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 مقدمه  -1

 ايهپیشرفت کشورها از نهاده فرایندانرژي از عوامل اساسی در دستیابی به توسعه اقتصادي است و در 
از  تربرداري بیشتر و فشردهشدن جوامع امروزي منجر به بهرهآید. صنعتیاصلی و مهم به شمار می

 افزایشها منجر به سنگ، نفت و گاز شده است. احتراق این سوختهاي فسیلی از جمله ذغالسوخت
هانی ج هايسیبآ و شوداکسیدکربن در اتمسفر میانتشار مواد آالینده سمی و خطرناك به ویژه گاز دي
 ود.رشمار می بهآن از پیامدهاي غیرقابل اجتناب  ،نظیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی

 16/23چین  :اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژي به ترتیبتولیدکنندگان عمده دي 2008در سال 
 59/2درصد و آلمان  98/3درصد، ژاپن  63/5درصد، روسیه  74/5درصد، هند  68/18 آمریکادرصد، 

اکسیدکربن منتشر شده در درصد از کل دي 77/1ایران با داشتن سهم  ،اند. در این بیندرصد بوده
رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت  ،جهان

ه میزان تولید دهد، سهم انتشارات فراتر از یک درصد، اهمیت توجه بجهان را تشکیل می
هاي مناسب را در جهت کاهش آن به طور کامالً محسوسی اکسیدکربن در ایران و اعمال سیاستدي

 سازد.نمایان می
مطالعات بسیاري تاکنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادي، مصرف انرژي، تجارت خارجی و همچنین 

هاي فسیلی، به ویژه اق سوختهاي ناشی از احتررشد جمعیت را بر روي میزان انتشار آالینده
ر آن چه اثیکی دیگر از عواملی است که چنان اند. توسعه مالیاکسیدکربن مورد بررسی قرار دادهدي

 2COو یا  xNO،2SOمحیطی از قبیل هاي زیستتوأم با رشد اقتصادي بر روي میزان انتشار آالینده
 ر نتایج تحقیق بود. توان شاهد تفاوت معناداري دمورد بررسی قرار گیرد، می

) اشاره کرد که در Shahbaz et al., 2011و همکاران ( توان به مطالعه شهبازعنوان نمونه میبه
 دهشاکسیدکربن در پاکستان بررسی آن اثر توسعه مالی توأم با رشد اقتصادي بر میزان انتشار دي

به تحقیق مشابه عالم و همکاران دست آمده از این تحقیق، نسبت ه نتایج ب کنندها ادعا میاست. آن
)Alam et al., 2007تر بوده و ضرایبقعی) که بدون لحاظ شاخص توسعه مالی صورت گرفته بود، وا 

 اند. رها مقادیر کوچکتري را اختیار کردهمتغی
ورد م مسالهاکسیدکربن و توسعه مالی، این رغم اهمیت رابطه بین انتشار ديدر ایران نیز علی

ند، تنها ااکسیدکربن پرداختهبر انتشار دي مؤثرشده و مطالعاتی که به بررسی اثر عوامل  غفلت واقع
اند. عواملی نظیر رشد اقتصادي، مصرف انرژي، تجارت خارجی و یا رشد جمعیت را مد نظر قرار داده

 زیستطمحیاین در حالی است که توجه به توسعه مالی در کنار رشد اقتصادي و اثرات آنها بر کیفیت 
 تواند حائز اهمیت باشد.به چند دلیل می

تواند موجب ) توسعه مالی در یک کشور میFrankel &Romer, 1999به گفته فرانکل و رومر (
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) گردد. R&Dگذاري مستقیم خارجی و در نتیجه سطوح باالتري از تحقیق و توسعه (جذب سرمایه
 زیستطمحیرشد اقتصادي با سرعت بیشتري محقق شده و لذا آلودگی کمتري را براي  ،با این رویکرد

 آورد. می همراهبه 

توسعه مالی امکان دسترسی  فرایندکنند که در ) اشاره میTamazian&Rao, 2010تامازیان و رائو(
ها ولتورد توجه دتواند ممحیطی، میهاي زیستهتر به تجهیز منابع مالی جهت تخصیص به پروژگسترده

 ها است. زیست در حیطه وظایف دولتهاي حفاظت از محیطچرا که غالب پروژه ؛قرار گیرد

) توسعه مالی براي کشورهاي در Birdsall& Wheeler, 1993به عقیده بردسال و ویلر ( ،از سوي دیگر
کند. این امر امکانات می هاي نو فراهمهایی را براي استفاده از تکنولوژيها و محركحال توسعه فرصت

با د. آورکننده را فراهم میو ایجاد صنایع کمتر آلوده زیستمحیطهاي سازگار با گیري از تکنولوژيبهره
مصرف  و نظیر رشد اقتصادي زیست در ایرانکه در حوزةمطالعاتی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطتوجه به این

سعی بر آن است که اثر توسعه مالی بر  ،در این مطالعه است هعامل توسعه مالی مد نظر قرار نگرفت ،انرژي
 مورد بررسی قرار گیرد. 1973-2007در ایران براي دوره زمانی  زیستمحیطکیفیت 

 

 ادبیات موضوع .2

 مبانی نظري  .1-2

محیطی از زمانی آغاز شد که آلودگی مطالعه و پژوهش در رابطه با عوامل اثرگذار بر آلودگی زیست
اقتصادي و اجتماعی مطرح گردید. اغلب محققان بر این باورند که  عنوان یک مسالهبه زیستمحیط

ر اي دکنندهعواملی نظیر رشد اقتصادي، مصرف انرژي، تجارت خارجی و رشد جمعیت نقش تعیین
 مهاي ناشی از مصرف انرژي دارند که در این میان، رشد اقتصادي یکی از عوامل مهگسترش آلودگی

محیطی معرفی شده است؛ زیرا افزایش رشد اقتصادي عالوه بر در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست
ي نامطلوب و آالینده را در پی دارد که هااستخراج بیشتر از منابع طبیعی، افزایش انتشار خروجی

 گردد. می زیستمحیطموجب تخریب 
هند، درا مورد بررسی قرار می زیستمحیطفیت کلیه مطالعاتی که رابطه بین رشد اقتصادي و کی     

اي را در زمینه وجود ایده 1955. کوزنتس در سال هستند محیطی کوزنتسمبتنی بر فرضیه زیست
وارونه بین درآمد سرانه و نابرابري توزیع درآمد مطرح کرد که پایه و اساس فرضیه  Uاي به شکلرابطه

ور شباهت نسبی آشکاري با این بحث دارد که با افزایش مذک محیطی کوزنتس واقع شد. رابطهزیست
هاي اقتصادي در ابتدا افزایش یافته و محیطی ناشی از فعالیتدرآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست

ل ی زنگی شکمنحنیابد. لذا رسد و پس از رسیدن به نقطه اوج خود، کاهش میسپس به حداکثر می
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 انتشار آالینده

 درآمد سرانه

 ) نامیده شد. EKC( 1محیطی کوزنتس، منحنی زیستبین درآمد سرانه و انتشار آلودگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیطی کوزنتس. منحنی زیست1شکل 

 
ها، حاکی از وجود رابطۀ مثبت بین آلودگی و درآمد شده در خصوص برخی از آالیندههاي انجامبررسی

