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 711-711هاي / صفحه6/ شماره 2/ جلد  اقتصاد كشاورزي

محیطی واردات، دهای زیستهای سبز و استاندارمالیات

 مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران ابزار
عمروآبادیبهروز صادقیبرزانی، اخالق، محمد واعظرحمان خوش  

  و ناصر یارمحمدیان1
 22/05/1393تاریخ پذیرش:                                                                                12/10/1390تاریخ دریافت: 

 چکیده
د، حال انجام دهن كارايي بیشترينمنابع را با دهند تا تخصیص هاي تجاري آزاد به بازارها اين امكان را ميسیاست
د. تضاد زماني باشنمي پايدارمحیطي به دنبال مديريت و حفظ منابع زمین براي بهره برداري هاي زيستاستآنكه سی
برداري نادرست از محیط زيست ديگر منجر به بهره سويبه افزايش تجارت و از  سو، دهد كه منابع، از يکرخ مي

اي ههاي تجاري و سیاستاست كه سیاست اهمیتداراي توجه به اين دو بعد  ،گردد. براي تخصیص بهینه توام
محیطي و ستهاي زيمحیطي در راستاي توسعه پايدار باشند. فرضیه پناهگاه آاليندگي تقابل بین سیاستزيست

 محیطيهاي سبز و استانداردهاي زيستبه منظور معرفي مالیاتپژوهش كشد. اين تجارت آزاد را به چالش مي
عه اوپک حال توس به توسعه پايدار در اقتصاد گذار كشورهاي در در نتیجه دستیابي وزيست محیط ظواردات براي حف

محیطي كوزنتس و فرضیه پناهگاه آاليندگي به كمک با آزمون تلوري زيست پژوهشباشد. در واقع اين و ايران مي
كشورهاي  1111تا  0331هاي پانل دوره و با داده OLSدر ايران به روش  1111تا  0331هاي سري زماني داده

 پژوهشو مقايسه نتايج آن پرداخته است. نتايج  GMMو  GLSبا دو روش  همانند به نسبتاوپک با ساختاري 
توان رد كرد و افزايش تجارت محیطي كوزنتس را در ايران و كشورهاي اوپک نميدهد كه تلوري زيستنشان مي

هاي سبز و دهد. اين نتايج لزوم استفاده از مالیاتبا شاخص درجه باز بودن تجاري، آلودگي را افزايش مي
 كند.محیطي واردات را نمايان مياستانداردهاي زيست

 JEL : K32, K11,Q53,O13,F40بندی طبقه

 محیطي واردات، توسعه پايدار، اقتصادگذار ايرانهاي سبز، استانداردهاي زيستمالیات های کلیدی:واژه

                                                 
 .دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان اندانشجويزيست، دانشیار اقتصاد و حیطاستاد اقتصاد م به ترتیب: - 1

Email: sadeghi.behruz@gmail.com   
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 مقدمه

ي اخیر موردتوجه و عالقه اقتصاددانان قرار داشته، ، در دو دهه«دشدن اقتصاجهاني»بحث 

كه اين پديده اقتصادي را سبب تشويق تجارت آزاد، حذف قوانین و مقررات و برداشتن ايگونهبه

دارند. توجه پنالمللي و در نتیجه تأمین اشتغال و باالرفتن سطح زندگي افراد ميموانع تجارت بین

زمان با بي توجهي نسبت به هاي گذشته، همادي از توسعه اقتصادي در دههبه ابع بیش ازحد

محیطي، آينده بشر را با خطرات زيادي هاي زيستهاي مهم توسعه پايدار، همچون آلودگيبخش

هاي هاي مربوط به تجارت، سیاستمنظور بررسي موضوع( به1118رو كرده است. هودسن )روبه

اي بحث خود را آغاز نمود. به باور ر، با استفاده از يک رهیافت توسعهمحیطي و توسعه پايدازيست

زيست نبايستي به عنوان يک جنبه ضد تجاري تعبیر شود؛ چرا كه وي توجه به حفظ محیط

اي كه از لحاظ اقتصادي و عنوان يک ابزار مهم در جهت رسیدن به توسعهتواند بهتجارت مي

اي هكند اگر در بلندمدت سیاستردد. هودسن خاطر نشان ميمحیطي پايدار باشد، تلقي گزيست

زيست، نیازهاي فزاينده مرتبط با فقر جهاني را ناديده بگیرند، موفق مربوط به حفاظت محیط

طبیعي در نظر گرفته زيست و منابعهايي در زمینه محیطنخواهند بود. همچنین اگر مالحظه

تجاري در بلندمدت حفظ نخواهد گرديد نشود، در آن صورت منافع نظام آزادسازي 

 (.2118)نوبرگ،

 كه رسید چاپ توسط میدو و همكاران به  1رشد هايمحدوديت عنوان با كتابي 1132 سال در

 فروپاشي موجب ويكمبیست سده اواسط در محیطيزيست هايمحدوديت بود، شده ادعا آن در

 ودخ يخود به اقتصادي، رشد كه است  آن كتاب اين بديهي اصل. خواهدشد جهاني اقتصاد نظام

 در افزايش سكه ديگر رويآن چرا. دارد همراه به را محیطيزيست هايآلودگي در افزايش

 درتولید افزايش باشد،مي رشد الزمه كه تولید درفرايند كارگیريبه براي منابع از برداريبهره

بي  یزن خود منابع، از برداريبهره آنكه منض. بود خواهد هاآالينده بیشتر انتشار و پسماندها زباله،

محیطي كوزنتس ستيز يمنحن1111دهه در. بود نخواهد زيستمحیط به رساندن آسیب در تأثیر

هاي زيست محیطي مطرح گرديد و بیان كرد كه مسیر توسعه يافتگي خود به اصالح تخريب

مطرح شد و كشورهاي درحال  1ها، فرضیه پناهگاه آاليندگيخواهد پرداخت. پس از اين بررسي

 تواند توسعه پايدار اينتوسعه را مأمني براي صنايع آالينده جهان تصور كرد كه اين موضوع مي

                                                 
1 The Limits to Growth  
2 Pollution Haven Hypothesis 
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رو كند. با توجه به بحث در مورد اثرات تجارت و رشد اقتصادي كشورها را با تهديدي جدي روبه

 دیتأك ریاخ هايدهه در. تاس يضرور داريپا توسعه مباحث به توجه جانيازيست، در بر محیط

 ادي زین يآلودگ بر اتیمال عنوان به آن از كه سبز هاياتیمال بحث بر ستزيطیمح اقتصاددانان

 يآلودگ هاياتیمال نظري، لحاظ از. است دهيگرد انينما يطمحیستيز ياستانداردها و شوديم

 خسارات يخارج هاينهيهز جبران و كنترل براي يمناسب ابزار يطیمحستيز ياستانداردها و

 زانیم و است آورده فراهم ندآييم وجود به هاهكارخان و هاهمؤسس توسط كه يآلودگ از يناش

 (.1833 ،يشعبان) دهديم فیتخف پايداري و نهیبه حد به را يآلودگ انتشار

رويه و تخريب آن، به منزله ناديده توجهي به حفظ و نگاهداشت منابع طبیعي و مصرف بيبي

هاي مادي و كاهش رفاه انساني است كه در نهايت به هاي ملي، تزلزل ثروتانگاشتن سرمايه

ه رفاه شود، چرا كپذير ميشود و از اين فرآيند، رفاه آيندگان نیز آسیبنابودي اقتصادي منجر مي

هاي طبیعي ماندگار از گذشتگان است و لذا تخصیص بهینه اي حاصل ثروتكنوني هر جامعه

ع طبیعي و استفاده كارآمد از آنها در عمل، رشد و توسعه اقتصادي را درپي دارد و تعالي مناب

