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 چکیده

اما برخی دیگر اعتقـاد دارنـد توسـعه     ،شودهاي محیطی میبرخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آالینده
مطالعه حاضر به بررسـی اثـر توسـعه     دهد.اي را از طریق رشد صنعتی افزایش میمالی انتشار گازهاي گلخانه

بـا اسـتفاده از    1996-2014نده نفت طی دوره کشور برگزیده صادرکن 16مالی بر آلودگی محیط زیست در 
محیط زیسـت  آلودگی روي  حکمرانی خوبعالوه بر این فاکتور، اثر  پردازد کههاي تابلویی میروش داده

توان بـه ایـن صـورت    با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می گیرد.نیز مورد بررسی قرار می
ها، به سـمت تـرویج توسـعه پایـدار (کـه شـامل حفاظـت از        صمیم گیرياي از مدیریت تتعریف نمود: شیوه
اثـر منفـی روي   مـالی و حکمرانـی خـوب    دهـد توسـعه   نشان میمطالعه حاضر نتایج  باشد).محیط زیست می

هـاي مناسـب   . بنـابراین اتخـاذ سیاسـت   دارددر کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت محیط زیست آلودگی 
 گردد.هش آلودگی محیط زیست پیشنهاد میجهت توسعه بخش مالی و کا
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توسعه مالی، آلودگی محیط زیست، حکمرانی خوب، کشورهاي برگزیده صادرکننده نفـت،   :هاکلیدواژه
 .هاي تابلوییداده

 JEL :D53 ،E44 ،G34 ،O15بندي طبقه

 

 مقدمه

آب و اکسـید   اکسیدکربن، بخاراي نظیر متان، ديهاي اخیر با افزایش گازهاي گلخانهطی سال

نیتروژن در جو زمـین، دمـاي کـره زمـین افـزایش یافتـه اسـت کـه ایـن امـر باعـث ایجـاد تغییـرات              
 (Kyoto Protocol) پیمـان کیوتـو   1997ناخوشایند در محیط زیست شده است. از این رو در سال 

بـر   مـؤثر اي کـه از عوامـل مهـم    پس از مذاکرات سنگین با هدف کـاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه    

از  کشورهاي صادرکننده نفـت  ).Halicioglu, 2009( 1تغییرات آب و هوایی هستند، به امضا رسید
یک طرف به لحاظ اتکاي اقتصادشان به نفت، منابع فسیلی و معدنی خود را براي مصـارف داخلـی   

کنند و از طرف دیگر براي دستیابی به رشـد و توسـعه بـاالتر، سـعی در     و نیز صادرات استخراج می
ترش بخش صنعت دارند که براي این کـار بعضـاً بـه صـنایعی کـه بسـیار آالینـده هسـتند، روي         گس
اي و تخریـب  اند. بنابراین انتظار بر این است که در این کشورها نیز انتشـار گازهـاي گلخانـه   آورده

محیطـی در ایـن کشـورها    محیط زیست افزایش یابد و از این رو منجر به گسترش مشکالت زیسـت 
 .گردد

مروري بر ادبیات اقتصاد محیط زیست داللت بر این دارد کـه توسـعه مـالی بـر کیفیـت محـیط        
تواند نقش مهـم و تأثیرگـذاري در   ، توسعه مالی میرسد یمبه نظر  .زیست کشورها تأثیرگذار است

توانـد  ها داشته باشد. از یک سو به دلیل اینکـه توسـعه بیشـتر بخـش مـالی مـی      کاهش انتشار آالینده

هـاي دوسـتدار محـیط    ها فراهم کنـد تـا از تکنولـوژي   هاي مالی و اعتباري الزم را براي بنگاهگیزهان
توانـد از طریـق تخصـیص    زیست در فرآیند تولید استفاده کنند. همچنین بخش مالی توسعه یافته می

بهینه منابع مالی، به عنوان یک محرك مهم در افـزایش رشـد اقتصـادي عمـل کنـد کـه در سـطوح        
زیست محیطی شود. اما از سوي دیگـر برخـی    هاي یبتخرتواند منجر به کاهش آمدي باالتر میدر
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کنند که توسعه بیشتر بخش مالی اگرچه ممکن است ) بیان میJensen, 1999محققان مانند جنسن (
-هاي صنایع و افـزایش تخریـب  تواند منجر به افزایش آلودگیرشد اقتصادي را بهبود ببخشد اما می

  ).Tamazian et al., 2009( زیست محیطی شود هاي
مفهوم توسعه مالی پس از طـرح مفهـوم سـرکوب مـالی، در دهـه هفتـاد مـیالدي، مـورد توجـه          

هـاي مختلـف   توسعه مالی از طریـق کانـال   ).2004Heshmati Molaei ,( بیشتري قرار گرفته است

طریـق تـأمین سـرمایه الزم بـراي      ) توسـعه مـالی از  1تواند بر کیفیت محیط زیست مـؤثر باشـد: (  می
هــاي زیســت محیطــی گــردد اي ممکــن اســت منجــر بــه آلــودگیهــاي صــنعتی و کارخانــهفعالیــت

)Sadorsky, 2010) ،(2هـاي دوسـتدارمحیط زیسـت    هاي مالی ممکن است بـه تکنولـوژي  ) واسطه
 ,.Tamazian et al(بهبود محیط زیسـت را بـه همـراه داشـته باشـد       تواند یمدسترسی پیدا کنند که 

هـاي مـالی کمتـر از جملـه بـراي      ) توسعه مالی ممکن است منابع مالی بیشتري را با هزینه3( )،2009

  ).Tamazian & Rao, 2010; Tamazian et al., 2009( هاي محیط زیست فراهم کندپروژه
وسـعه  توانند از درآمدهاي نفتی به عنوان یک منبع اضافی براي تمی صادرکننده نفتکشورهاي 

بخش مالی استفاده نمایند. اگر ایـن درآمـدها بـه صـورت هدفمنـد و در راسـتاي بـاال بـردن سـطح          
هـا را در  تواند به طور قابل تـوجهی انتشـار آالینـده   ها مورد استفاده قرار گیرند، میتکنولوژي بنگاه

توجـه بـه    این کشورها کاهش دهد. در مقابل، سوق دادن این منابع به سمت صـنایع آالینـده بـدون   
 ناپذیري بـر محـیط زیسـت ایـن کشـورها وارد کنـد.      تواند خسارات جبرانمحیطی میمسائل زیست

بنابراین بخش مـالی کشـورها از جملـه عوامـل مهمـی هسـت کـه بـر کیفیـت محـیط زیسـت تـأثیر             

 ها مورد توجه قرار گیرد. گذارد و باید در تحلیل می
آینـد  مـی حساب  بشر به هاي ییدارای همه جزو زیستآب، زمین، جنگل و تنوع از طرف دیگر، 

نپـذیرد، خسـارات   در مورد آنها صـورت   که ارزش حیاتی دارند و چنانچه اقدامات محافظتی کافی
-مـردم  يهـا  دولـت در این بین باید به این نکته توجه داشت که . باري به دنبال خواهد داشتفاجعه 

 هـاي  یاسـت سآمادگی پذیرش تقاضـاي سـبزها و اعمـال    ساالر احتماالً بیشتر از دولتهاي خودکامه، 

در سالیان اخیر، حکمرانـی خـوب تبـدیل بـه      ).Logerne, 2003داشت (زیست محیطی را خواهند 
موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است کـه حکمرانـی   

رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـورها طـی      کند. از طرفی هـم فراینـد   در تعیین سالمت اجتماع ایفا می
 يهـا  دغدغـه  ینتـر  مهـم هـاي زیسـت محیطـی بـه یکـی از      اي بوده که چالشاخیر به گونه يها دهه
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سیاست گذاران تبدیل شده است. بنابراین با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانـی خـوب یعنـی    
کـه شـامل حفاظـت ازمحـیط     ها به ترویج توسعه پایـدار ( گیرياي که در آن، مدیریت تصمیمشیوه

 ).Lashkarizadeh & Ashrafi, 2011( زیست است) بیانجامد
دهد که توسعه مالی اثر مستقیم بر مصرف انرژي شایان ذکر است برخی مطالعات اخیر نشان می

اي تـأثیر  ) و به این ترتیب بر انتشـار گازهـاي گلخانـه   Sadorsky, 2010دارد (به عنوان مثال مطالعه 

نشـان داد کـه توسـعه مـالی      )1999( Jensen ). از سوي دیگرet al., 2009 Tamazian(گذارد می
 دهد. اي را از طریق رشد صنعتی افزایش میانتشار گازهاي گلخانه

ي این است که اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست، به شرایط خاص بحث فوق نشاندهنده
هـاي  و در کشـورهاي مختلـف، بـه دلیـل تفـاوت      )Shahbaz et al., 2011( کشـورها بسـتگی دارد  

