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In this research, we simultaneously examined the natural resource curse hypothesis
and the environmental Kuznets curve hypothesis in countries with high abundance of
non-renewable energy during the period 2005-2018 by the method of non-linear simultaneous equations system. The results indicate that the resource curse hypothesis is not
rejected and the inverse U-shaped environmental Kuznets curve hypothesis is rejected,
ie the paradox of the abundance of natural resource and environmental degradation is
realized. In other words, despite the decline in economic growth due to the abundance
of non-renewable energy, instead of reducing environmental degradation, we are facing
an increase in it. Moreover, the results indicate a positive and significant impact of human
development and private investment on economic growth and a negative and significant
impact of human development and health index on environmental degradation. Therefore, for sustainable economic growth, policies such as preventing excessive depletion of
renewable energy resources, investing to compensate and conserve existing renewable
energy and accelerating investment in renewable energy and technologies along with
promoting environmental education to raise awareness of the environmental problems
is recommended.
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مقاله پژوهشی
پارادوکس وفور منابع طبیعی و تخریبات محیطزیستی :مطالعه تجربی در
کشورهای با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر باال
*زهرا فتورهچی

1

 .1گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

تاریخ دریافت 16 :آذر 1399

تاریخ پذیرش 12 :اسفند 1399

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

وفور منابع
طبیعی ،رشد
اقتصادی ،تخریبات
محیطزیستی

در این تحقیق ،به بررسی همزمان فرضیه نفرین منابع طبیعی و فرضیه منحنی محیطزیست کوزنتس
درکشورهای با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر باال طی دوره زمانی  2018-2005با روش سیستم معادالت
همزمان غیرخطی پرداختیم .نتایج ،حاکی از عدم رد فرضیه نفرین منابع و رد فرضیه منحنی  Uمعکوس
محیطزیست کوزنتس ،یعنی تحقق پارادوکس وفور منابع طبیعی و تخریبات محیطزیستی است .به
عبارت دیگر ،علیرغم کاهش رشد اقتصادی به دلیل وفور انرژیهای تجدیدناپذیر به جای کاهش تخریبات
محیطزیستی با افزایش آن مواجه هستیم .همچنین ،نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار توسعه انسانی
و سرمایهگذاری خصوصی بر رشد اقتصادی و تأثیر منفی و معنادار سرمایه انسانی و شاخص سالمت
بر تخریبات محیطزیستی است؛ بنابراین جهت رشد اقتصادی پایدار سیاستهایی از قبیل جلوگیری
از تهیسازی بیش از حد ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر ،اعمال سرمایهگذاری به منظور جبران و حفظ
انرژیهای تجدیدناپذیر موجود و تسریع سرمایهگذاری در انرژیها و تکنولوژیهای تجدیدپذیر به همراه
ترویج آموزشهای محیطزیستی جهت آگاهی از مشکالت محیطزیستی پیشنهاد میشود.

* نویسنده مسئول:
دکتر زهرا فتورهچی
نشانی :اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه اقتصاد.
پست الکترونیکیz.faturechi@yahoo.com :
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مقدمه
از آغاز شکلگیری علم اقتصاد ،نقش منابع طبیعی
به عنوان یک عامل مهم در رشد اقتصادی کشورها،
مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است .انتظار
میرود وفور منابع طبیعی برای یک کشور موجب
انباشت ثروت از درآمد حاصل از فروش آن منابع و
رشد اقتصادی شود.
با وجود این ،مطالعات در طول پنجاه سال
گذشته نشان میدهند که کشورهای دارای وفور
منابع طبیعی (مثل روسیه ،نیجریه و ونزوئال) رشد
اقتصادی کمتری نسبت به کشورهایی با منابع
طبیعی کمتر تجربه کردهاند که به فرضیه نفرین
منابع معروف شده است (.)Qiang and Jian, 2020
فرضیه نفرین منابع نشان میدهد که رونق منابع
طبیعی ،منابع کشور را از فعالیتهایی که بیشتر به
رشد اقتصادی بلندمدت کمک میکند ،دور میکند.
رونق و استخراج منابع طبیعی با کاهش توان تولید
کاالهای قابل مبادله منجر به تولید انقباضی و کاهش
صادرات این کاالها میشود.
همچنین ،عوامل تولید از صنایع قابل مبادله به
صنایع غیرقابل مبادله جابهجا شده و به تبع آن
هزینههای تولید کاالهای غیرقابل مبادله نیز افزایش
و رشد اقتصادی کاهش مییابد( (�Costantini and Mon
.)ni, 2008
از طرف دیگر ،در دهههای اخیر ،موضوع اثر رشد
اقتصادی بر تخریبات محیطزیست از اهمیت زیادی
دراقتصاد برخوردار است .در واقع ،رشداقتصادی از
طرف بخش تولید ،به مصرف بیشتر منابع طبیعی
و انرژیهای تجدیدناپذیر و از طرف بخش مصرف،
به دفع پسماندهای بیشتر وابسته به تولید نیازمند
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است و همین موضوع باعث آلودگی و تخریبات
محیطزیستی بیشتر میشود (اثر مقیاس تولید
منحنی محیط زیست کوزنتس).
به همین دلیل برخی از طرفداران محیطزیست
معتقد هستند که برای بهبود وضعیت محیطزیست
باید روند رشد اقتصادی کند شود (ساتن،)1397 ،
اما طرفداران رشد اقتصادی نیز معتقدند که رشد
اقتصادی با تغییر ترکیب تولید از فعالیتهای با
آلودگی بیشتر به سمت فعالیتهای با آلودگی کمتر
(نظیر فعالیت های خدماتی و تکنولوژی محور سبز)
و استفاده بیشتر از تکنولوژیهای سبز و انرژیهای
تجدیدپذیر در فعالیتهای تولیدی و مصرفی
میتواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت
ط زیست باشد (اثر ترکیبی و تکنولوژیکی تولید
محی 
منحنی محیط زیست کوزنتس(  (�Sahinoz and Fo
 )tourehchi, 2016که تمامی این اثرات در منحنی
محیط زیست کوزنتس 1بیانگر رابطه  Uمعکوس بین
رشد اقتصادی و تخریبات محیطزیستی است.
ایده اصلی منحنی محیط زیست کوزنتس از
مطالعه سیمون کوزنتس در سال  1965اقتباس شد.
کوزنتس در مطالعه خود به این نتیجه رسید که تا
سطح معینی از درآمد ،رشد اقتصادی باعث بدتر
شدن (ناعادالنه شدن) توزیع درآمد میگردد ولی از
آن سطح به بعد همراه با رشداقتصادی توزیع درآمد
نیز عادالنه میشود.
سپس بر اساس مطالعه گروسمن و کورگر
ط زیست
( )1995این منحنی ،به نام منحنی محی 
کوزنتس تغییر نام پیدا کرد .به طور مشابه منحنی
محیط زیست کوزنتس دارای یک قسمت صعودی
است که در آن رشداقتصادی باعث تخریب محیط
)1. Environmental Kuznets Curve (EKC
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زیست شده و پس از رسیدن به حداکثر خود در
ادامه نزولی شده ،به طوری که رشد اقتصادی باعث
بهبود محیطزیست میشود (Grossman and Kruger,
.)1995
پس از آن اقتصاددانان دیگری نظیر دِمیربرک و
همکاران و نوانسا و ویدودو مطالعات مختلفی در مورد
رابط ه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیطزیستی
انجام دادند و به منحنی مشابهی همانند منحنی
کوزنتسدستیافتند.
براساس فرضیهی محیطزیستی کوزنتس ،نتیجه
رشداقتصادی همیشه باعث تخریب محیطزیستی
نمیشود ،بهویژه نتیجه مطالعه ِ
یوسناتا نشاندهنده
این است که منحنی کوزنتس به جای اینکه تهدیدی
برای محیطزیست باشد ،میتواند ابزاری برای بهبود
کیفیت محیطزیست شود.
طبق نظر کستانینی و مونی دو پیشنهاد اصلی
برای توضیح  EKCوجود دارد :در سمت تقاضا،
نقش افکار عمومی حاکم است که نیازمند اقدامات
سیاسی برای کاهش تخریب محیطزیستی است.
در بخش عرضه ،نقش تغییرات ساختاری در نظام
اقتصادی حاکم است که در آن رشد اقتصادی به
دنبال نوآوریهای تکنولوژیکی و تغییر ساختار و
ترکیب تولیدی (از صنایع پایهای به صنایع خدمات و
تکنولوژی پیشرفته سبز) باعث کاهش میزان انتشار
آالیندهها میشود.
ن مسئله در ارتباط با
بر اساس آنچه که در بیا 
فرضیه نفرین منابع و فرضیه منحنی محیط زیست
کوزنتس مطرح شد ،با بررسی ادبیات تحقیق
درمییابیم که اگرچه در زمینه فرضیه نفرین منابع
طبیعی مطالعات متعددی ازقبیل :ویبوو و پارمانسیاه،
کستانینی و مونی و اسدی و همکاران انجام شده

