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چکیده
هدف این مقاله بررسی پيامدهاي زیست محيطی مصرف انرژي و صادرات صنعتی در زیربخشهاي صنعتی
ایران طی دوره  3131-68با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا تعدیل شده ( )FMOLSمیباشد .بدین
منظور از ميزان انتشار  CO2در زیربخشها به عنوان شاخص کيفيت محيط زیست استفاده شده است .نتایج
نشان میدهد کشش انتشار  CO2نسبت به مصرف انرژي در زیربخشهاي صنعتی مثبت و کوچکتر از
واحد است .همچنين ،کشش انتشار  CO2نسبت به صادرات صنعتی نيز ،مثبت و کوچکتر از واحد
میباشد .در مجموع با مقایسه این دو کشش میتوان گفت ،مصرف انرژي نسبت به صادرات صنعتی سهم
بسيار بزرگتري بر آالیندگی محيط زیست دارد.
واژگان کلیدی :صادرات صنعتی ،مصرف انرژي ،کيفيت محيط زیست ،روش .FMOLS
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 -1مقدمه
در دهههاي اخير ،مسایل زیست محيطی از جنبههاي مختلفی مورد توجه قرار گرفته است .صنعتی
شدن شتابان سبب افزایش روزافزون مصرف منابع و انرژي میشود .افزایش مصرف انرژي،
افزایش گازها و انواع آالیندههاي زیست محيطی را در پی دارد و چنانچه مصرف انرژي با عدم
کارآیی همراه باشد ،پيامدهاي زیست محيطی ناشی از انتشار آالیندهها فزاینده خواهد بود.
همزمان با آزادسازي تجاري ،اگر چه اهميت توسعه صادرات صنعتی در اقتصادهاي وابسته به نفت
براي کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی شدت یافت ،اما پيامدهاي آن (مثبت یا منفی) بر کيفيت
محيط زیست از موضوعات بحثانگيز است .بسياري از محققان اقتصادي بر این باورند که با
گسترش تجارت و صادرات صنعتی ،ميزان فعاليتهاي اقتصادي به ویژه فعاليتهاي آالینده
گسترش یافته و استفاده از منابع انرژي به شکل نامناسبی افزایش مییابد .همچنين ،افزایش
فشارهاي رقابتی بين بنگاههاي داخلی و رقبا سبب کمرنگ شدن قوانين زیست محيطی مناسب در
کشور ميزبان و افزایش آالیندههاي زیستی میشود .در مقابل ،گروهی دیگر معتقدند با توجه به
واکنش کشورها به فشارهاي رقابتی ناشی از گسترش تجارت ،استفاده از منابع براساس مزیت نسبی
کارآتر شده ،به طوري که اتلف منابع به ویژه انرژي و آالیندگی ناشی از آن در کشور ميزبان
کاهش مییابد.
بيشتر مطالعات انجام شده در زمينه تأثير مصرف انرژي و صادرات صنعتی بر کيفيت محيط زیست
عمدتاا در سطح کلن بوده است .با توجه به عدم همگن بودن بنگاههاي اقتصادي خرد ،توجه به
زیربخشهاي صنعتی در هدایت سطح انتشار آالیندهها ضرورت دارد .زیرا سطح انتشار
آالیندههاي زیست محيطی چيزي جز مجموع سطوح انتشار آالیندههاي بنگاههاي اقتصادي با
ویژگیهاي متفاوت نيست .مطالعه حاضر به بررسی پيامدهاي زیست محيطی مصرف انرژي و
