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چکيده
زمينه و هدف :با توجه به اهمیت مسایل محیط زیست ،تمامی کشورها تالش میکنند با برنامه ریزی صحیح و با به کاارگیری روشهاای
مناسب ،هم به اهداف اقتصادی خود دست یابند و هم آسیبهای زیست محیطی را به حداقل برساانند در ایام میااو موامال زیاادی بار
تخریب محیط زیست و کیفیت آو تاثیر گذار هستند که در ایم تحقیق ،هدف ما بررسی تاثیر شااخ هاای حممرانای خاور بار کیفیات
محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه می باشد
روش بررسی :با استفاده از مدل پانل دیتا در طول دوره  ، 2010-2000تاثیر حمم رانی خور بر کیفیت محیط زیست در کشاورهای در
حال توسعه با به کارگیری منتخبی از متغیرهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت
يافته ها :نتایج به دست آمده نشاو داد که میانگیم شاخ های حمم رانی خور تاثیر مستقیم و معناادار بار کیفیات محایط زیسات در
کشورهای منتخب در حال توسعه دارد به مبارتی دیگر بهبود شاخ های حمم رانی به کاهش تخریب و ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر
شده است هم چنیم تولید ناخال

داخلی سرانه حقیقی و تجارت نیز تاثیر مستقیم و معنادار بر کیفیت محایط زیسات دارناد از طرفای

مصرف سرانه انرژی و جری او ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر کیفیت محیط زیست دارد که تاثیر جریاو سرمایه گذاری
مستقیم خارجی از لحاظ آماری معنادار نمیباشد
بحث و نتيجهگيری :بنابرایم کشورهای در حال توسعه با بهبود حمم رانی و شاخ های آو میتوانند در حفظ محایط زیسات و ارتقاای
کیفیت آو ممل کرد مناسبی داشته باشند
واژههای کليدی :کیفیت محیط زیست ،حمم رانی خور ،کشورهای در حال توسعه ،پانل دیتا
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد ،دانشمده ادبیات و ملوم انسانی ،واحدکرماو ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرماو ،ایراو
 -2استادیار گروه اقتصاد ،دانشمده ادبیات و ملوم انسانی  ،واحدکرماو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرماو ،ایراو *(مسوول مماتبات)
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Abstract
Background and Objective: Considering the importance of environmental degradation and pollution
problems all countries attempt to schematize and apply appropriate procedures to achieve their
economical goal and mimimize the environmental destructions. Environmental degradation and
environment quality are affected by many factors. The aim of this study is to investigate the effect of
good governance indexes on environment quality in some selected developing countries.
Method: Using the panel data model during 2000-2010, the impact of good governance on
environmental quality in developing countries was examined by a series of related variables.
Findings: The results showed that the mean good governance indexes has a direct and significant
effect on the environment quality. Indeed, improvement of good governance index reduced the
environmental degradation and increased the environment quality. Per capita gross domestic
production and trade have a positive and significant effect on the environment quality. On the other
hand, per capita energy consumption and foreign direct (FDI) investment affected the environment
quality negatively, though the effect of FDI was not statistically significant.
Discussion and Conclusion: Thus improvement of good governance can increase the environment
quality in developing countries.
Keywords: Environment Quality, Good Governance, Developing Countries, Panel Data.
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مقدمه
مساله بحراوهای زیست محیطی در سالهای اخیار در محافال

