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تاریخ پذیرش1393/05/22 :

چکیده
سیاستهاي تجاري آزاد به بازارها اين امكان را ميدهند تا تخصیص منابع را با بیشترين كارايي انجام دهند ،حال
آنكه سیاستهاي زيستمحیطي به دنبال مديريت و حفظ منابع زمین براي بهره برداري پايدار ميباشند .تضاد زماني
رخ ميدهد كه منابع ،از يک سو ،به افزايش تجارت و از سوي ديگر منجر به بهرهبرداري نادرست از محیط زيست
گردد .براي تخصیص بهینه توام ،توجه به اين دو بعد داراي اهمیت است كه سیاستهاي تجاري و سیاستهاي
زيستمحیطي در راستاي توسعه پايدار باشند .فرضیه پناهگاه آاليندگي تقابل بین سیاستهاي زيستمحیطي و
تجارت آزاد را به چالش ميكشد .اين پژوهش به منظور معرفي مالیاتهاي سبز و استانداردهاي زيستمحیطي
واردات براي حفظ محیطزيست و در نتیجه دستیابي به توسعه پايدار در اقتصاد گذار كشورهاي در حال توسعه اوپک
و ايران ميباشد .در واقع اين پژوهش با آزمون تلوري زيستمحیطي كوزنتس و فرضیه پناهگاه آاليندگي به كمک
دادههاي سري زماني  0331تا  1111در ايران به روش  OLSو با دادههاي پانل دوره  0331تا  1111كشورهاي
اوپک با ساختاري به نسبت همانند با دو روش  GLSو  GMMو مقايسه نتايج آن پرداخته است .نتايج پژوهش
نشان ميدهد كه تلوري زيستمحیطي كوزنتس را در ايران و كشورهاي اوپک نميتوان رد كرد و افزايش تجارت
با شاخص درجه باز بودن تجاري ،آلودگي را افزايش ميدهد .اين نتايج لزوم استفاده از مالیاتهاي سبز و
استانداردهاي زيستمحیطي واردات را نمايان ميكند.
طبقهبندی K32, K11,Q53,O13,F40: JEL

