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چکیده
با توجه به شکست بازار در داراییهاي زیستمحيطی ،بر لزوم دخالت دولت در سياستگذاري و وضع
قوانين زیستمحيطی بهمنظور دستيابی به تخصيص بهينه منابع تاکيد شده است .در این راستا از سال ،4391
اتخاذ سياستهاي زیستمحيطی سختگيرانه در کشورهاي توسعهیافته رواج یافت و بهطور همزمان سهم
توليد صنایع آلودهبر در این کشورها بهطور معناداري کاهش پيدا کرد .براي تبيين این موضوع نظریههاي
مختلفی بروز نمود که مهمترین آنها فرضيه پناهگاه آلودگی است که با استفاده از نظریات تجارت آزاد و
سرمایهگذاري مستقيم خارجی مکانيزم اثرگذاري شدت قوانين و سياستهاي زیستمحيطی بر کاهش
آلودگی در کشورهاي توسعهیافته را توضيح داده است .در این تحقيق به بررسی و آزمون فرضيه پناهگاه
آلودگی با استفاده از جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی در دو الگوي متمایز پرداخته میشود .در الگوي
نخست تأثير قوانين و سياستهاي زیستمحيطی بر جریان خروجی سرمایهگذاري خارجی از کشورهاي
توسعهیافته با استفاده از روش اثرات ثابت و در الگوي دوم رابطهي بين جریان ورودي سرمایهگذاري
مستقيم خارجی و شدت قوانين و سياستهاي زیستمحيطی در کشورهاي در حال توسعه با استفاده از
رویکرد دادههاي پانل پویا مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج برآورد الگوها با استفاده از شاخص عملکرد
زیستمحيطی کشورها بيانگر آن است که بين عملکرد زیستمحيطی  82کشور عضو  OECDو با درآمد
باال و جریان خروج سرمایهگذاري آنها رابطه مستقيم و معنادار و همچنين بين جریان ورودي
سرمایهگذاري مستقيم خارجی به  42کشور در حال توسعه و عملکرد زیستمحيطی آنها رابطه معکوس و
معناداري وجود دارد .به عبارت دیگر فرضيه پناهگاه آلودگی در هر دو الگو تأیيد میشود .بنابراین توصيه
میگردد جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی در کشورهاي در حال توسعه متناسب با ظرفيت جذب
محيط زیست آنها و همگام با سياستهاي محافظت از محيط زیست صورت گيرد.
واژگان کلیدی :شدت قوانين و سياستهاي زیستمحيطی ،عملکرد زیستمحيطی ،سرمایهگذاري
مستقيم خارجی ،فرضيه پناهگاه آلودگی ،رویکرد دادههاي تابلویی.

Keywords: Environmental Policy, Environmental Performance, FDI,
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 -1مقدمه
کيفيت محيط زیست و عوامل تعيين کننده آن یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد
محيط زیست میباشد .اهميت کيفيت محيط زیست از دیدگاه اقتصادي را میتوان در دستيابی به
توسعه پایدار و رشد مداوم اقتصادي (مدیریت استمرار رشد) خالصه نمود .مطالعات موجود در
زمينه کيفيت محيط زیست طيف وسيعی از متغيرها را بهعنوان عوامل موثر بر کيفيت محيط زیست
معرفی نمودهاند .در اکثر این مطالعات نقش متغيرهاي اقتصادي بررسی و تجزیه و تحليل شده
است .اما از اوایل دهه  4391در برخی از مطالعات نقش قوانين و سياستهاي محيط زیست نيز در
کنار عوامل اقتصادي مورد توجه جدي قرار گرفته است .با توجه به اطالعات موجود از سال 4391
به بعد دو الگو در روند توليدات آلودهبر در کشورهاي  OECDقابل مشاهده است ،نخست
کاهش معنادار در سهم توليد صنایع آلودهبر و دیگري افرایش توليد آلودگی در شرکاي تجاري
این کشورها براي این تغيير دالیل اصلی زیر بيان شده است:
 .4کاهش کشش درآمدي محصوالت آلودهبر در کشورهاي ،OECD
 .8وضع قوانين و استاندارهاي زیستمحيطی سخت گيرانه بهعنوان سياست زیستمحيطی.
به عبارت دیگر با افزایش رشد اقتصادي و درآمد سرانه در کشورهاي توسعهیافته ،کيفيت محيط
زیست بهعنوان یک کاالي نرمال وارد ترجيحات مصرفکنندگان شده و تقاضا براي آن افزایش
مییابد ،در نتيجه کشش درآمدي محصوالت آلودهبر کاهش خواهد یافت .از طرف دیگر افزایش
درآمد سرانه موجب افزایش تقاضاي کيفيت محيط زیست میشود و دولت نيز در برابر تقاضاي
مردم ،احساس مسئوليت کرده و مقررات زیستمحيطی را از طریق محدود کردن مجوز آلودگی و
یا افزایش نرخ ماليات بر آلودگی ،محکمتر میکند.
یکی از مهمترین نظریههایی که به تبيين اثرات وضع قوانين و سياستهاي زیستمحيطی پرداخته،
فرضيه پناهگاه آلودگی 4است .این فرضيه به دو صورت قابل بيان است:
 در برخی از کشورهاي در حال توسعه ،به دنبال اعمال قوانين زیستمحيطی مالیمتر و یا عدم
سختگيري در اجراي قوانين مربوطه ،صنایع آلودهبر به این کشورها منتقل گردیده و سبب شده
است این کشورها به پناهگاهی براي صنایع آلوده کننده در جهان تبدیل شوند.
 آزادسازي تجاري و سختگيري زیست محيطی سبب میشود که کشورهاي توسعه یافته در
توليد کاالي پاک و کشورهاي در حال توسعه در توليد کاالي آلوده بر تخصص پيدا کرده و به
Pollution Haven Hypothesis
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پناهگاهی براي صنایع آلوده کننده در جهان تبدیل شوند.
این فرضيه به دو طریق زیر اتفاق میافتد:
الف) از طریق سرمایهگذاري خارجی و جابهجایی صنایع آلودهبر از کشورهاي توسعهیافته به
کشورهاي در حال توسعه.
ب) از طریق گسترش و توسعه صنایع آالینده موجود در کشورهاي در حال توسعه به تبع گسترشی
که در بازارهاي خارجی به دليل خارج شدن توليدات کشورهاي توسعهیافته اتفاق میافتد ،به
عبارت دیگر کشورهاي در حال توسعه در صنایع آلودهبر مزیت نسبی پيدا میکنند.
با توجه به اهميت این موضوع در جریان جذب سرمایهگذاري خارجی ،در این تحقيق به بررسی
اثر قوانين و سياستهاي محيط زیست بر جریان خروجی سرمایهگذاري خارجی از کشورهاي
توسعهیافته و همچنين رابطهي بين جریان ورودي سرمایهگذاري مستقيم خارجی و شدت قوانين و
سياستهاي زیستمحيطی در کشورهاي در حال توسعه بهمنظور آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی
پرداخته میشود .با توجه به ادبيات موضوع ،در مطالعات موجود تاکنون از شاخص عملکرد
زیستمحيطی 4کشورها بهعنوان شاخصی براي اندازهگيري سختگيري زیستمحيطی و همچنين
از رویکرد پویا در آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی استفاده نشده است .شاخص عملکرد
زیستمحيطی اهداف گسترده و قابل دسترسی براي بهبود عملکرد محيط زیستی را مورد توجه
قرار داده و ارزیابی میکند که هر یک از کشورهاي جهان تا چه ميزان به این اهداف نزدیک
شدهاند .این شاخص بهعنوان یک عامل کمی در کنترل آلودگیها و پيامدهاي مدیریت منابع
طبيعی ،ابزار قدرتمندي را براي بهبود مدیریت ،سياستگذاري ،تصميمگيريها و تعيين
راهبردهاي محيط زیستی فراهم مینماید .شاخص  EPIبر دو هدف اصلی حفاظت از محيط
زیست از جمله کاهش فشارهاي زیستمحيطی بر سالمت انسانها و ارتقاي وضعيت زیستبومها و
مدیریت صحيح منابع طبيعی تاکيد دارد .به طور کلی انتظار میرود هرچه قوانين و سياستهاي
زیستمحيطی مناسبتر و اجراي آنها سختگيرانهتر باشد ،عملکرد زیستمحيطی کشورها در
جایگاه بهتري قرار گيرد .استفاده از رویکرد پویا داراي مزیـتهـایی هماننـد لحـاظ نمـودن
ناهمسانی فردي ،و حـذف تـورشهـاي موجـود در رگرسـيونهـاي مقطعی است که نتيجه آن
تخمينهاي دقيقتر ،بـا کـارایی بـاالتر و هـم خطـی کمتـر خواهد بود .از این رو مقاله حاضر با در
نظر گرفتن این موارد ،از مطالعات موجود متمایز میگردد .بدین منظور در بخش دوم و سوم به
)Environment Performance Index (EPI
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بررسی ادبيات نظري و تجربی موجود در اینباره پرداخته و مکانيزمهاي مختلف اثرگذاري قوانين
و سياستهاي محيط زیست بر کيفيت محيط زیست تشریح میشود .در بخش چهارم الگوهاي
اقتصادسنجی و دادههاي مورد استفاده معرفی شده و به برآورد الگوها و آزمون تجربی موضوع
پرداخته میشود .در بخش پنجم از مباحث مذکور نتيجهگيري میشود.
 -2ادبیات نظری موضوع
از لحاظ مبانی نظري در خصوص ارتباط بين سياستهاي زیستمحيطی و عملکرد اقتصادهاي باز،
طبق فرضيه پناهگاه آلودگی ،شدّت سياستهاي زیستمحيطی روي تحرّک سرمایه و الگوي
تجاري کشورها موثر میباشد .در ادامه نظریههاي مرتبط با این موضوع تشریح میگردد.
 -1-2تشدید قوانین و سیاستهای زیستمحیطی و فرضیه پورتر
در تجارت بينالملل کشورها به دنبال سياستهاي راهبردي و استراتژیک جهت رسيدن به اهداف
تجاري خود هستند .باور اوليه این است که اتخاذ سياستهاي سختگيرانه زیستمحيطی سبب
کاهش قدرت رقابتپذیري بنگاهها در کشور میگردد .اما در عمل این سياستها در برخی از
کشورها سبب بهبود عملکرد شرکتها و ایجاد مزیت رقابتی براي آنها گردید.
پورتر و فوندرليند ( 4)4331مطالعات موردي زیادي را ارائه نمودند که در آنها برقراري یک
سياست زیستمحيطی سختگيرانه سبب کاهش هزینه توليد و یا ارزش توليد باالتر گردیده است.
این ایده که سياست سختگيرانه زیستمحيطی عملکرد کل بنگاه را بهبود خواهد بخشيد به فرضيه
پورتر مشهور بوده و از این سياست به عنوان استراتژي سبز نام برده میشود.
مطالعهاي که توسط گولومبرگ و راکنرود ( 8)4339در مورد کشور نروژ انجام شده است ،نشان
داد که یک سياست زیستمحيطی سختگيرانه سبب افزایش اشتغال و بهبود عملکرد برخی از
صنایع نظير فوالد و کاغذ شده است.
کریکر ( 9)8119در مطالعه خود به بررسی و مقایسه سياستهاي زیستمحيطی استراتژیک در
قالب استراتژي دامپينگ در مقابل استراتژي سبز پرداخته است .در این مقاله به دو سوال پاسخ داده
شده است .اول اینکه چگونه سياستهاي زیستمحيطی هزینه نهایی توليد را تحت تاثير قرار
1.

