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 چکیده 

وضع گذاري و دخالت دولت در سياست، بر لزوم محيطیهاي زیستداراییبا توجه به شکست بازار در 
، 4391دستيابی به تخصيص بهينه منابع تاکيد شده است. در این راستا از سال  منظوربهمحيطی قوانين زیست

سهم همزمان  طوربهرواج یافت و  یافتهتوسعهيرانه در کشورهاي گسختمحيطی زیست هايسياستاتخاذ 
هاي نظریه براي تبيين این موضوع. پيدا کردکاهش معناداري  طوربه در این کشورها برآلودهتوليد صنایع 

فرضيه پناهگاه آلودگی است که با استفاده از نظریات تجارت آزاد و  هاآنترین مختلفی بروز نمود که مهم
بر کاهش  یمحيطزیست هايسياستقوانين و شدت مستقيم خارجی مکانيزم اثرگذاري  گذاريسرمایه

فرضيه پناهگاه  در این تحقيق به بررسی و آزمونتوضيح داده است. را  یافتهتوسعهلودگی در کشورهاي آ
در الگوي . شودمیپرداخته  ي متمایزدر دو الگو خارجی مستقيم گذاريسرمایهآلودگی با استفاده از جریان 

کشورهاي  ازخارجی  گذاريسرمایهبر جریان خروجی  یمحيطزیست هايسياستقوانين و  نخست تأثير
 گذاريسرمایهجریان ورودي ي بين رابطه در الگوي دومو  اثرات ثابت روشبا استفاده از  یافتهتوسعه

 با استفاده از حال توسعه در کشورهاي در محيطیزیست هايسياستشدت قوانين و مستقيم خارجی و 
با استفاده از شاخص عملکرد  هاالگونتایج برآورد هاي پانل پویا مورد آزمون قرار گرفته است. رویکرد داده

مد آبا درو  OECDعضو کشور  82محيطی بين عملکرد زیستبيانگر آن است که محيطی کشورها زیست
جریان ورودي بين و همچنين  و معنادار رابطه مستقيمها آن گذاريسرمایهو جریان خروج باال 

و  معکوسرابطه ها محيطی آنتوسعه و عملکرد زیست حال کشور در 42مستقيم خارجی به  گذاريسرمایه
بنابراین توصيه  .شودمی تأیيد در هر دو الگو به عبارت دیگر فرضيه پناهگاه آلودگی معناداري وجود دارد.

حال توسعه متناسب با ظرفيت جذب  مستقيم خارجی در کشورهاي در گذاريسرمایهگردد جذب می
 زیست صورت گيرد. محافظت از محيط هايسياستها و همگام با زیست آن محيط

 گذاريسرمایه، محيطیزیستعملکرد  محيطی،زیست هايسياستشدت قوانين و  :گان کلیدیواژ
  .تابلوییهاي داده رویکردمستقيم خارجی، فرضيه پناهگاه آلودگی، 
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 مقدمه -1

حوزه اقتصاد ترین مباحث مطرح در زیست و عوامل تعيين کننده آن یکی از مهم کيفيت محيط

توان در دستيابی به زیست از دیدگاه اقتصادي را می . اهميت کيفيت محيطباشدمیزیست  محيط

مطالعات موجود در توسعه پایدار و رشد مداوم اقتصادي )مدیریت استمرار رشد( خالصه نمود. 

 زیست محيط عنوان عوامل موثر بر کيفيتطيف وسيعی از متغيرها را به زیست محيطزمينه کيفيت 

 شدهاند. در اکثر این مطالعات نقش متغيرهاي اقتصادي بررسی و تجزیه و تحليل معرفی نموده

نيز در  زیست محيط هايسياستدر برخی از مطالعات نقش قوانين و  4391از اوایل دهه  است. اما

 4391از سال  موجودبا توجه به اطالعات کنار عوامل اقتصادي مورد توجه جدي قرار گرفته است. 

، نخست قابل مشاهده است OECDدر کشورهاي  برآلودهدر روند توليدات  به بعد دو الگو

افرایش توليد آلودگی در شرکاي تجاري و دیگري  برآلودهکاهش معنادار در سهم توليد صنایع 

 بيان شده است: زیر اصلی یلالدبراي این تغيير   این کشورها

 ،OECDدر کشورهاي  برآلوده. کاهش کشش درآمدي محصوالت 4

 .محيطیزیستعنوان سياست به محيطی سخت گيرانهاستاندارهاي زیست قوانين و . وضع8

 محيط، کيفيت یافتهتوسعهمد سرانه در کشورهاي افزایش رشد اقتصادي و درآ بابه عبارت دیگر 

ن افزایش کنندگان شده و تقاضا براي آمصرف یک کاالي نرمال وارد ترجيحات عنوانبه زیست

افزایش از طرف دیگر  .یافت خواهدکاهش  برآلوده، در نتيجه کشش درآمدي محصوالت یابدمی

و دولت نيز در برابر تقاضاي  شودمی زیست محيطدرآمد سرانه موجب افزایش تقاضاي کيفيت 

را از طریق محدود کردن مجوز آلودگی و  محيطیزیستمردم، احساس مسئوليت کرده و مقررات 

 . کندمیتر یا افزایش نرخ ماليات بر آلودگی، محکم

، محيطی پرداختهزیست هايسياستين اثرات وضع قوانين و يکه به تب ییاههنظریترین یکی از مهم

 قابل بيان است:است. این فرضيه به دو صورت  4پناهگاه آلودگیفرضيه 

  تر و یا عدم مالیم محيطیزیستدر برخی از کشورهاي در حال توسعه، به دنبال اعمال قوانين

گردیده و سبب شده  منتقلبه این کشورها  برآلودهگيري در اجراي قوانين مربوطه، صنایع سخت

 ي صنایع آلوده کننده در جهان تبدیل شوند.است این کشورها به پناهگاهی برا

 یافته در  شود که کشورهاي توسعهمحيطی سبب می گيري زیستتجاري و سخت آزادسازي

  پيدا کرده و به تخصصبر  توليد کاالي پاک و کشورهاي در حال توسعه در توليد کاالي آلوده

                                                           
1. Pollution Haven Hypothesis 
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 پناهگاهی براي صنایع آلوده کننده در جهان تبدیل شوند.

 افتد:به دو طریق زیر اتفاق میاین فرضيه 

به  یافتهتوسعهاز کشورهاي  برآلودهجایی صنایع خارجی و جابه گذاريسرمایهالف( از طریق 

 کشورهاي در حال توسعه.

گسترش و توسعه صنایع آالینده موجود در کشورهاي در حال توسعه به تبع گسترشی ب( از طریق 

به  ،افتداتفاق می یافتهتوسعهات کشورهاي دليل خارج شدن توليدکه در بازارهاي خارجی به 

 .کنندمیپيدا مزیت نسبی  برآلودهصنایع عبارت دیگر کشورهاي در حال توسعه در 

بررسی  در این تحقيق بهخارجی،  گذاريسرمایهبا توجه به اهميت این موضوع در جریان جذب 

کشورهاي  ازخارجی  گذاريسرمایهبر جریان خروجی  زیست محيط هايسياستقوانين و اثر 

مستقيم خارجی و شدت قوانين و  گذاريسرمایهي بين جریان ورودي همچنين رابطهو  یافتهتوسعه

 آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی منظوربه حال توسعه محيطی در کشورهاي درزیست هايسياست

موجود تاکنون از شاخص عملکرد  مطالعات با توجه به ادبيات موضوع، در. شودپرداخته می

محيطی و همچنين گيري زیستگيري سختشاخصی براي اندازه عنوانبهکشورها  4محيطیزیست

شاخص عملکرد از رویکرد پویا در آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی استفاده نشده است. 

براي بهبود عملکرد محيط زیستی را مورد توجه  اهداف گسترده و قابل دسترسی محيطیزیست

هر یک از کشورهاي جهان تا چه ميزان به این اهداف نزدیک  که کندمیقرار داده و ارزیابی 

ها و پيامدهاي مدیریت منابع یک عامل کمی در کنترل آلودگی عنوانبه اند. این شاخصشده

 و تعيين هاگيريگذاري، تصميمابزار قدرتمندي را براي بهبود مدیریت، سياست طبيعی،

 محيطبر دو هدف اصلی حفاظت از  EPIشاخص  .نمایدراهبردهاي محيط زیستی فراهم می

ها و بومها و ارتقاي وضعيت زیستبر سالمت انسان محيطیزیستاز جمله کاهش فشارهاي  زیست

 هايسياستهرچه قوانين و  رودانتظار می به طور کلی مدیریت صحيح منابع طبيعی تاکيد دارد.

