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چکیده
مستقيم  سرمايه گذاري  و  اقتصادي  رشد  زيست محيطی  پيامدهاي  بررسي  مقاله  اين  هدف 
CO2 سرانه( در کشورهاي  انتشار  با استفاده از شاخص کيفيت محيط زيست )ميزان  خارجي 
درحال توسعه در سال های 2010-1990 است. به اين منظور از آزمون همگرايي پدروني و 
روش FMOLS برای به دست آوردن بردارهاي هم انباشتگي استفاده شده است. براساس نتايج، 
وجود منحني کوزنتس زيست  محيطي در کشورهاي درحال توسعه تأييد مي شود. به عبارت 
ديگر، بين رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست رابطه U معکوس برقرار است. همچنين، نتايج 
به دست آمده از يک مدل غيرخطي نشان مي دهد جريان هاي ورودي سرمايه گذاري مستقيم 
نتيجه کاهش کيفيت محيط زيست  CO2 و در  انتشار  خارجي سبب افزايش يکنواخت ميزان 
می شود. به عبارت ديگر، رابطه U معکوس بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ميزان انتشار 

CO2 برقرار نيست و فرضيه لنگرگاه آلودگي در اين کشورها تأييد مي شود. 
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مقدمه 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي منبع مهم تأمين سرمايه و انتقال دانش و تکنولوژي جهت 
دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي ــ به ويژه در کشورهاي درحال توسعه ــ است. از آنجا که 
رشد اقتصادي ناشي از گسترش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و صنعتي  شدن، ممکن است 
پيامدهاي زيست محيطی فزاينده اي در کشور ميزبان به همراه داشته باشد1، بنابراين در دهه اخير 
بررسي پيامدهاي زيست محيطی ناشي از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به موضوعی 
بحث انگيز تبديل شده است؛ به طوري که براساس بسياري از بررسي هاي تجربي، دولت های 
کشورهاي درحال توسعه برای جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي از برخي استانداردهاي 
در  دارند  تمايل  چندمليتي  شرکت هاي  همچنين،  می کنند.  صرف نظر  زيست محيطی 
کشورهاي درحال توسعه اي سرمايه گذاري کنند که استانداردهاي زيست  محيطي آسان تري 
دارد. درنتيجه، سرمايه گذاري مستقيم خارجي کاهش کيفيت محيط زيست کشور ميزبان را 
به دنبال دارد  )زارسکي2، کوپلند و تيلور3(. به اعتقاد برخي، شرکت هاي چندمليتي به دليل 
استفاده از سيستم هاي مديريتي بهتر و رعايت استانداردهاي جهاني و انتقال تکنولوژي هاي 
استانداردهاي زيست محيطی کشور ميزبان مي شوند.  ارتقاي  با محيط زيست، سبب  سازگار 
به عبارت ديگر، سرمايه گذاري مستقيم خارجي اثر مثبتی بر کيفيت محيط زيست دارد4. در 
اين ميان، گروهي از محققان نيز با توجه به منحني کوزنتس زيست محيطی )EKC(5 معتقدند 

بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و کيفيت محيط زيست رابطه U معکوس برقرار است6. 
با توجه به مطالب بيان شده، اثر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کيفيت 
محيط زيست نيازمند بررسي هاي  تجربي است. اين مقاله يکي از اندک بررسي هايي است که 
پيامدهاي زيست  محيطي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را با در نظر گرفتن 
منحني کوزنتس زيست  محيطي مورد ارزيابي تجربي قرار مي دهد. همچنين، با استفاده از يک 
مدل غيرخطي، وجود رابطه يکنواخت يا U معکوس ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و 

1. He (2006).
2. Zarsky (1999).
3. Copeland & Taylor (2003).
4. Dean (2002).
5. Environmental Kuznets Curve.
6. Grossman & Krueger (1995); Porter & Van Der Linde (1995).
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کيفيت محيط زيست را نيز بررسي مي کند. بنابراين، با توجه به اهداف مقاله، فرض های زير 
در کشورهاي مورد بررسي آزموده می شود:

1. منحني کوزنتس زيست  محيطي بين رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست برقرار است.
2. فرضيه لنگرگاه آلودگي1 بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و کيفيت محيط زيست 

برقرار است.