)Porter and Vonderlinde (1995
)Golombek and Raknerud (1997
)3. Greaker (2003
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میدهند .دوم اینکه چگونه این سياستها در انتخاب سياست بهينه زیستمحيطی (دامپينگ در
مقابل استراتژي سبز) اثرگذار میباشند .نتایج تحقيق نشان میدهد که اگر با افزایش توليد،
آلودگی افزایش (کاهش) یابد ،دولت ترجيح میدهد استاندارد آلودگی را کاهش (افزایش) دهد
تا درآمد و سهم بازار بنگاه داخلی در بازار جهانی افزایش یابد.
 -2-2تشدید قوانین و سیاستهای زیستمحیطی و تجارت آزاد
مخالفان آزاد سازي تجارت از یک سو بيان میکنند که با آزاد سازي تجارت از یک طرف حجم
فعاليتهاي اقتصادي افزایش یافته و توليد محصوالت آلودهبر افزایش مییابد و از طرف دیگر
افزایش فشارهاي رقابتی بنگاههاي داخل و خارج به مالیمتر شدن سياستهاي زیستمحيطی
مناسب منجر میشود .از سوي دیگر موافقان آزاد سازي بر این عقيدهاند که تجارت سبب میشود
به دليل فشارهاي رقابتی ،استفاده از منابع و انرژي به صورت کارا صورت گيرد و سبب کاهش
آلودگی گردد .گروسمن و کروگر ،)4339( 4اثر تجارت بر محيط زیست را به سه اثر تفکيک
کردهاند:
 اثر مقیاس :تغيير در اندازه فعاليتهاي اقتصادي در اثر تجارت که سبب افزایش تخریبمحيط زیست میگردد.
 اثر فناوری :تغيير در فناوري توليد (فناوري پاک) در اثر تجارت که سبب کاهش تخریبمحيط زیست میگردد.
 اثر ترکیب :تغيير در ترکيب توليد (کاالي پاک و کاالي آلودهبر) در اثر تجارت که سببکاهش تخریب محيط زیست (تغيير ترکيب توليد به سمت کاالي پاک) یا افزایش تخریب
محيط زیست (تغيير ترکيب توليد به سمت کاالي آلودهبر) میگردد.
اثر ترکيب همان بحث فرضيه پناهگاه آلودگی است .با آزادسازي تجارت ،کشورهاي توسعهیافته
در توليد کاالي پاک و کشورهاي در حال توسعه در توليد کاالي آلودهبر تخصص پيدا میکنند.
از این رو کشورهاي توسعهیافته به پناهگاه سبز و کشورهاي در حال توسعه به پناهگاه آلودگی
تبدیل میشوند.
بر طبق نظریه مزیّت نسبی ،یک کشور در توليد کاالها و خدماتی تخصص پيدا کرده و صادر
خواهد نمود که به طور نسبی آن کاالها و خدمات را نسبت به کشورهاي دیگر با هزینه کمتري
)Grossman and Krueger (1993
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توليد و در مقابل کاالها و خدماتی را وارد خواه د نمود که آن کاالها و خدمات را به طور نسبی با
هزینه بيشتري نسبت به کشورهاي دیگر توليد میکند .با توجه به ارتباط نزدیک بين درآمد سرانه
یک کشور و شدّت سياستهاي زیستمحيطی ،فرضيه پناهگاه آلودگی بيان میکند که کشورهاي
در حال توسعه پناهگاه آلودگیاند ،در حالی که کشورهاي توسعهیافته در توليدات پاک متخصص
هستند .این فرضيه بر اثرات هزینهاي قوانين زیستمحيطی بر کشورها تمرکز کرده و فرض میکند
مابهالتفاوت هزینه توليد ،یک محرّک کافی براي کشورها جهت جایگزینی امکانات توليدشان
میباشد.
کوپلند و تيلور ،)4331( 4در مطالعه خود با عنوان "تجارت شمال -جنوب و محيط زیست" ،به
الگوسازي و تبيين نظري رابطه بين درآمد ملی ،آلودگی و تجارت بينالملل پرداختهاند .براي این
منظور از یک الگوي تعادل عمومی ایستا بين دو کشور بيشتر توسعهیافته شمال و کمتر توسعهیافته
جنوب استفاده شده است که فرض شده است تفاوت این دو کشور تنها در سطح سرمایه انسانی
آنهاست .نتایج الگو نشان میدهد کشور با درآمد باالتر حفاظت زیستمحيطی قويتر و
سختگيرانهتري (ماليات بر آلودگی بيشتري) را اتخاذ مینماید و در توليد کاالهاي پاک به
صورت نسبی تخصص پيدا میکند .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که بيان دوم فرضيه پناهگاه
آلودگی در این الگو تأیيد میگردد.
سيبرت ،)4399( 8پتينگ ،)4392( 9بامول و آتس ،)4322( 1کروتيال ،)4334( 1اندرسون)4338( 9
و گرفتن ( ،9)8111الگوهاي مشابه مزیت نسبی را به منظور بررسی اثر تجارت و اجراي
سياستهاي زیستمحيطی بر محيط زیست تدوین نمودهاند .در این مطالعات دو گروه از کشورها
مورد بررسی قرار گرفتهاند ،کشور باز کوچک و کشور باز بزرگ .بر اساس نتایج این الگوها اگر
کشور کوچک باز بعد از آزاد سازي تجارت در توليد کاالیی که آلودهبري کمتري دارد تخصص
پيدا کند ،آزاد سازي تجارت سبب بهبود رفاه جامعه خواهد گردید ،اما در صورتی که این کشور
در توليد کاالي آلودهبر تخصص پيدا کند یک بده بستان بين منافع تخصص در توليد و هزینههاي
کاهش کيفيت محيط زیست وجود خواهد داشت و ممکن است رفاه جامعه را کاهش ،یا افزایش
1.