اي، نهادي و ... اثرگذاري متفاوتی ممکن است داشـته باشـد. بنـابراین در مطالعـه حاضـر، بـر       توسعه

 شاخص حکمرانی خوب به عنوان یکی از متغیرهاي نهادي تأکید شده است.
و جـذب   حکمرانی خوب به عنوان فرصتی براي امنیت اقتصـادي، بهبـود محـیط کسـب و کـار     

سرمایه گذاري داخلی و خارجی از طریق شـش شـاخص کنتـرل فسـاد، حاکمیـت قـانون، کیفیـت        
-اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهاي بـین  قوانین ومقررات،

 .شود یمالمللی بررسی 
یـل فرضـیه   همچنین مطالعات متعددي براي بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست از تحل

اند. براسـاس ایـن فرضـیه، در مراحـل اولیـه      استفاده کرده EKC(1منحنی زیست محیطی کوزنتس (

توسعه اقتصادي، با افزایش درآمد، میزان آلودگی و تخریب زیست محیطی بیشتر شـده و سـپس بـا    
وارد شدن تدریجی به مراحل میانی و پایـانی توسـعه اقتصـادي، میـزان آلـودگی و تخریـب زیسـت        

 Uیابد. در واقع منحنی زیست محیطـی کـوزنتس، مبـین یـک ارتبـاط بـه شـکل        حیطی کاهش میم
 معکوس بین آلودگی زیست محیطی و رشد اقتصادي است. 
با تأکید بر حکمرانـی   زیست محیط در این تحقیق سعی شده است تأثیر توسعه مالی بر آلودگی

مـورد بررسـی قـرار     1996-2014 طـی دوره زمـانی   صادرکننده نفـت در کشورهاي منتخب  خوب
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هاي کنونی در رابطه با گـرم شـدن کـره زمـین، کیفیـت هـوا و سـایر مسـائل         گیرد. با توجه به بحث
ریـزان و  تواند برنامهمحیطی، درك بهتري از رابطه بین توسعه مالی و محیط زیست میجدي زیست

 .ی یاري دهدمحیطهاي زیستگذاران کشورها را در تعیین و تصویب سیاستسیاست
در بسیاري از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، میزان انتشار گاز دي اکسـید کـربن جهـت    

حیط زیست به کار رفته است، در این پژوهش نیز میـزان انتشـار ایـن گـاز بـه عنـوان       مبیان آلودگی 

 شاخص آلودگی محیط زیست (متغیر وابسته) در نظر گرفته شده است.
اله از پنج بخش تشکیل شـده اسـت. پـس از مقدمـه در بخـش دوم بـه بیـان        در این راستا این مق

سوم به بیان مبـانی نظـري   آنگاه در بخش ایم. مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق پرداخته
و متغیرهاي مـدل معرفـی گردیـده     ، مدل مورد استفادهموضوع پرداخته شده است. در بخش چهارم

گیـري  بیان جمـع بنـدي و نتیجـه    پنجم نیز به، در بخش ایمرد مدل پرداختهاست و به بیان نتایج برآو

  .شده استپرداخته 
 

 پیشینه تحقیق

مطالعات تجربی انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش به دو دسته تقسیم (مطالعـات خـارجی   

ه مـالی را بـر   و مطالعات داخلی) شده است. در هر کدام از این تقسیم بندي، مطالعاتی که اثر توسـع 
اند و همچنـین مطالعـاتی کـه نقـش حکمرانـی را بـر آلـودگی        آلودگی محیط زیست بررسی کرده

 اند، ذکر شده است.  محیط زیست بررسی کرده

 
 مطالعات خارجی -الف

(2004) Copeland & Taylor تحـت تـاثیراثر    توانـد  یمـ شـدت نشـر آلـودگی     داشت که بیان
قرار گیرد. در سـطوح   شود یمست محیطی که توسط دولتها اعمال سیاسی یعنی قوانین و الزامات زی

اثـر کمـی روي کـاهش     و باشـند  یمغیرکارا  یباًتقرپایین فعالیت اقتصادي، قوانین مبارزه با آلودگی 
. در باشـیم  یمچراکه براي تنظیم یک سیستم قانونمند کاهش آلودگی نیازمند هزینه  آلودگی دارند.

در ل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقـدار تعیـین شـده اسـت.     سطوح پایین درآمدي تمای

این حالت تنظیم یک سیستم قانونمند کاهش آلودگی ارزشی نـدارد و بـا نبـود چنـین سیسـتمی نیـز       
. امـا در سـطوح بـاالي درآمـدي و بعـد از      یابـد  یمـ آلودگی مطمئناً همراه با رشد اقتصادي افزایش 
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کـه در مرحلـه کـاهش     یابـد  یمآمدي، شدت نشر آلودگی کاهش رسیدن اقتصاد به یک آستانه در
 رود یمـ . بنـابراین انتظـار   انـد  شـده آلودگی سیاستهاي مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید 

شدت انتشار آلودگی بـه علـت  وضـع واجـراي قـوانین       همراه با رشد اقتصادي و افزایش درآمدها،
 .زیست محیطی کاهش یابد

Morita & Zaelke  (2005) حاکمیـت قـانون، حکمرانـی خـوب و     "تحـت عنـوان    يا مقالهدر

 بـه عنـوان  ، پایـدار  و توسـعه  حکمرانـی خـوب   قـانون،  حاکمیت بین رابطه بررسیبه  "توسعه پایدار
. ایـن مقالـه   پـردازد  یمـ  قابـل اسـتفاده اسـت،    توسـعه یـافتگی  در مسـیر   سازمان توسط ابزارهایی که

حکمرانی خـوب را   حاکمیت قانون و ترویج براي مختلف يها سازمان طتوس انجام شده يها تالش
 و اجـراي قـانون   رعایت تقویت و پایدار، به منظور دستیابی به  توسعه دهد یمنشان  وکرده  توصیف
بـه   دسـتیابی  اي بـراي شالوده حکمرانی خوب حاکمیت قانون و است که اتفاق نظر نیاز است. مورد

 حاکمیـت قـانون و   تـرویج  درزیادي  يها طرح اخیر يها سالد. در طول هستن پایدار توسعه اهداف
قابـل تـوجهی    هاي یشرفتپو مختلف انجام گرفته  توسط نهادهاي جهان در سراسر حکمرانی خوب

زیسـت   و مقررات قوانین از اي یندهفزاتعداد  و ها تالش این با وجود با این حال و. حاصل شده است
قابـل   داشـته اسـت. ایـن مقالـه بخـش      سیر نزولـی  عمومی بهداشت و محیط زیست کیفیت، محیطی

 قـوانین  مطابقت  قانون اجرا شـده بـا   عدمیا  و اجراي قانون،عدم  به دلیل توجهی از این شکست  را 
ایـن  بـر   تـوان  یمـ  و اجـراي قـانون   بر اطاعت تمرکزتقویت  با تالش و .داند یمموجود (وضع شده) 

 پیشـبرد  براي حیاتی سرمایه گذاري جود یک قانون عملی قوي، یکبنابراین و غلبه کرد. مشکالت

 پایداراست. توسعه

Harman (2005) رابطـه بـین حکمرانـی خـوب و انطبـاق و اجـراي       "اي تحـت عنـوان   مقاله در

ي تـاثیرات ایـن   به بررسی اصول حکمرانی خوب و بیان شـواهد تجربـی در زمینـه     "زیست محیطی
اي که طیف گسـترده  گیرد یمیست محیطی  پرداخته است؛ و نتیجه الگو در تصمیم گیري درست ز

توانند به کار گرفته شوند، اما ها براي حمایت از محیط زیست وجود دارند که میاز ابزارها و روش

باید با اصول حکمرانـی خـوب    ها آنبودن و کمک به سازگاري با توسعه محیط زیست،  مؤثربراي 
فایده بودن رقابت کند که مقررات منجر به بیبانک جهانی بیان می ترکیب شوند، و طبق مشاهدات

هاي رایج، استانداردهاي باالي زیست محیطی در کشورهاي صـنعتی،  شود و برخالف برداشتنمی
 شان نشده است.المللیتر آمدن رقابتهاي بینسبب پایین
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 (2009) Tamazian et al., ار دي اکسـید کـربن را بـراي    توسعه اقتصادي و مالی را بر انتشـ  اثر
 يها دادهبه منظور تخمین از  ها آنبررسی کردند.  1993-2004اقتصاد در حال گذار، طی دوره  24

. مدل مورد استفاده آنان برگرفته از مقاله اند نمودهپانل و از منحنی زیست محیطی کوزنتس استفاده 
انـد.  بهـره بـرده   1تعـدیل یافتـه اسـتاندارد   از رویکـرد فـرم    هـا  آن. باشـد  یم) 2001تالوکدر و میزنر (

