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مقدمه
جهانيشدن فرآيند کاملی است که ادغام اقتصاد از طريق تجارت ،سرمايهگذاري ،جريان

سرمايه ،اطالعات و فعل و انفعاالت سياسي ،تکنولوژي ،اطالعات و فرهنگ را دربرمیگیرد

1

و از آنجاکه تمام ابعاد جهانيشدن بر محيطزيست طبيعي و در نتيجه بر توسعه پايدار اثر
ميگذارد ،امروزه جهانيشدن نقش عمدهاي در بحثهاي مربوط به محيطزيست و توسعه

پايدار دارد .با اینحال این موضوع که جهانيشدن در کل اثر مطلوبي بر محيطزيست دارد

يا موجب تنزل کيفيت محيطزيست ميشود ،هنوز مبهم است .بهطورکلي ،در اين رابطه دو
ديدگاه وجود دارد؛ برخي معتقدند اثر خالص جهانيشدن ــ بهعنوان نيرويي که به پيشرفت

و بهبود زندگي ختم ميشود ــ بر محيطزيست مثبت است .اين گروه به رشد اقتصادي

فکر ميکنند و معتقدند جهانيشدن با رشد اقتصادي فزايندهاي همراه بوده و با افزايش
درآمدهاي واقعي افراد ،تقاضا براي بهبود کيفيت محيطزيست را افزايش ميدهد .گروه

ديگر معتقدند جهانيشدن به فرآيند تخريب محيطزيست توسط مصرف زياد مردم و تخليه

منابع طبيعي بهمنظور توليد بيشتر ــ که خود نتيجه رشد اقتصادي است ــ دامن ميزند2؛

بنابراين ،اين گروه اثر جهانيشدن بر محيطزيست را منفي ارزيابي ميکنند.

جهانيشدن ابعاد و اليههاي متعددي دارد؛ اما در تعريف آن بيش از هر چيز مفهوم و جنبه

اقتصادياش غلبه دارد و دليل آن ناشي از تکامليافتگي بيشتر بُعد اقتصادي جهانيشدن بر

ساير ابعاد و جنبههاي آن و تقدم زماني وقوع آن است؛ به همين دليل ،به مقوله جهانيشدن

بيشتر با نگاه اقتصادي نگريسته ميشود .جهانيشدن از بُعد اقتصادي از تبديل جهان به
دنیایی بدون مرزهاي اقتصادي و نظامهاي اقتصادي در حال ادغام خبر ميدهد.3

در این مقاله از شاخص ترکيبي و جديد جهانيشدن اقتصادي( 4که توسط مؤسسه KOF5

محاسبه و منتشر شده است) استفاده ميشود .اين شاخص در سال  2002توسط انستيتوي
 .1بهکیش (.)1380
 .2دهنوی و حقانی (.)1386
 .3صمیمی و سینا ()1384؛ ص.22

4. KOF Globalization Index

 .5این مؤسسه نام خود را از عبارت آلمانی  konjunkturforschungsstelleبه معنای «مؤسسه تحقیقات اقتصادی» گرفته
است.
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اقتصادي سوئيس ساخته و توسط دريهر ،1گاستن 2و مارتنز 3بسط داده شد .شاخص کلي

 KOFسه جنبه مهم جهانيشدن (اقتصادي ،اجتماعي و سياسي) را پوشش ميدهد .طبق اين

شاخص ،جهانيشدن به روند ايجاد ارتباطات ميان عوامل اقتصادي در کشورهاي مختلف

و از طريق جريانهاي مختلف نظیر مردم ،اطالعات و افکار ،کاالها و سرمايه و ...اشاره
داشته و بهعنوان فرآيندي تعریف میشود که مرزهاي ملي را از بين برده و اقتصادهاي ملي،
فرهنگ ،فناوري و حکومت را ادغام میکند و روابط دوسويه پيچيدهاي بهوجود ميآورد.

تمرکز این مقاله بر جنبه اقتصادي جهانيشدن است که از جهانيشدن توسط جريان

کاالها ،خدمات ،اطالعات و ايدهها در بين کشورها مشخص ميشود .بهطورکليKOF ،

جهانيشدن اقتصاد را به دو زير بخش اصلي تقسيم ميکند:

الف) جريانهاي واقعي اقتصاد؛ که معموالً براي اندازهگيري جهانيشدن اقتصاد
بهکار برده ميشود و عبارت است از تجارت ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي،
سرمايهگذاري پرتفوي.4

ب) موانع و محدوديتهاي تجارت و سرمايه؛ که موانع پنهان واردات ،متوسط نرخهاي
تعرفه ،ماليات در تجارت بينالملل (بهعنوان سهمي از درآمد جاري) و شاخص
کنترل سرمايه را دربرمیگیرد.