)Copeland and Taylor (1994
)Siebert (1977
)3. Pethig (1978
)4. Baumol and Oates (1988
)5. Krutilla (1991
)6. Anderson (1992
)7. Grafton (2004
2.
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دهد و یا بدون تغيير نگه دارد .در این حالت وضع ماليات بر آلودگی نيز یک تقابل بين منافع
تجارت و منافع بهبود کيفيت محيط زیست ایجاد خواهد نمود که رفاه جامعه را تغيير خواهد داد.
البته این نتایج با در نظر گرفتن ظرفيت جذب محيط زیست در کشورها میتواند متفاوت باشد.
کوپلند و تيلور ( ،)8111در مطالعهاي دیگر دریافتند که در طرف تقاضا وقتی که ماليات بر
آلودگی کاهش مییابد باعث افزایش شدت آلودگی ،توليد کاال و آلوده سازي میشود .در طرف
عرضه نيز انتشار آلودگی به رژیم سياستی اتخاذ شده بستگی دارد .بدین معنا که تغيير در درآمد
سرانه موجب افزایش تقاضاي کيفيت محيط زیست شده و دولت نيز در برابر تقاضاي مردم
احساس مسئوليت میکند و مقررات زیستمحيطی را از طریق محدود کردن مجوز آلودگی و یا
افزایش نرخ ماليات بر آلودگی محکمتر مینماید.

 -3-2تشدید قوانین و سیاستهای زیستمحیطی و جریان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی
در ادبيات موجود در خصوص ارتباط بين تشدید قوانين و سياستهاي زیستمحيطی و جریان
سرمایهگذاري مستقيم خارجی دو دیدگاه وجود دارد .در مورد دیدگاه اول که مربوط به ادبيات
رقابتپذیري است کوپلند و تيلور ( ،)8111بيان میدارند که معرفی و اتخاذ سياستهاي
زیستمحيطی سختگيرانه با افزایش هزینههاي توليد سبب کاهش قدرت رقابتپذیري و
بهرهوري شرکتهاي داخلی میگردد .یک سياست زیستمحيطی سختگيرانه هزینههاي
جدیدي را به شرکتها تحميل مینماید و این موضوع بر بهرهوري و رقابتپذیري بنگاه در
بازارهاي هدف اثر میگذارد .این موضوع سبب انتقال و استقرار شرکتها در کشورهاي با
سياستهاي زیستمحيطی سهلتر خواهد گردید که بيان دیگري از فرضيه پناهگاه آلودگی است.
این موضوع در ادبيات سرمایهگذاري مستقيم خارجی تحت عنوان "مسئله هزینه کنترل آلودگی
نسبی" 4مطرح میباشد ،بدین معنا که هزینههاي کنترل آلودگی یک شرکت در کشور خود نسبت
به خارج افزایش یابد یا اینکه هزینههاي کنترل آلودگی در خارج نسبت به داخل کشور کاهش
پيدا کند (البته به شرط ثبات سایر شرایط).
دیدگاه دوم در ادبيات سرمایهگذاري خارجی تحت عنوان "مسئله نگهداشتن" 8مطرح میباشد.
Relative Abatement Cost Problem
Hold-Up Problem

1.
2.
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کسسينگ ،)8113( 4لی ( 8)8113و کاالموا و جانستون )8144( 9این دیدگاه را اینگونه بيان
نمودهاند :سرمایهگذارانی که میتوانند به صورت آزادانه محل سرمایهگذاري خود را انتخاب
نمایند ،در نظر بگيرید .زمانی که سرمایهگذاري تحقق پيدا نمود ،بخشی از آن به عنوان هزینه از
دست رفته بوده و غير قابل بازگشت میباشد .بنابراین کشور ميزبان میتواند بخشی از بازگشت
سرمایه را به خود اختصاص دهد و حتی در مواردي ممکن است کل سرمایهگذاري را مصادره
نماید .ميزان اختصاصی به دولت ميزبان در صورتی که دولت خيرخواه باشد و یا به دالیل سياسی
نظر شهروندان را تأمين نماید و یا اینکه هدف وي حداکثر کردن درآمد باشد ،افزایش مییابد.
اگر سرمایهگذار خارجی اینگونه رفتارها را پيشبينی نماید ،سرمایهگذاري وي در کشور ميزبان
اندک خواهد بود حتی اگر پروژه سرمایهگذاري مورد نظر ،بازگشت سرمایه و سود بسيار باالیی
داشته باشد .بدون اینکه دولت ميزبان تعهد قابل اطمينانی در خصوص عدم مصادره سرمایهگذاري
انجام شده و یا پرداخت غرامت کافی در صورت مصادره پروژه ارائه نماید ،سرمایهگذاري که
انتظار مصادره بخشی از سرمایهگذاري خود را داشته باشد ،در این کشور سرمایهگذاري نخواهد
کرد .حال اگر ما نظام سياستگذاري زیستمحيطی یک کشور را در کنار شاخصهاي حکمرانی
به عنوان یک متغير عالمت دهنده ارزش در نظر بگيریم ،آنگاه اتخاذ یک سياست زیستمحيطی
بسيار ساده 1در یک کشور ،انتقال سرمایه به آن کشور را با شک و تردید مواجه خواهد نمود بر
خالف آنچه که از مسئله هزینه کنترل آلودگی نسبی انتظار داشتيم .نمودار ( )4این دو اثر متضاد را
نشان میدهد .این موضوع را اینگونه میتوان بيان نمود که یک کاهش در سختگيري
زیستمحيطی در کشور ميزبان ،اثري مثبت بر ميزان جذب سرمایهگذاري خارجی خواهد داشت.
هر چند این اثر منفی خواهد بود اگر سختگيري تبدیل به سهلانگاري گردد.

1.

)Kessing (2009
)Li (2009
)3. Margarita Kalamova, Nick Johnstone (2011
4. Very Loose Environmental Regulation
2.
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جریان ورودی FDI

سختگیری زیستمحیطی کشور میزبان

نمودار ( :)1رابطه بین سختگیری زیستمحیطی کشور میزبان و جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی

 -4-2منحنی زیستمحیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلودگی
منحنی زیستمحيطی کوزنتس یک رابطه یو شکل معکوس بين آلودگی زیستمحيطی (عدم
کيفيت محيط زیست) و درآمد سرانه را نشان میدهد .بر طبق این دیدگاه ارتباطی بين کيفيت
محيط زیست و سطوح درآمد وجود دارد که این رابطه در همه سطوح درآمدي یکسان نيست و
در مراحل مختلف توسعه یافتگی تغيير میکند .بر طبق فرض منحنی کوزنتس ،در سطوح اوليه
توسعه یافتگی ،رشد اقتصادي و آلودگی هر دو افزایش مییابند اما در سطوح باالتر توسعه
یافتگی ،با رشد اقتصادي بيشتر از شدت استخراج منابع ،انتشار آلودگی و تخریب محيط زیست
کاسته میشود .به عبارت دیگر ،در سطوح اوليه توسعه یافتگی رشد اقتصادي منجر به تخریب
محيط زیست میگردد اما در سطوح باالتر درآمدي ،رشد بيشتر منتهی به محيط زیست بهتر
میشود.
از یک سو اگر فرضيه منحنی زیستمحيطی کوزنتس مورد تأیيد قرار بگيرد در این صورت با
توجه به ویژگی این منحنی ،رشد اقتصادي میتواند به جاي اینکه تهدیدي براي محيط زیست باشد
به ابزاري براي بهبود کيفيت محيط زیست تبدیل گردد .از سوي دیگر اگر فرضيه پناهگاه آلودگی
با واقعيت منطبق باشد آنگاه ممکن است منحنی زیستمحيطی کوزنتس کاهش خالصی را در
آلودگی بيان نکند ،بلکه انتقال آلودگی از شمال به جنوب را بيان نماید .اگر چنين باشد ،دیگر
نمیتوان از منحنی زیستمحيطی کوزنتس نتيجه گرفت که رشد اقتصادي به خودي خود ،مسائل
و مشکالت زیستمحيطی را حل میکند .افزایش درآمد سرانه موجب افزایش تقاضاي کيفيت
محيط زیست میشود و دولت نيز در برابر تقاضاي مردم ،احساس مسئوليت کرده و مقررات
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زیستمحيطی را از طریق محدود کردن مجوز آلودگی و یا افزایش نرخ ماليات بر آلودگی،
محکمتر میکند .از این رو میتوان استنباط کرد که با افزایش درآمد ،اقتصادهاي توسعه یافته
صنایع آلودهبر خود را صادر میکنند.
 -3ادبیات تجربی
از آنجا که در این تحقيق به بررسی و آزمون نقش قوانين و سياستهاي محيط زیست بر جریان
خروجی سرمایهگذاري خارجی از کشورهاي توسعهیافته و نقش سرمایهگذاري مستقيم خارجی
بر کيفيت محيط زیست کشورهاي در حال توسعه پرداخته شده است ،در این بخش ادبيات تجربی
مرتبط با این موضوعات بررسی خواهد شد.
کلستاند ،)4332( 4به بررسی اثر سياستهاي زیستمحيطی بر موقعيت صنایع آالینده  88کشور از
جمله  9کشور در حال توسعه و  41کشور توسعهیافته ،در سال  4321-4331پرداخت .تمام این
کشورها ميزبان اصلی شرکتهاي تابعه شيميایی ایاالت متحده هستند که با توجه به مجموعهاي
ناقص از اطّالعات انتشار گوگرد ،هيچ کشور آمریکاي التين در آن گنجانده نشده است .این
پژوهش تمرکز میکند بر اینکه ،چگونه سرمایهگذاري مستقيم خارجی ایاالت متحده به وسيله
قوانين زیستمحيطی کشورهاي ميزبان خارجی متاثر میشود .شواهد آماري حاکی از وجود یک
رابطه خطی منفی بين سرمایهگذاري مستقيم خارجی صنایع شيميایی ایاالت متحده و شدّت قوانين
زیستمحيطی کشورهاي خارجی ميزبان است .همچنين یافتههاي آنها از فرضيه پناهگاه آلودگی
حمایت میکند ،که ادّعا مینماید کشورهاي در حال توسعه ممکن است از قوانين مالیم
زیستمحيطی ،به عنوان یک استراتژي براي جذب سرمایهگذاري صنایع آلودهبر از کشورهاي
توسعهیافته ،استفاده کنند.
راسپيلر و ردینگر ،)8111( 8در مطالعه موردي صنایع فرانسه به این نتيجه رسيدهاند که بر خالف
انتظار ،بيشتر کاالهاي آلودهبر فرانسه از کشورهایی وارد میگردد که سياستهاي زیستمحيطی
سختگيرانهاي در آنها اجرا میشود ،بنابراین یک رابطه مثبت بين آلودهبري کاالهاي وارداتی و
سختگيري زیستمحيطی کشورهاي سازنده کاالها وجود دارد .در نتيجه به نظر میرسد
هزینههاي زیستمحيطی یک عامل اساسی در مکانیابی پروژهها نخواهد بود.

)Kolstand (1998
)Raspiller and Riedinger (2004

1.
2.
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اليو ،)8111( 4در مطالعه خود به بررسی رابطه بين سياستهاي زیستمحيطی و مکانیابی پرداخته
است .نتایج این مطالعه بيانگر آن است که خروج سرمایهگذاري مستقيم خارجی در کشور
توسعهیافته ،به طور مثبت با شدّت سياستهاي زیستمحيطی مرتبط است و آلودگی در کشورهاي
در حال توسعه به طور مثبت با ورود سرمایهگذاري مستقيم خارجی مرتبط است.
کل ( 8)8119یک الگوي اقتصاد سياسی را با رقابت ناقص در بازار محصول در نظر گرفت ،که در
آن شرکتهاي داخلی و خارجی به طور مشترک ،یک دولت محلّی را براي ماليات بر آلودگی
مطلوب تحميل میکنند .تاثير سرمایهگذاري خارجی بر سياست زیستمحيطی ،مشروط بر درجه
فساد دولت محلّی است .اگر درجه فساد به اندازه کافی باال باشد ،سرمایهگذاري خارجی منجر به
سياست زیستمحيطی با شدّت کمتري میشود و بنابراین سرمایهگذاري خارجی کمک به ایجاد
پناهگاه آلودگی است .از سوي دیگر ،نتایج حاکی از آن است که کشورها به درجات نسبتا
پایينتري از فساد در بين سياستمداران تشویق میشوند و سرمایهگذاري خارجی ممکن است
منجر به کيفيت باالي زیستمحيطی در چنين کشورهایی شود .نتایج آنها ،بيشتر نياز به تقویت
اصالحاتی در کاهش سطح فساد دولت در بسياري کشورها دارد.
کاالموا و جانستون ،)8144( 9این موضوع را آزمون نمودهاند که آیا کشورهاي داراي قوانين
زیستمحيطی ساده داراي مزیت رقابتی در جذب سرمایهگذار خارجی هستند یا خير .نتایج
بررسیهاي آماري تحقيق به روش دادههاي پانل براي دوره زمانی  8114تا  ،8119اثر سياستهاي
زیستمحيطی سختگيرانه را بر جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی از کشورهاي  OECDبه
کشورهاي  non-OECDتأیيد مینماید ،هر چند این اثر در مقایسه با سایر عوامل نظير حاکميت
قانون در کشور ،داراي اهميت کمتري است.
اصغري ( ،) 8149به آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی در منطقه منا پرداخته است .نتایج برآورد الگو
مبتنی بر رویکرد دادههاي پانل بيانگر آن است که بين کيفيت زیستمحيطی کشورهاي منطقه منا و
جریان ورود سرمایهگذاري خارجی آنها رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .به عبارت دیگر
فرضيه پناهگاه آلودگی در این منطقه تأیيد نمیشود و ورود سرمایهگذاري مستقيم خارجی سبب
بهبود کيفيت محيط زیست این منطقه شده است.
با توجه به ادبيات موضوع ،در مطالعات موجود تاکنون از شاخص عملکرد زیستمحيطی 1کشورها
1.

)Aliyu (2005
)Cole (2006
)3. Kalamova and Johnstone (2011
)4. Environment Performance Index (EPI
2.
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به عنوان شاخصی براي اندازهگيري سختگيري زیستمحيطی کشورها و همچنين از رویکرد پویا
در آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی استفاده نشده است ،از این رو مقاله حاضر با در نظر گرفتن این
موارد ،از مطالعات موجود متمایز میگردد.
 -4الگوهای تجربی
با توجه بـه مطالعـات موجـود ،روشهـاي آزمـون فرضـيه پناهگـاه آلـودگی بـا اسـتفاده از جریـان
سرمایهگذاري خارجی را میتوان به دو صورت زیر بيان نمود:
الگوی نخست :بررسی رابطهي بين شدت سياستهاي زیستمحيطی و جریان خروج
سرمایهگذاري مستقيم خارجی از کشورهاي عضو  OECDو با درآمد باال (کلستاند ( ،)4332اليو
( ،)8111کل ( ،)8119باامينگدانگ ،جيزونگگانگ و اینژاو ( ،)8144کاالموا و جانستون
(.))8144
الگوی دوم :بررسی رابطهي بين سرمایهگذاري مستقيم خارجی و کيفيت محيط زیست کشورهاي
در حال توسعه (اصغري ( ،)8149آچاريیا ( ،)8113دي ،)8119( 4اليو (.))8111
در ادامه فرضيه پناهگاه آلودگی با استفاده از دو روش فوق مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
 -1-4الگوی نخست :آزمون تجربی نقش قوانین و سیاستهای محیط زیست بر خروج
سرمایه از کشورهای عضو  OECDو با درآمد باال
با در نظر گرفتن مطالعات هکه و پلوگ ( ،)8148اليو ( ،)8111کایام )8111( 8و برنتون (،)4333
الگوي زیر به منظور آزمون تجربی نقش قوانين و سياستهاي محيط زیست بر خروج سرمایه از
کشورهاي توسعهیافته ارائه میگردد.
()4