آن است در  (. اين پژوهش در پي1838شود )محمودي،آوري تولید و رفاه ملي را موجب ميفن

محیطي توضیح هاي زيستيک چهارچوب نظري اثرات رشد اقتصادي و تجارت آزاد را بر آلودگي

را با  (OPEC)رآوردهاي تجربي مربوط به اقتصاد ايران و كشورهاي اوپک آنگاه ب دهد،

 هاي نظري مقايسه كند. گیرينتیجه

-هاي مختلف تخريب محیطشواهدي مبني بر وجود رابطه بین شاخص ، با مشاهده1111در دهه

ري معكوس، همانند رابطه موجود بین درآمد سرانه و نابراب Uزيست و درآمد سرانه به صورت 

د زيست نیز وارهاي مربوط به محیطدر منحني كوزنتس اولیه، منحني كوزنتس در پژوهش درآمد

ت( به زيسهاي مربوط به آاليندگي )كیفیت محیطو رابطه ياد شده بین رشد اقتصادي و شاخص

معروف شد. در مراحل اولیه  1(EKC)محیطي كوزنتس معكوس، به منحني زيست Uصورت 

يست زن، با توجه به اولويت باالي تولید ملي و سطح اشتغال نسبت به محیطشدفرآيند صنعتي

طبیعي و انرژي براي رسیدن به رشد اقتصادي باال، افزايش و درنتیجه انتشار پاك، استفاده از منابع

ادر هاي اقتصادي قيابد. در اين مرحله با توجه به درآمد سرانه پايین، بنگاهآلودگي گسترش مي

 محیطي رشد اقتصاديهاي كاهش آلودگي نیستند و به نوعي آثار زيستمالي هزينه به تأمین

شدن، پس از رسیدن اقتصاد به سطح شوند. اما در مراحل بعدي فرآيند صنعتيناديده گرفته مي

                                                 
1 Environmental Kuznets Curve 
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 زيست دارايمعیني از درآمد ملي سرانه، هم زمان با افزايش درآمد سرانه، توجه به وضعیت محیط

هاي منحني را در بخش شدننزولي در مؤثر هايشود. محققان عاملبیشتري مي اهمیت و ارزش

 رفتار به هاعامل اين از شود. برخيپرداخته مي آنها بیان به بخش اين اند كه درمختلف بیان كرده

 .دهدمي رخ تولید طرف در كه دارند اشاره رويدادهايي به ديگر برخي و كنندگانمصرف

 از بعد هك شودمي تصور گونه اين به طور معمول مطلوب: باكیفیت زيستيیطمح براي تقاضا -1

 رتپرشتاب تمیز، زيستيمحیط براي افراد1 به پرداخت تمايل مشخص، سطح يک به درآمد رسیدن

 گذاريسرمايه از حركت: زيستمحیط براي گذاريسرمايه -2 .(2118كند )روكا،مي رشد درآمد از

 گذراندن مستلزم كه زيستمحیط كیفیت بازگرداندن يبرا كافي گذاريهسرماي يسو به ناكافي

 تولیديِ اثرات -8(. 2111نا،يد) باشد EKC نشد نزولي براي مبنايي تواندمي است، رشد مراحل

 كنديم اشاره اثراتي به كلي طوربه تولیدي اثرات(: ستانده و داده تركیب آوري،فن مقیاس،) رشد

 زايشاف اقتصادي، رشد سكه ديگر روي آن. گیردمي نشأت خدمات و ولیدكاالت مختلف وجوه از كه

 یاسمق در افزايش كه است روشن شرايط، ساير ثبات فرض با. است خدمات و كاال تولید حجم در

هايي عامل از يكي: المللبین تجارت -1 .داد خواهد افزايش هم را زيستمحیط تخريب تولید،

 يبتخر و آلودگي هايشاخص تنزل توضیح براي بهتر، بیان به يا EKC براي استدالل در كهاست 

 از رنظ صرف. باشدمي المللبین تجارت شده، گرفته كار به پردرآمد، كشورهاي در زيستمحیط

 ولیديِت اثرات قالب در مثال، عنوانبه كه زيستمحیط كیفي سطح بر تجارت غیرمستقیم اثرات

 تتجار از كه درآمدي افزايش از ناشي) تركیبي تولیديِ اثرات و( صادرات افزايش با) مقیاسي

 عصناي گرددمي باعث تجارت گسترش :دارد هم ديگري اثر تجارت گردد،مي ظاهر( شودمي حاصل

 رضیهف چونمه هاييفرضیه با نام اغلب اثر اين. شوند متمركز توسعه درحال كشورهاي در آالينده

 توسعه هايكشور باشند، پذيرفتني نظرها اين است. اگر شده بیان گيآلود پناهگاه فرضیه و 2انتقال

 اوردهايدست حفظ براي است: ناخوشايند نیز هردو كه ندارند بیشتردر پیش روي خود راه دو يافته

 اين كه بپردازند( تجارت گسترش عدم )يعني... و هاي خودكفاييروش به خود، زيستيِمحیط

 تتجار به اينكه يا شد، خواهد منجر آن جهاني سطح در درآمد هشكا بلكه و رشد عدم به فرايند

 و داسگوتا) انجامید خواهد جهاني سطح در بیشتر آلودگي به هم آن كه آورند روي آزاد

 محیطيزيست مقررات اينكه مگر يافت خواهد افزايش آلودگي: مقررات -1(. 2111همكاران،

                                                 
1 Willingness to pay  
2 Displacement Hypothesis 
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 مقررات اعمال براي الزم اجتماعي نهادهاي هك است اين بر تصور(. 2111نا،يد) شوند تقويت

 رحالد كشورهاي :گويدمي داسگاپتا. كنندمي پیدا ترقي اقتصادي  رشد با همراه محیطي،زيست

 2 محور بازار مقررات سوي به 1 كنترل و فرمان هايسیاست از گذار حال در اكنون هم توسعه

 و هنداشت وجود يافته توسعه كمتر ورهايكش در مقرراتي نهادهاي كه است حالي در اين .هستند

 . كنندمي عمل ضعیف وجود، صورت در يا

رشد اقتصادي، پیشرفت سه راه ها، تجارت و اثرات آن، از به طور خالصه در بسیاري از فرضیه

گذارد. اثرات درآمدي بر جاي ميبه محیط زيست بر و افزايش درآمد اثرات مثبت آوريفن

زيست بین درآمد و كیفیت محیط وارونه Uصورت رابطه هكوزنتس، كه بزيست در منحني محیط

 شود: مي زير خالصه نظري قسمتباشد، در دو مي

 يشافزا همراه به محیطزيستيمقررات  گیريِسخت و شدت يافته، توسعه جهان در كه، آنجايي از

 وستهیپ زمان، طول در زيستي محیط مقررات رعايت هزينه ن،یهمچن و يافته افزايش سرانه، درآمد

 هزينه اين میالدي، 2111 سال در كايآمر متحده اياالت در تنها مثال براي و بوده افزايش درحال

 اختالف لذا است، شده برآورد كشور نيا GNP از درصد 1/2 با معادل دالر میلیارد 131 بر بالغ

 گونهاين توانمي نابراينب. گردد نسبي مزيت نوعي آمدن پديد منشأ تواندمي تولید، هزينه در

 يا و داشته آالينده كاالهاي تولید در نسبي مزيت يک توسعه حال در كشورهاي ،گرفت نتیجه

 مزيت اين وجود با: كندمي ادعا، PHH8اختصار  به يا آلودگي پناهگاه فرضیه داشت.  خواهند