بُعد اجتماعي شاخص جهانيشدن  ،KOFانتشار ايدهها ،اطالعات ،تصاوير و مردم را

اندازهگيري کرده و جهانيشدن اجتماعي را به سه طبقه «ارتباطات فردي»« ،جريان اطالعات»

و«نزديکي فرهنگي» تقسيم ميکند.

بُعد سياسي شاخص جهانيشدن  ،KOFانتشار سياستهاي حکومتها را اندازهگيري

ميکند و عبارت است از تعداد سفارتخانهها و کميسيونها در يک کشور ،تعداد سازمانهاي
بينالملليای که آن کشور در آنها عضويت دارد و تعداد مأموريتهاي شوراي امنيت
سازمان ملل در آن کشور.5

1. Dreher.
2. Gaston.
3. Martens.
4. Portfolio Investment.

 .5برای اطالعات بیشتر در مورد شاخص جهانیشدن  KOFو همچنین آگاهی از نحوه محاسبه و وزنهای اختصاص
دادهشده به هریک از متغیرها ،مراجعه شود به.http://globalization.kof.ethz :
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تاکنون شاخصهاي متعددي براي نظارت بر فرآيندهاي تخريب محيطزيست از سوي

سازمان ملل متحد و دانشگاهها مطرح شده است .در مقاله حاضر از شاخص جديد و ترکيبي
پايداري زيستمحيطي  1 FEEMاستفاده شده است .همچنین ،شاخص کلي پايداري که

توسط مؤسسه  FEEMمحاسبه شده از سه رکن اصلي پايداري (اقتصادي ،اجتماعي و

زيستمحيطي) تشکيل شده و بُعد زيستمحيطي این شاخص بر سه مؤلفه «موهبتهاي
طبيعي»« ،انرژي» و «آلودگي هوا» تأکيد ميکند .اين سه مؤلفه توسط هفت شاخص

«انتشار سرانه گازهاي گلخانهاي»( 2نسبت گازهاي گلخانهاي کيوتو به جمعيت)« ،شدت

دياکسيدکربن»( 3نسبت انتشار دياکسيدکربن به مصرف اوليه انرژي کل)« ،شدت انرژي»4
(نسبت کل عرضه انرژي به توليد ناخالص داخلي به قيمت واقعي)« ،تجديدپذيري»( 5نسبت

مصرف انرژيهاي تجديدپذير به کل مصرف انرژي)« ،فشار بشر بر روي منابع آب» (نسبت

مصرف آب به کل آب در دسترس)« ،تنوع زيستي گياهان»( 6نسبت گونههاي گياهي در

معرض خطر به کل گونههاي موجود به درصد) و «تنوع زيستي حيوانات»( 7نسبت گونههاي

حيواني در معرض خطر به کل گونههاي موجود) اندازهگيري ميشود .مقدار اين شاخص
از صفر تا یک است که صفر کمترين ارزش و بيانگر حالت به شدت ناپايدار بوده و یک
بيانگر حالت کام ً
ال پايدار ومطابق هدف است.8

همچنین ،اين مقاله با استفاده از حداکثر دادههاي موجود و با استفاده از روش اقتصادسنجي

دادههاي تابلويي به آزمون فرضيههاي زير در دو گروه کشورهاي درحالتوسعه (ن ُه کشور)
و کشورهاي توسعهيافته (بیست کشور) ميپردازد:
●

●«اثر جهانيشدن اقتصاد بر پايداري زيستمحيطي کشورهاي درحالتوسعه منفي و

●

●«اثر جهانيشدن بر پايداري زيستمحيطي کشورهاي توسعهيافته مثبت و معنادار است».

معنادار است» .

1. Fondazion Eni Enrico Mattei.
2. GHG per capita.
3. CO2 Intensity.
4. Energy Intensity.
5. Renewable.
6. Plant Biodiversity.
7. Animal Biodiversity.

 .8غالمی (.26 ،)1391
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مقاله حاضر در سه بخش تنظيم شده است :در بخش نخست ،مباني نظري و پيشينه

تحقيق ارائه ميشود .بخش دوم به تصريح ،برآورد مدل و آزمون فرضيه اختصاص دارد .و

در بخش سوم به نتيجهگيري و ارائه پيشنهادها پرداخته شده است.

