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مقدمه

جهاني●شدن●فرآیند●کاملی●است●که●ادغام●اقتصاد●از●طریق●تجارت،●سرمایه●گذاري،●جریان●
سرمایه،●اطالعات●و●فعل●و●انفعاالت●سیاسي،●تکنولوژي،●اطالعات●و●فرهنگ●را●دربرمی●گیرد1●
اثر● پایدار● بر●توسعه● نتیجه● بر●محیط●زیست●طبیعي●و●در● ابعاد●جهاني●شدن● تمام● از●آنجا●که● و●
مي●گذارد،●امروزه●جهاني●شدن●نقش●عمده●اي●در●بحث●هاي●مربوط●به●محیط●زیست●و●توسعه●
پایدار●دارد.●با●این●حال●این●موضوع●که●جهاني●شدن●در●کل●اثر●مطلوبي●بر●محیط●زیست●دارد●
یا●موجب●تنزل●کیفیت●محیط●زیست●مي●شود،●هنوز●مبهم●است.●به●طورکلي،●در●این●رابطه●دو●
دیدگاه●وجود●دارد؛●برخي●معتقدند●اثر●خالص●جهاني●شدن●ــ●به●عنوان●نیرویي●که●به●پیشرفت●
اقتصادي● رشد● به● گروه● این● است.● مثبت● محیط●زیست● بر● ــ● مي●شود● ختم● زندگي● بهبود● و●
افزایش● با● و● بوده● همراه● فزاینده●اي● اقتصادي● رشد● با● جهاني●شدن● معتقدند● و● مي●کنند● فکر●
مي●دهد.●گروه● افزایش● را● محیط●زیست● کیفیت● بهبود● براي● تقاضا● افراد،● واقعي● درآمدهاي●
دیگر●معتقدند●جهاني●شدن●به●فرآیند●تخریب●محیط●زیست●توسط●مصرف●زیاد●مردم●و●تخلیه●
دامن●مي●زند2؛● ــ● است● اقتصادي● نتیجه●رشد● ــ●که●خود● بیش●تر● تولید● به●منظور● منابع●طبیعي●

بنابراین،●این●گروه●اثر●جهاني●شدن●بر●محیط●زیست●را●منفي●ارزیابي●مي●کنند.●
جهاني●شدن●ابعاد●و●الیه●هاي●متعددي●دارد؛●اما●در●تعریف●آن●بیش●از●هر●چیز●مفهوم●و●جنبه●
اقتصادي●اش●غلبه●دارد●و●دلیل●آن●ناشي●از●تکامل●یافتگي●بیش●تر●بُعد●اقتصادي●جهاني●شدن●بر●
سایر●ابعاد●و●جنبه●هاي●آن●و●تقدم●زماني●وقوع●آن●است؛●به●همین●دلیل،●به●مقوله●جهاني●شدن●
به● جهان● تبدیل● از● اقتصادي● بُعد● از● جهاني●شدن● مي●شود.● نگریسته● اقتصادي● نگاه● با● بیش●تر●

دنیایی●بدون●مرزهاي●اقتصادي●و●نظام●هاي●اقتصادي●در●حال●ادغام●خبر●مي●دهد3.●
●KOF5●در●این●مقاله●از●شاخص●ترکیبي●و●جدید●جهاني●شدن●اقتصادي4●)که●توسط●مؤسسه
انستیتوي● توسط● سال●2002● در● این●شاخص● مي●شود.● استفاده● است(● منتشر●شده● و● محاسبه●

1.●بهکیش●)1380(.
2.●دهنوی●و●حقانی●)1386(.●

3.●صمیمی●و●سینا●)1384(؛●ص22.●
4. KOF Globalization Index
5.●این●مؤسسه●نام●خود●را●از●عبارت●آلمانی●konjunkturforschungsstelle●به●معنای●»مؤسسه●تحقیقات●اقتصادی«●گرفته●

است.
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داده●شد.●شاخص●کلي● بسط● مارتنز3● و● دریهر1،●گاستن2● توسط● و● اقتصادي●سوئیس●ساخته●
KOF●سه●جنبه●مهم●جهاني●شدن●)اقتصادي،●اجتماعي●و●سیاسي(●را●پوشش●مي●دهد.●طبق●این●

شاخص،●جهاني●شدن●به●روند●ایجاد●ارتباطات●میان●عوامل●اقتصادي●در●کشورهاي●مختلف●
اشاره● و...● سرمایه● و● کاالها● افکار،● و● اطالعات● مردم،● نظیر● مختلف● جریان●هاي● طریق● از● و●
داشته●و●به●عنوان●فرآیندي●تعریف●می●شود●که●مرزهاي●ملي●را●از●بین●برده●و●اقتصادهاي●ملي،●
فرهنگ،●فناوري●و●حکومت●را●ادغام●می●کند●و●روابط●دوسویه●پیچیده●اي●به●وجود●مي●آورد.●
جریان● توسط● جهاني●شدن● از● که● است● جهاني●شدن● اقتصادي● جنبه● بر● مقاله● این● تمرکز●
●KOF به●طورکلي،● بین●کشورها●مشخص●مي●شود.● در● ایده●ها● و● اطالعات● کاالها،●خدمات،●

جهاني●شدن●اقتصاد●را●به●دو●زیر●بخش●اصلي●تقسیم●مي●کند:●

اقتصاد● جهاني●شدن● اندازه●گیري● براي● معموالً● که● اقتصاد؛● واقعي● جریان●هاي● الف(●
خارجي،● مستقیم● سرمایه●گذاري● تجارت،● از● است● عبارت● و● مي●شود● برده● به●کار●