صادرات صنعتی در زیربخشهاي صنعتی ایران طی دوره  3131-68میپردازد .بی تردید نتایج آن
میتواند به سياست گذاران در تدوین و اجراي سياستهاي مناسب اقتصادي ،انرژي و زیست
محيطی جهت دستيابی به رشد و توسعه اقتصادي پایدار کمک نماید.
مقاله به صورت زیر ساماندهی شده است :در بخش بعدي ،ادبيات موضوع ارایه میشود .در بخش
دوم ،مطالعات تجربی انجام شده مرور میشود .بخش سوم به بررسی شواهد آماري مصرف انرژي،
صادرات صنعتی و کيفيت محيط زیست در زیربخشهاي صنعتی میپردازد .بخش چهارم به
معرفی مدل و نتایج تجربی اختصاص یافته است و سپس نتيجهگيري بيان میشود.
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 -2ادبیات موضوع
در دهههاي اخير ،انرژي به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي کشورها مطرح
شده است .در نظریههاي جدید رشد ،انرژي نيز به عنوان یکی از نهادههاي مهم توليد در
بحثهاي اقتصاد کلن مطرح است و توليد تابعی از نهادههاي کار ،سرمایه و انرژي تلقی
میشود .مصرف بيشتر انرژي اگر چه متوسط بهرهوري عوامل توليد و در نتيجه رشد اقتصادي را
افزایش میدهد ،اما در صورت عدم کارآیی در مصرف انرژي سبب کاهش کيفيت محيط زیست
میشود ،به طوريکه بخش عمدهاي از انتشار گازهاي گلخانهاي منتشر شده در جهان به صورت
 CO2ناشی از مصرف سوختهاي فسيلی در بخشهاي توليدي (به ویژه صنعتی) میباشد (شيم،3
2118؛ آلم و همکاران.)2113 ،2
محيط زیست علوه بر تأثيرپذیري از تحوالت اقتصاد داخلی در معرض تغييرات در عرصه تجارت
خارجی نيز قرار دارد .این تعامل محيط زیست با تجارت خارجی عمدتاا از طریق آزادسازي
تجاري صورت میگيرد .بحث درباره ماهيت تأثيرگذاري حجم تجارت بر کيفيت محيط زیست بر
دو دیدگاه متضاد متمرکز است .دیدگاه اول بيان میکند که کشورهاي در حال توسعه به دليل
داشتن قوانين زیست محيطی آسان ،نسبت به کشورهاي توسعهیافته براي جذب صنایع آالینده از
مزیت نسبی برخوردارند .در نتيجه کشورهاي توسعهیافته صنایع آالینده فعال خود را به کشورهاي
در حال توسعه انتقال میدهند .بدین ترتيب کشورهاي در حال توسعه به پناهگاهی براي جذب
صنایع آالینده تبدیل شده است و در نتيجه کيفيت محيط زیست کاهش مییابد .این فرضيه به
لنگرگاه آلودگی 1معروف است (بگواتی3331 ،1؛ کوپلند و تيلور2111 ،5؛ گاالقر2111 ،8؛
هلينگر .)2116 ،3همچنين رقابت بينالمللی براي گسترش تجارت سبب میشود تا دولتها در
کشورهاي در حال توسعه ،از برخی قوانين و استانداردهاي زیست محيطی چشمپوشی نمایند.
آسان گرفتن قوانين زیست محيطی در این کشورها ،منجر به تخصص در صادرات کاالهاي
آالینده و در نتيجه کاهش کيفيت محيط زیست میشود .چنين پدیدهاي ،فرضيه رقابت به سمت