 بد،يا تخصص كثیف كاالهاي تولید در( توسعه حال در يكشورها)"جنوب" است ممكن نسبي،

 براي و كرده پیدا تخصص تمیز كاالهاي تولید در( يصنعت يكشورها) "شمال "كه حالي در

 رخدادي چنین سازوكار. كند اتكا "جنوب" به كثیف، كاالهاي زمینه در خود نیازهاي تأمین

 با شودمي سبب محیطي،زيست مقررات از ناشي هايهزينه افزايش: كه است صورت بدين

 یاورندب پناه توسعه حال در كشورهاي به يافته توسعه كشورهاي آالينده صنايع رت،تجا گسترش

 .شوند متمركز آنجا در و

 بیان آلودگي در را خالصي كاهش EKCاست،  ممكن آنگاه باشد، همراه واقعیت با PHHاگر  

 فرضیه رد يضمن طوربه آنچه بنابر .دهد نشان را جنوب به شمال از آلودگي انتقال يک بلكه نكند،

                                                 
1 command-and-control 

2 market-oriented 

3 Pollution Haven Hypothesis 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 7414/ 6/ شماره 2اقتصاد كشاورزي/ جلد    726

. رددگ متأثر زيستي محیط مقررات از بايستصنعتي مي رقابت شود،مي مطرح آلودگي پناهگاه

 يبرخ مثال براي. است متضاد يگاه و متنوع زيادي حد تا زمینه اين در هاپژوهش نتايج لیكن

 هیچ( 1113) همكاران و کیجان و( 1111) همكاران و جاف ،(1111) يتوب همچون هاپژوهش

 تجارت كشور، يک در زيستيمحیط مقررات گیريسخت و شدت اينكه بر مبني ايشانهن

 به ارداتو نسبت درباره پژوهشي مقابل در. نیافتند كند،مي متأثر را كثیف اصطالح به محصوالت

 وجود از هايينشانه است، شده انجام (1113) ويلر و ماني توسط كه كثیف صنايع صادرات

 نیز و (1112) همكارانش و لوكاس چنینهم. است داده دست به آلودگي موقت هايپناهگاه

 OECD زيستيمقررات محیط كه هاييدوره در اندداده ( نشان1118) ويلر و بردسال

 .تاس داشته را بیشترين رشد توسعه حال در كشورهاي در آلودگي شدت بوده، ترگیرانهسخت

ي آالينده غلظت شهري مقادير بر را تجارت آزادسازي تأثیر (2111) همكارانش و آنتويلر

 تحقیق نتايج اند.آورده دستبه را آلودگي پناهگاه از هايينشانه و كرده بررسي سولفور، اكسیددي

 وانبیرس. گرددمي تأيید شده، انجام( 2118) الیوت و كول توسط كه تريكامل يبررس توسط آنان

 تجارت الگوهاي بر مقررات دهدمي نشان كه اندوردهآ دستبه نتايجي نیز( 1113) دنبرگوان و

 گنجانده مدل در ثابت اثرات اگر كنندمي ادعا( 2112) همكارانش و هاريس اگرچه گذارد،مي اثر

 ورتیل و لوينسون توسط كه جديدي تحول در. آمد نخواهد دستبه نتايجي چنین ديگر شود،

 طور به درونزايي مسائل گرفته، صورت ادبیات ناي در( 2118) مینیر و ادرينتون نیز و( 2112)

 ثانويه، تجاري موانع مثابه به بايد زيستيمحیط مقررات با كه است شده استدالل و بررسي خاصي

 با هك هنگامي دريافتند هاپژوهش اين. شود رفتار داخلي، صنايع از محافظت براي ابزاري يعني

 الگوهاي شود،مي برخورد زادرون متغیري چونهم كايآمر متحده اياالت محیطيزيست مقررات

 .گردندمي متأثر آن از تجاري

 نظري، يهاپژوهش از بسیاري بینيپیش رغمبه چرا كه پرسش اين براي پاسخي يافتن منظور به

 چندين زايي،درون مباحث بر عالوه است، نشده گسترده ديده حدي در آلودگي پناهگاه هاينشانه

 هايهزينه چه اگر كه است بوده اين هااستدالل اين از يكي. اندشده شنهادپی نیز ديگر دلیل

 نههزي از نسبتي عنوان به اما كند،مي جلوه بزرگ مطلق، طور به محیطيزيست مقررات رعايت

 اندداده نشان ،ياریبس يهاپژوهش لیكن. 1است درصد 1 الي 2 از كمتر رقمي اغلب بنگاه، كل

 نقش چندان وكار، كسب هايهزينه ديگر با مقايسه در آلودگي كنترل هايهزينه همچنان كه

                                                 
1  Walter, 1973 ,1982; Tobey,1990; Dean,1991; Xepadeas and De Zeeuw,1999 
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 هايهیتوج وارفهرست طوربه(. 2111داسگوتا،) كنندنمي ايفا صنايع جاييهجاب در ايكننده تعیین

 اين انگي،خ بازارهاي به سنگین صنايع وابستگي آالينده، صنايع بودن برسرمايه: از عبارتند ديگر

 نقش كه باشند داشته هاييويژگي است ممكن ضعیف، مقررات با رهاييكشو كه واقعیت

 قوانین ،...ورشوه  فساد،: مانند دارند، خارجي گذاريسرمايه ورودي جريان در ايكنندهتعیین

 كه همسئل اين و مناسب زيربنايي تأسیسات نبود نامطمئن، گذاريقانون نظام و متغیر مبهم،

 هنداشت دوست و بوده خود الملليبین اعتبار و شهرت نگران است ممكن خارجي گذارانسرمايه

 و اناير در. شوند شناخته محیطي،زيست مقررات در ضعف از كنندگاناستفاده عنوان به باشند

 باالرفتن و ذارگ اقتصاد ينوع به و يافتگيتوسعه مسیر در اقتصاد اينكه علت به نیز اوپک يكشورها

( WTOسازمان تجارت جهاني ) به پیوستن راستاي در و شدن نعتيص و تجارت و اقتصادي رشد

 شبی زيستمحیط مختلف انواع بر آزاد تجارت و تجارت آزادسازي اثرات به توجه دارند،برمي گام

 هايگآلود بارويارويي  ابزار از استفاده داريپا توسعه به براي دستیابي و افتهي اهمیت پیش از

 ریمس در يطیمحستيز ياستانداردها و سبز يهااتیمال حضور رتضرو. رسديم نظر به يضرور

 شوديم قلمداد داريپا توسعه اركان نتريمهم از يكي عنوان به ستيزطیمح امروزه :داريپا توسعه

 و معنا آن حیصح كاركرد و دارييپا گروي در ياجتماع و اقتصادي هايبخش ديگر توسعه و

. دارد جودو يمتفاوت يهاروش ستيزطیمح مناسب تیفیك به يابیدست يبرا. كنديم دایپ مفهوم

 دفع ازمج یزانم نییتع در دولت میمستق دخالت مستلزم هاروش از يبعض ،يبندمیتقس کي در

)خوش  باشندمي 2هاتجمع مجاز آالينده یزانو برخي به صورت ايجاد محدوديت در م 1يآلودگ

 (.1833اخالق،

ت حفظ يا بهبود كیفی برايقررات توسط دولت وسیله مناسبي به داليل گوناگون اقتصادي م

همراه داشته و كار آوري بههاي سرسامها، هزينهگونه روشاعمال اين زيرا، زيست نیست.محیط

 تدرنهايماند. بدون تغییر باقي مي پیشینناكارايي واحدهاي كه ضمن اينباشد. اي نميساده

آلودگي بیشتري را كاهش دهند، تحت  تا تشويق كندرا انجام سیاستي كه واحدهاي كاراتر 

ها اراييها با كها از بنگاهيابند. در واقع اين سیاستهاي يكنواخت دولت، انگیزه بروز نميسیاست

د. با كنرا از كارايي دور مي كنند و اين ماشود كه يكسان عملو هزينه نهايي متفاوت خواسته مي

