

باال بردن سطح تکنولوژي تولید و کاهش سـطح آلـودگی تولیـدات حرکـت خواهنـد کـرد.       جهت 

توانـد زمینـه را بـراي اسـتفاده از تجهیـزات و تکنولـوژي نـوین بـا         براي این منظور، توسعه مالی مـی 

آالیندگی پائین فراهم نماید. عالوه بر این، توسعه مالی در بخش مصرف انرژي و حمل و نقـل نیـز   

بر و خودروهاي با کیفیـت و بـا آلـودگی کمتـر را افـزایش داده و      مصرف کاالهاي انرژيتواند می

تواند انگیـزه خانوارهـا را بـراي    ها شود. بدین ترتیب که توسعه مالی میسبب کاهش انتشار آالینده

داده ها و لوازم خانگی با استاندارد باال و با قدرت انتشار آالیندگی کمتر افزایشاستفاده از دستگاه

و از این طریق با افزایش تقاضا و در نتیجه تولید و مصرف این لـوازم انتشـار آلـودگی را در کشـور     

ه را براي گسترش سیستم حمل و نقل بـا آالینـدگی   تواند زمینکاهش دهد. همچنین توسعه مالی می

ین، توسعه بیشتر کمتر فراهم کرده و از این کانال نیز موجبات کاهش آلودگی را فراهم نماید. بنابرا

ها را هم در بخش تولید و هـم در بخـش مصـرف بـه طـور قابـل       تواند انتشار آالیندهبخش مالی می

توانند از درآمدهاي نفتی به عنوان یک توجهی کاهش دهد. براي این منظور، کشورهاي اوپک می

ضـو اوپـک   منبع اضافی براي بهبود بخش مـالی خـود اسـتفاده کننـد. بـه عبـارتی، در کشـورهاي ع       

توانـد در توسـعه و   خوب مدیریت شود، این درآمدها میچنانچه درآمدهاي حاصل از صدور نفت

ثري ایفا نماید و از این طریق موجبات کاهش آلودگی را فراهم ؤتقویت بخش مالی کشور نقش م

توانـد  کننده نفـت، درآمـدهاي نفتـی مـی    نشان کرد کـه در کشـورهاي صـادر   نماید. البته باید خاطر

چـرا کـه در صـورت مـدیریت نامناسـب درآمـدهاي نفتـی،        ؛املی براي گسـترش آلـودگی باشـد   ع

درآمدهاي حاصل از نفت ممکن است در مسیر گسترش مصرف مورد استفاده قـرار گیـرد و فشـار    

تواند با وجود تکنولـوژي موجـود و فرسـودگی آن، آلـودگی بیشـتر را بـه دنبـال داشـته         مصرف می

باشد. 
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11اثرات توسعه اقتصادي و توسعه مالی بر کیفیت ...

تحقیقپیشینه.1-2
مطالعات خارجی.1-1-2

به دلیل کثرت مطالعات انجام شده، خالصه برخی مطالعات خارجی انجام شـده در زمینـه موضـوع    

ارائه شده است.1در جدول 

. خالصه برخی مطالعات خارجی1جدول 
نتیجهروشدوره زمانیحوزه مطالعاتیمحقق

Dasgupta et al (1997)

واکنش بازارهاي 

ترجیحات سرمایه به

محیطی در زیست

کشورهاي در حال 

توسعه

1994-1990

)CAPM(

single-

index
model

بازارهاي سرمایه نسبت به 

محیطی ترجیحات زیست

دهند. ها واکنش نشان میاهگبن

نین اهمیت بازارهاي چهم

یزه براي گسرمایه در ایجاد ان

ها بیش از قوانین کنترل آالینده

.محیطی استو مقررات زیست

Morancho &
Zarzoso (2004)

EKCبررسی منحنی 

OECDکشور 22براي 
پانل1990-1976

براي اکثر کشورهاي تحت 

به شکل EKCبررسی منحنی 

Nباشد.می

Tamazian et al
(2009)

ثیر توسعه مالی و أت

هاي اقتصادي بر تخریب

محیطی در زیست

BRICکشورهاي 

(برزیل، روسیه، هند و 

چین)

انلپ2004-1992

توسعه مالی و توسعه اقتصادي، 

کننده کیفیت محیط هر دو تعیین

BRICزیست در کشورهاي 

هستند و توسعه مالی و اقتصادي 

بیشتر، منجر به کاهش 

-محیطی میهاي زیستتخریب
شود.

Richard(2010)

ثباتی بازارهاي مالی و بی

36(براي 2COانتشار 

کشور)

2005-1981
ویاپانل پ

ت مالی بیشتر براي محیط ثبا

ون وقتی چزیست مفید است. 

تر که بازارهاي مالی باثبات

محیطی هستند، فشارهاي زیست

ها بیشتر است.اهگروي بن

Tamazian & Rao
(2010)

ثیر توسعه مالی، تأ

اقتصادي و نهادي بر 

هاي تخریب

محیطی در زیست

اقتصادهاي در حال 

ویاپانل پ2004-1993

EKCید فرضیه یأ. ت1

یید اهمیت کیفیت نهادي و . تأ2

توسعه مالی در ترجیحات 

محیطیزیست

ر در گزادسازي مالی اآ. 3
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 12

وب نهادي قوي انجام چهارچگذار

یرد، ممکن است براي محیط گن

زیست مضر باشد.