لی رسد و سپس یک سیر نزوافزایش یافته، به اوج میاي که آلودگی با درآمد به گونه ؛است هادر کشور
محیطی کوزنتس معتقدند که در سطوح باالي توسعه، ساختار کند. طرفداران فرضیه زیسترا طی می

 هايها و انرژيترکیب نهاده و کندهاي نوین و خدمات حرکت میاقتصادي به سمت صنایع و فناوري
رود و قوانین باال می زیستمحیطیج آگاهی در مورد شود. همچنین به تدرآالینده اصالح می

مخارج مصرف شده در جهت حفظ و ارتقاي  و گرددمحیطی مفیدتري وضع و اجرا میزیست
 یابد.نیز افزایش می زیستمحیط

ت قابل شناسایی اس زیستمحیطاز لحاظ نظري، سه سازوکار اثرگذاري رشد اقتصادي بر کیفیت 
ز: افزایش مقیاس تولید، رشد فنی و تغییرات ساختاري. در سازوکار افزایش مقیاس که به ترتیب عبارتند ا

نابع طبیعی م ،ها و در نتیجهتولید، سطوح باالتر تولید ناخالص داخلی به معناي نیاز هرچه بیشتر به نهاده
ها یا نهاده ها، جایگزینیبراي افزایش تولید است. سازوکار رشد فنی به معناي استفادةکاراتر از نهاده

و یا  تولید ضایعات کمترگرا، هاي کمتر آالینده، حرکت به سمت محصوالت بومهاي تولید با نهادهفرایند
ند. در کها به اشکال کمتر آالینده است. آخرین سازوکار با تغییرات ساختار اقتصادي عمل میتبدیل آن

نتیجه  یابد کهانتقال می خش صنعتبهاي توسعه اقتصادي، تولید از بخش کشاورزي به نخستین گام
بود شدن، بهصنعتی فراینداست. با تداوم  زیستمحیطافزایش آلودگی و کاهش کیفیت  ،تبعی آن

بر به صنایع کنندگان، تولید در گذر زمان از صنایع انرژينهادهاي عمومی و تغییر نیازهاي مصرف
 د.دهها را کاهش مییابد. این تغییر ساختار، نرخ افزایش آالیندهمحور و بخش خدمات انتقال میدانش

                                                                                                                   
1.Environmental Kuznets Curve 
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ر کشورها دارد، دو سازوکار دیگ زیستمحیطکه سازوکار افزایش مقیاس تولید اثري منفی بر درحالی
ی محیطبخشند. بخش صعودي منحنی زیسترا بهبود می زیستمحیطکیفیت  ،هابا کاهش آالینده

منجر به  ،زوکار افزایش مقیاس تولید بر دو سازوکار دیگر است که در نهایتکوزنتس به معناي غلبه سا
شود. اما در بخش نزولی منحنی، سازوکارهاي رشد فنی و تغییرات محیطی میهاي زیستافزایش آالینده

ها را سبب شده و بهبود کیفیت ساختاري با غلبه بر افزایش مقیاس تولید، کاهش انتشار آالینده
 ).Grossman, 1995; Vukina et al, 1999را در پی دارد ( زیستمحیط

عنوان موتور محرك رشد گذاري مستقیم خارجی بهتجارت خارجی و یا به عبارتی جذب سرمایه
گر ز دیرشد اقتصادي ، ا الزمهوز مهمترین عوامل تولید عنوان یکی ابه نیز اقتصادي و مصرف انرژي

گیرند. بحث در مورد قرار می زیستمحیطیرهاي اثرگذار بر کیفیت متغ عواملی هستند که در زمره
و  کند که افزایشبر دو دیدگاه متفاوت متمرکز است. یک دیدگاه ادعا می زیستمحیطاثر تجارت بر 

 زدایی رقابتی، مقررات: اوالً. چراکهداشتخواهد  زیستمحیطبار بر شرایط آزادسازي تجارت اثرات زیان
 محیطی رازیستمحیطی، موجبات افت کلی استانداردهاي هاي مقررات زیستش هزینهمنظور کاهبه

اي حاکم است، هزینه نسبی گیرانهمحیطیِ کمترسختکشوري که مقررات زیستآورد. در فراهم می
تولید بین رقباي تجاري کاهش یافته و درنتیجه کشور مذکور در تولید کاالي آالینده، مزیت نسبی 

ا ر زیستمحیطاي جز افزایش انتشار آلودگی . تولید و صادرات چنین کاالیی نتیجهخواهد داشت
 همراه نخواهد داشت.به

اي که هنوز در نیمه چپ )، کشورهاي درحال توسعهStern, 2004با تکیه بر نظر استرن ( ثانیاً،
ه رشد ارجی که بتقیم خگذاري مسمحیطی کوزنتس قرار دارند، با افزایش میزان سرمایهمنحنی زیست

اه کنند. در این زمینه فرضیۀ پناهگمحیطی خود را بدتر میکند، وضعیت زیستها کمک میاقتصادي آن
تاً ها که در صنایع آالینده فعالیت دارند، عمدیافته، به ویژه آنعهکند که کشورهاي توسآلودگی بیان می

-عیفمحیطی ضد که استانداردهاي زیستتمایل دارند صنایع آالینده خود را به کشورهایی گسیل دارن

شود. نتیجه ورود گذاري مستقیم خارجی انجام میتري دارند. این امر اغلب در قالب تجارت و سرمایه
ه محیطی پایین کگذاري مستقیم خارجی براي کشور میزبان با سطح استانداردهاي زیستسرمایه

 ).Copeland & Taylor, 2003اغلب درآمد پایینی نیز دارند، افزایش آلودگی است(
مستقیم خارجی با تغییر ترکیب گذاري ) سرمایهGrossman, 1995عقیده گروسمن (به  ثالثاً،

براساس تئوري  گذارد.اثر می زیستمحیط، بر کیفیت 1تولید و مبتنی بر تئوري ریبسینزکی
برعکس  شود وآلودگی میریبسینزکی، تجمع سرمایه انسانی باعث رشد صنایع پاك و در نتیجه کاهش 

اساس  شود. بر اینهاي فیزیکی، صنایع آالینده را افزایش داده و منجر به افزایش آلودگی میرشد سرمایه

                                                                                                                   
1.Rybczynski Theorem 
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 مصرف انرژي
گذاري سرمایه

 مستقیم خارجی

 زیستمحیطتخریب 

 رشد اقتصادي

ش  

گذاري جا که جذب سرمایهاز آن :توضیح شکل
مستقیم خارجی و مصرف انرژي در کشورهاي 

 هايتوأم با انتشار آالینده ،در حال توسعه
ست، لذا رشد اقتصاديِ تحقق زیست محیطی ا

منجر به تخریب  ،به واسطه این دو عامل یافته
 خواهد شد. زیستمحیطبیشتر 

کنند و در مراحل بعدي توسعه کشورها در مراحل اولیه توسعه از طریق تجمع سرمایۀ فیزیکی رشد می
دهند. بنابراین با تجمع سرمایه در مراحل امه میبه وسیلۀ اکتساب نیروي انسانی کارآمد به رشد خود اد

یابد و با رشد درآمد سرانه و حرکت اقتصاد از بخش صنعتی  اولیۀ توسعه اقتصادي، آلودگی نیز افزایش می
 یابد.جاي سرمایه، آلودگی نیز کاهش می به خدماتی و استفاده از نیروي انسانی به