آل ودگی هوا به معنای مخلوط شادو هاوا باا گازهاا ،قطارات و

ملمی اهمیت زیادی پیدا کرده است ،زیرا طی ساالهاا موامال

ذراتی است که کیفیت هوا را کاهش میدهناد باه مباارتی باه

زیادی به تخریب محیط زیست منجر شده است از جملاه ایام

مواد مضر ،اضافه بر ترکیبات طبیعی در جو که توساط پدیاده-

موارد میتواو به رشد اقتصادی اشاره کارد کاه معاروفتاریم

های طبیعی یا فعالیتهای آلوده کننده هاوا توساط انسااو باه

رابطه بیم رشاد اقتصاادی و تخریاب محایط زیسات ،منحنای

وجود مایآیاد ،آلاودگی هاوا اطاال مایشاود ( )6خودروهاا،

زیست محیطی کوزنتس1به صورت  واروو میباشد ( )1هام

هواپیماها  ،صنایع و ساختماو سازی از موامل آلاوده کننادهی

چنیم ،درجه باز بودو اقتصااد یاا تجاارت کاه تااثیر آو باه دو

هوا به حسار میآیند آلودگیهای زیست محیطای از چاالش-

صورت است که هم به تخریب محیط زیست و هام باه کااهش

های اصلی جهاو به شمار میرود به گونهای که کشورها ماالوه

تخریاب محایط زیسات منجار مایشاود ( )2سارمایه گااذاری

بر سیاستها و اقدامات دروو مرزی خود ،ساماو دهی مساایل

مستقیم خارجی2نیز نتیجه مشاابه تجاارت را مایتواناد داشاته

زیست محیطی را در حوزهی بیم المللی و منطقهای نیز دنباال

باشد ( )3اکثر مطالعات مصرف انرژی را باما تخریاب محایط

میکنند آلودگی هوا از جمله مصادیق آلودگی اسات صانعتی

زیست معرفی کردهاند ()4-5

شدو جوامع ،به بهره برداری بیش تر و فشردهتر از سوختهای

ایم تحقیق بررسی تاثیر حمم رانی خاور3بار کیفیات

فسیلی مانند زغال سنگ ،نفت و گاز به منظور استفاده در تولید

محیط زیسات مساایل

و حمل و نقل منجر شده است احترا ایم ساوختهاا موجاب

مربوط به پیامدهای خارجی غیر اقتصادی مطار مایشاود در

آزاد شدو دی اکساید کاربم5در اتمسافر مایشاود از ایام رو،

زماو وجود پیامدهای خارجی غیر اقتصادی ،تولیاد کننادگاو و

کشورهای تولید کنندهی ایام ماواد در ایام زمیناه نقاش باه

مصرف کنندگاو در بازار توجهی به هزینههای خارجی نداشته و

سزایی دارند بر اساس اصل تعادل مواد در یک نظام اقتصاادی،

سطح تولید و مصرفرا تنها با در نظر گرفتم هزینههای داخلی

فقط بخشی از انرژی مورد استفاده به کاال و خدمات تبدیل می-

تعییم میکنند بنابرایم ،پیامدهای خارجی غیر اقتصادی ،مدم

گردد و بقیه آو به صورت پسماند یعنی آلودگی به محایط بااز

کارآیی در استفاده از ساز و کار بازار ایجاد مینماید که به ملات

میگردد با گسترش دانش بشری ،دست سااختههاای بشار باه

نبود انگیزه برای ایجاد کارآیی در باازار ،ایفاای نقاش دولات در

صورت تولید ضایعات ،پسماندها ،گازهای آلاوده و ساایر موامال

موثر منابع در بازار الزامای اسات

به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مخربی بار زنادگی انسااو

بنابرایم در ایم تحقیق سعی بر ایم میباشد که اثر حمام رانای

باقی میگذارد به طور کلی آلودگی شامل آلودگی هوا ،آلودگی

خور بر کیفیت محیط زیسات در کشاورهای در حاال توساعه

آر ،آلودگی صوتی و آلودگی ناشی از زباله میباشد

مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر گذاری بهبود حمم رانی خور بر

آلودگی هوا یمی از پدیدههای قرو اخیار مایباشاد مهامتاریم

کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه کاه توساعه

آلوده کنندههای هوا شامل منواکسید کربم 6،دی اکسید کاربم،

اقتصادی از برنامههای اولویت دار آو ها میباشد ،معیم شود

اکساایدهای گااوگرد 7،اکساایدهای نیتااروژو 8،هیاادروکربمهااای

مبانی نظری و تجربی

سوخته نشاده  ،ذرات معلاق در هاوا و ازو9مایباشاد گااز دی

مفهوم آلودگی و اثرات آن بر محيط زيست

اکسید کربم یمی از مهامتاریم گازهاایی اسات کاه منجار باه

اما بح

محیط زیست4میباشد ،چرا که در بح

رسیدو به کارایی و تخصی

1- Environment Kuznets Curve
2- Foreign Direct Investment
3- Good Governance
)4- Environment Performance Index (EPI

)5- Carbon dioxide (CO2
)6- Carbon monoxide (CO
)7- Sulfur oxide (SO
)8- Nitrous oxide (NO
9- Ozone
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تغییرات آر و هوایی و گرمایش زمیم شاده و بادیم سابب باه

احمدی نياز و همکاران

اکسید کربم با ساهم  58/8درصادی از گازهاای گال خاناهای
داده اسات

منواو آلودگی فرامرزی شناخته شده است ()7

بیشتریم سهم را میاو آالیندهها به خود اختصاا

در سالهای اخیر رابطه تغییر اقلیم با فعالیتهای بشار بسایار

دلیل اصلی ایم امر را میتواو حرکت به سوی صنعتی شادو و

مورد توجه قرار گرفته است مشمالت و آسایبهاای ناشای از

بهره برداری بیش تر از سوختهای فسیلی دانست که احتارا

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی را باه دو دساته کلای مایتاواو

ایم سوختها بام

تقسیمبندی کرد دساته اول ،مشامالت و آسایبهاای زیسات

میشود

محیطی نظیر خشک سالی ،بیاباو زایی ،بااال آمادو ساطح آر

بر اساس پیش بینی گاروه بایم المللای تحقیاق در خصاو

دریاها ،بروز طوفاوهای گرمسیری و شیوع بیماریهای متعادد

تغییرات آر و هوای کره زمیم ،اگر روند فعلای افازایش انتشاار

آو قارار

گازهای گل خانهای که ممدتا دی اکسیدکربم حاصل از مصرف

دارد دسته دوم ،آسیبهای اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم است