 .1مباني نظري و پيشينه تحقيق
در ادبيات اقتصادي معموالً از جهانيشدن تجاري و جهانيشدن مالي جهت معرفي

جهانيشدن اقتصادي استفاده ميشود ما نيز بهمنظور رديابي خطوط اصلي بين محيطزيست
و جهانيشدن اقتصاد بر روي ابعاد اقتصادي تجارت و سرمايهگذاري و جريان سرمايه تمرکز

ميکنيم و مباني نظري و پيشينه تحقيق نيز بر اين مبنا است.
1ـ .1جهانيشدن ،رشد اقتصادي و محيطزيست

از آنجا که جهانيشدن به رشد اقتصادي کمک ميکند ،بنابراين ،از طريق همان

راههايي که رشد اقتصادي بر پايداري محيطزيست اثر ميگذارد ،جهانيشدن نیز بر

محيطزيست اثر خواهد گذاشت .1در ادبيات اقتصادي ارتباط رشد اقتصادي با تخريب
محيطزيست بهصورت  Uمعکوس بوده و به منحني زيستمحيطي کوزنتس 2معروف است.

اولين مطالعه تجربي درباره منحني زيستمحيطي کوزنتس با عنوان «اثرات زيستمحيطي

موافقتنامه تجارت آزاد امریکاي شمالي» توسط گروسمن و کروگر ( )1991انجام گرفت
که اين مطالعه مبناي مطالعات بعدي در اين زمينه بهشمار ميآيد.

بنابر فرضيه زيستمحيطي کوزنتس ،تخريب محيطزيست در مراحل ابتدايي رشد

اقتصادي زياد است تا اينکه اين موضوع به نقطهاي در حداکثر خود رسیده و سپس در
مراحل باالتر رشد ،وضعیت محيطزيست بهبود مييابد.

3

 .1-2جهانيشدن ،آزادسازي تجاري و محيطزيست
آزادسازي تجاري و پيامد آن يعني تجارت آزاد ،هر دو از مظاهر جهانيشدن اقتصاد
1. Panayotou (2000).
2. Environmental Kuznets Curve (EKC).

 .3احمدپور (.)1390
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بوده و کانالهاي اصلي و عمدهاي محسوب میشوند که از طريق آن جهانيشدن بر

محيطزيست طبيعي و توسعه  پايدار اثر ميگذارد .همچنین ،اثرات آزادسازي تجاري

توسط شش کانال اصلي «مقياس فعاليت اقتصادي»« ،رشد درآمد»« ،تغيير در ساختار فعاليت

اقتصادي»« ،ترکيب توليد»« ،انتشار تکنولوژي» و «قوانين و مقررات تجاري» به محيطزيست

منتقل ميشود.1

با اینحال ،يکي از انتقادات اساسي وارد بر منحني زيستمحيطي کوزنتس عدم توجه

آن به الگوي تجاري است ،حال آنکه الگوي تجاري منتج از فرضيه پناهگاه آاليندگي

2

بهعنوان دليل اصلي کاهش آلودگي در کشورهاي با سطح درآمد باال و افزايش آلودگي

در کشورهاي با سطح درآمد پايين مطرح ميشود .براساس اين فرضيه ،صنايع با شدت
آاليندگي باال در حال انتقال از اقتصادهاي توسعهيافته به  اقتصادهاي درحالتوسعهای

هستند که سياستهاي زيستمحيطي ماليمتري در آنها اعمال ميشود .انتقال اين صنايع

به کشورهاي درحالتوسعه ،با توجه به نياز مالي اين کشورها در فرآيند توسعه صنعتي

مورد استقبال قرار ميگيرد .در چنين فرآيندي ،با انتقال صنايع آالينده به کشورهاي

درحالتوسعه ،اين کشورها به صادرکنندگان صنايع آالينده و در مقابل کشورهاي
توسعهيافته به واردکنندگان محصوالت اين صنايع تبديل ميشوند.

 .1-3جهانيشدن ،جريانهاي سرمايه ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي
جريانهاي سرمايه در کل و سرمايهگذاري مستقيم خارجي 3بهطور خاص ،کانالهاي

عمدهاي هستند که جهانيشدن از طريق آنها بر محيطزيست اثر ميگذارد .سرمايهگذاري
مستقيم خارجي يکي از ابزارهاي اصلي ادغام اقتصادي ،انتشار تکنولوژي و توسعه تجارت

است FDI .غالباً به سمت توليد گياهان ،توسعه معدن ،ايستگاههاي برق ،مخابرات ،توسعه
بندر ،فرودگاه ،جادهسازي ،تأمين آب و بهداشت در جريان است FDI .همچنين ابزار اصلي

انتقال تکنولوژي است و تمام اين موارد با محيطزيست و منابع طبيعي در ارتباط است.