شـاخص ارزش بـازار    SMVAمتغیرهاي استفاده شده در تحلیل که نشانگر توسعه مالی است شـامل:  

سـرمایه   FDI، دهـد  یمـ را نشـان   GDPسهام است که در واقع سهم کل سهام مبادله شده نسـبت بـه   
متغیر موهـومی بـراي    FLیه، حساب سرما CACنرخ سپرده بانکی،  DBAگذاري مستقیم خارجی، 

توسعه اقتصادي و توسـعه مـالی    دهد یم. نتایج آنان نشان باشند یمباز بودن مالی  FOآزادي مالی و 
شود. همچنین از دیگر نتایج ایـن مطالعـه ایـن اسـت کـه      منجر به کاهش انتشار دي اکسید کربن می

-د کربن کمـک شـایانی مـی   تجاري و اصالحات بخش مالی به کاهش انتشار دي اکسیآزادسازي 

 کند.  
Tamazian & Rao (2010)  رویکرد  با استفاده ازGMM   به بررسی پیوند بین توسـعه مـالی و ،

هـاي  اقتصاد در حال گـذار، طـی سـال    24کیفیت زیست محیطی و توسعه مالی و کیفیت نهادي در 
سـت محیطـی کـوزنتس و    اند. نتایج این مقاله حاکی از تأیید فرضیه منحنی زیپرداخته 2004-1993

 اهمیت توسعه مالی و کیفیت نهادي در کارایی زیست محیطی است. 

Bello & Abimbola  (2010)  به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست براي کشـور
. همچنین باشد یمنیجریه پرداختند. نتایج آنان بیانگر اثر مثبت توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست 

و افـزایش سـرمایه گـذاري     باشـد  ینمـ ادند منحنی کوزنتس براي مـورد نیجریـه برقـرار    آنان نشان د
 .گردد یم CO2مستقیم خارجی باعث کاهش انتشار گاز 

Jalil & Feridun  (2011)مقاله خود اثر توسعه مـالی، رشـد اقتصـادي و مصـرف انـرژي را       در
اند. هـدف  بررسی قرار داده مورد ARDLروي آلودگی زیست محیطی در چین با استفاده از روش 

اصلی این مقاله بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین توسـعه مـالی و آلـودگی زیسـت محیطـی      

ي عدم شرکت توسـعه  دهندهاست.  براساس نتایج این مقاله ضریب توسعه مالی منفی است که نشان

________________________________________________________________ 

1- Standard reduced-form 
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آلـودگی زیسـت   مالی در مخارج آلودگی زیست محیطـی بـوده و توسـعه مـالی منجـر بـه کـاهش        
 محیطی شده است.  نتایج حاکی از وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در مورد چین است.  

Richard  (2010)کشـور بـا    36ثبـاتی بـازار مـالی و انتشـار دي اکسـید کـربن در       به بررسی بی
ر پرداخت. نتایج مطالعه بیانگر اثـرات مفیـد و مـؤث    1981-2007استفاده از روش پنل دیتا طی دوره 

را با انگیـزه افـزایش ارزش سـهام بـه      ها بنگاهثبات مالی بر محیط زیست است. چرا که توسعه مالی، 

تـر  شود. همچنین، بازار سـرمایه کارآمـد امکـان اجـراي آسـان     حفظ بهتر محیط زیست رهنمون می
 هاي همسو با محیط زیست را فراهم کرده و مشکالت ناشی از اطالعـات نامتقـارن را کـاهش   پروژه

 دهد. می

Shahbaz  (2010) با استفاده از روشARDL ثباتی مـالی بـر آلـودگی محـیط     به بررسی اثر بی
پردازد. نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط بلندمدت و مثبـت  می 1972-2009زیست پاکستان طی دوره 

 ثباتی مالی بر آلودگی محیط زیست است. بی

Shahbaz et al., (2011) 1وش با استفاده از ر
ARDL  توسعه مـالی بـر مصـرف     یرتأثبه بررسی

پرداختنـد. نتـایج تخمـین بیـانگر      1974-2009انرژي و انتشار دي اکسید کربن پاکسـتان طـی دوره   
ي بلندمدت بین توسعه مالی و مصرف انرژي و انتشار دي اکسیدکربن اسـت. همچنـین نتـایج    رابطه

هاي این مطالعه، تمرکز کند. براساس یافتهیتحقیق وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس را تأیید م
 کند.  ها بر توسعه مالی به کاهش آلودگی محیط زیست کمک شایانی میسیاست

Shahbaz et al., (2011)        به بررسی اثر توسعه مـالی، رشـد اقتصـادي، مصـرف سـوخت و بـاز

 1965-2008طـی دوره   ARDLبودن تجاري بر محیط زیست آفریقاي جنوبی بـا اسـتفاده از روش   
دارند رشد اقتصـادي  پرداختند. نتایج مطالعه بیانگر رابطه بلندمدت متغیرهاي است. همچنین بیان می

اي را افـزایش داده اسـت. امـا توسـعه مـالی موجـب کـاهش تولیـد گازهـاي          تولید گازهاي گلخانه
رف گـردد. زیـرا مصـ   اي گردیده و وجود منحنـی زیسـت محیطـی کـوزنتس نیـز تأییـد مـی       گلخانه

گـردد. براسـاس نتـایج تخمـین بـاز بـودن       سوخت منجر به ایجاد اثرات مخربی بر محیط زیست مـی 

 گردد. هاي زیست محیطی میتجاري منجر به کاهش رشد آالینده

________________________________________________________________ 

1- Autoregressive Distributed Lag 
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Shahbaz et al., (2011) اي به بررسی رابطه بلندمدت تعادلی بین تولید گازهاي گلخانهCO2 ،
نـرژي و رشـد جمعیـت در پاکسـتان بـا اسـتفاده از الگـوي        توسعه مالی، رشـد اقتصـادي، مصـرف ا   

ARDL  پرداختند. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت بین متغیرهاسـت. هـم   1974-2009طی دوره-

و رشد اقتصـادي، رشـد    CO2 يا گلخانهچنین بیان داشتند توسعه مالی باعث کاهش انتشار گازهاي 
 اعالم کردند.  CO2 يا گلخانهبراي تولید گاز  جمعیت و مصرف انرژي را به عنوان عوامل اصلی

(2011) Zhang   در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گازCo2  در چین طی دوره
جمعی یوهانسن، آزمون علیـت گرنجـري و   هایی مانند بردار همپرداخت و از تکنیک 2009-1994

توسـعه مـالی چـین در افـزایش تولیـد گازهـاي       تجزیه واریانس استفاده کـرد. نتـایج نشـان داد کـه     
هـاي مـالی از   چنین انـدازه و مقیـاس واسـطه   کند. هماي به عنوان یک محرك مهم عمل میگلخانه

هـاي مـالی بـه مراتـب     هاي توسعه مالی اهمیت بیشتري دارد. امـا اثـر کـارآیی واسـطه    دیگر شاخص

تـري روي انتشـار کـربن دارد و    تاً بـزرگ تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثـر نسـب  ضعیف
FDI  به علت سهم کوچک آن ازGDP  .کمترین تأثیر روي انتشار کربن دارد 

 (2013) Ozturk & Acaravci  بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشـد اقتصـادي و مصـرف    به
. نتـایج نشـان   جمعی پرداختنـد در ترکیه با استفاده از هم 1960-2007در دوره  Co2انرژي بر انتشار 

شـوند و  مـی  Co2داد در بلندمدت تجارت، رشد اقتصادي و مصرف انـرژي باعـث افـزایش انتشـار     
EKCچنین فرضیه معنا است. هممتغیر توسعه مالی بی

 در ترکیه تأیید شد. 1
Shahbaz et al.,  (2013a)        به بررسی اثر توسعه مـالی بـا رشـد اقتصـادي و مصـرف انـرژي بـر

در مالزي پرداختند. نتایج نشان داد توسعه مـالی در مـالزي سـبب     1971-2011ره در دو Co2انتشار 
 شده است. Co2کاهش و مصرف انرژي و رشد اقتصادي موجب افزایش انتشار 

Shahbaz et al., (2013b) اي دیگر به بررسی اثـر رشـد اقتصـادي، مصـرف انـرژي،      در مطالعه
در انـدونزي پرداختنـد. در    1975-2011در دوره  Co2توسعه مالی و بـاز بـودن تجـارت بـر انتشـار      

ها سرانه اعتبار حقیقی داخلی به بخـش خصوصـی بـه عنـوان معیـار توسـعه مـالی در نظـر         مطالعه آن

 Co2گرفته شد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادي و مصرف انرژي در اندونزي باعث افزایش انتشار 