مقاله در پنج بخش سازماندهي شده است: پس از مقدمه، در بخش اول ادبيات موضوع 
سوم،  بخش  در  مي يابد.  اختصاص  انجام شده  تجربي  مطالعات  به  دوم  بخش  مي شود.  بيان 
شواهد آماري ارزيابي می شود. در بخش چهارم پس از معرفي مدل و داده ها، نتايج تجربي 

مورد تحليل قرار مي گيرد. در بخش پاياني، نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه مي شود.

1. ادبيات موضوع

اعتقاد کلي بر اين است که سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند اثر مثبتی بر رشد و 
توسعه اقتصادي داشته باشد؛ زيرا از يک سو سرمايه گذاري مستقيم خارجي منبع مهمی برای 
انتقال تکنولوژي  هاي توليد و ايجاد اشتغال در کشور ميزبان است و از سوي ديگر، از طريق 
نيز تحت تأثير قرار مي گيرد2.  انتقال تکنولوژي، اقتصاد جهاني  اثرات سرريز مثبت ناشي از 
سياست هاي  کنار  در  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  معتقدند  محققان  برخي  اين حال  با 
و  منابع  تخصيص  بر  نيز  منفي ای  پيامد هاي  خصوصي سازي،  و  مقررات زدايي  آزادسازي، 

محيط زيست داشته و در نتيجه، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد3. 
براساس ادبيات نظري، پيامدهاي زيست  محيطِي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم 
رشد  و  صنعتي شدن  دنبال  به  اقتصادي،  محققان  برخي  اعتقاد  به  است.  متفاوت  خارجي 
به يک سطح حداکثر،  از رسيدن  افزايش و پس  ابتدا  اقتصادي، آلودگي محيط زيست در 
باال،  درآمدهاي  در  محيط زيست  کيفيت  به  نسبت  درآمدي  اثر کشش  بودن  مثبت  به دليل 
کاهش مي يابد. به عبارت ديگر، بين رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست رابطه U معکوس 

1. Pollution Haven.
2. Lucas (1988); Rebelo (1991); Romer (1986, 1993).
3. Boyd & Smith (1992); He (2006). 
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ميان،  اين  در  است1.  معروف  زيست محيطي  کوزنتس  منحني  به  رابطه  اين  دارد.  وجود 
گروهي از محققان با تعميم منحني کوزنتس زيست محيطی، رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم 
ابتداي فرايند  بيان مي کنند که در  اقتصادي و کيفيت محيط زيست را چنين  خارجي، رشد 
توسعه، همراه با افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي، 
آنجا که  از  مي يابد.  اوج، کاهش  به  رسيدن  از  پس  و  يافته  افزايش  محيط زيست  آلودگي 
کيفيت محيط زيست يک کاالي نرمال است، بنابراين همراه با افزايش رشد اقتصادي ناشي 
منظور  به  توسعه  درحال  کشورهاي  خارجي،  سرمايه گذاري  ورودي  جريان هاي  جذب  از 
به کار  را  زيست محيطی سخت تري  قوانين  دارند  تمايل  محيط زيست  تخريب  از  جلوگيري 
گيرند. در نتيجه، روند آلودگي محيط زيست ناشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ناپايدار 
و موقتي است. به عبارت ديگر، بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و آلودگي محيط زيست 

رابطه U معکوس وجود دارد2.
مي کنند  بيان  زيست  محيطي  قوانين  گرفتن  نظر  در  با  اقتصادي  محققان  از  بسياري 
کنند  سرمايه گذاري  درحال توسعه اي  کشورهاي  در  مايلند  عمدتاً  خارجي  سرمايه گذاران 
افزايش مستمر سرمايه گذاري مستقيم  نتيجه،  که قوانين زيست  محيطي آسان تري دارند. در 
لنگرگاه آلودگي معروف  به فرضيه  پديده  اين  از کيفيت محيط زيست مي کاهد.  خارجي، 
است3 . همچنين، رقابت بين المللي برای جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي سبب مي شود 
دولت های کشورهاي درحال توسعه و کم درآمد برای افزايش سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، 
زيست محيطی  استانداردهاي  و  قوانين  برخي  از  اقتصادي  رشد  به  دستيابي  و  فقر  کاهش 
آلودگي  افزايش  سبب  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  نتيجه،  در  کنند.  چشم پوشي 
محيط زيست مي شود. چنين پديده اي، فرضيه رقابت به سمت پايين4 ناميده مي شود 5. تفاوت 
به  اين است که در فرضيه رقابت  لنگرگاه آلودگي  با فرضيه  پايين  به سمت  فرضيه رقابت 
و  افزايش سرمايه گذاري  به منظور  بين الملل  تجارت  در  رقابت  برای  پايين، کشورها  سمت 
مي کنند،  چشم پوشي  آگاهانه  زيست محيطی،  استانداردهاي  از  اقتصادي،  رشد  به  دستيابي 