زیست معتقد است که افزایش اطِ بین تجارت و محیطاز سوي دیگر، رویکرد خوشبینانه در ارتب
بخشد. طرفداران این دیدگاه توسعه ارتقا میرا در کشورهاي درحال زیستمحیطتجارت، کیفیت 

دهد که در معتقدند تجارت آزاد از طریق تخصیص و مصرف کارآمدتر منابع، به کشورها اجازه می
ستند، تخصص یافته و از این رو، میزان تولید را به ازاي تولید کاال و خدماتی که در آن داراي مزیت ه

سطوح مشخص انرژي و مواد حداکثر سازند. این استدالل بر توانایی تجارت آزاد در افزایش منابع 
نوان ع، از طریق ارتقاي ظرفیت تولید، تاکید دارد و بهزیستمحیطمالی در دسترس براي حفاظت از 
 ).Taskin&Zaim, 2001محیطی کوزنتس مطرح است (تتوجیهی براي فرضیه منحنی زیس

 
 . روابط پویاي بین رشد اقتصادي، تجارت خارجی و مصرف انرژي2شکل 

 
 
 
 

 
 
 

، و عوامل اثرگذار بر آن زیستمحیطبا توجه به مبانی نظري موجود در حوزه ارتباط بین کیفیت 
 نمایش داد. 2توان روابط موجود را در یک شماي کلی به صورت شکل شماره می

بر  مؤثرعنوان یکی دیگر از عوامل هاي اخیر عامل توسعه مالی را بهمطالعات انجام شده در سال
فیت گذار بر کیچه در کنار سایر عوامل اثراي که چنانگونهکنند. بهرفی میمع زیستمحیطکیفیت 

یست در زتواند نتایج مثبتی مبنی بر کاهش تخریب محیطمی ،مورد بررسی قرار گیرد زیستمحیط
توسعه مالی، به طور معمول تجهیز منابع مالی و تخصیص  فرایندپی داشته باشد. در یک نگاه کلی در 

هولت منابع مالی با سو دسترسی به شود انجام میبیشتري  کارآییمنابع مالی با کیفیت، کمیت و 
اي ههاي مختلف از جمله پروژهپذیرد. در این میان تأمین مالی پروژهبیشتر و هزینه کمتري صورت می

 پذیر خواهد بود.کمتري امکان شتر و هزینهمحیطی نیز با سهولت بیزیست
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عه به رشد و توستواند توسعه و رونق بازار مالی را سبب شود و از سوي دیگر، رسیدن رشد اقتصادي می
اقتصادي مطلوب، بدون وجود نهادهاي مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. نقش و اهمیت 

یافته عهوت اقتصادهاي توستوان تفارشد و توسعه اقتصادي کشورها به صورتی است که می فرایندنظام مالی در 
 ).1386 ،ها جستجو کرد (فقهی کاشانیمالی آنکارآیی نظام نیافته را در درجه کارآمدي و و توسعه

سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصوالت مالی متنوعی تشکیل شده است. بخش 
. بر این اساس، توسعه مالی یک می شود شاملرا بازار پول و سرمایهمانند بازارهاي گوناگونی  ،مالی

کی، ابعاد دیگري چون توسعه بخش مالی مفهوم چند وجهی است که عالوه بر توسعه بخش بان
گذاري پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و یربانکی، توسعه بخش پولی و سیاستغ

 ). 1388 ،گیرد (دادگر و نظريمحیط نهادي را در بر می
قابل ذکر است، اما به طور  زیستمحیطدالیل متعددي در خصوص اثر توسعه مالی بر کیفیت 

ر توان درا می زیستمحیطکلی اهمیت توسعه مالی در مباحث مربوط به رشد اقتصادي و کیفیت 
گذاري مستقیم خارجی و سطوح باالتر تواند با جذب سرمایهچند جمله بیان کرد. اول، توسعه مالی می

ردد گ زیستمحیطآلودگی کمتر  ،تر اقتصاد و به تبع آن) موجب رشد سریعR&Dتحقیق و توسعه (
)Frankel, J., Romer, D., 1999ها و فرصت ،). دوم، توسعه مالی براي کشورهاي در حال توسعه

گیري از ت بهرهکند. این امر امکاناهاي نو فراهم میهایی را براي استفاده از تکنولوژيمحرك
 کند که نهایتاً ده را فراهم میو ایجاد صنایع کمتر آالین زیستمحیطار هاي دوستدتکنولوژي

). ;Birdsall& Wheeler, 1993Frankel & rose, 2002بخشد (جهانی را بهبود می زیستمحیط
سوم، از سوي دیگر ممکن است در پی توسعه مالی، افزایش رشد اقتصادي منجر به آلودگی بیشتر 

 ). Jensen, 1996گردد ( زیستمحیط
زیست بازي کند، چراکه توسعه محیط کارآییاي در کنندهعیینتواند نقش تلذا توسعه مالی می

تر در بخش مالی به دلیل تجهیز بیشتر و کاراتر منابع مالی امکان تأمین مالی براي کلیه وسیع
محیطی را با هزینه مالی کمتر فراهم هاي زیستگذاري در پروژهها از جمله سرمایهگذاريسرمایه

 ). Tamazian  et al., 2009کند (می
تواند مورد توجه محیطی میهاي زیستتر به منابع مالی براي پروژهامکان دسترسی گسترده

ها است در حیطه وظایف دولت زیستمحیطهاي حفاظتی ها قرار گیرد، زیرا اغلب پروژهدولت
)Tamazian&Rao, 2010 .( 

هایی که در امر درخصوص بنگاه چهکنند چنان) ادعا میLanoie et al., 2006النوئی و همکاران (
-اطالع رسانی شود، انگیزه سرمایه ،کنندمحیطی را رعایت میمدیریت فعالیت خود مالحظات زیست

 زیستحیطم کارآییشود و نتیجه این امر بهبود ها با توسعه بخش مالی بیشتر میگذاري در این بنگاه
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گذاري در تواند با ارزشبازار سرمایه می) معتقد است Dasgupta, 2001است. همچنین داسگوپتا (
ذاران گدارند، سرمایه زیستمحیطاي به حفظ کیفیت هایی که در فعالیت خود توجه ویژهسهام بنگاه

ها تشویق کند و بدین ترتیب توسعه مالی را در جهت حفظ گذاري در سهام این بنگاهرا به سرمایه
 هدایت کند. زیستمحیطکیفیت 

را  يو مصرف انرژ یتجارت خارج ،یتوسعه مال ،يرشد اقتصاد نیب يایروابط پو وانیتم تیدر نها
 نشان داد. 3مطابق شکل شماره  يدر قالب شکل کاملتر

 
 . روابط پویاي بین توسعه مالی، رشد اقتصادي، تجارت خارجی و مصرف انرژي3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

به واسطه فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز براي تشکیل واحدهاي تحقیق  ،توسعه مالی از یک سو
ارتر هاي کاراتر و سازگتر و همچنین امکان دسترسی به تکنولوژي) مجهزتر و پیشرفتهR&Dو توسعه (

شتر، گذاري مستقیم خارجیِ بیکه نیاز به منابع مالی بیشتر دارند، امکان جذب سرمایه زیستمحیطبا 
تیب یابد و بدین ترسازد. زیرا از این طریق، رشد اقتصادي سرعت میتوأم با آلودگی کمتر را فراهم می