است و بیشتر این مطالعات به نتایج مشترک ،وجود
رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی
دست یافتند ،اما در ادبیات تحقیق در مطالعاتی از
قبیل ساتی و همکاران و مطالعه مهرآرا و همکاران
( )1389شاهد رابطه معکوس  /منفی نیز هستیم.
همچنین ،در ارتباط با فرضیه محیط زیست
کوزنتس مطالعات مختلفی از قبیل مطالعات
دِمیربرک و همکاران ،نوانسا و ویدودو ،شاهینوز و
فتورهچی و احمدیان و همکاران انجام گرفته است
و به نتایج مختلف رابطه  Uمعکوس (دِمیربرک و
همکاران و نوانسا و ویدودو) N ،شکل (شاهینوز و
فتورهچی) و شکلهای مختلف دیگر براساس نوع
آالیندهها ،نوع کشور ،روش تحقیق و سایر عوامل
دستیافتند.
با این حال ،با مطالعه ادبیات تحقیق مرتبط با
فرضیه محیط زیست کوزنتس و فرضیه نفرین منابع
طبیعی درمییابیم که رابطه این دو فرضیه به طور
همزمان نادیده گرفته شده است ،چرا که بر اساس
فرضیه نفرین منابع انتظارداریم،در کشورهای با وفور
منابعطبیعی بیشتر ،رشد اقتصادی کاهش یافته و
بر اساس فرضیه محیط زیست کوزنتس انتظار داریم
با کاهش رشد اقتصادی ،تخریبات محیطزیستی
کاهش یابد.
اما در این کشورها به پارادوکس وفور منابع
و تخریبات محیطزیستی دست مییابیم ،یعنی
علیرغم کاهش رشد اقتصادی به دلیل وفور منابع
طبیعی به جای کاهش تخریبات محیطزیستی با
افزایش آن مواجه هستیم.
بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه
نادیده گرفته شده این دو فرضیه در ادبیات تحقیق
در کشورهای با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر باال
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طی دوره زمانی  2018-2005با دادههای ترکیبی
نامتعادل و روش سیستم معادالت همزمان غیرخطی
است.

است که با ثروت حاصل از منابع قاره آمریکای جدید
کشف شده در آن زمان ،ثروتهای عظیم خود را
در تجمالت و جنگها هدر داد و نتوانســـت از این
منابع عظیم برای توسعه اقتصادی این کشور استفاده
کند (زمانزاده و الحسینی.)1391 ،

 .1.1فرضیه نفرین منابع

فرضیه نفرین منابع را میتوان به سه رویکرد
تقسیم کرد .رویکرد اول ،رویکرد اقتصاد سیاسی
است که در آن تأثیر مخرب رانت منابع طبیعی بر
کیفیت نهادی و ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی را مورد بحث قرار میدهد که این تأثیرات
موجب گسترش و تقویت فرایندهای رانتجویی به
جای فرایندهای تولیدی در اقتصــاد میشــود.