دانان سعي عمال مقررات مستقیم دولت، اقتصادهینه بودن روش اغیر ب هاينارساييتوجه به 

                                                 
1 Emission Standards 

2 Concentration Standards 
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زيست طبیعي هايي را ايجاد نمايند كه موجب ارتقاء كارايي استفاده از محیطسازوكارنمودند 

بارتند عزيست كیفیت محیط هايهدفدستیابي به  برايقیمت  نظامگردد. سه روش استفاده از 

تشخیص چگونگي رسیدن  برايبل تحمل از انواع آلودگي، قا میزانپس از تعیین  ؛روش اول از:

عنوان مثال، بهزيست، تعداد سهام مشخصي )حداكثر آلودگي مجاز در محیط یزانبه اين م

احتمالي كیفیت قرار داده  ديدگانزيانمجاز( در اختیار حد 1111/1سهم با آلودگي معادل1111

نیاز به خريد سهام دارند وارد معامله شوند و  تا آنان خود به طور مستقیم با تولیدكنندگان كه

. بر اين روش شودعرضه و تقاضا در بازار تعیین مي راهقیمت آن مانند هر كاالي ديگري از 

 1زيستكنندگان محیط( و با نام اصول پرداخت توسط آلوده1833)همان، باشدانتقاداتي وارد مي

روش  همانندها، یین تعداد سهام دفع آلودگيشود. در روش دوم نیز دولت پس از تعمي نامیده

زيست قرار داده تا آنان بتوانند كنندگان محیطبار در اختیار آلودهوجود آمده را اينهاول، سهام ب

مندان به بهبود با آنان وارد معامله سهام خود را به عنوان فروشنده در بازار ارائه نموده و عالقه

 با عنواندارد. اين روش حراف تابع تقاضا را در برهمچون ان اييهنارساييگردند. اين روش نیز 

هايي دولت قیمت ،شود. در روش سومنامگذاري مي 2"پردازدقرباني آلودگي، هزينه مي"اصل 

وانند هر تند، يعني تولیدكنندگان ميكزيست را تعیین ميهاي محیطبراي دفع و پخش آلودگي

 هاي تعیین شدهزيست نمايند و بهاي آن را نیز با قیمتیطكه بخواهند آلودگي وارد محمیزان 

، 8"هزينه دفع دريافتروش "توسط دولت پرداخت نمايند. در صورت برقراري اين روش با نام 

هاي ايجادي خود بوده، و در انديشي براي كاهش آلودگيدر فكر چاره پیوستهواحدهاي تولیدي، 

 كنند. در واقع در اينتغییر روش تولید خود استفاده مي و هاهاي تجهیز ماشیناين مسیر از روش

 شوند. روش، واحدهاي كارا باقي مانده و واحدهاي ناكارا حذف مي

 دنبال به يصیتخص آثار يمال ياستیس ابزار عنوانبه اتیمال اين است. مالیات مهم هايپايه از يكي

 میقرمستیغ هاياتیمال و میمستق هايتایمال: شونديم میتقس گروه دو به سبز هاياتیمال. دارد

 .يطحیم ستيز

 پیگويي( هايمالیات) محیطيزيست مستقیم هايمالیاتالف( 

                                                 
1 Polluters pays principles 

2 Victim pays principles 

3 Effluent Charges 
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 بتخري يا آالينده انتشار واحد هر به نسبت كه طوريهب هستند معین نرخ داراي هامالیات اين

 اجتماعي آمدكار سطح در اجتماعي نهايي هزينه با شوند. نرخ مالیاتمي وضع محیطيزيست

 فعمنا كه دهدمي رخ هنگامي آلودگي انتشار اجتماعي كارآمد سطح است. برابر آلودگي انتشار

 به اشد.ب هاآالينده انتشار اجتماعي نهايي هزينه برابر هاشركت براي آلودگي رفع از منتج نهايي

 اجتماعي هايزينهه افزايش راه از آلودگي هايقیمت بردن باال با پیگويي هايطوركلي مالیات

 .رو شوندروبه خود هاياقدام شخصي و اجتماعي هايبا هزينه كنندگانآلوده كه شودمي باعث

 محیطيزيست غیرمستقیم هايمالیاتب( 

 شودمي موجب تشويقي گذاريقیمت سازوكار از استفاده با محیطيزيست غیرمستقیم هايمالیات

 اين رد دهند. تغییر را خود آلودگي انتشار و دفع رهايرفتا كنندگانمصرف و تولیدكنندگان تا

 يا تولیدي هاينهاده بر را مالیات واحد آلودگي، برحسب مستقیم مالیات اخذ جاي به مالیات نوع

  .ندكنوضع مي شودمي زيستمحیط پذيريآسیب به منجر آنها از استفاده كه مصرفي كاالهاي

 وعموض بودن ديجد دلیل به نیز و اشخاص و هابنگاه براي سبز هايمالیات مالي بار به توجه با

 تمام گريد يسو از. شد خواهد رو روبه ييهامقاومت با آنها اجراي هااتیمال گونه نيا اعمال

 و كننديم استفاده يدولت هايارانهي و هاتیمعاف ها،كمک از ايگونه به كه اقتصادي هايبخش

. دهنديم نشان واكنش ياتیمال ديجد هيپا نيا برابر در است تدول تيحما به وابسته آنها اتیح

 مختصري خچهيتار (1جدول ) در. است متفاوت كشورها در سبز هاياتیمال اجراي و طرح روند

 .شودمي مطرح OECD  عضو كشورهاي در روند نيا از
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 ها( پیامدهاي اجراي مالیات زیست محیطی برآالینده1جدول)
 توضیحات كشور

 ترالیااس
معرفي شد. نرخ مالیات 1111در اين كشور اجرا درآمد و مالیات بر انرژي گاز و الكتريسته در سال 1131 مالیات بر زباله در سال

 افزايش يافت. 2111اواسط سال الكتريسته در بر

 هاي انرژي معرفي نمود.بلژيک مالیات جديدي را نسبت به فرآورده 1118درسال بلژیك

تا  هاي انرژيمالیاتي با تكامل مستمر مالیاتنظام ها معرفي شد و اصالح كل اكسیدكربن سوختمالیات بر دي 1112الدر س دانمارک

درآمدي،  هايهاي نهايي مالیاتي در كلیه طبقه: كاهش نرخهاي اصلي اصالحي عبارت است ازهدفريزي شد. برنامه 2112سال

طي محیدرآمد و كار به مالیات ناشي از منابع آلودگي و زيست درآمد مالیاتي از رفع مفرهاي قانوني مالیات و انتقال تدريجي

هش زيست را كااي كه ممكن است اثربخشي محیطشمار و ساختار پیچیدهها از معافیت بياين مالیات جديد. البته بسیاري از

 دهند برخوردارند.