𝑡𝑖𝜀 𝑂𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑁𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑇𝑖𝑡 +

که در آن 𝑡𝑖𝐼𝐷𝐹 ،Oجریان خروج سرمایه از کشور ،𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 ،شاخص عملکرد زیستمحيطی،
𝑡𝑖𝐿𝑇 ،شاخص باز بودن تجاري ،𝑁𝑅𝑖𝑡 ،دسترسی به منابع طبيعی ،𝐿𝐹𝑖𝑡 ،شاخص وضعيت بازار
کار ،𝑆𝑅𝑖𝑡 ،حجم پس انداز ،𝑆𝑖𝑡 ،ساختار اقتصادي ،𝑇𝑖𝑡 ،ميانگين نرخ ماليات ،𝜀𝑖𝑡 ،عبارت جزء
اخالل ،زیرنویس 𝑖 ،کشور ،زیرنویس 𝑡 ،زمان و 𝛽 ها پارامترهاي الگو را نشان میدهند.
)Di (2007
)Kayam (2005

1.
2.
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 -1-1-4معرفی متغیرهای الگوی نخست
 ،OFDIit .4جریان خروج سرمایه از کشور
 ،EPIit .8شاخص عملکرد زیستمحيطی
شاخص عملکرد زیستمحيطی اهداف گسترده و قابل دسترسی براي بهبود عملکرد محيط زیستی
را مورد توجه قرار داده و ارزیابی میکند که هر یک از کشورهاي جهان تا چه ميزان به این
اهداف نزدیک شدهاند .این شاخص به عنوان یک عامل کمی در کنترل آلودگیها و پيامدهاي
مدیریت منابع طبيعی ،ابزار قدرتمندي را براي بهبود مدیریت ،سياستگذاري ،تصميمگيريها و
تعيين راهبردهاي محيط زیستی فراهم مینماید .شاخص  EPIبر دو هدف اصلی حفاظت از محيط
زیست از جمله کاهش فشارهاي زیستمحيطی بر سالمت انسانها و ارتقاي وضعيت زیستبومها و
مدیریت صحيح منابع طبيعی تاکيد دارد.
شاخص مذکور با بهرهگيري از بيست و دو نشانگر که در چند مقوله سياستی منعکس میشوند،
برآورد میگردد .این دستهبنديهاي سياستی شامل ده مقوله میباشد :بهداشت محيط ،آب (اثرات
آن بر سالمت انسان) ،آلودگی هوا (اثرات آن بر سالمت انسان) ،آلودگی هوا (اثرات
زیستمحيطی) ،منابع آب (اثرات زیستمحيطی) ،تنوع زیستی و زیستگاه ،جنگل ،شيالت،
کشاورزي ،تغيير آب و هوا و انرژي .براي هر کشور و هر شاخص اختالف و فاصله بين آنچه که
بدان دست یافته است با آنچه که در اهداف براي دستيابی به آن پيشبينی شده بوده ،محاسبه
میگردد .دادههاي مورد نياز براي محاسبه شاخص  EPIاز سازمانهاي بينالمللی ،نتایج تحقيقات،
سازمانهاي دولتی و مراجع دانشگاهی گرفته میشود.
در این تحقيق براي نخستين بار از شاخص عملکرد زیستمحيطی به منظور اندازهگيري قوانين و
سياستهاي زیستمحيطی استفاده شده است .به طور کلی هر چه قوانين و سياستهاي
زیستمحيطی مناسبتر و اجراي آنها سختگيرانهتر باشد ،عملکرد زیستمحيطی کشورها در
جایگاه بهتري قرار دارد.
 ،TLit .9شاخص باز بودن تجاري
یکی از شاخصهاي باز بودن اقتصاد یک کشور را میتوان با در نظر گرفتن حجم تجارت در
سطح بين الملل تعریف نمود .از این رو در این تحقيق از نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد
ناخالص داخلی کشورها به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد یک کشور استفاده شده است .با
توجه به نتایج مطالعات موجود یک رابطه مثبت بين درجه باز بودن تجاري و خروج سرمایه از
کشور مورد انتظار میباشد.
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 ،NR it .1دسترسی به منابع طبيعی
در این مطالعه از نسبت خالص صادرات انرژي به کل صادرات به عنوان شاخص دسترسی به منابع
طبيعی انرژي استفاده شده است .انتظار بر این است که بين دسترسی به منابع طبيعی و خروج سرمایه
از کشور رابطه معکوس وجود داشته باشد.
 ،SR it .1حجم پس انداز
با افزایش حجم پسانداز انتظار میرود که بخشی از این پسانداز به منظور سرمایهگذاري در سایر
کشورها از کشور خارج گردد ،بنابراین بين پسانداز و خروج سرمایه از کشور رابطه مستقيم
وجود دارد.
 ،Sit .9ساختار اقتصادي
براي ساختار اقتصادي در مطالعات مختلف شاخصهاي متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است
ولی شاخصهاي نسبت سرمایه به نيروي کار و سهم صنعت در اقتصاد بيش از مابقی مورد توجه
قرار گرفته است .در این تحقيق از نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کل ارزش افزوده کشورها
به عنوان شاخص ساختار اقتصادي استفاده شده است و انتظار میرود یک رابطه مستقيم بين این
شاخص و خروج سرمایه از کشور وجود داشته باشد.
 ،Tit .9ميانگين نرخ ماليات
نرخ ماليات و سيستم ماليات ستانی یکی از عوامل مهم در فضاي کسب و کار و سرمایهگذاري
است .از این رو با افزایش ماليات در یک کشور نسبت به سایر کشورها ،به شرط ثبات و تشابه سایر
شرایط ،سرمایه از کشور خارج خواهد شد .بنابراین انتظار میرود بين نرخ ماليات و خروج سرمایه
از کشور رابطه مستقيمی برقرار باشد.
 -2-1-4برآورد الگوی نخست
الف .نمونه و دوره زمانی مورد بررسی در الگوی نخست
جامعه آماري در این الگو کل کشورهاي عضو  OECDو با درآمد باال است که نمونهاي به حجم
 82کشور از آن استخراج شده است (جدول ( .))4معيارهاي مختلفی براي انتخاب کشورها از
جمله همگنی کشورها در راستاي تحقيق و در دسترس بودن اطالعات مورد نياز استفاده شده است.
دوره زمانی در نظر گرفته شده در برآورد الگوي رگرسيونی مبتنی بر دادههاي تابلویی در این
مطالعه با توجه به در دسترس بودن آمار مربوط به شاخص عملکرد زیستمحيطی ،سالهاي 8114
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تا  8141را پوشش میدهد .دادهها از دانشگاه یيل 4و لوح فشردهي شاخصهاي توسعهي

جهان8

استخراج شدهاند .برآورد الگو با استفاده از نرمافزار ایویوز صورت گرفته است.
جدول  :1نمونه مربوط به آزمون تجربی نقش قوانین و سیاستهای محیط زیست بر خروج سرمایه از
کشورهای عضو  OECDو با درآمد باال
1