 .1ادبیات موضوع

فرضیه نفرین منابع به کشورهای دارای منابع
طبیعی فراوان توجه دارد که نسبت به کشورهای
با منابع طبیعی خام محدود ،رشد اقتصادی کمتری
دارند .به طور کلی ،فرضیه نفرین منابع یک پارادوکس
است ،به این دلیل که منابع طبیعی منشأ اصلی و
اولیه همه مسیرهای توسعه بوده و سریعترین منبع
مبادله خارجی را فراهم میسازد.
دستیابی به مواد خام ،از طریق افزایش تولید،
تقاضا و صادرات محصوالت صنعتی ،رشد اقتصادی
را تسریع میبخشد .با وجود این ،بر اساس مطالعه
ساچس و وارنر -که اولین فرمول تجربی فرضیه
نفرین منابع را تهیه کردند -در بیش از پنجاه سال
گذشته کشورهای غنی از منابع طبیعی مانند روسیه،
نیجریه و ونزوئال رشد اقتصادی بسیار کمتری نسبت
به دیگر کشورهای با منابع طبیعی کمتر مانند ژاپن،
هنگ کنگ ،کره و ایرلند تجربه کردهاند و گروه سوم
شامل کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا هستند که
علیرغم وابستگی باال به منابع طبیعی تولید دارای
عملکرد رشد اقتصادی خوبی هستند (.)Auty ،1993
واژه نفرین منابع اولین بار توسط اوتی مورد استفاده
قرار گرفت ،اما مفهوم این فرضــیه قب ً
ال نیزدر مقاالت
متعددی تجزیه و تحلیل شده بود .مث ً
ال مطالعاتی
نظیر گلپ،کروگمن .از طرف دیگر ،قدمت فرضـــیه
نفرین منابع به قرنها قبل باز میشود که یکی از
نمونههای بارز آن اســپانیا در قرن  16و  17میالدی
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رویکرد دوم نیز به انتقال نوسانات بازارهای منابع
طبیعی همچون نفت به اقتصاد داخلی میپردازد
و انتقال نوسانات درآمد منابع طبیعی را در بودجه
دولت ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بحث میکند
و رویکرد سوم نیز بیماری هلندی را بحث میکند
ق بخش
که رانت منابع طبیعی از طریق تقویت رون 
غیرقابل مبادله اقتصاد ،همچون بخش خدمات و
تضعیف نسبی بخش قابل مبادله اقتصاد (صنعت و
کشاورزی) موجب برهم خوردن توازن بخشهای
قابل مبادله و غیرقابل مبادله میشود و درنهایت،
فرایند رشد اقتصادی را تضعیف میکند (مهرآرا و
همکاران.)1389 ،
مبتنی بر فرضیه نفرین منابع ،وفور منابع طبیعی
این امکان را می دهد که مصرف در اقتصادهای دارای
منابع طبیعی فراتر از سطح بلندمدت و متوسط آن
باشد و این دلیلی برای رشد کند این اقتصادها است.
در وضعیت پایدار تولید منابع طبیعی به صفر میل
میکند ،ولی در دوره گذار به تعادل بلندمدت ،تولید
منابع طبیعی به اقتصاد امکان میدهد تا بیش از حد
معمول منابع را مصرف کند .بنابراین اقتصاد دارای
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منابع طبیعی به تعادل بلندمدت خود از باال (و نه از
پایین) میل میکند و طی دوره گذار ،به طور متوسط
نرخهای رشد منفی را تجربه میکند (Rodriguez and
.)Sachs ،1999

برخالف تولید منابع طبیعی بـه تقسیم کاملتر کـار
و بهبـود اسـتاندارد زنـدگی مـیانجامـد؛ بنابراین
رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی
غنی ،کندتر است (یاوری و دیگران.)1390 ،

از طرفدیگر ،وفور منابع طبیعی باعث رواج برخورد
غلط برخی دولتها با اقتصاد میشود ،به طوری که
آنها از سیاستهای اقتصادی همانند تجارت آزاد ،که
موجب رشد اقتصادی میشود ،استفاده نمیکنند؛
بنابراین برخی از محققان سیاستگذاری اقتصادی
را علت اصلی عملکرد اقتصادهایی با منابع طبیعی
عنوان میکنند (.)Sachs and Warner ،1999

همچنین ،اقتصادهایی که از درآمدهای حاصل از
منابع طبیعی سـود مـی برنـد ،عمده این درآمدها
را صرف مصارف غیرضروری مـیکننـد .کشورهای
صاحب منابع طبیعی به سرمایهگذاریهـای عمومی
گسترده ،ولی بسیار ناکارا اقدام میکنند .با توجه به
این مطلب ،پیشبینی میشـود اقتصـادهای صـاحب
منـابع طبیعی نسبت به سایر اقتصادها سرمایههای
نامناسب بیشتریداشته باشند.

در اقتصادهای با وفور منابع طبیعی به توسعه
سرمایه انسانی ،از عوامل مهم رشد اقتصادی ،به
دلیل کم توجهی به کیفیت آموزش اهمیت چندانی
داده نمیشود (.)Gylfason ،2001
بنابراین کندی رشد اقتصادی و به طور کلی
عملکرد ضعیف اقتصادی در این کشورها محتمل و
مورد انتظار است .همچنین ،وابستگی اقتصادهای با
وفور منابع طبیعی به درآمدهای حاصل از صادرات
منابع طبیعی منجر به اثراتی همچون رانتجویی
گروههای قدرتمند و ذی نفوذ در تالش برای دریافت
ســهم بیشــتر از رانت منابع طبیعی و در نتیجه
گســترش فســاد اقتصــادی میشود.
پیامدهای اصلی رفتارهای رانتجویانه عبارتند از:
اختاللدر تخصیص منابع ،کاهش فعالیتهای مولد،
کاهش کارایی اقتصادی ،افزایش نابرابری اجتماعی و
کندی رشد اقتصادی.
در اقتصادهای با وفور منابع طبیعی ،روابط پسین و
پیشین ناشی از صادرات کاالهای اولیه و خام به سایر
بخشهای اقتصادی در مقایسه با صنایع کارخانهای،
ضعیفتر است ،به طوری که صنایع کارخانهای

