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چکيده
زمينه و هدف :برخی فعالیت های بازاری دارای پیامدهای منفی مثل آلودگی هوا و تخریب محیی زیتیت هتی،ندا بیا وجیود پیامیدهای
خارجیا بازار قادر به تولید بهینه کاالها و خدمات نیتت و اصطالحاً شکتت میخورد .برای جلوگیری از شکتت بازار الزم است تا دولت با
مداخله در بازار و انجام هزینههای الزم از طریق اتخاذ سیاست های حفاظت محی زیتت و تیدوی قیوانی و مریررات مناسیب در جهیت
کاهش آلودگی و برقراری شرای بهینه تولید و مصرف حرکت کند.
روش بررسی :به منظور بررسی اثر مخارج دولت بر آلودگیا اب،دا یک سیت،م معادالت همزمان در دوره زمیانی  )0931 -0931تصیری
میشود و پس از تخمی آن با اس،فاده از روشهای حداقل مربعات دو مرحلهای و حداقل مربعات سه مرحلهایا رابطه بی اثرات مت،ریم
و غیر مت،ریم دولت و آلودگی در اق،صاد ایران مورد تحلیل تجربی قرار میگیرد.
يافتهها :ن،ایج حاصل از تخمی سیت،م معادالت تصری شده در دو رویکرد ایت،ا و پویا به تفکیک اثرات مت،ریم و غییر متی،ریم ننیان
می دهند که اوالَ اندازه دولت تنها دارای اثر مت،ریم معنیدار بر آلودگی سرانه است .ثانیاً رابطه مثبت و معنیدار بی اندازه دولت و ان،نیار
آلودگی سرانه با ضریب کنش  )1/10در رویکرد ایت،ا و رابطه منفی و معنی دار بی اندازه دولت و ان،نار آلودگی سرانه با ضریب کنیش
 ) -1/069در رویکرد پویا تأیید میشود .ثالثاً عالوه بر اندازه دولتا درجه باز بودن اق،صاد و مصرف نیز دارای اثر مثبت کل و معنییدار و
نیز سرمایهگذاری کل و جمعیت دارای اثر منفی کل و معنیدار بر آلودگی سرانه در اق،صاد ایران هت،ند.
بحث و نتيجهگيری :با توجه به اثر معنیدار افزایش مخارج دولت بر کاهش آلودگی الزم است تا تخصیص منابع بخش عمومی در جهیت
توسعه آموزشهای عمومیا اتّخاذ و اجرای درست قوانی و مرررات زیتت محیطی و ترویت امکانات و زیر ساختهای عمومی افزایش یابد..
واژههای کليدی :مخارج دولتا آلودگیا سیت،م معادالت همزمانا اق،صاد ایران.
 -*0متوول مکاتبات) :داننیار اق،صادا داننکده اق،صادا مدیریت و علوم اداری داننگاه سمنانا سمنانا ایران.
 -2کارشناسی ارشد علوم اق،صادیا داننگاه سمنانا سمنانا ایران.
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Abstract
Background and Objective: Some market activities have negative consequences such as pollution
and destruction of environment. The market, despite its outputs, cannot product optimum quantity of
goods and services and in other words it fails. In order to prevent market failure, government must
intervene in the market activities through the policies of environmental protection and suitable
regulation in order to reduce pollution and establish optimal conditions for production and
consumption.
Method: In order to investigate the effect of government expenditures on pollution, first a
simultaneous equations system during 1975-2011 was specified, and after estimation of equations
using two-stage least squares and three-stage least squares methods, the relationship between the direct
and indirect effects of government expenditures and pollution on economy of Iran was studied.
Findings: The results from estimation of equations systems specified in static and dynamic
approaches devide direct and indirect effects at show that i) the size of government only has the direct
effect on per capita pollution ii) there is a significant and positive relationship between the government
size and per capita emissions with elasticity coefficient of 0.08 in static approach and there is a
significant and negative relationship between the government size and per capita emmisions with
elasticity coefficient of -0.163 in dynamic approach. Therefore, increase of the government
expenditure has a negative effect on pollution and decreases it in a period of time. In addition to
government size, economic openness and consumption have a significant and positive effects and total
investment and population have a significant and negative effects on the per capita pollution in
economy of Iran.
Conclusion: The findings of this research can help in using appropriate policies such as improving
public educations, proper execution of laws and regulations, strict enforcement of environmental laws
and amplification of public infrastructure with the aim of environmental protection and pollution
prevention.
Keywords: Government Expenditures, Pollution, Simultaneous Equations System, Economy of Iran.

1- Associat Professor in Economic, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University,
Semnan, Iran.* (Corresponding Author)
2- MSc of Economics, Semnan University, Semnan, Iran.

اثرات مستقيم و غير مستقيم مخارج دولت بر آلودگی....