انرژی است ،ادامه یابد و هیچ تالشی برای کاهش میزاو انتشار

که بیشتر مربوط به کشورهای وابسته به مناابع انارژی تجدیاد

ایم گازها صورت نگیرد ،دمای کره زمیم تاا ساال  2100بایم

ناپذیر و ناشی از اتخاذ تصمیمها و برنامههای بیم المللای نظیار

 1/4تا  5/8درجه سانتی گراد افازایش خواهاد یافات کاه ایام

کنوانسیوو تغییر آر و هوا و پروتمل کیوتو 1در راستای کاهش

افزایش در تاریخ بی سابقه است .ایم پدیده باما

مصرف سوختهای فسیلی می باشد پروتمل کیوتاو باه مناواو

سطح دریاها خواهد شد و نیاز تغییارات شادیدی در الگوهاای

دومیم سند بعد از کنوانسیوو تغییر آر و هوا در ساال 1997

جوی به وجود خواهد آورد ()9

شمل گرفت و در سال  2005اجرایی شد هادف ایام پروتمال،

حکم رانی خوب و آلودگی زيست محيطی

کاهش غلظت گازهای گل خانهای2باه میازاو  5/2درصاد زیار

بانک جهانی حمم رانی را به مناواو روشای کاه بار اسااس آو

سطح منتشار شاده در ساال  ،1990در باازهی زماانی -2008

قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتمامی آو برای

 2012اسات کشاورهای پیشارفته مضاو ،متعهاد باه کااهش

رسیدو به توسعه اممال میشود ،تعریف میکند تواو مندسازی

انتشارگازهای گل خاناهای در کشاور خاود ،دیگار کشاورهای

دولت مفهومی است که به تازگی وارد متاوو توساعه اقتصاادی

پیشرفته و یا کشورهای در حال توسعه هستند با اجرایی شدو

شده و در مقابل دیدگاههای پیشیم توسعه نه دولت بزرگ و ناه

ایم پروتمل ،تقاضای سوختهای فسایلی از ناحیاه کشاورهای

دولت کوچک را مامل توسعه نمیداند بلمه امتقاد بر ایام دارد

پیشرفته و متعهد به کاهش انتشار کاهش مییاباد و بناابرایم،

که جدای از اندازه دولت ،توانایی دولت در انجام وظایف محولاه

اقتصاد کشورهای متمی به سوختهای فسیلی از کاناالهاای

نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد دولتهاا مای-

مختلف همچوو بودجه دولت ،تراز پرداختها و به طور کلای

توانند با تقویت نهادهایشاو ،تواو مندی خود را بهبود بخشاند

کاهش درآمدهای ارزی آسیب میپذیرد از سوی دیگر ،هزیناه

ایم امر مستلزم نهادینه ساختم قوانیم و هنجارهایی است که به

تولیادات مرباوط باه صانایع آالیناده در کشاورهای متعهاد و

مقامات دولتی انگیزه میدهد تا طبق منافع جمع ممال کنناد،

پیشرفته باال رفته و در مقابل ،تولید ایم کاالها در کشورهای در

چرا که حمم رانی محصول مشاارکت ساه نهااد دولات ،جامعاه

حال توسعه افزایش مییابد ()8

مدنی و بخش خصوصی اسات ( )10دولات محایط سیاسای و

مهمتریم مساله زیست محیطی گرم شدو زمیم و تغییرات آر

حقوقی بارور به وجود میآورد ،بخش خصوصی اشتغال و درآمد

و هوایی است افزایش تدریجی دمای جهانی ممدتا ناشای از

را پدید میآورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتمامی گروه-

انتشار آالیندهها و گازهای گل خانهای است در ایم میاو ،دی

های فعال برای مشارکت در فعالیتهای اقتصاادی ،اجتماامی و

است که ایراو نیز هم چوو سایر کشاورها در معار

1- Kyoto protocol
2- Greenhouse gases

آزاد شدو دی اکسید کاربم و انتشاار آو

سیاسی را تسهیل میکند.

بااال آمادو
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کافمم و همماراو )11(1در بانک جهانی برای بیااو حمام رانای