Leitao (2010)

و منحنی فساد اداري

، محیطی کوزنتسزیست

94براي ترکیبی از 

کشور با درجه 

افتگی متفاوتیتوسعه

پانل1990-1976

باالتر فساد اداريهرچه درجه 

مقدار درآمد سرانه در باشد،

EKCنقطه برگشت منحنی 

.بیشتر است

Zhang (2011)

ثیر توسعه مالی بر تأ

اکسیدکربن انتشار دي

ینچدر کشور 

شامل سه 

نمونه:

2009-1980

2009-1992

2009-1994

-آزمون هم
ی گانباشت

جوهانسن و 

رنجرگلیت ع

ین به عنوان چ. توسعه مالی 1

یک محرك مهم در افزایش 

کند.کربن عمل میانتشار

ثیر ین تأچ. اندازه بازار سهام 2

ی بر انتشار کربن گبزرنسبتاً

ثیر بازدهی آن خیلی أدارد ولی ت

باشد.محدود می

هاي مختلف . از بین شاخص3

ثیر کمترین تأFDIتوسعه مالی،

نتشار کربن را بر تغییرات ا

داشته است.

Jalil& Feridun (2011)

ي و ژثیر رشد، انرتأ

توسعه مالی بر محیط 

ینچزیست در کشور 

2006-1953ARDL

. توسعه مالی منجر به کاهش 1

محیطی هاي زیستتخریب

شود.می

2CO. در بلندمدت انتشار2

ي و ژبوسیله درآمد، مصرف انر

شود.تجارت آزاد تعیین می

محیطی د فرضیه زیستیی. تأ3

کوزنتس.

Tien Pao & Ming
Tsai (2011)

بررسی رابطه علی بین 

، مصرف 2COانتشار 

GDPوFDIانرژي، 

BRICدر کشورهاي

(برزیل، روسیه، هند و 

چین)

2007-1980

براي روسیه:

2007-1992

ی گانباشتهم

انلی و علیت پ

رنجرگ

. وجود یک رابطه علی 1

FDIو 2COدوطرفه بین انتشار 

و وجود رابطه علی یک طرفه از 

GDP بهFDI

هاي پناهگاه یید فرضیه. تأ2

آالیندگی و منحنی 

.محیطی کوزنتسزیست

Muhammad1972-2009ثباتی مالی بر اثر بیARDL12ثباتی مالی، انتشار . بیCO را
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13اثرات توسعه اقتصادي و توسعه مالی بر کیفیت ...

Shahbaz(2011) ی در گآلودافزایش

اکستانپ

اکستان افزایش داده است.پدر 

EKCیید فرضیه . تأ2

مطالعات داخلی.2-1-2
رفته است، بنابراین در جدول گدر زمینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور کار مشابهی صورت ن

بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان شود. رداخته میپبه بیان مطالعات مشابه موضوع 2

ثر بـوده  ؤنیـز در تعیـین کیفیـت محـیط زیسـت مـ      دهد که عالوه بر توسعه اقتصادي، توسعه مالیمی

اند، به نتیجه واحـدي  است. در مطالعاتی که اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست بررسی کرده

مثبت توسـعه مـالی بـر    ثیرأتنتیجه بدست آمده، دال بر،توان دست یافت. در بعضی از مطالعاتنمی

ر از مطالعـات حـاکی از   گـ لی که نتایج برخی دیدر حا،باشدمیمحیطی هاي زیستکاهش تخریب

.محیطی شده استهاي زیستآن است که توسعه مالی منجر به افزایش تخریب

هـاي  هدف مطالعـه حاضـر ایـن اسـت کـه آثـار رشـد اقتصـادي و توسـعه مـالی را بـر تخریـب            

بررسـی کنـد. تفـاوت    1973-2007ک طـی دوره  پـ محیطی در کشورهاي منتخـب عضـو او  زیست

این زمینه، عالوه بر نمونه مورد بررسی، در اسـتفاده از  عه حاضر با سایر مطالعات انجام شده درمطال

هـاي  بلندمـدت متغیرهـاي مسـتقل بـر تخریـب     ور بررسی اثـرات ظنج ساالنه به منپهاي میانگین داده

محیطی است.زیست

. خالصه مطالعات انجام شده در داخل کشور2جدول 

حوزه مطالعاتیمحقق
دوره 
زمانی

نتیجهروش

صادقی و 

سعادت

)1383(

بررسی رابطه علی بین 

رشد جمعیت، آلودگی 

محیطی و رشد زیست

اقتصادي در ایران

1380-

1346
علیت هیسائو

طرفه از رشد وجود رابطه علی یک

محیطی و رابطه جمعیت به تخریب زیست

محیطی و رشد دوطرفه بین تخریب زیست

اقتصادي

پژویان و 

دحاصل مرا

)1386(

EKCبررسی فرضیه 

براي کشورهاي 

هاي درآمدي گروه

متفاوت

2002-

1991
EKCتأیید فرضیه پانل

EKCتأیید فرضیه پانل-2003محیطی منحنی زیستپورکاظمی و 
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ابراهیمی 