________________________________________________________________ 
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بـرعکس   Uچنـین رابطـه   شوند. هماهش آن میشود در حالی که توسعه مالی و تجارت سبب کمی
 نیز تأیید شد.  Co2بین توسعه مالی و انتشار 

 
 مطالعات داخلی -ب

Lotfali Pur et al., )2014 (     به بررسی تأثیر رشد اقتصادي، تجارت و توسـعه مـالی بـر کیفیـت
وسـعه مـالی و   پرداختند. نتایج این مطالعه نشـان داد ت  1970-2011 محیط زیست در ایران طی دوره

. همچنـین افـزایش درجـه بـاز بـودن      گـردد  یمـ رشد اقتصادي سبب افزایش تخریب محیط زیسـت  

 .  شود یمتجاري در ایران منجر به کاهش تخریب محیط زیست 
 

 مبانی نظري

مـورد توجـه قـرار گرفتـه      یـراً اخاز آنجایی که بررسی موضوع اثر توسعه مالی بر محیط زیست، 

و  اند داشتهبه رابطه توسعه مالی و محیط زیست  يا اشارهالل مطالعاتی که است، در این قسمت از خ
 تـوان  یمـ ، انـد  نمـوده نیز بر اساس مطالعات اندکی که رابطه توسعه مالی و محیط زیست را بررسـی  

 اثر گذاري توسعه مالی بر محیط زیست را به صورت زیر بیان نمود: يها کانال

 Tamazianر محیط زیست را به صورت جدي بررسی کردند اولین کسانی که اثر توسعه مالی ب

et al.,  24اثر توسعه اقتصادي و مالی را بر انتشار دي اکسید کربن بـراي   2009بودند. آنان در سال 

اقتصاد در حال گذار، بررسی نمودند. آنان به ایـن نتیجـه رسـیدند توسـعه اقتصـادي و توسـعه مـالی        
شود. از نظـر آنهـا توسـعه مـالی بـه طـور کلـی از طریـق         ربن میمنجر به کاهش انتشار دي اکسید ک

. نظـام  گـذارد  یماي و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادي اثر تجمیع و تجهیز منابع سرمایه

گیرنـدگان  اندازکننـدگان بـه وام  کنـد و سـرمایه را از پـس   اي را بازي میکارآي مالی، نقش واسطه
وري کند. هر چـه بهـره  گذاري مولد و سودده هوودایت میهاي سرمایهوژهانتقال داده و به سوي پر

 .گذاري بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصاد نیز باالتر خواهد بودسرمایه
گیري در زمینه مالی و توزیع بهتـر منـابع مـالی و    بنابراین توسعه بخش مالی موجب بهبود تصمیم

شود. توسعه مالی بـه عنـوان مجرایـی    حیطی میهاي زیست متسریع رشد اقتصادي و کاهش آالینده

) نیـز توسـعه مـالی در    Sadorsky )2010هاي همسو با محیط زیست است. از نظـر  در جهت فناوري
ماننـد افـزایش سـرمایه گـذاري مسـتقیم       هایی یتفعالواقع تصمیم یک کشور براي اجازه و افزایش 
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 بازار سهام است. هاي یتفعالخارجی، افزایش فعالیتهاي بانکی و افزایش 
 (1995) Antle & Heidebrink     کـه پیشـرفت فنـاوري     کننـد  یمـ در خـالل مطالعـه خـود بیـان

 يهـا  نهادههاي جانشین کمتر آلوده کننده به جاي موجب تغییر در ترکیب کاالهاي تولیدي و نهاده
لـل فقیـر   . تغییر فناوري بر این باور تاکید دارد که مشود یممخرب محیط زیست و کاهش آلودگی 

براي باال بردن درآمد خود تمایل به آلوده کردن محیط زیست دارنـد. در مراحـل ابتـدایی توسـعه،     

شهروندان در تالش براي دستیابی به رشد درآمدي بـاالتر موجـب آلـودگی هـر چـه بیشـتر محـیط        
ستفاده . در مقابل، در سطوح درآمدي باالتر افزایش توان مالی ملتها، متداول شدن اشوند یمزیست 

از فناوري کمتر آلوده کننده و بهره گیـري از فنـون جدیـد همـراه بـا رشـد درآمـد، سـبب کـاهش          
. در عین حال بـا افـزایش سـطح درآمـد، تقاضـا بـراي کیفیـت محـیط زیسـت نیـز           شود یمآلودگی 
 . رود یم، زیرا کیفیت محیط زیست در این مرحله یک کاالي لوکس به شمار یابد یمافزایش 

کاالهـاي   ارائـه گر، نقش دولت در اقتصاد محیط زیست بیش از هـر چیـز بـه نحـوه     از طرف دی
 هـا  دولـت . امـروزه ظرفیـت   گردد یمعمومی (مانند حفاظت از محیط زیست) و کیفیت آنها مربوط 

. زیرا سیاست گـذاري عمـومی بـه تقویـت     شود یمدر فراهم نمودن کاالهاي عمومی، محدود تلقی 
براي سرمایه فراملی متمرکز شده است. یعنی فراهم آوري کاالهایی فضاي سرمایه گذاري مطلوب 

، حمایت از تکنولوزي هـاي نـو، فـراهم سـازي خـدمات      ها ساختمانند سرمایه انسانی، تقویت زیر 
عمومی ضروري جهت یک کیفیت زندگی و برقراري یک محـیط مناسـب سیاسـتگذاري عمـومی     

اخیر به دلیل گسـتردگی   يها سالار گرفته است. در قر ها دولتبراي سرمایه گذاري در دستور کار 

آثار خارجی (آلودگی و تخریب) ضرورت انجام اقـدام از سـوي دولـت کمتـر مـورد تردیـد قـرار        
 گرفته است.

، شناسـایی  هـا  دولتکانون مباحث پیرامون نقش مخرب زیست محیطی  بیلی و برایانتبه اعتقاد 
ولت است. در واقع دولت از یک طرف نقش توسـعه  و تصدیق تعارض ذاتی و مستمر در کارکرد د

حمایت گر، محافظ و مسئول محیط زیست طبیعی را بایستی ایفـا نمایـد،   گر و از طرف دیگر نقش 

کشورهاي در حـال توسـعه پـس از جنـگ      يها دولتو کارکردهاي  ها یهروو این تضاد موجود در 
گیري فرآیندهاي رشد و توسعه و شکل  و با اوج )Bryant & Bailey, 1997( باشدجهانی دوم می

توسعه صنعتی در کشورهاي در حال توسعه وضعیت محیط زیسـت ایـن کشـورها     يها برنامهگیري 
 قرار گرفته است.   يا کنندهدر وضعیت نگران 
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. در عـین ایـن   باشـند  یمـ در بسیاري از موارد دولتها خود عامل تخریب و انحطاط محیط زیست 
 گیریم ینمکنیم که اقدامات دولتها بایستی تماماً صحیح باشند، اما در نظر که ما عادت داریم تصور 

ناکـامی دولـت در مواجهـه    «با محیط زیست ندارند و ایـن را   که سیاستهاي دولت در ظاهر ارتباطی
گویند. بدیهی است، از آن جایی کـه بازارهـا نیـز در ایـن ارتبـاط نـاموفق       » با مسائل زیست محیطی

این سیاست کلی باید مبتنی بر یافتن توازن مناسـبی بـین بازارهـا و مـداخالت دولتـی،      ، بنابرمانند یم

 باشد.
 

 معرفی متغیرهاي مدل

باشد. از آنجا که ایـن  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست می

د مطالعـه  هاي پنـل دیتـا در گـروه کشـور مـور     باشد، از دادهي بین کشوري میپژوهش یک مطالعه
 استفاده شده است. 1996-2014ي (کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت) طی دوره

بدین منظور متغیرهاي رشد اقتصادي، توسعه مالی، مصـرف سـرانه انـرژي، حکمرانـی خـوب و      

 انتشار دي اکسید کـربن را در چهـارچوب یـک مـدل سـاده چنـد متغیـري بـه پیـروي از مطالعـات          
et al., Tamazian )2009( ،Tamazian& Rao )2010(      در نظر گرفته شـده اسـت. همچنـین بـه

ــروي از      &Selden & Song )1994 ،(Grossman & Krueger )1995،( Getznerپی

Friedl)2003 ،(.,Shahbaz et al )2010(  از یک تصریح خطی لگاریتمی جهت بررسی اثر توسعه
طی لگاریتمی نسبت به تصـریح خطـی   مالی بر آلودگی محیط زیست استفاده شده است. تصریح خ

هاي تجربی سـازگار و مـؤثرتري را   ساده برتري دارد، چرا که در مقایسه با تصریح خطی ساده یافته
 Copeland & Taylor کند. همچنـین متغیـر حکمرانـی خـوب را بـه پیـروي از مطالعـات       فراهم می