سرمایه●گذاري●پرتفوي4.●
●ب(●موانع●و●محدودیت●هاي●تجارت●و●سرمایه؛●که●موانع●پنهان●واردات،●متوسط●نرخ●هاي●
شاخص● و● جاري(● درآمد● از● سهمي● )به●عنوان● بین●الملل● تجارت● در● مالیات● تعرفه،●

کنترل●سرمایه●را●دربرمی●گیرد.●

ایده●ها،●اطالعات،●تصاویر●و●مردم●را● انتشار● ●،KOF بُعد●اجتماعي●شاخص●جهاني●شدن● ●
اندازه●گیري●کرده●و●جهاني●شدن●اجتماعي●را●به●سه●طبقه●»ارتباطات●فردي«،●»جریان●اطالعات«●

و»نزدیکي●فرهنگي«●تقسیم●مي●کند.●
اندازه●گیري● را● سیاست●هاي●حکومت●ها● انتشار● ●،KOF سیاسي●شاخص●جهاني●شدن● بُعد●
مي●کند●و●عبارت●است●از●تعداد●سفارتخانه●ها●و●کمیسیون●ها●در●یک●کشور،●تعداد●سازمان●هاي●
امنیت● شوراي● مأموریت●هاي● تعداد● و● دارد● عضویت● آن●ها● در● کشور● آن● که● بین●المللي●ای●

سازمان●ملل●در●آن●کشور5.●

1. Dreher.
2. Gaston.
3. Martens.
4. Portfolio Investment.
5.●برای●اطالعات●بیش●تر●در●مورد●شاخص●جهانی●شدن●KOF●و●همچنین●آگاهی●از●نحوه●محاسبه●و●وزن●های●اختصاص●

●.http://globalization.kof.ethz●:داده●شده●به●هریک●از●متغیرها،●مراجعه●شود●به
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تاکنون●شاخص●هاي●متعددي●براي●نظارت●بر●فرآیندهاي●تخریب●محیط●زیست●از●سوي●
سازمان●ملل●متحد●و●دانشگاه●ها●مطرح●شده●است.●در●مقاله●حاضر●از●شاخص●جدید●و●ترکیبي●
که● پایداري● کلي● همچنین،●شاخص● است.● شده● استفاده● ●1 ●FEEM زیست●محیطي● پایداري●
و● اجتماعي● )اقتصادي،● پایداري● اصلي● رکن● سه● از● شده● محاسبه● ●FEEM مؤسسه● توسط●
»موهبت●هاي● مؤلفه● سه● بر● شاخص● این● زیست●محیطي● بُعد● و● شده● تشکیل● زیست●محیطي(●
شاخص● هفت● توسط● مؤلفه● سه● این● مي●کند.● تأکید● هوا«● »آلودگي● و● »انرژي«● طبیعي«،●
»شدت● جمعیت(،● به● کیوتو● گلخانه●اي● گازهاي● )نسبت● گلخانه●اي«2● گازهاي● سرانه● »انتشار●
دي●اکسیدکربن«3●)نسبت●انتشار●دي●اکسیدکربن●به●مصرف●اولیه●انرژي●کل(،●»شدت●انرژي4«●
)نسبت●کل●عرضه●انرژي●به●تولید●ناخالص●داخلي●به●قیمت●واقعي(،●»تجدیدپذیري«5●)نسبت●
مصرف●انرژي●هاي●تجدیدپذیر●به●کل●مصرف●انرژي(،●»فشار●بشر●بر●روي●منابع●آب«●)نسبت●
»تنوع●زیستي●گیاهان«6●)نسبت●گونه●هاي●گیاهي●در● به●کل●آب●در●دسترس(،● مصرف●آب●
معرض●خطر●به●کل●گونه●هاي●موجود●به●درصد(●و●»تنوع●زیستي●حیوانات«7●)نسبت●گونه●هاي●
حیواني●در●معرض●خطر●به●کل●گونه●هاي●موجود(●اندازه●گیري●مي●شود.●مقدار●این●شاخص●
از●صفر●تا●یک●است●که●صفر●کم●ترین●ارزش●و●بیانگر●حالت●به●شدت●ناپایدار●بوده●و●یک●

بیانگر●حالت●کاماًل●پایدار●ومطابق●هدف●است8.●
همچنین،●این●مقاله●با●استفاده●از●حداکثر●داده●هاي●موجود●و●با●استفاده●از●روش●اقتصادسنجي●
داده●هاي●تابلویي●به●آزمون●فرضیه●هاي●زیر●در●دو●گروه●کشورهاي●درحال●توسعه●)نُه●کشور(●

و●کشورهاي●توسعه●یافته●)بیست●کشور(●مي●پردازد:●

پایداري●زیست●محیطي●کشورهاي●درحال●توسعه●منفي●و●●● بر● اقتصاد● »اثر●جهاني●شدن●
معنادار●است.●«

»اثر●جهاني●شدن●بر●پایداري●زیست●محیطي●کشورهاي●توسعه●یافته●مثبت●و●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.