واژههای کلیدی :مالیاتهاي سبز ،استانداردهاي زيستمحیطي واردات ،توسعه پايدار ،اقتصادگذار ايران
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مقدمه
بحث «جهانيشدن اقتصاد» ،در دو دههي اخیر موردتوجه و عالقه اقتصاددانان قرار داشته،
بهگونهايكه اين پديده اقتصادي را سبب تشويق تجارت آزاد ،حذف قوانین و مقررات و برداشتن
موانع تجارت بینالمللي و در نتیجه تأمین اشتغال و باالرفتن سطح زندگي افراد ميپندارند .توجه
بیش ازحد به ابعادي از توسعه اقتصادي در دهههاي گذشته ،همزمان با بي توجهي نسبت به
بخشهاي مهم توسعه پايدار ،همچون آلودگيهاي زيستمحیطي ،آينده بشر را با خطرات زيادي
روبهرو كرده است .هودسن ( )1118بهمنظور بررسي موضوعهاي مربوط به تجارت ،سیاستهاي
زيستمحیطي و توسعه پايدار ،با استفاده از يک رهیافت توسعهاي بحث خود را آغاز نمود .به باور
وي توجه به حفظ محیطزيست نبايستي به عنوان يک جنبه ضد تجاري تعبیر شود؛ چرا كه
تجارت ميتواند بهعنوان يک ابزار مهم در جهت رسیدن به توسعهاي كه از لحاظ اقتصادي و
زيستمحیطي پايدار باشد ،تلقي گردد .هودسن خاطر نشان ميكند اگر در بلندمدت سیاستهاي
مربوط به حفاظت محیط زيست ،نیازهاي فزاينده مرتبط با فقر جهاني را ناديده بگیرند ،موفق
نخواهند بود .همچنین اگر مالحظههايي در زمینه محیطزيست و منابعطبیعي در نظر گرفته
نشود ،در آن صورت منافع نظام آزادسازي تجاري در بلندمدت حفظ نخواهد گرديد
(نوبرگ.)2118،
در سال  1132كتابي با عنوان محدوديتهاي رشد 1توسط میدو و همكاران به چاپ رسید كه
در آن ادعا شده بود ،محدوديتهاي زيستمحیطي در اواسط سده بیستويكم موجب فروپاشي
نظام اقتصاد جهاني خواهدشد .اصل بديهي اين كتاب آن است كه رشد اقتصادي ،به خودي خود
افزايش در آلودگيهاي زيستمحیطي را به همراه دارد .چرا آنروي ديگر سكه افزايش در
بهرهبرداري از منابع براي بهكارگیري درفرايند تولید كه الزمه رشد ميباشد ،افزايش درتولید
زباله ،پسماندها و انتشار بیشتر آاليندهها خواهد بود .ضمن آنكه بهرهبرداري از منابع ،خود نیز بي
تأثیر در آسیب رساندن به محیطزيست نخواهد بود .در دهه1111منحني زيستمحیطي كوزنتس
مطرح گرديد و بیان كرد كه مسیر توسعه يافتگي خود به اصالح تخريبهاي زيست محیطي
خواهد پرداخت .پس از اين بررسيها ،فرضیه پناهگاه آاليندگي 1مطرح شد و كشورهاي درحال
توسعه را مأمني براي صنايع آالينده جهان تصور كرد كه اين موضوع ميتواند توسعه پايدار اين
The Limits to Growth
Pollution Haven Hypothesis
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كشورها را با تهديدي جدي روبه رو كند .با توجه به بحث در مورد اثرات تجارت و رشد اقتصادي
بر محیطزيست ،در اينجا توجه به مباحث توسعه پايدار ضروري است .در دهههاي اخیر تأكید
اقتصاددانان محیطزيست بر بحث مالیاتهاي سبز كه از آن به عنوان مالیات بر آلودگي نیز ياد
ميشود و استانداردهاي زيستمحیطي نمايان گرديده است .از لحاظ نظري ،مالیاتهاي آلودگي
و استانداردهاي زيستمحیطي ابزار مناسبي براي كنترل و جبران هزينههاي خارجي خسارات
ناشي از آلودگي كه توسط مؤسسهها و كارخانهها به وجود ميآيند فراهم آورده است و میزان
انتشار آلودگي را به حد بهینه و پايداري تخفیف ميدهد (شعباني.)1833 ،
بيتوجهي به حفظ و نگاهداشت منابع طبیعي و مصرف بيرويه و تخريب آن ،به منزله ناديده
انگاشتن سرمايههاي ملي ،تزلزل ثروتهاي مادي و كاهش رفاه انساني است كه در نهايت به
نابودي اقتصادي منجر ميشود و از اين فرآيند ،رفاه آيندگان نیز آسیبپذير ميشود ،چرا كه رفاه
كنوني هر جامعهاي حاصل ثروتهاي طبیعي ماندگار از گذشتگان است و لذا تخصیص بهینه
مناب ع طبیعي و استفاده كارآمد از آنها در عمل ،رشد و توسعه اقتصادي را درپي دارد و تعالي
فنآوري تولید و رفاه ملي را موجب ميشود (محمودي .)1838،اين پژوهش در پي آن است در
يک چهارچوب نظري اثرات رشد اقتصادي و تجارت آزاد را بر آلودگيهاي زيستمحیطي توضیح
دهد ،آنگاه برآوردهاي تجربي مربوط به اقتصاد ايران و كشورهاي اوپک ( )OPECرا با
نتیجهگیريهاي نظري مقايسه كند.
در دهه ،1111با مشاهده شواهدي مبني بر وجود رابطه بین شاخصهاي مختلف تخريب محیط-
زيست و درآمد سرانه به صورت  Uمعكوس ،همانند رابطه موجود بین درآمد سرانه و نابرابري
درآمد در منحني كوزنتس اولیه ،منحني كوزنتس در پژوهشهاي مربوط به محیطزيست نیز وارد
و رابطه ياد شده بین رشد اقتصادي و شاخصهاي مربوط به آاليندگي (كیفیت محیطزيست) به
صورت  Uمعكوس ،به منحني زيستمحیطي كوزنتس ( 1)EKCمعروف شد .در مراحل اولیه
فرآيند صنعتيشد ن ،با توجه به اولويت باالي تولید ملي و سطح اشتغال نسبت به محیطزيست
پاك ،استفاده از منابعطبیعي و انرژي براي رسیدن به رشد اقتصادي باال ،افزايش و درنتیجه انتشار
آلودگي گسترش مييابد .در اين مرحله با توجه به درآمد سرانه پايین ،بنگاههاي اقتصادي قادر
به تأمین مالي هزينههاي كاهش آلودگي نیستند و به نوعي آثار زيستمحیطي رشد اقتصادي
ناديده گرفته ميشوند .اما در مراحل بعدي فرآيند صنعتيشدن ،پس از رسیدن اقتصاد به سطح
Environmental Kuznets Curve
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معیني از درآمد ملي سرانه ،هم زمان با افزايش درآمد سرانه ،توجه به وضعیت محیطزيست داراي
اهمیت و ارزش بیشتري ميشود .محققان عاملهاي مؤثر در نزوليشدن منحني را در بخشهاي
مختلف بیان كردهاند كه در اين بخش به بیان آنها پرداخته ميشود .برخي از اين عاملها به رفتار
مصرفكنندگان و برخي ديگر به رويدادهايي اشاره دارند كه در طرف تولید رخ ميدهد.
 -1تقاضا براي محیطزيستي باكیفیت مطلوب :به طور معمول اين گونه تصور ميشود كه بعد از
رسیدن درآمد به يک سطح مشخص ،تمايل به پرداخت 1افراد براي محیطزيستي تمیز ،پرشتابتر
از درآمد رشد ميكند (روكا -2 .)2118،سرمايهگذاري براي محیطزيست :حركت از سرمايهگذاري
ناكافي به سوي سرمايهگذاري كافي براي بازگرداندن كیفیت محیطزيست كه مستلزم گذراندن
مراحل رشد است ،ميتواند مبنايي براي نزولي شدن  EKCباشد (دينا -8 .)2111،اثرات تولیديِ
رشد (مقیاس ،فنآوري ،تركیب داده و ستانده) :اثرات تولیدي بهطور كلي به اثراتي اشاره ميكند
كه از وجوه مختلف تولیدكاال و خدمات نشأت ميگیرد .آن روي ديگر سكه رشد اقتصادي ،افزايش
در حجم تولید كاال و خدمات است .با فرض ثبات ساير شرايط ،روشن است كه افزايش در مقیاس
تولید ،تخريب محیطزيست را هم افزايش خواهد داد -1 .تجارت بینالملل :يكي از عاملهايي
است كه در استدالل براي  EKCيا به بیان بهتر ،براي توضیح تنزل شاخصهاي آلودگي و تخريب
محیطزيست در كشورهاي پردرآمد ،به كار گرفته شده ،تجارت بینالملل ميباشد .صرف نظر از
اثرات غیرمستقیم تجارت بر سطح كیفي محیطزيست كه بهعنوان مثال ،در قالب اثرات تولیديِ
مقیاسي (با افزايش صادرات) و اثرات تولیديِ تركیبي (ناشي از افزايش درآمدي كه از تجارت
حاصل ميشود) ظاهر ميگردد ،تجارت اثر ديگري هم دارد :گسترش تجارت باعث ميگردد صنايع
آالينده در كشورهاي درحال توسعه متمركز شوند .اين اثر اغلب با نام فرضیههايي همچون فرضیه
انتقال 2و فرضیه پناهگاه آلودگي بیان شده است .اگر اين نظرها پذيرفتني باشند ،كشورهاي توسعه
يافته دو راه بیشتردر پیش روي خود ندارند كه هردو نیز ناخوشايند است :براي حفظ دستاوردهاي
محیطزيستيِ خود ،به روشهاي خودكفايي و( ...يعني عدم گسترش تجارت) بپردازند كه اين
فرايند به عدم رشد و بلكه كاهش درآمد در سطح جهاني آن منجر خواهد شد ،يا اينكه به تجارت
آزاد روي آورند كه آن هم به آلودگي بیشتر در سطح جهاني خواهد انجامید (داسگوتا و
همكاران -1 .)2111،مقررات :آلودگي افزايش خواهد يافت مگر اينكه مقررات زيستمحیطي
Willingness to pay
Displacement Hypothesis
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تقويت شوند (دينا .)2111،تصور بر اين است كه نهادهاي اجتماعي الزم براي اعمال مقررات
زيستمحیطي ،همراه با رشد اقتصادي ترقي پیدا ميكنند .داسگاپتا ميگويد :كشورهاي درحال
توسعه هم اكنون در حال گذار از سیاستهاي فرمان و كنترل  1به سوي مقررات بازار محور 2
هستند .اين در حالي است كه نهادهاي مقرراتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته وجود نداشته و
يا در صورت وجود ،ضعیف عمل ميكنند.
به طور خالصه در بسیاري از فرضیهها ،تجارت و اثرات آن ،از سه راه رشد اقتصادي ،پیشرفت
فنآوري و افزايش درآمد اثرات مثبت بر محیط زيست بهجاي ميگذارد .اثرات درآمدي بر
محیطزيست در منحني كوزنتس ،كه بهصورت رابطه  Uوارونه بین درآمد و كیفیت محیطزيست
ميباشد ،در دو قسمت نظري زير خالصه ميشود:
از آنجايي كه ،در جهان توسعه يافته ،شدت و سختگیريِ مقررات محیطزيستي به همراه افزايش
درآمد سرانه ،افزايش يافته و همچنین ،هزينه رعايت مقررات محیط زيستي در طول زمان ،پیوسته
درحال افزايش بوده و براي مثال تنها در اياالت متحده آمريكا در سال  2111میالدي ،اين هزينه
بالغ بر  131میلیارد دالر معادل با  2/1درصد از  GNPاين كشور برآورد شده است ،لذا اختالف
در هزينه تولید ،ميتواند منشأ پديد آمدن نوعي مزيت نسبي گردد .بنابراين ميتوان اينگونه
نتیجه گرفت ،كشورهاي در حال توسعه يک مزيت نسبي در تولید كاالهاي آالينده داشته و يا
خواهند داشت .فرضیه پناهگاه آلودگي يا به اختصار  ،8PHHادعا ميكند :با وجود اين مزيت
نسبي ،ممكن است "جنوب"(كشورهاي در حال توسعه) در تولید كاالهاي كثیف تخصص يابد،
در حالي كه" شمال" (كشورهاي صنعتي) در تولید كاالهاي تمیز تخصص پیدا كرده و براي
تأمین نیازهاي خود در زمینه كاالهاي كثیف ،به "جنوب" اتكا كند .سازوكار چنین رخدادي
بدين صورت است كه :افزايش هزينههاي ناشي از مقررات زيستمحیطي ،سبب ميشود با
گسترش تجارت ،صنايع آالينده كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه پناه بیاورند
و در آنجا متمركز شوند.
اگر  PHHبا واقعیت همراه باشد ،آنگاه ممكن است EKC ،كاهش خالصي را در آلودگي بیان
نكند ،بلكه يک انتقال آلودگي از شمال به جنوب را نشان دهد .بنابر آنچه بهطور ضمني در فرضیه
command-and-control