کشورها در  محيطیزیستتر باشد، عملکرد ها سختگيرانهتر و اجراي آنمناسب محيطیزیست

 دنوـنم ظاـلح دـهمانن ییاـهتـمزیاستفاده از رویکرد پویا داراي  .گيردجایگاه بهتري قرار 

 آن نتيجه که ستا مقطعی ياـهنيوـگرسر در دوـموج ياـهرشوـت فذـحو  دي،فرناهمسانی 

از این رو مقاله حاضر با در  .دبو هدـر خواکمت یـخط مـه و االترـب ییرااـک اـب ،قيقترد يتخمينها

به و سوم بدین منظور در بخش دوم گردد. نظر گرفتن این موارد، از مطالعات موجود متمایز می

                                                           
1. Environment Performance Index (EPI) 
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هاي مختلف اثرگذاري قوانين مکانيزمباره پرداخته و موجود در اینتجربی و نظري بررسی ادبيات 

ي هاالگو چهارم. در بخش شودمیتشریح  زیست محيط بر کيفيت زیست محيط هايسياستو 

و آزمون تجربی موضوع  هاو به برآورد الگو شدههاي مورد استفاده معرفی اقتصادسنجی و داده

  .شودمیگيري . در بخش پنجم از مباحث مذکور نتيجهشودپرداخته می
 

 ادبیات نظری موضوع -2

و عملکرد اقتصادهاي باز،  محيطیزیست هايسياستاز لحاظ مبانی نظري در خصوص ارتباط بين 

محيطی روي تحرّک سرمایه و الگوي زیست هايسياستطبق فرضيه پناهگاه آلودگی، شدّت 

 گردد. هاي مرتبط با این موضوع تشریح میدر ادامه نظریه .باشدمیتجاري کشورها موثر 
 

 و فرضیه پورتر محیطیزیست هایسیاستتشدید قوانین و  -2-1

راهبردي و استراتژیک جهت رسيدن به اهداف  هايسياستالملل کشورها به دنبال در تجارت بين

سبب  محيطیزیستسختگيرانه  هايسياستتجاري خود هستند. باور اوليه این است که اتخاذ 

ها در برخی از گردد. اما در عمل این سياستها در کشور میپذیري بنگاهکاهش قدرت رقابت

 ها گردید. ها و ایجاد مزیت رقابتی براي آنکشورها سبب بهبود عملکرد شرکت

ها برقراري یک را ارائه نمودند که در آن زیاديمطالعات موردي  4(4331پورتر و فوندرليند )

سختگيرانه سبب کاهش هزینه توليد و یا ارزش توليد باالتر گردیده است.  محيطیزیستسياست 

محيطی عملکرد کل بنگاه را بهبود خواهد بخشيد به فرضيه این ایده که سياست سختگيرانه زیست

 .شودمیپورتر مشهور بوده و از این سياست به عنوان استراتژي سبز نام برده 

کشور نروژ انجام شده است، نشان  مورددر  8(4339اي که توسط گولومبرگ و راکنرود )لعهمطا

محيطی سختگيرانه سبب افزایش اشتغال و بهبود عملکرد برخی از داد که یک سياست زیست

 صنایع نظير فوالد و کاغذ شده است.

یک در ژاسترات محيطیزیست هايسياستدر مطالعه خود به بررسی و مقایسه  9(8119کریکر )

ي دامپينگ در مقابل استراتژي سبز پرداخته است. در این مقاله به دو سوال پاسخ داده ژقالب استرات

محيطی هزینه نهایی توليد را تحت تاثير قرار زیست هايسياستشده است. اول اینکه چگونه 

                                                           
1. Porter and Vonderlinde (1995) 
2. Golombek and Raknerud (1997) 
3. Greaker (2003) 
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محيطی )دامپينگ در زیست ها در انتخاب سياست بهينهدهند. دوم اینکه چگونه این سياستمی

 ،دهد که اگر با افزایش توليد. نتایج تحقيق نشان میباشندمیمقابل استراتژي سبز( اثرگذار 

لودگی را کاهش )افزایش( دهد آدهد استاندارد لودگی افزایش )کاهش( یابد، دولت ترجيح میآ

 تا درآمد و سهم بازار بنگاه داخلی در بازار جهانی افزایش یابد.
 

 و تجارت آزاد محیطیزیست هایسیاستتشدید قوانین و  -2-2

با آزاد سازي تجارت از یک طرف حجم  که کنندمیاز یک سو بيان زاد سازي تجارت مخالفان آ

یابد و از طرف دیگر افزایش می برآلودههاي اقتصادي افزایش یافته و توليد محصوالت فعاليت

محيطی زیست هايسياستتر شدن داخل و خارج به مالیمهاي افزایش فشارهاي رقابتی بنگاه

 شودمیتجارت سبب اند که بر این عقيدهموافقان آزاد سازي از سوي دیگر  .شودمیمناسب منجر 

استفاده از منابع و انرژي به صورت کارا صورت گيرد و سبب کاهش  ،به دليل فشارهاي رقابتی

ه سه اثر تفکيک برا  زیست محيطثر تجارت بر (، ا4339) 4رگروکگروسمن و  آلودگی گردد.

 اند:کرده

افزایش تخریب هاي اقتصادي در اثر تجارت که سبب اليتتغيير در اندازه فع اثر مقیاس: -

 گردد.می زیست محيط

کاهش تخریب که سبب تغيير در فناوري توليد )فناوري پاک( در اثر تجارت  اثر فناوری: -

 گردد.می زیست محيط

 که سبب( در اثر تجارت برآلودهکاالي پاک و کاالي تغيير در ترکيب توليد ) ترکیب:اثر  -

)تغيير ترکيب توليد به سمت کاالي پاک( یا افزایش تخریب  زیست محيطکاهش تخریب 

 گردد. می (برآلوده)تغيير ترکيب توليد به سمت کاالي  زیست محيط

 یافتهتوسعهکشورهاي با آزادسازي تجارت، ست. اثر ترکيب همان بحث فرضيه پناهگاه آلودگی ا

 کنند.تخصص پيدا می برآلودهدر توليد کاالي پاک و کشورهاي در حال توسعه در توليد کاالي 

 آلودگیبه پناهگاه سبز و کشورهاي در حال توسعه به پناهگاه  یافتهتوسعهاز این رو کشورهاي 

 .شوندمیتبدیل 

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 

                                                           
1. Grossman and Krueger (1993) 
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د نمود که آن کاالها و خدمات را به طور نسبی با بل کاالها و خدماتی را وارد خواهتوليد و در مقا

توجه به ارتباط نزدیک بين درآمد سرانه  . باکندمیینه بيشتري نسبت به کشورهاي دیگر توليد هز

که کشورهاي  کندمیبيان ، فرضيه پناهگاه آلودگی محيطیزیست هايسياستیک کشور و شدّت 

در توليدات پاک متخصص  یافتهتوسعهکه کشورهاي  حالی اند، دردر حال توسعه پناهگاه آلودگی

 کندمیبر کشورها تمرکز کرده و فرض  محيطیزیستاي قوانين هستند. این فرضيه بر اثرات هزینه

زینی امکانات توليدشان التفاوت هزینه توليد، یک محرّک کافی براي کشورها جهت جایگمابه

 .باشدمی

، به "جنوب و محيط زیست -تجارت شمال"(، در مطالعه خود با عنوان 4331) 4ند و تيلورلپکو

اند. براي این الملل پرداختهسازي و تبيين نظري رابطه بين درآمد ملی، آلودگی و تجارت بينالگو

 یافتهتوسعهکمتر شمال و  یافتهتوسعهبيشتر تعادل عمومی ایستا بين دو کشور  الگويمنظور از یک 

تفاوت این دو کشور تنها در سطح سرمایه انسانی  فرض شده است ده شده است کهجنوب استفا

تر و قوي محيطیزیستدهد کشور با درآمد باالتر حفاظت نشان می الگوهاست. نتایج آن

نماید و در توليد کاالهاي پاک به اتخاذ می را)ماليات بر آلودگی بيشتري(  تريگيرانهسخت

توان نتيجه گرفت که بيان دوم فرضيه پناهگاه . بنابراین میکندمیصورت نسبی تخصص پيدا 

 گردد.می تأیيد الگوآلودگی در این 

( 4338) 9(، اندرسون4334) 1(، کروتيال4322) 1بامول و آتس(، 4392) 9(، پتينگ4399) 8سيبرت

را به منظور بررسی اثر تجارت و اجراي  مزیت نسبی هاي مشابهالگو، 9(8111و گرفتن )

اند. در این مطالعات دو گروه از کشورها تدوین نموده زیست محيطمحيطی بر زیست هايسياست

ها اگر الگوبر اساس نتایج این اند، کشور باز کوچک و کشور باز بزرگ. همورد بررسی قرار گرفت

ي کمتري دارد تخصص برآلودهکاالیی که کشور کوچک باز بعد از آزاد سازي تجارت در توليد 

پيدا کند، آزاد سازي تجارت سبب بهبود رفاه جامعه خواهد گردید، اما در صورتی که این کشور 

هاي تخصص پيدا کند یک بده بستان بين منافع تخصص در توليد و هزینه برآلودهدر توليد کاالي 

، یا افزایش رفاه جامعه را کاهش وجود خواهد داشت و ممکن است زیست محيطکاهش کيفيت 

                                                           
1. Copeland and Taylor (1994) 
2. Siebert (1977) 
3. Pethig (1978) 
4. Baumol and Oates (1988) 
5. Krutilla (1991) 
6. Anderson (1992)  
7. Grafton (2004) 
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بين منافع  تقابليات بر آلودگی نيز یک ل. در این حالت وضع مایا بدون تغيير نگه داردو دهد 

د. که رفاه جامعه را تغيير خواهد دا ایجاد خواهد نمود زیست محيطيفيت کتجارت و منافع بهبود 

 تواند متفاوت باشد. در کشورها می تزیس محيطب ذظرفيت ج ناین نتایج با در نظر گرفتالبته 

دریافتند که در طرف تقاضا وقتی که ماليات بر  دیگراي در مطالعه ،(8111) کوپلند و تيلور