1

).Shim (2006
)Alam et al. (2007
3. Pollution Haven
)4. Bhagwati (1993
)5. Copeland and Taylor (2003
)6. Gallagher (2004
)7. Holinger (2008
2.
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پایين 3ناميده میشود (زارسکی3333 ،2؛ ویلر.)2113 ،1
تفاوت فرضيه رقابت به سمت پایين با فرضيه لنگرگاه آلودگی در این است که در فرضيه رقابت به
سمت پایين ،کشورها جهت رقابت در تجارت بينالملل به منظور افزایش سرمایهگذاري و دستيابی
به رشد اقتصادي ،از استانداردهاي زیست محيطی ،آگاهانه چشمپوشی میکنند ،در حالی که در
فرضيه لنگرگاه آلودگی ،کشورها از ورود فعاليتهاي آالینده به کشورشان اطلعی ندارند.
در مقابل ،دیدگاه دوم به تاثير مثبت گسترش تجارت بر کيفيت محيط زیست اشاره میکند .بر
اساس این دیدگاه ،گسترش تجارت بر کيفيت محيط زیست ،به برآیند اثرهاي مقياس ،1ترکيب 5و
فنی 8بستگی دارد .در صورتی که اثر فنی بر اثر مقياس و اثر ترکيب غلبه نماید ،آنگاه گسترش
تجارت سبب کاهش آلودگی محيط زیست میشود .در این رویکرد ،اثر فنی ،تغيير در فن و شيوه
توليد به سمت استفاده از تکنولوژيهاي پاک و دوستدار محيط زیست را نشان میدهد .بنابراین
تمایل به افزایش کيفيت محيط زیست دارد .اثر مقياس ،تغيير در اندازه فعاليتهاي اقتصادي را
نشان میدهد ،به طوريکه انتشار آالیندهها ،محصول فرعی فرآیند توليد و مصرف بوده و با
گسترش تجارت تمایل به کاهش کيفيت محيط زیست دارد .اثر ترکيب ،تغيير در ترکيب کاالهاي
توليدي را نشان میدهد .ميزان تأثير اثر ترکيب به نوع مزیت نسبی بستگی دارد .چنانچه کشوري
در توليد کاالهاي آالینده مزیت نسبی داشته و در توليد آن کاالها تخصص یابد ،در این صورت
اثر ترکيب در جهت توليد کاالهاي آالینده بوده و در نتيجه از کيفيت محيط زیست میکاهد .در
مقابل ،چنان چه کشوري در توليد کاالهاي دوستدار محيط زیست مزیت نسبی داشته و در توليد
آن کاالها تخصص یابد ،در این صورت اثر ترکيب در جهت توليد کاالهاي پاک بوده و در نتيجه
کيفيت محيط زیست افزایش مییابد.
در مجموع میتوان گفت ،اگر اثر فنی بر مجموع اثرات مقياس و ترکيب (کشوري با مزیت نسبی
در صنایع آالینده) غالب شود و یا اگر مجموع اثرات فنی و ترکيب (کشوري با مزیت نسبی در
صنایع پاک و دوستدار محيط زیست) بر اثر مقياس غالب شود ،آنگاه گسترش تجارت اثرات
مثبت بر کيفيت محيط زیست دارد (گروسمن و کروگر3335 ،3؛ خليل و همکاران.)2113 ،6
1.