)1387(

کوزنتس براي 

کشورهاي خاورمیانه

1980

بهبودي، 

فالحی و برقی 

گلعذانی

)1387(

بررسی رابطه بین 

صرف انرژي، رشد م

اقتصادي و محیط 

زیست در ایران

1383-

1346
سري زمانی

وجود یک رابطه بلندمدت بین لگاریتم 

رشد اقتصادي، شدت انرژي، جمعیت 

شهرنشین، درجه بازبودن تجاري و انتشار 

اکسیدکربن. نتایج بدست آمده سرانه دي

بیانگر اثرگذاري مثبت هر چهار متغیر 

باشد.می2COشار مستقل ذکر شده بر انت

فر و سلیمی

دهنوي

 )1388(

در EKCمقایسه منحنی 

کشورهاي در حال 

توسعه و کشورهاي 

OECDعضو 

2005-

1980

ی گانباشتهم

و ریشه واحد 

انلیپ

محیطی کوزنتس. تأیید منحنی زیست1

شود در کشورهاي در بینی می. پیش2

حال توسعه رشد اقتصادي منجر به تخریب 

OECDو در کشورهاي محیط زیست 

منجر به بهبود محیط زیست شود.

هامعرفی مدل و داده.3
کشـورهاي درمحیطیزیستهايآلودگیبراقتصاديومالیتوسعهآثاربررسیمطالعهاینهدف

شـده اتخـاذ ) 2011(فریدانوجلیلمطالعهازحاضرتحقیقپایهمدل. باشدمیاوپکعضومنتخب

بـه حاضـر تحقیـق نهـایی مدلسوم درآمد سرانه،توانمتغیرلحاظوفوقمدلتعدیلازپس. است

:شودمیمعرفیزیرشرح

)1(ititititititit uLBANKLENGLGPLGPLGPLCO ++++++= 54
3

3
2

2102 bbbbbb

باشـند. به ترتیب معرف کشور و سال مـی tوiهاي جز اخالل تصادفی و اندیسitu، )1(معادله در 

دهنـده لگـاریتم طبیعـی    به ترتیب نشانLBANKو 2LCO ،LGDP ،LENGهمچنین متغیرهاي 

حسب متریک تن سرانه)، تولید ناخـالص داخلـی سـرانه (بـر حسـب دالر      (براکسیدکربنانتشار دي

و نسـبت  ي (معادل میلیون بشـکه نفـت خـام)    ژ)، مصرف سرانه انر2000آمریکا به قیمت ثابت سال 

در این مطالعه براي بررسـی اثـر توسـعه    .باشدمیها به تولید ناخالص داخلی اعتبارات اعطایی بانک

هـا بـه تولیـد ناخـالص     مالی بر کیفیت محیط زیست عالوه بر نسبت اعتبارات اعطایی توسـط بانـک  

)، از دو شاخص دیگر توسعه مالی، نسبت اعتبارات اعطـایی بـه بخـش خصوصـی     BANK(داخلی

اسـتفاده  ) نیـز 2Mناخـالص داخلـی (  ) و نسبت نقدینگی به تولیـد  PRVT(به تولید ناخالص داخلی
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15اثرات توسعه اقتصادي و توسعه مالی بر کیفیت ...

ي مثبت و عالمت ضریب شاخص توسـعه  ژعالمت ضریب مصرف سرانه انررودانتظار میشود.می

هاي اقتصادي بیشتر است که ون سطح باالیی از مصرف انرژي، در نتیجه فعالیتمالی منفی باشد. چ

ذاري گـ توانـد سـرمایه  خش مالی میر توسعه بیشتر بگاز طرف دی1.شودها مییندهآالانتشارمنجر به

محیطـی هـم   هـاي زیسـت  هژروپـ ذاري در گایین را تسهیل کند که شامل سرمایهپهاي بیشتر با هزینه

ها به تولید ناخـالص  با افزایش نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکرودار میظبنابراین انت2.شودمی

هاي مختلف رابطه رشد دهد تا شکل) اجازه می1(یدا کند. معادله پها کاهش آالیندهداخلی، انتشار 

هاي مختلـف ایـن رابطـه در زیـر نشـان داده      یرد. شکلگآزمون قرار محیط زیست مورد -اقتصادي

شده است:

00 123 ñ== bbb 2COانتشار آمد سرانه و ؛ بیانگر وجود یک رابطه یکنواخت مثبت بین در,

00 123 á== bbb 2COانتشار آمد سرانه و جود یک رابطه یکنواخت منفی بین در؛ بیانگر و,

000 123 ñá= bbb 2CO)Uانتشـار  آمـد سـرانه و   ر وجـود یـک رابطـه درجـه دو  بـین در     گ؛ بیان,,

معکوس)

000 123 ñáñ bbb شکل)2CO)Nانتشار آمد سرانه و درر وجود یک رابطه درجه سه بینگ؛ بیان,,

000 123 áñá bbb شکل)2CO)Sانتشار آمد سرانه و ر وجود یک رابطه درجه سه بین درگ؛ بیان,,