نگـاهی گـذرا بـه مطالعـات      ایـم. در معادلـه وارد کـرده   )2007( Morita & Duewood) و  2004(
صورت گرفته در این حوزه نشان از اهمیت فراوان و غیر قابـل انکـار ایـن موضـوع و فضـاي خـالی       

کارهاي بیشتر دارد. بطوریکه برخی از مطالعات اثر توسعه مالی بر محیط زیست  را مثبـت و برخـی   
دو متغیر وجود دارد. ایـن مطالعـات   بنابراین هنوز فضاي ابهام آمیز بر اثر این  اند گرفتهمنفی در نظر 

مختلفـی چـون    يهـا  مـدل اند این اثر را در چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی تالش کرده

GMM ،ARDL    متفـاوت در محاسـبه    يهـا  شـاخص ، پانل دیتا و ...  همچنـین از طریـق اسـتفاده از
کشـورهاي مختلـف بررسـی    توسعه مالی و نیز در طی سالهاي مختلف و با توجه به مـدل در گـروه   
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نمایند. آنان از این طریق سعی نمودند به مدلی تا حد امکان جامع با در نظر گرفتن تمامی متغیرهاي 
گذار و مدلی کم نقص دست یافته تا با اعتماد بیشتري در مورد اثر منفی یا مثبت توسـعه مـالی    یرتأث

موجود مبنی بر اثر یـک محـیط حکمرانـی    بر محیط زیست نظر دهند. عالوه بر این با توجه به مبانی 
منفی توسعه مالی بر محیط زیست در این مطالعه سعی گردیده خالء عـدم اسـتفاده    یرتأثمطلوب در 

هم زمان از دو متغیر حکمرانی (به عنوان یک متغیر نهادي نشان دهنـده محـیط نهـادي کشـورها) و     

ا آوردن متغیـر اثـر متقابـل حکمرانـی بـر      توسعه مالی در تابع محیط زیست را پر نموده و همچنین بـ 
 توسعه مالی همبستگی احتمالی موجود بین این دو متغیر مستقل را مرتفع گرداند. 

تـوان اینگونـه بیـان نمـود کـه ایـن       نوآوري مطالعه حاضـر را مـی  بنابراین پیرو مطالب بیان شده، 
ه مـالی و حکمرانـی بـر محـیط     گـذار توسـع   یرتـأث مطالعه با در نظر گرفتن هم زمان دو متغیر مهم و 

سنجی با خصوصیت جامعیت و پایین بودن احتمال خطـا (پانـل دیتـا) و     يها مدلزیست در یکی از 

همچنین با انتخاب گروه کشوري مناسب (که با توجـه بـه موضـوع مـورد مطالعـه از همگنـی بسـیار        
سعه مـالی بـر محـیط زیسـت     ) سعی نموده با اعتماد بیشتري در مورد اثر توباشد یمباالیی برخوردار 

به صورت  1996-2014زمانی  ي مورد نظر در دورهتوجه به مطالب مذکور، معادله سخن بگوید. با
 زیر قابل ارائه است:
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پـیش از نـام متغیرهـا گـواه      Log∆معادله فوق به صورت نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 

ه این مطلب است. در این معادل
itCO2log دهنده رشد انتشار دي اکسید متغیر وابسته است، که نشان

تولیـد ناخـالص    کربن به عنوان شاخص آلـودگی زیسـت محیطـی اسـت. متغیرهـاي مسـتقل شـامل       

)، مصـرف سـرانه انـرژي    GDPP2)، توان دوم تولید ناخالص داخلـی سـرانه (  GDPPداخلی سرانه (
)EN شاخص حکمرانی خوب  ،()GII) و شاخص توسعه مالی (FIباشـد. در ادامـه بـه تعریـف     ) می

 پردازیم.هر یک از متغیرها می
به عنوان شاخص بیان کننـده آلـودگی، بـه ایـن علـت       CO2 يا گلخانهشاخص میزان انتشار گاز 

بشـر مربـوط بـه     هـاي  یتفعالناشی از  يا گلخانهدرصد از آثار  60حدود  اوالًانتخاب شده است که 

فسیلی است که متأسفانه در حـال   يها سوخت. منبع اصلی انتشار این گاز میزان باشد یم CO2ار انتش
. صـنعتی شـدن منجـر بـه بهـره      باشد یماقتصادي صنعتی  يها نظامحاضر ابزار اصلی تولید انرژي در 
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فسیلی زغال، گـاز و نفـت جهـت تولیـد و حمـل و نقـل شـده اسـت.          يها سوختبرداري فشرده از 
و غلظـت ایـن گـاز از سـال      گـردد  یمبه اتمسفر  CO2فسیلی موجب آزادشدن  يها سوختاحتراق 

کـه منجـر بـه     باشد یم% افزایش یافته است و این مؤلفه یکی از مهمترین گازهایی 33تاکنون  1800
شود. از دالیـل دیگـر   گرم شدن کره زمین شده به این جهت به عنوان آلودگی فرامرزي شناخته می

توان به در دسترس بودن اطالعات آن بـراي دوره زمـانی طـوالنی و بـراي     اخص، میانتخاب این ش

بیشتر کشورها اشاره کرد. در مطالعات زیادي از آمار و ارقام این متغیر به عنـوان شـاخص آلـودگی    
 Barqi تـوان از مطالعـه  محـیط زیسـت اسـتفاده شـده اسـت. از جملـه ایـن مطالعـات در ایـران مـی          

Oskouei )2008 و (& Moradhasel Pajouyan )2007(   گیـري ایـن   ... نام برد. واحد انـدازه و
 باشد که در مطالعه حاضر به صورت سرانه مشخص شده است.متغیر تن می
GDPP )GDPP2      2010): در مطالعه حاضر تولید ناخالص داخلی سـرانه بـه قیمـت ثابـت سـال 

 استخراج شده است. 1(برحسب دالر آمریکا) از آمار و اطالعات بانک جهانی

EN        مصرف سرانه انرژي به عنوان یک شـاخص مهـم در بخـش انـرژي از تقسـیم کـل انـرژي :

باشـد.  آید. واحد آن هزار تن نفت خـام بـه ازاي هـر نفـر مـی     مصرفی نهایی بر جمعیت به دست می
 هاي این شاخص از بانک اطالعاتی جهانی استخراج شده است.داده

GII :نکتـه مهـم   بـر اسـاس ایـن    براي اندازه گیري اثر سیاسـی   خوب یانتخاب شاخص حکمران
محـیط زیسـت تـا زمـانی کـه مـردم        يهـا  بحـث که هیچ سیاست زیست محیطی در پاسخ بـه   ،است

و بهبود محیط زیسـت در   گیرد ینمآگاهی پیدا نکرده و خواستار محیط زیست بهتر نباشند صورت 

بل نیازهاي مردم براي داشتن محـیط زیسـت پـاك    دولتها در مقا مؤثرواکنش  یرتأثتحت  حالتاین 
و رسیدن بـه   دهند یمجامعه را در جهت ترجیحات مردم سوق  ،باال با بلوغ سیاسی يها دولتاست. 

بیـانگر میـزان    تـوان حکمرانـی را  این بلوغ سیاسـی در گـرو حکمرانـی خـوب اسـت. بنـابراین  مـی       
. این شاخص از میـانگین  ت محیطی دانستپاسخگویی دولت به نیازهاي مردم در مقابل مسائل زیس

شاخص قدرت پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، مبارزه با فسـاد و اثـر    6

 . (Ashrafi Pour, 2012)به دست آمده است بخشی دولت

________________________________________________________________ 

1- www.worldbank.org 
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FI     در مطالعـه حاضـر بـه پیـروي از :)Kunt & Levine, 1996-Demirgüç(   از شـاخص مـالی ،
به صـورت درصـدي    ) اعتبارات مالی مهیا شده براي بخش خصوصی1شاخص  مرکب براساس دو

استفاده شده  GDP) اعتبارات مالی مهیا شده توسط بخش بانکی به صورت درصدي از GDP ،2از 
 که به صورت زیر محاسبه شده است:

)2( 
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شاخص توسعه مالی مرکب،  FIکه در آن 
JF  شاخص مالیj،ام

JF  هـاي  میانگین شـاخصFj  و
M ) است.2تعداد شاخص توسعه مالی ( 

 ینتـر  مهـم : GDPالف) اعتبارات مالی مهیا شده براي بخش خصوصی بـه صـورت درصـدي از    

ود. بنـابراین،  شـ مزیت این شاخص آن است که اعتبارات بخش دولتـی در محاسـبه آن منظـور نمـی    
گـذاران بخـش خصوصـی و همچنـین     دهی وجـوه مـالی بـه سـرمایه    هاي مالی در جهتنقش واسطه

 دهد.مشارکت بخش خصوصی را بهتر نشان می
: با توجه بـه اینکـه   GDPب) اعتبارات مالی مهیا شده توسط بخش بانکی به صورت درصدي از 

گیـر و قابـل   وآوري در توسعه مالی چشمتوسعه، اطالعات و ندر بخش غیربانکی کشورهاي درحال
تواند معیـار مناسـبی   مالحظه نیست، چگونگی اعطاي اعتبارات سیستم بانکی به بخش خصوصی می

 براي توسعه مالی این کشورها باشد.