های شرکتهای با بهرهوری باال در بیم بازی گراو باازار باشاد

حق اظهاار نظار و پاساخ گاویی ،ثباات سیاسای،

آسم اوغلو و همماراو )16(6بح کردهاند که نهادهای خور آو

حاکمیت قانوو ،کنترل فساد ،کیفیت قوانیم و اثر بخشی دولات

هایی هستند که حقو مالمیت را محرمانه و حفاظ مایکنناد

را بیاو کردند و امتقاد بر ایم است که هار قادر در یاک کشاور

آروو ( )12اشاره میکند که نهادها به دالیلی مثل فقداو قانوو،

دولت پاسخ گوتر ،کارآمدتر و ثبات سیاسی بیش تار و مقاررات

ضعف قوانیم و یا اجرای ضعیف قوانیم دچار ضعف شده و حتی

اضافی و هزینهها کم تر و حاکمیت قاانوو گساتردهتار و فسااد

شاید به نهادهای ضد تولید به خصو

مواقعی که هزیناههاای

محدودتر باشد ،گفته میشود که حمم رانی خور برقرار است

نظارت و کنترل باال باشد ،بدل شوند بنابرایم حاکمیات قاانوو

حمم رانی خور شامل ایجاد ،حمایت و اجرای حقو مالمیات،

در مورد انتشار دی اکسید کربم نیز نقش اساسی دارد

بدوو محدود شادو مباادالت باازار اسات ایام حمام رانای در

جایی که قوانیم مربوط به کنترل انتشار دی اکساید کاربم باه

برگیرندهی نظامی قانونی است که با باازار بارای بهباود رقابات

صورت مفصل و واضح وجود دارد ،برنامههای کنترل انتشار دی

همماری میکند و هم چنیم ایجاد اقتصاد کالو سالم است کاه

اکسید کربم از سوی بنگاه ها و شرکتهاا باه راحتای پذیرفتاه

محیطی با ثبات برای فعالیت اقتصادی ایجااد ماینمایاد حمام

شده و اجرا میگردد در مقابل وجود ضعفهاایی در قاانوو باه

رانی خور به معنی نبود فساد اسات چارا کاه فسااد مایتواناد

نفع بنگاه هایی که پای بند به آو هاا نیساتند ممال مایکناد

موجااب تخریااب اهاادافی سیاساای و از باایم رفااتم مشاارومیت

کانال دیگر مربوط به نبود ممانیسمهای قانونی برای اجبار بنگاه

نهادهای ممومی شود که از بازار حمایت میکنند از حمم رانای

ها به اجرای قراردادهای کنترل انتشار دی اکساید کاربم مای-

خور به منواو یک ارتباط مهام بایم تولیاد و تخریاب محایط

باشد بنابرایم بنگاه ها در ایم شرایط خیلی مجبور باه پاذیرش

زیست از طریق نظارت بار فعالیاتهاای بااز در جهات تساهیل

قوانیم و مقررات نخواهند بود

شش شاخ

حداقل کردو تخریب زیست محیطی بحا

شاود نهادگرایااو

جدید از جمله آروو )12( 3،و راترفورد )13( 4،بح

2

کیفیت قوانیم و مقررات میتواند بر محیط زیسات تااثیر گاذار

میکنند کاه

باشد جانمو و همماراو )17(7ایام گوناه بحا مایکنناد کاه

در ممل کرد اقتصادهای بازاری یک رکم اساسی اسات نهادهاا

مقررات سفت و سخت برای ثبت و ورود شارکتهاا باه باازار از

رفتارهای فردی را در جامعه معیم میکنند که سااختار نهادهاا

ویژگیهای حمومتهای غیر دموکراتیک با فساد بااال و اقتصااد

یک پایه و اساس جدی در موفقیت تولید و مبادله مایباشاد و

غیر رسمی باال میباشد قوانیم سفت و سخت در مورد فعالیات

ایم که رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهند ()14

شرکتها به شملهای مختلفی از جملاه پرداخات رشاوه بارای

حمم رانی از جنبههای مختلفی به طور مستقیم و غیر مساتقیم

ثبت شرکت و یا دریافت گواهی نامه ،مالیاتهاای خودسارانه و

باار انتشااار دی اکسااید کااربم تاااثیر دارد یماای از جنبااههااای

قوانیم زائاد مرباوط باه اسااس ناماه ،آشامار مایگاردد ()18

حاکمیتی حمم رانی ،حاکمیت قاانوو اسات جاایی کاه قاانوو

درکشورهایی که قوانیم ساده و واضح را در مورد صدور مجوزها،

وجود دارد ،اثرات شمستهای بازار میتواند باه حاداقل برساد

هزینهها و مالیاتها توسعه دادهاناد ،انتظاار بار ایام اسات کاه

اولسوو )15(5اشاره میکند کاه کیفیات نهادهاا (سیساتمهاای

شرکتهاا در مسایر و چاارچور قاانونی باه مادیریت تولیاد و

قانونی که میتواناد پاای بنادی باه قراردادهاا و دیگار اشامال

ضایعات حاصل از تولیدات ممل کنند در مورد مقررات مرباوط

مقررات مملیاتی را فراهم کند) میتواند تحریک کننده فعالیت-

به محیط زیست و رشد اقتصاادی مطالعاات ماکدیسای و ودوو

8

( )19نشاو دادند که از نظر تئوریمی ایم امماو وجاود دارد کاه
1- Kauffman et al
2- Institutionalists
3- Aron
4- Rutherford
5- Olson

6- Acemoglu et al
7- Djankov et al
8- Makdissi and Wodon
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احمدی نياز و همکاران

فساد به توسعه سیاستهای مخرر محیط زیست کمک میکند
نامادالنه منابع زیسات محیطای مایشاود

های قابل توجهی نیز ایجاد کند

و منجر به اختصا

از جنبه اثر بخشی و کارایی دولت نیز دولاتهاا مایتوانناد بار

( )21دالیل وجود فساد در بخش محیط زیست را میتاواو باه

انتشار دی اکسید کربم و تخریب محیط زیست تاثیر بگذارند از

ایم صورت بیاو کرد :سیستم قانوو گذاری ناکافی ،پاییم باودو

ایم جنبه خطوط قرمزهایی از جمله ناکارآمدی سیساتم اداری،

احترام به برابری حقو افراد در برابر قانوو ،دموکراسی ضاعیف،

درک ضعیف از حاکمیات و مادیریت نادرسات ماالی در بخاش

قدرت وسیعی که به مقامات رسمی داده میشود ،جوار گویی و

ممومی و نیز اقتدار و صالحیت قوانیم زیسات محیطای وجاود

مسوولیت پذیری ضعیف ،شافاف ساازی ضاعیف و انگیازههاای

دارد در مطالعااهای پشاااک و همماااراو )20(1بااه ایاام نتیجااه

ناخوشایند و ضعف مسوولیم در واقاع فسااد در بخاش زیسات

رسیدند که یک رابطه قوی بیم ثبات اقتصادی کاالو و مخاار

محیطی از طریق مشاجرات بیم بهره خصوصی در درآمدی کاه

بخش ممومی در کشورهای که از بخش ممومی قابل قباولی در

از طریق منابع زیست محیطی میتواند به دسات آیاد و بهارهی

سیستم حاکمیتی برخوردارند ،وجود دارد بناابرایم کشاورهای

ممومی که در یک محیط زیست سالم به دست مایآیاد ،ایجااد

دولت های کارآمد و موثر (بخش اداری کارآمد ،خدمات مماومی

میشود ()22

کارامد ،نگاه درسات ماالی و مادیریت صاحیح مناابع مماومی)