. در طرف شودمییابد باعث افزایش شدت آلودگی، توليد کاال و آلوده سازي آلودگی کاهش می

عرضه نيز انتشار آلودگی به رژیم سياستی اتخاذ شده بستگی دارد. بدین معنا که تغيير در درآمد 

شده و دولت نيز در برابر تقاضاي مردم  زیست محيطسرانه موجب افزایش تقاضاي کيفيت 

را از طریق محدود کردن مجوز آلودگی و یا  محيطیزیستو مقررات  کندمیاحساس مسئوليت 

  .دنمایمیتر فزایش نرخ ماليات بر آلودگی محکما
 

مستقیم  گذاریسرمایهو جریان  محیطیزیست هایسیاستتشدید قوانین و  -2-3

 خارجی

و جریان  محيطیزیست هايسياستدر ادبيات موجود در خصوص ارتباط بين تشدید قوانين و 

که مربوط به ادبيات دیدگاه اول در مورد مستقيم خارجی دو دیدگاه وجود دارد.  گذاريسرمایه

 هايسياستد که معرفی و اتخاذ نداربيان می(، 8111پذیري است کوپلند و تيلور )رقابت

پذیري و هاي توليد سبب کاهش قدرت رقابتبا افزایش هزینهگيرانه محيطی سختزیست

هاي گيرانه هزینهمحيطی سختگردد. یک سياست زیستداخلی می هايشرکتوري بهره

پذیري بنگاه در تبوري و رقاهرهبنماید و این موضوع بر ها تحميل میجدیدي را به شرکت

ها در کشورهاي با انتقال و استقرار شرکتگذارد. این موضوع سبب بازارهاي هدف اثر می

 لودگی است.آتر خواهد گردید که بيان دیگري از فرضيه پناهگاه محيطی سهلزیست هايسياست

لودگی آمسئله هزینه کنترل "مستقيم خارجی تحت عنوان  گذاريسرمایهوع در ادبيات این موض

هاي کنترل آلودگی یک شرکت در کشور خود نسبت بدین معنا که هزینه ،باشدمیمطرح  4"نسبی

کشور کاهش داخل هاي کنترل آلودگی در خارج نسبت به یابد یا اینکه هزینهبه خارج افزایش 

 به شرط ثبات سایر شرایط(. پيدا کند )البته

  .باشدمیمطرح  8"داشتنمسئله نگه"خارجی تحت عنوان  گذاريسرمایهدیدگاه دوم در ادبيات 

                                                           
1. Relative Abatement Cost Problem 
2. Hold-Up Problem 
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گونه بيان ( این دیدگاه را این8144) 9و کاالموا و جانستون 8(8113، لی )(8113) 4کسسينگ

خود را انتخاب  گذاريسرمایهتوانند به صورت آزادانه محل گذارانی که میسرمایه اند:نموده

ن به عنوان هزینه از آاز  یتحقق پيدا نمود، بخش گذاريسرمایهدر نظر بگيرید. زمانی که  ،نمایند

بخشی از بازگشت تواند . بنابراین کشور ميزبان میباشدمیدست رفته بوده و غير قابل بازگشت 

را مصادره  گذاريسرمایه کلدهد و حتی در مواردي ممکن است  سرمایه را به خود اختصاص

نماید. ميزان اختصاصی به دولت ميزبان در صورتی که دولت خيرخواه باشد و یا به دالیل سياسی 

یابد. فزایش میانظر شهروندان را تأمين نماید و یا اینکه هدف وي حداکثر کردن درآمد باشد، 

وي در کشور ميزبان  گذاريسرمایهبينی نماید، گونه رفتارها را پيشگذار خارجی ایناگر سرمایه

بازگشت سرمایه و سود بسيار باالیی  ،مورد نظر گذاريسرمایهاندک خواهد بود حتی اگر پروژه 

 گذاريسرمایهبدون اینکه دولت ميزبان تعهد قابل اطمينانی در خصوص عدم مصادره داشته باشد. 

که  گذاريسرمایهماید، ارائه نفی در صورت مصادره پروژه انجام شده و یا پرداخت غرامت کا

نخواهد  گذاريسرمایهخود را داشته باشد، در این کشور  گذاريسرمایهانتظار مصادره بخشی از 

هاي حکمرانی محيطی یک کشور را در کنار شاخصگذاري زیستحال اگر ما نظام سياست .کرد

 محيطیزیستیک سياست  اتخاذ به عنوان یک متغير عالمت دهنده ارزش در نظر بگيریم، آنگاه

در یک کشور، انتقال سرمایه به آن کشور را با شک و تردید مواجه خواهد نمود بر  1بسيار ساده

این دو اثر متضاد را  (4)نمودار  آلودگی نسبی انتظار داشتيم.خالف آنچه که از مسئله هزینه کنترل 

گيري یک کاهش در سختتوان بيان نمود که گونه میاین موضوع را ایندهد. نشان می

خارجی خواهد داشت.  گذاريسرمایهمثبت بر ميزان جذب  ياثر ،محيطی در کشور ميزبانزیست

 انگاري گردد.گيري تبدیل به سهلهر چند این اثر منفی خواهد بود اگر سخت
 

                                                           
1. Kessing (2009) 
2. Li (2009) 
3. Margarita Kalamova, Nick Johnstone (2011) 
4. Very Loose Environmental Regulation 
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 خارجی گذاریسرمایهمحیطی کشور میزبان و جریان ورودی گیری زیست(: رابطه بین سخت1نمودار )

 

 محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلودگی منحنی زیست -2-4

)عدم  محيطیزیستشکل معکوس بين آلودگی  ه یونتس یک رابطمحيطی کوزمنحنی زیست

 کيفيت بين ارتباطی دیدگاه این طبق بردهد. و درآمد سرانه را نشان می (زیست محيطکيفيت 

 و نيست یکسان درآمدي همه سطوح در رابطه این که دارد وجود درآمد سطوح و زیست محيط

 اوليه سطوح در کوزنتس، فرض منحنی طبق کند. برمی تغيير یافتگی توسعه مختلف مراحل در

 توسعه باالتر سطوح در یابند امامی افزایش دو هر آلودگی و اقتصادي رشد یافتگی، توسعه

زیست  محيط و تخریب آلودگی انتشار منابع، استخراج شدت از بيشتر اقتصادي رشد با یافتگی،

 تخریب به اقتصادي منجر رشد یافتگی توسعه اوليه سطوح در دیگر، عبارت به. شودمی کاسته

 بهتر زیستمحيط  به منتهی بيشتر رشد درآمدي، باالتر سطوح در اما گرددمی زیست محيط

  د.شومی

قرار بگيرد در این صورت با  تأیيدمورد  محيطی کوزنتسمنحنی زیستاگر فرضيه از یک سو 

باشد  زیست محيطتواند به جاي اینکه تهدیدي براي توجه به ویژگی این منحنی، رشد اقتصادي می

اگر فرضيه پناهگاه آلودگی از سوي دیگر تبدیل گردد.  زیست محيطبه ابزاري براي بهبود کيفيت 

کوزنتس کاهش خالصی را در  محيطیزیستبا واقعيت منطبق باشد آنگاه ممکن است منحنی 

ر اگر چنين باشد، دیگ آلودگی بيان نکند، بلکه انتقال آلودگی از شمال به جنوب را بيان نماید.

محيطی کوزنتس نتيجه گرفت که رشد اقتصادي به خودي خود، مسائل توان از منحنی زیستمین

افزایش درآمد سرانه موجب افزایش تقاضاي کيفيت . کندمیرا حل  محيطیزیستو مشکالت 

و دولت نيز در برابر تقاضاي مردم، احساس مسئوليت کرده و مقررات  شودمی زیست محيط

ی 
ود

ور
ن 

ریا
ج

FD
I

 

 محیطی کشور میزبانگیری زیستسخت
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را از طریق محدود کردن مجوز آلودگی و یا افزایش نرخ ماليات بر آلودگی،  محيطیزیست

توان استنباط کرد که با افزایش درآمد، اقتصادهاي توسعه یافته میاز این رو . کندمیتر محکم

 کنند. خود را صادر می برآلودهصنایع 
 

 ادبیات تجربی -3

بر جریان  زیست محيط هايسياستاز آنجا که در این تحقيق به بررسی و آزمون نقش قوانين و 

مستقيم خارجی  گذاريسرمایهو نقش  یافتهتوسعهخارجی از کشورهاي  گذاريسرمایهخروجی 

حال توسعه پرداخته شده است، در این بخش ادبيات تجربی  کشورهاي در زیست محيطبر کيفيت 

  .شدین موضوعات بررسی خواهد مرتبط با ا

کشور از  88بر موقعيت صنایع آالینده  محيطیزیست هايسياست(، به بررسی اثر 4332) 4کلستاند

تمام این  .پرداخت 4321-4331، در سال یافتهتوسعهکشور  41کشور در حال توسعه و  9جمله 

اي تابعه شيميایی ایاالت متحده هستند که با توجه به مجموعه هايشرکتکشورها ميزبان اصلی 

ناقص از اطّالعات انتشار گوگرد، هيچ کشور آمریکاي التين در آن گنجانده نشده است. این 

مستقيم خارجی ایاالت متحده به وسيله  گذاريسرمایهکه، چگونه این بر کندمیپژوهش تمرکز 

. شواهد آماري حاکی از وجود یک شودمیخارجی متاثر کشورهاي ميزبان  محيطیزیستقوانين 

مستقيم خارجی صنایع شيميایی ایاالت متحده و شدّت قوانين  گذاريسرمایهرابطه خطی منفی بين 