یـافتگی جهـانی   هـاي توسـعه  شـاخص ،منابع آماري مورد استفاده در این مطالعه براي تمامی متغیرها

هـا بـراي برخـی    باشد. به دلیل غیر قابل دسـترس بـودن داده  ) میWDI(منتشره توسط بانک جهانی 

کشـور عضـو   7) بـراي  1973-2007سـاله ( 35هاي تابلوییمونه مورد بررسی شامل دادهکشورها، ن

یـرد،  گمدت مورد توجه قرار میهاي ساالنه، اثرات کوتاهام استفاده از دادهگ. در هنباشدمی3کپاو

هاي تجـاري حـذف شـده و اثـرات     رخهچساله، اثرات ناشی از 5یري شده گهاي متوسطاما با داده

انتشـار  ینرابطـه بلندمـدت بـ   یمطالعه بررسینآنجا که  هدف ااز 4.شوندیري میگاندازهبلندمدت

هـاي از چرخـه ینوسـانات ناشـ  یـل سـاالنه بـه دل  هـاي لـذا داده باشد،یکربن و عوامل موثر بر آن م

در هـا را نآینرابطه بلندمـدت بـ  تواندیبوده و نمیرهامتغینمدت برابطه کوتاهیانگرفقط بي،تجار

شـده اسـت بـا اسـتفاده از     یمطالعـه سـع  یـن در این،اخـت نشـان دهـد. بنـابرا    یکنویتعـادل وضعیت

)2009(هالیسی اقلو .1

)2010(و ریچارد )2010(، تامازین و رائو )2009(تامازین و همکاران .2

. شامل کشورهاي الجزایر، اندونزي، ایران، نیجریه، عربستان، امارات و ونزوئال.3

)1387(همکارانآرا و مهر.4
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حـذف  مـدت متغیرهـا  ساالنه، نوسانات کوتـاه هايدادهيبه جایرهاپنج ساله متغیانگینمشاهدات م

.یردقرار گها مورد بررسیآنینشود و رابطه بلندمدت ب

ایج. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نت4
رسد ارائه آماري توصیفی از متغیرهاي به ر میظیش از ارائه نتایج بدست آمده از برآورد مدل، به نپ

ي و نسـبت  ژاکسـیدکربن، درآمـد سـرانه، مصـرف سـرانه انـر      انتشـار سـرانه دي  کار رفتـه در مـدل (  

از اي خالصـه 3اعتبـارات داخلـی اعطـایی بانکهـا بـه تولیـد ناخـالص داخلـی) مفیـد باشـد. جـدول            

دهـد.  کـار رفتـه در مـدل را بـراي تمـامی کشـورها ارائـه مـی        هاي آمار توصیفی متغیرهاي بشاخص

)، درآمـد  06/36ی (گین انتشار سرانه آلودگشود، بیشترین میانمشاهده می3همانطور که در جدول 

رگ) مربوط به کشور امارات است. از سوي دی56/9071ي (ژ) و نیز مصرف سرانه انر29289سرانه (

هـا بـه تولیـد ناخـالص داخلـی را      ین نسـبت اعتبـارات داخلـی اعطـایی بانـک     گالجزایر بیشترین میـان 

) و درآمـد سـرانه   67/0ی (گین انتشار آلـود گکمترین میان) را به خود اختصاص داده است.70/53(

) و 10/567ي (ژین مصرف انـر گدو مربوط به نیجریه است. در حالی که کمترین میان) هر56/377(

)، بـه ترتیـب مربـوط بـه     11/13ها بـه تولیـد ناخـالص داخلـی (    بت اعتبارات داخلی اعطایی بانکنس

ی گباشند. عالوه بر این، بیشترین انحراف معیار انتشار سرانه آلـود کشورهاي اندونزي و عربستان می

) مربوط به کشور امـارات، و 77/2646ي (ژ) و مصرف سرانه انر92/9513)، درآمد سرانه (09/14(

) 10/35هـا بـه تولیـد ناخـالص داخلـی (     بیشترین انحراف معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانک

هار متغیر دارا اسـت.  چنین، نیجریه کمترین انحراف معیار را براي هر چمربوط به عربستان است. هم

ی، گودین و انحـراف معیـار انتشـار سـرانه آلـ     گاز بین کشورهاي مورد بررسی، امارات بیشترین میـان 

هـا بـه تولیـد ناخـالص داخلـی را بـه خـود        درآمد سـرانه و نسـبت اعتبـارات داخلـی اعطـایی بانـک      

ی و درآمد سـرانه  گین و انحراف معیار انتشار سرانه آلودگاختصاص داده است. نیجریه کمترین میان

ا بـه  هـ ین نسـبت اعتبـارات داخلـی اعطـایی بانـک     گرا دارا است و برغم اینکه عربستان کمترین میان

باشـد. تولید ناخالص داخلی را دارد، بیشترین انحراف معیار این متغیر نیز مربوط به همین کشور مـی 

-2007ساله (35) و 1998-2007ساله (10)،2003-2007ساله (5هاي رشد ین نرخگمیان4جدول 

دهد.) را براي هر متغیر براي تمامی کشورها ارائه می1973
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-2007اریتم) براي دوره گرفتن لگتوصیفی متغیرهاي مدل (قبل ازهاي. برخی آماره3جدول 
1973