 به ازاي سطح معینی از رشد، آلودگی کمتري خواهیم داشت. از سوي دیگر توسعه مالی به دلیل
مصرف انرژي، از طریق  هاي کاراتر در حوزهبه تکنولوژيتجهیز منابع مالی و ایجاد امکان دسترسی 

 تر و توأم با آلودگیانرژي، مجدداً رشد اقتصادي سریع کارآییکاهش شدت مصرف انرژي و یا افزایش 

 مصرف انرژي
گذاري سرمایه

 مستقیم خارجی

 زیستکمترمحیط تخریب

 

 

 توسعه مالی

 رشد اقتصادي
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 درآمد سرانه

 انتشار آالینده

 الف

 ب

ذاري گطریق سرمایه توان گفت توسعه مالی با سرعتی که ازمی ،آورد و در نتیجهکمتر را به ارمغان می
 زیستمحیطدهد، از تخریب بیشتر مستقیم خارجی و مصرف کاراترِ انرژي به رشد اقتصادي می

 آورد.ممانعت به عمل می
 

 محیطی کوزنتس با لحاظ نمودن توسعه مالیمنحنی زیست .4شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیطی کوزنتس به این صورت است که به علت سرعت تطابق این ادعا با فرضیه منحنی زیست
لذا شیب وآلودگی کمتري خواهیم داشت  ،به ازاي سطح معینی از رشد اقتصادي ،رشد اقتصادي
 "ب"به منحنی  "الف"از منحنی  4محیطی کوزنتس کاهش یافته و مطابق شکل شمارهمنحنی زیست

 شود.  منتقل می
 

 پیشینه تحقیق .2-2

 محیطی و رشدهاي زیستدر میان مطالعات صورت گرفته، شمار زیادي به آزمون ارتباط میان تخریب
 ,.Meadowsetalاند. براساس مطالعه صورت گرفته از سوي میدوس و همکاران (اقتصادي پرداخته

مار به ش زیستمحیطتهدیدي براي تخریب بیشتر  که در بلندمدترغم اینرشد اقتصادي علی)،1992
رو  هاينگرانی از این رو هموارهالزم و ضروري است.  زیستمحیطاما براي بقا و بهبود کیفیت  رود،می

عنوان وجود داشته است. به زیستمحیطبه رشدي در رابطه با آثار ناسازگار و مخرب رشد اقتصادي بر 
) موجب شد جریان وسیعی از مطالعات بر روي نظریۀ توسعه Grove, 1992مثال نگرانی گروو (

) Anderson, 1992گیري اندرسون (محیطی انجام پذیرد. این موضوع جهتاقتصادي پایدار زیست
 سوق داد. به دنبال این زیستمحیطتعادلی میان رشد اقتصادي و کیفیت  را به سمت کشف رابطه

ه نیز نشان دادند که تبادل بین رشد اقتصادي و کیفیت سایر مطالعات صورت گرفت ،گیريجهت
 هاي گوناگون ثابت نیست.گذاريدر همه کشورها و یا سیاست زیستمحیط
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توان به مطالعه انتل و هیدبرینک بر این اساس بسیاري از مطالعات انجام شده که از آن جمله می
)Antle&Heidebrink, 1995() گروسمن و کراگر ،Grossman &Krueger, 1995 سلدن و ،(

دهند ) اشاره کرد، نشان میShafik, 1994) و همچنین شافیک (Selden & Song, 1994سونگ (
 ،هاي مناسبگذاريی از رشد اقتصادي به وسیله سیاستمحیطی ناشهاي زیستکه کاهش تخریب
 امري ممکن است.

 با توجه به نوع آالینده نیز مطالعات بسیاري زیستمحیطدر خصوص اثر رشد اقتصادي بر کیفیت  
ته شدر بلندمدت را در پی دا زیستمحیطعنوان عامل تخریب انجام گرفته که معرفی رشد اقتصادي به

) با بررسی رابطه بین مصرف Soytas et al., 2006سویتاس و همکاران ( عنوان مثال، مطالعهاست. به
گرنجري انتشار کربن معرفی ، درآمد و مصرف انرژي را علیتیکاآمرانرژي، درآمد و انتشار کربن در 

 کند. می
گرنجري از سوي تولید ناخالص کنند یک رابطه علیت) ادعا میZhang et al., 2009ژانگ و همکاران (

ملی چین به مصرف انرژي و همچنین یک رابطۀ یک طرفه دیگر از مصرف انرژي به سمت انتشار 
 ود دارد. کربن در این کشور وج

اکسیدکربن به ) در مطالعه خود وجود یک رابطۀ یک طرفه از حجم گاز دي1378صالح و همکاران (
کنند که به علت فزونی نرخ رشد حجم گاز و بیان می ناخالص داخلی در ایران را تأیید سمت تولید

ر ایران دمحیطی کوزنتس منحنی زیست ،اکسیدکربن نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلیدي
 شود. تأیید نمی

محیطی کوزنتس ) در مطالعه خود منحنی زیست1387این در حالی است که پورکاظمی و ابراهیمی (
کنند. مطالعه بهبودي و گلعذانی براي کشورهاي خاورمیانه را آزمون کرده و وجود آن را تأیید می

هاي دیگري هستند که رشد ) نمونه1388( اي و حقانی)، شرزه1387)، پژویان و تبریزیان(1387(
 کنند.اکسیدکربن معرفی میعنوان عوامل مؤثر بر انتشار دياقتصادي و مصرف انرژي را به

وان عامل عنکه در بسیاري از مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته، رشد اقتصادي بهبا توجه به این 
منظور جلوگیري از قف رشد اقتصادي بهشود، آیا تودر بلندمدت شناخته می زیستمحیطتخریب 

رسد؟ در این خصوص باید اشاره داشت که پیشنهاد مناسبی به نظر می زیستمحیطتخریب بیشتر 
میان رشد اقتصادي و شاخص انتشار  این است که تنها بر رابطهشاید ضعف مطالعات پیشین در 

ا توجه زیادي به نقش توسعه مالی در اند. لذتمرکز داشته 2SOو  xNO،2CO ،COهایی نظیر آالینده
 نشده است.  زیستمحیطکنار رشد اقتصادي بر کیفیت 

) ، ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادي و کیفیت Tamazian et al., 2009تامازیان و همکاران (
کشورهاي داراي سهم باال  عنوان، ژاپن، برزیل، هند و روسیه بهآمریکارا در کشورهاي  زیستمحیط
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کنند که سطوح باالتر رشد اقتصادي و توسعه مالی و بیان می مورد بررسی قرار داده 2COدر انتشار 
چه تطابق کنند که چناندهد. همچنین اشاره میزیست را کاهش میدر این کشورها تخریب محیط

سطوح باالتر منابع در جهت  توان با جذبها در جهت آزادي مالی صورت گیرد، میگذاريسیاست
گذاري مستقیم خارجی در )، انتظار داشت جذب سرمایهR&Dهاي تحقیق و توسعه (فعالیت

