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تأثير رشد صادرات نفت بر کيفيت محيطزيست
در کشور ايران
نازیال محتشمی ،ایرج صالح و حامد رفیعی
تاریخ دریافت1393/08/19 :
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تاریخ پذیرش1394/02/15 :

چکیده
تجارت منجر به توسعه مقياس فعاليتهاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شده و انباشت صنايع آالينده
محيط زيست را در اين کشورها بيشتر ميکند .از آنجا که استانداردهاي زيست محيطي در اين کشورها پايين
است ،گسترش تجارت بهويژه در کشورهاي در حال توسعه باعث ميشود ،محيطزيست آلودهتر شود .در ادبيات
اقتصادي تأثير آزادسازي تجاري روي محيطزيست با روشهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .اگر چه
سازوکارهاي تاًثير تجارت روي محيطزيست و آلودگي آن به صورت نظري و تجربي مورد بررسي قرار گرفتهاند،
اما اثراتي که هر کدام از عناصر تجارت خارجي يعني صادرات و واردات روي محيطزيست ميگذارند چندان مورد
بررسي دقيق قرار نگرفته است .در اين پژوهش اثرات حاصل از صادرات نفت روي تخريب محيطزيست در کشور
ايران بررسي ميشود .با استفاده از دادههاي سري زماني دوره  1998الي  2011و رويکرد همانباشتگي و الگوي
 VARاين نتيجه بهدست آمده است که افزايش صادرات نفت خام باعث افزايش انتشار گازهاي متان و دياکسيد
کربن در محيطزيست شده و همچنين آلودگي آب را افزايش ميدهد .از اينرو سياستگذاران در کشور بايد به
هزينههاي صريح و ضمني افزايش صادرات ،نسبت به صادرات فرآوردههاي نفتي که موجب تخريب و آلودگي
محيطزيست ميشود ،توجه بيشتري نشان داده و در صورت لزوم در سياستهاي خود تجديد نظر کنند.
طبقهبندی C32,O13, O47:JEL
واژههای کلیدی :صادرات فرآوردههاي نفتي ،محيط زيست ،آلودگي ،رويکرد هم انباشتگي ،ايران.