BANK
ENG) معادل میلیون بشکه

نفت خام)

GDP) برحسب دالر آمریکا به
)2000قیمت ثابت سال 

2CO(متریک تن سرانه)کشور

نیگمیانانحراف معیارینگمیانانحراف معیارینگمیانانحراف معیارینگمیانانحراف معیار

60/2570/5343/20839/77408/15530/184062/021/3
الجزایر

07/1894/3486/18410/56783/23260/62639/097/0
اندونزي

36/2091/4297/53819/143396/29582/161809/153/4
ایران

11/1381/2232/2949/71509/4556/37719/067/0
نیجریه

10/3591/098/143995/405484/279525/1103189/143/14
عربستان

35/1716/3877/264656/907192/95132928909/1406/36
امارات

ونزوئال05/1558/3355/16736/224205/62453/528974/095/5

1973-2007اریتم) طی دوره گرفتن لگهاي رشد متغیرها (قبل از ین نرخگ. میان4جدول 

نجها
ین گمیان

کل
ونزو
ئال

عربستانامارات
نیجر
یه

اندونزيایران
الجزا

یر

54/2

08/1

11/0

62/1

71/1

04/2

60/4-

50/0

56/0

22/6

73/0-

53/1

08/2

07/1

48/1

59/2-

30/1

32/1

28/4

01/2

13/3

36/4

11/5

60/4

61/1

66/2

66/1

2CO(متریک تن سرانه)
)2003-2007سال اخیر (5

)1998-2007اخیر (سال 10

1973-2007طی دوره 

43/2

91/1

51/1

27/4

94/1

61/0

94/5

31/1

07/0-

75/4

36/1

56/1-

32/2

76/0

49/0-

24/5

69/2

60/0

57/4

53/3

71/0

14/4

47/1

02/4

892

48/2

04/1

GDP سرانه به قیمت)
)2000$ثابت سال 

)2003-2007سال اخیر (5

)1998-2007سال اخیر (10

1973-2007ی دوره ط

02/2

10/1

-

21/2

84/1

19/3

45/0

25/0-

91/0

32/2

76/0

22/4

21/2

44/2

52/5

74/0-

18/0-

33/0

35/6

84/5

45/4

37/1

41/1

05/3

50/3

84/2

88/3

ENG)kg معادل نفت
خام)

)2003-2007سال اخیر (5

)1998-2007سال اخیر (10

1973-2007طی دوره 
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16/0

05/1

73/1

23/3-

01/0-

27/1

77/11

68/4

66/0

83/10

17/5

56/7-

73/14-

76/3-

57/24

00/41

65/29

04/1

30/2

11/0

23/6-

91/4-

66/3-

76/4

04/69-

35/33-

09/10-

BANK
)2003-2007سال اخیر (5

)1998-2007سال اخیر (10

1973-2007طی دوره 

ی، درآمـد سـرانه، مصـرف سـرانه     گرانه آلـود ن رشـد انتشـار سـ   یگسال اخیر، بیشترین میان5در 

هـا بـه تولیـد ناخـالص داخلـی بـه ترتیـب مربـوط بـه          ي و نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانـک ژانر

ــارات ( ــران (94/5%)، ونــزوئال (22/6کشــورهاي ام باشــد. %) مــی77/11%) و ونــزوئال (35/6%)، ای

ی و گین رشد انتشـار سـرانه آلـود   گانسال اخیر براي اکثر کشورهاي مورد بررسی، می5نین در چهم

ین رشد درآمد سرانه براي تمـامی کشـورها بـه    گین جهانی و میانگشاخص توسعه مالی کمتر از میان

باشد. جز عربستان، بیشتر از مقدار جهانی آن می

. در روش باشـد مـی هاي تـابلویی (پانـل)   در مطالعه حاضر، براساس داده)1(روش برآورد مدل 

در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقـاطع (واحـدها) مـورد آزمـون قـرار      . بلویی الزم استهاي تاداده

تـوان از روش حـداقل مربعـات معمـولی     به سادگی مـی ،گیرد. در صورتی که مقاطع همگن باشندب

ضـرورت دارد. بـه   1تجمیع شده استفاده کرد، در غیـر ایـن صـورت اسـتفاده از روش اثـرات ثابـت      

انجام شـود. رد فرضـیه صـفر    Fداري اثرات ثابت با استفاده از آزمون ت معنیعبارت دیگر الزم اس

باشـد. نتـایج ایـن آزمـون کـه در      داري اثرات ثابت و استفاده از روش اثرات ثابـت مـی  بیانگر معنی

هـاي  هاي موجود براي داده، بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روشه شده استئارا5جدول 

کار بردن روش اثرات ثابت یا اثـرات  گیري در مورد بدر مرحله بعد، براي تصمیم. اشدبتابلویی می

شود. در این تحقیق پس از انجام این آزمـون، روش اثـرات   استفاده می3از آزمون هاسمن2تصادفی

انتخاب شده است. نتایج این هاي اول و دوم و روش اثرات تصادفی براي مدل سومبراي مدلثابت