 را کاهش دهد.  زیستمحیطتخریب بار  ،کشورهاي مذکور

ت اي بر کیفیکنند که توسعه مالی در کشورهاي در حال توسعه نقش تعیین کنندهها بیان میآن
و اذعان دارند که بازار سرمایه و توسعه بخش بانکی همراه با سطوح باالتر  خواهد داشت زیستمحیط
یدکربن اکستر انتشار ديگذاري مستقیم خارجی، کمک شایانی در دستیابی به سطوح پایینسرمایه

 سرانه خواهد کرد.
مالی در یک قالب نهادي قوي  ) مدعی اند چنانچه توسعهTamazian&Rao, 2009تامازیان و رائو ( 

گذارد. به جا ب زیستمحیطممکن است به طور معکوس عمل کرده و اثر مخربی بر کیفیت  ،اتفاق نیفتد
 .گرددمی زیستمحیطکه توسعه مالی به واسطه وجود قالب نهادي قوي موجب بهبود کیفیت درحالی

) ، ضریب توسعه مالی Jalil&Feridun, 2011در مطالعه صورت گرفته توسط جلیل و فریدون ( 
، با اختیار کردن عالمت منفی زیستمحیطرابطۀ بین توسعه مالی و آلودگی  بلندمدتدر آزمون تعادل 

موجب  شود بلکهجایگزین نمی زیستمحیطتوسعه مالی با آلودگی  ،که در کشور چین کندآشکار می
 گردد. نیز می زیستمحیطکاهش تخریب 

جا که توسعه مالی با سایر عوامل کنند از آن) بیان میShahbaz et al., 2011شهباز و همکاران (
اثرگذار بر انتشار کربن از قبیل رشد اقتصادي و تجارت خارجی رابطه دارد، لذا سایر مطالعاتی که اثر 

ند، اکشور پاکستان بدون لحاظ عامل توسعه مالی بررسی کرده زیستمحیطاین عوامل را بر کیفیت 
اي رهکنند ضرایب برآورد شده براي متغیها اشاره مینمایی هستند. آنضرایب دچار بزرگرآورد در ب

 ،)Alam et al., 2007رشد اقتصادي، مصرف انرژي و تجارت خارجی در مطالعه عالم و همکاران (
 ومدت مقادیر بزرگتري را نسبت به ضرایب برآوردي مطالعه شهباز در بلند ،مدت و چهچه در کوتاه

ها علت را عدم لحاظ ناند. آ) براي کشور پاکستان اختیار کردهShahbaz et al., 2011همکاران (
نیز رابطه معکوس توسعه مالی  )Ibid(دانند. مطالعه شهباز و همکاران ر توسعه مالی در مدل میمتغی

 کند. را بیان می زیستمحیطبا تخریب 
 
 تخمین و برآورد مدل -3

 مقدمه .1-3

هاي گوناگون برآوردها در اقتصادسنجی است. این در حالی فرض مانایی متغیرها همواره مبناي روش
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امانا ن هاي زمانی نادرست بوده و اغلب این متغیرهااست که فرض مانایی در رابطه با بسیاري از سري
د ه ضرایب برآورهاي جعلی را در پی داشته و اعتماد نسبت بباشند. این امر امکان بروز رگرسیونمی

 برد. از بین می راشده 
هاي تصحیح و مدل 1گرنجر -جمعی مانند روش انگلهاي هممطالعات، استفاده از روش در بسیاري از

مدت و بلندمدت بین متغیر وابسته و دیگر متغیرهاي منظور بررسی روابط کوتاه) بهECM( 2خطا
جمعی، طبق نظریه هم رواج دارد. در اقتصادسنجی مدرن هاي اقتصادسنجیتوضیحی مدل در مدل

هاي زمانی از مسائل مهمی است که باید همواره در برآوردها مورد جمعی سريمانایی و هم مساله
 -یوهانسن جمعیمانا از درجه یک نباشند، روش هم توجه قرار گیرد. از آنجا که ممکن است متغیرهاي

 Pesaranژوهش حاضر از روش دیگري که پسران و پسران (تواند مفید باشد. پنمی 3جوسیلیوس

and Pesaran, 1997) و همچنین پسران و شین (Pesaran and Shin, 1999 عنوان رویکرد ) با
اگر کنند ها ثابت مینجوید. آاند بهره می) معرفی کردهARDL( 4هاي توزیعیرگرسیونی با وقفهخود

ی توزیع هايحاصل از به کارگیري روش حداقل مربعات در یک الگوي خودتوضیح با وقفه جمعیبردار هم
، در تاسهاي آن به خوبی تصریح شده به دست آید، عالوه بر اینکه از توزیع نرمال برخوردار که وقفه

 بیشتري برخوردار خواهد بود. کارآییهاي کوچک هم از اریب کمتر و نمونه
 

 تصریح مدل .2-3

کربن در کنار سایر عوامل اکسیدتحلیل اثر توسعه مالی بر انتشار دي ،از انجام پژوهش حاضرهدف 
ان مطالعات تامازی درگذاري مستقیم خارجی است. اثرگذار نظیر رشد اقتصادي، مصرف انرژي و سرمایه

 ) از یک مدلJalil&Feridun, 2011) و جلیل و فریدون (Tamazian et al., 2009و همکاران (
ذاري گاي چند متغیره جهت بررسی اثر توسعه مالی، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و سرمایهتک معادله

 استفاده شده است. زیستمحیطمستقیم خارجی بر کیفیت 
 کند.ورد میزیست را برآمیزان اثرگذاري توسعه مالی بر کیفیت محیط ،بدین ترتیب مدل لگاریتم خطی زیر

ct=β0 + β1ect + β2yt + β3fdt + β4trt + εt           (3-1) 
 میزان انتشار  tcاند. متغیرکار رفتهبه کلیه متغیرها در فرم لگاریتم طبیعی ،باال در معادله 
 عنوان شاخص کیفیتدهد که بههاي مختلف نشان میکربن برحسب کیلو تن را طی سالاکسیددي

بیانگر میزان مصرف انرژي بر حسب کیلو تن معادل نفت  tecزیست در نظر گرفته شده است. محیط

                                                                                                                   
1. Engle Grenger 

2. Error Correction Method 

3. Johansen - Juselius 

4. Auto Regressive Distributed Lag Method 
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درجه باز بودن اقتصاد را نشان  ttrشاخص توسعه مالی و  GDP ،(tfdتولید ناخالص داخلی ( tyخام، 
گذاري مستقیم خارجی در نظر عنوان شاخصی براي جذب سرمایهدهد. درجه باز بودن اقتصاد بهمی

 گرفته شده است. 
است که به  privyکه شاخص مورد استفاده براي توسعه مالی نیز، شاخص  الزم به ذکر است 

 شود:صورت زیر تعریف می
Privy      =بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی بخش بر تولید ناخالص داخلی  )2-3(  

) 3-1) رابطه (ARDLهاي گسترده (با توجه به مالحظات باال، الگوي پویاي خود توضیح با وقفه 
 شود:صورت زیر نوشته میبه 

 )3-3( 

 
 

عرض از مبدأ است. همچنین الگوي تصحیح خطاي  0bتعداد وقفه بهینه بوده و  m،در این رابطه 
 آید: ) بدست می3-4) به صورت رابطه (3-3متداول براي رابطه (

 

)4-3( 

 

 

، پسماندهاي حاصل از tEC-1، سرعت تعدیل ضرایب و در رابطه باال ضریب تصحیح خطا یعنی  
 ) است.3-1انباشتگی رابطه (تخمین مدل هم

 

 نتایج تخمین .3-3

و یا هر دو را در  I(1)و یا  I(0)توان متغیرهاي در این است که می ARDLهاي روش یکی از مزیت
نبودن آنها توسط آزمون  I(2)منظور اطمینان از مدل به کار برد. لذا در ابتدا بررسی مانایی متغیرها به

دست آمده حاکی از آن ه صورت گرفت. نتایج ب Eviews 5افزار توسط نرم 1فولر -تعمیم یافته دیکی
در سطح مانا  ecباشند. متغیر می I(1)در تفاضل اول مانا بوده و  ecاست که کلیه متغیرها به جز 

 است. I(0)بوده و 

                                                                                                                   
1.Augmented Dickey-Fuller 



 امیربابایی زیست در ایران / ابوالقاسم مهدوي و سونايبررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط

 

14 

به صورت زیر انجام  Microfit 4.1افزار ل توسط نرمبا اطمینان از مانایی متغیرها تخمین مد 
 گرفت. 