 گیري نمود. مالیات براكسید كربن را هدفطور اخص انتشار ديكه بههايي را معرفي نمود نخستین كشوري است كه مالیات فنالند

 معرفي شد. 1111هاي فسیلي در سالكربن سوخت

ينده هاي آالمحیطي آغاز شد كه شامل گسترش مالیات عمومي بر فعالیتهاي مرتبط زيستتجديد ساختار مالیات 1111در سال فرانسه

 ه بود.هاي فسیلي و الكتريستمالیات بر سوخت

ذخیره  براي يهايايجاد تشويقها هدف اصلي از اين اصالح به اجرا در آورد. 1111 آلمان اصالح مالیات اكولوژيكي را در اوايل آلمان

ين ا كاهش بار مالیات بركار بود. راههاي انرژي تجديدشدني و افزايش كار از انرژي و تسهیل تغییر صنعتي تامین بودجه برنامه

 شتمل بر افزايش نرخ براي مالیات الكتريسته و نفت بود.م هااصالح

 هاي فسیلي معرفي شد.سوخت 2CO محیطي مشتمل بر مالیات برهاي زيستمالیات 1113در سال ایتالیا

محیطي شامل مالیات زباله هاي زيستتعدادي از مالیات 1111، 1111 هايمالیات عمومي سوخت و در سال 1133هلند در سال هلند

 زمیني را معرفي نمود.هاي آب زيرو مالیات بر سفره

 انجام شد. 1111در سال  عمده مالیاتي در اين كشور تغییرات سوئد

اين مالیات براي كاهش حقوق تامین اجتماعي تخصیص يافت و  به اجرا درآمد. درآمد حاصل از 1111مالیات بر زباله در سال  انگلیس

 2112 نخورده در سالهاي دستشن و ماسه و صخره معرفي شد. مالیات بر 2111 ر سالوهوا بر صنعت دعوارض تغییر آب

 معرفي شد.

 و مصرف نفت خام معرفي شد. 2CO مالیات بر 1111درسال نروژ

 تدر اين كشور برگزار گرديد دو طرح مربوط به اصالح مالیات سبز تايید شد كه عبار 2111 كه در سپتامبر سال پرسيهمهدر  سوئیس

 كردن حقوق تامین اجتماعي استفاده شود.  حاصل از آنها براي كم ات بر كلیه انرژي تجديدنشدني كه درآمدمالی (1بودند از: 

ارتقاء منابع انرژي تجديدشدني و افزايش كارايي انرژي استفاده  برايهاي تجديدنشدني كه درآمد آن عوارض اندك انرژي (2

 شد.مي

 (,2111OECD)منبع: 

اشد. بصورت توصیفي تحلیلي ميپژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوه پژوهش، بهاين 

ها، ها، مجلهاي )مانند كتاببراي گردآوري مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش كتابخانه

هاي سري براي داده OLS هايها( استفاده شده است و براي برآورد از روشنامهها و پايانمقاله
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افزار هاي پانل كشورهاي اوپک، با استفاده از نرم( براي دادهGMM)1و پانل پويا  GLSي ايران، زمان

Eviews و Stata شوند. استفاده مي 

 روش تحقیق

 میزان بر سرانه درآمد و تجاري آزادسازي هايشاخص اثراتبرآورد  منظور به پژوهش اين در

 هیفرض و كوزنتس يطیمحستيز يمنحن به هتوج با ايران، در ستيزطیمح آاليندگي انتشار

 تايد پانل و رانيا كشور يبرا يزمان يسر صورت دو به ريز مدل شد، اشاره كه يندگيآال پناهگاه

رابطه  صورت به قیتحق يكل يالگو. ديگرد برآورد ييقايآفر و انهیخاورم منتخب يكشورها يبرا

 ت.اس (1)

(1) Y=f (GDP, Trade, N) 

هاي مربوط شاخص GDPزيست به عنوان متغیر وابسته و ط به متغیر محیطشاخص مربو yكه 

 متغیرهاي غیر از تجارت و تولید N شاخص مربوط به متغیر تجارت و Tradeبه متغیر تولید، 

هاي سري رگرسیوني مربوط به اقتصاد ايران با داده در ابتدا رابطهباشد. مي )همچون جمعیت(

 ( است.2رابطه ) صورت زماني به حالت لگاريتمي به

Lnct =α +α1 LnYt+ α2 (LnYt) 2 + α3LnMt + α4Ln PXt + α5LnPMt + α6LnTt 

+εt   
(2) 

 تولیدات سهم t ،Mدر سال  سرانه درآمد tY، آاليندگي انتشار شاخص C :آن در كه طوريبه

 كل از دهآالين صنايع به مربوط كاالهاي صادرات سهمPX ، ملي ناخالص تولید از ايكارخانه

 باز درجة شاخص   T،واردات كل از آالينده صنايع به مربوط كاالهاي واردات سهم PM، صادرات

شاخص باشند. مي داخلي تولید ناخالص به صادرات و واردات مجموع نسبت صورت به اقتصاد بودن

 ها، شاخصدسترس بودن دادهاقتصاد ايران به دلیل اهمیت و درزيست انتخاب شده از محیط

 (2111) و آنكتاد OECD (1111)طور كه در تحقیق باشد. اين شاخص همانمي 2CO آلودگي

 هاي مربوطزيست است. دادهگیري آلودگي محیطجامعیت بااليي در اندازهداراي اشاره شده است، 

رابر ب هاي گرفته شده از گمرك تهران و اصفهانبه كاالهاي كثیف و پاك در پژوهش تبديل داده

افزار هاي مربوط به صادرات و واردات و تولید و آلودگي از نرمباشد. دادهمي ISICدارد استان

2111WDI باشد.مي 1131-2113هاي سال ،مورد بررسي شده است. دوره زماني گرفته 

                                                 
1 Generalized Method of Moments 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=generalized%20%20%20gmm&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.ku.dk%2Fmetrics%2FEconometrics2_05_II%2FSlides%2F13_gmm_2pp.pdf&ei=el_KUpGaFpGihgeDh4DYBA&usg=AFQjCNHFJtYWhGHDcos-aVzvIblEzciUrQ&sig2=6cT7Z2fKndqMVIhCDat_9Q&bvm=bv.58187178,d.ZG4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=generalized%20%20%20gmm&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.ku.dk%2Fmetrics%2FEconometrics2_05_II%2FSlides%2F13_gmm_2pp.pdf&ei=el_KUpGaFpGihgeDh4DYBA&usg=AFQjCNHFJtYWhGHDcos-aVzvIblEzciUrQ&sig2=6cT7Z2fKndqMVIhCDat_9Q&bvm=bv.58187178,d.ZG4
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( 2))ديكي فولر تعمیم يافته( و انگل گرنجر در جدول  ADFمانايي متغیرهاي تحقیق با دو روش 

 مده است.به صورت خالصه آ

با استفاده از معیارهاي دیکی فولر تعمیم یافته  OLS(بررسی مانایی متغیرها در روش 2جدول)

 و فیلیپس پرون
 پرون-آماره فیلیپس آماره دیکی فولر تعمیم یافته نام متغیر توضیحی

 CO2 (C) ***111/1- ***31لگاریتم شاخص آلودگی 

یك تفاضل  لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی سرانه با

(2)D(GDP) 
***811/1- ***11 

 833/8- ***21*** (D(T)لگاریتم درجه بازبودن تجاري با یك تفاضل )

با یك  ملی ناخالص تولید از ايكارخانه تولیدات سهم لگاریتم

 (Mتفاضل )
***111/1- **21 

 آالینده صنایع به مربوط كاالهاي صادرات سهم لگاریتم

 (PXل )با یك تفاض صادرات كل از
***182/1- ***111 

 كل از آالینده صنایع به مربوط كاالهاي واردات سهم لگاریتم

 (PMواردات با یك تفاضل )
***831/1- ***81 

 1/1 1/8 (GDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه )

 3/1- ***81*** (D(GDP)لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه با یك تفاضل )

 درصد11معناداري ضرايب در سطح  *** درصد و11معناداري در سطح**حقیق؛ هاي تمنبع: يافته

اي مدل همگي با يک تفاضل مانا دهند، متغیرههاي مانايي نشان ميطور كه شاخصهمان

 شوند. مي

به  GMMپانل ديتا و  برآوردهاي پانل و دو روش مدل مربوط به كشورهاي منتخب اوپک با داده

 باشد:صورت زير مي

(8) it+ε itα4LnT+ it+ α3LnN 2 )it+ α2 (LnYit=α +α1 LnY itLnc 

itε شود:مي بیان زير صورت به كه است تصادفي خطاي  
(1) it+ £ i= µ it  ε 

ويژگي و  دو هر كه شودمي شامل را   £itو هم اجزاي  iµ ثابت يعني خطاي تصادفي هم اثرات