Race-to- the bottom
)Zarsky (1999
3
). Wheeler (2001
)( 4. Scale Effect
5. Composition Effect
6. Technique Effect
)7. Grossman and Kruger (1995
)8. Khalil et al. (2007
2.
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 -3مطالعات تجربی
کوپلند و تيلور ( )2111در مطالعهاي نشان دادند که خالص اثر افزایش حجم تجارت بر انتشار
گاز  SO2منفی و معنیدار بوده است ،به طوريکه با گسترش حجم تجارت ،در ابتدا به دليل
افزایش مقياس توليدي ،ميزان انتشار گاز  SO2افزایش یافته ،اما در نهایت به دليل غالب شدن
اثر فنی بر اثر مقياس ،ميزان غلظت آن کاهش مییابد.
فرانکل و رز )2115( 3به بررسی تأثير حجم تجارت بر شاخصهاي کيفيت زیست محيطی نظير
انتشار  CO2و  NO2کشور آمریکا میپردازند .نتایج نشان میدهد افزایش حجم تجارت تأثير
منفی و معنیدار بر شاخصهاي آلودگی هوا و به ویژه انتشار گاز دي اکسيد کربن داشته است.
جی هی )2115( 2به بررسی اثر حجم تجارت بر شاخصهاي کيفيت محيط زیست از جمله انتشار
 CO2چين طی دوره زمانی  3331-2113پرداخته است .نتایج با استفاده از سيستم معادالت همزمان
نشان میدهد افزایش صادرات سبب کاهش انتشار  CO2و سایر آالیندههاي زیست محيطی
میشود.
مانگی )2118( 1در مطالعهاي با استفاده از رویکرد دادههاي تابلویی به بررسی رابطه بين
صادرات ،رشد اقتصادي و کيفيت محيط زیست در  335کشور در قالب کشورهایی با درآمد
سرانه باال و پایين طی سالهاي  3381-33پرداخته است .نتایج مطالعه بيانگر این است که براي
همه کشورهاي مورد بررسی صادرات منجر به افزایش آلودگی محيط زیست شده ،اما براي
کشورهاي با سطح درآمد سرانه باال ،صادرات تأثير منفی و معنیدار بر آلودگی محيط زیست
دارد.
آلم و همکاران ( )2113در مطالعهاي به بررسی تأثير عوامل تعيين کننده آلودگی محيط زیست
در پاکستان طی دوره زمانی  3333-2115پرداختند .نتایج نشان میدهد افزایش توليد ناخالص
داخلی و شدت مصرف انرژي باعث افزایش آلودگی محيط زیست (انتشار  )CO2میشود.
خليل و همکاران ( )2113به بررسی اثرات آزادسازي تجاري بر ميزان آالیندههاي آب و هوا در
کشور پاکستان طی دوره زمانی  3332-2113پرداختند .نتایج با استفاده از روش همگرایی
یوهانسن نشان داد افزایش درجه باز بودن تجاري و توليد ناخالص داخلی سبب افزایش
آالیندههاي زیست محيطی میشود.
1.

)Frankel and Rose (2005
)Jie He (2005
)3. Managi (2006
2.

311

مجله علمی -پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،پایيز و زمستان 3131

شن )2116( 3با استفاده از رویکرد پانلی به بررسی اثرات مقياس ،ترکيب و فناوري بر ميزان انتشار
 SO2در ایاالت کشور چين طی دوره زمانی  3331-2112پرداخته است .نتایج بيانگر آن است که
فرضيه وفور منابع تأیيد شده و افزایش صادرات منجر به تخریب محيط زیست میشود.
لين و اسميت )2113( 2به بررسی رابطه علی بين انتشار  ،CO2مصرف الکتریسيته و رشد اقتصادي
در  5کشور آ سه آن با استفاده از رویکرد پانلی طی دوره زمانی  3361-2118پرداختند .نتایج نشان
میدهد مصرف الکتریسيته در بلندمدت اثر مثبت بر ميزان انتشار  CO2دارد .همچنين فرضيه
کوزنتس زیست محيطی مبنی بر وجود رابطه غير خطی بين رشد اقتصادي و ميزان آالیندگی تایيد
شد.
روي ) 2132( 1به بررسی اثر پيامدهاي زیست محيطی صادرات صنایع مادر در هند طی دوره زمانی
 3338-2115پرداخت .نتایج ضمن تایيد فرضيه پورتر نشان داد همراه با افزایش صادرات صنایع
مادر ،کيفيت محيط زیست بهبود مییابد و فرضيه لنگرگاه آلودگی رد میشود.
بهبودي و گلعذانی ( )3163اثرات زیست محيطی مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران را طی
دوره زمانی  3118-61با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان
داد یک درصد افزایش در شدت مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلی سرانه به ترتيب سبب
افزایش  1/32و  3/13درصدي در انتشار سرانه گاز  CO2و آلودگی محيط زیست میشود.
کازرونی و فشاري ( )3163به بررسی تاثير صادرات کاالهاي صنعتی بر انتشار گاز  CO2در ایران
با استفاده از روش  ARDLطی دوره  3152-65پرداختند .نتایج نشان داد که متغيرهاي صادرات
کاالهاي صنعتی ،توليد ناخالص داخلی و تراکم جمعيت ،اثر مثبت و معنیداري بر ميزان انتشار
گاز  CO2دارند .البته ،تاثير صادرات کاالهاي صنعتی کمتر از سایر متغيرها میباشد.
فطرس و معبودي ( )3163به بررسی روابط علّی بين مصرف انرژي ،شهرنشينی ،رشد اقتصادي و
انتشارگاز  CO2در ایران با استفاده از آزمون عليت تودا-یاماماتو و همچنين روش  SURطی
دوره زمانی  3151-65پرداختند .نتایج نشان داد رابطهاي علّی از مصرف انرژي ،شهرنشينی و
توليد ناخالص داخلی به انتشارگاز  CO2وجود دارد .همچنين ،رابطهاي علّی از مصرف انرژي و
جمعيت شهرنشين به توليد ناخالص داخلی وجود دارد .نتایج برآورد با استفاده از روش SUR