باشد. همچنین کشورهاي مورد بررسی می 2014تا  1996در این مطالعه دوره مشاهدات از سال 
ه نفـت شـامل کشـورهاي الجزایـر، بحـرین، اکـوادور، مصـر، ایـران،         کشور برگزیده صادرکنند 16

 باشد. اردن، کویت، لیبی، نیجریه، عمان، قطر، عربستان، سوریه، امارات، ونزوئال، یمن می
 

 تجزیه و تحلیل مدل

رسـد ارائـه آمـاري توصـیفی از     پیش از ارائه نتایج به دست آمده از بـرآورد مـدل، بـه نظـر مـی     
رفتـه در مـدل (انتشـار دي اکسـید کـربن، درآمـد سـرانه، مصـرف سـرانه انـرژي،            متغیرهاي به کار

هـاي  از شـاخص  يا خالصـه ) 1شاخص حکمرانی خوب، شاخص توسعه مالی) مفید باشد. جدول (
دهـد. همـانطور کـه در    آمار توصیفی متغیرهاي بکار رفته در مدل را براي تمامی کشورها ارائـه مـی  

)، درآمــد ســرانه 05/54شــترین میــانگین انتشــار ســرانه آلــودگی (، بیشــود یمــ) مشــاهده 1جــدول (
باشـد. از سـوي   مربوط به کشـور قطـر مـی    )58/18497( میزان مصرف سرانه انرژيو  )33/64849(
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و امارات متحـده عربـی بیشـترین میـانگین      )5/75دیگر اردن بیشترین میانگین شاخص توسعه مالی (
و  )58/0. کمترین میانگین انتشـار آلـودگی (  اند دادهص ) را به خود اختصا18/3شاخص حکمرانی (

در حالی کـه کمتـرین میـانگین     مربوط به نیجریه است.) 54/1(کمترین میانگین شاخص حکمرانی 
مربوط به کشور ) 92/5و شاخص توسعه مالی ( )46/287مصرف انرژي ()، 39/1161درآمد سرانه (
) مربوط به کشور قطـر و بیشـترین   73/9رانه آلودگی (باشد. بیشترین انحراف معیار انتشار سیمن می

) بــه ترتیــب مربــوط بــه 77/16) و توســعه مــالی (29/0میــزان انحــراف معیــار شــاخص حکمرانــی (
 يهـا  شـاخص . همچنـین کمتـرین انحـراف معیـار     باشد یم امارات متحده عربیو  سوریهکشورهاي 

مربوط به کشور یمـن و   )38/1سعه مالی (توو ) 74/70درآمد سرانه ( ،)11/0انتشار سرانه آلودگی (
به ترتیب مربوط بـه کشـور عربسـتان     )06/0(خوب حکمرانی شاخص کمترین میزان انحراف معیار 

 باشد.می صعودي

کـه آزمـون ریشـه واحـد بـراي       بایسـتی  یمـ به منظور بررسی ایستا بودن متغیرها در طول زمـان،  
ون ریشه واحد مختلـف بـراي بررسـی مانـایی متغیرهـا      نجام شود. در این مقاله، سه نوع آزمامتغیرها 

، 1عبارتند از: آزمون ریشه واحد لوین، لـین و دیگـران   ها آزمونمورد استفاده قرار گرفته است، این 
کـه تحـت    2آزمون دیکی فولر تعمیم یافتـه  )در مقاله آورده شده است LLC(از این به بعد با عنوان 

در مقالـه آمـده اسـت. فـرض      IPSکه با نـام   3ون ایم و پسراندر مقاله آمده است؛ آزم ADFعنوان 
 IPSوجود یک فرآیند ریشه واحد در بین مقاطع است، در حـالی کـه آزمـون     LLCاساسی ِآزمون 

که ناهمگونی در بین اثرات فردي وجود داشته باشد به همـین دلیـل بـه     سازد یماین امکان را فراهم 

 5گوینـد. در ایـن بخـش از معیـار آکایـک تعمـیم یافتـه        4آزمون ریشه واحد نـا همگـن   IPSآزمون 
)MAIC بمنظـور تعیـین وقفـه بهینـه اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج         6جی و پـرون  توسطان) معرفی شده

 .اند شدهگزارش ) 2(در جدول  متغیرهاي تحقیقهاي ریشه واحد براي حاصل از تخمین
 

________________________________________________________________ 

1- Levin, Lin et al. 

2- Augmented Dickey Fuller Test 

3- Im, Pesaran et al. 

4- Heterogeneous Panel Unit Root Test 

5- Modified Akaike’s Information Criterion  

6- Ng & Perron  
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 1996-2014ز گرفتن لگاریتم) براي دوره توصیفی متغیرهاي مدل (قبل ا يها آماره): برخی 1جدول (

FD  شاخص)

 توسعه مالی)

GII  شاخص)

 حکمرانی)

EN  هزار تن بشکه)

 نفت خام)

GDP  بر حسب دالر)

آمریکا به قیمت ثابت 

2010( 

CO2  متریک تن)

 سرانه)
 کشور

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 الجزایر 15/3 30/0 91/4046 97/485 33/1008 52/160 77/1 16/0 12/11 38/4

90/2 73/22 15/0 80/2 38/790 86/11170 13/703 54/21890  بحرین 15/24 07/3 

 اکوادور 15/2 35/0 4344 83/559 66/736 36/68 99/1 13/0 73/22 89/2

 مصر 11/2 32/0 62/2200 11/322 06/748 43/125 17/2 20/0 77/43 47/10

 ایران 59/6 23/1 36/5171 15/839 69/2348 83/461 72/1 15/0 05/38 48/14

 اردن 15/3 25/0 93/3239 18/401 34/1004 90/92 66/2 08/0 50/75 20/7

 کویت 02/29 97/1 03/40899 88/4824 64/9997 98/881 88/2 11/0 24/57 10/10

 لیبی 79/8 69/0 48/9282 59/1946 63/2966 03/231 57/1 21/0 20/15 33/6

 نیجریه 58/0 15/0 37/1826 84/493 96/737 42/32 54/1 08/0 06/16 75/7

 عمان 60/12 63/3 74/18159 61/776 99/4711 04/1558 96/2 11/0 81/38 97/5

 قطر 05/54 73/9 33/64849 75/4000 58/18497 10/1870 15/3 21/0 62/36 65/6

15/7 78/32 06/0 32/2 48/855 32/5518 13/1239 85/19079 79/2 70/15 
عربستان 
 صعودي

 سوریه 79/2 49/0 59/1553 07/120 69/966 20/143 68/1 29/0 30/12 06/3

77/16 98/48 10/0 18/3 77/1613 17/9486 61/11145 29/51199 14/5 67/23 
امارات 
متحده 
 عربی

 ونزوئال 40/6 60/0 62/12830 19/1430 77/2223 64/125 69/1 28/0 59/17 10/8

 یمن 88/0 11/0 39/1161 74/70 46/287 07/41 59/1 16/0 92/5 38/1

 پژوهشهاي مأخذ: یافته

 
مختلـف عمـدتاً داللـت بـر      يها آزمونشواهد ناشی از انجام  )2(بر طبق نتایج حاصل از جدول 

یـا تفاضـل مرتبـه      مقادیر متغیرها در سطح اکثر درصد براي 99وجود ریشه واحد در سطح اطمینان 
الزم به ذکر است که جهت بررسی وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرها ازآزمـون   دارند. اول
استفاده شده است. وقفه بهینه توسط معیار آکائیک تعمیم یافته مشخص شده است. در گـروه   1کائو

باشد که سطح احتمال  ) در آزمون کائو می-3276/6برابر با ( t کشورهاي مورد مطالعه، مقدارآماره
) ذکر شده است. با توجه به سطح احتمال مربوطه، وجود همجمعـی را  3ها در جدول (مربوط به آن

________________________________________________________________ 

1- Kao 
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شود و بنابراین یـک رابطـه تعـادلی بلندمـدت میـان آلـودگی        در گروه کشور مورد مطالعه تأیید می
 وجود دارد.   محیط زیست و متغیرهاي مستقل 

 
 ): نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد کشورهاي منتخب صادرکننده نفت2جدول(