بنابراين FDI ،مستقيمترين و مشخصترين ارتباط را با محيطزيست و توسعه پايدار داشته
1. Panayotou (2000).
2. Pollution Haven Hypothesis (PHH).
3. Foreign Direct Investment (FDI).
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و به رشد اقتصادي ،اشتغال و کاهش فقر کمک ميکند .همچنین ،اثرات جانبي مثبتي

در شرايط افزايش رقابت ايجاد کرده ،مهارتهاي مديريت را بهبود ميبخشد و درنهایت
دسترسي به بازارهاي سبزتر و تکنولوژيهاي پاکتر را گسترش ميدهد.

از سوي ديگر ،نگرانيهايي در رابطه با تمايل  FDIبه کشورهايی با استانداردهاي

زيستمحيطي ماليمتر يا اجراي سهلانگارانهتر قوانين زيستمحيطي وجود دارد (فرضيه
پناهگاه آاليندگي)؛ زیرا ،استانداردهاي زيستمحيطي ماليمتر سرمايهگذاري خارجي

بيشتري جذب کرده و به رقابت دولتها با يکديگر در وضع استانداردهاي زيستمحيطي
ماليمتر (براي جذب سرمايه کمياب) ختم میشود.1

 .1-4مطالعات خارجي
ديندا 2با استفاده از روش دادههاي تابلويي به بررسي اثرات جهانيشدن بر سطح و

شدت و تغييرات نسبي آلودگي در کشورهاي توسعهيافته عضو سازمان همکاري اقتصادي
و توسعه )OECD( 3و کشورهاي درحالتوسعه غير عضو و جهان بهطورکل پرداخته است.

اين مطالعه ،از انتشارات  CO2استفاده کرده و نشان میدهد اثر جهانيشدن بر محيطزيست
بهشدت به ويژگيهاي پايهاي کشور و مزيتهاي نسبي آن بستگي دارد؛ و در نهايت به اين

نتيجه ميرسد که جهانيشدن ميزان انتشار  CO2را افزايش ميدهد.

امین و همکاران  4با استفاده از روش جدول داده ـ ستانده لئونتيف ،ارتباط جهانيشدن

(آزادسازي تجاري) بر انتشار آاليندههاي هوا در سالهاي  2000تا  2015را بررسي کردهاند.

کمي مقاله نشان میدهد ميزان آاليندههاي انتخابشده در سال  2015کام ً
ال باالتر
ارزيابي ّ
از سال  2000است.

گريز 5در مقالهاي اثر تجارت بينالمللي بر سطح آلودگي هوا را از طريق برآورد مدل

معادله ساختاري با دو عامل ساختار فعاليت اقتصادي و شدت آلودگي هوا تجزيه و تحليل
1. Panayotou (2000).
2. Dinda (2006).
3.Organization for Economic Co-operation and Development.
4. Amin and et al. (2008).
)5. Gryz (2008
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کرد .وي نشان داد در کشورهاي درحالتوسعه تجارت بينالمللي و درآمد سرانه به تغيير

ساختار فعاليت اقتصادي و در نتيجه افزايش آلودگي هوا منجر ميشود.

بائک و همکاران 1رابطه پويای تجارت ،درآمد و محيطزيست را براي کشورهاي

توسعهيافته و درحالتوسعه ،با استفاده از تجزيه و تحليل همانباشتگي بررسي کرده و نشان

دادند رشد تجارت و درآمد ،کيفيت زيستمحيطي کشورهاي توسعهيافته را افزايش
ميدهد .درحاليکه اثرات مخربي بر کيفيت زيستمحيطي کشورهاي درحالتوسعه دارد.

برنايوئر و کوبي 2در مقالهاي با عنوان «جهانيشدن ،دموکراسي و محيطزيست» اثر

جهانيشدن اقتصاد بر محيطزيست را در چارچوب مدلهاي نظريه موهبت عامل 3و فرضيه

پناهگاه آاليندگي بررسي کردهاند .هر دو مدل اين مفهوم را ميرسانند که سرمايهگذاري به

سمت داخل بر محيطزيست فشار میآورد ،در حاليکه سرمايهگذاري به سمت خارج به نفع

کيفيت زيستمحيطي عمل ميکند .همچنين ،شواهد تجربي اين مقاله  PHHرا بيشتر از FET

تأييد ميکند.