ها از فرضيه پناهگاه آلودگی آن هايیافتهچنين کشورهاي خارجی ميزبان است. هم محيطیزیست

حال توسعه ممکن است از قوانين مالیم  اي درکشوره دنمایمی، که ادّعا کندمیحمایت 

از کشورهاي  برآلودهصنایع  گذاريسرمایه، به عنوان یک استراتژي براي جذب محيطیزیست

 ، استفاده کنند.یافتهتوسعه

اند که بر خالف صنایع فرانسه به این نتيجه رسيده موردي(، در مطالعه 8111) 8راسپيلر و ردینگر

محيطی زیست هايسياستد که گردفرانسه از کشورهایی وارد می برآلودهبيشتر کاالهاي  ،انتظار

ي کاالهاي وارداتی و برآلودهد، بنابراین یک رابطه مثبت بين شوها اجرا میاي در آنسختگيرانه

رسد کاالها وجود دارد. در نتيجه به نظر می محيطی کشورهاي سازندهگيري زیستسخت

 ها نخواهد بود. یابی پروژهمحيطی یک عامل اساسی در مکانهاي زیستهزینه

                                                           
1. Kolstand (1998) 
2. Raspiller and Riedinger (2004) 
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یابی پرداخته محيطی و مکانزیست هايسياست(، در مطالعه خود به بررسی رابطه بين 8111) 4اليو

مستقيم خارجی در کشور  يگذارسرمایهن است که خروج آاست. نتایج این مطالعه بيانگر 

مرتبط است و آلودگی در کشورهاي  محيطیزیست هايسياست، به طور مثبت با شدّت یافتهتوسعه

 مستقيم خارجی مرتبط است.  گذاريسرمایهدر حال توسعه به طور مثبت با ورود 

گرفت، که در  نظر اقتصاد سياسی را با رقابت ناقص در بازار محصول در الگويیک  8(8119کل )

طور مشترک، یک دولت محلّی را براي ماليات بر آلودگی  داخلی و خارجی به هايشرکتآن 

محيطی، مشروط بر درجه خارجی بر سياست زیست گذاريسرمایه. تاثير کنندمیمطلوب تحميل 

ر به خارجی منج گذاريسرمایهفساد دولت محلّی است. اگر درجه فساد به اندازه کافی باال باشد، 

خارجی کمک به ایجاد  گذاريسرمایهو بنابراین  شودمیبا شدّت کمتري  محيطیزیستسياست 

پناهگاه آلودگی است. از سوي دیگر، نتایج حاکی از آن است که کشورها به درجات نسبتا 

خارجی ممکن است  گذاريسرمایهو  شوندمیمداران تشویق تري از فساد در بين سياستپایين

ها، بيشتر نياز به تقویت یی شود. نتایج آندر چنين کشورها محيطیزیستيفيت باالي منجر به ک

 اصالحاتی در کاهش سطح فساد دولت در بسياري کشورها دارد.

اي داراي قوانين اند که آیا کشورهرا آزمون نموده موضوع(، این 8144) 9کاالموا و جانستون

نتایج گذار خارجی هستند یا خير. رمایهداراي مزیت رقابتی در جذب س محيطی سادهزیست

 هايسياستاثر  ،8119تا  8114هاي پانل براي دوره زمانی به روش داده تحقيقهاي آماري بررسی

به  OECDاز کشورهاي  مستقيم خارجی گذاريسرمایه جریانمحيطی سختگيرانه را بر زیست

چند این اثر در مقایسه با سایر عوامل نظير حاکميت  نماید، هرمی تأیيد non-OECDکشورهاي 

 داراي اهميت کمتري است.  ،قانون در کشور

 الگو(، به آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی در منطقه منا پرداخته است. نتایج برآورد 8149اصغري )

کشورهاي منطقه منا و  محيطیهاي پانل بيانگر آن است که بين کيفيت زیستمبتنی بر رویکرد داده

خارجی آنها رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر  گذاريسرمایهجریان ورود 

مستقيم خارجی سبب  گذاريسرمایهد و ورود شونمی تأیيدفرضيه پناهگاه آلودگی در این منطقه 

 است. شدهاین منطقه  زیست محيطبهبود کيفيت 

 کشورها  1محيطیزیستموجود تاکنون از شاخص عملکرد  در مطالعاتبا توجه به ادبيات موضوع، 

                                                           
1. Aliyu (2005) 
2. Cole (2006) 
3. Kalamova and Johnstone (2011) 
4. Environment Performance Index (EPI) 



                                           4931 پایيز و زمستان ،چهاردهم، شماره هفتماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشی  -مجله علمی                              18

 

محيطی کشورها و همچنين از رویکرد پویا گيري زیستگيري سختبه عنوان شاخصی براي اندازه

در آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی استفاده نشده است، از این رو مقاله حاضر با در نظر گرفتن این 

  گردد.متمایز میموارد، از مطالعات موجود 
 

 تجربی هایالگو -4

هـاي آزمـون فرضـيه پناهگـاه آلـودگی بـا اسـتفاده از جریـان روش ،با توجه بـه مطالعـات موجـود

 توان به دو صورت زیر بيان نمود: خارجی را می گذاريسرمایه

و جریان خروج  محيطیزیست هايسياستي بين شدت بررسی رابطه :الگوی نخست

اليو  (،4332) کلستاند)و با درآمد باال  OECDکشورهاي عضو مستقيم خارجی از  گذاريسرمایه

کاالموا و جانستون (، 8144) گانگ و اینژاودانگ، جيزونگباامينگ ،(8119کل ) ،(8111)

(8144)).  

کشورهاي  زیست محيطمستقيم خارجی و کيفيت  گذاريسرمایهي بين بررسی رابطه الگوی دوم:

 ((. 8111(، اليو )8119) 4(، دي8113) یاآچاري ،(8149) اصغري) حال توسعه در

 زمون قرار خواهد گرفت. آدر ادامه فرضيه پناهگاه آلودگی با استفاده از دو روش فوق مورد 
 

خروج بر  زیست محیط هایسیاستآزمون تجربی نقش قوانین و الگوی نخست:  -4-1

 و با درآمد باال OECDکشورهای عضو  از سرمایه

(، 4333) ( و برنتون8111) 8کایام، (8111) اليو(، 8148هکه و پلوگ ) با در نظر گرفتن مطالعات

از  بر خروج سرمایه زیست محيط هايسياستآزمون تجربی نقش قوانين و زیر به منظور  الگوي

 گردد. ارائه می یافتهتوسعهکشورهاي 
 

𝑂𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑡 + 𝛽6𝑇𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡          (4)  
 

، محيطیزیستشاخص عملکرد ، 𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡، جریان خروج سرمایه از کشور، O𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 در آن که

𝑇𝐿𝑖𝑡 ،شاخص باز بودن تجاري ،𝑁𝑅𝑖𝑡 ،دسترسی به منابع طبيعی ،𝐿𝐹𝑖𝑡 شاخص وضعيت بازار ،

جزء ، عبارت 휀𝑖𝑡، ميانگين نرخ ماليات، 𝑇𝑖𝑡، ساختار اقتصادي، 𝑆𝑖𝑡، حجم پس انداز، 𝑆𝑅𝑖𝑡کار، 

 دهند.  را نشان می الگوها پارامترهاي  𝛽، زمان و 𝑡، کشور، زیرنویس 𝑖زیرنویس ،اخالل

                                                           
1. Di (2007) 
2. Kayam (2005) 
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 الگوی نخستمعرفی متغیرهای  -4-1-1

4 .OFDIit خروج سرمایه از کشور، جریان 

8. EPIit ، محيطیزیستشاخص عملکرد 

براي بهبود عملکرد محيط زیستی  اهداف گسترده و قابل دسترسی محيطیزیستشاخص عملکرد 

هر یک از کشورهاي جهان تا چه ميزان به این  که کندمیرا مورد توجه قرار داده و ارزیابی 

ها و پيامدهاي ک عامل کمی در کنترل آلودگیبه عنوان ی اند. این شاخصاهداف نزدیک شده

و  هاگيريگذاري، تصميمیریت، سياستابزار قدرتمندي را براي بهبود مد مدیریت منابع طبيعی،

 محيطبر دو هدف اصلی حفاظت از  EPIشاخص  .نمایدراهبردهاي محيط زیستی فراهم می تعيين

ها و بومها و ارتقاي وضعيت زیستبر سالمت انسان محيطیزیستاز جمله کاهش فشارهاي  زیست

  مدیریت صحيح منابع طبيعی تاکيد دارد.