نشان داد که فرضيه کوهانی شکل در مورد آلودگی زیست محيطی و توليد ناخالص داخلی در
1.

)Shen (2008
)Lean and Smyth (2009
)3. Roy (2012
2.
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ایران برقرار است .کشش انتشارگاز  CO2نسبت به جمعيت شهرنشين ،مثبت و کوچکتر از
واحد است ،اما نسبت به مصرف انرژي ،مثبت و بزرگتر از واحد میباشد.
 -4شواهد آماری
گازهاي گلخانهاي ناشی از مصرف سوختهاي فسيلی ،از جمله آالیندههاي مهم بخش انرژي به
شمار میروند .در ميان گازهاي گلخانهاي ،گاز دي اکسيد کربن ( )CO2با سهم انتشار 33
درصدي بيشترین پيامدهاي زیست محيطی را دارد .نگاهی به وضعيت انتشار  CO2در بخش
صنعت طی دوره زمانی  3131-68نشان میدهد ميزان انتشار  CO2از روندي صعودي (به جز
سالهاي  3133و )3161برخوردار بوده ،اما از سال  3161شتاب بيشتري را آغاز میکند .همچنين،
کمترین ( 11/33ميليون تن -متریک) و بيشترین ( 65/32ميليون تن -متریک) ميزان انتشار به
ترتيب مربوط به سالهاي  3133و  3168میباشد (نمودار .)3
نمودار  :1روند میزان انتشار  CO2در بخش صنعت طی دوره زمانی 1314-86

90
80
70
50
40
30

ميليون تن -متریک

60

20
10
0

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

منبع :محاسبات تحقيق با استفاده از آمارهاي ترازنامه انرژي

در ادامه ،با توجه به این که بخش صنعت خود چندین زیربخش توليدي را شامل میشود که برخی
از آنها به شدت انرژيبرند ،براي تحليلهاي جزئیتر و این که کدام یک از زیربخشهاي صنعتی
در انتشار  CO2بيشترین سهم را دارند ،الزم است شاخص ميزان انتشار  CO2هر یک از
زیربخشهاي توليدي محاسبه شود .محاسبه این شاخص ،از حاصلضرب مقدار مصرف انواع
سوختهاي فسيلی هر یک از زیربخشهاي صنعتی در درصد انتشار  CO2ناشی از آن سوختها
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به دست میآید .با توجه به این که بيشترین ميزان انتشار طی دوره مورد بررسی مربوط به سال
 3168است (نمودار  ،)3بنابراین به عنوان سال نماینده در نظر گرفته میشود.
حقایق آشکار شده نشان میدهد بيشترین سهم انتشار  CO2مربوط به زیربخشهاي فلزات اساسی،
کانی غير فلزي ،زغال کک و پاالیشگاه و محصوالت شيميایی بوده و سایر زیربخشها سهم
ناچيزي در انتشار  CO2دارند (نمودار  .)2شایان ذکر است زیربخشهایی که بيشترین سهم انتشار
 CO2را دارند ،از مصرف انرژي فسيلی بيشتر و همچنين حجم صادرات بيشتري نيز برخوردارند.
بنابراین میتوان گفت وفور منابع انرژي و پایين بودن قيمت آن طی دوره مورد بررسی سبب شده
تا زیربخشهاي توليدي در جهت توليد کاالهاي صادراتی انرژيبر سوق داده شوند و در نتيجه
انتشار آالیندههاي زیست محيطی افزایش یابد (جدول .)3