8.●غالمی●)1391(،●26.●
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پیشینه● و● نظري● مباني● نخست،● بخش● در● است:● شده● تنظیم● بخش● سه● در● حاضر● مقاله●
تحقیق●ارائه●مي●شود.●بخش●دوم●به●تصریح،●برآورد●مدل●و●آزمون●فرضیه●اختصاص●دارد.●و●

در●بخش●سوم●به●نتیجه●گیري●و●ارائه●پیشنهادها●پرداخته●شده●است.●

1. مباني نظري و پيشينه تحقيق

معرفي● جهت● مالي● جهاني●شدن● و● تجاري● جهاني●شدن● از● معموالً● اقتصادي● ادبیات● در●
جهاني●شدن●اقتصادي●استفاده●مي●شود●ما●نیز●به●منظور●ردیابي●خطوط●اصلي●بین●محیط●زیست●
و●جهاني●شدن●اقتصاد●بر●روي●ابعاد●اقتصادي●تجارت●و●سرمایه●گذاري●و●جریان●سرمایه●تمرکز●

مي●کنیم●و●مباني●نظري●و●پیشینه●تحقیق●نیز●بر●این●مبنا●است.●

1ـ1. جهاني شدن، رشد اقتصادي و محيط زیست
همان● طریق● از● بنابراین،● مي●کند،● کمک● اقتصادي● رشد● به● جهاني●شدن● که● آن●جا● از●
بر● نیز● جهاني●شدن● مي●گذارد،● اثر● محیط●زیست● پایداري● بر● اقتصادي● رشد● که● راه●هایي●
تخریب● با● اقتصادي● رشد● ارتباط● اقتصادي● ادبیات● در● گذاشت1.● خواهد● اثر● محیط●زیست●
محیط●زیست●به●صورت●U●معکوس●بوده●و●به●منحني●زیست●محیطي●کوزنتس2●معروف●است.●
»اثرات●زیست●محیطي● با●عنوان● اولین●مطالعه●تجربي●درباره●منحني●زیست●محیطي●کوزنتس●
موافقتنامه●تجارت●آزاد●امریکاي●شمالي«●توسط●گروسمن●و●کروگر●)1991(●انجام●گرفت●

که●این●مطالعه●مبناي●مطالعات●بعدي●در●این●زمینه●به●شمار●مي●آید.●
رشد● ابتدایي● مراحل● در● محیط●زیست● تخریب● کوزنتس،● زیست●محیطي● فرضیه● بنابر●
در● و●سپس● در●حداکثر●خود●رسیده● نقطه●اي● به● این●موضوع● این●که● تا● است● زیاد● اقتصادي●

مراحل●باالتر●رشد،●وضعیت●محیط●زیست●بهبود●مي●یابد.3

2-1. جهاني شدن، آزادسازي تجاري و محيط زیست
اقتصاد● از●مظاهر●جهاني●شدن● پیامد●آن●یعني●تجارت●آزاد،●هر●دو● آزادسازي●تجاري●و●

1. Panayotou (2000).
2. Environmental Kuznets Curve (EKC).

3.●احمدپور●)1390(.●
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بر● جهاني●شدن● آن● طریق● از● که● می●شوند● محسوب● عمده●اي● و● اصلي● کانال●هاي● و● بوده●
تجاري● آزادسازي● اثرات● همچنین،● مي●گذارد.● اثر● پایدار● توسعه●● و● طبیعي● محیط●زیست●
توسط●شش●کانال●اصلي●»مقیاس●فعالیت●اقتصادي«،●»رشد●درآمد«،●»تغییر●در●ساختار●فعالیت●
اقتصادي«،●»ترکیب●تولید«،●»انتشار●تکنولوژي«●و●»قوانین●و●مقررات●تجاري«●به●محیط●زیست●

منتقل●مي●شود1.●
انتقادات●اساسي●وارد●بر●منحني●زیست●محیطي●کوزنتس●عدم●توجه● با●این●حال،●یکي●از●
پناهگاه●آالیندگي2● از●فرضیه● منتج● الگوي●تجاري● الگوي●تجاري●است،●حال●آن●که● به● آن●
به●عنوان●دلیل●اصلي●کاهش●آلودگي●در●کشورهاي●با●سطح●درآمد●باال●و●افزایش●آلودگي●
شدت● با● صنایع● فرضیه،● این● براساس● مي●شود.● مطرح● پایین● درآمد● سطح● با● کشورهاي● در●
درحال●توسعه●ای● اقتصادهاي● به●● توسعه●یافته● اقتصادهاي● از● انتقال● حال● در● باال● آالیندگي●
انتقال●این●صنایع● هستند●که●سیاست●هاي●زیست●محیطي●مالیم●تري●در●آن●ها●اعمال●مي●شود.●
صنعتي● توسعه● فرآیند● در● کشورها● این● مالي● نیاز● به● توجه● با● درحال●توسعه،● کشورهاي● به●
کشورهاي● به● آالینده● صنایع● انتقال● با● فرآیندي،● چنین● در● مي●●گیرد.● قرار● استقبال● مورد●
کشورهاي● مقابل● در● و● آالینده● صنایع● صادرکنندگان● به● کشورها● این● درحال●توسعه،●

توسعه●یافته●به●وارد●کنندگان●محصوالت●این●صنایع●تبدیل●مي●شوند.●

3-1. جهاني شدن، جریان هاي سرمایه، سرمایه گذاري مستقيم خارجي
به●طور●خاص،●کانال●هاي● مستقیم●خارجي3● جریان●هاي●سرمایه●در●کل●و●سرمایه●گذاري●
عمده●اي●هستند●که●جهاني●شدن●از●طریق●آن●ها●بر●محیط●زیست●اثر●مي●گذارد.●سرمایه●گذاري●
مستقیم●خارجي●یکي●از●ابزارهاي●اصلي●ادغام●اقتصادي،●انتشار●تکنولوژي●و●توسعه●تجارت●
به●سمت●تولید●گیاهان،●توسعه●معدن،●ایستگاه●هاي●برق،●مخابرات،●توسعه● FDI●غالباً● است.●
بندر،●فرودگاه،●جاده●سازي،●تأمین●آب●و●بهداشت●در●جریان●است.●FDI●همچنین●ابزار●اصلي●
است.● ارتباط● در● طبیعي● منابع● و● محیط●زیست● با● موارد● این● تمام● و● است● تکنولوژي● انتقال●
پایدار●داشته● با●محیط●زیست●و●توسعه● ارتباط●را● FDI●مستقیم●ترین●و●مشخص●ترین● بنابراین،●