، شوندمیچند مقوله سياستی منعکس  نشانگر که دربيست و دو گيري از با بهره مذکورشاخص 

آب )اثرات ، بهداشت محيط :باشدمیمقوله  دهاي سياستی شامل هبندياین دستهگردد. برآورد می

آلودگی هوا )اثرات ، آلودگی هوا )اثرات آن بر سالمت انسان(، بر سالمت انسان( آن

، شيالت، جنگل، تنوع زیستی و زیستگاه، (محيطیزیستمنابع آب )اثرات ، (محيطیزیست

براي هر کشور و هر شاخص اختالف و فاصله بين آنچه که . تغيير آب و هوا و انرژي، کشاورزي

محاسبه  ،بينی شده بودهبا آنچه که در اهداف براي دستيابی به آن پيش است بدان دست یافته

المللی، نتایج تحقيقات، بين هايسازماناز  EPIمورد نياز براي محاسبه شاخص  هايدادهگردد. می

 . شودمیدولتی و مراجع دانشگاهی گرفته  هايسازمان

گيري قوانين و به منظور اندازه يطیمحزیستبراي نخستين بار از شاخص عملکرد  تحقيقدر این 

 هايسياستچه قوانين و  به طور کلی هراستفاده شده است.  محيطیزیست هايسياست

کشورها در  محيطیزیستتر باشد، عملکرد ها سختگيرانهتر و اجراي آنمناسب محيطیزیست

 جایگاه بهتري قرار دارد. 

9. TLitشاخص باز بودن تجاري ، 

توان با در نظر گرفتن حجم تجارت در هاي باز بودن اقتصاد یک کشور را میشاخصیکی از 
الملل تعریف نمود. از این رو در این تحقيق از نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد سطح بين

با  بودن اقتصاد یک کشور استفاده شده است. ناخالص داخلی کشورها به عنوان شاخص درجه باز
      بين درجه باز بودن تجاري و خروج سرمایه از مثبتتوجه به نتایج مطالعات موجود یک رابطه 

 .باشدمیکشور مورد انتظار 



                                           4931 پایيز و زمستان ،چهاردهم، شماره هفتماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشی  -مجله علمی                              11

 

1. NRitدسترسی به منابع طبيعی ، 

در این مطالعه از نسبت خالص صادرات انرژي به کل صادرات به عنوان شاخص دسترسی به منابع 

ست. انتظار بر این است که بين دسترسی به منابع طبيعی و خروج سرمایه طبيعی انرژي استفاده شده ا

 از کشور رابطه معکوس وجود داشته باشد.

1. SRitحجم پس انداز ، 

در سایر  گذاريسرمایهانداز به منظور رود که بخشی از این پسانداز انتظار میبا افزایش حجم پس

انداز و خروج سرمایه از کشور رابطه مستقيم کشورها از کشور خارج گردد، بنابراین بين پس

 وجود دارد.

9 .Sitساختار اقتصادي ، 

هاي متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است براي ساختار اقتصادي در مطالعات مختلف شاخص

در اقتصاد بيش از مابقی مورد توجه  هاي نسبت سرمایه به نيروي کار و سهم صنعتولی شاخص

قرار گرفته است. در این تحقيق از نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کل ارزش افزوده کشورها 

رود یک رابطه مستقيم بين این است و انتظار می شده به عنوان شاخص ساختار اقتصادي استفاده

 شاخص و خروج سرمایه از کشور وجود داشته باشد.

9. Titانگين نرخ ماليات، مي 

 گذاريسرمایهمل مهم در فضاي کسب و کار و انرخ ماليات و سيستم ماليات ستانی یکی از عو

به شرط ثبات و تشابه سایر در یک کشور نسبت به سایر کشورها،  است. از این رو با افزایش ماليات

نرخ ماليات و خروج سرمایه رود بين . بنابراین انتظار میشداز کشور خارج خواهد  سرمایهشرایط، 

 از کشور رابطه مستقيمی برقرار باشد.

 

 ی نخستبرآورد الگو -4-1-2

 در الگوی نخستالف. نمونه و دوره زمانی مورد بررسی 

اي به حجم است که نمونهو با درآمد باال  OECDعضو هاي کل کشور الگوجامعه آماري در این 

((. معيارهاي مختلفی براي انتخاب کشورها از 4)جدول ) استخراج شده استاز آن کشور  82

استفاده شده است. مورد نياز جمله همگنی کشورها در راستاي تحقيق و در دسترس بودن اطالعات 

هاي تابلویی در این دوره زمانی در نظر گرفته شده در برآورد الگوي رگرسيونی مبتنی بر داده

 8114هاي سال ،محيطیزیستشاخص عملکرد بوط به ر مرا توجه به در دسترس بودن آماب مطالعه
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 8جهان يتوسعه هايي شاخصفشرده و لوح 4ها از دانشگاه یيل. دادهدهدمیپوشش  را 8141تا 

  افزار ایویوز صورت گرفته است.اند. برآورد الگو با استفاده از نرماستخراج شده
 

 از بر خروج سرمایه زیست محیط هایسیاست: نمونه مربوط به آزمون تجربی نقش قوانین و 1 جدول

 و با درآمد باال OECDعضو کشورهای  

 لوکزامبرگ 22 سوئد 11 ایتالیا 8 استرالیا 1

 آلمان 22 انگلستان 11 ژاپن 9 اتریش 2

 مجارستان 22 آمریکا 11 کره 11 بلژیک 2

 پرتقال 21 ایسلند 18 هلند 11 کانادا 2

 اسلوواکی 21 ایرلند 19 نیوزلند 12 دانمارک 1

 چکوسالواکی 21 اسلوانیا 21 نروژ 12 فنالند 1

 استونی 28 اسپانیا 21 لهستان 12 فرانسه 1

 

 الگوی نخست برآوردمراحل  ب.

نظریه طابق با . در ابتدا مگيردمورد نظر مراحل زیر مورد بررسی قرار می الگويبراي تخمين 

جمعی تگيرند و درجه هممورد آزمون قرار ایستایی رهاي مورد نظر از دیدگاه همگرائی باید متغي

این سوال  گویی بههاي کاذب جلوگيري شود. براي پاسخها تعيين شود تا از برازش رگرسيونآن

مون قابليت تابلویی تخمين زده شود یا خير از آزمون ليمر )آز هايدادهبه شکل  الگوکه آیا باید 

تابلویی به کمک آزمون هاسمن  هايدادهي تخمين . در مرحله بعد شيوهشد تلفيق( استفاده خواهد

هاي خودهمبستگی مقطعی و واریانس ناهمسانی آزمونبا توجه به نتایج گردد و در پایان تعيين می

  .شودمیتخمين زده  الگوهاي پانل، داده
 

 آزمون ایستایی

ها، مورد تمام متغيّرهاي مورد استفاده در تخمين ایستاییتحقيق، الزم است  الگويپيش از برآورد 

تابلویی  هايدادهسري زمانی و چه  هايدادهمتغيّرها چه در مورد  ایستاییزیرا . آزمون قرار گيرد

آزمون به هر حال ضروري است یکی از پنج روش  .شودمیباعث بروز مشکل رگرسيون کاذب 

براي لوین لين چو، آزمون ایم، پسران و شيم، آزمون برتونگ، آزمون فيشر و آزمون هادري 

همگی به  ایستاییها روند بررسی در این آزمون نل مورد استفاده قرار گيرد.اآزمون ریشه واحد پ

 ایستاییو بيانگر  شودمیرد  ایستاییعدم  0Hغير از روش هادري به یک صورت است و با رد 

                                                           
1. Yale University (Yale Center for Environmental Law & Policy) 
2. World Development Indicator (2013)   
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 ایستامشخص گردید که تمام متغيّرها در سطح ها، متغيّر است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون

 هستند. 
 

 آزمون قابلیت تلفیق

با عرض از مبدا مشترک براي  الگوباید اطمينان حاصل نمود که امکان تخمين  الگوقبل از برآورد 

فرضيه براي این منظور در این الگو از آزمون ليمر استفاده شده است. تمام کشورها وجود ندارد. 

صفر این آزمون آن است که تفاوتی ميان ضرایب برآورد شده براي تک تک مقاطع و ضرایب 

ي مورد مطالعه به همراه الگوبرآورد شده براي  Fر آماره دامق برآورد شده مشترک وجود ندارد.

در ، استخراج شده است Fدرصد که از جدول توزیع  31ان مقدار بحرانی آن در سطح اطمين

برآورد شده بيشتر از  Fآماره  مقدارشود طور که مالحظه میدهد. همانمی داده نشان (8) جدول

درصد است و لذا فرضيه صفر مبنی بر قابليت تخمين  31بحرانی متناظر با سطح اطمينان  دارمق

 تلفيقی برآورد شود. هايدادهبه روش  الگوو الزم است  شودمیها به شيوه جمعی پذیرفته نداده
 

 آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی

به صورت یا زمانی و آن این است که اثرات مقطعی  شودمی، سئوالی مطرح الگوقبل از تخمين 

طور کلی براي تخمين ه ثابت )وجود اثرات ثابت( هستند یا تصادفی )وجود اثرات تصادفی(؟ ب

که در مورد دو روش وجود دارد که عبارتند از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی. تعيين آن الگو

هاي ها کداميک از این دو روش باید مورد استفاده قرار گيرد از طریق آزمونیک نمونه از داده

صفر  . فرضيهباشدمی 4منها، آزمون هاسترین این آزمونگيرد. یکی از رایجخاص خود انجام می

یا  2Xداراي اثرات تصادفی است. آماره این آزمون نيز آماره  الگوآزمون هاسمن آن است که 

محاسبه شده بيشتر از مقادیر بحرانی آن باشد، فرضيه صفر مبتنی  باشد. اگر مقدار آمارهمیکاي دو 

محاسبه  2Xصورت اثرات تصادفی پذیرفته نخواهد شد. درجه آزادي آماره ه ب الگوبر لزوم تخمين 

باشد. با توجه به نتایج آزمون تعيين اثرات ثابت یا اثرات یا تعداد پارامترها می Kشده برابر با 

شود. اثرات تصادفی رد می ، فرضيه صفر مبنی بر تصریحاین الگو((، در 8تصادفی )جدول )

الگو در نتایج برآورد پارامترهاي  اثرات ثابت برآورد شود. صورتبه الگو بنابراین الزم است که

 است.  ارائه شده (8)جدول 

                                                           
1. Haussman Test 
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 نلاهای پداده مقطعی آزمون خودهمبستگی

هاي جایی که در صورت وجود همبستگی مقطعی نتایج با تورش هستند، از آزموناز آن

آورده  (8)ها در جدول استفاده کردیم. نتایج این آزمون و فریزفریدمن خودهمبستگی مقطعی 

وجود عدم  دهندهنشاننيز مشخص است، نتایج  (8)طور که در جدول شده است. همان

  .خودهمبستگی مقطعی در مدل مورد بررسی در کشورهاي مورد نظر است
 

 های پانلآزمون واریانس ناهمسانی داده

آن در سرتاسر واحدها  واریانس همسان باشد، امّا واریانس که در واحدهاي مقطعی داراي زمانی

 4د، ناهمسانی واریانس گروهی خواهيم داشت. در این الگو از آماره اصالح شده والدمتفاوت باش

نيز  (8)طور که در جدول همانبراي بررسی ناهمسانی واریانس گروهی استفاده شده است. 

