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ناخالص داخلی سبز در  تولیدتأثیر آزادسازي تجاري بر 

 ايران
 1محمدرضا زارع مهرجردی، نعیمه اسماعیلی علیائی، مریم ضیاء آبادی
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 چکیده
های رفع یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه

وهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر گیرد، مورد نکهای منفی زیست محیطی را در نظر نمیآلودگی و اثرگذاری
گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه

شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اندازه گیری گیری رفاه اقتصادی معرفی مییکی از معیارهای اندازه
آورند. در این بررسی، به منظور ارزیابی معیار دقیق و درستی از رفاه اقتصادی را فراهم می هایی است کهشاخص

های توزیعی و تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه
رد مدل داللت بر این دارد که استفاده شده است. نتایج برآو 0511-0531های های زمانی در سالهای دورهداده

شود، به طوری که کشش متغیر افزایش آزادسازی تجاری به افزایش تولید ناخالص داخلی سبز منجر می
 200/2و  210/2مدت به ترتیب برابر مدت و کوتاهتولیدناخالص داخلی سبز نسبت به آزادسازی تجاری در بلند

 باشد.می

 JEL  :Q51,B22 بندیطبقه

 تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سبز، آزادسازی تجاری. کلیدی: هایواژه

                                                 
 به ترتیب دانشیار، كارشناس ارشد و دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهید باهنر كرمان 1

Email: n_esmaeeli_84@yahoo.com 
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 مقدمه
گرفته است.  قرار توجه مورد مختلفي هاي از جنبه محیطي زيست اخیر، مسائل هايدهه در

 عمده و تمركزمیالدي رخ داد  1690 دهه در، محیطي زيست مسائل به عمومي توجه موج آغاز

 بود. در اقتصادهاي صنعتي افزون روز رشد واسطه صنعتي، به هايآلودگي روي توجهات اين

 گرفت و طرفداران اوج زيست محیط و تجارت به مربوط میالدي، مسائل1410 دهۀ اواخر

 روزافزون تجارت( توسعۀ از ناشي زيست) محیط اسفناک وضعیت به اعتراض در زيست محیط

 نتیجه باور آنان، در . بهكردند يسازمانده جهان مختلف نقاط در اي گسترده هاي نشست

 و يافته آالينده(گسترش هايفعالیت جمله اقتصادي )از هايفعالیت تجاري، حجم آزادسازي

 آزاد، تجارت طرفداران از برخي اما .يابديم افزايش نامناسبي شكل به انرژي و منابع از استفاده

اند، بلكه شود مخالفمي زيست طمحی تخريب سبب تجاري آزادسازي كه ديدگاه اين با نه تنها

 بنابر. (1421دانند )اسگويي،مي زيست محیط وضعیت بهبود موجب را آزادسازي تجاري

 رقابتي فشارهاي به كشورها واكنش توجه به با اين گروه از طرفداران تجارت آزاد، استدالل

 بدين و شده اراك منابع، از استفاده مزيت نسبي؛ به دسترسي و آزاد تجارت گسترش  از ناشي

يابد. براي بررسي تاثیر آزادسازي تجاري بر عملكرد مي كاهش انرژي و منابع ترتیب هدررفت

به عنوان مهمترين شاخص عملكرد اقتصادي  1(GDPاقتصادي كشورها، تولید ناخالص داخلي)

اقتصاد  را به عنوان يكي از معیارهاي اندازه گیريآنمورد استفاده قرار مي گیرد و عموم مردم 

را مورد  هاي مهم اقتصادتنها قسمتي از بخش داخليتولید ناخالصكه، شناسند در حاليمي

به عبارت ديگر، اين تولید، تنها ارزش بازاري كاالها و خدمات نهايي تولید دهد. بررسي قرار مي

ه بشود. هاي منفي زيست محیطي نميگیرد و شامل اثرگذاريشده در اقتصاد را در بر مي

معیار مناسبي براي رفاه اقتصادي  GDPهمین دلیل از ديدگاه نظري، اثبات شده است كه 

ها و هاي فراواني در جهت گسترش نظامكوشش (. بنابراين1661باشد)استوک هامر،نمي

ها هستند، صورت گرفته است. به گونه نارساييمعیارهاي محاسباتي درآمد ملي كه بدون اين

دالي ) شناخته مي شوند 8گیري، با عنوان تولید ناخالص داخلي سبزي اندازهطوركلي اين معیارها