1. Panayotou (2000).
2. Pollution Haven Hypothesis (PHH).
3. Foreign Direct Investment (FDI).
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مثبتي● جانبي● اثرات● همچنین،● مي●کند.● کمک● فقر● کاهش● و● اشتغال● اقتصادي،● رشد● به● و●
افزایش●رقابت●ایجاد●کرده،●مهارت●هاي●مدیریت●را●بهبود●مي●بخشد●و●درنهایت● در●شرایط●

دسترسي●به●بازارهاي●سبزتر●و●تکنولوژي●هاي●پاک●تر●را●گسترش●مي●دهد.●
استانداردهاي● با● کشورهایی● به● ●FDI تمایل● با● رابطه● در● نگراني●هایي● دیگر،● سوي● از●
)فرضیه● دارد● وجود● زیست●محیطي● قوانین● سهل●انگارانه●تر● اجراي● یا● مالیم●تر● زیست●محیطي●
خارجي● سرمایه●گذاري● مالیم●تر● زیست●محیطي● استانداردهاي● زیرا،● آالیندگي(؛● پناهگاه●
بیش●تري●جذب●کرده●و●به●رقابت●دولت●ها●با●یکدیگر●در●وضع●استانداردهاي●زیست●محیطي●

مالیم●تر●)براي●جذب●سرمایه●کمیاب(●ختم●می●شود1.●

4-1. مطالعات خارجي

و● سطح● بر● جهاني●شدن● اثرات● بررسي● به● تابلویي● داده●هاي● روش● از● استفاده● با● دیندا2●
شدت●و●تغییرات●نسبي●آلودگي●در●کشورهاي●توسعه●یافته●عضو●سازمان●همکاري●اقتصادي●
و●توسعهOECD(●3(●و●کشورهاي●درحال●توسعه●غیر●عضو●و●جهان●به●طور●کل●پرداخته●است.●
این●مطالعه،●از●انتشارات●CO2●استفاده●کرده●و●نشان●می●دهد●اثر●جهاني●شدن●بر●محیط●زیست●
به●شدت●به●ویژگي●●هاي●پایه●اي●کشور●و●مزیت●هاي●نسبي●آن●بستگي●دارد؛●و●در●نهایت●به●این●

نتیجه●مي●رسد●که●جهاني●شدن●میزان●انتشار●CO2●را●افزایش●مي●دهد.●
امین●و●همکاران●4●با●استفاده●از●روش●جدول●داده●ـ●ستانده●لئونتیف،●ارتباط●جهاني●شدن●
)آزادسازي●تجاري(●بر●انتشار●آالینده●هاي●هوا●در●سال●هاي●2000●تا●2015●را●بررسي●کرده●اند.●
ارزیابي●کّمي●مقاله●نشان●می●دهد●میزان●آالینده●هاي●انتخاب●شده●در●سال●2015●کاماًل●باالتر●

از●سال●2000●است.●
گریز5●در●مقاله●اي●اثر●تجارت●بین●المللي●بر●سطح●آلودگي●هوا●را●از●طریق●برآورد●مدل●
معادله●ساختاري●با●دو●عامل●ساختار●فعالیت●اقتصادي●و●شدت●آلودگي●هوا●تجزیه●و●تحلیل●

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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تغییر● به● بین●المللي●و●درآمد●سرانه● نشان●داد●در●کشورهاي●درحال●توسعه●تجارت● کرد.●وي●
ساختار●فعالیت●اقتصادي●و●در●نتیجه●افزایش●آلودگي●هوا●منجر●مي●شود.●

کشورهاي● براي● را● محیط●زیست● و● درآمد● تجارت،● پویای● رابطه● همکاران1● و● بائک● ●
توسعه●یافته●و●درحال●توسعه،●با●استفاده●از●تجزیه●و●تحلیل●هم●انباشتگي●بررسي●کرده●و●نشان●
افزایش● را● توسعه●یافته● کشورهاي● زیست●محیطي● کیفیت● درآمد،● و● تجارت● رشد● دادند●
مي●دهد.●درحالي●که●اثرات●مخربي●بر●کیفیت●زیست●محیطي●کشورهاي●درحال●توسعه●دارد.●
اثر● محیط●زیست«● و● دموکراسي● »جهاني●شدن،● عنوان● با● مقاله●اي● در● کوبي2● و● برنایوئر●
جهاني●شدن●اقتصاد●بر●محیط●زیست●را●در●چارچوب●مدل●هاي●نظریه●موهبت●عامل3●و●فرضیه●
پناهگاه●آالیندگي●بررسي●کرده●اند.●هر●دو●مدل●این●مفهوم●را●مي●رسانند●که●سرمایه●گذاري●به●
سمت●داخل●بر●محیط●زیست●فشار●می●آورد،●در●حالي●که●سرمایه●گذاري●به●سمت●خارج●به●نفع●
●FET●را●بیش●تر●از●PHH●کیفیت●زیست●محیطي●عمل●مي●کند.●همچنین،●شواهد●تجربي●این●مقاله

تأیید●مي●کند.●
●ماناگي●و●همکاران4●با●استفاده●از●روش●متغیرهاي●ابزاري،●اثر●کلي●باز●بودن●تجارت●بر●
کیفیت●زیست●محیطي●را●برآورد●کرده●و●به●این●نتیجه●رسیدند●که●اثرات●باز●بودن●تجارت●بر●
محیط●زیست،●بسته●به●نوع●آالینده●و●کشور●متفاوت●است.●همچنین،●با●این●که●تجارت●براي●
اثرات● ● SO2و ●CO2 گازهاي● انتشار● اما● است● مفید● ●OECD عضو● کشورهاي● محیط●زیست●