جویی داشته و طول دوره مورد بررسی را ها صرفهبیزین در تعداد وقفه -از آنجا که ضابطه شوارز 
ن عنوان بهترین مالك براي تخمینماید و با توجه به حجم نسبتاً کم نمونه، این ضابطه بهحداکثر می

منظور باال بردن دقت تخمین، حداکثر سه وقفه در برآورد مدل لحاظ شده بههمچنین  ومدل انتخاب 
 است.
 ARDL(1,0,0,0,0)بیزین به صورت  -هترین مدل را براساس معیار شوارزب Microfit 4.1نرم افزار  

 ) آمده است.  3-1طور خالصه در جدول (نتایج حاصل از تخمین مدل پویا بهو برآورد کرده 
 

 نتایج حاصل از تخمین مدل پویا .3-1جدول 

حداقل سطح معناداري 

(prob.) 
 انحراف معیار tآماره

ضرایب برآورد 

 شده
 متغیر

005/0 0342/3 0/12696 0/38522 c(-1) 
050/0 0522/2 0/15761 0/32344 y 

001/0 8922/3 0/10235 0/39837 ec 

024/0 4020/2 0/17285 0/41519 tr 

035/0 2194/2- 0/17738 -0/39368 fd 
234/0 2181/1- 0/76697 -0/93423 *INT 

0763/2 DW =  97529/0= 2R̅   97927/0= 2R 

 عرض از مبدأ *
 قیحقتمأخذ: محاسبات 

 
دهندگی باالي مدل به توان شاهد قدرت توضیحبا توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل پویا، می 

منظور بررسی عدم انحراف مدل از فروض کالسیک بهدرصد بود. همچنین  97واسطه ضریب تعیین 
ها با توجه به خروجی تخمین استفاده شده است که در ادامه نتایج آزمون 1هاي تشخیصیاز آزمون

 گردد.مدل پویا ارائه می
و حداقل سطح  083503/0وجود خودهمبستگی برابر بابراي تشخیص وجود یا عدم LMآماره -1 

درصد و مقایسه آن  5به دست آمده است. با در نظر گرفتن سطح خطاي 773/0معناداري این آماره
 شود.رد نمی با حداقل سطح معناداري، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی

                                                                                                                   
1.Diagnostic Test 
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و حداقل سطح معناداري  5591/2یا نادرست برابر با درستبراي تشخیص شکل تبعی  Fآماره -2
درصد و مقایسه آن با حداقل  5به دست آمده است. با در نظر گرفتن سطح خطاي  967/0این آماره

 .شودرد نمیسطح معناداري، فرضیه صفر مبنی بر شکل تبعی صحیح 
و حداقل سطح  12951/0براي تشخیص توزیع نرمال جمالت پسماند برابر با  LMآماره -3

درصد ومقایسه آن  5گرفتن سطح خطاي  به دست آمده است. با در نظر 937/0معناداري این آماره 
 شود.رد نمی با حداقل سطح معناداري، فرضیه صفر مبنی بر توزیع نرمال جمالت پسماند

و حداقل سطح معناداري این  3798/3براي تشخیص واریانس همسانی برابر با  LMآماره -4 
ایسه آن با حداقل سطح درصد و مق 5به دست آمده است. با در نظر گرفتن سطح خطاي  066/0آماره 

 شود.رد نمیمعناداري، فرضیه صفر مبنی بر واریانس همسانی 
 ،متغیرها است. براي این منظور میان حصول اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت ،گام بعدي

ه ذکر است، شرط اینکه آزمون همجمعی براساس روش بنرجی، دوالدو و مستر صورت گرفت. الزم ب
تغیر عنوان ماین است که مجموع ضرایب مقادیر با وقفه متغیر وابسته، که به ،جمع باشندهم متغیرها

جا که برآورد مدل پویا تر از یک باشد. از آنباید کوچک شوند،توضیحی در سمت راست مدل ظاهر می
) 3-5)، لذا فرضیه آزمون به صورت رابطه (m = 1شود (تنها یک وقفه از متغیر وابسته را شامل می

 شود:تعریف می
H0:                   (3-5) 
H1:  

 گردد:به صورت زیر محاسبه می tآماره،منظور انجام آزمون فوقبه 

             )6-3(  

، ) است که از قدر مطلق مقدار بحرانی جدول بنرجی84/4محاسبه شده برابر ( tآماره قدرمطلق 
) بیشتر است. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم 05/4درصد ( 95دوالدو و مستر در سطح اطمینان 

توان ادعا کرد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها شود. لذا میوجود رابطه تعادلی بلند مدت رد می
 ست. ) آمده ا3-2برقرار است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت به صورت خالصه در جدول (
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 نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت .3-2جدول

حداقل سطح معناداري 

(prob.) 
 انحراف معیار tآماره

ضرایب برآورد 

 شده
 متغیر

022/0 4286/2 21663/0 52612/0 y 

000/0 3250/4 14982/0 64799/0 ec 

035/0 2227/2 30384/0 67535/0 tr 

051/0 0497/2- 31241/0 64035/0- fd 
231/0 2261/1- 2394/1 5196/1- INT 
 قیحقتمأخذ: محاسبات 

 

جز داري کلیه ضرایب ب) معنی3-2بلندمدت در جدول ( نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی 
درصد معنادار است.  10نیز در سطح  fdدهد. ضریب درصد نشان می 5را در سطح  INTو fdضریب 

-گونه که انتظار میبرآورد شده از لحاظ مبانی تئوریک صحیح است. همان همچنین عالمت ضرایب

عالمت ضرایب متغیرهاي تولید ناخلص داخلی، مصرف انرژي و تجارت خارجی، وجود رابطه  ،رفت
ه دهد. عالمت منفی متغیر توسعاکسیدکربن را نشان میمستقیم بین متغیرهاي مذکور و انتشار دي

مدل بلندمدت  زیر، اکسیدکربن است. رابطهمعکوس بین توسعه مالی و انتشار دي مالی نیز بیانگر رابطه
 دهد.برآوردي را نشان می

ct= -1.5196 + 0.64799 ect + 0.52612yt- 0.64035fdt + 0.67535trt                (3-7) 
 توان ادعا کرد:با توجه به ضرایب مدل می 