بنابراین در یـک اقتصاد با وفور منابع طبیعی،
مسیر رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به اقتصاد
مشـابهی کـه سیاستهای بهینه را اعمال میکند،
پایینتر خواهد بود (.)Sachs and Warner ،1999
 .2. 1فرضیه منحنی محیط زیست کوزنتس

سیمون کوزنتس در سال  1965رابطه درآمد
سرانه و نابرابری درآمدی را به صورت یک منحنی
 Uمعکوس بیان میکند .بر اساس مطالعه گروسمن
و کورگر ،این منحنی به نام منحنی محیطزیست
کوزنتس تغییر نام پیدا کرد.
بر اساس منحنی محیط زیست کوزنتس ،در
مراحل اولیه رشد اقتصادی ،به دلیل پایین بودن
آگاهی نسبت به مشکالت زیست محیطی توجه به
محیط زیست اهمیت چندانی ندارد و تکنولوژیهای
دوستدار محیط زیست نیز در دسترس نیست.
تخریب محیط زیست با افزایشدرآمد رشد مییابد
و پس از رسیدن به سطح معینی از درآمد شروع به
کاهش میکند که این رابطه با یک منحنی به شکل
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 Uمعکوس نشان داده میشود .در مراحل باالتری از
رشد ،ایجاد تغییرات ساختاری ،افزایش آگاهیهای
زیست محیطی و تالش برای ایجاد تکنولوژیهای
برتر به کاهش تدریجی تخریب محیط زیست منجر
و پس از رسیدن به سطح بازگشت درآمدی ،بهبود
کیفیت محیط زیست آغاز میشود .این فرایند
نشاندهنده فرایند طبیعی توسعه اقتصادی از یک
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی
آلودهکننده و نهایتاً به سوی یک اقتصاد پاک مبتنی
بر خدمات است (.)Ozcan et al. ،2018
طبق این فرضیه رابطه رشد اقتصادی و كیفیت
محیط زیست ،چه مثبت و چه منفی در طول مسیر
توسعه یک كشور ثابت نیست .درحقیقت ،هنگامی
كه یک كشور به حدی از درآمد میرسد كه تقاضای
مردم برای یک محیط زیست پاكیزهتر و تالش آنان
برای زیرساختهای كاراتر بیشتر میشود ،عالمت
این رابطه از مثبت به منفی تغییر مییابد.
منحنی محیط زیست كوزنتس به دنبال تشریح
یک فرایند پویای تغییر است .به این معنی كه در
سطوح پایین توسعهیافتگی هم كیفیت و هم شدت
تخریب زیست محیطی به اثرات فعالیت اقتصادی
مداوم بر منابع طبیعی و همچنین به مقادیر ضایعات
تجزیهپذیر محدود میشود.
اما هنگامی كه جهش صنعتی اتفاق میافتد ،با
شدت گرفتن استخراج منابع طبیعی و كشاورزی،
تهیسازی منابع طبیعی و همچنین تولید ضایعات
سرعت مییابد .در سطوح باالتر توسعه ،تغییرات
ساختاری به سمت صنایع و خدمات وابسته به
اطالعات ،تكنولوژیهای برتر و تقاضای افزایشی برای
كیفیت محیط زیست به یک كاهش یكنواخت در
تخریب محیط زیست میانجامد.
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به عبارت دیگر ،در مراحل اولیه رشد ،آلودگی
با نرخی كاهنده افزایش مییابد ،به اوج میرسد و
سپس با نرخ فزایندهای كاهش مییابد.
اوج این منحنی را رسیدن به حالت «رشد
غیرمادی» میگویند .بدین معنی كه از اوج منحنی
به بعد ،اقتصاد در حال كاهش استفاده از مواد و
انرژی در فرایند تولید است(  (�Sahinoz and Fotoure
.)hchi, 2016
مفهوم این فرضیه آن است كه رشد اقتصادی هم
علت آلودگی و هم درمان آن است؛ بنابراین رسیدن
به مرحله رشد غیرمادی ،بیانگر تبدیل شدن رشد
اقتصادی به درمانی برای مشكالت زیست محیطی
خواهد بود .به سطح حداكثر آلودگی نقطه عطف
گفته میشود و این نقطه كانون بحث پیرامون
كنترل آلودگی است.
در واقع اگر فرضیه  EKCدرست باشد ،آنگاه این
نقطه عطف را میتوان به عنوان شاخصی از درآمد
سرانه كشورهای در حال توسعه در نظر گرفت ،یعنی
میتوان انتظار داشت كشورهای در حال توسعه،
سطح آلودگی و تخریب زیست محیطی خود را تا
رسیدن به نقطه عطف افزایش دهند (آسافوآجایی،
.)1381
آنالیز دقیق  EKCكار پیچیدهای است و رابطه بین
رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با توجه به
تعداد عوامل موجود بسیار پیچیدهتر میشود ،این
عوامل عبارتند از :اندازه اقتصاد ،ساختار صنعتی،
غلظت آلودگی ،تكنولوژی ،تقاضای كیفیت محیط،
سطح حفاظت از محیط زیست و تجارب بینالمللی
که تمامی این عوامل به هم وابسته هستند.
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 .3.1تحقیقات داخلی