1. Selden & Song (1994); Grossman & Krueger (1995); Rothman (1998) .
2. Shafik (1994); Grossman & Krueger (1995); Porter & Van Der Linde (1995); Stern (2004).
3. Jensen (1996); Smarzynska and Wei (2001); Copeland & Taylor (2003).
4. Race-to- the Bottom.
5. Zarsky (1999); Wheeler (2001).
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درحالي که در فرضيه لنگرگاه آلودگي، کشورها از ورود فعاليت هاي آالينده به کشورشان 
اطالعي ندارند. 

سرمايه گذاري  شرکت هاي  که  دارد  وجود  نيز  اعتقاد  اين  فرضيه ها،  اين  مقابل  در 
سرمايه گذاري  ورود  درنتيجه،  دارند  پيشرفته تري  تکنولوژي هاي  و  بهتر  مديريت  خارجي 
مستقيم خارجي به کشور هاي درحال توسعه نه تنها سبب تسريع رشد اقتصادي اين کشورها 
نيز  را  محيط زيست  با  سازگار  و  کارا  تکنولوژي  به  ميزبان  کشور  دسترسي  بلکه  مي شود، 
فراهم می کند1. اين فرضيه به هاله آلودگي2 معروف است و در بخش هاي انرژي بر و بر پايه 

تکنولوژي پيشرفته، تأييد شده است3. 

2. مطالعات تجربي

به اعتقاد پيتر و جفري4، کيفيت محيط زيست در اقتصادهاي کم تر توسعه يافته، به شدت 
اثر  داخلي  سرمايه گذاري هاي  به طوري که  دارد؛  بستگي  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  به 
معنا داري بر ميزان انتشار CO2 سرانه  ندارد، اما به دليل وجود قوانين زيست  محيطي آسان در 
اين کشورها سرمايه گذاري مستقيم خارجي  )عمدتاً در بخش صنعتي( سبب افزايش انتشار 

آالينده ها شده است. 
هافمن5 رابطه عليت ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و کيفيت محيط زيست )ميزان 
براساس  پايين را ارزيابي کرده است.  باال، متوسط و  با درآمد  CO2 سرانه ( در کشورهاي 

نتايج، در کشورهاي با درآمد متوسط، رابطه علي يک طرفه از سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
به ميزان CO2 سرانه  وجود دارد، درحالي که در کشورهاي با درآمد پايين، برعکس است. 

همچنين، در کشورهاي با درآمد باال ميان اين دو متغير هيچ رابطه علّي ای وجود ندارد.
و  بلندمدت  روابط   ،7VECM الگوي  و  هم جمعي  تحليل  از  استفاده  با  کو6  و  بيک 

1. Newell (2001); Dean (2002).
2. Pollution Haloes.
3. Blackman and Wu (1998).
4. Peter and Jeffrey (2003).
5. Haffmann (2005).
6. Baek & Koo (2009).
7. Vector Error Correction Model (VECM).
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کوتاه مدت بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست  )ميزان 
نتايج نشان مي دهد سرمايه گذاري مستقيم  SO2 سرانه( را در چين و هند بررسي کرده اند. 

بر آلودگي محيط زيست دارد. همچنين،  بلندمدت مثبت و معنا داری  اثر  خارجي در چين، 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هند، در کوتاه مدت سبب افزايش آلودگي محيط زيست 
مي شود؛ درحالي که در بلندمدت، اين اثر منفي و غيرمعنا دار است. همچنين، رشد اقتصادي 

هر دو کشور، آلودگي محيط زيست را افزايش داده است.
محيط زيست  و  اقتصادي  رشد  خارجي،  مستقيم  سرمايه گذاري  رابطه  آدني1،  و  آجيده 
در نيجريه را با استفاده از روش ARDL2 در دوره 2006-1970 بررسی کرده اند. براساس 
اقتصادي  رشد  و  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  بين  بلندمدت  رابطه  به دست آمده،  نتايج 
وجود ندارد؛ در حالي که رابطه بلندمدت مثبت و معني دار بين جريان ورودي سرمايه گذاري 
ديگر،  به عبارت  است.  برقرار  سرانه (   CO2 )ميزان  محيط زيست   کيفيت  و  مستقيم خارجي 