هايي است كه معیار گیري شاخص(. هدف عمده تولید ناخالص داخلي سبز، اندازه1626وهمكاران، 

تنها براي طرفداران (. چون نه8000هانلي، آورند )دقیق و درستي از رفاه اقتصادي را فراهم مي

                                                 
1 Gross Domestic Products 
2 Green GDP 
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شوند، به اندازه كاالهايي كه ها و خدماتي كه به وسیله طبیعت فراهم ميمحیط زيست، كاال

شوند مهم است، بلكه آنان به دنبال ارائه راهكارهايي براي منافع توسط بازار تولید، ارائه مي

باشند. معروفترين معیارهاي محاسباتي تولید طبیعي و پیشگیري از تخريب محیط زيست مي

و  8، شاخص پیشرفت واقعي1اند از: شاخص رفاه اقتصادي پايدارتناخالص داخلي سبز عبار

 . 4شاخص توسعه انساني حساس به آلودگي

 وضعیت روي هاي آزادسازي تجارياثرگذاري ،بررسي خود( در 1661كروگر ) و گروسمن

اين  در كردند. تفكیک تأثیر فناوري و تركیب تأثیر مقیاس، تأثیر سه به را زيست محیط

 گوياي تغییر تركیب تأثیر اقتصادي؛ هايفعالیت اندازه در تغییر گوياي ، مقیاس ثیرتأ بررسي،

 تغییر ويژهبه تولید، فناوري در تغییر فناوري گوياي تأثیر و تولیدي كاالهاي سبد يا تركیب در

 به افزايش ، مقیاس تأثیر تجاري، آزادسازي دنبال به پاک است. بنابراين، فناوري سمت به

نتیجه تأثیر  .دارد زيست گرايش محیط تخريب كاهش به فناوري، تأثیر و زيست حیطم تخريب

كشور،  يک در نسبي مزيت به توجه با كه طوري دارد. به بستگي نسبي مزيت نوع به نیز تركیب

آن  در كند، پیدا تخصص كاالها آن تولید در و داشته مزيت آالينده كاالهاي در كشوري اگر

 آالينده، كاالهاي سمت به كشور تولیدي كاالهاي تركیب تغییر واسطه هب تركیب تأثیر صورت

 كشوري نسبي مزيت وجود واسطه به اگر و گذاردمي جاي بر زيست محیط روي اثرهاي منفي

 كند، تغییر پاک كاالهاي سمت به كشور آن تولیدي كاالهاي كیب تر پاک، در تولید كاالهاي

. نتايج گذاشت خواهد جاي بر زيست محیط روي مثبتي اثرهاي ،تركیب تأثیر اين صورت در

 و مقیاس تأثیر بر اگر تأثیر فناوري تجاري، دنبال آزادسازي اين تحقیق گوياي آن است كه به

اگر  يا و شود هايي كه صنايع آالينده در آنها مزيت نسبي دارند( غالبتركیب )در كشور تأثیر

 تأثیر د( برنشور هايي كه صنايع پاک مزيت نسبي داربا تأثیر تركیب )در ك همراه تأثیر فناوري

مي مثبت محیطي زيست نتايج منجر به تجاري سازيآزاد صورت آن در شود، غالب مقیاس

زيست در يک سطح مشخص تولید تجارت بر محیط تأثیر( به بررسي 8001) فرانكل و رز شود.