ماناگي و همکاران 4با استفاده از روش متغيرهاي ابزاري ،اثر کلي باز بودن تجارت بر

کيفيت زيستمحيطي را برآورد کرده و به اين نتيجه رسيدند که اثرات باز بودن تجارت بر

محيطزيست ،بسته به نوع آالينده و کشور متفاوت است .همچنین ،با اینکه تجارت براي

محيطزيست کشورهاي عضو  OECDمفيد است اما انتشار گازهاي  CO2و SO2اثرات

مخربي بر محيطزيست کشورهاي غير عضو دارد.

آتيئي 5با استفاده از دادههاي تابلويي ،رابطه تجارت و محيطزيست را در قالب انتشارات

 CO2براي گروه کشورهاي  ASEANدر دوره زماني  1970-2006بررسي کرده است.

وي نشان ميدهد انتشارات  CO2در منطقه به شکل  Sوارونه بوده و بهطورکلی ،صادرات
بهصورت درصدي از توليد ناخالص داخلي بيشترين نقش را در توليد دیاکسیدکربن در
کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه  ASEANدارد .اين مطالعه هيچ شاهدي براي اثر

تخريبي سرمايهگذاري مستقيم خارجي ( )FDIبر محيطزيست پيدا نکرده است.

1. Baek and et al. (2009).
2. Bernauer and Koubi (2009).
3. Factor Endowment Theory (FET).
4. Managi and et al. (2009).
5. Atici (2011).
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گوميالنگ و همکاران 1در مقالهاي به بررسي اثرات اقتصادي و زيستمحيطي آزادسازي

تجاري در اندونزي با استفاده از مدل  CGEپرداختند .آنها اثرات زيستمحيطي را با استفاده
از شاخصهاي متفاوت آلودگي آب ،هوا و مواد زائد ارزيابي کرده و نشان دادند تخريب

زيستمحيطي اندونزي تا سال  2020بهسرعت رشد خواهد کرد و اثر آزادسازي تجارت بر

محيطزيست حاشيهاي است .در مجموع ،اصالح تعرفهها به افزايش آلودگي هوا و کاهش

آلودگي آب ختم ميشود.

درنهایت ،جعفري صميمي و همکاران 2به آزمون فرضيه رومر ( )1993مبني بر پايين

بودن تورم در اقتصادهاي بازتر پرداختند و برای این امر از دو مدل يکي بر مبناي شاخص

سنتي آزادسازي اقتصادي 3و ديگري براساس شاخص جديد جهانيشدن اقتصادي ،KOF
استفاده کردهاند .نتايج حاصل از برآورد مدل اول متناقض با فرضيه رومر بود ،درحاليکه

نتايج برآورد مدل دوم فرضيه رومر را تأييد ميکرد .بنابراين ،ميتوان گفت شاخص جديد
جهانيشدن اقتصادي KOFنسبت به شاخص سنتي آزادسازي قابلاتکاتر است.
 .1-5مطالعات داخلي
لشکريزاده و همکاران ( )1387با بهکارگيري روش همجمعي ،تأثير سرمايهگذاري

مستقيم خارجي بر ميزان انتشار دياکسيدکربن در شش کشور درحالتوسعه را براي دوره

زماني  2005-1975بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدند که سرمايهگذاري خارجي تأثير

مثبت و معناداری بر آالينده دياکسيدکربن در بلندمدت و کوتاهمدت داشته است.

مبارک و محمدلو ( )1388نیز به ارزيابي تأثير آزادسازي تجاري بر انتشار دياکسيدکربن،

نيتروژن و سولفور (گوگرد) و همچنين بررسي ارتباط منحني زيستمحيطي کوزنتس با
فرضيه پناهگاه آلودگي با استفاده از روش دادههاي تابلويي و در کشورهاي درحالتوسعه و

توسعهيافته در دوره  1990-2008پرداختهاند .براساس نتايج بهدستآمده ،افزايش آزادسازي

تجاري و درآمد سرانه در کشورهاي توسعهيافته به کاهش انتشار دياکسيدکربن و ساير
گازهاي آالينده منجر ميشود ،درحاليکه در کشورهاي کمتر توسعهيافته و درحالتوسعه

1. Gumilang and et al. (2011).
2. Jafari Samimi and et al. (2012).
3. Oppeness.
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موجب افزايش انتشار اين گازها ميشود.

عاقلي و همکاران ( )1389به مطالعه اثر بازبودن اقتصاد بر تخريب زيستمحيطي در

ايران در دوره زماني  1353-1385پرداختند .در اين مقاله ،اثرات بلندمدت با استفاده از

روش همانباشتگي و اثرات کوتاهمدت با استفاده از مدل تصحيح خطا بررسي شده است.
نتايج برآوردها وجود رابطهاي مثبت میان درجه باز بودن اقتصاد و تخريب زيستمحيطي در
بلندمدت و کوتاهمدت را نشان ميدهد.