فرضيه لنگرگاه آلودگي تأييد مي شود.
کيم و بيک3، پيامدهاي زيست  محيطي رشد اقتصادي را با استفاده از آزمون کرانه هاي 
ARDL مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان مي دهد طي فرايند رشد و توسعه اقتصادي در 

کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، ميزان انتشار CO2 به ترتيب کاهش و افزايش مي يابد. 
همچنين، عامل اصلي آلودگي محيط زيست، افزايش تقاضاي انرژي بوده و سرمايه گذاري 

مستقيم خارجي اثر اندکي بر انتشار CO2 داشته است.
محيط زيست  کيفيت  و  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  ميان  رابطه  همکاران4  و  پنگ 
توابع  نتايج  پرداختند.   5VAR روش  از  استفاده  با   1985-2009 زماني  دوره  طي  چين  در 
واکنش آني نشان مي دهد اثر اعمال قوانين زيست محيطی بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

با گذشت زمان کاهش مي يابد. به عبارت ديگر فرضيه لنگرگاه آلودگي تأييد مي شود. 
پورکاظمي و ابراهيمي )1387( به بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست )ميزان 
انتشار CO2 سرانه( در 13 کشور خاورميانه با استفاده از داده هاي تلفيقي در دوره زماني 2003-

1. Ajide & Adeniyi (2010).
2. Autho Regresive Distributed Lags (ARDL). 
3. Kim and Beak (2011).
4. Peng et al. (2011).
5. Vector Auto Regressive (VAR).
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1980 پرداختند. براساس نتايج، منحني کوزنتس زيست محيطی در اين کشورها تأييد می شود.
محيط زيست  کيفيت  و  اقتصادي  رشد  بين  متقابل  واکنش   )1387( تبريزيان  و  پژويان 
در ايران را با استفاده از مدل شبيه سازي پويا براي سه آالينده )ميزان CO2، SO2 و ذرات 
با  مي دهد  نشان  زيست محيطي  کوزنتس  منحني  تأييد  ضمن  نتايج  کردند.  بررسي  معلق( 
با فرآورده هاي نفتي، اتخاذ سياست هاي مناسب قيمتي  اعمال سياست جانشيني گاز طبيعي 
و سرمايه گذاري در تکنولوژي هاي دوستدار محيط زيست مي توان همراه با افزايش درآمد، 

آلودگي را نيز کاهش داد.

3. شواهد آماري

جريان هاي   ،1980 دهه  اوايل  از  شدن  جهاني  گسترش  و  اقتصادي  اصالحات  با  همراه 
ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي به سرعت افزايش يافته است. براساس شواهد، اگرچه 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي سبب تسريع رشد و توسعه اقتصادي ــ به ويژه در کشورهاي 
درحال توسعه ــ مي شود اما ممکن است پيامدهاي منفي زيست محيطي نيز بر جاي بگذارد1. 

جدول )1( ميانگين سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توليد ناخالص داخلي و ميزان انتشار 
CO2 در کشورهاي درحال توسعه را در دوره زماني 2010-1990 به تفکيک پنج سال نشان 

از سرمايه گذاري مستقيم خارجي سبب  ناشي  اقتصادي  اين جدول، رشد  براساس  مي دهد. 
به طوري که  می شود،  محيط زيست  کيفيت  کاهش  درنتيجه،  و   CO2 انتشار  ميزان  افزايش 
متوسط انتشار CO2 سرانه از ميزان 3/19 تن ـ متريک در دوره 95-1990 به ميزان 4/56 تن 

ـ متريک در دوره 2010-2005 رسيده است. 

جدول 1ـ روند GDP،FDI و انتشار CO2 در کشورهاي درحال توسعه

 CO2 سرانه
)تن- متريک(

 GDP سرانه
)دالر آمريکا(

 FDI سرانه
دوره زماني)دالر آمريکا(

3/191269/98184/701990-1995

3/401384/17280/961995-2000

1. Xing and Kolstad (2002); He (2006).
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 CO2 سرانه
)تن- متريک(

 GDP سرانه
)دالر آمريکا(

 FDI سرانه
دوره زماني)دالر آمريکا(

3/861645/58402/042000-2005

4/562075/39439/202005-2010

منبع: محاسبات مقاله با استفاده از داده هاي بانک جهاني.