مطالعات انجام شده

اطمیناو و امنیت را به تولید کنندگاو میدهد که در کل معادل

جاللیاااو و پژویاااو ( )23در تحقیقاای بااا منااواو ،بررساای اثاار

با اجرای قوانیم دولتای و نیاز مارتبط باا آلاودگی (انتشاار دی

مالیااتهااای ساابز و حماام راناای خااور باار محاایط زیساات در

اکسید کربم) به قدرت پذیرفته و اجرا میشود

کشورهای  ،با استفاده از روش پانل دیتا در طاول دوره

مولفه ثبات سیاسی حمم رانی نیز بر تخریب و یا مادم تخریاب

زمانی به بررسی تاثیر حمم رانی خاور بار انتشاار دی اکساید

آو تاثیر دارد در شرایط بیثباتی سیاسی دولاتهاا حساسایت

کربم در کشاورهای  پرداختناد نتاایج نشااو داد کاه

باالیی را در مورد مسایل محیط زیستی نشاو مایدهناد و ایام

حمم رانی خور تاثیر منفی ولی ضعیف بار انتشاار دی اکساید

امر ظهور نهادهای قوی و کارآمد حاکمیتی را تضعیف میکناد،

کربم دارد ،اما مالیاتهای سبز تاثیر مهمای بار محایط زیسات

مثال قوه قضاییه حاکمیات قاانوو از بای ثبااتی سیاسای تااثیر

دارند در ایم کشورها حضور پررنگ مالیاتهای سبز باما کام

پذیرفته و منجر به ناکارآمدتر شدو حاکمیات و حمومات مای-

رنگ شدو اثر حمم رانی خور بر محیط زیست شده است

شود بنابرایم ضعف حاکمیت و کیفیت قوانیم و مقررات منجار

حیدری و همماراو ( ،)24در تحقیقی با منواو ،تأثیر حممرانای

بااه گسااترش فساااد و رشااوه ماایشااود ایاام پدیااده در مااورد

بر شاخ

ممل کرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهاو،

محدودیتهای قانونی حمایت از محیط زیست و کاهش انتشاار

به بررسی تاثیر شاخ

دی اکسید کربم نیز صاد میباشد

محیط زیست در منتخبای از کشاورهای جهااو در طاول دوره

از سویی فساد و کنترل آو نیز از طر مختلفی بر محیط زیست

زمااانی  2010-2006بااا روش پاناال دیتااا پرداختااهانااد آو هااا

تاثیر گذار میباشد فساد در بخش محایط زیسات بودجاههاای

کشورهای جهاو را به دو گروه توسعه یافتاه و در حاال توساعه

اختصاصی را متوجه برناماههاای زیسات محیطای مایکناد تاا

تفمیک نمودند نتایج تحقیق با استفاده از الگوی اثارات ثابات و

هزینهها را از طریق اختالس و رشوه خواری ،خصوصی کند ایم

روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآورد شده ،نشاو میدهد کاه

امر منجر به آسیب منابع طبیعای و آلاودگی محایط زیسات از

در هر دو گروه از کشورها بیم حمم رانی و شاخ

ممال کارد

طریق رشوه خواری در بازرسی زیست محیطی میشود از طرفی

محیط زیست رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد ،به گونهای

حمم رانی خور بر شاخ

ممال کارد

که در بازهی زمانی مورد بررسی ،بهبود شاخ های حمم رانای
1- Pushak, et al.

بررسی تأثير حکم رانی خوب بر شاخص کيفيت....
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منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی میشود هم چنیم نتاایج

شهروندی است هم چنیم بهبود شاخ های کنترل فساد ،اثار

حاصل از برآورد مدل با اساتفاده از روش متغیرهاای موهاومی،

بخشی دولت و حاکمیت قانوو ،به اجارای سیاساتهاای حفاظ

حمم رانای بار

تنوع حیات وحش و جنگلها ،از طریق برخورد شدید و قاانونی

محایط زیسات در کشاورهای توساعهیافته و

با قاچا چور و شمار غیر مجاز و غیره ،کمک مینماید و ثبات

نشاو از وجود تفاوت معنیدار بیم تأثیر شاخ
ممل کرد شاخ

کشورهای درحال توسعه دارد

سیاسی نیز توجه سیاسات گاذاراو را پیراماوو مساایل زیسات

مدا و مبداللهی ( )25در تحقیقی با منواو ،اثر کیفیت نهادهاا

محیطی و پویایی اکوسیستم جذر مینماید

بر آلاودگی محایط زیسات در چاارچور منحنای کاوزنتس باا

تامازیاو و رائو )27(1به بررسی تااثیر کیفیات نهادهاا و توساعه

استفاده از الگوهای پانال دیتاا ایساتا و پویاا (مطالعاه ماوردی:

مالی بر کیفیت محیط زیست در  24کشور جهاو در طول دوره

کشورهای مضو سازماو کنفارانس اساالمی) ،باه بررسای تااثیر

زمانی  2000-1993با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

کیفیت نهادها بر کیفیت محیط زیسات در کشاورهای اساالمی

) (GMMپرداختند نتایج حاصل از یافتاههاای آو هاا نشااو

مضو کنفرانس اساالمی در طاول دوره زماانی  2007-1996باا

میدهد که هر دو متغیر بر کیفیت محیط زیست تااثیر معناادار

روشهای پانل دیتا ایستا و پویا پرداختند نتایج یافتههای آو ها

دارند

نشاو میدهد که فرضایه کاوزنتس بارای ایام کشاورها برقارار

کستیگلیوو و همماراو )28(2به بررسی تاثیر و نقاش حاکمیات

نیست ،کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها منفی و به میزاو

قانوو بر انتشار دی اکسید کربم با استفاده از دادههاای آمااری

 0/24میباشد هم چنیم ،مصرف انرژی ،تجارت و سطح توسعه

 28کشور جهاو در طول دور زماانی  2008-1996باا باه کاار

انسانی رابطه مثبت و معناداری با آلودگی دارند

گیری روش پانل دیتا پرداختند آو ها در مطالعه خود به منظور

شاه آبادی و همماراو ( )26در تحقیقی با منواو ،مقایساه تااثیر

تشریح بهتر رابطهی کوزنتس موامل دیگری از جمله تولید بار

شاخ

حمم رانی بار ممال کارد زیسات محیطای کشاورهای

از زغال سنگ ،سهم صنایع در تولید ناخال

داخلی ،جمعیت و

توسعه یافته مضو  G7و کشورهای منتخب مضو اوپاک در باازه

تجارت را نیز وارد مدل خود کردناد نتاایح باه دسات آماده از

زمانی  ،2012-2000فرضیهی تاثیر گستردهی حمام رانای بار

تحقیق آو ها نشاو میدهد که رابطهی مثبت و قوی بیم انتشار

ممل کرد جوامع در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محایط زیسات

دی اکسید کربم و حاکمیت قانوو وجود دارد

را مورد بررسی قرار دادند در ایم راساتا ،باه منظاور بررسای و

گانی )29(3در تحقیقی با منواو ،رابطه بیم حمم رانای خاور و

تحلیل اثر حمم رانی بر ممل کرد زیسات محیطای ،از شااخ

انتشار دی اکسید کاربم :مطالعاه ماوردی کشاورهای در حاال

ممل کرد محیط زیستی کشاورها ) (EPIو میاانگیم شااخ -

توسعه ،به بررسی تاثیر شاخ هاای حمام رانای خاور در 99

های حمم رانی دو دسته از کشورهای توسعه یافته مضاو  G7و

کشور در حال توسعه در دوره زمانی  2007-1996با استفاده از

منتخب مضو اوپک طی دوره ( )2000-2012استفاده کردناد

روش دادههای تلفیقی پرداخته است یافتههای وی نشاو مای-

نتایج به دست آمده نشاو میدهد حمم رانی خاور باا کیفیات

دهد که ثبات سیاسی ،حاکمیات قاانوو و کنتارل فسااد تااثیر

ممل کرد دولتها و ملتها در جهات حفاظ محایط زیسات و

منفی و معنادار بر انتشار دی اکساید کاربم دارناد هام چنایم

سالمت اکوسیستم ارتباط مثبت دارد از جملاه بهباود شااخ

فرضیه کوزنتس در ایم کشورها برقرار باوده و تجاارت و انادازه

حق اظهار نظر و پاسخ گویی ،شرایطی را در جامعه پدیاد مای-

بخش صنعت هم بستگی و رابطاه قاوی باا انتشاار دی اکساید

آورد که مسووالو را موظف به اجرای سیاستهایی چوو ارتقااء

کربم دارند 

کیفیت سیستم آر و فاضاالر ،تاأمیم آر آشاامیدنی ساالم و
بهبود کیفیت هوا مینمایاد کاه جازء مفااهیم اولیاهی حقاو

1- Tamazian and Rao
2- Castiglion, et al
3- Gani
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هالمس و تزرمس )30(1در تحقیقی با منواو ،انتشار دی اکساید

کارایی دولت و کنتارل فسااد ،اساتفاده شاده اسات :PGDPit

کربم و حمم رانی ،تحلیل ناپارامتریک برای  ،به بررسای

تولید ناخال

داخلی حقیقی سرانه در کشاور  iام در ساال  tام

رابطه بیم حمم رانی و انتشار دی اکساید کاربم در یاک گاروه

میباشد تولید ناخال

بیست کشوری با اقتصادهای بازرگ دنیاا در طاول دوره زماانی

و خدمات تولید شده به صورت حقیقی در طول سال میباشد و

 1996-2010با روش پانل دیتای ناپارامتریمی پرداختند نتایج

اثر آو در اغلب مطالعات داخلی و خارجی با تاکیاد بار منحنای

آو ها نشاو میدهد که ارتبااط ناپاارامتریمی بایم انتشاار دی

زیست محیطی موزنتس مورد مطالعه قرار گرفته اسات :FDIit

اکسید کربم از سوی کشورها و حمم رانی وجود دارد که رابطاه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور  iام در سال  tام است