1

market-oriented
Pollution Haven Hypothesis
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پناهگاه آلودگي مطرح ميشود ،رقابت صنعتي ميبايست از مقررات محیط زيستي متأثر گردد.
لیكن نتايج پژوهشها در اين زمینه تا حد زيادي متنوع و گاهي متضاد است .براي مثال برخي
پژوهشها همچون توبي ( ،)1111جاف و همكاران ( )1111و جانیک و همكاران ( )1113هیچ
نشانهاي مبني بر اينكه شدت و سختگیري مقررات محیطزيستي در يک كشور ،تجارت
محصوالت به اصطالح كثیف را متأثر ميكند ،نیافتند .در مقابل پژوهشي درباره نسبت واردات به
صادرات صنايع كثیف كه توسط ماني و ويلر ( )1113انجام شده است ،نشانههايي از وجود
پناهگاههاي موقت آلودگي به دست داده است .همچنین لوكاس و همكارانش ( )1112و نیز
بردسال و ويلر ( )1118نشان دادهاند در دورههايي كه مقررات محیطزيستي OECD
سختگیرانهتر بوده ،شدت آلودگي در كشورهاي در حال توسعه بیشترين رشد را داشته است.
آنتويلر و همكارانش ( )2111تأثیر آزادسازي تجارت را بر مقادير شهري غلظت آاليندهي
دياكسید سولفور ،بررسي كرده و نشانههايي از پناهگاه آلودگي را بهدست آوردهاند .نتايج تحقیق
آنان توسط بررسي كاملتري كه توسط كول و الیوت ( )2118انجام شده ،تأيید ميگردد .وانبیرس
و واندنبرگ ( )1113نیز نتايجي بهدست آوردهاند كه نشان ميدهد مقررات بر الگوهاي تجارت
اثر ميگذارد ،اگرچه هاريس و همكارانش ( )2112ادعا ميكنند اگر اثرات ثابت در مدل گنجانده
شود ،ديگر چنین نتايجي بهدست نخواهد آمد .در تحول جديدي كه توسط لوينسون و تیلور
( )2112و نیز ادرينتون و مینیر ( )2118در اين ادبیات صورت گرفته ،مسائل درونزايي به طور
خاصي بررسي و استدالل شده است كه با مقررات محیطزيستي بايد به مثابه موانع تجاري ثانويه،
يعني ابزاري براي محافظت از صنايع داخلي ،رفتار شود .اين پژوهشها دريافتند هنگامي كه با
مقررات زيستمحیطي اياالت متحده آمريكا همچون متغیري درونزا برخورد ميشود ،الگوهاي
تجاري از آن متأثر ميگردند.
به منظور يافتن پاسخي براي اين پرسش كه چرا بهرغم پیشبیني بسیاري از پژوهشهاي نظري،
نشانههاي پناهگاه آلودگي در حدي گسترده ديده نشده است ،عالوه بر مباحث درونزايي ،چندين
دلیل ديگر نیز پیشنهاد شدهاند .يكي از اين استداللها اين بوده است كه اگر چه هزينههاي
رعايت مقررات زيستمحیطي به طور مطلق ،بزرگ جلوه ميكند ،اما به عنوان نسبتي از هزينه
كل بنگاه ،اغلب رقمي كمتر از  2الي  1درصد است .1لیكن پژوهشهاي بسیاري ،نشان دادهاند
كه همچنان هزينههاي كنترل آلودگي در مقايسه با ديگر هزينههاي كسب وكار ،چندان نقش
Walter, 1973 ,1982; Tobey,1990; Dean,1991; Xepadeas and De Zeeuw,1999
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تعیین كنندهاي در جابهجايي صنايع ايفا نميكنند (داسگوتا .)2111،بهطور فهرستوار توجیههاي
ديگر عبارتند از :سرمايهبر بودن صنايع آالينده ،وابستگي صنايع سنگین به بازارهاي خانگي ،اين
واقعیت كه كشورهايي با مقررات ضعیف ،ممكن است ويژگيهايي داشته باشند كه نقش
تعیینكنندهاي در جريان ورودي سرمايهگذاري خارجي دارند ،مانند :فساد ،رشوه و ،...قوانین
مبهم ،متغیر و نظام قانونگذاري نامطمئن ،نبود تأسیسات زيربنايي مناسب و اين مسئله كه
سرمايهگذاران خارجي ممكن است نگران شهرت و اعتبار بینالمللي خود بوده و دوست نداشته
باشند به عنوان استفادهكنندگان از ضعف در مقررات زيستمحیطي ،شناخته شوند .در ايران و
كشورهاي اوپک نیز به علت اينكه اقتصاد در مسیر توسعهيافتگي و به نوعي اقتصاد گذار و باالرفتن
رشد اقتصادي و تجارت و صنعتي شدن و در راستاي پیوستن به سازمان تجارت جهاني ()WTO
گام برميدارند ،توجه به اثرات آزادسازي تجارت و تجارت آزاد بر انواع مختلف محیطزيست بیش
از پیش اهمیت يافته و براي دستیابي به توسعه پايدار استفاده از ابزار رويارويي با آلودگيها
ضروري به نظر ميرسد .ضرورت حضور مالیاتهاي سبز و استانداردهاي زيستمحیطي در مسیر
توسعه پايدار :امروزه محیطزيست به عنوان يكي از مهمترين اركان توسعه پايدار قلمداد ميشود
و توسعه ديگر بخشهاي اقتصادي و اجتماعي در گروي پايداري و كاركرد صحیح آن معنا و
مفهوم پیدا ميكند .براي دستیابي به كیفیت مناسب محیطزيست روشهاي متفاوتي وجود دارد.
در يک تقسیمبندي ،بعضي از روشها مستلزم دخالت مستقیم دولت در تعیین میزان مجاز دفع
آلودگي 1و برخي به صورت ايجاد محدوديت در میزان تجمع مجاز آاليندهها 2ميباشند (خوش
اخالق.)1833،
به داليل گوناگون اقتصادي مقررات توسط دولت وسیله مناسبي براي حفظ يا بهبود كیفیت
محیطزيست نیست .زيرا ،اعمال اينگونه روشها ،هزينههاي سرسامآوري بههمراه داشته و كار
سادهاي نميباشد .ضمن اينكه ناكارايي واحدهاي پیشین بدون تغییر باقي ميماند .درنهايت
انجام سیاستي كه واحدهاي كاراتر را تشويق كند تا آلودگي بیشتري را كاهش دهند ،تحت
سیاستهاي يكنواخت دولت ،انگیزه بروز نمييابند .در واقع اين سیاستها از بنگاهها با كاراييها
و هزينه نهايي متفاوت خواسته ميشود كه يكسان عملكنند و اين ما را از كارايي دور ميكند .با
توجه به نارساييهاي غیر بهینه بودن روش اعمال مقررات مستقیم دولت ،اقتصاددانان سعي
Emission Standards
Concentration Standards