=0.647991β اکسیدکربن نسبت به مصرف انرژي است. کشش انتشار آلودگی دي دهندهنشان
-درصد افزایش در انتشار دي 64799/0با  ،افزایش در مصرف انرژي یک درصد ،عبارت دیگربه

هاي اهمیت توجه به مصرف انرژي و اتخاذ سیاست ،اکسیدکربن همراه خواهد بود. بر این اساس
طور هاي پاك بهگیري به سمت انرژيچنین جهتهم سازي مصرف انرژي وجهت بهینه مناسب در

 شود.کامالً محسوسی نمایان می
=0.526122β اکسیدکربن نسبت به رشد اقتصادي است. بدین بیانگر کشش انتشار آلودگی دي
 52612/0اکسیدکربن به میزان افزایش در رشد اقتصادي، انتشار ديدرصد  کی معنا که به ازاي

 درصد افزایش خواهد داشت.  
0.64035-= 3β  ی مالاکسیدکربن نسبت به توسعهدرصدي انتشار دي 64035/0حاکی از کشش

درصدي آلودگی را به همراه  64035/0کاهش  ،افزایش در توسعه مالیدرصد  کیاي که گونهبه است.
ر حال توسعه، درحال حاضر در نیمه عنوان یک کشور دکه ایران، بهارد. بر این اساس و با توجه به ایند
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تواند با شتاب بخشیدن به توسعه مالی می ،محیطی کوزنتس قرار دارداول و صعودي منحنی زیست
کمتري را به ارمغان آورد. در سوي مقابل،  رشد اقتصادي و کاهش شیب منحنی، رشدِ همراه با آلودگیِ

را  ايتواند مشکالت عدیدهعدم توجه به کاهش انتشار آلودگی ناشی از افزایش تولید و تجارت می
 روي کشور قرار دهد.پیش

=0.675354β گذاري عنوان شاخصی براي جذب سرمایهمعرف ضریب درجه باز بودن اقتصاد به
مستقیم  گذارياکسیدکربن نسبت به جذب سرمایهتشار آلودگی ديمستقیم خارجی است که کشش ان

گذاري مستقیم خارجی، افزایش در جذب سرمایهدرصد  کیدهد. بر این اساس خارجی را نشان می
 درصد افزایش آلودگی را در پی دارد.  67535/0

، مدل ادلی بلندمدتمدت متغیرها با مقادیر تعمنظور بررسی ارتباط بین نوسانات کوتاهدر ادامه به
 ) ارائه شده است. 3-3تصحیح خطا برآورد شده و نتایج حاصل در جدول (

کند که در هر دوره (سال) چند درصد از می که ضریب جمله تصحیح خطا بیانبا توجه به این
ه ب -61478/0شود، ضریب عدم تعادل بلندمدت متغیر وابسته به سمت رابطه بلندمدت تعدیل می

مدت انتشار از عدم تعادل کوتاه 61/0دهد که در هر سال نیز نشان می ECM(-1)براي دست آمده 
 شود. همچنین کلیه ضرایب دراکسیدکربن براي رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل میآلودگی دي

 باشند.دار میدرصد معنی 5سطح 
 

 )ECMنتایج تخمین مدل تصحیح خطا( .3-3جدول

حداقل سطح معناداري 

(prob.) 
 انحراف معیار tآماره

ضرایب برآورد 

 شده
 متغیر

050/0 0522/2 15761/0 32344/0 dy 

001/0 8922/3 10235/0 39837/0 dec 

024/0 4020/2 17285/0 41519/0 dtr 

035/0 2194/2- 17738/0 39368/0- dfd 
234/0 2181/1- 76697/0 93423/0- dINT 
000/0 8422/4- 12696/0 61478/0- ECM(-1) 

0763/2 DW =  47829/02
̅R   56243/0= 2R 

 قیحقتمأخذ: محاسبات 
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 هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه -4

 نتیجه گیري. 1-4

ال پاسخ به دنب ،در اقتصاد ایران زیستمحیطپژوهش حاضر با تمرکز بر نقش توسعه مالی بر کیفیت 
قش مثبتی ن ،اکسیدکربنما توسعه مالی توانسته با کاهش انتشار دي ال بود که آیا در کشورؤبه این س

 کند؟ ایفا زیستمحیطدر بهبود کیفیت 
) و ARDLهاي توزیعی (کارگیري یک مدل خودرگرسیون با وقفهه ال فوق با بؤپاسخگویی به س 

رآورد مدل صورت گرفت. نتایج حاصل از ب 1973-2007استفاده از اطالعات آماري ایران براي دوره 
عه در ایران است. لذا توس زیستمحیطمذکور بیانگر وجود رابطه معکوس بین توسعه مالی و تخریب 

و  ستزیمحیطي در جهت بهبود کیفیت مؤثرتواند نقش اکسیدکربن میمالی با کاهش انتشار دي
 ، ضرایبجلوگیري از تخریب بیشتر آن ایفا کند. براساس برآوردهاي انجام شده در پژوهش حاضر

که  اندگذاري مستقیم خارجی با عالمت مثبت بودهمربوط به رشد اقتصادي، مصرف انرژي و سرمایه
 است.  زیستمحیطحاکی از وجود رابطه مستقیم این متغیرها با کیفیت 

نین همچ بوده، زیستمحیطه با تخریب بیشتر رشد اقتصادي باالتر در ایران همرا ،به عبارت دیگر
گذاري مستقیم خارجی نیز از طریق انتقال صنایع آالینده، موجب تخریب بیشتر جذب سرمایه

داري طور معنادر بلندمدت انتشار آلودگی در ایران به ،براساس نتایجاین پژوهش وشده  زیستمحیط
 پذیرفته است. تأثیر خارجی گذاري مستقیماز مصرف انرژي، رشد اقتصادي و سرمایه

) در خصوص اثر تقویت Tadesse, 2005توان گفت تحلیل تادسه (می ،عهبر اساس نتایج این مطال 
عه کند. به عبارت دیگر با وجود توستوسعه مالی بر پیشرفت تکنولوژي در ایران نیز صدق می کننده

یشرفت باید اشاره داشت پ ،گیرد. از سوي دیگرمالی، پیشرفت تکنولوژي با سرعت بیشتري صورت می
یکی در تکنولوژ کارآییتلقی شده و موجب تقویت  کارآییتکنولوژي، مهمترین عامل تعیین کننده 

ده و تکنولوژیکی تقویت ش کارآییگردد. بر این اساس با وجود توسعه مالی، تولید اقتصادي نیز می
و آلودگی کمتر محقق  زیستمحیطرشد اقتصادي با تحمیل فشار کمتر بر  که توان ادعا کردمی
 شود. می

ته در هاي پیشرفکارگیري تکنولوژيتوان به اثر توسعه مالی در تسهیلِ تطابق و بههمچنین می 
ی) نیز  تکنولوژیک کارآییاکسیدکربن (به دلیل اثر افزایش بخش انرژي و متعاقباً کاهش انتشار دي

گذاري در مالی یک کشور، سرمایه در حوزهیافتگی س با وجود توسعهاشاره داشت. بر این اسا
 ). Kumbaroglu et al., 2008برد (بخش انرژي را در آن کشور باال می کارآییتکنولوژي،