مخربي●بر●محیط●زیست●کشورهاي●غیر●عضو●دارد.●
آتیئي5●با●استفاده●از●داده●هاي●تابلویي،●رابطه●تجارت●و●محیط●زیست●را●در●قالب●انتشارات●
است.● کرده● بررسي● ●1970-2006 زماني● دوره● در● ●ASEAN کشورهاي● گروه● براي● ●CO2

وي●نشان●مي●دهد●انتشارات●CO2●در●منطقه●به●شکل●S●وارونه●بوده●و●به●طورکلی،●صادرات●
به●صورت●درصدي●از●تولید●ناخالص●داخلي●بیش●ترین●نقش●را●در●تولید●دی●اکسیدکربن●در●
اثر● براي● شاهدي● هیچ● مطالعه● این● دارد.● ●ASEAN درحال●توسعه● و● توسعه●یافته● کشورهاي●

تخریبي●سرمایه●گذاري●مستقیم●خارجي●)FDI(●بر●محیط●زیست●پیدا●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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گومیالنگ●و●همکاران1●در●مقاله●اي●به●بررسي●اثرات●اقتصادي●و●زیست●محیطي●آزادسازي●
تجاري●در●اندونزي●با●استفاده●از●مدل●CGE●پرداختند.●آن●ها●اثرات●زیست●محیطي●را●با●استفاده●
از●شاخص●هاي●متفاوت●آلودگي●آب،●هوا●و●مواد●زائد●ارزیابي●کرده●و●نشان●دادند●تخریب●
زیست●محیطي●اندونزي●تا●سال●2020●به●سرعت●رشد●خواهد●کرد●و●اثر●آزادسازي●تجارت●بر●
محیط●زیست●حاشیه●اي●است.●در●مجموع،●اصالح●تعرفه●ها●به●افزایش●آلودگي●هوا●و●کاهش●

آلودگي●آب●ختم●مي●شود.●
پایین● بر● مبني● ●)1993( رومر● فرضیه● آزمون● به● همکاران2● و● جعفري●صمیمي● درنهایت،●
بودن●تورم●در●اقتصادهاي●بازتر●پرداختند●و●برای●این●امر●از●دو●مدل●یکي●بر●مبناي●شاخص●
●،KOF●سنتي●آزادسازي●اقتصادي3●و●دیگري●براساس●شاخص●جدید●جهاني●شدن●اقتصادي
استفاده●کرده●اند.●نتایج●حاصل●از●برآورد●مدل●اول●متناقض●با●فرضیه●رومر●بود،●درحالي●که●
نتایج●برآورد●مدل●دوم●فرضیه●رومر●را●تأیید●مي●کرد.●بنابراین،●مي●توان●گفت●شاخص●جدید●

جهاني●شدن●اقتصاديKOF ●نسبت●به●شاخص●سنتي●آزادسازي●قابل●اتکاتر●است.●

5-1. مطالعات داخلي
سرمایه●گذاري● تأثیر● هم●جمعي،● روش● به●کارگیري● با● ●)1387( همکاران● و● لشکري●زاده●
مستقیم●خارجي●بر●میزان●انتشار●دي●اکسیدکربن●در●شش●کشور●درحال●توسعه●را●براي●دوره●
تأثیر● نتیجه●رسیدند●که●سرمایه●گذاري●خارجي● این● به● و● بررسي●کرده● زماني●2005-1975●

مثبت●و●معناداری●بر●آالینده●دي●اکسیدکربن●در●بلندمدت●و●کوتاه●مدت●داشته●است.●
مبارک●و●محمدلو●)1388(●نیز●به●ارزیابي●تأثیر●آزادسازي●تجاري●بر●انتشار●دي●اکسیدکربن،●
با● کوزنتس● زیست●محیطي● منحني● ارتباط● بررسي● همچنین● و● )گوگرد(● سولفور● و● نیتروژن●
فرضیه●پناهگاه●آلودگي●با●استفاده●از●روش●داده●هاي●تابلویي●و●در●کشورهاي●درحال●توسعه●و●
توسعه●یافته●در●دوره●2008-1990●پرداخته●اند.●براساس●نتایج●به●دست●آمده،●افزایش●آزادسازي●
سایر● و● انتشار●دي●اکسیدکربن● به●کاهش● توسعه●یافته● در●کشورهاي● سرانه● درآمد● و● تجاري●
گازهاي●آالینده●منجر●مي●شود،●درحالي●که●در●کشورهاي●کم●تر●توسعه●یافته●و●درحال●توسعه●

1. Gumilang and et al. (2011).
2. Jafari Samimi and et al. (2012).
3. Oppeness.
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موجب●افزایش●انتشار●این●گازها●مي●شود.●
در● تخریب●زیست●محیطي● بر● اقتصاد● بازبودن● اثر● مطالعه● به● ●)1389( و●همکاران● عاقلي● ●
از● استفاده● با● بلندمدت● اثرات● مقاله،● این● در● پرداختند.● ●1353-1385 زماني● دوره● در● ایران●
با●استفاده●از●مدل●تصحیح●خطا●بررسي●شده●است.● روش●هم●انباشتگي●و●اثرات●کوتاه●مدت●
نتایج●برآوردها●وجود●رابطه●اي●مثبت●میان●درجه●باز●بودن●اقتصاد●و●تخریب●زیست●محیطي●در●