صداقت کالمرزی و دیگران به بررسی نحوه
اثرگذاری رابطه نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای
صادرکننده نفت طی دوره زمانی  2017-1961با
استفاده از مدل ترکیبی و جدید مارکوف سوئیچینگ
آستانهای پرداختند.
نتایج نشان داد که رانت نفت تأثیری غیرخطی و
آستانهای بر رژیمهای رشد اقتصادی داشته است.
به طوری که تا زمانی که سهم رانت نفت در تولید
ناخالص داخلی کمتر از  9/30درصد باشد ،رانت
نفت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته ،اما پس از
عبور از حد آستانه مذکور ،رانت نفت تأثیری منفی و
معنادار بر رشد اقتصادی داشته است.
یاوری و همکاران به بررسی ارتباط بین وفور منابع
طبیعی (تأکید بر منابع نفتی) و رشد اقتصادی در
هشت کشور نفتی منتخب عضو اوپک پرداختند.
مدلسازی و دادههای آماری این پژوهش بر پایه
مدلهای پانل پویا ( )DPDو پانل ایستا ()SPD
انجام گرفته و رابط ه بین وفور منابع طبیعی و رشد
اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک در طی دوره
زمانی ( )2008-1970بررسی شده است و نتایج
تجربی حاصل از این تحقیق ،رابطه منفی میان وفور
منابع طبیعی و رشد اقتصادی (افزایش  GDPسرانه)
در این کشورها را تأیید میکند.
در تحقیقی مهرآرا و همکاران به تفسیر جدیدی از
فرضیه نفرین منابع دست پیدا کردند .در این تحقیق
به بررسی رابط ه کوتاهمدت میان تکانههای مثبت
نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت
اوپک ،با استفاده از پانل پویا در دوره ()2005-1975
پرداخته شد و نتیجه بهدستآمده نشاندهنده این
بود که افزایش کم درآمدهای نفتی برای رشد

اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مفید است ،اما
اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانهای
بگذرد ،اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این
کشورها نشان میدهد.
میرهاشمی دهنوی آزمون فرضیه محیطزیستی
کوزنتس را با تأکید بر نقش توسعه مالی و توسعه
نها دی در چهار گروه کشورهای با درآمد باال،
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال ،کشورهای
با درآمد متوسط رو به پایین و کشورهای با درآمد
پایین طی دوره زمانی  2002تا  2015با روش
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط بررسی کرد.
بر اساس نتایج ،در گروههای گوناگون درآمدی
متغیرهای اقتصادی ،مالی و نهادی آثار متفاوتی بر
تخریب محیط زیست دارند.
احمدیان و همکاران به بررسی رابطهی رشد
اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در 32
کشور در حال توسعه برای دوره زمانی (-2002
 )2013پرداختند که این تحقیق به روش پانل پویا و
روش تعمیمیافته گشتاورها بررسی شد.
نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری
میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست وجود
دارد ،به این صورت که افزایش شاخص تخریب
محیطزیستی ،رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
فتورهچی در مطالعهای به بررسی منحنی محیط
زیست کوزنتس در دوره زمانی ( )2013-2000با
روش پانل پویا در کشورهای در حالتوسعه پرداخت.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشانگر عدم رد فرضیه
منحنی محیطزیست کوزنتس است.
همچنین نتایج نشان میدهد که در کشورهای
درحال توسعه ،کاهش خسارتهای محیطزیستی ،در
صورت تمایل و اصرار کاهش خسارتهای محیطزیستی
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کشورهای ثروتمند و افزایش سطح آگاهی و تحصیالت
مردم امکانپذیر است.

ادامه پیدا کند ،سبب خسارت جبرانناپذیری برای
منابع کشور خواهد بود.

اصغرپور و همکاران ،طی مطالعاتی که بر موضوع
بررسی تأثیر بلندمدت توسع ه اقتصادی و مالی بر
ط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک
کیفیت محی 
طیدوره ( )2007-1973انجامدادند ،از نتایج تجربی
دریافتند که شاخصهای توسعه مالی بر انتشار CO2
تأثیر منفی داشته و انتشار دیاکسیدکربن ،به عنوان
معیاری برای تخریبات محیطزیستی است.

ساتی و همکاران در مقالهای تحت عنوان شواهد
تجربی در مورد فرضیه نفرین منابع در اقتصاد
فراوانی نفت به رابط ه بین فراوانی مناب ع طبیعی و
رشد اقتصادی برای اقتصاد کشور ونزوئال در دوره
( )2011-1971پرداختند.

نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که رابطه بین
رشد اقتصادی و انتشار دیاکسیدکربن در کشورهای
مورد بررسی به صورت  Nاست.
 .4.1تحقیقات خارجی