بدون عرض از مبداء و 

 روند
 تصریح با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند

ADF LLC ADF IPS LLC ADF IPS LLC 

آزمون ریشه 

 واحد

 متغیر

576/15 * 829/2 * 493/69 ** 987/3- ** 773/4- ** 163/70 ** 319/4- ** 421/7- ** LCo2 

85/187 ** 061/13- ** ------ ------ ------ ------ ------ ------ ΔLCo2 

795/5 * 286/5 * 126/35 * 162/0 * 805/0- * 243/26 * 346/3 * 570/0- * LGDPP 

947/128 ** 068/7- ** 668/50 ** 938/3- ** 776/4- ** 188/89 ** 620/5- ** 736/7- ** ΔLGDPP 

976/6 * 275/5 * 894/27 * 150/0 * 665/0- * 985/27 * 448/3 * 2765/0- * LGDPP2 

689/129 ** 051/7- ** 667/57 ** 935/2- ** 806/4- ** 975/86 ** 607/5- ** 645/6- ** ΔLGDPP2 

901/8 * 582/3 * 769/39 * 405/1- * 456/2- ** 708/23 * 179/1 * 561/1- * LEN 

456/216 ** 878/11- ** 745/117 ** 332/8- ** ------  18/178 ** 629/12- ** 988/11- ** ΔLEN 

538/36 * 444/3 * 665/37 * 590/0 * 620/0- * 934/38 * 785/0 * 764/0 * LGII 

167/146 ** 117/9- ** 746/94 ** 359/4- ** 380/9- ** 91/118 ** 180/7- ** 576/7- ** ΔLGII 

548/19 * 578/0 * 488/36 * 859/0- * 175/3- ** 643/45 * 156/1- * 678/1- ** LFI 

899/289 ** 189/14- ** 656/91 ** 154/7- ** ------ 87/143 ** 955/8- ** ------ ΔLFI 

 پژوهشهاي مأخذ: یافته
 زمانی. هاي يسرریشه واحد در  دفرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجو

 .باشند یمدرصد  99بیانگر معناداري در سطح  ** 
 .باشند یمدرصد  90و  95سطح  بیانگر معناداري در *

 
 

 ): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهاي تحقیق3جدول (

 نام متغیر وابسته گروه کشور مورد مطالعه
مقادیر بحرانی 

 کائو

سطح 

 احتمال

سطح 

 معناداري
 نتیجه

کشورهاي منتخب صادرکننده 
 نفت

شاخص آلودگی محیط 
 زیست

 همجمع 1% 0000/0 -3276/6

 پژوهشاي هیافتهمنبع:  

 

همچنین نتایج آزمون هاسمن براي تشخیص اثرات ثابت یـا تصـادفی نیـز در جـدول زیـر آمـده       
 است.
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 ): نتایج آزمون هاسمن در کشورهاي مورد مطالعه4جدول (

 نتیجه سطح معنی داري آماره نوع آزمون

 و تأیید روش اثرات ثابت H0رد فرض  0000/0 68/35 هاسمن

 پژوهشهاي یافتهمأخذ: 

 

) نتایج حاصل از آزمون هاسمن گویاي برآورد مدل به روش اثـرات ثابـت   4با توجه به جدول (
 است.

و 1پاگـان -بـروش  هایی نظیریک جانبه یا دوجانبه مقطعی یا زمانی از آزموناثرات  بررسیبراي 
F-ANOVA پاگان بر اساس الگوي آثار تصادفی تعیین شده-توان استفاده نمود. آزمون بروشمی 

δهـاي ترکیبـی (  فرض صفر در این آزمون، روش داده و
2
μ=δ

2
λ=0 باشـد. بـه عبـارتی در ایـن     )  مـی

-Fشود؛ اما آزمـون هاي تابلویی سنجیده میهاي ترکیبی در مقابل روش دادهآزمون تنها روش داده

ANOVA  هاي ترکیبی با روش دادهبراساس الگوي آثار ثابت بوده و عالوه بر مقایسه روش داده-

کند. همچنین قابل ذکر اسـت کـه   مقایسه میهاي تابلویی را نیز با یکدیگر ي تابلویی، انواع روشها
بنـابراین معیـار مـورد     .(Baltagi, 2008) باشندمی 2حداکثر راستنماییها از نوع هر دوي این آزمون

ون آزمـ  هـاي بررسـی شـده در ایـن    و فرضـیه  باشـد مـی  F-ANOVAاستفاده در این مطالعه آزمون 

 عبارتند از:
H0

a
: δμ

2 
یـک جانبـه    هـاي تـابلویی  دادهو فرض یـک  هاي ترکیبی دادهفرض صفر الگوي  0 =

 مقطعی
H0

b
: δλ

2 
یـک جانبـه    هـاي تـابلویی  دادهو فرض یـک  هاي ترکیبی دادهفرض صفر الگوي  0 =
 یزمان

H0
c
: δμ

2 
= δλ

2
یی هـاي تـابلو  دادهو فـرض یـک   هاي ترکیبـی  دادهفرض صفر الگوي    0 =

 دوجانبه

H0
d
: δμ

2 
= 0/ δλ

2 
یـک جانبـه زمـان و فـرض یـک       هاي تـابلویی دادهفرض صفر الگوي     0 <
 دو جانبه   هاي تابلوییداده

________________________________________________________________ 

1- Breusch-Pagan 

2- Maximum Likelihood  



  (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   152

H0
e
:δλ

2
= 0/ δμ

2
-دادهو فرض یک  مقطعییک جانبه هاي تابلویی دادهفرض صفر الگوي  0 <

 دو جانبههاي تابلویی 

 ربوط به این آزمون با توجه بـه فـرض صـفر تغییـر    الزم به ذکر است که درجه آزادي وآماره م 
 ).2008(بالتاجی،  کندمی

 
 نتایج آزمون تشخیص آثار مقطعی و زمانی): 5جدول (

فرض  آزمون

 صفر
H0

a 

δμ
2 = 0 

H0
b 

δλ
2 = 0 

H0
c 

δμ
2 =δλ

2=0 
H0

d 

δμ
2=0/δλ

2>0 
H0

e 

δλ
2=0/δμ

2>0 

 آزمون
F-ANOVA 

27/98 
)01/0( 

55/18 
)65/0( 

93/18 
)00/0( 

96/126 
)33/0( 

95/103 
)00/0( 

 .باشند یم% 5دهنده مقادیر بحرانی در سطح اعداد داخل پرانتز نشان

 

   باشد.) بیانگر اثرات ثابت مقطعی می5جدول (
) گزارش شده است. 5نتایج تخمین مدل براي کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت در جدول (

احتمالی  مشکالت از پرهیز و جلوگیري جهت باشد.دهنده ضرایب تخمین مدل میستون دوم نشان

کشورها، در مدل اثرات ثابت مقطعی به مقاطع وزن داده شده و  و مقاطع بین در ناهمسانی واریانس
 صورت گرفته است.  GLSوزنی مربعات حداقل برآورد

) در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت، با یک درصد تغییر در متغیرهـاي  6با توجه به جدول (
داخلی، رشد  داخلی، رشد توان دوم تولید ناخالص سرانه یحی شامل رشد تولید ناخالص سرانهتوض

اکسـید  سرانه مصرف انرژي، رشد حکمرانی خوب و رشد توسـعه مـالی میـزان تغییـر در انتشـار دي     
باشـد. نتـایج   ) درصـد مـی  -04/0) و (-14/0)، (11/0)، (-008/0)، (51/0انـدازه ( ترتیب بهکربن به
ست آمده از برآورد این مدل حاکی از وجود یک رابطه منفی بـین توسـعه مـالی و میـزان انتشـار      بد

 باشد.  اکسیدکربن میدي
در سـطح  درصد و  51/0داخلی سرانه نسبت به میزان انتشار معادل با کشش رشد تولید ناخالص 

، اخـالص داخلـی سـرانه   باشد. یعنی با یک درصد افـزایش در رشـد تولیـد ن   % معنادار می1معناداري 
بـه   GDPیابد. بررسی ضـرایب  درصد افزایش می 51/0میزان انتشار دي اکسید کربن حاصل از آن 

که رشـد اقتصـادي بـا ایجـاد و تشـدید آلـودگی همـراه         دهد یمعنوان شاخص رشد کشورها نشان 

رشـد  اي شـود کـه ضـرایب متغیرهـ    با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل مشـاهده مـی  است. 