گردد و نمی تأیيدهمسانی واریانس  ه صفر مبنی برگر آن است که فرضيتایج بيانمشخص است ن

استفاده  8الگو از روش حداقل مربعات تعميم یافته ضروري است جهت رفع ناهمسانی واریانس در

 شود. 
 

 برآورد الگوی نخست ج. نتایج

با  محيطیزیسترفت متغير عملکرد طوري که انتظار میهمان دهدنشان می الگو برآوردنتایج 

ارتباط مثبت و معناداري دارد. به این معنی که با بهبود  یافتهتوسعهخروج سرمایه از کشورهاي 

افزایش یافته است. به عبارت دیگر  یافتهتوسعهسرمایه از کشورهاي  جمحيطی، خروعملکرد زیست

خصوص اثر  در الگومعنادار  جگردد. همچنين نتایمی تأیيدفرضيه پناهگاه آلودگی در این نمونه 

گر آن است که بين خروج سرمایه از کشور و متغيرهاي کنترل بر خروج سرمایه از کشور بيان

درجه باز بودن اقتصاد یک رابطه مستقيم وجود دارد، بين خروج سرمایه از کشور و ساختار 

انداز یک اقتصادي یک رابطه معکوس وجود دارد و بين خروج سرمایه از کشور و ميزان پس

 ه مستقيم وجود دارد.رابط

  

                                                           
1. Modified Wald Test 
2. Feasible Generalized Least Squares (FGLS) 
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 به روش اثرات ثابت الگوی نخستنتایج برآورد  :2جدول 

 متغییر وابسته               متغییرهای توضیحی
OFDI OFDI 

 اثرات تصادفی یالگو اثرات ثابت یالگو

c -48/39*** -9/12*** 

EPI 1/49*** 1/414*** 

TL 1/14*** 1/119*** 

NR 1/118*** 1/19*** 

S -1/111*** -1/11*** 

T -1/18*** -1/14 

LOG (SR) 1/12*** 1/14*** 

2R 1/32*** 1/11 

 82 82 تعداد کشورها

 8141-8114 8141-8114 دوره زمانی

 899 899 تعداد مشاهدات

 - ***11/99 مربوط به آزمون قابلیت تلفیق Fآماره 

 محاسبه شده مربوط به آزمون هاسمن X2آماره 
- 38/19*** 

 - ***3/99 آماره مربوط به آزمون فریدمن

 - ***1/49 آماره مربوط به آزمون فریز

 - ***194/94 آماره آزمون والد برای ناهمسانی واریانس گروهی

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

 

 محیطمستقیم خارجی و کیفیت  گذاریسرمایهی بین بررسی رابطهالگوی دوم:  -4-2

 حال توسعه در کشورهای در زیست

هالکوس و (، 8149) 9جيوانيز(، 8119) 8فرزین و بوند(، 8148) 4وانگ و هی با توجه به مطالعات

زیر را به  يپویا يالگوتوان (، می4333) 9( و آگراس و چاپمن8119) 1هالکوس(، 8113) 1زرمس

 منظور آزمون فرضيه پناهگاه آلودگی در نظر گرفت: 
 

                                                           
1. He and Wang (2012) 
2. Farzin and Bond (2006) 
3. Giovanis (2013) 
4. Halkos and Tzeremes (2009) 
5. Halkos (2003)  
6. Agras and Chapman (1999)  
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𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝑈𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝑌𝑖𝑡 + 𝛽5𝐸𝐼𝑖𝑡 +

𝛽6𝐹𝑈 + 𝛿𝑇 + 𝑢𝑖𝑡                                                                                                   (8)  
 

، شاخص 𝐼𝑄𝑖𝑡، درآمد سرانه حقيقی، 𝑌𝑖𝑡، محيطیزیستشاخص عملکرد ، 𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 که در آن

، شدت 𝐸𝐼𝑖𝑡مستقيم خارجی،  گذاريسرمایه، 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡، ميزان شهرنشينی، 𝑈𝑅𝑖𝑡کيفيت نهادي، 

زمانی براي در نظر گرفتن ، روند خطی 𝑇، ، دسترسی به منابع طبيعی انرژي𝐹𝑈مصرف انرژي، 

، کشور، 𝑖، عبارت خطا، زیرنویس 𝑢𝑖𝑡پارامتر متغير زمان،  ،𝛿، پيشرفت تکنولوژي در طول زمان

  .دهندرا نشان می الگوها پارامترهاي 𝛽، زمان و 𝑡زیرنویس 
 

 دوم الگویمعرفی متغیرهای  -4-2-1

4. 𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 ، محيطیزیستشاخص عملکرد 

8. 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 ، مستقيم خارجی گذاريسرمایهجریان ورودي 

9. 𝑌𝑖𝑡درآمد سرانه حقيقی ، 

شاخص سطح فعاليت  عنوانبهدر این مطالعه از شاخص توليد ناخالص داخلی حقيقی سرانه 

اقتصادي کشورها استفاده شده است. با توجه به مطالعات موجود رابطه بين سطح فعاليت اقتصادي 

 . يردبربگهاي مختلفی را در تواند شکلمی زیست محيطو کيفيت 

1. 𝐼𝑄𝑖𝑡شاخص کيفيت نهادي ، 

 حکمرانی هايشاخص از ،زیست محيطبررسی نقش عوامل سياسی و نهادي در کيفيت  منظوربه

 هر خاصی نظارت کليدي ابعاد و اندشده ایجاد (KKM) 4کافمن، کري و ماستروزي توسط که

 : باشدمی. این شاخص، شامل موارد زیر شودمی استفاده ،بردارد در را کشور

 انتخاب در ومیمع مشارکت ميزان که ،2پذیريمسئوليت و (بيان آزاديحق اظهار نظر ) ‒

 . دهدمین نشا کشور یک در را بيان آزادي ميزان نيز و حکومتی اعضاي

 دولت سرنگونی یا ثباتییب درستنمایی از ما درک ميزان که ،9خشونت نبود و سياسی ثبات ‒

 .کندمی يريگاندازه را داخلی تروریست نظير کارجنایت یا و يردولتیغ عناصر توسط

 خدمات و هاسياست کيفيت گيرياندازه براي ابزاري عنوانبه ،4دولت و کارایی اثربخشی ‒

 .باشدمی هاسياست این به دولت تعهدات اعتبار ميزان و سياسی فشارهاي از مستقل که عمومی

                                                           
1. Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (KKM, 2012) 
2. Voice and Accountability (VA) 
3. Political Stability and the Absence of Violence (PS) 
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 درست يهاسياست سازي پياده و کردن فرموله در دولت توانایی از سنجشی ،8قانون يفيتک ‒

 .است خصوصی بخش يتوسعه بخش سرعت که

 شامل جامعه، قوانين از هاآن اطاعت وها بنگاه اعتماد ميزان از سنجشی ،9قانون حاکميت ‒

 . جنایت و جرم ميزان درستنمایی نظير ها،دادگاه و پليس تنفيذ، حکم

  و منافع خصوصی. خواص خواريرانت و فساد محدودسازي ميزان گيرياندازه، 1فساد کنترل ‒

 ايگونه به هاداده) اندشده ایجاد+ 8.1 تا -8.1 يشده استاندارد يمحدوده در متغيرها این

 مقادیر (باشدمی توزیع متغير انحراف معيار یک معادل تغيير واحد یک که اندشده بنديتبهر

 و بيان آزادي" فرعی شاخص که شود توجه ،دهدمی نشان را بهتر عملکرد بزرگتر

 .دهدمی نشان را دموکراتيک نهادهاي يتوسعه ميزان "پذیريمسئوليت

این است که یک رابطه مستقيم بين کيفيت نهادي و کيفيت و  به مطالعات موجود انتظار بر توجهبا 

 برقرار باشد.  زیست محيطعملکرد 

1. 𝑈𝑅𝑖𝑡ميزان شهرنشينی ، 

، درجه شهرنشينی کشورهاست. در این محيطیزیستیکی از عوامل موثر بر کيفيت و عملکرد 

شاخص درجه شهرنشينی کشورها در نظر  عنوانبهجمعيت  کلبهمطالعه نسبت جمعيت شهري 

 محيطکرد گرفته شده است. با توجه به نتایج مطالعات موجود یک رابطه منفی بين کيفيت و عمل

 .باشدمیو درجه شهرنشينی مورد انتظار  زیست

9. 𝐸𝐼𝑖𝑡شدت مصرف انرژي ، 

 عنوانبهدر این مطالعه از ميزان انرژي مصرف شده به ازاي هزار دالر توليد ناخالص داخلی حقيقی 

هاي متغيریک رابطه منفی بين  شودمیبينی شاخص شدت مصرف انرژي استفاده شده است و پيش

 وجود داشته باشد. مورد نظر

9. 𝐹𝑈دسترسی به منابع طبيعی انرژي ، 

شاخص دسترسی به  عنوانبهصادرات  کلبهدر برخی از مطالعات از نسبت خالص صادرات انرژي 

 منابع طبيعی انرژي استفاده شده است. 