1
2
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نمودند سازوكار هايي را ايجاد نمايند كه موجب ارتقاء كارايي استفاده از محیطزيست طبیعي
گردد .سه روش استفاده از نظام قیمت براي دستیابي به هدفهاي كیفیت محیطزيست عبارتند
از :روش اول؛ پس از تعیین میزان قابل تحمل از انواع آلودگي ،براي تشخیص چگونگي رسیدن
به اين میزان حداكثر آلودگي مجاز در محیطزيست ،تعداد سهام مشخصي (بهعنوان مثال،
1111سهم با آلودگي معادل 1/1111حدمجاز) در اختیار زيانديدگان احتمالي كیفیت قرار داده
تا آنان خود به طور مستقیم با تولیدكنندگان كه نیاز به خريد سهام دارند وارد معامله شوند و
قیمت آن مانند هر كاالي ديگري از راه عرضه و تقاضا در بازار تعیین ميشود .بر اين روش
انتقاداتي وارد ميباشد (همان )1833،و با نام اصول پرداخت توسط آلودهكنندگان محیطزيست1
نامیده ميشود .در روش دوم نیز دولت پس از تعیین تعداد سهام دفع آلودگيها ،همانند روش
اول ،سهام بهوجود آمده را اينبار در اختیار آلودهكنندگان محیطزيست قرار داده تا آنان بتوانند
سهام خود را به عنوان فروشنده در بازار ارائه نموده و عالقهمندان به بهبود با آنان وارد معامله
گردند .اين روش نیز نارساييهايي همچون انحراف تابع تقاضا را در بردارد .اين روش با عنوان
اصل "قرباني آلودگي ،هزينه ميپردازد" 2نامگذاري ميشود .در روش سوم ،دولت قیمتهايي
براي دفع و پخش آلودگيهاي محیطزيست را تعیین ميكند ،يعني تولیدكنندگان ميتوانند هر
میزان كه بخواهند آلودگي وارد محیطزيست نمايند و بهاي آن را نیز با قیمتهاي تعیین شده
توسط دولت پرداخت نمايند .در صورت برقراري اين روش با نام "روش دريافت هزينه دفع"،8
واحدهاي تولیدي ،پیوسته در فكر چارهانديشي براي كاهش آلودگيهاي ايجادي خود بوده ،و در
اين مسیر از روشهاي تجهیز ماشینها و تغییر روش تولید خود استفاده ميكنند .در واقع در اين
روش ،واحدهاي كارا باقي مانده و واحدهاي ناكارا حذف ميشوند.
يكي از پايههاي مهم مالیات است .اين مالیات بهعنوان ابزار سیاستي مالي آثار تخصیصي به دنبال
دارد .مالیاتهاي سبز به دو گروه تقسیم ميشوند :مالیاتهاي مستقیم و مالیاتهاي غیرمستقیم
زيست محیطي.
الف) مالیاتهاي مستقیم زيستمحیطي (مالیاتهاي پیگويي)

Polluters pays principles

1

Victim pays principles
Effluent Charges

2
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اين مالیاتها داراي نرخ معین هستند بهطوري كه نسبت به هر واحد انتشار آالينده يا تخريب
زيستمحیطي وضع ميشوند .نرخ مالیات با هزينه نهايي اجتماعي در سطح كارآمد اجتماعي
انتشار آلودگي برابر است .سطح كارآمد اجتماعي انتشار آلودگي هنگامي رخ ميدهد كه منافع
نهايي منتج از رفع آلودگي براي شركتها برابر هزينه نهايي اجتماعي انتشار آاليندهها باشد .به
طوركلي مالیاتهاي پیگويي با باال بردن قیمتهاي آلودگي از راه افزايش هزينههاي اجتماعي
باعث ميشود كه آلودهكنندگان با هزينههاي اجتماعي و شخصي اقدامهاي خود روبهرو شوند.
ب) مالیاتهاي غیرمستقیم زيستمحیطي
مالیاتهاي غیرمستقیم زيستمحیطي با استفاده از سازوكار قیمتگذاري تشويقي موجب ميشود
تا تولیدكنندگان و مصرفكنندگان رفتارهاي دفع و انتشار آلودگي خود را تغییر دهند .در اين
نوع مالیات به جاي اخذ مالیات مستقیم برحسب واحد آلودگي ،مالیات را بر نهادههاي تولیدي يا
كاالهاي مصرفي كه استفاده از آنها منجر به آسیبپذيري محیطزيست ميشود وضع ميكنند.
با توجه به بار مالي مالیاتهاي سبز براي بنگاهها و اشخاص و نیز به دلیل جديد بودن موضوع
اعمال اين گونه مالیاتها اجراي آنها با مقاومتهايي روبه رو خواهد شد .از سوي ديگر تمام
بخشهاي اقتصادي كه به گونهاي از كمکها ،معافیتها و يارانههاي دولتي استفاده ميكنند و
حیات آنها وابسته به حمايت دولت است در برابر اين پايه جديد مالیاتي واكنش نشان ميدهند.
روند طرح و اجراي مالیاتهاي سبز در كشورها متفاوت است .در جدول ( )1تاريخچه مختصري
از اين روند در كشورهاي عضو  OECDمطرح ميشود.
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جدول( )1پیامدهاي اجراي مالیات زیست محیطی برآالیندهها
كشور

توضیحات

استرالیا

مالیات بر زباله در سال  1131در اين كشور اجرا درآمد و مالیات بر انرژي گاز و الكتريسته در سال1111معرفي شد .نرخ مالیات
بر الكتريسته در اواسط سال 2111افزايش يافت.

بلژیك

درسال 1118بلژيک مالیات جديدي را نسبت به فرآوردههاي انرژي معرفي نمود.

دانمارک

در سال 1112مالیات بر دياكسیدكربن سوختها معرفي شد و اصالح كل نظام مالیاتي با تكامل مستمر مالیاتهاي انرژي تا
سال 2112برنامهريزي شد .هدفهاي اصلي اصالحي عبارت است از :كاهش نرخهاي نهايي مالیاتي در كلیه طبقههاي درآمدي،
رفع مفرهاي قانوني مالیات و انتقال تدريجي درآمد مالیاتي از درآمد و كار به مالیات ناشي از منابع آلودگي و زيستمحیطي
جديد .البته بسیاري از اين مالیاتها از معافیت بيشمار و ساختار پیچیدهاي كه ممكن است اثربخشي محیطزيست را كاهش
دهند برخوردارند.

فنالند

نخستین كشوري است كه مالیاتهايي را معرفي نمود كه بهطور اخص انتشار دياكسید كربن را هدفگیري نمود .مالیات بر
كربن سوختهاي فسیلي در سال 1111معرفي شد.

فرانسه

در سال 1111تجديد ساختار مالیاتهاي مرتبط زيستمحیطي آغاز شد كه شامل گسترش مالیات عمومي بر فعالیتهاي آالينده
مالیات بر سوختهاي فسیلي و الكتريسته بود.