 1به ترتیب؛ دانشجوی دکتری ،دانشیار و استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
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مقدمه
یکي از مباحث موجود در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه  1990ارتباط بین آزادسازی تجاری و
تخریب محیطزیست بوده است .آغاز موج توجه عمومي به مسائل زیستمحیطي در دهه 1960
مطرح شد و تمرکز اصلي این نگرشها بر آلودگيهای صنعتي ،به دلیل رشد روز افزون
اقتصادهای صنعتي بود .در اواخر دهه  1970میالدی ،مسائل مربوط به تجارت و محیطزیست
اوج گرفت و طرفداران محیطزیست در اعتراض به وضعیت اسفناک محیطزیستي ناشي از
توسعه روزافزون تجارت ،مخالفتها و نشستهای گستردهای در نقاط مختلف جهان ترتیب
دادند (مهرابي بشرآبادی و همکاران.)1389 ،
محققان زیادی رابطهی بین تجارت بینالملل و کیفیت محیطزیست را به صورت تجربي و
علمي مورد بررسي قرار دادهاند .اگرچه بین نتایج تجربي بررسيهای مختلف یک همگرایي و
توافق عام وجود ندارد ،اما به طور نظری ميتوان آنها را در سه گروه عمده تقسیمبندی کرد .در
واقع تجارت بینالملل ممکن است روی محیطزیست از طریق کانالهای رشد اقتصادی؛
تخصصگرایي در تجارت؛ و تعدیل تعرفه ،اثر بگذارد( .مقدسي و رحیمي.)1388 ،
رشد و پیشرفت اقتصادی بهدست آمده از طریق تجارت توسط سه سازوکار متفاوت یعني اثرات
مقیاس ،اثرات فنآوری و اثرات ترکیب محصوالت بر محیطزیست اثرگذار است .اول اینکه
افزایش اندازه اقتصاد (افزایش تولید ناخالص داخلي یا  )GDPباعث افزایش سطح آلودگي
محیطزیست ميشود ،زیرا افزایش مقیاس فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش تقاضا برای
تمامي نهادهها از جمله نهادههای آالینده محیطزیست خواهد شد .دوم با فرض اینکه کیفیت
محیطزیست یک کاالی نرمال باشد ،درآمدهای باالتر بهدست آمده بهدلیل تجارت باعث مي-
شود ،مردم تقاضایشان برای محیطزیست سالم را افزایش دهند و این موضوع تولیدکنندگان را
تشویق ميکند تا به سمت تکنیکهای پاکتر تولید حرکت کنند .از اینرو تجارت باعث تشویق
سیاستهایي ميشود که آلودگي کمتر را به دنبال داشته و سطح آلودگي را کمتر خواهد کرد.
در نهایت اینکه آزادسازی تجاری از طریق رشد اقتصادی ،ترکیب محصوالت تولید شده در
اقتصاد را تغییر داده و این موضوع ممکن است بر روی محیطزیست اثرگذار باشد .این اثر
ترکیبي تجارت در کشورهای فقیر به احتمال باعث ميشود که این کشورها آلودهتر شود ،در
حاليکه در کشورهای ثروتمند باعث ميشود این کشورها پاکتر بمانند .محققان مختلف
پیامدهای زیست محیطي ناشي از آزادسازی تجاری را توسط مدلهای مختلف مقطع زماني،
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سری زماني و مانند آن مورد بررسي قرار دادهاند (کپلند و تیلور .2004 ،ماناجي و همکاران،
 .2009بیک و همکاران .) 2009 ،در اکثر این پژوهشها ،به اثرات مثبت ناشي از تجارت روی
کیفیت محیطزیست فیزیکي اشاره شده است (آنت ویلر و همکاران .2001 ،دین.2002 ،
فرانکل و رز ، ) 1999 ،در حاليکه در برخي دیگر از پژوهشها ،اثر تجارت روی محیطزیست
بسته به سطح توسعه کشورها متفاوت بوده است (کلنبرگ .2008 ،بیک و همکاران) 2009 ،
(مقدسي و رحیمي.)1388 ،
آزادسازی تجاری افزون بر اینکه از طریق رشد اقتصادی بر محیطزیست و آلودگي آن اثرگذار
بوده و بنابر فرضیه پناهگاه آلودگي نیز ميتواند بر محیطزیست اثر بگذارد .بنابر فرضیه پناهگاه
آلودگي ،از آنجا که محیطزیست سالم یک کاالی نرمال است ،کشورهای در حال توسعه در
مقایسه با کشورهای توسعهیافته ،تمایل چنداني برای پذیرش قوانین زیستمحیطي محکم و
قوی را نداشته و بهطور عمده مقررات زیستمحیطي در آنها ضعیف است .از این رو آزادسازی
تجاری ممکن است منجر به رشد صنایع با آلودگي بیشتر در کشورهای در حال توسعه شود،
زیرا در کشورهای توسعهیافته استاندارهای زیستمحیطي سختگیرانهتر بوده و در کشورهای
فقیر ظرفیت الزم برای وضع این استانداردها وجود ندارد .توبي  ،1990گروسمن و کراگر
 ،1995جفي و دیگران  1995در زمینه اعتبار فرضیه پناهگاه آلودگي انتقادهای جدی وارد
کردهاند .زیرا باور دارند جریانهای تجاری بیشتر توسط مالحظههای مربوط به موجودی
عاملها تعیین ميشوند و به تفاوتهای مربوط به هزینههای کاهش آلودگي در بین کشورها
ارتباط چنداني ندارند .به هرحال برخي از پژوهشها نیز از مهاجرت صنایع و کارخانهها با
آلودگي بیشتر از کشورهای توسعهیافته به برخي از کشورهای در حال توسعه (به دلیل قوانین
زیستمحیطي راحتتر) حمایت ميکنند ( بیک و همکاران .2009 ،کلنبرگ .) 2009،یکي
دیگر از سازوکارهایي که توسط آن ،تجارت بینالملل ممکن است منجر به تغییر در کیفیت
محیطزیست شود ،تعدیل تعرفهها است .این موضوع به نوع و ویژگيهای عوارض وضع شده بر
واردات اشاره دارد که همراه با سطح فرآ وری کاالهای وارد شده به برخي کشورها افزایش مي-
یابد .برخي محققان باور دارند که تعرفههای تدریجي باعث آسیبهای زیستمحیطي برای
کشورهای صادرکننده هستند (سازمان تجارت جهاني .)1995 ،1عالوه بر این تبعیض در تعرفه
واردات و ربط دادن تعرفه به سطح فرآوری محصوالت وارداتي باعث ميشود فعالیتهای
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اقتصادی در کشورهای صادرکننده به جای صادرات محصوالت فرآوری شده ،بیشتر به سمت
تولید و صادرات محصوالت خام و اولیه متمرکز شود .از اینرو ،این سیاست باعث افزایش
استخراج بیشتر از منابعطبیعي در کشورهای صادرکننده شده و باعث تخریب محیطزیست
خواهد شد (مقدسي و رحیمي.)1388 ،
عليرغم بررسيهای قابل مالحظهای که در زمینه ارتباط بین آزادسازی تجاری و محیطزیست
صورت پذیرفته است ،تأثیر هر کدام از اجزای تجارت خارجي یعني صادرات و واردات بر
محیطزیست چندان مورد بررسي قرار نگرفته است .اجزای تجارت ممکن است اثرات متفاوتي بر
محیطزیست بر جای بگذارند .به عنوان مثال اثر تخریبي واردات بر محیطزیست به احتمال،
کمتر از اثر صادرات بر تخریب محیطزیست است .همچنین اجزاء مختلف صادرات (صادرات
نفتي ،صادرات کشاورزی ،صادرات محصوالت خام ،صادرات محصوالت فرآوری شده ،صادرات
صنعتي و مانند آن) نیز تأثیرشان بر محیطزیست یکسان نیست .از این رو کشورهایي با ساختار
و اجزاء تجاری مختلف ،اثرات متفاوتي بر محیطزیست خواهند گذاشت که مستلزم بررسي
جداگانه و دقیق است.
در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت ،رشد اقتصادی به شدت وابسته به صادرات نفت است
و صادرات این محصول به عنوان منبع اصلي درآمدهای ارزی خارجي و درآمد آن کشورها
مطرح است .افزایش تقاضا برای فرآوردههای نفتي و افزایش صادرات آنها باعث افزایش تولید
آنها شده و از اینرو محیطزیست را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده
تخریب ميکند .بنابراین ،این امکان وجود دارد که با تدوین راهکارهایي اصولي و برنامهریزی
مدون ،بدون آنکه از رشد اقتصادی یا کیفیت تولیدات بخشهای مختلف اقتصادی کاسته شود،
از افزایش حجم گاز دیاکسیدکربن جلوگیری شود .در نتیجه ،با افزایش این آالینده در جو
مقابله کرده و کاهش آلودگي یا کنترل آن را در برنامه خود بگنجانند .از اینروی ،برای تحت
کنترل در آوردن آلودگي و تحقق توسعه پایدار نیاز به اقدام و مداخله عمومي است .بنابراین،
بررسي رابطه بین رشد صادرات نفت و کیفیت محیطزیست در این کشورها دارای اهمیت
ميباشد (توکلي کازروني و فشاری .)1389 ،منحني زیستمحیطي کوزنتس 1تعمیم جالبي در
مورد نحوه انتقال یک کشور از فقر به سمت رفاه نسبي و تاثیر آن بر تغییرات کیفیت
محیطزیست است .این منحني پیشبیني ميکند که درمسیر توسعه یک کشور ،با افزایش
Environmental Kuznets Curve
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درآمد ،ابتدا آلودگيهای محیطزیست افزایش ميیابند .اما با افزایش درآمد سرانه ،آلودگيها
شروع به کاهش ميکنند .لذا درآمدهای ارزی ناشي از صادرات فرآوردههای نفتي ،آلودگيهای
زیستمحیطي را در کشورهای صادرکننده افزایش ميدهد .از سوی دیگر صنعتي شدن
جامعهها ،به بهرهبرداری بیشتر و فشردهتر از سوختهای فسیلي مانند زغالسنگ ،نفت و گاز به
منظور استفاده در تولید و حملونقل منجر شده است .احتراق این سوختها موجب آزاد شدن
دیاکسید کربن در اتمسفر ميشود .از اینروی ،کشورهای تولید کننده این مواد در این زمینه
نقش به سزایي دارند (دینا .)2004 ،در مراحل اولیه رشد اقتصادی ،آگاهيها درباره مشکالت
زیستمحیطي پایین است و فناوریهای سازگار با محیطزیست نیز در دسترس قرار ندارد .از
این رو با افزایش درآمد تا رسیدن به سطح آستانه ،افت کیفیت زیست محیطي افزایش ميیابد،
اما پس از آن رفته رفته با بهبود درآمد سرانه کیفیت محیطزیست نیز بهبود ميیابد .اگر برای
یک اقتصاد ،فرضهای منحني زیستمحیطي کوزنتس برقرار باشد بنابراین مشکالت
زیستمحیطي آن اقتصاد که همواره با گذشت زمان و رشد اقتصادی افزایش ميیابد ،نیز حل
ميشود (دینا .)2004 ،لذا این پژوهش تالش ميکند تا با تکیه بر نظریههای اقتصادی و با
توجه به شواهد تجربي موجود ،رابطه رشد صادرات نفت و کیفیت محیطزیست را با استفاده از
الگوی خودرگرسیون برداری برای ایران بررسي کند.
در این ارتباط در ایران پژوهشهای معدودی در زمینه اثر تجارت بر محیطزیست صورت گرفته
است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره ميشود.
نعیميفر و مبرقعي ( ،)1390در پژوهش خود ،با استفاده از تکنیک داده -ستانده اقتصادی-
زیستمحیطي سال 1378و مقادیر انتشار  5نوع آالینده هوا ()CO2, SPM, CH, NOX, SO2
در  18بخش اقتصادی به بررسي راهکارهای مناسب تاًمینکننده استاندارهای زیستمحیطي در
جریان سیاست تجاری توسعه صادرات پرداختهاند .نتایج این محققان نشان داد که پیامدهای
منفي زیستمحیطي در گسترش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایي کمتر از پیامدهای
مثبت اقتصادی آن است.
مهرابي بشرآبادی و همکاران ( ،)1389تاًثیر آزادسازی تجاری بر آلودگي محیطزیست در ایران
را مورد بررسي قرار دادهاند .یافتههای آنان نشان ميدهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن
اقتصاد ،آلودگي را کاهش ميدهند ،این در حالي است که نسبت سرمایه به نیرویکار و تولید
ناخالص داخلي تاثیر مثبت بر آلودگي دارند و باعث افزایش آلودگي ميشوند .همچنین
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آزادسازی تجاری در بلندمدت ميتواند مشکالت زیستمحیطي ناشي از رشد را کاهش دهد.
صادقي و فشاری ( )1389نیز به برآورد رابطه بلندمدت صادرات و شاخصهای کیفیت
زیستمحیطي در ایران در سالهای ( )1350-1386پرداخته و از دو شاخص انتشار گاز دی-
اکسیدکربن و زمینهای قابل کشت برای کیفیت محیطزیست استفاده کردهاند .یافتههای مدل
همجمعي جوهانسن -جوسیلیوس نشان ميدهد که رابطه تعادلي بلندمدت بین متغیر صادرات
و شاخص ترکیبي محیطزیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایهگذاری خارجي تأثیر
منفي و معناداری برشاخصهای کیفیت محیطزیست دارند .توکلي و فشاری ( ،)1389با بررسي
رابطه بلندمدت بین صادرات کاالهای صنعتي و شاخص کیفیت زیستمحیطي در ایران نشان
دادهاند که در دوره مورد بررسي ،میان صادرات کاالهای صنعتي و شاخص آلودگي هوا رابطه
تعادلي بلندمدت برقرار بوده و متغیرهای صادرات کاالهای صنعتي ،تولید ناخالص داخلي و
تراکم جمعیت تاًثیر مثبت و معنيدار بر میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن زیست دارند .در
نهایت ،یافتههای بهدست آمده از این پژوهش ،نشان ميدهد که تاثیر متغیر صادرات کاالهای
صنعتي بر انتشار گاز دیاکسیدکربن مثبت و لیکن به مراتب کمتر از دیگر متغیرها ميباشد.
برقي اسکویي ( ،)1387در پژوهش خود با استفاده از رویکرد دادههای تابلویي به بررسي تأثیر
آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دیاکسیدکربن و نیز بررسي ارتباط منحني زیستمحیطي
کوزنتس با فرضیه تعادل آالیندگي ،منحني زیستمحیطي کوزنتس ،درقالب  4گروه کشور ،با
درآمد سرانه باال ،درآمد سرانه متوسط باال ،درآمد سرانه متوسط پایین و درآمد سرانه پایین در
دوره  1992تا  2002پرداخته است .نتایج برآورد الگو داللت بر این دارد که افزایش آزادسازی
تجاری و درآمد سرانه در کشورهایي با درآمد سرانه باال و کشورهایي با درآمد سرانه متوسط باال
به کاهش انتشار دیاکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با
درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دیاکسیدکربن منجر ميشود .از این رو در کشورهای با
درآمد باال تجارت باعث پاکیزهتر شدن محیطزیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث آلوده-
تر شدن محیطزیست ميشود.
ژانگ و چنگ ( )2010به بررسي رابطه بین مصرف انرژی ،نشر دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی
در چین پرداختند .نتایج آنها نشان ميدهد که کاربرد انرژی و انتشار دیاکسیدکربن با رشد
اقتصادی آن کشور ارتباط معناداری نداشتهاند.

تأثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیطزیست127...

بران ( )2008در بررسي رابطه بین تجارت و محیطزیست در کشور روماني به این نتیجه رسید
که صادرات تاًثیر اندک و معنيداری بر کیفیت محیطزیست دارد .شن ( )2008در بررسي خود
با استفاده از روش داده های تابلویي به بررسي اثرات مقیاس ،ترکیب و فناوری بر تخریب
محیطزیست در ایالتهای کشور چین در دوره زماني سالهای  1993تا  2002پرداخته است.
نتایج وی نشان ميدهد که فرضیه برخورداری از عاملهای تولید 1برای ایالتهای کشور چین
تاًیید شده و افزایش صادرات به تخریب محیطزیست (انتشار بیشتر آالیندههای محیطزیست
مانند  )SO2منجر ميشود .افزون بر پژوهشهای یاد شده ،در چندین پژوهش دیگر که توسط
ژینگ و کولستاد ( ،)2002اسکلند و هریسون ( ،)2003والدریچ و گوپینات ( )2004و
جاورسیک و وی ( )2005انجام شده است ،این پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که فرضیه ماًمن
آالیندگي در کشورهای در حال توسعه تاًیید شده و گسترش صادرات و افزایش درآمد سرانه
تاًثیر مخربي بر کیفیت محیطزیست در این کشورها دارد.
همانگونه که مالحظه ميشود نتایج پژوهشهای مختلف بهدلیل استفاده از شاخصهای
مختلف و کاالهای مختلف برای متغیر تجارت و یا صادرات با یکدیگر هماهنگ نیست و از اینرو
بهتر است پژوهشها به صورت بخشي و با تاًکید بر صادرات و یا واردات بخشي به جای تجارت
خارجي انجام پذیرد .لذا با توجه به مطالب یاد شده ،در این پژوهش ،اثرات ناشي از صادرات
نفت بر تخریب محیطزیست در ایران بررسي ميشود.