4.تصریح مدل و نتایج تجربي 

1ـ4. معرفي مدل و داده ها
هدف اين مقاله بررسي پيامدهاي زيست  محيطي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در کشورهاي درحال توسعه در سال های 2010-1990 و با استفاده از رويکرد پانل 

هم انباشته است. به اين منظور از دو الگوي زير برای ارزيابي تجربي استفاده شده است:

CO2it=α1Yit+α2Y
2
it +α3FDIit+Uit   )1

CO2it=β1FDIit+β2FDI
2
it +Uit   )2

 Y برحسب تن ـ متريک( به عنوان شاخص کيفيت محيط زيست، متغير( CO2   که در آن
نيز ميزان   FDI به قيمت ثابت دالر در سال2000 است. متغير  توليد ناخالص داخلي سرانه، 
داده ها  نشان مي دهد. همچنين،  را  ميزبان  به کشور  مستقيم خارجي  ورودي سرمايه گذاري 

به صورت ساالنه و از بانک جهاني استخراج شده اند.
با استفاده از رابطه )1(، مي توان ضمن بررسي رابطه ميان رشد اقتصادي، سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي و کيفيت محيط زيست  )ميزان انتشار CO2 سرانه (، وجود منحني کوزنتس 
δCO2  برقرار 

δY2
it

δCO2 و  0> 
δYit

زيست  محيطي را نيز آزمود. اگر در رابطه  )1(، 0< 
باشد، آنگاه رابطه U معکوس بين رشد اقتصادي و ميزان انتشار CO2 برقرار است. به عبارت 
تأييد مي شود. همچنين، مدل غيرخطي رابطه    ديگر، وجود منحني کوزنتس زيست محيطي 
)2(، امکان بررسي وجود رابطه يکنواخت يا U معکوس بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
و   δCO2it

δFDIit
 >0  ،)2( رابطه   در  اگر  بنابراين،  مي کند.  فراهم  را   CO2 انتشار  ميزان   و 
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δCO2it  برقرار باشد، آنگاه رابطه U معکوس بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و 

δFDI2
it

 <0 
 δCO2it

δFDIit

ميزان انتشار CO2 برقرار است. همچنين اگر عالمت هاي انتظاري به صورت  0< 
انتشار  ميزان  و  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  بين  رابطه  آنگاه  باشند،   δCO2it

δFDI2
it

 >0 و 
تأييد  آلودگي  لنگرگاه  فرضيه  ديگر،  به عبارت  است.  افزايشي  يکنواخت  به صورت   CO2

مي شود. 
اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي  پيامدهاي زيست محيطي رشد  ارزيابي  برای 
در کشورهاي درحال توسعه، با استفاده از رويکرد پانل ديتا، از سه مرحله پيروي مي شود: 
عدم  از  اطمينان  برای  و  پانل  داده های  در  موجود  زمانی  دوره  به  توجه  با  اول،  مرحله  در 
اين  مي شود.  استفاده   )2003( شين  و  پسران  ايم،  ايستايی  آزمون  کاذب،  رگرسيون  وجود 
آزمون براي هر متغير به گونه ای انجام می شود که در صورت لزوم شرايط ويژه هر کشور را 
در يک جزء ثابت لحاظ کند. برای انتخاب وقفه بهينه از معيار شوارتز استفاده مي شود. در 
بلندمدت، آزمون هم جمعي پدروني )1999(  از وجود رابطه  اطمينان  به منظور  مرحله دوم، 
متغيرهاي  درصورتي که   ،)1987( گرنجر  ـ  انگل  هم جمعي  آزمون  براساس  مي شود.  انجام 
سري زماني در يک رگرسيون I (1) باشد، و اگر پسماندهاي رگرسيون I (0) باشد، آنگاه 
متغيرهاي رگرسيون هم انباشته هستند و وجود رابطه بلندمدت تأييد مي شود. پدروني )1999و 
شامل  پدروني  هم جمعي  آزمون  داد،  تعميم  پانلي  داده هاي  براي  را  آزمون  اين   )2004
درون گروهي1  آماره هاي  اول،  دسته  شده اند.  مشخص  دسته  دو  در  که  است  آماره  هفت 
 pp  پانل  ،)1988( پرون  و  فيليپس  آزمون  مشابه   rho و   v پانل  آماره هاي  شامل  که  هستند 
بين گروهي2  آماره هاي  دوم،  دسته  است.  پارامتريک(  )پانل   ADF  و غيرپارامتريک(  )پانل 
هستند که شامل آماره هاي rho ، pp و ADF گروهي است. در مرحله سوم، چنانچه رابطه 
از روش حداقل  بردار هم انباشتگي  بررسي  برای  اين صورت  باشد، در  برقرار  هم انباشتگي 
مربعات معمولي کاماًل تعديل شده )FMOLS(3 استفاده مي شود که توسط پدروني )2000( 