بیشتر منجر به تولید بیشتر شده و ناخالص سرانه پرداختند و به اين نتیجه رسیدند كه تجارت 

يابد. نتايج اين تحقیق فرضیه منحني زيست محیطي كوزنتس را در نهايت آلودگي افزايش مي

توان گفت: رشد اقتصادي وضعیت محیط زيست را در سطوح اي كه ميتأيید مي نمايد، به گونه

                                                 
1 Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
2 Genuine Progress Indicator (GPI) 
3 Pollution-sensitive HDI  
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( در 1422يبايي و غزالي )زبخشد. پايین درآمدي بدتر كرده و در سطوح باالي درآمد بهبود مي

ارزيابي خود به بررسي رابطه آلودگي محیطي و رشداقتصادي پرداختند كه نتايج گوياي افزايش 

هاي ( به بررسي اثرگذاري1421اسگويي )باشد. برقيآلودگي همراه با رشداقتصادي مي

هاي روش اثرگذاري اي پرداخته و نتايج برآورد مدل، باآزادسازي تجاري برانتشار گازهاي گلخانه

ثابت و تصادفي براي كل كشورهاي مورد بررسي وي، نشانگر اين واقعیت است كه رابطه منفي 

اكسیدكربن وجود دارد. اين بدان معني است كه بین شاخص آزادسازي تجاري و انتشار دي

-اكسیدكربن ميسازي تجاري سبب بهبود وضعیت محیط زيست از نظر انتشار ديگسترش آزاد

 ود.ش

-اين بررسي بدنبال ارزيابي تأثیر آزاد سازي تجاري بر تولید ناخالص داخلي سبز در ايران مي

 اند از:هاي تحقیق عبارتباشد، لذا هدف

برآورد تولید ناخالص داخلي سبز با استفاده از شاخص توسعه انساني حساس به  .1

 آلودگي.

 بز.آزاد سازي تجاري بر تولید ناخالص داخلي س تأثیربررسي  .8

از آنجايي كه در دوره مورد بررسي، ايران نیز صادرات و واردات داشته، پس تا حدي به سمت 

گیري میزان جهاني شدن پیش رفته است، هرچند كه اين حركت كند بوده است. براي اندازه

(، IIT1شاخص ادغام تجاري)هاي چندي مانند جهاني شدن و آزادسازي تجاري شاخص

( وجود دارد كه LIT3)( و شاخص سطح تجارت جهانيOpenness2) شاخص بازبودن اقتصاد

بر پايه بررسي  بررسيدهند كه در اين میزان آزادسازي تجاري و جهاني شدن را نشان مي

)()/(با فرمول LIT(، از شاخص 1421اسگويي ) tttttt XMYMXLIT   استفاده

به ترتیب صادرات، واردات و تولید در بخش مورد  tYو  tX ،tMكه در آن: ، 1شده است

 .1بررسي هستند

  

                                                 
1 Integration of International Trade 

2 Economic Openness index 

3 Level of International Trade 

 .انداخص از بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران گردآوري شدهبرآورد اين ش برايهاي مورد نیاز داده 4 
 مقدار اين شاخص به صورت ساالنه، خودداري شده است.به دلیل محدوديت در حجم مقاله، از ذكر  5 
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 1332-1322هاي در سال LITتوصیف آماري شاخص ( 1جدول )
 انحراف معیار كمینه بیشینه میانگین

101148/0 161219/0 400191/0 09681/0 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

اندازه گیري شد )اين شاخص در  LITزان آزادسازي تجاري ايران با شاخص پس از اين كه می

طول دوره مورد بررسي از روند افزايشي يا كاهشي خاصي پیروي نكرده است(، بنابر هدف 

بر شاخص تولید ناخالص داخلي سبز مورد بررسي  LITشاخص آزادسازي تجاري  تأثیربررسي، 

لص داخلي سبز )ذكر شده در اين بررسي(، شاخص آزاد بر مدل تولید ناخاگیرد. بناقرار مي

هاي مؤثر بر تولید سازي تجاري، به همراه موجودي سرمايه و شاخص نیروي كار، از عامل

باشند. درنهايت میزان تأثیر آزادسازي تجاري بر تولید ناخالص داخلي ناخالص داخلي سبز مي

 شود.سبز محاسبه مي

 روش تحقیق
باشد. به زيابي تأثیر آزادسازي تجاري بر تولید ناخالص داخلي سبز ميهدف اين بررسي، ار

همین منظور برآورد مدل تولید ناخالص داخلي سبز مناسب با اقتصاد ايران از نیازهاي اولیه 

، 8شناختي، ردپاي بوم1انداز واقعياز میان شاخص هاي توسعه پايدار )پس تحقیق است، كه

( 1و شاخص توسعه انساني حساس به آلودگي 1قتصادي پايدار، رفاه ا4شاخص پیشرفت واقعي

( استفاده HDPIبراي سنجش پايداري توسعه، از شاخص توسعه انساني حساس به آلودگي )