251

مقدمه
در کاهش آلودگیهای زیتت محیطیا دولت نرش مهمیی ایفیا

آلودگی همراه خواهد بود  .)1در زمینه رابطیه مییان تجیارت و

میکندا چراکه با توجه بیه موضیو شکتیت مکیانیزم بیازار در

آلودگیا محرران نظرات م،فاوتی را ارایه کردهاند .ای تفاوت در

تولید کاالهای عمومیا مداخله دولت در بازار و اتخاذ سیاسیت-

قالییب فرضیییه پناهگییاه آلییودگی )Pollution Haven

های زیتت محیطی مناسب به منظور کاهش آلودگی هوا امری

 )Hypothesisمطییرم میییشییود .بییر اسییاف اییی فرضیییها

اج،ناب ناپیذیر اسیت .دولیت بیا انجیام هزینیههیایی در سیط

کنورهای در حال توسعه به عنوان مأمنی برای صینایع آالینیده

سیاستگذاری مثل تدوی و اجرای قوانی و مرررات حفاظت از

محتوب میشوند .ای موضو در مطالعه  Coleتأیید شد .)3

محی زیتت و یا عملیاتی شامل ایجیاد و حماییت از نهادهیای

همچنی یاف،ههای مطالعه  Adkinsو  Garbaccioنیز ننان

حافظ محی زیتتا بهبود ناوگان حمل و نرل و ارتراء امکانیات

داد آزادسازی تجاری موجب افزایش ان،نار دی اکتیدکرب می

حمل و نرل عمومیا افزایش آگاهیهای مردم نتبت به حفاظت

شود  .)6در مطالعه انجام شده دیگیر توسی

Managi et al

و نگهداری از محی زیتت و سیرمایهگیذاری در امیر تحرییق و

اثر آزادسازی تجاری را بر کاهش ان،نار دی اکتیید سیولفور و

توسعه می تواند بر روند ان،نار آلیودگی اثیر گیذار باشید .دولیت

دی اکتییید کییرب در میییان کنییورهای ع ییو  OECDتأیییید

عالوه بر اثرگذاری مت،ریم بر میزان ان،نار آالیندههیا از طرییق

شد  .)7ن،یایج پیووهش انجیام شیده توسی Narayan et al

تغییر در مخارج بخش عمومی مرتب با کاهش آلودگی ا بهطور

ننان داد به دنبال افزایش سط تجارت در کنورهای صینع،یا

غیرمت،ریم و از طریق تغییر تولید نیز می تواند میزان آلیودگی

میزان مصرف انر ی و نیز ان،نار آلودگی افزایش یاف،ه است .)0

را تحت تأثیر قرار دهد .تفکیک اثیر مخیارج دول،یی بیر ان،نیار

همچنی

 Baek et alنیز ننان دادند افزایش سیط تجیارت

آلودگی به دو اثر مت،ریم و غیرمت،ریم از جمله موارد مهیم در

موجب افزایش ان،نار آلودگی در کنورهای در حال توسعه می-

مطالعات تجربی است که در ای مراله مورد بررسیی قیرار میی-

شودا در حالی که بر سط ان،نیار آلیودگی کنیورهای توسیعه

گیرد.

یاف،ه اثر منفیی دارد  .)3بیا افیزایش مخیارج دولیت در سیط

مروری بر پيشينه تحقيق

کنورهاا موضو اثر مخارج بخیش عمیومی بیر کیفییت محیی

مطالعات مربوط به عوامل اق،صیادی میرثر بیر آلیودگی محیی

زیتت مورد توجه محرران قرار گرفت که از جنبه های مخ،لی

زیتت بر روی موضو تحلیل نظیری و آزمیون تجربیی فرضییه

قابییل بررسییی و تحلیییل اسییت .در ای ی ارتبییاط از یییک طییرفا

Environmental Kuznets

Frederikو  Lundströmاظهار میدارنید مخیارج بییشتیر

زیتیت محیطیی کیوزن،س

 )Hypothesisتمرکز دارد .در ای ارتباط  Heو Richard

دولتا امکان توزیع مجدد پرداخیتهیای ان،ریالی را در جامعیه

رابطه مثبت میان ان،نار دی اکتیدکرب سرانه و درآمد سیرانه

فراهم میکند که در ن،یجه آن درآمدها افیزایش و تراضیا بیرای

را تأیییید کردنیید  . )0در مطالعییه منییابه دیگییری  Oruboو

محی زیتت با کیفیت در سط بیاالتری قیرار مییگییردا اگیر

 Omotorرابطه منفی و معنی دار بیی ذرات معلیق در هیوا و

محی زیتت به عنوان یک کاالی عمومی لیوکس تلریی شیودا

درآمد سیرانه را تأییید کردنید  .)2در نیرو مطالعیه  Fæhnو

واض است که در سطوم باالی اندازه دولتا زمانی تراضیا بیرای

 Holmøyننان داد در اثر آزادسیازی تجیاریا مییزان ان،نیار

ای کاال افزایش می یابد که تراضا برای دیگر کاالهیا و خیدمات

دی اکتیدسولفورا مونو اکتید کرب و ذرات معلق به میزان یک

عمومی تأمی شیود .از طیرف دیگیرا افیزایش انیدازه دولیت در

تا دو درصد افزایش مییابد  .)9بر خالف ن،ایج ایی مطالعیاتا

اق،صاد در برخیی سیطوم درآمیدی موجیب افیزایش آلیودگی و

یاف،ههای مطالعه  Kangو  Kimدر میورد کنیورهای کیره و

اخالل در برنامههای کاهش آلودگی جامعه می شود .)01

اپ ننان داد توافق تجاری میان ای دو کنور با کاهش ان،نار
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در سالهای اخیر  Lopez et alعیالوه بیر م،غیرهیای میورد