ارائه شده است.6ر جدول آزمون د

1. Fix Effects

2. Random Effects
3. Hausman Test
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(همگن بودن واحدها)ثابت گروه دار بودن اثرات آزمون معنی. 5جدول 

. نتایج آزمون هاسمن6جدول 

همچنین پس از بررسی فروض کالسیک از آنجا که مدل مشکل ناهمسانی واریـانس بـین گروهـی    

ياز اشکال نبوده و بـرا یخالیاثرات ثابت و اثرات تصادفيبدست آمده از الگوهایجلذا نتادارد، 

رو، یـن در نظـر گرفتـه شـود. از ا   یانسوارینوجود ناهمسا،در برآورد مدلیستیمشکل باینرفع ا

یـانس واریو بـا در نظـر گـرفتن ناهمسـان    یافتـه یمبه روش حداقل مربعـات تعمـ  ییسرانجام مدل نها

ارائه شده است.7نتایج برآورد در جدول1.شده استرآوردب

یافتهبرآورد مدل از طریق روش حداقل مربعات تعمیم.7جدول
متغیراولمدلمدل دوممدل سوم

*45/16*24/11*72/28LGDP

*87/1-*25/1-*48/3-2LGDP

*07/0*05/0*14/03LGDP

*47/0*34/0*54/0LENG

--*10/0-LBANK

-*06/0--LPRVT

*20/0---2LM

*67/49-*34/35-*94/80-CONS

*75/3168*61/4360*65/1636Wald chi2(5)

استفاده یرهاساله متغپنجیانگیناز مشاهدات میرهامتغینمطالعه به منظور در نظر گرفتن رابطه بلندمدت بیندر اینکهبا توجه به ا. 1

ی،انباشـتگ هـم هـاي یـل به انجام تحلیازيمسئله،  نینبا در نظر این،. بنابرایمدوره مشاهده دار7هر کشور فقط يشده است، لذا برا

.یستنهایاییها و پووقفه

مدل اولمدل دوممدل سوم
Fآماره آزمون 23/765/602/6

000/0000/0000/0prob

مدل اولمدل دوممدل سوم
)2c(هاسمنآماره آزمون62/410/1673/12

328/0002/0026/0prob
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شاهداتتعداد م494846

.باشد% می1داري بیانگر رد فرضیه عدم در سطح معنی*

شود که ضرایب بدست آمـده بـراي تمـامی    ه میظمالح7با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

دار و بـا انتظـارات تئـوریکی سـازگار     % معنـی 1متغیرها در هر سـه مـدل، از نظـر آمـاري در سـطح      

سـاله اسـتفاده شـده اسـت،     5هـاي میـانگین   برآورد مدل از دادهنین از آنجا که برايچباشند. هممی

اکسـیدکربن نسـبت بـه متغیرهـاي     هـاي بلندمـدت انتشـار سـرانه دي    اریتمی، کششگضرایب مدل ل

ک در پـ دهد. با توجه به نتایج بدست آمده براي کشورهاي منتخب عضـو او توضیحی را بدست می

اریتم تولیـد ناخـالص   گـ که توسعه اقتصادي که بـا ل توان گفت، در نگاه اول می7ستون دوم جدول 

اکسـیدکربن دارد.  داري بـر انتشـار سـرانه دي   ثیر مثبت و معنـی اخلی سرانه نشان داده شده است، تأد

) نشـان از افـزایش سـطح    72/28اریتم درآمـد سـرانه (  گـ مثبت بـودن ضـریب بدسـت آمـده بـراي ل     

لید ناخالص داخلی سرانه دارد. لیکن باید توجـه  ی منتشر شده به ازاي هر واحد افزایش در توگآلود

اسـاس ضـریب لگـاریتم    برکرد که اثر درآمد سرانه بر شاخص کیفیت محیط زیسـت، نبایـد صـرفًا   

اکسـیدکربن، از طریـق   درآمد سرانه تفسیر شود و باید اثـر کـل درآمـد سـرانه بـر انتشـار سـرانه دي       

توان با اسـتفاده  ی را میگآلود-رآمدآلودگی بدست آورده شود. کشش د-محاسبه کشش درآمد

از فرمول زیر محاسبه نمود:

2
321

2 32 LGDPLGDP
LGDP

LCO
bbbh ++=

¶
¶

=

3βو 2LGDPضـریب  LGDP،2βضـریب  1βی،گآلـود -آمدکشش درηکه در عبارت فوق 
اریتم شـاخص  گـ کشش بلندمـدت تغییـرات ل  1973-2007هاي باشد. در سالمی3LGDPضریب 

ر گـ آمده است؛ یعنی ابدست 82/0یتم تولید ناخالص داخلی سرانه ارگی نسبت به تغییرات لگآلود

با فرض ثابت بودن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی سرانه یـک درصـد افـزایش یابـد، شـاخص      

درصد افزایش خواهد یافت کـه  82/0ی به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی به میزان گآلود

شـود، در ابتـدا بـا افـزایش     مشـاهده مـی  1طور کـه در نمـودار   باشد. همـان به نوبه خود قابل توجه می