فلزات اساسی

سایر زیربخش ها

زغال کک

%21

%3

وپاالیشگاه

غذایی و آشاميدنی
%3

%21

محصوالت شيميایی
%38

کانی غيرفلزي
%21

نمودار  :2سهم زیربخشهای صنعتی در میزان انتشار  CO2سال 1386
منبع :محاسبات تحقيق با استفاده از آمارهاي ترازنامه انرژي
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جدول  :1میزان انتشار  CO2هر یک از زیربخشهای صنایع در سال 1386
صادرات

میزان انتشار CO2

(میلیون ریال)

(تن-متریک)

5818568

611518/5

مصرف انرژِی
فسیلی

زیربخشهای صنعتی

(بشکه نفت خام)
3383683

غذایی و آشاميدنی

1

31318/3

335151/3

توتون و تنباکو

3361331

351311/3

3551351

منسوجات

16618

1133/1

18638/81

پوشاک

612333

1133/13

13121/15

دباغی و چرم

21188

23323/21

262233/6

محصوالت چوبی

335531

32316/33

683381/2

محصوالت کاغذي

3181

3311/53

36151/18

انتشار و چاپ

5235316

2336811

26651311

زغال کک و پاالیشگاه

53213113

3351111

25682111

محصوالت شيميایی

885135

31613/11

3111532

محصوالت الستيکی

2123266

2613813

22133131

کانی غير فلزي

38351631

2683312

26321236

فلزات اساسی

818831

63383/13

313631/3

فلزي فابریکی

3338682

313563/8

3211383

ماشين آالت طبقه بندي نشده

3286

831/21

3183/352

ماشين آالت اداري و حسابگر

2312528

83211/63

832228/1

ماشين آالت مولد برق

13338

1123/13

53811/33

رادیو و تلویزیون

21821

6611/2

288263/5

ابزار پزشکی

1211628

351362/1

3655881

وسایل موتوري

133361

5313/12

51513/82

حمل و نقل

31186

31151/6

353353/3

مبلمان

1

333/12

3516/16

بازیافت

منبع :محاسبات پژوهشگران با استفاده از آمارهاي ترازنامه انرژي و مرکز آمار ایران
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 -4معرفی مدل و نتایج تجربی
 -1-4معرفی مدل و دادهها
با توجه به این که هدف این مقاله بررسی پيامدهاي زیست محيطی مصرف انرژي و صادرات
صنعتی در زیر بخشهاي صنعتی ایران میباشد .بدین منظور ،رگرسيون پانلی برگرفته از آلم و
همکاران ( )2113با انجام تعدیلتی به صورت زیر مورد استفاده قرار میگيرد:
L𝐶𝑂2it =∝1 LCEit +∝2 LEXit + Uit
که در آن متغيرهاي  L𝐶𝑂2itلگاریتم ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن (برحسب تن -متریک)
صنعت iام در دوره  tو به عنوان شاخص کيفيت محيط زیست میباشد .این شاخص از
حاصلضرب مقدار مصرف انواع سوختهاي فسيلی هر یک از زیر بخشهاي صنعتی در درصد
انتشار  CO2ناشی از آن سوختها محاسبه شده است .همچنين  LCEلگاریتم مصرف انرژي (بر
حسب بشکه نفت خام) و  LEXلگاریتم ارزش صادرات هر یک از زیر بخشهاي صنعتی (بر
حسب ميليون ریال) میباشند .دادهها به صورت ساالنه (از مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژي) بوده
و با قيمت پایه  3161تعدیل شده است.
به منظور ارزیابی پيامدهاي زیست محيطی مصرف انرژي و صادرات صنعتی در زیر بخشهاي
صنعتی با رویکرد پانل دیتا ،از سه مرحله زیر پيروي میشود :در مرحله اول ،با توجه به دوره زمانی
موجود در داده هاي پانل و براي اطمينان از عدم وجود رگرسيون کاذب ،آزمون ایستایی ایم،
پسران و شين )2111( 3بکار گرفته میشود .این آزمون براي هر متغير به گونهاي انجام شده تا در
صورت لزوم شرایط ویژه هر صنعت را در یک جزء ثابت لحاظ کند .براي انتخاب وقفه بهينه از
معيار شوارتز استفاده میشود .در مرحله دوم ،به منظور اطمينان از وجود رابطه بلندمدت ،آزمون
همجمعی پدرونی ( )3333انجام میشود .آزمون همجمعی انگل-گرنجر )3363( 2بيان میکند در
صورتیکه متغيرهاي سري زمانی در یک رگرسيون ) I(1باشند ،اگر پسماندهاي رگرسيون )I(0