آلمان

آلمان اصالح مالیات اكولوژيكي را در اوايل  1111به اجرا در آورد .هدف اصلي از اين اصالحها ايجاد تشويقهايي براي ذخیره
انرژي و تسهیل تغییر صنعتي تامین بودجه برنامههاي انرژي تجديدشدني و افزايش كار از راه كاهش بار مالیات بركار بود .اين
اصالحها م شتمل بر افزايش نرخ براي مالیات الكتريسته و نفت بود.

ایتالیا

در سال 1113مالیاتهاي زيستمحیطي مشتمل بر مالیات بر  CO2سوختهاي فسیلي معرفي شد.

هلند

هلند در سال 1133مالیات عمومي سوخت و در سالهاي  1111 ،1111تعدادي از مالیاتهاي زيستمحیطي شامل مالیات زباله
و مالیات بر سفرههاي آب زيرزمیني را معرفي نمود.

سوئد

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

انگلیس

نروژ
سوئیس

منبع:

مالیات بر زباله در سال  1111به اجرا درآمد .درآمد حاصل از اين مالیات براي كاهش حقوق تامین اجتماعي تخصیص يافت و
عوارض تغییر آبوهوا بر صنعت در سال  2111معرفي شد .مالیات بر شن و ماسه و صخرههاي دستنخورده در سال 2112
معرفي شد.
درسال 1111مالیات بر  CO2و مصرف نفت خام معرفي شد.
در همهپرسي كه در سپتامبر سال  2111در اين كشور برگزار گرديد دو طرح مربوط به اصالح مالیات سبز تايید شد كه عبارت
بودند از )1 :مالیات بر كلیه انرژي تجديدنشدني كه درآمد حاصل از آنها براي كم كردن حقوق تامین اجتماعي استفاده شود.
 )2عوارض اندك انرژيهاي تجديدنشدني كه درآمد آن براي ارتقاء منابع انرژي تجديدشدني و افزايش كارايي انرژي استفاده
ميشد.

()OECD,2111

اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر شیوه پژوهش ،بهصورت توصیفي تحلیلي ميباشد.
براي گردآوري مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش كتابخانهاي (مانند كتابها ،مجلهها،
مقالهها و پاياننامهها) استفاده شده است و براي برآورد از روشهاي  OLSبراي دادههاي سري
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زماني ايران GLS ،و پانل پويا  )GMM(1براي دادههاي پانل كشورهاي اوپک ،با استفاده از نرمافزار
 Eviewsو  Stataاستفاده ميشوند.

روش تحقیق
در اين پژوهش به منظور برآورد اثرات شاخصهاي آزادسازي تجاري و درآمد سرانه بر میزان
انتشار آاليندگي محیطزيست در ايران ،با توجه به منحني زيستمحیطي كوزنتس و فرضیه
پناهگاه آاليندگي كه اشاره شد ،مدل زير به دو صورت سري زماني براي كشور ايران و پانل ديتا
براي كشورهاي منتخب خاورمیانه و آفريقايي برآورد گرديد .الگوي كلي تحقیق به صورت رابطه
( )1است.
)Y=f (GDP, Trade, N
() 1
كه  yشاخص مربوط به متغیر محیطزيست به عنوان متغیر وابسته و  GDPشاخصهاي مربوط
به متغیر تولید Trade ،شاخص مربوط به متغیر تجارت و  Nمتغیرهاي غیر از تجارت و تولید
(همچون جمعیت) ميباشد .در ابتدا رابطه رگرسیوني مربوط به اقتصاد ايران با دادههاي سري
زماني به حالت لگاريتمي به صورت رابطه ( )2است.
Lnct =α +α1 LnYt+ α2 (LnYt) 2 + α3LnMt + α4Ln PXt + α5LnPMt + α6LnTt
() 2
+εt

بهطوري كه در آن C :شاخص انتشار آاليندگي Yt ،درآمد سرانه در سال  M ،tسهم تولیدات
كارخانهاي از تولید ناخالص مليPX ،سهم صادرات كاالهاي مربوط به صنايع آالينده از كل
صادرات PM ،سهم واردات كاالهاي مربوط به صنايع آالينده از كل واردات T،شاخص درجة باز
بودن اقتصاد به صورت نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلي ميباشند .شاخص
انتخاب شده از محیطزيست اقتصاد ايران به دلیل اهمیت و دردسترس بودن دادهها ،شاخص
آلودگي  CO2ميباشد .اين شاخص همانطور كه در تحقیق  )1111( OECDو آنكتاد ()2111
اشاره شده است ،داراي جامعیت بااليي در اندازهگیري آلودگي محیطزيست است .دادههاي مربوط
به كاالهاي كثیف و پاك در پژوهش تبديل دادههاي گرفته شده از گمرك تهران و اصفهان برابر
استاندارد  ISICميباشد .داده هاي مربوط به صادرات و واردات و تولید و آلودگي از نرمافزار
 WDI2111گرفته شده است .دوره زماني مورد بررسي ،سالهاي  1131-2113ميباشد.

Generalized Method of Moments

1
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مانايي متغیرهاي تحقیق با دو روش ( ADFديكي فولر تعمیم يافته) و انگل گرنجر در جدول ()2
به صورت خالصه آمده است.
جدول()2بررسی مانایی متغیرها در روش  OLSبا استفاده از معیارهاي دیکی فولر تعمیم یافته
و فیلیپس پرون
نام متغیر توضیحی
لگاریتم شاخص آلودگی )C( CO2
لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی سرانه با یك تفاضل
())D(GDP2
لگاریتم درجه بازبودن تجاري با یك تفاضل ())D(T
لگاریتم سهم تولیدات كارخانهاي از تولید ناخالص ملی با یك
تفاضل ()M
لگاریتم سهم صادرات كاالهاي مربوط به صنایع آالینده
از كل صادرات با یك تفاضل ()PX
لگاریتم سهم واردات كاالهاي مربوط به صنایع آالینده از كل
واردات با یك تفاضل ()PM
لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه ()GDP
لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه با یك تفاضل ())D(GDP