اين شاخص از سه متغیر تولید ناخالص داخلي، امید  (. براي محاسبه8002)نوري،  9شده است

 ALیله معیار باسوادي بزرگساالنوسدر زمان تولد و سطح آموزش )كه به LE1به زندگي 

شود( به عنوان متغیرهاي تشكیل دهنده محاسبه مي ER6ها نويسي در آموزشگاهومیزان نام2

                                                 
1 Genuine Saving 
2 Ecological footprint 
3 Geniune progress indicator 
4 Indicator of Sustainable Economic Welfare 
5 Human Development Index-Pollution-Sensitive 

ها وجود نداشت، تنها شاخص توسعه انساني حساس به هاي الزم براي محاسبه همه اين شاخصاز آنجايي كه آمار و داده6 

 آلودگي به عنوان شاخص تولید ناخالص داخلي سبز محاسبه و مورد بررسي قرار گرفته است.
7 life expectancy (LE) 
8 Adult literacy (AL) 
9School  Enrollment rate (ER) 
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-كه به صورت زير محاسبه مي شاخص توسعه انساني حساس به آلودگي استفاده شده است،

 شود:

(1) 
)( 3213

1
HHHHDPI   

(، در زمان (LEي است كه بر پايه معیار امید به زندگي ، شاخص امید به زندگ1Hدر رابطه باال، 

 شود.تولد محاسبه مي

(8) 
2585

25
1






LE
H  

( AL(، بر پايه میزان باسوادي بزرگساالن)2Hهمچنین شاخص سطح آموزش بزرگساالن)

 ( به دست آمده است.ERها)نويسي در آموزشگاهومیزان نام

(4) 
1003

1

1003

2
2

ERAL
H   

3)(ي شاخص توسعه انساني حساس به آلودگي، شاخص ين جزء در محاسبهآخر PH  است

( EBI( و شاخص رفتاري محیط زيست)3Hكه تركیبي از دو شاخص تولید ناخالص داخلي)

 شده است درنظر گرفته 8است كه برابر با عدد ثابت  1درجه بیزاري از نابرابريبوده و در آن 

 .(8002)نوري،

(1) 

















11
11

33 2
1

2
1 /

)()()( EBIHPH  

 اند از :عبارت EBIو  3H( 1كه در رابطه )

(1) 
10040000
100

3
lnln

ln)ln(






GDP
H  

 

                                                 
1 aversion to inequality 
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(9) 
60

2
1

CO
EBI   

-بر پايه میزان انتشار سرانه دي (EBI)1الزم به يادآوري است شاخص رفتاري محیط زيست

 (.8001و و همكاران، السبه دست آمده است )  اكسیدكربن

به بررسي تأثیر  8حال پس از محاسبه تولید ناخالص داخلي سبز، در راستاي هدف شماره 

، (8009بر بررسي تالبرت)شود. بناآزادسازي تجاري بر تولید ناخالص داخلي سبز پرداخته مي

د. اين شواي از زمان با مدل رشد سولو بیان ميناخالص داخلي سبز در هر نقطهسطح تولید

هاي مدل میزان تولید واقعي را تابعي از میزان موجودي سرمايه، شمار نیروي كار و عامل

 (.1619)سولو، دانددهند، ميقرار ميمنابع را تحت تأثیر وري ديگري مانند اقتصاد باز كه بهره

به  توان(، مدل تولید ناخالص داخلي سبز را مي1668منكیو و همكاران ) هاياساس يافتهبر 

 صورت زير نشان داد.