مهرابي بشرآبادي و همکاران ( )1389با استفاده از مدل خودتوضيح با وقفه گسترده

و مدل تصحيح رابطه بلندمدت و کوتاهمدت رابطه ميان آزادسازي تجاري و آلودگي
محيطزيست در ايران را بررسي کرده و نشان دادند آزادسازي تجاري و درجه باز بودن

اقتصاد ،آلودگي را کاهش ميدهد .همچنين ،نشان دادند آزادسازي تجاري در بلندمدت از
مشکالت زيستمحيطي ناشي از رشد میکاهد .آنها در مطالعه خود اثر آزادسازي تجاري

بر آلودگي را در قالب نظريه منحني زيستمحيطي کوزنتس آزموده ،و براساس مطالعه  ،
نتايج برقراري منحني زيستمحيطي کوزنتس براي اقتصاد ايران را تأييد ميکنند.

 .2تصريح و برآورد الگو
 .2-1تصريح الگو
مطالعه حاضر با بهکارگيري روش دادههاي تابلويي به مقايسه اثر جهانيشدن اقتصاد بر

پايداري محيط در دو گروه از کشورهاي درحالتوسعه و کشورهاي توسعه يافته ميپردازد.

همچنین ،بهمنظور مقايسه بهتر دو گروه کشورها ،از متغير مجازي 1بر روي شيب مربوط
به متغير جهانيشدن اقتصاد استفاده شده است .در اينجا براساس کاربرد متغير مجازي ،با

استفاده از اين متغير و نيز با توجه به مطالعات انجامشده در زمينه تأثير متغيرهاي مختلف بر

شاخصهاي زيستمحيطي الگوي پيشنهادي زير ارائه شده است که در آن تفاوت دو گروه
کشورها از طريق معنادار بودن ضريب متغير مجازي مشخص میشود:

FESIit=β1+β2EKOFit+β3DEKOFit+β4HDIit+β5CPIit+εit
1. Dummy Variable.
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i=1, 2, ..., N
t=1, 2, ..., T

متغيرهاي مدل عبارتند از:

 :FESIitشاخص پايداري زيستمحيطي کشور  iام در سال  tام است .براي اين منظور

از شاخص جديد و ترکيبي پايداري زيستمحيطي استفاده ميشود که توسط بنياد FEEM

محاسبه و ارائه شده است .اين شاخص بين صفر و یک ارزشگذاري ميشود که یک
نشاندهنده پايدارترين حالت و صفر حالت بهشدت ناپايدار است.

 :EKOFitشاخص جهانيشدن اقتصادي براي کشور  iام در سال  tام است .در اين مطالعه

براي نشان دادن جهانيشدن اقتصاد ،از شاخص جديد جهانيشدن اقتصاد  KOFاستفاده

شده است .اين شاخص توسط مؤسسه اقتصادي  KOFکه در قسمت فدرال دانشگاه ETH1

سوئيس فعاليت ميکند ،تهيه و ارائه ميشود .مقياس اين شاخص صفر تا  100است (100

باالترين درجه جهانيشدن اقتصادي را نشان ميدهد).

 DEKOFitحاصلضرب متغير مجازي و متغير جهانيشدن اقتصاد است .همانطورکه در

باال توضيح داده شد ،اين متغير برای مقايسه اثر جهانيشدن اقتصاد بر پايداري زيستمحيطي
در دو گروه کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته در مدل وارد شده است .براي اين منظور،
مقدار متغير مجازي براي کشورهاي توسعهيافته يک و براي کشورهاي درحالتوسعه صفر

در نظر گرفته شده است.

 HDIitبیانگر شاخص توسعه انساني براي کشور  iام در سال  tام است .محاسبه شاخص

توسعه انساني توسط برنامه توسعه سازمان ملل 2انجام میشود .مقياس اين شاخص بين صفر
تا یک است ،هرچه اين شاخص براي يک کشور بزرگتر باشد ،آن کشور از لحاظ توسعه

انساني رتبه باالتري دارد .همچنین ،شاخص توسعه انساني ،شاخص مهمی براي اندازهگيري
توسعه انساني بوده و اثر متغيرهاي اجتماعي مانند سالمت ،حقوق سياسي ،آزاديهاي
اجتماعي و تحصيالت را در بر ميگيرد .سطح آگاهي و تحصيالت تأثیر مثبتی بر حقوق

سياسي و آزاديهاي اجتماعي شهروندان داشته و تحصيالت بر تراکم جمعيت اثر ميگذارد؛
1. Eidegenossische Technische Hochschule Zurich (ETH).
2. United Nation Development Programme (UNDP).
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افزايش سطح تحصيالت مردم يک کشور نرخ رشد جمعيت آن کشور را کاهش ميدهد

در نتيجه ،فشار بشر بر روي منابع طبيعي و محيطزيست را کاهش خواهد داد.