آماره دیکی فولر تعمیم یافته

آماره فیلیپس-پرون

***-1/111

***31

***-1/811

***11

***-8/833

***21

***-1/111

**21

***-1/182

***111

***-1/831

***81

1/1

8/1

***-1/3

***81

منبع :يافتههاي تحقیق؛ **معناداري در سطح11درصد و *** معناداري ضرايب در سطح 11درصد

همانطور كه شاخصهاي مانايي نشان ميدهند ،متغیرهاي مدل همگي با يک تفاضل مانا
ميشوند.
مدل مربوط به كشورهاي منتخب اوپک با دادههاي پانل و دو روش برآورد پانل ديتا و  GMMبه
صورت زير ميباشد:
2
Lncit =α +α1 LnYit+ α2 (LnYit) + α3LnNit +α4LnTit +εit
() 8
 εitخطاي تصادفي است كه به صورت زير بیان ميشود:
εit = µi + £it
() 1
يعني خطاي تصادفي هم اثرات ثابت  µiو هم اجزاي  £itرا شامل ميشود كه هر دو ويژگي و
فروض برآورد كننده كالسیک را دارا هستند .دادههاي مورد نیاز از بانک جهاني و نرم افزار
 WDI 2111گرفته شده است .كشورهاي مورد بررسي در اين پژوهش مشتمل بر  11كشور
منتخب اوپک (شامل ايران) بوده كه تا حد امكان از نظر ساختار اقتصادي همانند هستند .در
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اين پژوهش به بررسي اثر رشد اقتصادي ،جمعیت و آزادي تجاري بر آلودگي هوا در دوره زماني
1111-2113پرداخته ميشود .براي انجام كار از الگوي پانل ديتا استفاده شده است .يكي از
مزيتهاي مهم الگوي پانل اين است كه ناهمگني در كشورهاي مورد بررسي شرايط مناسبي را
براي برآورد ضرايب الگو فراهم ميآورد .همچنین ،ناهمگني كشورها در ضرايب برآوردي الگو
لحاظ ميشود .اين  11كشور بهطور معمول ،داراي تفاوتهايي در زمینههاي اقتصادي ،سیاسي،
اجتماعي و فرهنگي هستند .از اين روي ،ناهمساني زيادي بین دادههاي اين كشورها وجود دارد.
براي برطرف كردن نارسايي برآوردكنندهها از روش حداقل مربعات تعمیم يافته ) (GLSاستفاده
شده است .قبل از برآورد مدل نیاز به آزمون ناهمساني واريانس ( )LRبا توزيع كاي دو ميباشد.
فرض صفر مبني بر واريانس همساني و فرض مقابل ناهمساني واريانس ميباشد .در صورتيكه
استفاده از روش اثرات تصادفي پذيرفته شود اين آزمون انجام ميشود.
در مورد دادههاي تابلويي نميتوان براي آزمون مانايي از آزمون ديكي فولر و ديكي فولر تعمیم
يافته ( 1)ADFبهره جست ،بلكه الزم است به نحوي مانايي جمعي متغیرها آزمون شود .بدين
منظور ميتوان از روشهاي آزمون لوين ،لین و جو ( ،2 )LLCآزمون ايم ،پسران وشین (،8 )ISP
آزمون برتونگ  ،1آزمون فیشر–ديكي فولر و آزمون هادري 1استفاده كرد.
جدول( )3بررسی مانایی متغیرها پانل با استفاده از معیارهاي مربوطه
نام متغیر توضیحی
لگاریتم شاخص آلودگی )C( CO2
لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی
سرانه ())D(GDP2
لگاریتم درجه بازبودن تجاري
())D(T
لگاریتم سهم تولیدات كارخانهاي
از تولید ناخالص ملی ()M

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره كاي اسکوئر

)Levin, lin & chu t(llC

فیشرADF-

ISP

آزمون فیشرpp-

**-3/11

**82/1

**-1/11

**28/2

**-3/82

**88/2

**-1/11

**13/2

**-1/13

**18/8

**-3/81

**28/8

**-1/12

**13/1

**-3/28

**22/2

1

Augmented Dickey-Fuller Test
Levin, Lin and chu

2

IM, pesaran and shin

3

Breitung
Hadri

4
5
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ادامه جدول( )3بررسی مانایی متغیرها پانل با استفاده از معیارهاي مربوطه
نام متغیر توضیحی

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره كاي اسکوئر

)Levin, lin & chu t(llC

فیشرADF-

ISP

آزمون فیشرpp-

لگاریتم سهم صادرات كاالهاي
صنایع آالینده از كل صادرات

**81/8

**-1/13

**-1/11

**81/1

()PX
لگاریتم سهم واردات كاالهاي
صنایع آالینده از كل واردات

**21/1

**-1/12

**-1/11

**11/1

()PM
لگاریتم تولید ناخالص داخلی
سرانه ()GDP

منبع :يافتههاي تحقیق؛

**

**-3/13

معناداري در سطح 11درصد و

**11/1
***

**-1/18

**11/1

معناداري ضرايب در سطح 11درصد

آمارههاي مورد بررسي مانايي متغیرها پانل با استفاده از معیارهاي مختلف با آمارههاي بحراني
خود در سطح  1/11مقايسه شدهاند .فرضیه صفر در اين آزمونها وجود ريشه واحد و عدم وجود
مانايي متغیرهاي تحقیق ميباشد .احتمال معناداري آمارههاي ياد شده همه كمتر از  1/11شده
است كه نشان از رد فرضیه صفر ميباشد .همانطور كه آماره شاخصهاي مانايي نشان ميدهند،
متغیرهاي مدل همگي در سطح مانا هستند.
در الگوي پانل مورد استفاده در اين تحقیق ابتدا مسأله ناهمگني واحدها توسط آماره  Fلیمر
بررسي ميشود .در صورت تأيید ناهمگني ،الگو از راه دادههاي تابلويي برآورد ميشود ،در غیر اين
صورت ،به روش  OLSبرآورد ميشود؛ زيرا تنها دادهها روي هم انباشته شدهاند و تفاوت میان
آنها ناديده انگاشته ميشود .با توجه به آماره  Fكه در مقايسه با آماره  Fجدول معنيدار باشد،
ميتوان فرضیه صفر را رد كرد و فرضیه مقابل آن مبني بر لزوم بررسي مطالعه به صورت پانل
مورد تأيید قرار ميگیرد .براي انتخاب الگوي برتر ،از میان الگوي اثرات ثابت و الگوي اثرات
تصادفي در روش پانل ديتا از احتمال آماره  Hهاسمن استفاده شده است .در الگوي اثرات
تصادفي ،اثرات انفرادي در طول زمان ثابت بوده ولي در میان كشورها تغییر ميكنند .درحاليكه
در برآورد اثرات ثابت ( )FEاثر زمان ديده نميشود و تنها اثراتي كه مختص هر يک از كشورها
ميباشد بهعنوان اثرات انفرادي در نظر گرفته ميشوند .در اين روش عرض از مبدأ يكساني براي
همه كشورها در نظر گرفته ميشود .مقدار آماره هاسمن براي  p-valueبرابر با  1/112به دست
ميآيد كه بنابر آن روش برآورد اثرهاي ثابت براي الگو گزينه مناسبتري ميباشد .عالوه بر برآورد
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به روش پانل ديتا و روش  GLSبا همین دادهها از روش برآورد  GMMنیز استفاده شده است
كه در ذيل توضیحات مختصري از اين روش بیان ميشود.
روش گشتاورهاي تعمیم یافته ()GMM

1

بسیاري از روابط اقتصادي به طور طبیعي پويا هستند و يكي از مزاياي دادههاي پانل اين است
كه به محققان اجازه ميدهد تا پوياييهاي تعديل را بهتر درك كنند .اين روابط پويا با حضور
متغیر وابسته وقفهدار در بین متغیرهاي توضیحي مشخص ميشوند ،يعني:
Yi,t = α + βYi,t-1 + γXi,t + ηi +
() 1
εi,t
 Yمتغیر وابسته  X ،مجموعهاي از متغیرهاي توضیحي η ،اثر ويژه فردي مستقل از زمانε ،
جمله خطا و  iو  tنشان دهنده واحد مشاهده و زمان ميباشند .در برآورد معادله( )1دو موضوع
اقتصاد سنجي مهم وجود دارد .اولي از معرفي متغیر وابسته وقفهدار ميباشد .هسیائو ()1131
نشان ميدهد كه حذف اثرات فردي ثابت در مدل دادههاي پانل پويا ،برآوردهاي سطوح حداقل
مربعات معمولي را با تورش و ناسازگار ميكند .از سوي ديگر ،نیكل ( )1131نشان ميدهد كه
برآوردكنندههاي درون گروهي 2كه يک تكنیک برآورد جايگزين براي در نظر گرفتن اثرات ثابت
است ،تخمین ̂ βكه به سمت پايین تورشدار است را در پانلهاي كوتاه ارائه ميكند .بنابراين
انتظار ميرود كه تخمین سازگار و بدون تورش از ̂ ،βبین تخمین سطوح حداقل مربعات معمولي
و تخمین درون گروهي قرار گیرد .موضوع دوم از درونزا بودن بالقوه متغیرهاي توضیحي منتج
ميشود .براي حل اين مسائل ،ارالنو و بوند ( )1111برآوردكننده روش گشتاورهاي تعمیم يافته
تفاضلي مرتبه اول را پیشنهاد كردند كه شامل حذف اثرات ويژه فردي مستقل از زمان  ηiبا
گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله ( )1است.