بیم انتشار دی اکسید کربم و حمم رانی یک رابطه غیار خطای

که به صورت درصدی از تولیاد ناخاال

داخلای تعریاف شاده

میباشد به ایم صورت که کشوری کاه از کیفیات حمام رانای

است  :OPitدرجه باز بودو اقتصااد در کشاور  iام در ساال  tام

خور برخوردار میباشد ،لزوما به انتشار دی اکسید کربم کم تر

میباشد که از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخال

منجر نمیشود

داخلی به دست میآید و در مطالعات متعددی از جمله خلیل و

تصريح مدل و نتايج

اینام ( )2006و فطرس و همماراو ( )9مورد مطالعه واقع شاده

مدل تصريح شده

است  :ENitمصرف انرژی در کشور  iام در ساال  tام مایباشاد

در ایم تحقیق برای بررسی تاثیر حمم رانای خاور بار کیفیات

که به صورت مصرف سارانه انارژی معاادل بشامه نفات کشاور

محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در طول دوره زمانی

محاسبه میگردد :εit ،جمالت پسماند یاا بااقی ماناده مادل در

 2010-2000مدل مورد نظر به صورت زیر تصریح گردید:

کشور iام در سال tام میباشد

EPIit = α1 + α2GGIit + α3PGDPit + α4FDIit +
α5OPit + α6ENit + εit
 :EPIitشاخ کیفیت محیط زیست در کشور  iام در سال  tام

 -4-2مانایی متغیرهای مدل

میباشد ایم شاخ

به وسیله  22زیار شااخ

در  10زمیناه

محیط زیستی از جمله تغییر اقلایم شاامل چهاار ماورد انتشاار
سرانه دی اکسید کربم  2،انتشار دی اکساید کاربم باه ازای هار
واحد تولید ناخال

داخلی 3،انتشار دی اکسید کربم به ازای هار

داخلی مجموع ارزش پولی تمامی کاالها

قبل از برآورد مدل الزم است تا مانایی دادهها مورد بررسی قارار
گیرد زیارا اساتفاده از دادههاای ناماناا در برآوردهاای اقتصااد
سنجی منجر به بروز رگرسیوو کاذر شده و نتایج قابل امتمااد
نخواهد بود با توجه به ایم ،مانایی متغیرها با استفاده از آزماوو
ریشه واحد لویم-لیم چو6مورد بررسی قرار گرفته اسات نتاایج
ایم آزموو در جدول شماره( )1نشاو داده شده است

واحد تولید المتریسیته4و میزاو تولید المتریسیته از انرژیهاای
تجدیدپذیر ،5اندازهگیری میشوند دامناهی ایام شااخ

بایم

صفر (بدتریم حالت) و ( 100بهتریم حالت) قارار دارد :GGIit
شاخ

حمم رانی خور در کشور  iام در ساال  tام مایباشاد

برای محاسبه ایم شاخ

از میاانگیم حساابی شاش شااخ

حمم رانی خور یعنی حاق اظهاار نظار و پاساخ گاویی ،ثباات
سیاسی ،کیفیت قوانیم و مقررات ،حاکمیت قانوو ،اثر بخشای و

1- Halkos and Tzeremes
2- CO2 Per Capita Emission
3- CO2 Per GDP Emission
4- CO2 Emissions per Electricity Generation
5- Renewable Energy

6- Levin – Lin & Chu

بررسی تأثير حکم رانی خوب بر شاخص کيفيت....
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جدول -1نتايج آزمون ريشه واحد متغيرها با استفاده از آزمون LLC
Tabel 1-The unit root test of variables by LLC.

آمارهی آزمون

احتمال

متغير
کیفیت محیط زیست

EPI

با مر

از مبدا و روند

-8/09

0/0000

حمم رانی خور

GI

با مر

از مبدا و روند

-8/08

0/0000

PGDP

با مر

از مبدا و روند

-6/23

0/0000

تجارت

TR

با مر

از مبدا و روند

80/49

0/0000

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

FDI

با مر

از مبدا و روند

-9/98

0/0000

مصرف سرانه انرژی

ENU

با مر

از مبدا و روند

-4/95

0/0000

شاخ
شاخ
تولید ناخال

عالمت اختصاری

داخلی سرانه حقیقی

شرايط آزمون

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج آزموو مانایی در جدول ( )1مشاهده مایشاود

اثرات تصادفی برآورد گردد از آزموو هاسمم اساتفاده شاد کاه

که ارزش احتمال آمارهی  tآزموو لویم ،لیم و چو برای تماامی

نتایج ایم آزموو نیز در جدول شماره ( )2ارایه شاده اسات کاه

متغیرهای تحقیق در سطح دادههای سری زمانی کوچاک تار از

نشاو میدهد آماره آزموو هاسمم برابار  12باا ساطح احتماال

یک صدم می باشد بنابرایم ،مانایی متغیرها در سطح صفر داده-

 0/0275میباشد و ایم نتیجه حاکی از ایم است که مدل بایاد

ها مورد پذیرش قرار میگیرد ،به مبارتی تماامی متغیرهاا ماناا

با اثرات ثابت برآورد گردد

میباشند

جدول -2آماره آزمون  Fو هاسمن
Tabel 2- The Hausman & F-test Statistics

آزمونهای تشخيصی مدل
قبل از تخمیم مدل الزم بود تا نوع تخمایم پانال دیتاا تعیایم
شود ،لذا ابتدا برای تعییم وجود یا مادم وجاود مار

از مبادا

جداگانه برای هر یک از کشورها از آزموو  Fاستفاده شد نتاایج
ایم آزموو در جدول شماره ( )2نشاو دادند کاه آمااره  Fبرابار
 435با احتمال  0/0000بوده و بناابرایم فرضایه روش حاداقل