استرالیا

8

ایتالیا

11

سوئد

22

لوکزامبرگ

2

اتریش

9

ژاپن

11

انگلستان

22

آلمان

2

بلژیک

11

کره

11

آمریکا

22

مجارستان

2

کانادا

11

هلند

18

ایسلند

21

پرتقال

1

دانمارک

12

نیوزلند

19

ایرلند

21

اسلوواکی

1

فنالند

12

نروژ

21

اسلوانیا

21

چکوسالواکی

1

فرانسه

12

لهستان

21

اسپانیا

28

استونی

ب .مراحل برآورد الگوی نخست
براي تخمين الگوي مورد نظر مراحل زیر مورد بررسی قرار میگيرد .در ابتدا مطابق با نظریه
همگرائی باید متغيرهاي مورد نظر از دیدگاه ایستایی مورد آزمون قرار گيرند و درجه همتجمعی
آنها تعيين شود تا از برازش رگرسيونهاي کاذب جلوگيري شود .براي پاسخگویی به این سوال
که آیا باید الگو به شکل دادههاي تابلویی تخمين زده شود یا خير از آزمون ليمر (آزمون قابليت
تلفيق) استفاده خواهد شد .در مرحله بعد شيوهي تخمين دادههاي تابلویی به کمک آزمون هاسمن
تعيين میگردد و در پایان با توجه به نتایج آزمونهاي خودهمبستگی مقطعی و واریانس ناهمسانی
دادههاي پانل ،الگو تخمين زده میشود.
آزمون ایستایی
پيش از برآورد الگوي تحقيق ،الزم است ایستایی تمام متغيّرهاي مورد استفاده در تخمينها ،مورد
آزمون قرار گيرد .زیرا ایستایی متغيّرها چه در مورد دادههاي سري زمانی و چه دادههاي تابلویی
باعث بروز مشکل رگرسيون کاذب میشود .به هر حال ضروري است یکی از پنج روش آزمون
لوین لين چو ،آزمون ایم ،پسران و شيم ،آزمون برتونگ ،آزمون فيشر و آزمون هادري براي
آزمون ریشه واحد پانل مورد استفاده قرار گيرد .در این آزمونها روند بررسی ایستایی همگی به
غير از روش هادري به یک صورت است و با رد  H0عدم ایستایی رد میشود و بيانگر ایستایی
)Yale University (Yale Center for Environmental Law & Policy
)World Development Indicator (2013

1.
2.
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متغيّر است .با توجه به نتایج حاصل از آزمونها ،مشخص گردید که تمام متغيّرها در سطح ایستا
هستند.
آزمون قابلیت تلفیق
قبل از برآورد الگو باید اطمينان حاصل نمود که امکان تخمين الگو با عرض از مبدا مشترک براي
تمام کشورها وجود ندارد .براي این منظور در این الگو از آزمون ليمر استفاده شده است .فرضيه
صفر این آزمون آن است که تفاوتی ميان ضرایب برآورد شده براي تک تک مقاطع و ضرایب
برآورد شده مشترک وجود ندارد .مقدار آماره  Fبرآورد شده براي الگوي مورد مطالعه به همراه
مقدار بحرانی آن در سطح اطمينان  31درصد که از جدول توزیع  Fاستخراج شده است ،در
جدول ( )8نشان داده میدهد .همانطور که مالحظه میشود مقدار آماره  Fبرآورد شده بيشتر از
مقدار بحرانی متناظر با سطح اطمينان  31درصد است و لذا فرضيه صفر مبنی بر قابليت تخمين
دادهها به شيوه جمعی پذیرفته نمیشود و الزم است الگو به روش دادههاي تلفيقی برآورد شود.
آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
قبل از تخمين الگو ،سئوالی مطرح میشود و آن این است که اثرات مقطعی یا زمانی به صورت
ثابت (وجود اثرات ثابت) هستند یا تصادفی (وجود اثرات تصادفی)؟ به طور کلی براي تخمين
الگو دو روش وجود دارد که عبارتند از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی .تعيين آنکه در مورد
یک نمونه از دادهها کداميک از این دو روش باید مورد استفاده قرار گيرد از طریق آزمونهاي
خاص خود انجام میگيرد .یکی از رایجترین این آزمونها ،آزمون هاسمن 4میباشد .فرضيه صفر
آزمون هاسمن آن است که الگو داراي اثرات تصادفی است .آماره این آزمون نيز آماره  X2یا
کاي دو میباشد .اگر مقدار آماره محاسبه شده بيشتر از مقادیر بحرانی آن باشد ،فرضيه صفر مبتنی
بر لزوم تخمين الگو به صورت اثرات تصادفی پذیرفته نخواهد شد .درجه آزادي آماره  X2محاسبه
شده برابر با  Kیا تعداد پارامترها می باشد .با توجه به نتایج آزمون تعيين اثرات ثابت یا اثرات
تصادفی (جدول ( ،))8در این الگو ،فرضيه صفر مبنی بر تصریح اثرات تصادفی رد میشود.
بنابراین الزم است که الگو بهصورت اثرات ثابت برآورد شود .نتایج برآورد پارامترهاي الگو در
جدول ( )8ارائه شده است.
Haussman Test

1.
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آزمون خودهمبستگی مقطعی دادههای پانل
از آنجایی که در صورت وجود همبستگی مقطعی نتایج با تورش هستند ،از آزمونهاي
خودهمبستگی مقطعی فریدمن و فریز استفاده کردیم .نتایج این آزمونها در جدول ( )8آورده
شده است .همانطور که در جدول ( )8نيز مشخص است ،نتایج نشاندهنده عدم وجود
خودهمبستگی مقطعی در مدل مورد بررسی در کشورهاي مورد نظر است.
آزمون واریانس ناهمسانی دادههای پانل
زمانی که در واحدهاي مقطعی داراي واریانس همسان باشد ،امّا واریانس آن در سرتاسر واحدها
متفاوت باش د ،ناهمسانی واریانس گروهی خواهيم داشت .در این الگو از آماره اصالح شده والد

4

براي بررسی ناهمسانی واریانس گروهی استفاده شده است .همانطور که در جدول ( )8نيز
مشخص است نتایج بيانگر آن است که فرضيه صفر مبنی بر همسانی واریانس تأیيد نمیگردد و
ضروري است جهت رفع ناهمسانی واریانس در الگو از روش حداقل مربعات تعميم یافته 8استفاده
شود.
ج .نتایج برآورد الگوی نخست
نتایج برآورد الگو نشان میدهد همانطوري که انتظار میرفت متغير عملکرد زیستمحيطی با
خروج سرمایه از کشورهاي توسعهیافته ارتباط مثبت و معناداري دارد .به این معنی که با بهبود
عملکرد زیستمحيطی ،خروج سرمایه از کشورهاي توسعهیافته افزایش یافته است .به عبارت دیگر
فرضيه پناهگاه آلودگی در این نمونه تأیيد میگردد .همچنين نتایج معنادار الگو در خصوص اثر
متغيرهاي کنترل بر خروج سرمایه از کشور بيانگر آن است که بين خروج سرمایه از کشور و
درجه باز بودن اقتصاد یک رابطه مستقيم وجود دارد ،بين خروج سرمایه از کشور و ساختار
اقتصادي یک رابطه معکوس وجود دارد و بين خروج سرمایه از کشور و ميزان پسانداز یک
رابطه مستقيم وجود دارد.

Modified Wald Test
)Feasible Generalized Least Squares (FGLS

1.
2.

12

مجله علمی -پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پایيز و زمستان 4931

جدول  :2نتایج برآورد الگوی نخست به روش اثرات ثابت
متغییرهای توضیحی

متغییر وابسته

OFDI

OFDI

الگوی اثرات ثابت

الگوی اثرات تصادفی

c
EPI
TL
NR
S
T
)LOG (SR
R2

***-48/39
***

1/49

***-9/12
***

1/414

***1/14

***

1/119

***1/118

***1/19

***-1/111

***-1/11

***-1/18

-1/14

***1/12

***1/14

***1/32

1/11

تعداد کشورها

82

82

دوره زمانی

8141-8114

8141-8114

تعداد مشاهدات

899

899

آماره  Fمربوط به آزمون قابلیت تلفیق
آماره  X2محاسبه شده مربوط به آزمون هاسمن
آماره مربوط به آزمون فریدمن

***

11/99
-

***

3/99

-

***

38/19
-

آماره مربوط به آزمون فریز

***1/49

-

آماره آزمون والد برای ناهمسانی واریانس گروهی

***194/94

-

معناداري در سطح  %1 ،%4و  %41با ***  ** ،و * مشخص شده است.

 -2-4الگوی دوم :بررسی رابطهی بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط
زیست در کشورهای در حال توسعه
با توجه به مطالعات هی و وانگ ،)8148( 4فرزین و بوند ،)8119( 8جيوانيز ،)8149( 9هالکوس و
زرمس ،)8113( 1هالکوس )8119( 1و آگراس و چاپمن ،)4333( 9میتوان الگوي پویاي زیر را به
منظور آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی در نظر گرفت:

1.