یابـد  آلودگی) کاهش مـی -ها (کشش درآمددرآمد سرانه، اثر نهایی درآمد بر روي انتشار آالینده

50/2349ولی تا رسیدن به نقطه برگشت اولیه مقدار آن هنوز مثبت است. وقتی که درآمد سرانه به 
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ها صفر است. بعد از این نقطه تـا رسـیدن بـه سـطح     بر انتشار آالیندهرسد، اثر نهایی درآمددالر می

دهـد  ها منفی است و نشان مـی دالر، اثر نهایی درآمد سرانه بر انتشار آالینده96/6697درآمد سرانه 

هـا و بهبـود   که در این بازه از درآمد سرانه، افزایش درآمد سـرانه منجـر بـه کـاهش انتشـار آالینـده      

دالر و 15/3968یست شده است. نقطه بهینه جایی است که درآمـد سـرانه برابـر بـا     کیفیت محیط ز

ا یـک      می-11/0آلودگی برابر با -کشش بلندمدت درآمد باشد. در این سـطح از درآمـد سـرانه، ـب

درصـد  11هـا  درصد افزایش در درآمد سرانه، با فرض ثابـت بـودن سـایر شـرایط، انتشـار آالینـده      

هـا تـا رسـیدن بـه سـطح درآمـد       اثر نهایی درآمد بر انتشار آالینـده ،از این نقطهیابد. بعد کاهش می

یابد ولی مقدار آن هنوز منفی است. در نهایت بعد از این سـطح از  دالر کاهش می96/6697سرانه 

هــا مثبــت اســت و میــزان افــزایش در درآمــد ســرانه، دوبــاره اثــر نهــایی درآمــد بــر انتشــار آالینــده 

منتشره به ازاي هر واحد افزایش در درآمد سرانه، رونـد صـعودي دارد کـه بـه نظـر      اکسیدکربن دي

1رسد ناشی از تغییر در ترکیب کاالهاي تولیدي اقتصاد کشورهاي مربوطه باشد.می

. اثر نهایی درآمد بر انتشار آلودگی1نمودار 

تواند تأثیر . نمودار اثر نهایی درآمد بر انتشار آلودگی بهتر از نموداري که در فضاي درآمد و انتشار آلودگی رسم شده است، می1

N 2درآمـد سـرانه و انتشـار    ینکه نمودار پراکنش بشکل درآمد بر انتشار آلودگی را نشان دهد. به این دلیل کهCOماننـد  یقـًا دق

یرهـاي متغیرسـا یرثأتـ توانـد یساده بوده و نمیادهنده رابطه  ناخالص و نشانیردو متغینبوده و روابط موجود بیرهدومتغیونرگرس

ارائه 2COدرآمد سرانه و انتشار یناز رابطه بیدرستیرتصوتواندینمودار پراکنش نمین،را کنترل کند. بنابرا2COثر بر انتشار ؤم

که قادر است یممرکب استفاده کنیوناز رگرسیردو متغیناینمشکل و بدست آوردن رابطه خالص بینبه منظور اجتناب از اکند. 

را بدست دهد.2COخالص درآمد بر یرثأو  تیدکربن کنترل نمایداکسيدتشاردرآمد سرانه و انینرا در رابطه بیرهامتغیرسایرثأت
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باشـد.  مـی Nشـکل  تخمین زده شده بهEKCر این است که گنتایج حاصل از تخمین مدل بیان

یـدا  پافـزایش  )مریکـا آدالر (50/2349شـت اولیـه   گتا رسیدن به نقطه بر2COدر واقع انتشار سرانه 

شـت  گکنـد. وقتـی کـه نقطـه بر    یـدا مـی  پ، کـاهش  آمد سرانهکند و بعد از این نقطه با افزایش درمی

کند و ایـن  یدا میپزایش آمد سرانه افدوباره با افزایش در2COاست، انتشار آمریکادالر 96/6697

محیطـی همـراه خواهـد    هاي زیسـت ر این است که رشد اقتصادي در نهایت با افزایش تخریبگبیان

آمـد  دالر و بیشـترین در 733/310آمـد سـرانه   ، کمتـرین در آنجا که در نمونه مورد بررسـی بود. از 

د. همـانطور کـه در   شـت در درون نمونـه قـرار دار   گس هر دو نقطه برپدالر است، 3/44920سرانه 

دالر قرار دارد، کشش 96/6697و 50/2349شود، وقتی که درآمد سرانه بین مشاهده می8جدول 

اکسـیدکربن  آلودگی منفی اسـت و بـا افـزایش درآمـد سـرانه، انتشـار سـرانه دي       -مدت درآمدبلند

قرار دارد. در ایـن  یابد. در این مطالعه، فقط درآمد سرانه کشور ونزوئال در این محدوده کاهش می

درصـد کشـورها بـین نقطـه     14انـد، شـت اول نرسـیده  گدرصد کشورها هنوز به نقطه بر57مطالعه،

درصـد کشـورها   29(قسمت نزولی منحنی) قـرار دارنـد و   شت دوم منحنیگشت اول و نقطه برگبر