روش تحقیق
در این پژوهش ،از روش اقتصادسنجي الگوهای خورگرسیون برداری استفاده شده است و
آزمونهای مختلفي همچون آزمون دیکي – فولر برای مانائي متغیرها و آزمون طول وقفه برای
بدست آوردن طول وقفه بهینه و همچنین آزمون جوهانسون ،آزمون حداکثر مقدار ویژه و
آزمون اثر اشاره نمود ،همچنین ابزارهای تجزیه و تحلیل این الگوها مورد بررسي قرار داده شده
است .سپس با برآورد مدل جهت بررسي و تجزیه تحلیل چگونگي تاثیرگذاری متغیرها بر
یکدیگر از معیارهای توابع عکسالعمل ضربه ( )IRFو از معیار تجزیه واریانس ( )VDاستفاده
شده است.
الگوی  : 2Varسیمز با فرض درونزایي تمام متغیرها ،الگوی  VARرا به صورت زیر ارائه کرد:
Factor Endowment Hypothesis
Vector Autoregressive

1
2
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() 1
در رابطة ( ،)1بردار ( )n×1از  nمتغیر موجود در الگو A0 ،بردار( )n×1از جزء عرض از مبدأA p ،
بردار ( )n×nاز ضریبهای برآورد شده الگو  etبردار( )n×1از جزء جملههای خطای الگو ميباشد
(گجراتي .)1378 ،یک مرحلة اساسي در برآورد الگوی  ،VARتعیین تعداد وقفة بهینه ( )pدر
الگو است .پس از تعیین وقفه بهینه ،ضرایب الگوی  VARبرآورد ميگردند که این ضریبها ،در
واقع نشاندهندة رابطههای کوتاهمدتي است که بین متغیرهای موجود در الگو وجود دارد .این
در حالي است که ضریبهای بلندمدت ،نشاندهندة رابطههای تعادلي بین متغیرها بوده و نقش
تعیینکنندهای در تحلیلهای اقتصادی دارند .از اینرو الگوی تصحیح خطا ( )ECM1که در
بردارندة ضریبهای بلندمدت و کوتاهمدت به صورت توأم ميباشد ،جایگاه ویژهای در بررسيها
پیدا کرده است (گجراتي.)1378
الگوی تصحیح خطای برداری ( :)VECM2یک الگوی خود توضیح برداری را در شکل ماتریسي
ميتوان به صورت رابطه ( )2نشان داد.
() 2
Y  A Y  A Y  .........  A Y  U
که در این رابطه  Ytو وقفههای آن بردارهای k×1مربوط به الگو هستند و  Aiبرای ، i=1…P
 A0  A1 Yt 1  A2 Yt 2  .........  Ap Yt p  et

t

t p

ماتریسهای  K×Kضریبهای الگو هستند و

Ut

t 2

p

t 1

2

1

Y

t

t

بردار  K×1مربوط به جملههای اخالل الگو

هستند .اکنون برای ارتباط دادن رفتار کوتاهمدت  Ytبه مقادیر تعادلي بلندمدت ،ميتوان رابطة
زیر را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری به صورت زیر درآورد:
() 3
Y  B Y  B Y  .........  B Y   Y  U
() 4
Δyt  αβ yt 1  Γ1 Δy1,t 1  u t
بهطوریکه  α  α ماتریس ضریبهای تعدیل رابطههای کوتاهمدت به بلندمدت ،ماتریس
t

t p

t  p-1

t 2

p-1

2

t 1

1

t

 
α 2 
1

 β  1, β نشاندهنده بردار همجمعي و ماتریس
1

γ
γ




22,1

12,1

γ
Γ  γ

11,1
21,1



1

ضریبهای کوتاهمدت بین

متغیرهاست (گجراتي.)1378
در روش جوهانسن برای تعیین تعداد رابطههای بلندمدت ،ابتدا مقادیر ویژة ماتریس برآورد
شده و بردارهای مشخصة مرتبط با هر یک بهدست ميآید (مدسن:)2008 ،
Error Correction Model
Vector Error Correction Model

1
2
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() 5
H :λ  0
i  r  1,......., k
این فرض عنوان ميکند که فقط مقدار ویژة  rمخالف صفر بوده و بقیه صفر هستند .دو آمارة
i

0

آزمون اثر ،1و حداکثر مقدار ویژه 2برای این آزمون ارائه شده است:
() 6

) nLog(1  λr 1

λ

max

k

)  T  Ln(1  λi
i  r 1

trace

λ

شناسایي الگوهای چند متغیره (که متشکل از الگوهای خود توضیح با وقفه توزیعي و الگوی
خودتوضیح برداری و الگوی تصحیح خطای برداری هستند) شامل تعیین متغیرهای الگو و
همچنین تعیین تعداد وقفههای مناسب آنها ميباشد .انتخاب اولیه متغیرهایي که باید در این
الگوها وارد شوند الهام گرفته از نظریههای اقتصادی و بررسيهای تجربي است .یک مرحله مهم
در برآورد الگوی تصحیح خطای برداری ،تعیین وقفه مناسب در الگوست (والترس.)2006 ،
انتخاب وقفه در الگو باید بهگونهای صورت گیرد که از عدم وجود خود همبستگي بین جمالت
خطا و توزیع نرمال آن اطمینان حاصل کرد .برای تعیین تعداد وقفه مناسب ابتدا باید یک
حداکثر وقفه برای آزمون در نظر گرفته شود و سپس با استفاده از آزمون  3LRو یا معیارهایي
مانند آکاییک ( )4AICو شوارتز ( )5SICوقفه مناسب (که خطای پیشبیني را حداقل ميکند)
انتخاب شود .براساس نظر ایوانو و کیلیان ،برای الگوهایي با حجم نمونه کمتر از ،120
مناسبترین معیار شوارتز است .در شرایطي که هدف ،برآورد الگوی تصحیح خطای برداری
( )VECMباشد ،معیارشوارتز برای هر حجم نمونه ،بهترین مالک برای انتخاب وقفه الگوست.
فیلیپس و پرون نیز براساس پژوهشهای شبیهسازی نشان دادند که در انتخاب وقفه ،معیار
شوارتز بهطور عموم بهتر از معیار آکاییک است (لوتکپول.)2005 ،
منحنی کوزنتس :کوزنتس ( )1955در فرضیه خود اثبات ميکند که توسعه اقتصادی در مراحل
اولیه تمایل دارد که نابرا بری درآمد را افزایش دهد اما در مراحل بعدی توسعه اقتصادی ،توزیع
درآمد بهبود ميیابد (لي و همکاران .)2010 ،معادله ( )7برای آزمون این فرضیه تعریف شده
است:
() 7
Ln (OGEX) t = α0 + α1 Ln (GDP)t + α2 [ln (GDP) t]2 + Ut
1. Trace
2. Maximum Eigenvalue
3
Likelihood Ratio
4
Akaike Information Criterion
5
Schwarz Information Criterion
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در رابطه ( Ln (OGEX)i,t ،)7لگاریتم شاخص تخریب محیطزیست در سال Ln (GDP)t ،t
لگاریتم تولید ناخالص داخلي در سال  α ، tجزء عرض از مبدا ميباشد .همچنین اندیس =t