مطرح شده است.

1. Within Dimension.
2. Between Dimensions.
3. Fully Modified Ordinary Least Square.
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2ـ4. نتایج تجربي
فرض  براساس  مي دهد.  نشان  را  شين   و  پسران  ايم،  ايستايي  آزمون  نتايج   )2( جدول  
صفر اين آزمون، متغيرها ناايستا هستند. نتايج حاکی از آن است که تفاضل مرتبه اول همه 
متغيرها  ديگر،  به عبارت  است.  ايستا  درصد،   95 اطمينان  سطح  در  بررسي  مورد  متغيرهاي 

دارای درجه  انباشتگي I (1)  است.

جدول 2ـ نتايج آزمون ريشه واحد ايم، شين و پسران

نتيجه P-value تفاضل مرتبه اول P-value سطح متغير

I(1) 0/000 -5/36 0/51 0/041 CO2

I(1) 0/000 -4/64 0/26 -0/64 Y

I(1) 0/036 -1/79 0/067 -1/64 FDI

منبع: يافته هاي مقاله.

با توجه به نتايج آزمون ريشه واحد و برای اطمينان از عدم وجود رگرسيون کاذب، وجود 
رابطه هم انباشتگي بين متغيرها، بررسي می شود. هم انباشتگي به معنای وجود رابطه بلندمدت 
عموماً  پانلي  داده هاي  هم انباشتگي  آزمون  است.  اقتصادی  متغير  چند  يا  دو  ميان  باثبات  و 
هم انباشتگي  آزمون  نتايج   )3( جدول   مي شود.  انجام   )1999( پدروني   پيشنهادي  روش  از 
پدروني ميان رشد اقتصادي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و کيفيت محيط زيست را نشان 

مي دهد. براساس اين نتايج، رابطه بلندمدت تعادلي بين متغيرهاي بررسي شده است.

جدول 3ـ نتايج آزمون همگرايي پدروني

مدل )2( مدل )1( آماره

-1/136384 )0/8721( -1/780966 )0/09625(* Panel v-statistic

-4/706558 )0/0000( -1/801829 )0/0358( Panel ρ-statistic

-7/193363 )0/0000( -6/790675 )0/0000( Panel PP-statistic
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مدل )2( مدل )1( آماره

-4/296322 )0/0000( -4/110305 )0/0000( Panel ADF-statistic

0/140944 )0/5560( 2/682571 )0/9963( Group ρ-statistic

-2/696741 )0/0035( -3/305224 )0/0005( Group PP-statistic

-2/598033 )0/0047( -2/717006 )0/0033( Group ADF-statistic

* اعداد داخل پرانتز، مقدار احتمال را نشان مي دهند.

منبع: يافته هاي مقاله.

روش  از  هم انباشتگي  بردارهاي  برآورد  به منظور  بلندمدت،  رابطه  وجود  تأييد  از  پس 
هم انباشتگي  بردار  نتايج  است.  شده  ارائه   )4( جدول   در  نتايج  و  شده  استفاده   FMOLS

الگوي  )1( نشان مي دهد بين رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست رابطه U معکوس برقرار 
تأييد  درحال توسعه  کشورهاي  در  زيست  محيطي  کوزنتس  منحني  ديگر،  به عبارت  است. 
مي شود. همچنين، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بلندمدت اثر مثبت و معنا داری بر ميزان 
انتشار CO2 و در نتيجه، کاهش کيفيت محيط زيست دارد. براساس نتايج بردار هم انباشتگي 
يکنواخت  افزايش  سبب  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  ورودي  جريان هاي   ،)2( الگوي  
ميزان  و  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  بين  ديگر،  به عبارت  مي شود.   CO2 انتشار  ميزان 

انتشار CO2 رابطه U معکوس برقرار نيست و فرضيه لنگرگاه آلودگي تأييد مي شود. 