)He and Wang (2012
)Farzin and Bond (2006
)3. Giovanis (2013
)4. Halkos and Tzeremes (2009
)5. Halkos (2003
)6. Agras and Chapman (1999
2.
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𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽1 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑈𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑌𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐸𝐼𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝛽6 𝐹𝑈 + 𝛿𝑇 +
()8

که در آن 𝑡𝑖𝐼𝑃𝐸 ،شاخص عملکرد زیستمحيطی ،𝑌𝑖𝑡 ،درآمد سرانه حقيقی ،𝐼𝑄𝑖𝑡 ،شاخص
کيفيت نهادي ،𝑈𝑅𝑖𝑡 ،ميزان شهرنشينی ،𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 ،سرمایهگذاري مستقيم خارجی ،𝐸𝐼𝑖𝑡 ،شدت
مصرف انرژي ،𝐹𝑈 ،دسترسی به منابع طبيعی انرژي ،𝑇 ،روند خطی زمانی براي در نظر گرفتن
پيشرفت تکنولوژي در طول زمان ،𝛿 ،پارامتر متغير زمان ،𝑢𝑖𝑡 ،عبارت خطا ،زیرنویس 𝑖 ،کشور،
زیرنویس 𝑡 ،زمان و 𝛽ها پارامترهاي الگو را نشان میدهند.
 -1-2-4معرفی متغیرهای الگوی دوم
 ،𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 .4شاخص عملکرد زیستمحيطی
 ،𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 .8جریان ورودي سرمایهگذاري مستقيم خارجی
 ،𝑌𝑖𝑡 .9درآمد سرانه حقيقی
در این مطالعه از شاخص توليد ناخالص داخلی حقيقی سرانه بهعنوان شاخص سطح فعاليت
اقتصادي کشورها استفاده شده است .با توجه به مطالعات موجود رابطه بين سطح فعاليت اقتصادي
و کيفيت محيط زیست میتواند شکلهاي مختلفی را در بربگيرد.
 ،𝐼𝑄𝑖𝑡 .1شاخص کيفيت نهادي
بهمنظور بررسی نقش عوامل سياسی و نهادي در کيفيت محيط زیست ،از شاخصهاي حکمرانی
که توسط کافمن ،کري و ماستروزي )KKM( 4ایجاد شدهاند و ابعاد کليدي نظارتی خاص هر
کشور را در بردارد ،استفاده میشود .این شاخص ،شامل موارد زیر میباشد:
‒ حق اظهار نظر (آزادي بيان) و مسئوليتپذیري ،2که ميزان مشارکت عمومی در انتخاب
اعضاي حکومتی و نيز ميزان آزادي بيان را در یک کشور نشان میدهد.
‒ ثبات سياسی و نبود خشونت ،9که ميزان درک ما از درستنمایی بیثباتی یا سرنگونی دولت
توسط عناصر غيردولتی و یا جنایتکار نظير تروریست داخلی را اندازهگيري میکند.
‒ اثربخشی و کارایی دولت ،4بهعنوان ابزاري براي اندازهگيري کيفيت سياستها و خدمات
عمومی که مستقل از فشارهاي سياسی و ميزان اعتبار تعهدات دولت به این سياستها میباشد.
1.

)Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (KKM, 2012
)Voice and Accountability (VA
)3. Political Stability and the Absence of Violence (PS
2.
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‒ کيفيت قانون ،8سنجشی از توانایی دولت در فرموله کردن و پياده سازي سياستهاي درست
که سرعت بخش توسعهي بخش خصوصی است.

‒ حاکميت قانون ،9سنجشی از ميزان اعتماد بنگاهها و اطاعت آنها از قوانين جامعه ،شامل
حکم تنفيذ ،پليس و دادگاهها ،نظير درستنمایی ميزان جرم و جنایت.
‒ کنترل فساد ،1اندازهگيري ميزان محدودسازي فساد و رانتخواري خواص و منافع خصوصی.
این متغيرها در محدودهي استاندارد شدهي  -8.1تا  +8.1ایجاد شدهاند (دادهها به گونهاي
رتبهبندي شدهاند که یک واحد تغيير معادل یک انحراف معيار توزیع متغير میباشد) مقادیر
بزرگتر عملکرد بهتر را نشان میدهد ،توجه شود که شاخص فرعی "آزادي بيان و
مسئوليتپذیري" ميزان توسعهي نهادهاي دموکراتيک را نشان میدهد.

با توجه به مطالعات موجود انتظار بر این است که یک رابطه مستقيم بين کيفيت نهادي و کيفيت و
عملکرد محيط زیست برقرار باشد.
 ،𝑈𝑅𝑖𝑡 .1ميزان شهرنشينی
یکی از عوامل موثر بر کيفيت و عملکرد زیستمحيطی ،درجه شهرنشينی کشورهاست .در این
مطالعه نسبت جمعيت شهري بهکل جمعيت بهعنوان شاخص درجه شهرنشينی کشورها در نظر
گرفته شده است .با توجه به نتایج مطالعات موجود یک رابطه منفی بين کيفيت و عملکرد محيط
زیست و درجه شهرنشينی مورد انتظار میباشد.
 ،𝐸𝐼𝑖𝑡 .9شدت مصرف انرژي
در این مطالعه از ميزان انرژي مصرف شده به ازاي هزار دالر توليد ناخالص داخلی حقيقی بهعنوان
شاخص شدت مصرف انرژي استفاده شده است و پيشبينی میشود یک رابطه منفی بين متغيرهاي
مورد نظر وجود داشته باشد.
 ،𝐹𝑈 .9دسترسی به منابع طبيعی انرژي
در برخی از مطالعات از نسبت خالص صادرات انرژي بهکل صادرات بهعنوان شاخص دسترسی به
منابع طبيعی انرژي استفاده شده است.
 ،𝑇 .2روند خطی زمانی

1.

(Government Effectiveness (GE
)Regulatory Quality (RQ
)3. Rule of Law (RL
)4. Control of Corruption (cc
2.
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در این تحقيق به پيروي از مطالعه فرزین و بوند ( ،)8119از متغير زمان بهعنوان جایگزینی از
شاخص پيشرفت تکنولوژي استفاده شده است.

 -2-2-4برآورد الگوی دوم
الف .نمونه و دوره زمانی مورد بررسی
جامعه آماري در این الگو کل کشورهاي در حال توسعه جهان است که نمونهاي به حجم 42
کشور از آن استخراج شده است (جدول ( .))9معيارهاي مختلفی براي انتخاب کشورها از جمله
همگنی کشورها در راستاي تحقيق و در دسترس بودن اطالعات استفاده شده است.
دوره زمانی در نظر گرفته شده در برآورد الگوي رگرسيونی مبتنی بر دادههاي تابلویی پویا در ایـن
الگو با توجه به در دسترس بودن آمار مر بوط به شاخص عملکرد زیستمحيطی ،سالهاي  8111تا
 8141را پوشش میدهد .دادهها از دانشگاه یيل 4و لـوح فشـردهي شـاخصهـاي توسـعهي

جهـان8

استخراج شدهاند .برآورد الگو با استفاده از نرمافزار ایویوز صورت گرفته است.
جدول  :3نمونه مربوط به آزمون تجربی رابطهی بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست در
کشورهای در حال توسعه
4

آرژانتين

1

شيلی

9

قبرس

41

هند

49

مکزیک

49

عربستان

8

آذربایجان

1

چين

2

مصر

44

ایران

41

مالزي

49

ترکيه

9

بالروس

9

کلومبيا

3

اندونزي

48

کویت

41

عمان

42

اکراین

ب .نتایج برآورد
در الگوهایی که متغيّر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد ،بهمنظور تخمين معادله از
الگوي تلفيقی پویا استفاده میشود .یکی از منافع و کاربردهاي دادههاي تلفيقی درک بهتر
پویاییها توسط محقق است .روابط پویا با حضور متغيّرهاي وابسته وقفهدار در ميان متغيّرهاي
توضيحی الگوسازي میشود:
t=1,….,T

i=1,….,N

Yit= δyit-1+X'itβ+uit

که در آن  δاسکالر است .با فرض این که  uitاز الگوي جزء اخالل یک طرفه تبعيت میکند ،به
عبارتی تنها یک عامل موجب تفاوت مقطعهاست و آن الگوي اثرات ثابت است ،داریم.
)Yale University (Yale Center for Environmental Law & Policy
)WORLD DEVELOPMENT INDICATOR (2012