از بانک جهاني و نرم افزار  مورد نیاز هايدهكالسیک را دارا هستند. دا برآورد كنندهفروض 

2111WDI  كشور  11 بر مشتمل پژوهش اين دربررسي  مورد گرفته شده است. كشورهاي

 در .همانند هستندتا حد امكان از نظر ساختار اقتصادي  ( بوده كهايران شامل) اوپک منتخب
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 زماني دوره درهوا  آلودگي رب تجاري آزادي و جمعیت اقتصادي، رشد اثر بررسي به پژوهش اين

 از يكي استفاده شده است. تايد پانل الگوي از كار انجام براي .شودپرداخته مي2113-1111

 را يمناسب طيشرا يبررس مورد كشورهاي در يناهمگن كه است نيا پانل الگوي مهم هايتيمز

 الگو برآوردي بيراض در كشورها يناهمگن ن،یهمچن. آورديم فراهم الگو بيضرا برآورد براي

 ،ياسیس اقتصادي، هاينهیزم در ييهاتفاوت داراي طور معمول،به كشور 11 نيا. شوديم لحاظ

. دارد وجود كشورها نيا هايداده نیب ادييز يناهمسان روي، نيا از. هستند يفرهنگ و ياجتماع

 استفاده (GLS) فتهيا تعمیم مربعات حداقل روش از هانارسايي برآوردكننده كردن برطرف براي

باشد. مي( با توزيع كاي دو LRناهمساني واريانس ) قبل از برآورد مدل نیاز به آزمون است. شده

كه باشد. در صورتيفرض صفر مبني بر واريانس همساني و فرض مقابل ناهمساني واريانس مي

 شود.ميشود اين آزمون انجام ه از روش اثرات تصادفي پذيرفته استفاد

و ديكي فولر تعمیم  رتوان براي آزمون مانايي از آزمون ديكي فولهاي تابلويي نميرد دادهدر مو

ين بدبهره جست، بلكه الزم است به نحوي مانايي جمعي متغیرها آزمون شود.  1(ADFيافته )

، 8 (ISP)، آزمون ايم، پسران وشین 2 (LLC)هاي آزمون لوين، لین و جو توان از روشمي منظور

 استفاده كرد. 1آزمون هادريو ديكي فولر –، آزمون فیشر1برتونگ  آزمون

 بررسی مانایی متغیرها پانل با استفاده از معیارهاي مربوطه (3جدول)

                                                 
1 Augmented Dickey-Fuller Test 

2 Levin, Lin and chu 

3 IM, pesaran and shin 

4 Breitung 

5 Hadri 

 آماره آزمون نام متغیر توضیحی
Levin, lin & chu t(llC) 

آماره آزمون 

 ADF-فیشر

 آماره آزمون

ISP 

آماره كاي اسکوئر 

 -pp آزمون فیشر

 CO2 (C) **11/3- **1/82 **11/1- **2/28اخص آلودگی لگاریتم ش

لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی 

 2D(GDP)(سرانه )
**82/3- **2/88 **11/1- **2/13 

لگاریتم درجه بازبودن تجاري 

(D(T)) 
**13/1- **8/18 **81/3- **8/28 

 ايكارخانه تولیدات سهم لگاریتم

 (M) ملی ناخالص تولید از
**12/1- **1/13 **28/3- **2/22 
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 بررسی مانایی متغیرها پانل با استفاده از معیارهاي مربوطه (3جدول)ادامه 

 درصد11معناداري ضرايب در سطح  ***رصد و د11معناداري در سطح  **هاي تحقیق؛ منبع: يافته

هاي بحراني بررسي مانايي متغیرها پانل با استفاده از معیارهاي مختلف با آمارهمورد هاي آماره

ها وجود ريشه واحد و عدم وجود اند. فرضیه صفر در اين آزمونمقايسه شده 11/1خود در سطح 

شده  11/1همه كمتر از  ياد شدههاي اري آمارهباشد. احتمال معنادمانايي متغیرهاي تحقیق مي

دهند، هاي مانايي نشان ميطور كه آماره شاخصباشد. هماناست كه نشان از رد فرضیه صفر مي

 متغیرهاي مدل همگي در سطح مانا هستند.

 مریل F آماره توسط واحدها ناهمگني مسأله ابتدا پانل مورد استفاده در اين تحقیق الگوي در

 نيا ریغ در شود،يم برآورد ييتابلو هايداده راه از الگو ،يناهمگن ديیتأ صورت در. شوديم يبررس

 انیم تفاوت و اندشده انباشته هم روي هاداده تنها رايز شود؛يم برآورد OLS روش به صورت،

 باشد، داريمعن جدول F آماره با سهيمقا در كه F آماره به توجه با. شوديم انگاشته دهيناد هاآن

 انلپ صورت به مطالعه يبررس لزوم بر يمبن آن مقابل هیفرض و كرد رد را صفر هیفرض توانيم

 راتاث الگوي و ثابت اثرات الگوي انیم از برتر، الگوي انتخاب براي. ردگیيم قرار ديیتأ مورد

 اتاثر الگوي در. است شده استفاده هاسمن H آماره احتمال از تايد پانل روش در يتصادف

 كهيدرحال. كننديم رییتغ كشورها انیم در يول بوده ثابت زمان طول در انفرادي اثرات ،يتصادف

ا كشوره از کي هر مختص كه ياثرات تنها و شودينم دهيد زمان اثر( FE) ثابت اثرات برآورد در

 براي يانكسي مبدأ از عرض روش نيا در. شونديم گرفته نظر در انفرادي اثرات عنوانبه باشدمي

 دست به 112/1 با برابر p-value براي هاسمن آماره مقدار. شوديم گرفته نظر در كشورها همه

 برآورد رب عالوه. باشديم تريمناسب نهيگز الگو براي ثابت اثرهاي برآورد روش آن بنابر كه دآييم

 آماره آزمون نام متغیر توضیحی
Levin, lin & chu t(llC) 

آماره آزمون 

 ADF-فیشر

 آماره آزمون

ISP 

آماره كاي اسکوئر 

 -pp آزمون فیشر

 كاالهاي صادرات سهم لگاریتم

 صادرات كل از هآالیند صنایع

(PX) 

**13/1- **8/81 **11/1- **1/81 

 كاالهاي واردات سهم لگاریتم

واردات  كل از آالینده صنایع

(PM) 

**12/1- **1/21 **11/1- **1/11 

لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

 (GDPسرانه )
**13/3- **1/11 **18/1- **1/11 
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اده شده است نیز استف GMMاز روش برآورد  هاداده نیهم با GLS روش و تايد پانل روش به

 شود.كه در ذيل توضیحات مختصري از اين روش بیان مي

 1(GMMروش گشتاورهاي تعمیم یافته )

ت هاي پانل اين اسادهبسیاري از روابط اقتصادي به طور طبیعي پويا هستند و يكي از مزاياي د

 يا با حضورهاي تعديل را بهتر درك كنند. اين روابط پوپويايي تادهد ن اجازه ميكه به محققا

 شوند، يعني:دار در بین متغیرهاي توضیحي مشخص ميمتغیر وابسته وقفه

(1) +  i+ η i,t+ γX1 -i,t= α + βY  i,tY

        i,tε 
Y ، متغیر وابسته X اي از متغیرهاي توضیحي، مجموعهη  ،اثر ويژه فردي مستقل از زمانε 

( دو موضوع 1)معادله برآوردباشند. در ن ميواحد مشاهده و زما نشان دهنده tو  iجمله خطا و 