)FMOLS( جدول 4ـ نتايج برآورد بردارهاي هم انباشتگي

الگوي )2( الگوي )1( متغير

---- 0/8456 )3/41( Y

---- -0/0663 )-2/74( Y^2

0/0171 )2/36( 0/0097 )2/45( FDI

0/0193 )2/13( ---- FDI^2

*اعداد داخل پرانتز، مقدار آماره t را نشان مي دهند.

منبع: يافته هاي مقاله.
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جمع بندی و مالحظات

هدف اين مقاله بررسي پيامدهاي زيست محيطي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي با استفاده از شاخص کيفيت محيط زيست )ميزان انتشار CO2 سرانه( در کشورهاي 
درحال توسعه در سال های 2010-1990 است. به اين منظور، از آزمون هم انباشتگي پدروني 
استفاده شده  بردارهاي هم انباشتگي  به دست آوردن  براي   FMOLS پانل هم انباشته  و روش 
معکوس   U رابطه  محيط زيست  کيفيت  و  اقتصادي  رشد  ميان  مي دهد  نشان  نتايج  است. 
درحال توسعه  کشورهاي  در  زيست محيطي  کوزنتس  منحني  ديگر،  به عبارت  است.  برقرار 
جريان هاي  مي دهد  نشان  غيرخطي  مدل  يک  از  استفاده  با  نتايج  همچنين،  مي شود.  تأييد 
در  و   CO2 انتشار  ميزان  يکنواخت  افزايش  سبب  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  ورودي 
بين  معکوس   U رابطه  ديگر،  به عبارت  است.  شده  محيط زيست  کيفيت  کاهش  نتيجه، 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ميزان انتشار CO2 برقرار نيست و فرضيه لنگرگاه آلودگي 
تأييد مي شود. اين نتيجه حاکي از آن است که شرکت هاي چندمليتي به خاطر وجود قوانين 
محيط زيست  آلودگي  هزينه  با  را  توليد  درحال توسعه،  در کشورهاي  آسان  زيست محيطي 

افزايش مي دهند. 
و  مهم جهت رشد  از عوامل  يکي  به عنوان  مستقيم خارجي  آنجا که سرمايه گذاري  از 
کشورهاي  در  به ويژه  سياستگذاران  بنابراين،  می شود،  محسوب  کشورها  اقتصادي  توسعه 
به طوري که  هستند؛  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  بيش تر  جذب  به دنبال  درحال توسعه 
و  زيرساخت ها  مانند  ــ  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  جذب کننده  عوامل  کمبود  به دليل 
سوي  از  کنند.  صرف نظر  زيست محيطي  قوانين  برخي  از  است  ممکن  ــ  ماهر  کار  نيروي 
قوانين زيست محيطي  و عدم تناسب  به دليل عدم کارايي  ديگر، در کشورهاي در حال توسعه 
اين  به طوري که  مي يابد؛  افزايش  نظارتي  و  اجرايي  هزينه هاي  بين المللي،  استانداردهاي  با 
نتيجه،  در  می شوند.  مواجه  مشکل  با  محيط زيست  تخريب  از  جلوگيري  براي  کشورها 
کيفيت  نظرگرفتن  در  بدون  که  مي شود  ايجاد  چندمليتي  شرکت هاي  براي  انگيزه  اين 
دولت های  است  بهتر  بنابراين،  دهند.  افزايش  را  خود  صنعتي  توليد  ظرفيت  محيط زيست، 
آثار  برای کاهش  و  قائل شده  اهميت  محيط زيست  کيفيت  براي  درحال توسعه  کشورهاي 
از  همچنين،  گيرند.  به کار  سخت تري  زيست  محيطي  استانداردهاي  محيط زيست،  تخريبي 
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ــ  مالياتي  استاندارد  ابزارهاي  مانند  ــ  تعرفه اي  قوانين  و  مناسب  سياست هاي  اتخاذ  طريق 
محيط زيست   با  سازگار  و  کاراتر  تکنولوژي هاي  از  استفاده  به  را  چندمليتي  شرکت هاي 
)تکنولوژي سبز( تشويق کنند تا عالوه بر کاهش هزينه هاي توليد، سبب کاهش آالينده هاي 

زيست محيطی شود. 
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