بلندمدت●و●کوتاه●مدت●را●نشان●مي●دهد.●
گسترده● وقفه● با● خودتوضیح● مدل● از● استفاده● با● ●)1389( همکاران● و● بشرآبادي● مهرابي●
آلودگي● و● تجاري● آزادسازي● میان● رابطه● کوتاه●مدت● و● بلندمدت● رابطه● تصحیح● مدل● و●
بودن● باز● و●درجه● تجاري● آزادسازي● دادند● نشان● و● بررسي●کرده● را● ایران● در● محیط●زیست●
اقتصاد،●آلودگي●را●کاهش●مي●دهد.●همچنین،●نشان●دادند●آزادسازي●تجاري●در●بلندمدت●از●
مشکالت●زیست●محیطي●ناشي●از●رشد●می●کاهد.●آن●ها●در●مطالعه●خود●اثر●آزادسازي●تجاري●
مطالعه،●● براساس● و● آزموده،● زیست●محیطي●کوزنتس● منحني● نظریه●● قالب● در● را● آلودگي● بر●

نتایج●برقراري●منحني●زیست●محیطي●کوزنتس●براي●اقتصاد●ایران●را●تأیید●مي●کنند.●

2. تصریح و برآورد الگو

1-2. تصریح الگو
مطالعه●حاضر●با●به●کارگیري●روش●داده●هاي●تابلویي●به●مقایسه●اثر●جهاني●شدن●اقتصاد●بر●
پایداري●محیط●در●دو●گروه●از●کشورهاي●درحال●توسعه●و●کشورهاي●توسعه●یافته●مي●پردازد.●
مربوط● شیب● روي● بر● مجازي1● متغیر● از● کشورها،● گروه● دو● بهتر● مقایسه● به●منظور● همچنین،●
با● به●متغیر●جهاني●شدن●اقتصاد●استفاده●شده●است.●در●این●جا●براساس●کاربرد●متغیر●مجازي،●
استفاده●از●این●متغیر●و●نیز●با●توجه●به●مطالعات●انجام●شده●در●زمینه●تأثیر●متغیرهاي●مختلف●بر●
شاخص●هاي●زیست●محیطي●الگوي●پیشنهادي●زیر●ارائه●شده●است●که●در●آن●تفاوت●دو●گروه●

کشورها●از●طریق●معنادار●بودن●ضریب●متغیر●مجازي●مشخص●می●شود:●

FESIit=β1+β2EKOFit+β3DEKOFit+β4HDIit+β5CPIit+εit ●

1. Dummy Variable.
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i=1, 2, ..., N  

t=1, 2, ..., T  

متغیرهاي●مدل●عبارتند●از:●
FESIit:●شاخص●پایداري●زیست●محیطي●کشور●i●ام●در●سال●t●ام●است.●براي●این●منظور●

●FEEM●از●شاخص●جدید●و●ترکیبي●پایداري●زیست●محیطي●استفاده●مي●شود●که●توسط●بنیاد
یک● که● مي●شود● ارزش●گذاري● یک● و● صفر● بین● شاخص● این● است.● شده● ارائه● و● محاسبه●

نشان●●دهنده●پایدارترین●حالت●و●صفر●حالت●به●شدت●ناپایدار●است.●
EKOFit:●شاخص●جهاني●شدن●اقتصادي●براي●کشور●i●ام●در●سال●t●ام●است.●در●این●مطالعه●

استفاده● ●KOF اقتصاد● جهاني●شدن● جدید● شاخص● از● اقتصاد،● جهاني●شدن● دادن● نشان● براي●
●ETH1●که●در●قسمت●فدرال●دانشگاه●KOF●شده●است.●این●شاخص●توسط●مؤسسه●اقتصادي
سوئیس●فعالیت●مي●کند،●تهیه●و●ارائه●مي●شود.●مقیاس●این●شاخص●صفر●تا●100●است●)100●

باالترین●درجه●جهاني●شدن●اقتصادي●را●نشان●مي●دهد(.●
DEKOFit●حاصل●ضرب●متغیر●مجازي●و●متغیر●جهاني●شدن●اقتصاد●است.●همان●طورکه●در●

باال●توضیح●داده●شد،●این●متغیر●برای●مقایسه●اثر●جهاني●شدن●اقتصاد●بر●پایداري●زیست●محیطي●
در●دو●گروه●کشورهاي●درحال●توسعه●و●توسعه●یافته●در●مدل●وارد●شده●است.●براي●این●منظور،●
مقدار●متغیر●مجازي●براي●کشورهاي●توسعه●یافته●یک●و●براي●کشورهاي●درحال●توسعه●صفر●

در●نظر●گرفته●شده●است.●
HDIit●بیانگر●شاخص●توسعه●انساني●براي●کشور●i●ام●در●سال●t●ام●است.●محاسبه●شاخص●

توسعه●انساني●توسط●برنامه●توسعه●سازمان●ملل2●انجام●می●شود.●مقیاس●این●شاخص●بین●صفر●
تا●یک●است،●هرچه●این●شاخص●براي●یک●کشور●بزرگ●تر●باشد،●آن●کشور●از●لحاظ●توسعه●
انساني●رتبه●باالتري●دارد.●همچنین،●شاخص●توسعه●انساني،●شاخص●مهمی●براي●اندازه●گیري●
آزادي●هاي● سیاسي،● حقوق● سالمت،● مانند● اجتماعي● متغیرهاي● اثر● و● بوده● انساني● توسعه●
بر●حقوق● مثبتی● تأثیر● بر●مي●گیرد.●سطح●آگاهي●و●تحصیالت● اجتماعي●و●تحصیالت●را●در●
سیاسي●و●آزادي●هاي●اجتماعي●شهروندان●داشته●و●تحصیالت●بر●تراکم●جمعیت●اثر●مي●گذارد؛●