نتایج و بحث
نتايج سه برآورد  OLSبا دادههاي سري زماني براي ايران GLS ،با دادههاي پانل ديتا براي
كشورهاي منتخب اوپک و  GMMبا دادههاي پانل ديتا براي كشورهاي منتخب اوپک به صورت
جدول ( )1ميباشد.
)General Method of Moments (GMM
Within groups Estimators

1
2
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جدول( )7نتایج تخمین با روش هاي
نام متغیر توضیحی
لگاريتم تولید ناخالص داخلي سرانه
()GDP
لگاريتم مربع تولید ناخالص داخلي
سرانه ()GDP2
لگاريتم جمعیت شهري ()N
لگاريتم درجه بازبودن تجاري ()T
لگاريتم سهم تولیدات كارخانه اي از
تولید ناخالص ملي ()M
لگاريتم سهم صادرات كاالهاي مربوط
به صنايع آالينده از كل صادرات ()PX
لگاريتم سهم واردات كاالهاي مربوط
به صنايع آالينده از كل واردات ()PM

OLS,GLS,GMM

*OLS
مقدار ضرایب

GLS
آماره t

مقدار ضرایب

GMM
آماره t

مقدار ضرایب

آماره t

***

1/113

1/82

***

1/11

***

1/12

***

-2/1

-8/12

***

-1/12

***

-1/11

1/1

1/21

1/22

2/83

**

1/1

1/1

1/81

8/23

***

8/8

1/12

1/83

1/23

-1/12

-1/11

-

-

***
***

***

2/11

***

1/11

2/18

***

1/1

1/1

**

2/2

1/12

1/11

-

-

-

-

-1/18

-1/81

-

-

-

-

منبع :يافتههاي تحقیق * الزم به ذكر است به علت نامانايي متغیرها در سطح در روش  ،OLSمتغیرها همگي با يک تفاضل
وارد مدل شدند ** .معناداري در سطح11درصد و *** معناداري ضرايب در سطح 11درصد