 1,2,…Tدورههای زماني را نشان ميدهد .از این معادله استفاده ميشود تا ارتباط میان تولید
ناخالص داخلي و میزان تخریب محیطزیست برآورد شود:
 اگر α1=α2= 0باشد ،به معنای عدم وجود ارتباط بین  Ln (OGEX)tو  Ln (GDP)tمي-باشد.
 اگر  α2=0و α1≠0باشد یعني تابع خطي است .به طوری که  α1<0باشد ،یک ارتباط درحال افزایش یکنواخت بین ) Ln (OGEXو ) Ln (GDPوجود دارد .در حاليکه اگر α1<0
باشد ،یک ارتباط در حال کاهش یکنواخت بین ) Ln (OGEXو ) Ln (GDPوجود دارد.
 اگر  α1≠0و  α2≠0باشد ،یعني تابع درجه دوم است .بهطوریکه اگر  α1<0و α2>0باشد به معنای وجود ارتباط  Uشکل معکوس بین ) Ln (OGEXو ) Ln (GDPوجود
دارد.
دادهها و متغیرها :دادههای این پژوهش ،مربوط به دوره  1998 -2011است .متغیر میزان
تخریب زیستمحیطي توسط سه شاخص عمده که ارتباط نزدیکي با فعالیتهای بخش نفتي
دارند نشان داده شده است که همگي آنها از مجموعه دادههای بانک جهاني 1و شاخصهای
توسعه جهاني 2بهدست آمده است .این متغیرها شامل میزان انتشار سرانه گاز متان بخشهای
پاالیشگاهي و نیروگاهي ،میزان انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن بخش پاالیشگاهي و نیروگاهي،
و میزان اکسیژن خواهي بیولوژیکي3سرانه است.
متان یک گاز گلخانهای است که در گرم شدن جهاني و آلودگي هوای اوزن نقش دارد .همان-
گونه که توسط وست و همکاران ( )2007نشان داده شده است ،کاهش  20درصد در انتشار گاز
متان ناشي از فعالیتهای انساني از سطوح کنوني ،باعث کاهش حدود  370.000مرگ زودرس
در سراسر جهان بین سالهای  2010الي  2030خواهد شد .بخش پاالیشگاهي و نیروگاهي
اولین منبع انتشار دیاکسیدکربن است .افزون بر این دیاکسیدکربن یک گاز گلخانهای و
تخریبکننده مهم محیطزیست است که به عنوان یک آالینده اصلي محیطزیست مطرح است.

1

World bank
WDI
3
BOD
2
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 1BODمعیاری برای اکسیژن مصرف شده توسط میکرواورگانیسمها برای تجزیه پسماندها
است .میکرو اورگانیسمها از جمله باکتریها برای تجزیه پسماندهای آلي مسئولیت دارند.
هنگامي باقيمانده مواد آلي از جمله گیاهان مرده ،برگها ،سبزههای کوتاه شده ،کودها،
فاضالب نفتي و صنعتي و یا حتي پسماندها غذایي در آب وجود داشته باشد ،باکتریها فرآیند
شکستن این پسماندها را آغاز ميکنند .اگر میزان زیادی پسماندها آلي در آب وجود داشته
باشد ،باکتریهای زیادی نیز کار تجزیه این پسماندها را بر عهده خواهند داشت .در این حالت
تقاضا برای اکسیژن زیاد بوده (بهدلیل باکتریهای زیاد) و از این رو سطح  BODباال خواهد بود
(مؤسسه سیاست و قوانین زیست محیطي ییل .)2008 ،2متغیر  GDPسرانه نیز بر حسب
قیمتهای ثابت بینالمللي( )PPPسال  2005بر حسب دالر ميباشد.
گفتني است ،بر اساس مباني نظری و مدلهای تجربي ،شاخصهای زیادی برای نشان دادن
میزان تخریب محیطزیست وجود دارند .برخي پژوهشها از انتشار آالیندههای خاص (مانند
 CO2و  ) SO2استفاده کردهاند و از آنجا که این شاخصها بهطور کامل نميتوانند بازتاب شرایط
تخریب محیطزیست باشند ،نتایج این دست پژوهشها اعتبار باالیي ندارد .بنابراین شاخصهای
ترکیبي محیطزیست در مقایسه با شاخصهای انفرادی آلودگي اولویت دارند و در این پژوهش
از شاخص میزان تخریب محیطزیست که یک شاخص ترکیبي از متغیرهای میزان انتشار سرانه
گاز متان بخش های پاالیشگاهي و نیروگاهي ،میزان انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن بخش
پاالیشگاهي و نیروگاهي ،و میزان اکسیژن خواهي بیولوژیکي سرانه است و توسط مؤسسه
سیاست و قوانین زیستمحیطي ییل منتشر شده است ،بهره گرفته شده است.

نتایج و بحث
پیش از تعیین درجه هم انباشتگي و برای برآورد مدل بایستي وقفه بهینه الگوی خود توضیح
برداری را مشخص نمود .نتایج انتخاب تعداد وقفه بهینه با تعیین حداکثر طول وقفه  2با توجه
به حجم نمونه ،در جدول ( )1نشان داده شده است .همانگونه که دیده ميشود ،معیارهای
 AICو  LRوقفه چهار را در الگو پیشنهاد ميکنند .با توجه به کوچک بودن حجم نمونه و در
نظرگرفتن اینکه معیار  SICدر این شرایط نتایج بهتری دارد ،وقفه یک برای برآورد الگو انتخاب
شده است .لذا الگوی مورد بررسي از نوع خود توضیح برداری درجه اول ميباشد.
Biological Oxygen Demand
Yale Center for Environmental Law and Policy

1
2
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جدول ( )1نتایج آزمون تعیین وقفهی بهینه الگوی VAR

تعداد وقفهها

آماره شوارتز ()SC

آماره آکاییک ()AIC

آماره ()LR

0
1
2
3
4

1/25
*-3/85
-3/57
-3/46
-3/37

0/66
-4/79
-4/87
-5/11
*-5/37

228/13
16/59
20/44
*19/42

 : AICمعیار اطالعاتي آکائیک :SIC ،معیار اطالعات شواتز :LR ،نسبت راستنمایي،
*  :معني دار در سطح پنج درصد
منبع :یافتههای تحقیق