1. Eidegenossische Technische Hochschule Zurich (ETH).
2. United Nation Development Programme (UNDP).
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افزایش●سطح●تحصیالت●مردم●یک●کشور●نرخ●رشد●جمعیت●آن●کشور●را●کاهش●مي●دهد●
در●نتیجه،●فشار●بشر●بر●روي●منابع●طبیعي●و●محیط●زیست●را●کاهش●خواهد●داد.●

مردم●کشورهایی●که●سطح●توسعه●انساني●شان●باالتر●است،●در●ارتباط●با●خطرات●زیست●محیطي●
احساس●نگراني●بیش●تری●دارند.●مردم●چنین●جوامعي●می●کوشند●آلودگي●کم●تري●ایجاد●کنند.●

بنابراین،●از●دیدگاه●نظري،●توسعه●انساني●باالتر●به●بهبود●کیفیت●محیط●زیست●مي●انجامد1.
زیست●محیطي● مختلف● شاخص●هاي● رابطه● تخمین● با● رابطه● در● تجربي● مطالعه● چندین●
رابطه● مطالعه●اي● در● و●همکاران2● مثال،●جعفري●صمیمي● برای● دارد؛● انساني●وجود● توسعه● و●
زماني●2006● دوره● در● منتخب●جهان● در●کشورهاي● انساني● توسعه● و● محیط●زیست● عملکرد●
میان●عملکرد● دادند● نشان● و● بررسي●کرده● تابلویي● داده●هاي● از●روش● استفاده● با● را● تا●2010●
کشورهاي● در● و● به●طورکلي● جهان● منتخب● کشورهاي● در● انساني● توسعه● و● محیط●زیست●

توسعه●یافته●به●طور●خاص،●رابطه●اي●مثبت●و●معنادار●وجود●دارد.●
CPIit●شاخص●درک●فساد●براي●کشور●i●ام●در●سال●t●ام●است.●این●شاخص●توسط●سازمان●

برترین●کشورها●که●داراي● بر●طبق●این●شاخص،● ارائه●و●منتشر●مي●شود.● بین●المللي3● شفافیت●
کم●ترین●فساد●در●میان●دولتمردان●خود●هستند،●داراي●نمره●10●و●کشورهایی●با●بیش●ترین●فساد●

مالي●در●سیستم●دولتي●داراي●نمره●صفر●هستند.●
از●دیدگاه●نظري●استدالل● به●محیط●زیست●و●فساد●کاماًل●غني●است.●اگرچه● ادبیات●مربوط● ●
مي●شود●که●فساد●ممکن●است●به●قرباني●شدن●محیط●زیست●در●مقابل●منافع●شرکت●هاي●چندملیتي●و●
خصوصي●منجر●بشود●ولي●تمام●مطالعات●لزوماً●این●دیدگاه●را●تأیید●نمي●کنند.●دلیل●ابهام●در●نتایج●
حاصل●از●مطالعات●در●این●زمینه●به●این●مطلب●برمي●گردد●که●اهمیت●انتخاب●کشور●و●بازه●زماني●
بیش●ترین●تأثیر●را●بر●نتایج●مطالعه●دارد.●بنابراین،●نتایج●حاصل●از●این●مطالعات●عموماً●صریح●نیستند.●
مطالعه●ولچ4●از●جمله●مطالعاتي●است●که●رابطه●فساد●و●محیط●زیست●را●منفي●بیان●مي●کنند،●
وي●فرضیه●اي●ارائه●داد●مبني●بر●این●که●فساد●باعث●کاهش●درآمد●مي●شود●و●کاهش●سطوح●

درآمدي●هم●ممکن●است●به●افزایش●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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εit●نیز●جمله●پسماند●براي●سال●t●ام●است.●

استفاده● ●Eveiws6 نرم●افزار● از● مذکور● آزمون●هاي● انجام● و● مدل● تخمین● برای● همچنین●
شده●است.●

2-2. برآورد الگو
در●مرحله●اول،●برای●تشخیص●این●مطلب●که●مدل●ما،●مدل●داده●●هاي●تلفیقي●یا●مدلي●با●اثر●
ثابت●و●یا●مدلي●با●اثر●تصادفي●است،●به●بررسي●آزمون●هاي●چاو،●و●آزمون●هاسمن،●براي●مدل●

مي●پردازیم.●جدول●)1(●نتایج●آزمون●هاي●چاو،●ضریب●و●هاسمن●را●ارائه●می●دهد.●

جدول 1ـ نتايج آزمون های چاو، و هاسمن براي 

نتيجه آزمونP-Valueآماره آزموننوع آزمون

رد●مدل●داده●هاي●تلفیقي●و●تأیید●مدل●اثر●ثابت562/67480/0000آزمون●چاو

رد●مدل●اثرات●تصادفي●و●تأیید●روش●اثرات●ثابت11/17660/0246آزمون●هاسمن

.●Eviews6●منبع:●محاسبات●تحقیق●با●استفاده●از●نرم●افزار

براساس●نتایج●مندرج●در●جدول●)1(●روش●اثرات●ثابت●جهت●برآورد●الگو●انتخاب●شده●
است.●نتایج●حاصل●از●برآورد●در●جدول●)2(●آمده●است:●