باشند ،آنگاه متغيرهاي رگرسيون همانباشته هستند و وجود رابطه بلندمدت تأیيد میشود.

پدرونی1

( 3333و  )2111این آزمون را براي دادههاي پانلی تعميم داد .آزمون همجمعی پدرونی شامل 3
1.

)Pesaran and Shin (2003
)Engle and Granger (1987
)3. Pedroni (1999 , 2004
2.

313

پيامدهاي زیست محيطی مصرف انرژي و صادرات صنعتی :مطالعه موردي زیربخشهاي صنعت در ایران

آماره میباشد که در دو دسته مشخص شدهاند .دسته اول ،آمارههاي درون گروهی 3هستند و
شامل آمارههاي پانل  vو  rhoمشابه آزمون فيليپس و پرون ( ،)3366پانل ( ppپانل غير
پارامتریک) و ( ADFپانل پارامتریک) میباشد .دسته دوم ،آمارههاي بين گروهی 2هستند و شامل
آمارههاي  pp ،rhoو  ADFگروهی میباشد .در مرحله سوم ،چنانچه رابطه همانباشتگی برقرار
ل
باشد ،در این صورت جهت بررسی بردار همانباشتگی از روش حداقل مربعات معمولی کام ا
تعدیل شده ( )FMOLS1استفاده میشود (پدرونی.)2111 ،
 -2-4نتایج تجربی
جدول ( )2نتایج آزمون ایستایی ایم ،پسران و شين را نشان میدهد .فرض صفر در این آزمون بيان
می کند متغيرها ناایستا هستند .نتایج حاکی از آن است که تفاضل مرتبه اول همه متغيرهاي مورد
بررسی در سطح اطمينان  35درصد ،ایستا هستند .به عبارت دیگر متغيرها داراي درجه انباشتگی
) I(1میباشند.
جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد
نتیجه

P-value

تفاضل مرتبه اول

P-value

سطح

متغیر

)I(1

1.1113

-2.32

1.11

1.25

LCO2

)I(1

1.1111

-1.31

1.621

1.333

LCE

)I(1

1.1165

-2.16

1.36

2.21

LEX

منبع :یافتههاي مقاله

با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد و به منظور اطمينان از عدم وجود رگرسيون کاذب ،وجود
رابطه همانباشتگی بين متغيرها ،مورد بررسی قرار میگيرد .همانباشتگی به مفهوم وجود رابطه
بلندمدت و با ثبات بين دو یا چند متغير اقتصادي میباشد .آزمون همانباشتگی دادههاي پانلی
عموما از روش پيشنهادي پدرونی ( )3333انجام میپذیرد .جدول ( )1نتایج آزمون همانباشتگی
پدرونی بين مصرف انرژي ،صادرات صنعتی و کيفيت محيط زیست را در زیر بخشهاي صنعتی
نشان میدهد .بر اساس این نتایج ،رابطه بلندمدت تعادلی بين متغيرهاي مورد بررسی برقرار است.

1.