یکي از عوارض انتخاب نامناسب وقفه برای الگو ایجاد خودهمبستگي در جمالت باقیمانده است.
افزون بر این شرایط نرمال بودن جملههای باقيمانده الگو نیز تحت تاثیر همین انتخاب است.
بدین منظور ،آزمون عدم خودهمبستگي و نرمالیتي به ترتیب بر اساس آزمون  LM1و JB2
صورت گرفت که نتایج آن تاً ییدکننده انتخاب وقفه مناسب برای الگو بود .نتایج آزمون ثبات
الگوی برآورد شده نیز گویای ثبات سیستم برآورد شده است.
آزمون ریشه واحد یکي از معتبرترین روشها برای بررسي ایستایي در سریهای زماني است.
آزمون ایستایي به منظور پرهیز از رگرسیون کاذب ،ضروری است .بررسي متغیرهای الگو در
طول زمان ،بیانگر وجود روند در سریهای زماني است .در این پژوهش ،ایستایي متغیرها بر پایه
آزمون دیکي فولر و با استفاده از نرمافزار  Eviewsبررسي ميشود .نتایج این آزمون در جدول
( )2آورده شده است.
جدول ( )2نتایج حاصل از انجام آزمون  ADFدر سطح و تفاضل مرتبه اول برای متغیرهای مدل
بدون روند

با روند
وقفه

مقدار بحراني

ایستایي

t-statistic

وقفه

مقدار بحراني

ایستایي

-1/045

1

-2/93

نا ایستا

-1/37

1

-3/51

نا ایستا

-1/74

0

-2/95

ناایستا

- 1/54

1

-3/55

نا ایستا

Et

-4/67

1

-2/95

ایستا

-5/31

1

-3/52

ایستا

OGEX

-4/02

0

-2/95

ایستا

-3/94

0

-3/52

ایستا

t-statistic
در سطح متغیر

Et

OGEX
تفاضل مرتبه اول

منبع :یافتههای تحقیق ،معیار  AICدر سطح %95
Lagrange Multiplier
Jarque Bera

1
2
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Eitنشاندهنده میزان تخریب محیطزیست کشور  iدر دوره زماني  tاست OGEX .میزان
صادرات نفت خام ميباشد .فرض صفر در آزمون دیکي فولر وجود ریشه واحد (ناایستایي) است
با بررسي جدول ( )2دیده ميشود ،فرض صفر آزمون ریشه واحد در سطح  5درصد برای میزان
تخریب محیطزیست کشور و میزان صادرات نفت خام را نميتوان رد کرد .ایستا نبودن میزان
صادرات نفت خام گویای آن است که صادرات نفت خام به یک حد معین میل نميکند و
شوکهای اقتصادی اثر دائمي بر میزان صادرات نفت خام دارد .نتایج آزمون دیکي-فولر در
جدول ( )2آورده شده است که نتایج بهدست آمده مؤید آن است که سری زماني میزان صادرات
نفت خام و میزان تخریب محیطزیست کشور ایستا از درجه واحد ميباشد.
الگو تصحیح خطا برداری( :)VECMبرای برآورد الگو تصحیح خطا برداری ،اولین مرحله تعیین
وقفه مناسب برای تفاضلها در الگوست .اما از آنجا که تعداد وقفههای الگوی  VECMدر تفاضل
متغیرها با تعداد وقفههای سطح متغیرها در الگو  VARمرتبط است ،با آگاهي از تعداد وقفه در
این الگو ،تعداد وقفه تفاضل متغیرها نیز در الگو  VECMشناسایي ميشود .در قسمت قبل وقفه
بهینه الگوی  VARیک انتخاب شد ،بنابراین وقفه تفاضل متغیرها در الگو  VECMصفر خواهد
بود .هدف از برآورد الگو در اینجا ،تعیین تعداد رابطههای بلندمدت بین متغیرهای الگوست .از
آنجا که الگو شامل دو متغیر است ،امکان وجود یک رابطه بلندمدت بین آنها وجود دارد .برای
آزمون این مسئله بنابر روش جوهانسن از آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه استفاده ميشود .اما
پیش از تعیین تعداد بردارهای همجمعي ،با دو مسئله تشخیص وجود روند و عرض از مبدأ در
کوتاهمدت و فضای همجمعي بلندمدت و تعیین رتبه ماتریس یا همان تعیین تعداد بردارهای
همجمعي بلندمدت روبهرو هستیم .نتایج آزمون همگرایي جوهانسن برای تعیین تعداد
رابطههای بلندمدت در حالتهای مختلف در جدول ( )3آورده شده است .الزم به ذکر است در
روش یوهانسن به منظور تعیین تعداد بردارهای همجمعي ،از آزمون اثر ( )Traceو آزمون
حداکثر مقدار ویژه ( )Max-Eigen Valueاستفاده ميشود.
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جدول ( )3نتایج آزمون همگرایی جوهانسن برای تعیین تعداد روابط بلندمدت در حالتهای مختلف
بدون روند

بدون روند

روند خطي

روند خطي

روند درجه دوم

حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

حالت چهارم

حالت پنجم

نوع روند دادهها

بدون جزء ثابت

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ

بدون روند

بدون روند

بدون روند

با روند

با روند

آماره اثر

0

0

0

1

0

حداکثر مقدار
ویژه

0

1

1

1

0

حالت آزمون

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )4آزمون همگرایی بردارهای هم انباشته بین متغیرهای صادرات نفت و تخریب محیط زیست
احتمال
(در سطح )% 5

مقادیر بحراني
(در سطح )% 5

مقایر آماره λtrace

مقادیر
ویژه

فرضیه مقابل
رابطه*

فرضیه صفر

0/00

15/49

56/34

0/64

بیش از صفر

0/05

3/84

3/24

0/08

بیش از یک رابطه

حداکثر یک رابطه بلند
مدت

مقایر آماره λmax

مقادیر
ویژه

فرضیه مقابل

فرضیه صفر

0/00

14/26

38/24

0/65

بیش از صفر

0/06

3/84

3/08

0/08

بیش از یک رابطه

احتمال
(در سطح )% 5

مقادیر بحراني
(در سطح )% 5

رابطه*

صفر رابطه بلند مدت

صفر رابطه بلند مدت
حداکثر یک رابطه بلند
مدت

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به وجود روند در دادههای این پژوهش ،نتایج حالتهای اول و دوم مورد نظر نیست.
همچنین با توجه به نوع روند مشاهده در دادهها پس از ترسیم آنها و همچنین بنابر نتایج
آزمون دیکيفولر ،روند درجه دوم در دادهها وجود ندارد ،بنابراین حالت پنجم نیز مورد نظر
نیست .حالت سوم بر این فرض استوار است که باوجود وجود عرض از مبدأ در رابطههای کوتاه-
مدت ،روند در رابطههای بلندمدت خنثي شده است و وارد رابطههای بلندمدت نميشود .در این
پژوهش ،حالت چهارم در نظر گرفته ميشود و بر اساس هر دو آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه،
دو رابطة بلندمدت در الگو تأیید ميشود .نتایج تفصیلي حالت چهارم در جدول ( )4آورده شده
است که وجود یک رابطه بلندمدت در سطح  95درصد اطمینان ،میان صادرات نفت خام و
میزان تخریب محیطزیست را اثبات ميکند .بر این اساس الگوی تصحیح خطای برداری برآورد
و نتایج آن در جدول ( )5گزارش شده است.
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جدول ( )5رابطه بلندمدت بین صادرات نفت خام و میزان تخریب محیط زیست
رابطه بلندمدت نرمال شده