رو دولت به عنوان یکی از منکالت زیتت محیطی مطرم اسیت

اسی،فاده در تحلییل ترییوری کیوزن،سا نرییش دولیت در ان،نییار

و بهبود کیفیت دولت بر آلودگی اثر منفی دارد 00و .)07

آلودگی را در مییان  71کنیور کیه عمیدتاً کنیورهای صینع،ی
بودندا از لحاظ تجربی بررسی کردند .بر اساف ن،یایج حاصیل از
ای مرالها افزایش سهم دولت در اق،صاد موجب عرضه بییشتیر
کاالها و خدمات عمیومی مییشیود و از ایی طرییق بیر ان،نیار
آلودگی آب و هوا اثر منفی دارد و موجب کیاهش آن مییگیردد

روش بررسی
جهت بررسی و تحلیل تجربی اثیر مخیارج دولیت بیر آلیودگیا
سیتیی،م معییادالت زیییر بییر مبنییای الگییوی ارایییه شییده توس ی
 Halkosو  Paizanosمعرفی میشود.

 .)00در مطالعییه دیگییری  Islamو  Lopezبییا بررسییی اثییر
ترکیب مخارج دولتهیای اییال،ی و فیدرال آمریکیا بیر آلیودگی
دریاف،نیید تخصیییص مجییدد مخییارج از کاالهییای خصوصییی بییه
کاالهای عمومی و اج،ماعی توس دولتهیای اییال،ی و فیدرال
موجییب کییاهش آلییودگی هییوا میییشییودا  Halkos .)02و
 Paizanosنیز با اس،فاده از دادههای  77کنیور طیی سیال-

)0

p / c  f Govshare , GDP / c, X 

)2

) GDP / c  h (Govshare , Z

که در آن:
 : p / cمیزان شاخص زیتت محیطیی سیرانه نتیبت ان،نیار
آالینده محی زیتت مثل  CO2به جمعیت)
 : GDP / cتولید ناخالص واقعی سرانه

های 0301- 2111ننیان دادنید انیدازه دولیت بیر ان،نیار دی

 : Govshareسهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی

اکتید گوگرد سرانه اثر مت،ریم منفی دارد و ای در حالی است

 : Xم،غیرهای توضی دهنده ان،نار آلودگی

که اثر غیر مت،ریم مخارج دولت بیر آلیودگی معنییدار نیتیت

 : Zم،غیرهای توضی دهنده درآمد هت،ند.

.)09

در ای الگو معادله اولا منحنیی زیتیت محیطیی کیوزن،س را
میکند و معادله دوم بیانگر تابع تولید ناخالص داخلیی

گرچه مطالعات داخلی محدودی در زمینه ارتباط بیی دولیت و

تصری

آلودگی انجام شده استا اما به برخی مطالعات مرتب میتیوان

سرانه می باشد که از تعاری حتیابداری ملیی اسی،خراج شیده

اشاره کرد .ن،ایج پووهشهای انجام شده ننان میدهند فرضییه

است  .معادلیه  )2در واقیع اثرگیذاری غیرمتی،ریم دولیت بیر

پناهگاه آالیندگی در مورد کنورهای دارای درآمد سرانه پیایی

محی زیتت را ننان میدهد  .)00به ای ترتییب کیه دولیت

تأیید میشود  .)01همچنی ن،ایج مطالعه دیگیریا ننیان داد

عالوه بر اثر گذاری مت،ریم بر محی زیتت که از طریق رابطیه

میان شاخص توسعه انتانی و ان،نار دی اکتید کرب به عنیوان

اول انجام میشودا به واسطه تغییر دامنه ح ور بخش خصوصی

شاخص زیتت محیطی یک رابطه به شکل  Nوجود دارد .)03

در اق،صاد نیز بر ان،نار آلودگی از طریق رابطه دوم میرثر اسیت

کیفیت نهادهای اق،صادی عامیل دیگیری اسیت کیه بیر ان،نیار

.)09

آلودگی اثر دارد .با افزایش کیفییت نهادهیایی مثیل حاکمییت

معادله اول اثر متی،ریم  )Direct Effectمخیارج دولیت بیر

قانونا کیفیت اجرای مرررات و کن،رل فتادا بیه دلییل رعاییت

ان،نار آلودگی را ننان میدهد که با وارد کردن م،غییر مخیارج

بیشتر اس،اندارهای زیتت محیطی توس واحدهای اق،صادی و

دولت به تابع کیوزن،س میورد ارزییابی قیرار مییگییرد .ترکییب

کن،رل دقیقتر میوارد نریق قیوانی و مریررات حیافظ محیی

معادله اول با دوم مبی اثر غیر متی،ریم )Indirect Effect

زیتت و منابع طبیعی توس دولتا ان،نیار آلیودگی در سیط

مخارج دولت بر آلودگی است .در واقع مخیارج بیر روی درآمید

پایی تری قرار میگیرد  .)06کارایی پایی فعالیتهای بخیش

سرانه تأثیر دارد و درآمد نیز از طریق معادله اول ان،نار آلودگی

عمومی نتبت به بخش خصوصی موجب میشود تا بنگیاههیای

را تحت تأثیر قرار میدهد .اثر کلی مخارج دولت بر روی آلودگی

دول،ی نرش بیشتری در ان،نار آلودگی داش،ه باشند که از ایی

از طریق رابطه زیر تحلیل می شود:

اثرات مستقيم و غير مستقيم مخارج دولت بر آلودگی....
d ( p / c ) / dGovshare   ( p / c ) / Govshare 
)9
 ( p / c ) /  (GDP / c ). (GDP / c ) / Govshare