Within Dimension
Between Dimensions
3. Fully Modified Ordinary Least Square
2.
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جدول  :3نتایج آزمون همگرایی پدرونی
آماره
*()1.2133

1/3125

Panel v-statistic

()1.1533

-3/5335

Panel ρ-statistic

()1.1111

-3/8352

Panel PP-statistic

()1.116

-2/1311

Panel ADF-statistic

()1.3211

-1/5336

Group ρ-statistic

()1.1111

-33/6522

Group PP-statistic

()1.1112

-1/8131

Group ADF-statistic

*اعداد داخل پرانتز ،مقدار احتمال را نشان میدهند.
منبع :یافتههاي مقاله

پس از تأیيد وجود رابطه بلندمدت ،به منظور برآورد بردارهاي همانباشتگی از روش FMOLS
استفاده شده است .نتایج بردار همانباشتگی در جدول ( )1نشان میدهد که کشش انتشار CO2

نسبت به مصرف انرژي در زیربخشهاي صنعتی مثبت و کوچکتر از واحد است ،به طوريکه هر
یک درصد افزایش مصرف انرژي در زیربخشها سبب میشود تا ميزان انتشار  CO2به اندازه
 1/35درصد افزایش یابد .همچنين ،کشش انتشار  CO2نسبت به صادرات صنعتی مثبت و
کوچکتر از واحد است ،به طوريکه هر یک درصد افزایش صادرات صنعتی در زیربخشها
سبب میشود تا ميزان انتشار  CO2به اندازه  1/35درصد افزایش یابد .در مجموع میتوان گفت،
مصرف انرژي در مقایسه با صادرات صنعتی سهم بسيار بزرگتري بر آالیندگی محيط زیست
دارد.
جدول  :4نتایج برآورد FMOLS
مقدار ضریب

متغیر

()1.32

1.358

LCE

()2.81

1.351

LEX

*اعداد داخل پرانتز ،مقدار آماره  tرا نشان میدهند.
منبع :یافتههاي مقاله

 -5نتیجهگیری
هدف این مقاله بررسی پيامدهاي زیست محيطی مصرف انرژي و صادرات صنعتی در
زیربخشهاي صنعتی ایران طی دوره  3131-68با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا تعدیل
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شده ( )FMOLSمیباشد .بدین منظور از ميزان انتشار  CO2در زیربخشها به عنوان شاخص
کيفيت محيط زیست استفاده شده است .نتایج نشان میدهد کشش انتشار  CO2نسبت به مصرف
انرژي در زیربخشهاي صنعتی مثبت و کوچکتر از واحد است .این نتيجه به دالیل عدم کارآیی
در مصرف انرژي ،پایين بودن قيمت انرژي طی دوره مورد بررسی ،تکنولوژيهاي پایين صنایع
انرژيبر و استفاده فراوان از برخی حاملهاي انرژي با آالیندگی باال منطقی است .همچنين،
کشش انتشار  CO2نسبت به صادرات صنعتی مثبت و کوچکتر از واحد میباشد .با توجه به وفور
منابع انرژي و پایين بودن قيمت آن در کشور که نوعی مزیت نسبی جهت توليد کاالهاي صادراتی
انرژيبر ایجاد میکند ،بنابراین منطقی است همراه با افزایش صادرات صنعتی ،ميزان انتشار
آالیندگی افزایش یابد .در مجموع با مقایسه این دو کشش میتوان گفت ،مصرف انرژي نسبت به
صادرات صنعتی سهم بسيار بزرگتري بر آالیندگی محيط زیست دارد.
با توجه به مطالب بيان شده ،پيشنهاد میشود دولت به منظور کاهش آثار تخریبی محيط زیست،
سياستها و قوانين تعرفهاي از جمله ماليات سبز براي کاالهاي صادراتی آالینده اعمال نماید.
همچنين همراه با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي ،صنایع توليدي را به استفاده از تکنولوژيهاي
کاراتر و دوستدار محيط زیست (تکنولوژي سبز) تشویق نمایند تا علوه بر کارآیی مصرف انرژي
و توسعه صادرات صنعتی ،سبب کاهش آالیندههاي زیست محيطی شود.
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