(  1131باشد. هسیائو )دار ميسنجي مهم وجود دارد. اولي از معرفي متغیر وابسته وقفهاقتصاد

اي سطوح حداقل هاي پانل پويا، برآوردهر مدل دادهدهد كه حذف اثرات فردي ثابت دنشان مي

دهد كه ( نشان مي1131ديگر، نیكل ) سوي كند. ازمربعات معمولي را با تورش و ناسازگار مي

جايگزين براي در نظر گرفتن اثرات ثابت  برآورد كه يک تكنیک 2درون گروهي هايبرآوردكننده

كند. بنابراين هاي كوتاه ارائه ميدار است را در پانلكه به سمت پايین تورش β̂است، تخمین 

، بین تخمین سطوح حداقل مربعات معمولي β̂رود كه تخمین سازگار و بدون تورش از انتظار مي

زا بودن بالقوه متغیرهاي توضیحي منتج و تخمین درون گروهي قرار گیرد. موضوع دوم از درون

روش گشتاورهاي تعمیم يافته  برآوردكننده( 1111شود. براي حل اين مسائل، ارالنو و بوند )مي

با  iηثرات ويژه فردي مستقل از زمان تفاضلي مرتبه اول را پیشنهاد كردند كه شامل حذف ا

 است. (1)گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله 

 و بحثنتایج 

هاي پانل ديتا براي با داده GLSهاي سري زماني براي ايران، با دادهOLS  نتايج سه برآورد

هاي منتخب اوپک به صورت هاي پانل ديتا براي كشوربا داده GMMكشورهاي منتخب اوپک و 

 باشد.مي( 1) جدول

                                                 
1  General Method of Moments (GMM) 

2 Within groups Estimators 
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 OLS,GLS,GMM( نتایج تخمین با روش هاي 7جدول)

 نام متغیر توضیحی
OLS* GLS GMM 

  tآماره  مقدار ضرایب  tآماره  مقدار ضرایب  tآماره  مقدار ضرایب

لگاريتم تولید ناخالص داخلي سرانه 

(GDP) 
83/1 23/1 *** 113/1 82/1 *** 11/1 12/1*** 

ناخالص داخلي لگاريتم مربع تولید 

 (2GDPسرانه )
12/1- 11/1-*** 1/2- 12/8- *** 12/1- 11/1-*** 

 ***1/1 21/1 *** 11/2 11/1 - - (Nلگاريتم جمعیت شهري )

 ***22/1 83/2 ** 1/1 1/1 *** 18/2 1/1 (Tلگاريتم درجه بازبودن تجاري )

 از اي كارخانه تولیدات سهم لگاريتم

 (M) ملي ناخالص تولید
81/1 32/8 *** 8/8 12/1 *** 1/1 2/2** 

 مربوط كاالهاي صادرات سهم لگاريتم

 (PX) صادرات كل از آالينده صنايع به
12/1 11/1 - - - - 

 مربوط كاالهاي واردات سهم لگاريتم

 (PMواردات ) كل از آالينده صنايع به
18/1- 81/1- - - - - 

، متغیرها همگي با يک تفاضل OLSامانايي متغیرها در سطح در روش الزم به ذكر است به علت ن *هاي تحقیق منبع: يافته

 درصد 11معناداري ضرايب در سطح  ***درصد و 11معناداري در سطح ** وارد مدل شدند.

2R  مدلOLS باشد و آماره دوربین دهندگي خوب مدل ميدهنده توضیحبود كه نشان 11/1برابر

 11/1برابر  GLSمدل  2Rدهد. دهمبستگي را نشان ميبود كه عدم وجود خو 1/2واتسن نیز برابر

 GMMمدل R2. روديم شماربه خوب يدهندگحیتوضهاي پانل قدرت هاي با دادهكه در مدل

 دهديم نشان را يبهتر اریبس يدهندگحیتوض قدرت GLS مدل به نسبت كه بود 11/1 برابر زین

 ارتباط هك است آن گوياي قیتحق نيا جينتا .باشديم امر نيا يبرا يمناسب لیدل مدل ييايپو كه

 چه و يزمان يسر يهاداده با برآورد در چه يطیمحستيز بيتخر زانیم و اقتصادي رشد انیم

 به توجه با گريد عبارت به. باشديم وارونه U صورت به اوپک يكشورها يبرا پانل يهاداده در

 ياخلد ناخالص دیتول مربع معنادار و يمنف راث و يداخل ناخالص دیتول ریمتغ معنادار و مثبت اثر

 توان رد كرد.را نمي اوپک منتخب يكشورها و رانيا در كوزنتس يطیمحستيز يتئور

 در دارد. هوا آلودگي بر معناداري و مثبت اثر (GDP)داخلي ناخالص تولید، تحقیقهاي بنابر يافته

 آمددر افزايش واحد هر ازاي به تشرهمن اكسیدكربندي افزايش در میزان بررسي، مورد كشورهاي

 رشد است كه آن گوياي اقتصادي كشورها رشد تجربه است. داشته صعودي روندي سرانه،

 ،OLS يهامدلدر  .است بوده همراه آلودگي تشديد و ايجاد با سرانه( درآمد اقتصادي )افزايش

GLS و GMM درصد،1/1 ثباع ،يداخل ناخالص دیتول در رییتغ درصد کي هر بیترت به  

 و بیترك. است شده يبررس مورد يكشورها در هوا يآلودگ شيافزا درصد11/1 و درصد113/1
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. هدد قرار ریتاث تحت را يآلودگ شدت و زانیم توانديم( ييروستا و شهري نظر از) تیجمع بافت

 هايمدایپ و هاضرورت به توجه با( ييروستا يزندگ با سهيمقا در) شهري يزندگ كه هیفرض نيا

 GLS يهامدل در. شد ديیتا پژوهش نيا قالب در دارد، يپ در را شتريیب چه هر يآلودگ آن،

 درصد 11/2 و درصد83/1 باعث شهري، تیجمع در رییتغ درصد کي هر بیترت به  GMMو

 شهري تیجمع تمركز گر،يد عبارتبه. است شده يبررس مورد يكشورها در هوا يآلودگ شيافزا

   .است شده شناخته يطیمحستيز بيتخر ديتشد يهاعامل از يكي عنوانبه

 يمعن نيبد ؛شد شناخته آلودگي دهندهافزايش متغیر يک عنوان به اقتصاد بودن باز درجه متغیر

 تربد به منجر( برآوردشده الگوي قالب در) اوپک يكشورها گروه در تجاري يهامراوده شيافزا كه

 زین را يندگيآال پناهگاه هیفرض گفت توانيم قعوا در شوديم يطیمح ستيز تیفیك شدن

 بیترت به GMM و OLS، GLS يهامدل در. كرد رد رانيا و اوپک حوزه يكشورها در توانينم

درصد  18/2 و درصد1/1 درصد، 22/1 باعث اقتصاد، بودن باز درجه در رییتغ درصد کي هر

 درصد1 سطح دریر درجه بازبودن افزايش آلودگي هوا در كشورهاي مورد بررسي شده است. متغ

 از ايكارخانه تولیدات نسبت. دارد را يكمتر يمعنادار رهایمتغ گريد به نسبت كه بوده معنادار

. است هداشت اوپک يكشورها و رانيا كشور در يآلودگ بر يمعنادار و مثبت اثر ملي ناخالص تولید

 ياكارخانه تولیدات نسبت در رییتغ درصد کي هر بیترت به GMM و OLS، GLS يهامدل در

 يكشورها در هوا يآلودگ شيافزادرصد 1/1درصد و 8/8درصد،  81/1، باعث ملي ناخالص تولید از

 سهم و صادرات كل از آالينده صنايع به مربوط كاالهاي صادرات سهم. است شده يبررس مورد

 وركش در يآلودگ بر يمعنادار اثر رانيا در واردات كل از آالينده صنايع به مربوط كاالهاي واردات