آزمون

آماره ارزش احتمال

F

435

0/0000

هاسمم

12

0/0275

منبع :محاسبات تحقیق

مربعات تجمیع شده رد میگردد و هر کدام از مقاطع باید مر

نتايج برآورد مدل تصريح شده

از مبدا جداگانه داشته باشند به مبارتی مدل باه صاورت پانال

نتایج حاصل از برآورد مدل تصریح شده با استفاده از روش پانل

دیتا میباشد

دیتا با اثرات ثابت در جدول شماره ( )3ارایه شده است

در ادامه برای ایم که مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت و یا
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جدول -3نتايج مدل برآورد شده در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (متغير وابسته :شاخص کيفيت محيط زيست)
Tabel 3-The results of the estimated model in selected developing countries (the Environmental Quality
)index:dependent variable

عالمت اختصاری

ضريب

آماره t

احتمال

از مبدا

C

42/783

40/88

0/0000

حمم رانی خور

GI

0/915

2/64

0/0085

PGDP

0/0028

6/79

0/0000

تجارت

TR

0/009

2/11

0/0353

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

FDI

-0/002

-0/14

0/8890

مصرف سرانه انرژی

ENU

-0/0014

-4/74

0/0000

R2

0/98

آماره F

549

 R2تعدیل شده

0/98

 Fاحتمال آماره

0/0000

متغير
مر
شاخ

تولید ناخال

داخلی سرانه

0/80

آماره دوربیم واتسوو
منبع :محاسبات تحقیق

نتایج به دست آمده از برآورد مدل را میتاواو باه ایام صاورت

کشورها ،شاخ

بیاو نمود:

واحد بهبود مییابد

شاخ

کیفیت محیط زیست در آنها به میزاو 0/009

حمم رانای خاور باا ضاریب  0/915تااثیر مساتقیم و

مصرف سرانه انرژی با ضریب  -0/0014تاثیر منفی و معنادار در

معنادار در سطح معنای داری یاک درصاد بار کیفیات محایط

سطح معنی داری یک درصد بر شاخ

کیفیت محایط زیسات

زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه دارد به مبارتی باا

در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطالعه دارد در واقع

حمام رانای در ایام

با افزایش یک واحدی مصارف سارانه انارژی در ایام کشاورها،

کشورها ،کیفیت محیط زیست آو هاا باه میازاو  0/915واحاد

شاخ

کیفیت محیط زیست در آو ها به میزاو  0/0014واحد

افزایش پیدا میکند

کاهش مییابد

افزایش و بهبود یاک واحادی در شااخ

تولید ناخال

داخلی سرانه حقیقای باا ضاریب  0/0028تااثیر

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب  -0/002تااثیر منفای

مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک درصد بار شااخ

ولی بی معنی از لحاظ آماری بر شاخ

کیفیت محیط زیسات در کشاورهای منتخاب در حاال توساعه

در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطالعه دارد

مورد مطاالعه دارد در واقع باا افازایش یاک واحادی در تولیاد

بحث و نتيجه گيری

ناخال

داخلی سرانه حقیقی در ایم کشورها ،شااخ

کیفیات

کیفیت محایط زیسات

توسعه پایدار در جهاو امروزی که با تخریاب و آلاودگی شادید

محیط زیست در آو ها به میزاو  0/0028واحد بهبود مییابد

محیط زیست دست و پنجه نرم میکند ،مستلزم کنترل آلودگی

تجارت یا درجه باز بودو اقتصاد با ضریب  0/009تاثیر مساتقیم

و تخریب محیط زیست و بهبود کیفیت محیط زیست میباشاد

کیفیات

بنابرایم بررسی اثرات موامل مختلف و موثر بار تخریاب محایط

محاایط زیساات در کشااورهای منتخااب در حاال توسااعه مااورد

زیست و بهبود کیفت محیط زیست در جهت سیاست گاذاری-

مطاالعه دارد در واقع با افازایش یاک واحادی تجاارت در ایام

های ملی و بیم المللی در دنیای کنونی یک ضارورت محساور

و معنادار در سطح معنای داری  5درصاد بار شااخ

میشود بر ایم اساس در ایم مطالعه تاثیر برخی موامل از جمله

بررسی تأثير حکم رانی خوب بر شاخص کيفيت....
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حمم رانی خور ،رشاد اقتصاادی ،تجاارت ،مصارف انارژی بار

سرمایه گذاری مساتقیم خاارجی در کشاورهای ماورد مطالعاه

کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حاال توساعه در

چنداو باال نمیباشد ،تاثیر معنااداری بار کیفیات و ممال کارد

طول دورهی زمانی  ،2010-2000با به کاار گیاری روش پانال

محیط زیست نداشته است

دیتا مورد مطالعه قرار گرفت یافتههاای ایام تحقیاق نشااو از

بر اساس نتایج به دست آمده میتواو گفات کاه کشاورهای در

وجود رابطه مستقیم بیم میانگیم شاخ های حمم رانی خور

حال توسعهی مورد مطالعه ،میتوانند با بهبود شاخ های حمم

حمام

رانی خود به بهبود کیفیت محیط زیست خود کمک نمایند و به

و کیفیت محیط زیست دارد در واقع باا بهباود شااخ

رانی خور در کشورهای منتخب در حال توسعه ماورد مطالعاه،

توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست دست پیدا کنند

تخریب محیط زیست کاهش یافتاه اسات و ایام مسااله باما
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