مردم کشورهايی که سطح توسعه انسانيشان باالتر است ،در ارتباط با خطرات زيستمحيطي

احساس نگراني بيشتری دارند .مردم چنين جوامعي میکوشند آلودگي کمتري ايجاد کنند.
بنابراين ،از ديدگاه نظري ،توسعه انساني باالتر به بهبود کيفيت محيطزيست ميانجامد.1

چندين مطالعه تجربي در رابطه با تخمين رابطه شاخصهاي مختلف زيستمحيطي

و توسعه انساني وجود دارد؛ برای مثال ،جعفري صميمي و همکاران 2در مطالعهاي رابطه

عملکرد محيطزيست و توسعه انساني در کشورهاي منتخب جهان در دوره زماني 2006
تا  2010را با استفاده از روش دادههاي تابلويي بررسي کرده و نشان دادند میان عملکرد

محيطزيست و توسعه انساني در کشورهاي منتخب جهان بهطورکلي و در کشورهاي
توسعهيافته بهطور خاص ،رابطهاي مثبت و معنادار وجود دارد.

 CPIitشاخص درک فساد براي کشور  iام در سال  tام است .اين شاخص توسط سازمان

شفافيت بينالمللي 3ارائه و منتشر ميشود .بر طبق اين شاخص ،برترين کشورها که داراي

کمترين فساد در ميان دولتمردان خود هستند ،داراي نمره  10و کشورهايی با بيشترين فساد
مالي در سيستم دولتي داراي نمره صفر هستند.

ادبيات مربوط به محيطزيست و فساد کام ً
ال غني است .اگرچه از ديدگاه نظري استدالل

ميشود که فساد ممکن است به قربانيشدن محيطزيست در مقابل منافع شرکتهاي چندمليتي و

خصوصي منجر بشود ولي تمام مطالعات لزوماً اين ديدگاه را تأييد نميکنند .دليل ابهام در نتايج

حاصل از مطالعات در اين زمينه به اين مطلب برميگردد که اهميت انتخاب کشور و بازه زماني

بيشترين تأثير را بر نتايج مطالعه دارد .بنابراين ،نتايج حاصل از اين مطالعات عموماً صريح نیستند.
مطالعه ولچ 4از جمله مطالعاتي است که رابطه فساد و محيطزيست را منفي بيان ميکنند،

وي فرضيهاي ارائه داد مبني بر اينکه فساد باعث کاهش درآمد ميشود و کاهش سطوح

درآمدي هم ممکن است به افزايش سطوح آلودگي منجر شود.

1. Gulruk (2009).
2. Jafari Samimi and et al. (2011).
3. Transparency International Organization.
)4. Welsch (2004
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 εitنيز جمله پسماند براي سال  tام است.

همچنین برای تخمين مدل و انجام آزمونهاي مذکور از نرمافزار  Eveiws6استفاده

شده است.

 .2-2برآورد الگو
در مرحله اول ،برای تشخيص اين مطلب که مدل ما ،مدل دادههاي تلفيقي يا مدلي با اثر

ثابت و يا مدلي با اثر تصادفي است ،به بررسي آزمونهاي چاو ،و آزمون هاسمن ،براي مدل
ميپردازيم .جدول ( )1نتايج آزمونهاي چاو ،ضريب و هاسمن را ارائه میدهد.
جدول 1ـ نتايج آزمونهای چاو ،و هاسمن براي
نوع آزمون

آماره آزمون

P-Value

نتيجه آزمون

آزمون چاو

562/6748

0/0000

رد مدل دادههاي تلفيقي و تأييد مدل اثر ثابت

آزمون هاسمن

11/1766

0/0246

رد مدل اثرات تصادفي و تأييد روش اثرات ثابت

منبع :محاسبات تحقيق با استفاده از نرمافزار . Eviews6

براساس نتايج مندرج در جدول ( )1روش اثرات ثابت جهت برآورد الگو انتخاب شده

است .نتايج حاصل از برآورد در جدول ( )2آمده است:

جدول 2ـ نتايج حاصل از برآورد الگو
متغير وابسته :پايداري محيطزيست ()FESI
آزمون دادههای تركيبي