کیانگ و جیان با استفاده از دادههای ترکیبی
سطح استانی چین طی دوره زمانی 2018-2005
به طور تجربی به بررسی رشد اقتصادی ،وفور منابع
طبیعی و کیفیت نهادها پرداختند .نتایج تخمین
نشانگر تأیید فرضیه نفرین منابع در کشور چین در
سطح استانی است .طوری که سیستم تخصیص
منابع بازار با کیفیت پایین و سیستم حقوق مالکیت
مزایای بالقوه منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی
نفرین کرده است.
ویبوو و پارمانسیاه مطالعهای با هدف موضوع
فرضیه نفرین منابع برای کشور اندونزی برای دوره
( )2017-2010انجام دادند و نتایج بهدستآمده
حاکی از آن است که فرضیه نفرین منابع برای کشور
اندونزی ،اگر مدیریت مناب ع طبیعی به درستی انجام
گیرد ،سبب رشد و رونق کشور میشود و این فرضیه
رد می شود ،ولی مدیریت نادرست باعث بهرهبرداری
بیش از حد از منابع طبیعی شده و اگر همین روال
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شواهد تجربی نشاندهنده این بود که فراوانی
مناب ع طبیعی مانع رشداقتصادی میشود ،اما توسعه
اقتصادی ،سهام سرمایهگذاری و بازرگانی ،رشد
اقتصادی را تقویت میکند.
نق و دیگران به بررسی فرضیه محیط زیست
کوزنتس در  76کشور طی دروه زمانی -1971
 2014با روشهای تخمین PMG, AMG,CCEMG
پرداختند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که
تایید و عدم تأیید فرضیه محیط زیست کوزنتس در
کشورهای مختلف به نوع روش تخمین وابسته است.
در این تحقیق به طور کلی به تأیید متوسط فرضیه
محیط زیست کوزنتس دست یافتند.
نوانسا و ویدودو در مطالعهای رابطه بین فعالیت
ط زیست به طور گسترده از
اقتصادی و کیفیت محی 
دیدگاه توسعه پایدار در اندونزی ،در دوره (-1970
 )2015مورد تحلیل قرار دادند .نتایج بهدستآمده
ن میدهد که در ابتدای توسعه ،کیفیت محیطی
نشا 
همراه با افزایش رشد اقتصادی کاهش مییابد و
پس از آن با کیفیتی معین ،افزایش مییابد .در این
تحقیق منحنی کوزنتس به صورت  Uمعکوس است.
دِمیربرک و همکاران در مقالهای منحنی زیست
محیطی کوزنتس را برای کشور ترکیه برای دوره
( )2013-1970بررسی کردند و در این مقاله
به وابستگی متقابل بین انرژیهای تجدیدپذیر و
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انرژیهای تجدیدناپذیر ،رشد اقتصادی و انتشار
گاز دیاکسیدکربن با استفاده از تکنیکهای سری
زمانی پرداختند.
نتایج بهدستآمده در این مطالعه ،تأیید وجود
منحنی زیست محیطی کوزنتس بین انرژی
تجدیدپذیر و انتشار دیاکسیدکربن است که نشان
میدهد منحنی به صورت  Uمعکوس است .از آنجا
که انرژی تجدیدپذیر افزایش مییابد ،کیفیت هوای
ترکیه نیز افزایش مییابد ،افزایش رشد اقتصادی
و تولید انرژی از منابع تجدیدناپذیر ،باعث افزایش
انتشار کربن میشود .اگرچه ترکیه دارای ذخایر
انرژی کمیاب است ،ولی میتواند آن را به فرصت
تبدیل کند.
فتورهچی و شاهینوز ،منحنی زیستمحیطی
کوزنتس را به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل
قرار دادند .در این مقاله ،عالوه بر رشد اقتصادی،
اثرات عوامل جمعیتشناسی و دیگر فاکتورهای
اقتصادی برای بررسی تخریبات زیستمحیطی در
چارچوب منافع منحنی محیط زیست کوزنتس مورد
بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه ،که در شصت کشور طی دوره
( )2010-1995با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای
پانلی نامتعادل مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج حاکی
از آن است که سیاستهای زیستمحیطی و انرژی
هر کشور بستگی به شرایط کشور مورد نظر دارد
و هر کشور باید نسبت به شرایط موجود استاندارد
خودش را داشته باشد و همچنین در شکلگیری
سیاستهای زیست محیطی عالوه بر رشد اقتصادی،
اثرات عوامل اجتماعی و جمعیتشناختی باید در
نظر گرفته شود.

 .2روششناسی پژوهش
 .1 .2مدل تجربی پژوهش و معرفی متغیرها

فرضیههای مورد بررسی این تحقیق به شرح زیر
است .1 :ﻓﺮضیه نفرین منابع ،وفور منابع طبیعی
ﺗأثیر منفی ﻭ معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای
ﺑﺎ وفور انرژی تجدیدناپذیر 2باال ﺩﺍرد .2 .طبق ﻓﺮضیه
محیطزیستی ﻛﻮزنتس ،رشد اقتصادی ابتدا ﺗأثیر
مثبت ﻭ سپس ﺗأثیر منفی معناداری بر تخریبات
محیطزیستی ﺩﺭ کشورهای ﺑﺎ وفور انرژی تجدید
ﻧﺎپذیر باال ﺩﺍرد (ﺭﺍبطه  Uمعکوس) .جهت بررسی
فرضیات با الهام از مدل کستانینی و مونی ()2008
مدلهای زیر پیشنهاد میشود:
EGi,t-T=B0+B1 GLOBi,t-T+B2 CONDi,t-T+B3 HDi,T+ B4
NRi,T +ei,t

مدل فرضیه نفرین منابع ()1
)EDit = B0 + B1 GDPi,t + B2 (GDPi,t)2 + B3 (HDi,t
+B4 (HEi,t) +ei,t

مدل فرضیه محیط زیست کوزنتس ()2
هرکدام از متغیرهای مدل تجربی فرضیه نفرین
منابع به شرح زیر بیان میشود:
متغیر وابسته EG :بیانگر عملکرد رشد اقتصادی
متوسط دوره است که با متغیر تولید ناخالص داخلی
سرانه به قیمت دالر ثابت  2010نشان داده میشود
(منبع داده :بانک جهانی .)3متغیر مستقل NR :میزان
 22ایاالت متحده آمریکا ،روسیه ،چین ،ایران ،هند ،استرالیا ،عربستان
سعودی ،کانادا ،قطر ،قزاقستان ،ترکمنستان ،امارات متحده عربی ،ونزوئال،
نیجریه ،الجزایر ،عراق ،اندونزی ،موزامبیک ،مصر ،ازبکستان،کویت ،نروژ،
لیبی ،مالزی ،اوکراین و آذربایجان.
3. World Bank-World Development Indicators
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ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر که میزان ذخایر
نقطهای و پراکنده با همدر نظر گرفته میشود (منبع
داده :آژانس بین المللی انرژی 4و استتیستا.)5
متغیرهای کنترلی عبارتاند از:
 ،GLOBجهانی شدن متوسط دوره است که
با شاخص شدت باز بودن تجاری انرژیهای
تجدیدناپذیر ،مجموع صادرات و واردات انرژیهای
تجدید ناپذیر ( %از تولید ناخالص داخلی سرانه)
اندازهگیری میشود (منبع داده :آژانس بینالمللی
انرژی).
 CONDشامل سرمایهگذاریهای خصوصی
متوسط دوره است که به صورت درصدی از GDP
بیان میشوند (منبعداده :بانک جهانی) HD ،شاخص
توسعه انسانی که متغیر پروکسی مورد استفاده برای
آن شاخص توسعه انسانی است (منبع داده :بانک
جهانی) t .و  Tدر فرمول به ترتیب دوره نهایی و اولیه
است و  t-Tیک مقدار متوسط برای کل دوره است.
متغیرهای مدل تجربی فرضیه محیط زیست
کوزنتس به شرح زیر است:
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توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر رابطه
Uمعکوس میان رشد اقتصادی و تخریبات زیست
محیطی است .در این معادله متغیرهای کنترلی
شامل  HDشاخص توسعه انسانی و  HEبهداشت که
با شاخص بهداشت نشان داده میشود (منبع دادهها:
بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی).
 . 2 .2برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن

قبل از تخمین مدلها ابتدا الزم است پایایی
متغیرهای مدلها بررسی شود .بدین منظور از
آزمون ریشه واحد لوین ،لی و چو  LLCاستفاده شده
است .نتایج این آزمونها به شرح جداول شماره  1و
 2ارائه شده است.
نتایج جداول شماره  1و  2نشان می دهد که تمام
متغیرهای مدلها در سطح اطمینان  99درصد پایا
هستند؛ بنابراین میتوان مدلهای پژوهش را بدون
گرفتاری در دام رگرسیون جعلی برآورد کرد .با توجه
به پایایی متغیرها ،در ادامه به برآورد مدلها پرداخته
میشود.
 .3.2برآورد مدلها با روش تخمین سیستم
معادالت همزمان

متغیر وابسته  ،EDبیانگر تخریبات زیست محیطی
است که متغیر پروکسی آن دی اکسید کربن
(متریک تن سرانه) هست .استفاده از این متغیر
جهت نشان دادن تخریبات محیطزیستی به دلیل
موجودیت دادههای آن بر حسب کشورها و دوره
زمانی است (منبعداده :بانک جهانی) ،متغیر مستقل
 Xبیانگر رشد اقتصادی که با متغیر تولید ناخالص
داخلی سرانه به قیمت دالر ثابت  2010نشان داده
میشود (منبع داده :بانک جهانی).

در معادالت تجربی فوق ما شاهد یک رابطه
همزمانی بین متغیرهای مدلها هستیم ،طوری
که در معادله فرضیه نفرین منابع طبیعی ،وفور
انرژیهای تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی و در معادله
فرضیه محیط زیست کوزنتس رشد اقتصادی بر
تخریبات محیطزیستی به طور همزمان تأثیرگذار
است.

4. International Energy Agency
5. Statista

بنابراین جهت تخمین معادالت فوق از روش
سیستم معادالت همزمان استفاده میکنیم ،اما قبل
از انتخاب روش تخمین سیستم معادالت همزمان
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جدول  .1پایایی و ناپایایی متغیرها بر اساس آزمون لوین ،لین و چو برای متغیرهای مدل فرضیه نفرین منابع طبیعی
با عرض از مبدا و روند

با عرض از مبدا

متغیر

آماره t

prob

آماره t

prob

-34/299

0/0009

-21/582

0/0580

)LN (Glob

21/459

0/0000

82/104

0/0000

)LN(Cond

11/256

0/0000

53/147

0/0000

)LN (HD

69/121

0/0000

45/122

0/0000

)LN (NR

منبع :یافتههای پژوهش

شدن سیستم معادالت همزمان فوق شده است .با
این حال ،سیستم فوق از نظر پارامترها خطی است.

باید شرط درجهای بررسی شو د .در الگویی با
معادله همزمان که دارای  gمتغیر درونزا و  kمتغیر
برونزا است ،اگر تعداد متغیرهای برونزا منهای
تعداد متغیرهای از پیش تعیینشده ( )K-kبرابر یا
بزرگتر از تعداد متغیرهای درونزا منهای یک باشد
( )g-1آنگاه معادله قابل شناسایی است.
g

بر اساس مطالعه ولدریج ،جهت تخمین
سیستمهای معادالت همزمان خطی ،متغیرهای
برونزا و از پیش تعیینشده به عنوان متغیرهای
ابزاری میبایستی در نظر گرفته شوند.

چون در معادالت فوق  K-k˃ g-1است ،معادالت
مورد نظر بیش از حد مشخص است .از طرف دیگر،
سیستم معادالت همزمان فوق غیرخطی است ،چرا
که قرار گرفتن توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه
در معادله محیط زیست کوزنتس منجر به غیرخطی

حال آنکه در سیستم معادالت همزمان غیرخطی
عالوه بر در نظر گرفتن متغیرهای برونزا و از پیش
تعیینشده از متغیرهای ابزاری اضافی مانند تواندوم
و حاصلضرب آنها نیز باید استفاده شود ،تا بتوانیم به

جدول  .2پایایی و ناپایی متغیرها بر اساس آزمون لوین ،لین و چو برای متغیرهای مدل فرضیه محیطزیستی کوزنتس
با عرض از مبدا و روند

با عرض از مبدا

متغیر

آماره t

prob

آماره t

prob

7/4096

0/0000

21/2783

0/0000

CO2

21/1347

0/0000

14/9965

0/0000

HDI

15/2068

0/0000

11/7863

0/0000

GDP

17/5020

0/0000

25/6742

0/0000

HE

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  .3نتایج تخمین مدلها با استفاده از روش 3SLS
Prob

T-Stattistic

Coefficient

متغیرهای توضیحی

0/0001

0/100901

0/39961/0

LHD T

0/0019

-6/120943

-0/385531

LGLOB t-T

0/0071

0/527126

0/056934

LCOND t-T

0/0003

8/155849

-0/143516

LNRT

0/0000

-24/90751

-0/335567

C

 64درصد

متغیر وابسته

EG

R

2

0/0021

20/68571

0/483091

HDI

0/0000

-13/63217

-0/242321

HE

0/00024

3/15901

0/0235971

GDP

0/34651

1/985263

-0/032548

GDP2

0/0000

3/19845

0/279850

C

 73درصد

ED

R2

منبع :یافتههای پژوهش

تخمین کارا از سیستم معادالت همزمان غیرخطی
دست یابیم (ولدریج.)235 ،2002 ،
در این تحقیق ،جهت انجام تخمین سیستم
معادالت همزمان از روش حداقل مربعات
سهمرحلهای ( )3SLSاستفاده شده است ،چرا که
در این روش نسبت به روش حداقل مربعات دو
مرحلهای ( )2SLSاز اطالعات کاملتری استفاده
شده و درنتیجه ،کاراتر است .نتایج حاصل از برآورد
مدلها در جدول شماره  3آمده است:
 .4.2تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل
فرضیه نفرین منابع طبیعی