در معادلۀ  )9جزء اول اثر متی،ریم مخیارج دولیت بیر ان،نیار
آلودگی را ننان میدهدا در حیالی کیه جیزء دوم بییانگیر اثیر
غیرمت،ریم مخارج دولت بر آلودگی است .الب،ه اثر غیرمت،ریم
خود تابعی از سط درآمد سرانه بوده و ثابت نیتیت .از ایی رو
اثر مخارج بر روی ان،نار نیز ثابت نبوده و تابعی از سط درآمید
خواهد بود.
معادالت  )0و  )2به صورت همزمیان تخمیی زده مییشیوند.
الب،ه ظاهراً ای معادالت از ساخ،ار عطفی برخوردارند امّا توجیه
به ماهیت م،غیرهاا اح،مال همزمانی را ترویت مییکنید .همیان
طور که در مطالعیات هالکیاف و پایزانیاف  )2109نییز میورد
تأکید قرار گرف،ه استا ان،ظار میرود با افزایش ان،نار آلیودگیا
مخارج دولت برای کاهش ان،نار آلودگی نیز افزایش یابید و لیذا
بی دو م،غیر ان،نار آلودگی و مخارج دولیت هیمزمیانی وجیود
دارد .همچنی ان،ظار میرود میان تولید ناخالص و مخارج دولت
نیز همزمانی وجود داش،ه باشد .به عنیوان مثیال ممکی اسیت
دولت به منظور مرابله بیا اثیرات سییکلهیای تجیاری مریدار و
ترکیب مخارج خود را تغییر دهد  )03عالوه بر ایی دو میوردا
همزمانی بی دو م،غیر درجه باز بیودن تجیاری و آلیودگی نییز
میتواند بهعنوان منبع دیگر همزمیانی بیی معیادالت مطیرم و
تحت بررسی قرار گیرد .)21
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اق،صاد که به صورت نتبت تجارت به  GDPانیدازهگییری میی
شود ا سرمایه گذاری بر حتب میلیارد ریالا جمعیت بر حتیب
میلیون نفرا رشد جمعیت بر حتب درصدا مصرف خانوارهیا بیر
حتب میلیارد ریال و سرمایه انتانی که به صورت میزان خالص
ثبت نام در مدارف مرطع م،وسطه محاسبه شده است .بهمنظور
تخمی معادالتا بر اساف شیرای ایتی،ایی دو رویکیرد وجیود
دارند .رویکرد اولا ایت،ا  )Staticاست که در آن موضو درون
زایی برخی م،غیرها مورد توجه قرار مییگییرد و معیادالت قیرار
میگیرد و بر اساف آن معادالت ان،نار آلودگی و تولید ناخالص
بر مبنای تفاضل م،غیرها بیرآورد مییشیوند .رویکیرد دوم پوییا
 )Dynamicنام دارد که در آن یک الگوی تصیحی خطیا بیر
مبنای رابطه همجمعی میان م،غیرها برآورد مییشیود .در ایی
مطالعه از هر دو رویکرد ایت،ا و پویا برای تخمی معادالت طیی
سالهای  0931تا  0931اس،فاده شده است و بنیابرای تحلییل
تجربی از اثر مخارج دولت بر مبنای دو الگوی ایت،ا و پویا انجام
میشود .در تخمی الگیوی پوییا اب،یدا رابطیه هیمجمعیی بیی
م،غیرها برآورد و سپس الگوی تصحی خطای م،ناظر بیا رابطیه
همجمعی تخمی زده میشود .در حالی که در الگیوی ایتی،ا از
تفاضل مرتبه اول م،غیرهیا بهیره گرف،یه شیده اسیت .ضیرورت
اس،فاده از رویکرد پویاا به دیدگاه  Permanو  Sternباز می-
گردد که مع،ردند برگنت به متییر بلندمیدت در میورد م،غییر
ان،نار آلودگیا مت،لزم زمیان اسیت و ایتی،ا فیرو نمیودن آن

يافتهها

ممک است تا حدودی دور از واقعیت باشد .)09

در مرحله تخمی تجربی سیت،م معادالت  )0و )2ا م،غیرهای

تخمين مدل بر اساس رويکرد ايستا

توضیحی و وابت،ه معادله اول و دوم به صورت زیر معرفیی میی

جدول  )0ن،ایج حاصل از برآورد توابع ان،نار آلودگی سرانه دی

شوند:

اکتیدکرب به روش سیت،می  GMMرا ننیان مییدهید .در

ان،نار دی اکتیدکرب سرانه بیر حتیب تی و تولیید ناخیالص

تخمی مدلها از لگاری،م م،غیرها اس،فاده شده است.