رشد اقتصادي در ایران با  ،این پژوهش توان گفت براساس نتایجمی ،بنابراین در یک شماي کلی
عنوان محرك و موتور رشد اقتصادي گذاري مستقیم خارجی بهمصرف بیشتر انرژي از یک سو و سرمایه
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چه رشد اقتصادي توام با شده است. حال چنان زیستمحیطشتر از سوي دیگر، منجر به تخریب بی
نجامد اتوان ادعا کرد توسعه مالی در بلندمدت به پیشرفت تکنولوژي میمی ،توسعه مالی صورت پذیرد

 و انتشار کمتر آلودگی خواهد بود. آن مصرف کمتر انرژي  هکه نتیج
واند تیابد. همچنین توسعه مالی میتخفیف می زیستمحیطاثر مخرب رشد اقتصادي بر  ،به این ترتیب
 ،گذاري مستقیم خارجی را با سطوح باالتر تحقیق و توسعه همراه ساخته و در نتیجهجذب سرمایه

وارد کشور نماید که این امر نیز کمک شایانی در  زیستمحیطهاي سازگارتر با صنایع را با تکنولوژي
 نماید.گذاري مستقیم خارجی به کشور میتقلیل تبعات منفی ورود سرمایه

 

 هاي سیاستیتوصیه. 4-2

تولید  اکسیدکربنمیلیون تن دي 5/287ها از احتراق سوخت در کلیه بخش 1378در ایران و در سال 
جز بخش کشاورزي، سایر میلیون تن افزایش یافته است. ب 5/480این رقم به  1388شده که در سال 

در کلیه  1388اکسیدکربن دارند. انتشار این گاز در سال ها سهم قابل توجهی در انتشار گاز ديبخش
 دهد.ان میها که مصرف سوخت آنها کاهش یافته، روند افزایشی را نشجز پاالیشگاهها ببخش
گونه که پیش از این نیز اشاره شد، به طور معمول در کشورهاي در حال توسعه، افزایش همان 

همراه است. اما  زیستمحیطمحیطی و کاهش کیفیت هاي زیسترشد اقتصادي با افزایش آالینده
ز امري یها نو جلوگیري از افزایش آلودگی زیستمحیطافزایش رشد اقتصادي در کنار حفظ کیفیت 

پذیر است. با توجه به مطالب فوق و با عنایت هاي هوشمندانه امکانگذاريکن نبوده و با سیاستغیرمم
 گیرد:موارد زیر مورد اشاره قرار می ،به نتایج استخراج شده از تحقیق حاضر

Ø دار بودن ضریب شاخص توسعه مالی در بررسی اثر آن بر کیفیت توسعه مالی: با توجه به معنی
 ،زیستمحیطجهت کاهش آلودگی  یید اثر توسعه مالی درأت ،و یا به عبارت دیگر زیستمحیط
ی طور کلنماید. بههاي کالن الزم و ضروري میتعمیق توسعه مالی در سیاست گذاري در راستايهدف

 دتدمبلنیابی به رشد در دست ز ابزارهاي کلیدي بالقوهتوان اظهار داشت توسعه مالی که یکی امی
اهمیت  ،این امر زیست خواهد داشت کهآلودگی محیط نیز بر کاهش اقتصادي است، اثر معناداري

همچنین با توجه به نماید. یند رشد اقتصادي را دو چندان میاتوجه به موضوع توسعه مالی در فر
زیست با در نظر گرفتن مالحظات ی محیطمعنادار میان توسعه مالی و آلودگ وجود رابطۀ

توان یم ،مالی، این اثر تقویت خواهد شد. به عبارت دیگر محیطی در تخصیص منابع در بازارهايزیست
محیطی را مد نظر قرار داد و موجب هدایت هایی در تخصیص منابع، مالحظات زیستبا اتخاذ سیاست

راي منظور اجبهتجهیز منابع  ،گردید. در این میان زیستمحیطهاي سازگارتر با منابع به سوي پروژه
که غالباً از سوي دولت و سایر نهادهاي اجتماعی و اقتصادي اجرا  زیستمحیطهاي حفاظت از پروژه
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 مین منابع مالی است، با سهولت بیشتري انجام خواهد شد.أشود و نیازمند تمی

Ø تاطالعاتی در بازار اس فیتشفا هاي دستیابی به بازارهاي توسعه یافته، ایجادیکی از راه .
مالی به  ها نیز در بازارهايا، اطالعات مربوط به آالیندگی آنهچه عالوه بر اطالعات مالی بنگاهچنان

ود، خجلوگیري از ایجاد جو منفی اجتماعی علیه  منظورهاي اقتصادي بهبنگاه ،عموم مردم انتقال یابد
هاي آالینده بیشتري در انتشار که  موجب کاهش ارزش سهام آنها خواهد شد، با مالحظه

 . 1کنندمحیطی اقدام میزیست
Ø گذاري مستقیم خارجی: اگر چه جذب محیطی در جذب سرمایهتوجه به مالحظات زیست
رود، گذاري خارجی یکی از مؤثرترین موتورهاي محرك رشد و توسعه اقتصادي به شمار میسرمایه

که از این طریق وارد کشورهاي میزبان شده و موجب تخریب  صنایعی اما توجه به آالیندگی
طور مشخص و با توجه به تمایل کشورها به شود نیز امري ضروري و حیاتی است. بهمی زیستمحیط

انتقال صنایع آالینده به خارج از مرزهاي خود، نبود قوانین بازدارنده در این خصوص، موجب تجمع 
-هاي جذب سرمایهرو ضروري است در هنگام اتخاذ سیاستاز ایناین صنایع در کشور خواهد شد. 

ی محیطوضع مقررات زیست ،اي گردد. در این رابطهبه این نکته توجه ویژه ،گذاري مستقیم خارجی
هایی در راستاي جذب صنایع در جهت ممانعت از ورود صنایع آالینده و همچنین ایجاد مشوق

ق منظور بررسی دقیکارآمد به هاي تحقیق و توسعهن وجود واحدیشود. همچنکمترآالینده، توصیه می
ا هاي سازگارتر بدهی به تکنولوژيهاي مورد استفاده، میزان آالیندگی صنایع و اولویتتکنولوژي

 رود.به شمار می مؤثرنیز اقدامی  زیستمحیط

Ø اي هتقاي تکنولوژيدر جهت ار گذاري: سیاستزیستمحیطهاي سازگارتر با جایگزینی سیاست
اي پاك هکه قابلیت جایگزینی با انرژي زیستمحیطهاي سازگارتر با موجود در کشور به سمت تکنولوژي

ي، انرژ کارآییتواند با کاهش شدت مصرف انرژي و همچنین افزایش و تجدیدپذیر را داشته باشند، می
 در جهت رشد اقتصادي همراه با آلودگی کمتر به شمار آید. مؤثرگامی 

 
 
 

  

                                                                                                                   
ها در کره جنوبی، در صورتی که به عنوان ) دریافتند که بنگاهDasgupta, S., et al. 2001داسگوپتا و همکاران (.1

 دهند.ارزش بازاري سهام خود را از دست میناقضان مقررات زیست محیطی اعالم گردند، 
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 و مآخذمنابع 

) مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادي 1387آرمن، سید عزیز، تبعه ایزدي، امین و حسین پور، فاطمه (
 .3و تجارت خارجی در ایران؛ اقتصاد مقداري، سال پنجم، شماره 
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