جدول 2ـ نتايج حاصل از برآورد الگو 

)FESI( متغير وابسته: پايداري محيط زيست

آزمون داده های تركيبيمتغير توضيحي

P – valueآماره●tضریب

0/525395/31260/0000عرض●از●مبدأ

)EKOF(●1/87770/0621-0/00103-شاخص●جهاني●شدن●اقتصاد

)DEKOF(●0/0005570/6602670/5100متغیر●مجازي

)HDI(●0/0169740/1110470/8787شاخص●توسعه●انساني

)CPI(●3/7132600/0003-0/011234-شاخص●درک●فساد
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)FESI( متغير وابسته: پايداري محيط زيست

آزمون داده های تركيبيمتغير توضيحي

P – valueآماره●tضریب

F●662/7644آماره
P-value0/0000

R299/2

R299/05●تعدیل●شده

 Eviews6●منبع:●محاسبات●تحقیق●با●استفاده●از●نرم●افزار

براساس●نتایج●مندرج●در●جدول●)2(،●آزمون●F●مرسوم●نشانگر●معناداري●کل●رگرسیون●
مي●دهد● نشان● 0/9905که● با● است● برابر● تعدیل●شده● ●R2 منتخب● مدل● در● همچنین،● است.●
متغیرهاي●توضیحي●مورد●نظر●حدود●99/05●درصد●تغییرات●متغیر●وابسته●را●توضیح●مي●دهند.●
در●الگوي●برآوردي●با●توجه●به●در●نظر●گرفتن●مقدار●یک●براي●متغیر●مجازي●مربوط●به●
اثر●منفي● نشانگر● ●)β2(●تنهایي به● اقتصادي● متغیر●جهاني●شدن● کشورهاي●توسعه●یافته،●ضریب●
است.● درحال●توسعه● کشورهاي● زیست●محیطي● پایداري● بر● اقتصادي● جهاني●شدن● معنادار● و●
ضریب●متغیر●جهاني●شدن●اقتصادي●براي●کشورهاي●توسعه●یافته●β2+ β3●است.●نتایج●حاصل●از●
برآورد●الگو●نشان●مي●دهد●اگرچه●ضریب●متغیر●مجازي●در●کشورهاي●توسعه●یافته●مثبت●است●
به●دلیل●معنادار● نیز● بین●کشورهاي●درحال●توسعه●و●توسعه●یافته● اثر●خالص●منفي●و●تفاوت● اما●
نبودن●متغیر●مجازي●معنادار●نیست.●بنابراین،●فرضیه●تحقیق●درباره●کشورهاي●توسعه●یافته●رد●

مي●شود.●

جمع بندی و مالحظات

کشورهاي● گروه● دو● زیست●محیطي● پایداري● بر● اقتصاد● جهاني●شدن● اثر● مقاله،● این● در●
روش● از● استفاده● با● و● ●2005-2011 زماني● دوره● در● توسعه●یافته● و●کشورهاي● درحال●توسعه●

داده●هاي●تابلویي●ارزیابي●شده●است.●
یا● مثبت● اثر● پایداري●زیست●محیطي● بر● اقتصاد● این●موضوع●●که●جهاني●شدن● به●طورکلي،●
منحني●زیست●محیطي● فرضیه●هاي● به● توجه● با● مقاله● این● است.●در● مبهم● دارد،●همچنان● منفي●
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کوزنتس●و●فرضیه●پناهگاه●هاي●آلودگي●فرض●شده●است●جهاني●شدن●اقتصاد●در●کشورهاي●
به● توسعه●یافته● کشورهاي● در● و● شده● منجر● زیست●محیطي● پایداري● کاهش● به● درحال●توسعه●
موجود● اطالعات● از●حداکثر● استفاده● با● می●شود.●سپس،● زیست●محیطي●ختم● پایداري● بهبود●
کشور● بیست● و● درحال●توسعه● کشور● نُه● در● محیط●زیست● برپایداري● اقتصاد● جهاني●شدن● اثر●
با●استفاده●از●روش●داده●هاي●تابلویي●و●معرفي● توسعه●یافته●براي●دوره●زماني●2005-2011●و●
جهاني●شدن● جدید● و● ترکیبي● شاخص● از● منظور،● این● برای● و● شده● ارزیابي● مجازي● متغیر●
مؤسسه● جدید● بسیار● و● ترکیبي● شاخص● از● همچنین،● است.● شده● استفاده● ●KOF اقتصادي●

FEEM●به●عنوان●شاخص●پایداري●زیست●محیطي●بهره●گرفته●شده●است.●

همچنین،●نتایج●حاصل●از●برآورد●نشان●مي●دهد●اثر●جهاني●شدن●بر●پایداري●زیست●محیطي●
تفاوت● و● داشته● معنادار● و● منفي● توسعه●یافته● و● درحال●توسعه● کشورهاي● گروه● دو● هر● در●
اثرگذاري●جهاني●شدن●اقتصادي●بر●پایداري●زیست●محیطي●بین●این●دو●گروه●کشورها●معنادار●

نیست.●
با●توجه●به●نتایج●فوق●و●از●آنجا●که●حفظ●محیط●زیست●در●توسعه●پایدار●کشورهاي●مختلف●
جهان●از●اهمیت●زیادی●دارد،●توصیه●مي●شود●مسئوالن●ــ●به●ویژه●در●کشورهاي●درحال●توسعه●
ــ●برای●بهره●مندي●از●دستاوردهاي●فرآیند●جهاني●شدن●از●طریق●ایجاد●نهادها●و●ظرفیت●هاي●
و● پاک● نسبي●در●صنایع● مزیت● ایجاد● پاک،● تکنولوژي●هاي● براي●گسترش● را● الزم،●شرایط●
محدود●کردن●صنایع●با●شدت●آلودگي●باال●مهیا●کردند●تا●پیامدهاي●منفي●رقابت●جهاني●بر●

پایداري●محیط●زیست●به●حداقل●برسد.●
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