2. 𝑇روند خطی زمانی ، 

                                                                                                                                         
1. Government Effectiveness (GE( 
2. Regulatory Quality (RQ)  
3. Rule of Law (RL) 
4. Control of Corruption (cc) 
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جایگزینی از  عنوانبه(، از متغير زمان 8119فرزین و بوند ) مطالعهدر این تحقيق به پيروي از 

 شاخص پيشرفت تکنولوژي استفاده شده است.
 

 

 ی دومبرآورد الگو -4-2-2

 الف. نمونه و دوره زمانی مورد بررسی 

 42اي به حجم در حال توسعه جهان است که نمونه هايکل کشور الگوجامعه آماري در این 

براي انتخاب کشورها از جمله معيارهاي مختلفی ((. 9)جدول ) کشور از آن استخراج شده است

 همگنی کشورها در راستاي تحقيق و در دسترس بودن اطالعات استفاده شده است.

هاي تابلویی پویا در ایـن دوره زمانی در نظر گرفته شده در برآورد الگوي رگرسيونی مبتنی بر داده

تا  8111هاي سال ،محيطیزیستشاخص عملکرد با توجه به در دسترس بودن آمار مر بوط به  الگو

 8جهـان يتوسـعه هـايي شـاخصفشـرده و لـوح 4ها از دانشگاه یيل. دادهدهدمیپوشش را  8141

 افزار ایویوز صورت گرفته است.اند. برآورد الگو با استفاده از نرماستخراج شده
 

در  زیست محیطمستقیم خارجی و کیفیت  گذاریسرمایهی بین : نمونه مربوط به آزمون تجربی رابطه3جدول 

 حال توسعه کشورهای در
 عربستان 49 مکزیک 49 هند 41 قبرس 9 شيلی 1 آرژانتين 4

 ترکيه 49 مالزي 41 ایران 44 مصر 2 چين 1 آذربایجان 8

 اکراین 42 عمان 41 کویت 48 اندونزي 3 کلومبيا 9 بالروس 9

 

 ب. نتایج برآورد

تخمين معادله از  منظوربههایی که متغيّر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد، الگودر 

تلفيقی درک بهتر  هايداده. یکی از منافع و کاربردهاي شودمیتلفيقی پویا استفاده  يالگو

دار در ميان متغيّرهاي ها توسط محقق است. روابط پویا با حضور متغيّرهاي وابسته وقفهپویایی

 : شودمیسازي الگوضيحی تو
 

Yit= δyit-1+X'itβ+uit                                                          i=1,….,N     t=1,….,T 
 

کند، به جزء اخالل یک طرفه تبعيت می يالگواز  ituاسکالر است. با فرض این که  δکه در آن 

 هاست و آن الگوي اثرات ثابت است، داریم. عبارتی تنها یک عامل موجب تفاوت مقطع

                                                           
1. Yale University (Yale Center for Environmental Law & Policy) 
2. WORLD DEVELOPMENT INDICATOR (2012)   
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Uit= µi+Vit 
,Vit~IID(0که در بين مقاطع و در هر مقطع مستقل از یکدیگرند.  σv

2), ui~IID(0, σμ
 که در (2

دار در ميان متغيّرهاي توضيحی و آن مسأله خود همبستگی به دو دليل حضور متغيّر وابسته وقفه

است، آشکار  iµتابعی از  ituگردد. از آن جایی که آشکار میاثرات مقطعی نامتجانس بين مقاطع 

یک متغيّر توضيحی در سمت  عنوانبه i,ty-4است، بنابراین متغيّر  iµنيز تابعی از  i,ty-4است که 

دار شدن و ناسازگار بودن همبسته است و این خود سبب تورش ituراست معادله با جزء خطاي 

نيز  GLSسریالی همبسته نباشد تخمين زننده  صورتبه itVگردد. حتی اگر می OLSتخمين زننده 

دار خواهد بود. آرالنو و بوند در تلفيقی پویا تورش هايداده يالگوبا فرض اثرات تصادفی براي 

هاي زنندهتر از تخمينیافته پيشنهاد دادند که کارایندي از روش گشتاورهاي تعميمآفر 4334سال 

 8براي الگوهاي پانل پویا 4براي تخمين الگوي مذکور از روش تعميم یافته گشتاورهاقبلی است. 

. براي رفع همبستگی شودمیو ... توسعه داده شد استفاده  1بور-، آرالنو9بوند-آرالنو يلهوسبهکه 

-ور این روش آرالند. شودمیمتغيّر با وقفه و سایر متغيّرهاي توضيحی از ماتریس ابزارها استفاده 

 دهند.اي را ارائه میدو مرحله GMM بوند، برآوردگر

 استفاده شده است. در 1براي بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان برآورددر این 

این آزمون فرضيه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل است. مقدار احتمال آماره 

د فرضيه صفر مبنی شوطوري که مشاهده میارائه شده است. همانآزمون سارگان در جدول نتایج 

توان چنين نتيجه گرفت توان رد کرد. بنابراین میبر عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل را نمی

 الگويبرآورد پارامترهاي  نتایج که ابزارهاي مورد استفاده براي تخمين از اعتبار الزم برخوردارند.

  است. رائه شده( ا1در جدول )پویا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Generalized Method of Moments (GMM) 
2. Dynamic Panel 
3. Arellano and Bond (1991) 
4. Arellano and Bover (1995) 
5. Sargan Test 
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 GMMبه روش  ی دومالگونتایج تخمین  :4 جدول

 EPI متغییرهای توضیحی متغیر وابسته

EPI (-1) 99/1 *** 

Log (Y) 19/1  

IQ 1/3* 

Log(FDI) -1/89** 

EI 1113/1-  

FU 119/1  

T 1/93* 

 42 تعداد کشورها

8111-8141 دوره زمانی  

 419 تعداد مشاهدات

J-statistic 19/92  

Instrument rank 14 

11/1 آماره آزمون سارگان  

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

 

 محيطیمستقيم خارجی با عملکرد زیست گذاريسرمایه دهد کهنتایج برآورد الگو نشان می

مستقيم خارجی  گذاريسرمایه. به عبارت دیگر باشدمیداراي رابطه معکوس و معنادار کشورها 

فرضيه پناهگاه  يجهدرنتمحيطی کشورهاي در حال توسعه گردیده است. سبب تنزل عملکرد زیست

محيطی کشورها و سطح فعاليت بين عملکرد زیستهمچنين  گردد.می تأیيد الگوآلودگی در این 

با رفت متغيّر کيفيت نهادي طوري که انتظار میهمان رابطه معناداري وجود ندارد. هاآناقتصادي 

دارد. به این معنی که با افزایش کيفيت نهادي، و معناداري  مثبتمحيطی ارتباط عملکرد زیست

نيز  و پيشرفت تکنولوژي محيطیزیستبين عملکرد  عالوهبهیابد. بهبود می محيطیعملکرد زیست

 مستقيم وجود دارد. یک رابطه
 

 بندی و پیشنهادجمع -5

ترین مسائل در سطح جهان یکی از مهممنزله ه ب در حال حاضر زیستمحيط موضوع حفاظت از 

هاي ها و نشستسدر کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. برگزاري اجال مطرح شده و

خوبی نگرانی ه در سطح جهان ب زیستمحيط اي در خصوص المللی و منطقهدر سطوح بين فراوان

هاي مختلف جهان ش کشورن دليل نيز تاليکند. به همجهانی را در این خصوص آشکار می جامعه
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جهان ح ها در سطترین اقدامیکی از مهم عنوانبه زیستمحيط براي حفاظت از  هاآنعملکرد  و

 قوانين ووضع در این خصوص  هاي بسيار مهمیکی از شاخص مورد توجه قرار گرفته است.