1.
2.
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Uit= µi+Vit
که در بين مقاطع و در هر مقطع مستقل از یکدیگرند Vit ~IID(0, σ2v ), ui ~IID(0, σ2μ ) .که در

آن مسأله خود همبستگی به دو دليل حضور متغيّر وابسته وقفهدار در ميان متغيّرهاي توضيحی و
اثرات مقطعی نامتجانس بين مقاطع آشکار میگردد .از آن جایی که  uitتابعی از  µiاست ،آشکار
است که  yi,t-4نيز تابعی از  µiاست ،بنابراین متغيّر  yi,t-4بهعنوان یک متغيّر توضيحی در سمت
راست معادله با جزء خطاي  uitهمبسته است و این خود سبب تورشدار شدن و ناسازگار بودن
تخمين زننده  OLSمیگردد .حتی اگر  Vitبهصورت سریالی همبسته نباشد تخمين زننده  GLSنيز
با فرض اثرات تصادفی براي الگوي دادههاي تلفيقی پویا تورشدار خواهد بود .آرالنو و بوند در
سال  4334فرآیندي از روش گشتاورهاي تعميمیافته پيشنهاد دادند که کاراتر از تخمينزنندههاي
قبلی است .براي تخمين الگوي مذکور از روش تعميم یافته گشتاورها 4براي الگوهاي پانل

پویا8

که بهوسيله آرالنو-بوند ،9آرالنو-بور 1و  ...توسعه داده شد استفاده میشود .براي رفع همبستگی
متغيّر با وقفه و سایر متغيّرهاي توضيحی از ماتریس ابزارها استفاده میشود .در این روش آرالنو-
بوند ،برآوردگر  GMMدو مرحلهاي را ارائه میدهند.
در این برآورد براي بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان 1استفاده شده است .در
این آزمون فرضيه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل است .مقدار احتمال آماره
آزمون سارگان در جدول نتایج ارائه شده است .همانطوري که مشاهده میشود فرضيه صفر مبنی
بر عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل را نمیتوان رد کرد .بنابراین میتوان چنين نتيجه گرفت
که ابزارهاي مورد استفاده براي تخمين از اعتبار الزم برخوردارند .نتایج برآورد پارامترهاي الگوي
پویا در جدول ( )1ارائه شده است.

1.
2.
3.
4.

)Generalized Method of Moments (GMM
Dynamic Panel
)Arellano and Bond (1991
)Arellano and Bover (1995
5. Sargan Test
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جدول  :4نتایج تخمین الگوی دوم به روش GMM
متغیر وابسته متغییرهای توضیحی

EPI

)EPI (-1

***1/99

)Log (Y

1/19

IQ

*1/3

)Log(FDI

**-1/89

EI

-1/1113

FU

1/119

T

*1/93

تعداد کشورها

42

دوره زمانی

8111-8141

تعداد مشاهدات

419

J-statistic

92/19

Instrument rank

14

آماره آزمون سارگان

1/11

معناداري در سطح  %1 ،%4و  %41با ***  ** ،و * مشخص شده است.

نتایج برآورد الگو نشان میدهد که سرمایهگذاري مستقيم خارجی با عملکرد زیستمحيطی
کشورها داراي رابطه معکوس و معنادار میباشد .به عبارت دیگر سرمایهگذاري مستقيم خارجی
سبب تنزل عملکرد زیستمحيطی کشورهاي در حال توسعه گردیده است .درنتيجه فرضيه پناهگاه
آلودگی در این الگو تأیيد میگردد .همچنين بين عملکرد زیستمحيطی کشورها و سطح فعاليت
اقتصادي آنها رابطه معناداري وجود ندارد .همانطوري که انتظار میرفت متغيّر کيفيت نهادي با
عملکرد زیستمحيطی ارتباط مثبت و معناداري دارد .به این معنی که با افزایش کيفيت نهادي،
عملکرد زیستمحيطی بهبود مییابد .بهعالوه بين عملکرد زیستمحيطی و پيشرفت تکنولوژي نيز
یک رابطه مستقيم وجود دارد.
 -5جمعبندی و پیشنهاد
موضوع حفاظت از محيط زیست در حال حاضر به منزله یکی از مهمترین مسائل در سطح جهان
مطرح شده و در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است .برگزاري اجالسها و نشستهاي
فراوان در سطوح بينالمللی و منطقهاي در خصوص محيط زیست در سطح جهان به خوبی نگرانی
جامعه جهانی را در این خصوص آشکار میکند .به همين دليل نيز تالش کشورهاي مختلف جهان
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و عملکرد آنها براي حفاظت از محيط زیست بهعنوان یکی از مهمترین اقدامها در سطح جهان
مورد توجه قرار گرفته است .یکی از شاخصهاي بسيار مهم در این خصوص وضع قوانين و
سياستهاي زیستمحيطی و ميزان سختگيري در اجراي آنها در کشورهاي مختلف میباشد.
از لحاظ مبانی نظري در خصوص ارتباط بين سياستهاي زیستمحيطی و عملکرد اقتصادهاي باز،
طبق فرضيه پناهگاه آلودگی ،شدّت سياستهاي زیستمحيطی روي تحرّک سرمایه و الگوي
تجاري کشورها موثر میباشد .بر اساس این فرضيه ،چنانچه استانداردهاي زیستمحيطی پایين در
یک کشور بهعنوان مزیّت نسبی مطرح باشد ،شدت استانداردهاي زیستمحيطی موجب تغييراتی
در الگوي تجاري و جریان سرمایه بين کشورها میشود.
در این تحقيق فرضيه پناهگاه آلودگی با استفاده از جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی در دو
الگوي متمایز مورد بررسی و آزمون قرار گرفت .در الگوي نخست تأثير قوانين و سياستهاي
زیستمحيطی بر جریان خروجی سرمایهگذاري خارجی از کشورهاي توسعهیافته با استفاده از
روش اثرات ثابت و در الگوي دوم رابطهي بين جریان ورودي سرمایهگذاري مستقيم خارجی و
شدت قوانين و سياستهاي زیستمحيطی در کشورهاي در حال توسعه با استفاده از رویکرد
دادههاي پانل پویا مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج برآورد الگوها با استفاده از شاخص عملکرد
زیستمحيطی کشورها بيانگر آن است که بين عملکرد زیستمحيطی  82کشور عضو  OECDو
با درآمد باال و جریان خروج سرمایهگذاري آنها رابطه مستقيم و معنادار و همچنين بين جریان
ورودي سرمایهگذاري مستقيم خارجی به  42کشور در حال توسعه و عملکرد زیستمحيطی آنها
رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .به عبارت دیگر فرضيه پناهگاه آلودگی در هر دو الگو
تأیيد میگردد .با توجه به تأیيد فرضيه پناهگاه آلودگی ،توجه به موارد زیر براي کشورهاي در
حال توسعه از اهميت قابل توجهی برخوردار است:
-

اگر چه از منظر بسياري از اقتصاددانان ،جذب سرمایهگذاري خارجی بهعنوان عامل مثبت و
مؤثري در رشد اقتصادي و افزایش رفاه مطرح است ،اما طی دهههاي اخير در برخی از
کشورها ،جذب سرمایهگذاري خارجی بدون در نظر گرفتن مالکها و استانداردهاي
زیستمحيطی و صرفا بهمنظور دسترسی به رشد اقتصادي متناسب با سایر کشورها ،به
استفادهي گسترده و ناصحيح از منابع و انرژي ،تحت فناوريهاي غير دوستانه با محيط
زیست منجر شده و آلودگیهاي فراوانی از جمله انتشار گازهاي گلخانهاي را در برخی از
کشورها در پی داشته است.
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با توجه به اینکه ظرفيت جذب محيط زیست میتواند بهعنوان یکی از عوامل موثر در جذب
سرمایهگذاري خارجی عمل نماید ،ضروري است بخشها و مناطقی که داراي ظرفيت
زیستمحيطی باالیی در کشور هستند شناسایی و در برنامههاي جذب سرمایهگذاري خارجی
مورد استفاده قرار گيرند.

-

به نظر میرسد تجدید نظر و اصالح قوانين و سياستهاي زیستمحيطی با توجه به توسعه
پایدار و استفاده از موانع سختگيرانه براي جلوگيري از حرکات صنایع آلوده کننده به
کشورهاي در حال توسعه ،ضروري است.
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