متغير توضيحي

ضريب

آماره t

P – value

عرض از مبدأ

0/52539

5/3126

0/0000

شاخص جهانيشدن اقتصاد ()EKOF

-0/00103

-1/8777

0/0621

متغير مجازي ()DEKOF

0/000557

0/660267

0/5100

شاخص توسعه انساني ()HDI

0/016974

0/111047

0/8787

شاخص درک فساد ()CPI

-0/011234

-3/713260

0/0003
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متغير وابسته :پايداري محيطزيست ()FESI
آزمون دادههای تركيبي

متغير توضيحي

آماره t

ضريب
آماره F

662/7644

P-value

0/0000

R2

99/2

 R2تعديلشده

99/05

P – value

منبع :محاسبات تحقيق با استفاده از نرمافزار Eviews6

براساس نتايج مندرج در جدول ( ،)2آزمون  Fمرسوم نشانگر معناداري کل رگرسيون

است .همچنين ،در مدل منتخب  R2تعديلشده برابر است با 0/9905که نشان ميدهد
متغيرهاي توضيحي مورد نظر حدود  99/05درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح ميدهند.

در الگوي برآوردي با توجه به در نظر گرفتن مقدار يک براي متغير مجازي مربوط به

کشورهاي توسعهيافته ،ضريب متغير جهانيشدن اقتصادي به تنهايي ( )β2نشانگر اثر منفي
و معنادار جهانيشدن اقتصادي بر پايداري زيستمحيطي کشورهاي درحالتوسعه است.

ضريب متغير جهانيشدن اقتصادي براي کشورهاي توسعهيافته  β2+ β3است .نتايج حاصل از

برآورد الگو نشان ميدهد اگرچه ضريب متغير مجازي در کشورهاي توسعهيافته مثبت است

اما اثر خالص منفي و تفاوت بين کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته نيز بهدليل معنادار

نبودن متغير مجازي معنادار نیست .بنابراين ،فرضيه تحقيق درباره کشورهاي توسعهيافته رد

ميشود.

جمعبندی و مالحظات
در این مقاله ،اثر جهانيشدن اقتصاد بر پايداري زيستمحيطي دو گروه کشورهاي

درحالتوسعه و کشورهاي توسعهيافته در دوره زماني  2005-2011و با استفاده از روش
دادههاي تابلويي ارزيابي شده است.

بهطورکلي ،اين موضوع که جهانيشدن اقتصاد بر پايداري زيستمحيطي اثر مثبت يا

منفي دارد ،همچنان مبهم است .در اين مقاله با توجه به فرضيههاي منحني زيستمحيطي

...یطیحمتسیز یرادیاپ رب داصتقا ندشیناهج رثا
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کوزنتس و فرضيه پناهگاههاي آلودگي فرض شده است جهانيشدن اقتصاد در کشورهاي

درحالتوسعه به کاهش پايداري زيستمحيطي منجر شده و در کشورهاي توسعهيافته به
بهبود پايداري زيستمحيطي ختم میشود .سپس ،با استفاده از حداکثر اطالعات موجود

اثر جهانيشدن اقتصاد برپايداري محيطزيست در ن ُه کشور درحالتوسعه و بیست کشور

توسعهيافته براي دوره زماني  2011-2005و با استفاده از روش دادههاي تابلويي و معرفي

متغير مجازي ارزيابي شده و برای این منظور ،از شاخص ترکيبي و جديد جهانيشدن

اقتصادي  KOFاستفاده شده است .همچنين ،از شاخص ترکيبي و بسيار جديد مؤسسه
 FEEMبهعنوان شاخص پايداري زيستمحيطي بهره گرفته شده است.

همچنین ،نتايج حاصل از برآورد نشان ميدهد اثر جهانيشدن بر پايداري زيستمحيطي

در هر دو گروه کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته منفي و معنادار داشته و تفاوت

اثرگذاري جهانيشدن اقتصادي بر پايداري زيستمحيطي بين اين دو گروه کشورها معنادار

نیست.

با توجه به نتايج فوق و از آنجا که حفظ محيطزيست در توسعه پايدار کشورهاي مختلف

جهان از اهميت زیادی دارد ،توصيه ميشود مسئوالن ــ بهويژه در کشورهاي درحالتوسعه

ــ برای بهرهمندي از دستاوردهاي فرآيند جهانيشدن از طريق ايجاد نهادها و ظرفيتهاي

الزم ،شرايط را براي گسترش تکنولوژيهاي پاک ،ايجاد مزيت نسبي در صنايع پاک و
محدود کردن صنايع با شدت آلودگي باال مهیا کردند تا پيامدهاي منفي رقابت جهاني بر
پايداري محيطزيست به حداقل برسد.
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