داخلی واقعی سرانه به قیمت ثابت  )0976بر حتیب میلییون

همانطور که ن،ایج ای جدول ننان میدهند در بی م،غیرهای

ریال م،غیرهای وابت،ه معادالت اول و دوم هتی،ند .در معادلیه

توضیحیا تنها جمعیت اثر معنی داری بر آلودگی ندارد و سیایر

 ) 2نیز م،غیر وابت،ه تولید ناخالص سیرانه بیر حتیب میلییون

م،غیرها در سط اطمینان  33درصید اثیر معنیی دار و مطیابق

ریال است .م،غیرهای توضیحی ای معیادالت عبارتنید از تیوان

ان،ظار بر ان،نار آلودگی دی اکتید کرب دارند .در بی ضیرایب

اولا دوم و سوم تولید ناخالص واقعی سرانه بیر حتیب میلییون

تخمینیا ضرایب م،غیر تولید ناخالص سیرانه از اهمییت آمیاری

ریال ا نتبت مخارج دولت به GDPا شاخص درجه بیاز بیودن

باالیی برخوردار است و ننان دهنده نو ارتباط بی تولید سرانه
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و آلودگی در اق،صاد ایران میباشد .با توجه بیه عالمیت ضیرایب

نظارتهای دول،ی و تمرکز دولت بر تیأمی هزینیههیا بیهجیای

بهدسیت آمیده بیرای م،غیرهیای تیوان اولا دوم و سیوم تولیید

تدوی سیاستگذاریها در نهاییت مییتواننید موجیب افیزایش

ناخالص داخلی سیرانه یعنیی )01/00ا  )-6/30و  )0/29کیه

آلیییودگیهیییای زیتیییت محیطیییی شیییوند.

 Frederikو

همگی از لحاظ آماری در سط بیاالیی معنییدار هتی،ندا میی

 Lundstromدر مطالعه خود نیز اثر افیزایش سیهم دولیت در

توان گفت رابطهای به شکل  Nمییان تولیید ناخیالص سیرانه و

اق،صاد را بر ان،نار آلودگی تأییید کردنید  .)01در جیدول )0

ان،نار آلودگی وجود دارد.

تنها اثر مت،ریم مخارج دولت بر ان،نار دی اکتیدکرب از لحاظ

بر اساف ن،ایج مدل برآوردیا م،غیر سهم مخارج دولت از تولید

تجربی مورد بررسی قرار گرف،ه است .جدول  )2مبی اثیر غییر

با ضریب  1/10دارای اثر مثبت و معنیداری بر آلیودگی اسیت.

مت،ریم مخارج دولت بر آلودگی است .همانطور کیه اطالعیات

ای عدد بیانگر آن است که با افزایش سهم دولیت در اق،صیادا

ای جدول ننان می دهند گرچه م،غیر مخارج دولت بیر تولیید

میزان ان،نار دی اکتیدکرب سرانه افزایش مییابد .ایی یاف،یه

ناخالص واقعی سرانه اثر مثبت داردا اما از لحیاظ آمیاری معنیی

منطبییق بییا ن،ییایج بییهدسییت آمییده توسیی

 Halkosو

دار نیتت .معنیدار نبودن عالمت ضریب مخارج دولت میتواند

Paizanosاسیت .افیزایش سییهم دولیت در اق،صییاد بیه دالیییل

از طریق بیشتر بودن رشد جمعیَت از رشد تولید توجییه شیود

مخ،لفی میتواند موجیب افیزایش آلیودگی شیود .از ییک سیوا

که ای متأله موجب شده تا اثر مثبت مخارج دولیت بیر تولیید

افزایش سهم دولت در اق،صاد همراه با منارکت بیشتیر دولیت

تحت تأثیر قرار بگیرد .با توجه به معنییدار نبیودن اثیر مخیارج

در فعالیتهای اق،صادی است که در آنها کارایی فعالییتهیای

دولت بر تولیید سیرانه در معادلیه دوم کیه در نهاییت اثیر آن از

اق،صادی و امکان نظارت بر عملکرد بنگاه های فعال وابتی،ه بیه

طریق معادله اول بر آلودگی قابل بررسی استا میتیوان اظهیار

دولت در زمینه متایل زیتت محیطی نتبت به بخش خصوصی

داشت مخارج دولت بر ان،نار دی اکتییدکرب سیرانه اثیر غییر

کم تر استا از سوی دیگر افزایش سهم دولت در اق،صادا دولیت

مت،ریم معنیدار ندارد.

را بهجای برنامهریزی و سیاست گیذاری جهیت حفیظ امکانیات

بر اساف اطالعیات جیدول  )0اثیر سیایر م،غیرهیای میرثر بیر

طبیعی و کاهش آلودگی درگیر چارهجویی جهت تأمی هزینه-

آلودگی نیز قابل تحلیل و بررسی است.

های دول،ی و جبران کتری بودجه دول،ی میکند .ضعی شدن
جدول  -2نتايج حاصل از برآورد عوامل تعيين کننده انتشار آلودگی در ايران با استفاده از روش گشتاورهای تعميم يافته
Table1- The Results from Estimation of Determinative Factors of Emissions Using GMM

متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

عرو از مبدأ

1/139

1/101

3/200

تولید ناخالص سرانه واقعی

01/003

0/312

7/106

توان دوم تولید ناخالص سرانه

-6/302

1/301

-7/023

توان سوم تولید ناخالص سرانه

0/290

1/079

7/027

سهم مخارج دولت

1/101

1/196

2/221

درجه باز بودن اق،صاد

1/931

1/120

06/303

سرمایه گذاری کل

-1/263

1/120

-3/639

جمعیت

-1/203

1/126

-/671

مصرف خانوارها

1/309

1/016

9/322

*ا** و *** به ترتیب معنی دار در سط 01ا  3و  0درصد

مأخذ :یاف،ههای تحریق

202

اثرات مستقيم و غير مستقيم مخارج دولت بر آلودگی....
در جدول  )2ن،ایج حاصل از تخمی تابع تولید ناخالص سیرانه