میزان تخریب محیط زیست

صادرات نفت خام

1

-4/87

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( )5دیده ميشود که ضریب برآوردی منفي و معنادار ميباشد که رابطه
بلندمدت مثبت بین صادرات نفت خام و میزان تخریب محیطزیست را نشان ميدهد (الزم به
ذکر است معادله بیان شده در جدول ( )5به صورت نرمال شده گزارش شده است ،یعني معادله
بین صادرات نفت خام و میزان تخریب محیطزیست را مساوی با صفر قرار داده و سپس معادله
برآورد شده است) .در ادامه آزمونهای خوبي برازش مدل نیز بررسي شده است.
توابع واکنش آنی یا ضربهای :1برای بررسي اثر متقابل متغیرها از تکنیک توابع عکسالعمل آني
استفاده ميشود .در این روش ابتدا بر جزء اخالل هر کدام از معادلهها شوکي آني به اندازه یک
انحراف معیار وارد ميشود .سپس مسیر اثر این شوک بر متغیرهای درونزای معادلهها پیگیری
ميشود .پیگیری این اثر در قالب توابع واکنش آني بررسي ميشود .نتایج بهدست آمده نشان
ميدهد ،شوکهای وارده به میزان تخریب محیطزیست کشور به کندی تعدیل ميشود .افزون
بر این ،شوک واردشده بر میزان تخریب محیطزیست کشور تنها بر روی خود آن اثر معنيدار و
کوتاهمدتي دارد .دربارة شوک واردشده به میزان صادرات نفت خام نیز باید گفت که چنین
شوکي بر روی خود صادرات نفت خام تا چندین دوره تأثیر معنادار دارد؛ با یک وقفه در
سالهای دوم و سوم به بر روی میزان تخریب محیطزیست کشور اثر ميگذارد.
تجزیه واریانس :2یکي دیگر از نتایج الگو  ،VARتجزیه واریانس متغیرهای الگوست .تجزیه
واریانس بیانکننده سهم واریانس خطای پیشبیني برای هر متغیر است که به تغییرات خود و
شوکهای وارده به دیگر متغیرهای سیستم عطف داده ميشود .به بیان دیگر ،تجزیة واریانس
خطای پیشبیني ،نوعي آزمون علیت خارج از نمونه است که بنابر آن سهم نوسانهای هر متغیر
در واکنش به شوکهای وارد به متغیرهای درونزای الگو تقسیم ميشود .نتایج تجزیه واریانس
نشان داد نقش میزان تخریب محیطزیست کشور در واریانس صادرات نفت خام ناچیز ميباشد.
نتایج مربوط به کششهای بلندمدت ناشي از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تا حدودی
تاًییدکننده همین مسئله ميباشد .زیرا کشش میزان تخریب محیطزیست کشور حتي در
Impulse Response Function
Variance Decomposition

1
2
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بلندمدت نیز دارای مقادیر کمتر از  0/6ميباشد .این امر نشان ميدهد که در بلندمدت نیز
صادرات نفت خام نسبت به تغییرات میزان تخریب محیطزیست کشور انعطاف کمي از خود
نشان ميدهد.
برای اطمینان از صحت رابطه بلندمدت بهدست آمده بین صادرات نفت خام و میزان تخریب
محیطزیست در این قسمت یک سیستم سه متغیره شامل میزان صادرات نفت خام و میزان
تخریب محیطزیست و تولید ناخالص داخلي را تشکیل داده و سپس با استفاده از رابطه بین
تولید ناخالص داخلي و میزان تخریب محیطزیست در مورد صحت یا نادرستي رابطه بین
صادرات نفت خام و میزان تخریب محیطزیست نتیجهگیری صورت ميگیرد .نتایج برآورد رابطه
بین تولید ناخالص داخلي و میزان تخریب محیطزیست در جدول ( )7با استفاده از آزمونهای
همگرایي وجود روابط  VARآورده شده است .اما پیش از برآورد سیستم بلندمدت بین متغیرها
مشخص ميشود .نتایج بهدست آمده از آزمونهای همگرایي در جدول ( )6آورده شده است.
جدول ( )6آزمون همگرایی بردارهای هم انباشته بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تخریب
محیطزیست
احتمال
(در سطح )% 5

مقادیر بحراني
(در سطح )% 5

مقایر آماره
λtrace

مقادیر
ویژه

فرضیه مقابل

فرضیه صفر

0/00

15/49

25/67

0/55

بیش از صفر
رابطه*

صفر رابطه بلند مدت

0/15

3/84

3/09

0/06

بیش از یک رابطه

حداکثر یک رابطه بلند
مدت

احتمال
(در سطح )% 5

مقادیر بحراني
(در سطح )% 5

مقایر آماره
λmax

مقادیر
ویژه

فرضیه مقابل

فرضیه صفر

0/00

14/26

34/12

0/55

بیش از صفر
رابطه*

صفر رابطه بلند مدت

0/15

3/84

2/99

0/06

بیش از یک رابطه

حداکثر یک رابطه بلند
مدت

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به آمارههای λ traceو آماره  λmaxوجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای تولید
ناخالص داخلي و میزان تخریب محیط زیست اثبات ميشود .در مرحله بعد رابطههای بلندمدت
بین متغیرها استخراج ميشود .نتایج بهدست آمده از رابطههای بلندمدت بین متغیرها در
جدول ( )7آمده است:

تأثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیطزیست137...

جدول ( )7رابطه بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی و میزان تخریب محیطزیست
میزان تخریب محیطزیست

تولید ناخالص داخلي

1

-1/025

رابطه بلندمدت نرمال شده

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( )7دیده ميشود که معادله بلندمدت بین تولید ناخالص داخلي و میزان
تخریب محیطزیست از لحاظ آماری معنيدار بوده و عالمت آن نیز برابر انتظار ميباشد.
همانگونه که دیده ميشود رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلي و میزان تخریب
محیطزیست ميتواند دلیلي بر رابطه مثبت بین میزان صادرات نفت خام و میزان تخریب
محیطزیست باشد.
در این پژوهش همانند استرن ( )2004و سانگ و همکاران ( ،)2008به منظور آزمون نظریه
منحني زیست محیطي -کوزنتس ،رابطه میان میزان تخریب محیطزیست و تولید ناخالص
داخلي مورد بررسي قرار گرفته است .به منظور آزمون نظریه  ،EKC1بایستي ضریب تابع درجه
 2میان متغیر وابسته و متغیر مستقل برآورد شود .اگر قرار باشد فرضهای منحني کوزنتس
برقرار باشد بایستي ضریب متغیر خطي مثبت و ضریب متغیر توان دوم منفي باشد .نتایج برآورد
برای دوره زماني 1998 -2011به شرح جدول ( )8ميباشد.
جدول ( )8رابطه بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی و میزان تخریب محیط زیست (منحنی
کوزنتس)
میزان تخریب محیط زیست
)()Ln(OGEX
رابطه بلندمدت نرمال شده