 153  ...بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست

 95در سـطح اطمینـان    داخلـی  داخلی، رشـد تـوان دوم تولیـد ناخـالص سـرانه      تولید ناخالص سرانه
GDPو ضـریب منفـی    GDPبـا توجـه بـه ضـریب مثبـت       .باشند یمدرصد معنادار 

منحنـی  وجـود    2

مـورد    بـراي گـروه کشـور    )و رشـد اقتصـادي   محیط زیستشکل بین آلودگی U-رابطه( کوزنتس
 شود. می ییدأت مطالعه

درصـد و در سـطح    11/0کشش میزان مصـرف انـرژي سـرانه نسـبت بـه میـزان انتشـار برابـر بـا          

عبارت دیگر، با یک درصد افزایش در رشد مصرف انرژي سرانه به  باشد.%، معنادار می1معناداري 
 درصـد افـزایش خواهـد یافـت. شـایان      11/0اکسیدکربن در این گروه از کشـورها  میزان انتشار دي

هاي بـاال در فنـاوري، سـاختار مصـرف انـرژي و      علت هزینهذکر است، براي این گروه کشورها، به
ها و موانع تکنولوژیکی، بهبود در کارآیی انرژي در بلندمدت رخ خواهـد داد.  ساختار اقتصادي آن

 بنابراین رابطه بین مقدار انتشار با مصرف انرژي مثبت خواهد بود.

درصـد و در سـطح     -14/0نسـبت بـه میـزان انتشـار برابـر بـا       کشش شاخص حکمرانـی خـوب   
باشد. این ارتباط منفی بین شاخص حکمرانی خوب بـا میـزان آالینـده دي    %، معنادار می1معناداري 

آن بـر واکـنش    یرتـأث اکسید کربن، این فرضیه کـه بهبـود شـاخص حکمرانـی خـوب، بـا توجـه بـه         
در  دهنـد  یمـ کیفیت زیست محیطی، آلودگی را کـاهش  در برابر خواسته مردم براي بهبود  ها دولت

یکی از عوامل بهبـود کیفیـت    "حکمرانی خوب"گردید. به عبارت دیگر  ییدتأقالب مطالعه حاضر 
 .باشد یمزیست محیطی 

% معنـادار  1درصد و در سطح معنـاداري   -04/0کشش رشد توسعه مالی نسبت به انتشار برابر با 

اکسـیدکربن  یک درصد افزایش در رشد توسعه مـالی میـزان انتشـار دي    عبارت دیگر، باباشد. بهمی
رفـت  درصد کاهش خواهد یافت.  همانطور کـه انتظـار مـی    04/0در این گروه از کشورها معادل با 

شاخص توسعه مالی سبب کاهش آلودگی محیط زیست در کشورهاي برگزیده صـادرکننده نفـت   
هـاي اسـتقراض (وام) را کـاهش داده و    مالی، هزینهشده است. توسعه بخش  1996-2014در دوره 

 گردد. هاي همسو با محیط زیست میگذاري و رشد اقتصادي و فناوريمنجر به ترویج سرمایه

فرضـیه   توان گفت که در تخمین مدل فـوق، ) می96/1( 1با توجه به میزان آماره دوربین واتسون

________________________________________________________________ 

1- Durbin-Watson 
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ــالل (ف     ــزاء اخ ــین اج ــریالی ب ــتگی س ــود خودهمبس ــدم وج ــی ع ــفر) رد نم ــیه ص ــی  رض ــود، یعن ش
 خودهمبستگی سریالی بین جمالت اخالل وجود ندارد.

 
(متغیر وابسته آلودگی  1996-2014): نتایج تخمین مدل در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت طی دوره 6جدول(

 محیط زیست)

 متغیرها کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت

P>|z| Z Std.err ضریب 

 تولید ناخالص داخلی سرانه  51/0 061/0 18/8 000/0

 توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه -008/0 004/0 -31/2 021/0

 مصرف سرانه انرژي 11/0 005/0 42/20 000/0

 حکمرانی خوب -14/0 007/0 -92/20 000/0

 توسعه مالی -04/0 004/0 -21/8 000/0

 عرض از مبدأ -89/2 25/0 -35/11 000/0

0,99 R2 

 مشاهدات 304

 Fآماره  55/44058

000/0 Probe 

 دوربین واتسون 96/1

 تعداد کشورها 16

 پژوهشهاي یافتهمأخذ: 
 

 ihگیري و پیشنهادنتیجه

کشـور   16توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص
روش پانـل دیتـا اسـت. بسـیاري از     بـا اسـتفاده از    1996-2014برگزیده صادرکننده نفـت در دوره  

هـاي اساسـی بـراي کـاهش آلـودگی محـیط       اقتصاددانان معتقدند بهبود توسعه مالی یکـی از مؤلفـه  
هاي پـژوهش حاضـر بیـانگر اثـر منفـی و معنـادار توسـعه مـالی بـر          زیست است. در این رابطه، یافته

توانـد نقـش   کسـید کـربن مـی   باشد. لذا توسعه مالی با کاهش انتشار دي اآلودگی محیط زیست می
 مؤثري در جهت بهبود کیفیت محیط زیست و جلوگیري از تخریب بیشتر آن ایفا کند. 

براساس برآوردهاي انجام شده در پژوهش حاضر، ضرایب مربوط به رشـد اقتصـادي، مصـرف    

 که حاکی از وجـود رابطـه مسـتقیم ایـن متغیرهـا بـا آلـودگی محـیط         اند بودهانرژي با عالمت مثبت 
زیست است. به عبارت دیگر رشد اقتصادي در این کشورها همراه با تخریب بیشـتر محـیط زیسـت    

بوده، همچنین مصرف بی رویه انرژي در روند رشد اقتصادي، موجب تخریب بیشتر محیط زیسـت  
توان ادعا کرد توسـعه  شده است. حال چنانچه رشد اقتصادي توأم با توسعه مالی صورت پذیرد، می
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انجامد که نتیجه آن مصرف کمتر انرژي و انتشار کمتـر  بلندمدت به پیشرفت تکنولوژي میمالی در 
 آلودگی خواهد بود. 

، بیانگر این مطلب است که حکمرانی باشد یماز طرفی ضریب مربوط به حکمرانی خوب منفی 
. بهبود شاخص حکمرانی خوب شـکاف  باشد یمخوب یکی از عوامل بهبود کیفیت زیست محیطی 

ن مردم و دولت را در مسـائل زیسـت محیطـی کـاهش داده و منجـر بـه کـاهش آلـودگی محـیط          بی

 گردد. زیست می
 گردد:در راستاي توسعه بازار مالی و کاهش آلودگی محیط زیست توصیه می

 هاي مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیستاتخاذ سیاست-1

 و دولت سوي از غالباً که محیط زیست از حفاظت هايهاجراي پروژ به منظور منابع تجهیز -2
 است. مالی منابع تأمین نیازمند و شوداجرا می اقتصادي و اجتماعی نهادهاي سایر

هـاي مـالی و   به دلیل کمبود سرمایه در کشورهاي با کیفیت نهادي پایین، اصالح زیرساخت -3
 بـه  دهـی سـت محیطـی و اولویـت   زی مقـررات  نهادي بـه منظـور جـذب و ورود سـرمایه (بـا وضـع      

گـردد تـا از ایـن طریـق سـطح      با محیط زیست) به این کشورها توصیه می سازگارتر هايتکنولوژي
 توسعه مالی بهبود یابد.

سیاست گذاران باید به این نکته توجه کنند که اصالحات بخش مالی را باید گام بـه گـام و    -4
 آن بر تخریب محیط زیست جلوگیري شود.   یرتأثالی و با دقت زیادي اجرا نمایند تا از بی ثباتی م

ــین تولیــد ناخــالص داخلــی ســرانه وانتشــار ســرانه گــاز دي   -5 اکســیدکربن در رابطــه مثبــت ب

توان به عدم کارایی کافی در بخش تولید و کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت، را تا حدودي می
تـوان بـا   نسبت داد، با توجه بـه ایـن مـوارد مـی    نیز عدم دسترسی به تکنولوژي پیشرفته در این بخش 

هـاي بـا   پیشرفته کردن تکنولوژي تولید و نوسازي بخـش تولیـد و از دور خـارج کـردن تکنولـوژي     
 آالیندگی باال تا حدود زیادي از آلودگی محیط زیست جلوگیري کرد. 

ان بـه  تـو رابطه مثبت بین سرانه مصرف انـرژي و آلـودگی محـیط زیسـت را تاحـدودي مـی       -6

ها مصـرف بهینـه   هاي تجاري و خانگی و حمل و نقل که در این بخشاستفاده زیاد انرژي در بخش
تـوان  گیرد، نسبت داد. با توجه به این مـی از انرژي و کارایی کافی در استفاده از انرژي صورت نمی

-سـت هاي بهینه سازي مصرف انرژي و ارتقاي سطح آگاهی مـردم در مـورد خطـرات زی   با سیاست
 محیطی مصرف باالي انرژي از آلودگی محیط زیست جلوگیري کرد.
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