ناخالص داخلی سرانه نتبت به سرمایه گذاری کل و درجیه بیاز

ارایه شده است .ای تابعا تصریحی از مدل تعمییم یاف،یه میدل

بودن اق،صاد به ترتیب  1/01و  1/23است که ننان میدهید بیا

رشد سولو است .در مدل تخمینیا همیانطیور کیه گف،یه شید

افزایش یک درصدی سرمایه گذاری و درجه بیاز بیودن اق،صیاد

ضریب م،غیر سهم مخارج دولت مثبت اما معنیدار نیتت .هم-

تولید به ترتیب  1/01و  1/23درصید افیزایش خواهید یافیت .از

چنی م،غیر سرمایه انتانی که به صورت نرخ ثبت نام در مرطع

طرفی اثر جمعیت بر تولید ناخالص داخلی سرانه منفی و معنیی

م،وسطه وارد مدل شیده اسیتا بیا ضیریب  -1/30دارای اثیر

دار بهدست آمده است.

منفی و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی سیرانه اسیت .ارتبیاط

تخمين مدل بر اساس رويکرد پويا

معکوف بی سرمایه انتانی و تولید ناخیالص داخلیی سیرانه در

در ای رویکرد اب،دا معیادالت  )0و  )2بیا اسی،فاده از مریادیر

برخی پووهشها تأیید شده است  )7که دلیل آن عدم انطبیا

م،غیرها در سط برآورد شدند .در ادامه مانایی جمالت پتیماند

سیاخ،ار نظییام آموزشیی بییا سیاخ،ار تولییید و ناهمیاهنگی بییی

حاصل از ای معادالت تخمینی مورد آزمون قرار گرفت و مانایی

مح،وای نظام آموزشی با تخصصها و مهارتهای مورد نیاز بازار

پتماندها تأیید شد که بر ای اساف میتوان ن،یجه گرفت بیی

کار در کنورهای در حال توسعه میباشد .در واقع رشد شاخص

م،غیرهای هر یک از رواب سیت،م معادالت معرفی شده رابطیه

توسعه انتانی که در ای تحرییق بیه صیورت تعیداد ثبیت نیام

تعادلی بلند مدت وجود دارد و ای م،غیرها همجمع هت،ند .بیر

شدگان در دوره تحصیلی م،وسطه تعری شده استا در نهاییت

مبنای ای ن،یجها الگوی پویا یا الگوی تصحی خطا مربیوط بیه

از طریق رابطه  )0ن،وانت،ه به کاهش آلودگی در اق،صاد اییران

هر یک از معادالت به روش  GMMبرآورد شد که ن،ایج حاصل

کمک کند که ای موضو میتواند ناشی از نرش ضیعی نظیام

از آن در جداول  )9و  )1ارایه شیده اسیت .در بخیش تحلییل

آموزشی در کیفی سازی نیروی انتانی و تربیت افراد تأثیر گیذر

تجربیا با توجه به تنابه اغلب یاف،ههای مدل های تخمینیی در

در روند بهبود شاخصهای اق،صیادی و اج،میاعی کنیور و نییز

دو رویکردا در ای جا تنها بر موارد تفیاوت ن،یایج در دو رویکیرد

ناکارآمدی هزینههای آموزشی انجام شده در اصیالم رف،ارهیای

تمرکز میشود .جدول  )9یاف،ههای حاصل از تخمیی معادلیه

اق،صادی و اج،ماعی مانند حاکمیت قوانی و مرررات از جملیه

 )0را ننان میدهید کیه جهیت اثیر م،غیرهیای توضییحی بیر

قوانی حفاظت از محی زیتیت) در بیی واحیدهای اق،صیادی

آلودگی همانند ن،ایج ارایه شده در جدول  )0است .تنها تفاوت

باشد .در ای ارتباط  Čadil et alدر مطالعهای بیا اسی،فاده از

ن،ایج دو مدل تخمینیا مربوط به عالمت ضریب مخیارج دولیت

اتحادیه اروپا طیی سیالهیای -2100

است که در ای جا منفی و معنییدار بیهدسیت آمیده اسیت .بیر

 2117موضو اثر مثبت توسعه انتانی بر رشید اق،صیادی را بیر

اساف ن،ایج جدول  )9میتوان اظهار داشیت در الگیوی پوییا و

قرار نمیداند .در ای مطالعه فرضیه اثر مثبت توسعه انتانی بیر

طی زمان رابطه غیر مت،ریم و معنیداری بی مخیارج دولیت و

رشد اق،صادی تأیید نمییشیودا بیهوییوه در نیواحی کیه بخیش

ان،نار آلودگی وجود دارد .با افزایش مخارج دولت که بخنیی از

کناورزی بزرگ تری دارندا رشد توسعه انتانی ن،وانت،ه به رشد

آن به ارایه بیشتر کاالها و خدمات عمومی مانند امکانات حمل

تولید سرانه کمک کندا چون آموزش نیروی کار نیروی انتیانی

و نرل عمومیا آموزش مردما اتخاذ قوانی و مریررات بازدارنیده

م،ناسب با نیازهای بازار کار نبوده است .توسعه نییروی انتیانی

افزایش آلودگیا ایجاد نهادهای ناظر بر عملکرد فعالییت بنگیاه-

باید م،ناسب با ساخ،ار اق،صادی صورت گیرد تیا از ایی طرییق

های اق،صادی اخ،صیا

داردا زمینیه مناسیبی بیرای حفاظیت

روند رشد اق،صادی سرانه تتریع شود .در مطالعیه Kruegerو

بیشتر از محی زیتت و کاهش آلیودگی در جامعیه بیهوجیود

 Lindahlنیز اثر مثبت توسعه انتانی بر رشد اق،صیادی تأییید

میآید .در واقع هزینههای دولت در زمینه عرضه بیشتر کاالهیا

ننده است  .)22بیر اسیاف ن،یایج جیدول  )2کنیش تولیید

و خدمات عمومی با گذشت زمان منجر به کاهش آلیودگی هیوا

داده های نواحی مخ،ل

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه2130
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ضریبا بیان-