1

تولید ناخالص داخلي
)Ln (GDP
-1/06

توان دوم تولید ناخالص
داخلي( ln(GDP))2
0/24

منبع :یافتههای تحقیق

از نظر عالئم پارامترهای بهدست آمده از رگرسیون برآوردی ،عالمت متغیر تولید ناخالص داخلي
مثبت ميباشد .لذا با افزایش تولید ناخالص داخلي ،شاخص تخریب محیطزیست افزایش
ميیابد ،چرا که افزایش رشد به بهای مصرف بیشتر انرژی حاصل شده است .انرژی به عنوان
یک نهاده اصلي نقش مثبتي در فرآیند تولید ایفا ميکند .لذا افزایش مصرف انرژی که خود
موجب افزایش تولید ميشود ،سبب افزایش تخریب محیطزیست گشته است .در مراحل اولیه
رشد اقتصادی ،آگاهيها درباره مشکالت زیستمحیطي پائین است و فنآوریهای سازگار با

Environmental Kuznets Curve
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محیطزیست نیز در دسترس قرار ندارد .از این رو با افزایش درآمد ،تا رسیدن به سطح آستانه،
افت کیفیت زیستمحیطي افزایش ميیابد اما پس از آن رفته رفته با بهبود درآمد سرانه کیفیت
محیطزیست نیز بهبود ميیابد.
همگام با سرعت یافتن توسعه اقتصادی ،شدت بهکارگیری منابع و فشار بر بخش کشاورزی،
مرحله خیز اقتصادی ،1نرخ تخلیه منابع از نرخ تولید مجدد منابع پیشي ميگیرد و تولید
پسماندها از نظر مقدار و سمیت  2افزایش ميیابد .در مراحل باالتر توسعه ،تغییر ساختار به سمت
صنایع و خدمات اطالعاتبر ،3همراه با افزایش آگاهيهای زیست محیطي ،الزام قوانین زیست-
محیطي ،تکنولوژی بهتر و مخارج زیستمحیطي باالتر سبب ميشوند تا تخریب و افت زیست-
محیطي کاهش یابد .زماني که درآمد به نقطه برگشت  EKCميرسد ،فرض ميشود که حرکت
به سمت بهبود کیفیت محیطزیست آغاز شده است .بنابراین ميتوان فرآیند توسعه اقتصادی را از
اقتصاد وابسته به کشاورزی پاک 4به اقتصاد صنعتي آلودهکننده 5و در نهایت اقتصاد خدمات پاک
ترسیم کرد (ارو.)1995 ،6

نتیجهگیری و پیشنهادها
در ادبیات اقتصادی دو دهه اخیر اثر آزادی تجاری بر تخریب محیطزیست بهطور زیادی مورد
بررسي قرار گرفته و بیشتر محققان یک رابطه نزدیک به منفي را بین این دو متغیر مالحظه
کردهاند .اما بررسي تجربي نقشي که توسط هر یک از اجزای تجارت خارجي بر محیطزیست
دارد ،به ندرت انجام شده است .در این پژوهش ،رابطه بین صادرات نفت خام و میزان تخریب
زیستمحیطي موجود در ادبیات اقتصاد محیطزیست مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج بهدست آمده از مدل برآورد شده نشاندهنده رابطه بلندمدت مثبت بین صادرات نفت
خام و میزان تخریب محیطزیست ميباشد .سپس برای اطمینان از صحت رابطه بلندمدت
بهدست آمده بین صادرات نفت خام و میزان تخریب محیطزیست یک سیستم سه متغیره شامل
میزان صادرات نفت خام و میزان تخریب محیطزیست و تولید ناخالص داخلي تشکیل شده است
1

Take-off stage
Toxicity
3
Information-intensive
4
Clean agrarian economy
5
Polluting industrial economy
6
Arrow, K. et al
2
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که نتایج سیستم برآوردی وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای تولید ناخالص داخلي و
میزان تخریب محیطزیست را اثبات کرد .رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلي و میزان تخریب
محیطزیست ميتواند دلیلي بر رابطه مثبت بین میزان صادرات نفت خام و میزان تخریب
محیطزیست باشد .سپس به منظور آزمون نظریه منحني زیست محیطي-کوزنتس ،رابطه میان
میزان تخریب محیطزیست و تولید ناخالص داخلي مورد بررسي قرار گرفته است .از نظر عالئم
پارامترهای بهدست آمده از رگرسیون برآوردی ،عالمت متغیر خطي تولید ناخالص داخلي مثبت
و ضریب توان دوم تولید ناخالص داخلي منفي ميباشد .لذا نتایج تحقیق گویای تاًیید منحني
کوزنتس محیطزیستي و نیز رابطه منفي بین آزادسازی تجاری و شاخصهای محیطزیستي در
مجموعه مورد بررسي است.
با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه مثل ایران حرکت به سمت افزایش صادرات
غیرنفتي از اولویتهای تجارت خارجي بهشمار ميآید ،پیشنهادهایي در راستای نتایج تحقیق
ارائه ميشود:
الف) در توسعه صادرات بخش کشاورزی با تمرکز بیشتر بر روی صادرات محصوالت فرآوری
شده با ارزشافزوده باال ،فعالیتهای بیشتری صورت گیرد و تا حد امکان از صادرات بیش از
اندازه نفت خام که تولید آنها فشار مضاعفي بر محیطزیست وارد ميکند پرهیز شود.
ب) دامنه پژوهشهای کاربردی در این حوزه بیشتر شده و دیگر اجزاء تجارت خارجي نیز مورد
بررسي قرار گرفته و سیاستهایي سازگار با محیطزیست در جهت توسعه تجارت خارجي گرفته
شود.
د) به جای صادرات محصوالت نفتي که منجر به آلودگي محیطزیست ميشود ميتوان با
خودکفایي در تولید ،هم نیاز داخلي را تاًمین کرده و میزان اشتغال را افزایش داد و هم به
افزایش تولید ناخالص داخلي کمک نمود و از این طریق آلودگي کمتری را به محیطزیست
تحمیل کرد .در این زمینه وظیفه دستگاههای اجرایي ،تحقیقاتي ،دانشگاهي و منطقهای تعیین
الگوی تولید مناسب در هر منطقه و پیشنهاد آن به کشاورزان و کارخانهها در جهت تاًمین
اهداف بلندمدت رشد بخشهای غیر نفتي و ایجاد محیطزیست سالم ميباشد.
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