 سطح در ندهيآال يكاالها واردات و صادرات از رانيا كم سهم از يناش توانديم كه است، نداشته

 مربوط كاالهاي صادرات سهم در رییتغ درصد کي هر بیترت به OLS يهامدل در. باشد جهان

 واردات كل از آالينده ايعصن به مربوط كاالهاي واردات سهم و صادرات كل از آالينده صنايع به

 درصد تغییر آلودگي هوا در ايران شده است.  -18/1درصد و  12/1در ايران باعث 

توان گفت با افزايش رشد اقتصادي و حجم تجارت در كشور ايران و در كشورهاي حوزه در كل مي

تواند ها، ميشورزيست افزايش يافته كه با توجه به ساختار اقتصاد گذار اين كاوپک، آلودگي محیط

و  هاي كنترل وارداتآيد. لذا استفاده از سیستم شمارتهديدي براي توسعه پايدار اين كشورها به

 كننده در كشور ضروري است.مديريت كاالهاي آلودهابزار 
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 گیري و پیشنهادهانتیجه

زيادي بر آزادسازي تجاري عالوه بر آثار رشد تجاري و اقتصادي و افزايش رفاه، خود تاثیرات 

ديگر رشد اقتصادي باالتر مستلزم استفاده  سوياز  زيست جهاني و كشورها گذارده است.محیط

ويژه در كشورهاي در حال توسعه اوپک مصرف بیشتر مواد خام در اين هطبیعي و ببیتشر از منابع

 مخرببا توجه به نتايج تحقیق و اثرات زيست را به همراه دارد. كشورهاست كه تخريب محیط

 عهبه توس براي دستیابيزيست كشورهاي اوپک و ايران، رشد اقتصادي و تجارت آزاد بر محیط

زيست ضروري است. در اين تحقیق دو روش حفظ محیط پايدار در اقتصاد گذار اين كشورها، ابزار

)سبز( به  محیطيهاي زيستمحیطي و دريافت مالیاتشامل ايجاد قوانین و استانداردهاي زيست

. شودزيست در اين كشورها پیشنهاد ميحفاظت از محیطبراي  ترين راهكارهاي موجودعنوان مهم

محیطي تاثیر آن بر رابطه مبادله، هاي زيستمنظور بررسي سیاست( به1131سیبرت و ديگران )

يگر دو پذيرد ميمحیطي را هاي زيستبا در نظر گرفتن اين فرض كه كشور مورد نظر سیاست

د، مدل تجاري بین دو كشور را نكنمحیطي را اعمال نميهاي زيستجهان سیاست يكشورها

آنان بیانگر اين واقعیت است كه تجارت آزاد با كنترل آلودگي  بررسيطراحي نمودند. نتايج 

 ارايدمستقیم و در قالب سیاست استاندارد انتشار آلودگي، در صورتي كه تولید كاالهاي صادراتي 

باشد، منجر به بهبود رابطه مبادله كشور خواهد گرديد. با االي انتشار آلودگي به نسبت ب شدت

سیاست كنترل آلودگي، فراواني نسبي كاالي كنترل شده  آغازتوجه به نظر سیبرت و ديگران، با 

در داخل كشور كاهش يافته و از اين رو به منظور برقراري تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت نسبي 

افزايش يابد و از آنجايي كه سطح تولید كشور كاهش و سطح تولید ديگركشورها  كاال بايستي

عبارتي، در كشوري كه بدون تغییر باقي مانده است، لذا رابطه مبادله كشور بهبود خواهد يافت. به

محیطي گرديده است، تجارت منجر به انتقال سهمي از هاي زيستمتعهد به اعمال سیاست

گردد. در نقطه مقابل، ترل آلودگي از كشور مورد نظر به ديگر كشورها ميهاي واقعي كنهزينه

صورت رابطه مبادله به دنبال تجارت باالي آلودگي باشد، در آنبه نسبت شدت  داراياگر واردات 

تجاري كشور مورد نظر نیز متعهد به يكان گردد. به نظر سیبرت و همكارانش، اگر شربدتر مي

محیطي گردند، در آن صورت نتیجه اين سیاست روي رابطه رلي زيستهاي كنتاعمال سیاست

 گردد. تر ميهاي مربوط به اين حالت بسیار پیچیدهمبادله بايستي دوباره تفسیر شود كه تحلیل

هاي تولیدي و مالیات منظور كنترل آلودگيحل كارايي به( مالیات بر تولید را راه1131) با گواتي

 وردكند. ماگي و فهاي ناشي از مصرف بیان ميهینه براي مقابله با آلودگيبر مصرف را واكنش ب
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صورت مالیات بر نیز نشان دادند كه اگر آلودگي به واسطه تولید ايجاد شود، در آن (1132)

آمريكا نتیجه مبهمي در خصوص افزايش مقدار، قیمت و ارزش واردات  1تولیدات رقیب واردات

اين نوع مالیات منجر به بدتر شدن رابطه مبادله آمريكا خواهد گرديد. آمريكا خواهد داشت. اما 

دهد كه اگر مالیات برتولید روي بخش صادرات وضع شود، قیمت آنها نشان مي بررسينتايج 

كاالهاي صادراتي و نیز قیمت كاالهاي داخلي افزايش يافته و در نتیجه اين مالیات رابطه مبادله 

د و در صورتي كه مالیات روي مصرف داخلي كاالهاي صادراتي وضع بخشبهبود مي آمريكا را

كننده افزايش يابد، اين امر منجر به بدترشدن هاي نهايي صادرشود، در چنین شرايطي اگر هزينه

هاي نهايي صادركننده كاهش پیدا كند، رابطه مبادله بهبود خواهد رابطه مبادله گشته و اگر هزينه

 يافت. 

آالينده به كشورهاي درحال  هايناسب براي كنترل انتقال كارخانههاي مشيكي ديگر از رو

هاي تواند مزيتباشد. اين موارد ميمحیطي در كشور ميتوسعه، قوانین و استانداردهاي زيست

نسبي تجاري براي تولید كاالهاي آالينده در كشوهاي درحال توسعه را تغییر داده و مسیري 

توان به طورخالصه مي پايدار براي اين كشورها فراهم كند.توسعه بهینه براي حركت در جهت

اي همچون اوپک و اثرات منفي گفت با توجه به روند افزايشي آلودگي در كشورهاي درحال توسعه

 يبنس تيمز و ينفتمحیطي اين كشورها با توجه به ساختار اقتصاد هاي زيستتجارت بر آلودگي

 درجه ریمتغ كه قیتحق جينتا با مرتبط ياستیس شنهادیپ نتريمهم ندهيآال يكاالها دیتول در آنها

 ياخلد ناخالص دیتول و شناخته يآلودگ دهندهشيافزا ریمتغ کي عنوان به را اقتصاد بودن باز

(GDP )به هتوج و يطیمحستيز نیقوان اصالح است، داشته هوا يآلودگ بر معناداري و مثبت اثر 

 انتقال از يریجلوگ يبرا رانهیگسخت يطمحیستيز نیقوان و موانع از استفاده با داريپا توسعه

اين پیشنهاد مبتني بر  قتیحق در. باشديم اوپک توسعه حال در يكشورها به ندهيآال عيصنا

ه باشد. در اين زمین)درجه بازبودن تجاري( بر آلودگي كشورهاي اوپک مي گذاري منفي تجارتثرا

اي مبتني بر تعريف و اعمال استانداردهاي اي و نظام حمايت غیرتعرفهاستقرار نظام حمايت تعرفه

 شود.هاي مناسب استرداد مالیات سبز توجیه ميمحیطي و استفاده از روشزيست
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