میشود .همچنی بخنی از هزینههای دولت در زمینه تدوی و

لحاظ آماری در سط باالیی معنیدار است .ای

اجرای قوانی و مرررات حفاظت محی زیتتا ایجاد زمینههای

گر آن است که در همان دوره اول حیدود  36درصید از خطیای

فرهنگی و اج،میاعی الزم جهیت جلیوگیری از تخرییب محیی

عدم تعادل ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا وارد آمیدن شیوا از

زیتت و اس،ررار نهادهای مرتب با حفظ محی زیتیت اسیتا

سوی م،غیرهای توضیحی به م،غیر وابت،ه تعدیل میشود و بیه

که بر ان،نار آلودگی اثیر بازدارنیده دارنید .در الگیوی تخمینییا

سرعت روند تعدیل از کوتاه مدت به سمت بلنید میدت صیورت

ضریب جمله تصحی خطا برابیر  -1/36بیهدسیت آمیده کیه از

میگیرد.

جدول  -1نتايج برآورد عوامل تعيين کننده توليد ناخالص سرانه واقعی با استفاده از روش گشتاورهای تعميم يافته
Table 2-The Determinative Factors of Real Per Capita GDP in Iran Using GMM

متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

عرو از مبدأ

1/112

1/111

1/123

سهم مخارج دولت

1/101

1/193

1/231

سرمایه گذاری کل

1/011

1/121

3/717

سرمایه انتانی

-1/302

1/109

-00/070

رشد جمعیت

1/120

1/112

3/339

درجه باز بودن اق،صاد

1/233

1/126

00/030

*ا ** و *** به ترتیب معنی دار در سط 01ا  3و  0درصد

مأخذ :یاف،ههای تحریق

جدول  -1نتايج برآورد عوامل تعيين کننده انتشار آلودگی در ايران با استفاده از روش گشتاورهای تعميم يافته
Table 3- The Determinative Factors of Emissions in Iran Using GMM

متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

عرو از مبدأ

1/130

1/113

00/09

تولید ناخالص سرانه واقعی

7/397

1/310

03/60

توان دوم تولید ناخالص سرانه

-1/323

1/907

-01/20

توان سوم تولید ناخالص سرانه

1/007

1/169

09

سهم مخارج دولت

-1/069

1/127

-3/33

درجه باز بودن اق،صاد

1/917

1/100

03/99

سرمایه گذاری کل

-1/206

1/109

-22/17

جمعیت

-0/162

1/203

-1/01

مصرف خانوارها

1/960

1/126

09/36

جمله تصحی خطا

-1/366

1/121

-07/03

*ا ** و *** به ترتیب معنی دار در سط 01ا  3و  0درصد

مأخذ :یاف،ههای تحریق
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جدول  )1نیز ن،ایج حاصل از تخمی الگوی پویا معادله )2

تنها حدود  27درصد شوا وارده از سوی م،غیرهای توضیحی

یعنی رابطه تولید ناخالص سرانه را ننان میدهد که عالمت و

بر م،غیر تولید ناخالص سرانه تعدیل میشود .با توجه به مردار

معنیداری ضرایب تخمینی در ای جدول منابه ن،ایج به دست

ضریب برآوردی میتوان گفت حدود  1دوره طول میکند تا

آمده در جدول  )2است .ضریب جمله تصحی خطا در ای

بهطور کامل انحرافات م،غیر وابت،ه از روند تعادلی آن جبران

مدل  -1/26بهدست آمده است که ننان میدهد در هر دوره

شود.

جدول  -1نتايج برآورد عوامل تعيين کننده توليد ناخالص سرانه واقعی با استفاده از روش گشتاورهای تعميم يافته
Table 4- The Determinative Factors of Real Per Capita GDP in Iran Using GMM

متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

عرو از مبدأ

1/111

1/111

02/02

سهم مخارج دولت

1/109

1/120

1/612

سرمایه گذاری کل

1/103

1/110

00/10

سرمایه انتانی

-1/197

1/100

-1/36

رشد جمعیت

1/066

1/111

9/79

درجه باز بودن اق،صاد

1/023

1/109

01/10

جمله تصحی خطا

-1/263

1/100

-01/33

*ا ** و *** به ترتیب معنی دار در سط 01ا  3و  0درصد

مأخذ :یاف،ههای تحریق

اثرات مستقيم و غير مستتقيم متغيرهتا بتر انتشتار دی

مخارج دولتا درجه باز بودن اق،صاد و نیز سرمایه گیذاری کیل

اکسيدکربن

در هر دو معادله ان،نار آلودگی سرانه و تولیید ناخیالص سیرانه

در جداول  )3و  )6اثیر هیر ییک از م،غیرهیای توضییحی بیر

ح ور دارند کیه از ایی رو بیرای آنهیا هیر دو اثیر متی،ریم و

آلودگی یا ان،نار دی اکتیدکرب سرانه در دو رویکیرد ایتی،ا و

غیرمت،ریم قابل محاسبه و تحلیل تجربی است.