ري کرده و در قسمت صعودي منحنی قرار دارند.پشت دوم را سگهم نقطه بر

.8جدول 
GDP< 50/2349  GDP= 50/2349 50/2349 <GDP< 96/6697  GDP= 96/6697  GDP> 96/6697

عالمت 
کشش 

بلندمدت 
درآمد 
آلودگی

)ƞ(

+ 0 - 0 +

کشورهاي 
مورد 
بررسی

-اندونزي-الجزایر

نیجریه-ایران
- ونزوئال - امارات-عربستان 

دهـد.  را افـزایش مـی  2COه ي، انتشار سـران ژسطح باالیی از مصرف انرکهدهدنتایج نشان می

ا فـرض ثابـت     است و بیان می54/0ي،ژاریتم مصرف سرانه انرگضریب بدست آمده براي ل کنـد ـب

اکسـیدکربن  ي یک درصد افزایش یابد، انتشار سـرانه دي ژر مصرف سرانه انرگبودن سایر عوامل، ا

مـورد بررسـی، توسـعه    دهد که در کشورهاي یابد. در نهایت نتایج نشان میدرصد افزایش می54/0
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ها به تولید ناخالص داخلی نشان داده شـده اسـت،   اریتم نسبت اعتبارات اعطایی بانکگمالی که با ل

ر این است که عالوه گاکسیدکربن این کشورها دارد و بیانانتشار سرانه ديداري براثر منفی و معنی

ثر بوده است. این ؤاین کشورها مبر توسعه اقتصادي، توسعه مالی نیز در تعیین کیفیت محیط زیست

) 2011() و جلیـل و فریـدان  2010)، تامـازین و رائـو (  2009هاي تامازین و همکاران (نتایج با یافته

کند کـه بـه   است و بیان می-10/0بدست آمده براي شاخص توسعه مالی ضریبباشد.ار میگساز

بـه تولیـد ناخـالص داخلـی، بـا فـرض       هادرصد افزایش در نسبت اعتبارات اعطایی بانک1ازاي هر 

یابد. براي بررسی اسـتحکام  درصد کاهش می10/0اکسیدکربنثابت بودن سایر عوامل، انتشار دي

هـاي دیگـر توسـعه مـالی از جملـه نسـبت اعتبـارات        نتایج بدست آمده، در ایـن مطالعـه از شـاخص   

نسبت حجم پول به تولید اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و شاخص عمق مالی (

ناخالص داخلی) براي بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محـیط زیسـت اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج       

ارائـه شـده اسـت.    7هـاي سـوم و چهـارم جـدول     ها به ترتیـب در سـتون  حاصل از تخمین این مدل

هـاي  ایش تخریـب اثر توسعه مالی بر افز،شود، در هر سه مدل برآورد شدههمانطور که مالحظه می

هـایی  رسد سیاستباشد. با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر میدار میمحیطی منفی و معنیزیست

تواند سـطح  مدت میکه منجر به افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی گردد، در بلند

اي را کاهش دهد.انتشار گازهاي گلخانه

یريگبندي و نتیجهجمع.5
-2007مطالعه با استفاده از اطالعات تابلویی کشـورهاي منتخـب عضـو اوپـک طـی دوره (     در این 

اکسـیدکربن بـه   ي بر روي انتشار سـرانه دي ژ)، اثر توسعه اقتصادي، توسعه مالی و مصرف انر1973

رفت. ضرایب بدست آمده براي شـاخص  گمحیطی مورد بررسی قرار عنوان شاخص کیفیت زیست

ر این اسـت کـه در   گباشد و بیاندار می% معنی1مدل منفی و در سطح احتمال توسعه مالی در هر سه 

کشورهاي مورد بررسی، عالوه بر توسعه اقتصادي، توسعه مالی نیز در تعیین کیفیت محـیط زیسـت   

محیطـی شـده اسـت.    هاي زیسـت یگثر بوده و توسعه مالی در این کشورها منجر به کاهش آلودؤم

هـا را بـه   هـا، آن اهگـ هاي مالی و اعتبـاري بـراي بن  یزهگطریق فراهم کردن انتواند از توسعه مالی می

توانــد نــین توســعه بیشــتر بخــش مــالی مــیچی تشــویق کنــد. همگذاري در کنتــرل آلــودگــســرمایه

ي را افزایش دهد که عالوه بر افزایش درآمد سـرانه  ژهاي فنی در بخش تولید و مصرف انرکارایی
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نین نتایج بدست آمـده  چاك شود. همپي و محیط زیست ژهاي انریندهتواند منجر به کاهش آالمی

محیطـی  هاي زیسـت ي تخریبژدهد که در کشورهاي مورد بررسی، با افزایش مصرف انرنشان می

ی از یـک  گدهد که رابطه بین رشد اقتصادي و انتشـار آلـود  یدا کرده است. نتایج نشان میپافزایش 

ر این نکته است که رشـد اقتصـادي در نهایـت بـا     گکند و بیانمی) تبعیت Nفرم درجه سه (به شکل 

Uمحیطی همراه خواهد بود. بنابراین وجود یک رابطه به شـکل  هاي زیستدرجه باالیی از تخریب

شود.معکوس بین متغیرهاي مذکور در نمونه مورد بررسی، رد می
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