 .باشدمیها در کشورهاي مختلف گيري در اجراي آنو ميزان سخت محيطیزیست هايسياست

و عملکرد اقتصادهاي باز،  محيطیزیست هايسياستاز لحاظ مبانی نظري در خصوص ارتباط بين 

محيطی روي تحرّک سرمایه و الگوي زیست هايسياستطبق فرضيه پناهگاه آلودگی، شدّت 

پایين در  محيطیزیستاساس این فرضيه، چنانچه استانداردهاي  . برباشدمیتجاري کشورها موثر 

موجب تغييراتی  محيطیزیستمزیّت نسبی مطرح باشد، شدت استانداردهاي  عنوانبه یک کشور

 .شودمیدر الگوي تجاري و جریان سرمایه بين کشورها 

مستقيم خارجی در دو  گذاريسرمایهاین تحقيق فرضيه پناهگاه آلودگی با استفاده از جریان در 

 هايسياست. در الگوي نخست تأثير قوانين و قرار گرفتبررسی و آزمون  ي متمایز موردالگو

با استفاده از  یافتهتوسعهخارجی از کشورهاي  گذاريسرمایهمحيطی بر جریان خروجی زیست

مستقيم خارجی و  گذاريسرمایهي بين جریان ورودي روش اثرات ثابت و در الگوي دوم رابطه

حال توسعه با استفاده از رویکرد  محيطی در کشورهاي درزیست هايسياستشدت قوانين و 

شاخص عملکرد  ها با استفاده ازالگوهاي پانل پویا مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد داده

و  OECDکشور عضو  82محيطی گر آن است که بين عملکرد زیستمحيطی کشورها بيانزیست

ها رابطه مستقيم و معنادار و همچنين بين جریان آن گذاريسرمایهبا درآمد باال و جریان خروج 

ها نمحيطی آتوسعه و عملکرد زیست حال کشور در 42مستقيم خارجی به  گذاريسرمایهورودي 

رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر فرضيه پناهگاه آلودگی در هر دو الگو 

براي کشورهاي در  توجه به موارد زیر ،آلودگیفرضيه پناهگاه  تأیيدبا توجه به . گرددمی تأیيد

  از اهميت قابل توجهی برخوردار است: حال توسعه

 و مثبت عامل عنوانبه خارجی گذاريسرمایهجذب  اقتصاددانان، از بسياري منظر از چه اگر -

 از برخی در اخير هايدهه طی اما است، مطرح رفاه افزایش و اقتصادي در رشد مؤثري

 استانداردهاي و هامالک گرفتن نظر در بدون خارجی گذاريسرمایهجذب  کشورها،

 به کشورها، سایر متناسب بارشد اقتصادي  به دسترسی منظوربه صرفا و محيطیزیست

 محيط با دوستانه غير هايفناوري انرژي، تحت و منابع از صحيحنا و گسترده ياستفاده

برخی از در اي را گلخانه گازهاي انتشار از جمله فراوانی هايآلودگی و شده منجر زیست

 . است داشته پی در کشورها
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عنوان یکی از عوامل موثر در جذب تواند بهمی زیست محيطب با توجه به اینکه ظرفيت جذ -

ها و مناطقی که داراي ظرفيت خارجی عمل نماید، ضروري است بخش گذاريسرمایه

خارجی  گذاريسرمایههاي جذب محيطی باالیی در کشور هستند شناسایی و در برنامهزیست

 مورد استفاده قرار گيرند.

محيطی با توجه به توسعه زیست هايسياستو  اصالح قوانينرسد تجدید نظر و به نظر می -

کننده به  آلوده پایدار و استفاده از موانع سختگيرانه براي جلوگيري از حرکات صنایع

 است.کشورهاي در حال توسعه، ضروري 

  



                                           4931 پایيز و زمستان ،چهاردهم، شماره هفتماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشی  -مجله علمی                              19

 

 و مآخذ منابع

 فارسی و مآخذ منابعالف( 

در منطقه اتحادیه اروپا ـ خليج تست فرضيه پناهندگی آلودگی ".(4931عاملی، پریسا ) . واصغري، مریم .4

 . 99-88: فصلنامه تحقيقات اقتصادي راه اندیشه ."فارس

یابی صنایع و الگوي محيطی، مکانهاي زیستسياست" .(4929) و یاوري، کاظم .برقی اسکویی، محمد .8

 .82-4(: 18) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ."تجاري

 

 و مآخذ التین منابعب( 

1. Aliyu, M. (2005). "Foreign Direct Investment and the Environment: 

Pollution Hypothesis Revisited". The Eight Annual Conference of Global 

Economic Analysis, Lubeck, Germany: 1-5.  

2. Agras, Jean, Chapman, Duane (1999). "Analysis A Dynamic Approach 

to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis". Ecological Economics 28: 

267–277. 

3. Anderson, K. (1992). "Economics of Environmental Policies in Open 

Economies, in K. Anderson and R. Blackhurst, eds, The Greening of World 

Trade Issues, Harvester Wheatsheaf: New York, pp. 23–48.  

4. Asghari, Maryam (2013). "Does FDI Promote MENA Region’s 

Environment Quality? Pollution Halo or Pollution Haven Hypothesis". 

International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences 

(IJSRES) 1(6): 92-100, Available online at http://www.ijsrpub.com/ijsres. 

5. Baumol, W. J. and Oates, W. E. (1988). The Theory of Environmental 

Policy, second edition, Cambridge, Cambridge University Press.  

6. Cole, M. and Elliott, R. (2006). "Endogenous Pollution Havens: Does 

FDI Influence Environmental Regulations". Scand Journal of Economics, 

108(1): 157-178. 

7. Copeland, B., Taylor, M.S. (2004). "Trade, Growth, and the 

Environment". Journal of Economic Literature 42: 7-71. 

8. Copeland, B. R., and M. S. Taylor (1994). "North-South Trade and the 

Environment". Quarterly Journal of Economics 109: 755-787. 

9. Di, Wenhua. (2007). "Pollution Abatement Cost Savings and FDI 

Inflows to Polluting Sectors in China". Environment and Development 

Economics 12: 775-798. 

10. Farzin, Y. Hossein, Bond, Craig A. (2006). "Democracy and 

Environmental Quality". Journal of Development Economics 81: 213– 235 

11. Giovanis, Eleftherios, (2013). "Environmental Kuznets Curve: Evidence 

from the British Household Panel Survey". Economic Modelling 30: 602–

611. 

http://www.ijsrpub.com/ijsres


 19                              آلودگی پناهگاه فرضيه آزمون: گذاري مستقيم خارجیمحيطی و سرمایهي بين عملکرد زیستبررسی رابطه 

 

12. Golombek, Raknerud (1997). "Do Environmental Standards Harm 

Manufacturing Employment?" . Scand. J. Econom 99(1): 29–44. 

13. Grafton, R. Q., Adamowicz, W., Dupont, D., Nelson, H., Hill, R. J., and 

Renzetti, S. (2005). The Economics of the Environment and Natural 

Resources, Blackwell Publishing, Chapter 13: Trade And Environment.  

14. Greaker M. (2003). "Strategic Environmental Policy; Eco-dumping or a 

Green Strategy?" . Journal of Environmental Economics and Management 

45: 692–707.  

15. Grossman, G.M., and A. B. Krueger (1995). "Economic Growth and the 

Environment". The Quarterly Journal of Economics 110(2) :253-377. 

16. Halkos, George Emm ,Tzeremes, Nickolaos G. (2009). "Analysis 

Exploring the Existence of Kuznets Curve in Countries' Environmental 

Efficiency Using DEA Window Analysis". Ecological Economics 68: 2168–

2176.  

17. Hartman, R., Kwon, O. (2005). "Sustainable Growth and the 

Environmental Kuznets Curve. Journal of Economic Dynamics and Control 

29: 1701–1736 

18. Jie He, Hua Wang, (2012). "Economic Structure, Development Policy 

and Environmental Quality: An Empirical Analysis of Environmental 

Kuznets Curves with Chinese Municipal Data". Ecological Economics 76: 

49-59 

19. Kalamova, M. and N. Johnstone (2011). "Environmental Policy 

Stringency and Foreign Direct Investment". OECD Environment Working 

Papers No. 33, OECD Publishing.  

20. Kessing, S.G., K.A. Konrad, and C. Kotsogiannis (2009). "Federalism, 

Weak Institutions and the Competition for Foreign Direct Investment". 

International Tax and Public Finance 16: 105-123. 

21. Krutilla, K. (1991). "Environmental Regulation in an Open Economy". 

Journal of Environmental Economics and Management 20: 127–42. 

22. Li, Q. (2009). "Democracy, Autocracy, and Expropriation of Foreign 

Direct Investment". comparative Political Studies 42: 1098-1127. 

23. Pethig, R. (1976). "Pollution, Welfare, and Environmental Policy in the 

Theory of Competitive Advantage". Journal of Environmental Economics 

and Management 2: 160–9. 

24. Porter, M.E., von der Linde, C. (1995). Green and competitive, Harvard 

Business Review 73(5): 120-134. 

25. Porter, M.E. (1991). America's Green strategy, Scientific American 

264(3):168. 

26. Porter, M.E., and C. Van Der Linde (1995). "Toward a New Conception 

of the Environment-Competitiveness Relationship". Journal of Economic 

Perspectives 9(4): 97-118.  



                                           4931 پایيز و زمستان ،چهاردهم، شماره هفتماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشی  -مجله علمی                              12

 

27. Raspiller, S. and N. Riedinger (2004). "Do Environmental Regulations 

Influence the Location Behavior of French Firms?  " . Paper Presented at the 

Thirteenth Annual Conference of the EAERE, Budapest, Hungary.  

28. Siebert, H. (1977). "Environmental Quality and the Gains from Trade". 

Kyklos 4: 657–73. 

29. Yuquing, X. and Kolstad, D. (2002). "Do Lax Environmental 

Regulations Attract Foreign Investment?" . Environmental and Resource 

Economics 21(1): 1-22. 

 

 

 