پویا به تفکیک اثرات مت،ریم و غیر مت،ریم ارایه شیده اسیت.

بر اساف ن،ایج مدلهیای تخمینیی در هیر دو رویکیردا مخیارج

در ای جا عمدتاً بر روی تحلییل اثیرات غییر متی،ریم م،غیرهیا

دولت بر ان،نار آلودگی تنها به صورت مت،ریم اثرگذار است .بی

تمرکز میشود .در بی م،غیرهای مورد اسی،فاده در میدلهیای

معنی بودن اثر غیر مت،ریم مخارج دولت بر آلیودگی در سیط

تخمینیا دو م،غیر سرمایه انتانی و رشد جمعیت به دلیل عیدم

باالی آماری موجب معنی دار نبودن اثر کیل مخیارج دولیت بیر

ح ور در معادله ان،نار آلیودگی و وارد شیدن آنهیا در معادلیه

آلودگی نیز شده است که به ای ترتیب می توان گفیت مخیارج

تولید ناخالص سرانها تنها دارای اثر غییر متی،ریم هتی،ند کیه

دولت در مجمو بر ان،نار دی اکتیدکرب سرانه اثر کل معنی-

بدی ترتیب منظور از اثر کل آن هیا همیان اثیر غییر متی،ریم

داری ندارد .ای یاف،ه به ای معنی اسیت در صیورتی کیه تنهیا

است .به همی ترتیب م،غیرهای جمعیت و مصرف خانوارهیا در

رابطه میان ان،نار آلودگی و سهم مخارج دولت در نظیر گرف،یه

معادله تولید ناخالص سرانه مورد اس،فاده قرار گرف،ند که ای به

شود اندازه دولت بر ان،نار دی اکتیدکرب اثر گذار اسیت .ایی

معنی عدم وجود اثرات مت،ریم آنها است که بدی ترتیب اثیر

در صورتی است که اگر ای رابطه با توجیه بیه سیط منیارکت

کل ای م،غیرها تنها شامل اثر مت،ریم میشود .اما سیه م،غییر

دولت در تولید مورد توجه قرار گیردا ح یور دولیت در اق،صیاد
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ایییران و افییزایش سییهم آن در اق،صییاد اثییری بییر ان،نییار دی

سرانها اثر کل آن بر ان،نار آلودگی دی اکتیدکرب سرانه مثبت

اکتیدکرب ندارد .برخالف م،غیر مخارج دولتا م،غیر درجه باز

است .همانطور که اطالعات جدول  )3ننان میدهد اثیر کیل

بودن اق،صیادی عیالوه بیر اثیر متی،ریم بیر آلیودگی دارای اثیر

سرمایه گذاری بر آلودگی هوا مثبت با ضیریب  0/23اسیت کیه

غیرمت،ریم قابل مالحظهای است .گرچه افزایش سرمایه گذاری

ای عدد ننان میدهد به ازاء هر درصد افزایش سرمایه گذاریا

به طور غیر مت،ریم با ضریب  -1/26موجب کاهش ان،نیار دی

ان،نار دی اکتیدکرب سرانه  0/23درصد افزایش می یابد .ایی

اکتیدکرب سرانه میشودا اما از طریق افزایش تولیید ناخیالص

یاف،ها اثر مثبت سرمایه بر ان،نار آلودگی را ننان میدهد.

جدول -5اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر انتشار دی اکسيدکربن سرانه در رويکرد ايستا
Table 5- The Direct and Indirect Effects on Per Capita Emissions in the Static Approach

اثر مستقيم

اثرغير مستقيم

اثر کل

سهم مخارج دولت

1/101

1/016

1/006

درجه باز بودن اق،صاد

1/931

9/037

9/331

سرمایه گذاری کل

-1/263

0/303

0/216

جمعیّت

-1/203

-

-1/203

مصرف خانوارها

1/309

-

1/309

سرمایه انتانی

-

-01/620

-01/620

رشد جمعیت

-

1/333

1/333

منبع :یاف،ههای تحریق

بر اساف اطالعات جدول  )6جهیت اثیر کیل تمیام م،غیرهیای

همانند رویکرد ایت،ا الب،ه با مردار ضرایب م،فاوت است .در ای

توضیحی به غیر از مخارج دولیت بیر آلیودگی در رویکیرد پوییا

جا اثر کل مخارج دولت بر آلودگی منفی و بیمعنی است.

جدول -0اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر انتشار دی اکسيدکربن سرانه در رويکرد پويا
Table 6-The Direct and Indirect Effects on Per Capita Emissions in the Dynamic Approach

اثر مستقيم

اثر غير مستقيم

اثر کل

سهم مخارج دولت

-1/069

1/019

-1/161

شاخص درجه باز بودن اق،صاد

1/917

0/121

0/960

سرمایه گذاری

-1/206

1/719

1/100

جمعیت

-0/162

-

-0/162

مصرف خانوارها

1/960

-

1/960

سرمایه انتانی

-

-9/167

-9/167

رشد جمعیت

-

0/907

0/907

منبع :یاف،ههای تحریق
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