(1) ),,( tttgrnt LITLKfGDP   

موجودي  ،t ،tKسطح تولید ناخالص داخلي سبز در زمان  ،GDPgrntكه در اين رابطه: 

شدن و باز بودن به عنوان شاخصي از جهاني t ،LITشاخص نیروي كار در زمان  ،tLسرمايه، 

  الملل است.ح تجارت بیندهنده سطشود و نشاناقتصاد با رابطه زير محاسبه مي

(2) )/()( tttttt XMYMXLIT   

tX ،tM  وtY (9،1،1به ترتیب صادرات، واردات و تولید در بخش مورد بررسي هستند ،)Ut :

 باشد.میزان جمله اخالل داراي توزيع نرمال مي

سبز و ديگر متغیرهاي مطرح شده در داخلي ابطه بین تولید ناخالص حال به منظور بررسي ر

 اين ( استفاده شده است. الگوARDL8هاي گسترده )( از الگوي خودتوضیح با وقفه1رابطه )

 همچنین، يكسان باشند. تجمعي درجه يک متغیرها داراي همه نیست الزم كه را دارد مزيت

 بررسي منظور به نیز را خطا تصحیح مدت، الگوي بلند ويالگ به مربوط ضرايب برآورد بر عالوه

 به طور كلي الگوي پويا، .دهدمي ارائه مدتبلند تعادل به مدتكوتاه تعادليبي تعديل چگونگي

 .(1421( وارد شوند )تشكیني،2هاي متغیرها همانند رابطه )الگويي است كه در آن وقفه

                                                 
1 Environmental behaviour indicator 
2 Auto Regressive Distributed Lag 
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(6) Yt  = aXt + bXt-1 + cYt-1 + ut 

مدت به دست آمده ازاين روش كاذب نیست، دو روش وجود اي بررسي اين كه رابطه بلندبر

انباشتگي يا گیرد: فرضیه صفر بیانگر نبود همدارد. در روش اول فرضیه زير مورد آزمون قرار مي

مدت مدت به سمت تعادل بلندكه رابطه پوياي كوتاهمدت است، چون شرط آنرابطه بلند

ن است كه مجموع ضرايب كمتر از يک باشد. براي انجام آزمون مورد نظر بايد گرايش يابد، آ

معیار ضرايب ياد شده عدد يک از مجموع ضرايب باوقفه متغیر وابسته كسر و بر مجموع انحراف

 تقسیم شود.

(10) 
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دوالدو و  سط بنرجي،به دست آمده از قدرمطلق مقادير بحراني ارائه شده تو tاگر قدرمطلق 

-شود. وجود هممدت پذيرفته ميمستر بزرگتر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلند

اي از متغیرهاي اقتصادي، مبناي آماري استفاده ازالگوي تصحیح خطا را انباشتگي بین مجموعه

مدت متغیرها را هاي كوتاهترين دلیل شهرت اين الگوها آن است كه نوسانكند. عمدهفراهم مي

 دهد.مدت ارتباط ميبه مقادير تعادلي بلند

 و بحث ایجنت

هاي زماني، در مرحله اول بايد هاي دورهدر برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي با استفاده از داده

هاي مورد استفاده به لحاظ ايستايي مورد بررسي قرار گیرد و بنابر نتايج به دست ساختار داده

حله در مورد چگونگي برآورد، تصمیم نهايي گرفته شود. بررسي ايستايي داده ها آمده از اين مر

هاي نادرست ناشي از رگرسیون كاذب جلوگیري گیريهاي كاذب و تصمیماز برآورد رگرسیون

فولر تعمیم يافته، استفاده  كند. براي آزمون ايستايي متغیرها به طور عموم از آزمون ديكيمي

  ( آمده است.8مون پايايي متغیرهاي الگو در جدول)شود. نتايج آزمي
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 متغیرهاي مدل ADF( نتایج آزمون 2جدول )

 نام متغیر
مقداربحراني در 

درصد1سطح  

مقداربحراني 

درصد1درسطح  
هنتیج وضعیت ADFمقاديرآماره  

تفاضل مرتبه اول از 

 لگاريتم تولید ناخالص

 داخلي سبز

18/4-  08/4-  61/1-  
باعرض ازمبدأ 

بدون روندو   
I(1) 

-29/4 لگاريتم موجودي سرمايه  04/4-  12/4-  
باعرض ازمبدأ 

 و بدون روند
I(0) 

تفاضل مرتبه اول از 

ارلگاريتم شاخص نیروي ك  
948/4-  612/8- 218/4- 

باعرض ازمبدأ 

 و بدون روند
I(1) 

لگاريتم شاخص جهاني 

 شدن
16/4-  61/8-  44/4-  

باعرض ازمبدأ 

 و بدون روند
I(0) 