 R2مدل  OLSبرابر 1/11بود كه نشاندهنده توضیحدهندگي خوب مدل ميباشد و آماره دوربین
واتسن نیز برابر 2/1بود كه عدم وجود خودهمبستگي را نشان ميدهد R2 .مدل  GLSبرابر 1/11
كه در مدلهاي با دادههاي پانل قدرت توضیحدهندگي خوب بهشمار ميرود R2 .مدلGMM
نیز برابر  1/11بود كه نسبت به مدل  GLSقدرت توضیحدهندگي بسیار بهتري را نشان ميدهد
كه پويايي مدل دلیل مناسبي براي اين امر ميباشد .نتايج اين تحقیق گوياي آن است كه ارتباط
میان رشد اقتصادي و میزان تخريب زيستمحیطي چه در برآورد با دادههاي سري زماني و چه
در دادههاي پانل براي كشورهاي اوپک به صورت  Uوارونه ميباشد .به عبارت ديگر با توجه به
اثر مثبت و معنادار متغیر تولید ناخالص داخلي و اثر منفي و معنادار مربع تولید ناخالص داخلي
تئوري زيستمحیطي كوزنتس در ايران و كشورهاي منتخب اوپک را نميتوان رد كرد.
بنابر يافتههاي تحقیق ،تولید ناخالص داخلي( )GDPاثر مثبت و معناداري بر آلودگي هوا دارد .در
كشورهاي مورد بررسي ،میزان افزايش در دياكسیدكربن منتشره به ازاي هر واحد افزايش درآمد
سرانه ،روندي صعودي داشته است .تجربه رشد اقتصادي كشورها گوياي آن است كه رشد
اقتصادي (افزايش درآمد سرانه) با ايجاد و تشديد آلودگي همراه بوده است .در مدلهاي ،OLS
 GLSو  GMMبه ترتیب هر يک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلي ،باعث 1/1درصد،
1/113درصد و 1/11درصد افزايش آلودگي هوا در كشورهاي مورد بررسي شده است .تركیب و
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بافت جمعیت (از نظر شهري و روستايي) ميتواند میزان و شدت آلودگي را تحت تاثیر قرار دهد.
اين فرضیه كه زندگي شهري (در مقايسه با زندگي روستايي) با توجه به ضرورتها و پیامدهاي
آن ،آلودگي هر چه بیشتري را در پي دارد ،در قالب اين پژوهش تايید شد .در مدلهاي GLS
و GMMبه ترتیب هر يک درصد تغییر در جمعیت شهري ،باعث 1/83درصد و  2/11درصد
افزايش آلودگي هوا در كشورهاي مورد بررسي شده است .بهعبارت ديگر ،تمركز جمعیت شهري
بهعنوان يكي از عاملهاي تشديد تخريب زيستمحیطي شناخته شده است.
متغیر درجه باز بودن اقتصاد به عنوان يک متغیر افزايشدهنده آلودگي شناخته شد؛ بدين معني
كه افزايش مراودههاي تجاري در گروه كشورهاي اوپک (در قالب الگوي برآوردشده) منجر به بدتر
شدن كیفیت زيست محیطي ميشود در واقع ميتوان گفت فرضیه پناهگاه آاليندگي را نیز
نميتوان در كشورهاي حوزه اوپک و ايران رد كرد .در مدلهاي  GLS ،OLSو  GMMبه ترتیب
هر يک درصد تغییر در درجه باز بودن اقتصاد ،باعث  1/22درصد1/1 ،درصد و  2/18درصد
افزايش آلودگي هوا در كشورهاي مورد بررسي شده است .متغیر درجه بازبودن در سطح 1درصد
معنادار بوده كه نسبت به ديگر متغیرها معناداري كمتري را دارد .نسبت تولیدات كارخانهاي از
تولید ناخالص ملي اثر مثبت و معناداري بر آلودگي در كشور ايران و كشورهاي اوپک داشته است.
در مدلهاي  GLS ،OLSو  GMMبه ترتیب هر يک درصد تغییر در نسبت تولیدات كارخانهاي
از تولید ناخالص ملي ،باعث  1/81درصد8/8 ،درصد و 1/1درصد افزايش آلودگي هوا در كشورهاي
مورد بررسي شده است .سهم صادرات كاالهاي مربوط به صنايع آالينده از كل صادرات و سهم
واردات كاالهاي مربوط به صنايع آالينده از كل واردات در ايران اثر معناداري بر آلودگي در كشور
نداشته است ،كه ميتواند ناشي از سهم كم ايران از صادرات و واردات كاالهاي آالينده در سطح
جهان باشد .در مدلهاي  OLSبه ترتیب هر يک درصد تغییر در سهم صادرات كاالهاي مربوط
به صنايع آالينده از كل صادرات و سهم واردات كاالهاي مربوط به صنايع آالينده از كل واردات
در ايران باعث  1/12درصد و  -1/18درصد تغییر آلودگي هوا در ايران شده است.
در كل ميتوان گفت با افزايش رشد اقتصادي و حجم تجارت در كشور ايران و در كشورهاي حوزه
اوپک ،آلودگي محیطزيست افزايش يافته كه با توجه به ساختار اقتصاد گذار اين كشورها ،ميتواند
تهديدي براي توسعه پايدار اين كشورها بهشمار آيد .لذا استفاده از سیستمهاي كنترل واردات و
ابزار مديريت كاالهاي آلودهكننده در كشور ضروري است.
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نتیجهگیري و پیشنهادها
آزادسازي تجاري عالوه بر آثار رشد تجاري و اقتصادي و افزايش رفاه ،خود تاثیرات زيادي بر
محیطزيست جهاني و كشورها گذارده است .از سوي ديگر رشد اقتصادي باالتر مستلزم استفاده
بیتشر از منابعطبیعي و بهويژه در كشورهاي در حال توسعه اوپک مصرف بیشتر مواد خام در اين
كشورهاست كه تخريب محیطزيست را به همراه دارد .با توجه به نتايج تحقیق و اثرات مخرب
رشد اقتصادي و تجارت آزاد بر محیطزيست كشورهاي اوپک و ايران ،براي دستیابي به توسعه
پايدار در اقتصاد گذار اين كشورها ،ابزار حفظ محیطزيست ضروري است .در اين تحقیق دو روش
شامل ايجاد قوانین و استانداردهاي زيستمحیطي و دريافت مالیاتهاي زيستمحیطي (سبز) به
عنوان مهمترين راهكارهاي موجود براي حفاظت از محیطزيست در اين كشورها پیشنهاد ميشود.
سیبرت و ديگران ( )1131بهمنظور بررسي سیاستهاي زيستمحیطي تاثیر آن بر رابطه مبادله،
با در نظر گرفتن اين فرض كه كشور مورد نظر سیاستهاي زيستمحیطي را ميپذيرد و ديگر
كشورهاي جهان سیاستهاي زيستمحیطي را اعمال نميكنند ،مدل تجاري بین دو كشور را
طراحي نمودند .نتايج بررسي آنان بیانگر اين واقعیت است كه تجارت آزاد با كنترل آلودگي
مستقیم و در قالب سیاست استاندارد انتشار آلودگي ،در صورتي كه تولید كاالهاي صادراتي داراي
شدت به نسبت باالي انتشار آلودگي باشد ،منجر به بهبود رابطه مبادله كشور خواهد گرديد .با
توجه به نظر سیبرت و ديگران ،با آغاز سیاست كنترل آلودگي ،فراواني نسبي كاالي كنترل شده
در داخل كشور كاهش يافته و از اين رو به منظور برقراري تعادل بین عرضه و تقاضا ،قیمت نسبي
كاال بايستي افزايش يابد و از آنجايي كه سطح تولید كشور كاهش و سطح تولید ديگركشورها
بدون تغییر باقي مانده است ،لذا رابطه مبادله كشور بهبود خواهد يافت .بهعبارتي ،در كشوري كه
متعهد به اعمال سیاستهاي زيستمحیطي گرديده است ،تجارت منجر به انتقال سهمي از
هزينههاي واقعي كنترل آلودگي از كشور مورد نظر به ديگر كشورها ميگردد .در نقطه مقابل،
اگر واردات داراي شدت به نسبت باالي آلودگي باشد ،در آنصورت رابطه مبادله به دنبال تجارت
بدتر ميگردد .به نظر سیبرت و همكارانش ،اگر شريكان تجاري كشور مورد نظر نیز متعهد به
اعمال سیاستهاي كنترلي زيستمحیطي گردند ،در آن صورت نتیجه اين سیاست روي رابطه
مبادله بايستي دوباره تفسیر شود كه تحلیلهاي مربوط به اين حالت بسیار پیچیدهتر ميگردد.
با گواتي ( )1131مالیات بر تولید را راهحل كارايي بهمنظور كنترل آلودگيهاي تولیدي و مالیات
بر مصرف را واكنش بهینه براي مقابله با آلودگيهاي ناشي از مصرف بیان ميكند .ماگي و فورد
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( )1132نیز نشان دادند كه اگر آلودگي به واسطه تولید ايجاد شود ،در آنصورت مالیات بر
تولیدات رقیب واردات 1آمريكا نتیجه مبهمي در خصوص افزايش مقدار ،قیمت و ارزش واردات
آمريكا خواهد داشت .اما اين نوع مالیات منجر به بدتر شدن رابطه مبادله آمريكا خواهد گرديد.
نتايج بررسي آنها نشان ميدهد كه اگر مالیات برتولید روي بخش صادرات وضع شود ،قیمت
كاالهاي صادراتي و نیز قیمت كاالهاي داخلي افزايش يافته و در نتیجه اين مالیات رابطه مبادله
آمريكا را بهبود ميبخشد و در صورتي كه مالیات روي مصرف داخلي كاالهاي صادراتي وضع
شود ،در چنین شرايطي اگر هزينههاي نهايي صادركننده افزايش يابد ،اين امر منجر به بدترشدن
رابطه مبادله گشته و اگر هزينههاي نهايي صادركننده كاهش پیدا كند ،رابطه مبادله بهبود خواهد
يافت.
يكي ديگر از روشهاي مناسب براي كنترل انتقال كارخانههاي آالينده به كشورهاي درحال
توسعه ،قوانین و استانداردهاي زيستمحیطي در كشور ميباشد .اين موارد ميتواند مزيتهاي
نسبي تجاري براي تولید كاالهاي آالينده در كشوهاي درحال توسعه را تغییر داده و مسیري
بهینه براي حركت در جهت توسعهپايدار براي اين كشورها فراهم كند .به طورخالصه ميتوان
گفت با توجه به روند افزايشي آلودگي در كشورهاي درحال توسعهاي همچون اوپک و اثرات منفي
تجارت بر آلودگيهاي زيستمحیطي اين كشورها با توجه به ساختار اقتصاد نفتي و مزيت نسبي
آنها در تولید كاالهاي آالينده مهمترين پیشنهاد سیاستي مرتبط با نتايج تحقیق كه متغیر درجه
باز بودن اقتصاد را به عنوان يک متغیر افزايشدهنده آلودگي شناخته و تولید ناخالص داخلي
( )GDPاثر مثبت و معناداري بر آلودگي هوا داشته است ،اصالح قوانین زيستمحیطي و توجه به
توسعه پايدار با استفاده از موانع و قوانین زيستمحیطي سختگیرانه براي جلوگیري از انتقال
صنايع آالينده به كشورهاي در حال توسعه اوپک ميباشد .در حقیقت اين پیشنهاد مبتني بر
اثرگذاري منفي تجارت (درجه بازبودن تجاري) بر آلودگي كشورهاي اوپک ميباشد .در اين زمینه
استقرار نظام حمايت تعرفهاي و نظام حمايت غیرتعرفهاي مبتني بر تعريف و اعمال استانداردهاي
زيستمحیطي و استفاده از روشهاي مناسب استرداد مالیات سبز توجیه ميشود.
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