 ذ: يافته هاي تحقیقمأخ

فولر تعمیم يافته محاسبه  -شود، قدرمطلق آماره ديكي( ديده مي8طور كه در جدول)همان

( و لگاريتم شاخص LGDPgrntشده براي متغیرهاي لگاريتم تولید ناخالص داخلي سبز )

ضل ( در سطح از قدرمطلق مقادير بحراني مكینون كوچكتر بوده اما با يكبار تفاLLكار )نیروي

ها، از مقادير بحراني بزرگتر شده فولر تعمیم يافته مربوط به آن -گیري از متغیرها، آماره ديكي

( متغیرهاي لگاريتم موجودي 8رسد. بنابراين براساس جدول)و پايا بودن متغیرها به اثبات مي

و متغیرهاي  I(0)( پايا از درجه صفرLLIT( و لگاريتم شاخص جهاني شدن )LKسرمايه )

LGDPgrnt  وLL  (1)پايا از درجه يکI باشند. پس از مشخص شدن وضعیت ايستايي مي

روشي است كه پويايي   ARDLتوان الگوي مناسب برآورد را تعیین كرد. الگويمتغیرها، مي

كند. پیش از مدت را نیز برآورد ميمدت بین متغیرهاي الگو را درنظر گرفته و رابطه بلندكوتاه

مدت بین متغیرهاي موجود در الگو الزم است آزمون وجود ه تعادلي بلندبحث درباره رابط

همجمعي بلندمدت در بین متغیرهاي موجود صورت گیرد. براي انجام آزمون همگرايي از روش 

توضیح -( استفاده شده است. بدين منظور با استفاده از روش خود1668بنرجي، دوالدو و مستر)

ناخالص داخلي سبز برآورد شد. نتايج مربوط به لگوي پوياي تولید هاي توزيعي، ابرداري با وقفه

 ( ارائه شده است.4برآورد الگوي پوياي مدل تولید ناخالص داخلي سبز در جدول)
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 ARDL (1 , 0 , 0, 0)( برآورد الگوي 3) جدول

 تحقیقهاي مأخذ: يافته

پس از برآورد معادله پويا، فرضیه بودن و يا نبودن همجمعي بین متغیرهاي موجود در الگو 

هاي بهینه متغیر ( شمار وقفهSBCبیزين )-شود. با توجه به اينكه معیار شوارتزآزمون مي

مورد نیاز براي انجام آزمون وجود  tه گزينش كرده است، مقدار آماره وابسته را تنها يک وقف

 شود:همجمعي، به صورت زير محاسبه مي

59.4
11765.0

145884.0

ˆ

1ˆ








iaS

ia
t  

( بزرگتر -16/1محاسباتي براي معادله برآورد شده در اين پژوهش ) t از آنجا كه قدرمطلق آماره

-( مي-28/4درصد ) 1مكاران در سطح از قدرمطلق كمیت بحراني ارائه شده توسط بنرجي و ه

پس از انجام آزمون و  شود.يید ميألذا وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاي الگو تباشد، 

 توان اين رابطه را برآورد كرد. اطمینان از وجود رابطه بلندمدت مي

 ( برآورد الگوي بلندمدت7جدول)

 تحقیقهاي مأخذ: يافته

 ناخالص دهد كه، بین آزادسازي تجاري و تولیدنشان مي( 1)دست آمده از جدول نتايج به

سبز يک ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد. همچنین نتايج گوياي آن است كه، داخلي 

 t  آماره ضريب متغیرهاي توضیحي

LGDPgrnt(-1) 11/0 60/4 

LL 16/0 14/1 

LK 081/0 49/1 
LLIT 011/0 14/1 

C 60/1 94/1 

T 016/0 60/1 

 tآماره  ضريب متغیرهاي توضیحي

LL 49/0  19/11 

LK 110/0  82/4 

LLIT 028/0  21/1 

C 19/4  42/20 

T 044/0  94/48 
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شود. اما با موجودي سرمايه، منجر به افزايش تولید ناخالص داخلي سبز ميافزايش اشتغال و 

كشش توجه به مقدار ضرايب، تولید ناخالص داخلي سبز نسبت به هريک از متغیرهاي الگو بي

مدت از الگوي تصحیح و خطا استفاده مدت با بلندي تعادل كوتاهاست. براي نشان دادن رابطه

 گزارش شده است.( 1در جدول شماره )دست آمده شد، نتايج به

 برآورد الگوي تصحیح خطا (3جدول)
 t آماره ضريب متغیرهاي توضیحي 

dLL 16/0 14/1 

dLK 081/0 49/1 

dLIT 011/0 14/1 

dC 21/1 94/1 

Dt 012/0 60/1 

ecm(-1) 11/0- 16/1- 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

مدت تأثیر مثبت و مه متغیرهاي مدل در كوتاهدهد ه( نشان مي1گونه كه نتايج جدول )همان

اما آنچه كه در رابطه تصحیح خطا مورد اند، داري بر تولید ناخالص داخلي سبز داشتهمعني

معادل است. اين ضريب در مدل يادشده  ecm(-1)توجه و داراي اهمیت بیشتري است، ضريب

دهنده شتاب تعديل باشد و نشانيدار مشده كه از نظرآماري به طور كامل معني برآورد -11/0

مدت به سمت تعادل بلندمدت است. ضريب جمله تصحیح خطاي مذكور نشان از تعادل كوتاه

باشد. به طوري كه در مدت ميمدت به تعادل بلندتعادلي كوتاهبيشتاب به نسبت زياد تعديل 

مدت تعديل تعادلي بلند مدت به سمت مقاديرهاي وارده در كوتاهدرصد تكانه11دوره معادل  هر

به عبارت ديگر، نزديک به زماني كمتر از دو دوره الزم است تا خطاي تعادل كوتاه  .شودمي

تولید ناخالص  مدت بازگردد. شايان يادآوري است كهمدت تصحیح شود و مدل به تعادل بلند

اما میزان عددي يابند، داخلي سبز و تولید ناخالص داخلي معمولي، هردو طي زمان افزايش مي

ها، همیشه شدن متغیر محیط زيست و حذف آلودگيتولید ناخالص داخلي سبز به دلیل وارد

ناخالص هاي تحقیق، نمودار تولید كمتر از تولید ناخالص داخلي معمولي است. بر پايه يافته

نه گوهمان باشد.( مي1) مودارنمحاسبه شده است، به صورت  HDPIداخلي سبز كه با معیار 
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دهد، معیار توسعه انساني حساس به آلودگي طي زمان افزايش يافته است، كه شكل نشان مي

 رسیده است. 8002در سال 91/1به عدد  1611در سال 81/0كه عدد اين شاخص از به طوري

 

 

 

 

 
 

 ( تولید ناخالص داخلی سبز در ایران1) مودارن

 و پیشنهادها گیرينتیجه
ثیر آزادسازي تجاري بر تولیدناخالص داخلي سبز با استفاده از الگوي اين بررسي به ارزيابي تأ

 1411-1422هاي زماني هاي سالیانه در دوره( و دادهARDLهاي توزيعي )خودتوضیح با وقفه

ايران پرداخته است. نتايج برآورد الگوي پوياي بلندمدت وجود يک رابطه بلندمدت  اقتصاد در

دهد. بنابر رابطه بلندمدت، آزادسازي تجاري تأثیر مثبت و معنيميبین متغیرهاي الگو را نشان 

داري بر تولید ناخالص داخلي سبز دارد. بنابر فرضیه پناهگاه آاليندگي، از آنجايي كه كشورهاي 

هاي زيست محیطي شديدي را نسبت به كشورهاي درحال توسعه اعمال توسعه يافته سیاست

نده فعال در كشورهاي توسعه يافته، عملیات و فرايند تولید خود رو، صنايع آاليكنند، از اينمي

هاي زيست محیطي ماليم، را از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي درحال توسعه با سیاست

دهند و بدين ترتیب كشورهاي درحال توسعه به پناهگاهي براي جذب صنايع آلوده انتقال مي

فرضیه  تجربي، هايبررسياي موارد، كه در پاره است يادآوري به الزم شوند.كننده تبديل مي

توان هاي مبني بر رد فرضیه يادشده را مياستداللكنند، كه نمي تأيید را آاليندگي پناهگاه

هاي بنگاه شده توسط بعضي ازچنین بیان كرد كه، اگرچه به صورت مطلق، هزينه پرداخت

رسد، اما اين زيست زياد به نظر ميز محیطيافته بابت حفاظت ااقتصادي در كشورهاي توسعه

دهند، بنابراين ها را به خود اختصاص ميهاي كل بنگاهدرصد هزينه8ها اغلب كمتر از هزينه

محیطي شديد، داراي كاهش كمي است و ها در نتیجه اعمال قوانین زيستپذيري بنگاهرقابت
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بت حفاظت محیط زيست در كشورهاي هاي پرداخت شده بابنابراين به علت پايین بودن هزينه

شود و يا بسیار محدود منتقل نميتوسعه يافته، اين صنايع آالينده به كشورهاي در حال توسعه 

داري بر تولید داخلي سبز كشورهاي در حال توسعه شود به طوري كه تأثیر معنيمنتقل مي

كند )فرضیه ران تايید مينخواهد داشت كه نتايج اين بررسي نیز اين استدالل را در مورد اي

از آنجايي كه مسیر بهبود كیفیت  شود(.پناهگاه آاليندگي ايران بر طبق نتايج بررسي تأيید نمي

محیطي به موازات رشد اقتصادي است، به منظور بهبود استانداردهاي زيست محیطي زيست

از درآمد، باعث  بايد در جريان رشد اقتصادي گام نهاد. چرا كه به طور اصولي سطح باالتري

كند، همچنین شود كه از سطح كمتري از مواد اولیه استفاده ميافزايش تقاضا براي كااليي مي

شود و اين به معني پذيرش افزايش درآمد باعث افزايش تقاضاي كیفیت محیط زيست مي

محیطي است. ازسويي با توجه به اينكه كشورهاي در حال معیارها و ضوابط حفاظتي زيست

هاي سعه اغلب صادركننده مواد اولیه هستند، آزادسازي تجاري منجر به ايجاد فرصتتو

هاي نسبي در اين كشورها از جمله ايران مي شود، تري براي صادرات و استفاده از مزيتمناسب

در نتیجه رشد اقتصادي اين كشورها افزايش يافته و صنايع آالينده كمتر مورد استفاده قرار 

تواند با ايران كشوري با منابع نفت و گاز فراوان است، لذا آزادسازي تجاري مي خواهند گرفت.

 آالينده كمتر صنايع به مربوط كاالهاي واردات سهمصادرات بیشتر اين منابع طبیعي و افزايش 

الزم به يادآوري است هاي تولیدي تأثیر منفي بر جاي گذارد. واردات، بر انتشار آالينده كل از

( همخواني 1429، پژويان و همكاران،1421هاي پیشین )اسگويي،اين تحقیق با بررسي كه نتايج

 دارد.

 منابع
اكسید كربن( در اي)دي( آثار آزادسازي تجاري بر انتشار گازهاي گلخانه1421اسگويي م. م. )

 (. 14)4منحني زيست محیطي كوزنتس. مجله تحقیقات اقتصادي. 

بررسي اثر رشد اقتصادي بر آلودگي هوا. فصلنامه پژوشهاي ( 1429پژويان ج. مرادحاصل ن. )

 190-111(: 1اقتصادي، )

، مؤسسه فرهنگي هنري 1( اقتصاد سنجي كاربردي به كمک میكروفیت. 1421تشكیني ا. )

 ديباگران تهران، تهران.

ت ( تأثیر آزادسازي تجاري و اندازه دول1426زارع مهرجردي م. و ضیاء آبادي م. و جالئي ع. )

 16-91(: 1بر اشتغال بخش كشاورزي، فصلنامه اقتصاد كشاورزي، )
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( بررسي و تحلیل رابطه بین آلودگي محیطي و رشد اقتصادي با 1422غزالي س. زيبايي م. )

هاي تلفیقي: مطالعه موردي آالينده مونوكسید كربن. نشريه اقتصاد و توسعه استفاده از داده

 .144-182(: 8كشاورزي، )

( بررسي اثرات جهاني شدن بر تجارت خارجي ايران. فصلنامه 1420. جالئي ع. )كلباسي ح
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