242

طبق یافتههای تحقیق همه ضرایب متغیرهای
مدل فرضیه نفرین منابع در سطح اطمینان 99
درصد معنادار هستند و عالمت بیشتر آنها با
مبانی نظری مطابقت دارند .فقط عالمت ضریب
متغیر جهانی شدن (شاخص شدت باز بودن تجاری
انرژیهای تجدیدناپذیر) منفی است و نتیجه عکس
با رشد اقتصادی دارد.
نتایج تجربی نشان میدهد که شاخص توسعه
انسانی ،از لحاظ آماری معنادار و ضریب آن برابر
با  0/39961است که بیشترین تأثیر را بر رشد
اقتصادی دارد .این نتیجه حاکی از اهمیت و نقش
شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالصداخلی سرانه
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کشورهای با انرژی تجدیدناپذیر فراوان است.
بر این اساس ،یک درصد افزایش در شاخصهای
توسعه انسانی ،موجب افزایش تولید ناخالص داخلی
سرانه به میزان  0/39961درصد میشود.
بر اساس نتایج تجربی ،ضریب متغیر جهانی
شدت (شاخص شدت باز بودن تجاری انرژیهای
تجدیدناپذیر) ،از لحاظ آماری معنادار و برابر با
 -0/385531است که بیانگر این مطلب است که
شدت باز بودن تجاری انرژیهای تجدیدناپذیر بر
رشد اقتصادی اثر منفی میگذارد.
به شکلی که یک درصد افزایش در آن تولید
ناخالص داخلی کشورهای با وفور منابع تجدیدناپذیر
را به میزان  0/385531درصد کاهش میدهد .به
عبارت دیگر ،نتیجه فوق مبنی بر این مطلب است
که درآمدهای حاصل از فروش (صادرات) انرژیهای
تجدیدناپذیر در کشورهای دارای این موهبت
خدادادی کمتر صرف سرمایه گذاریهای مورد
نیاز به منظور جایگزینی منابع شده و درنتیجه،
بهرهبرداری بیش از حد از این منابع در بلندمدت
رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
همچنین ،در این کشورها درآمدهای حاصل از
فروش انرژیهای تجدیدناپذیر به سمت فعالیتهای
رانتخواری سوق داده شده است .از آنجا که این
فعالیتها دارای درآمد دائمی به مقیاس هستند که
متعاقب آن فعالیتهای مولد و مقدار تولید کاهش
یافته و درنهایت ،رشد اقتصادی کاهش یافته است.
طبق یافتههای تحقیق سرمایهگذاری خصوصی از
لحاظ آماری معنادار و ضریب آن برابر با 0/056934
است .از میان تمامی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد
اقتصادی این متغیر ،کمترین تأثیر را بر رشد
اقتصادی دارد.

در واقع ،سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای
با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر ،هرچند کم ،باعث
رونق اقتصادی میشود و همین امر درنهایت ،باعث
افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
همچنین ،یافتههای تحقیق بیانگر آن است که
میزان ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر از لحاظ آماری
معنادار و برابر با  -0/143516است .درواقع ،وفور
ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی
این کشورها ناهمسو است ،یعنی کشورهایی که
ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر بیشتری دارند ،رشد
اقتصادی کمتری خواهند داشت.
درنتیجه ،هم بر اساس شاخص شدت باز بودن
تجاری انرژیهای تجدیدناپذیر و هم بر اساس میزان
ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر فرضیه نفرین منابعدر
کشورهای با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر باال تأیید
میشود .این نتایج با نتایج تحقیقاتی همچون کیانگ
و جیان ،ساتی و همکاران و نیز یاوری و همکاران
سازگار است.
 .5.2تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل
فرضیه محیط زیست کوزنتس

طبق یافتههای تحقیق همه ضرایب متغیرهای
مدل فرضیه محیطزیستی کوزنتس معنادار هستند
و عالمت برخی ضرایب با مبانی نظری مطابقت
دارد .بر اساس نتایج تجربی ،شاخص توسعه انسانی
در کشورهای مورد بررسی در افزایش تخریبات
محیطزیستی به بیشترین میزان مؤثر است.
به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در
شاخص توسعه انسانی ،تخریبات محیطزیستی (نشر
گاز دیاکسیدکربن) به میزان  0/483091درصد
افزایش مییابد.

زهرا فتورهچی .پارادوکس وفور منابع طبیعی و تخریبات محیطزیستی

243

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

نتایج فوق مبنی بر این است که افزایش شاخص
توسعه انسانی و متعاقب آن افزایش جمعیت منجر
به تشدید تخریبات محیطزیستی میشود .به
عبارتی افزایش ابعاد شاخص توسعه انسانی ،ازجمله
امید به زندگی منجر به افزایش نرخ زادوولد و
گومیر در جوامع شده و درنتیجه،
کاهش نرخ مر 
جمعیت جوامع افزایش خواهد یافت و متعاقب آن
تخریبات محیطزیستیدر جوامع نیز افزایش مییابد
(کستانینی و مونی.)2008 ،
همچنین ،جهت افزایش آگاهی مردم از پیامدهای
منفی ناشی از تخریبات محیطزیستی باید میزان
آموزشهای محیطزیستیدر بُعد تحصیالت شاخص
توسعه انسانی در نظر گرفته شود .نادیده گرفته شدن
این متغیر از عوامل دیگر تخریبات محیطی زیستی
همراه با توسعه انسانی است.
از طرف دیگر ،بر اساس یافتههای تحقیق ضریب
متغیر بهداشت معنادار و دارای تأثیر معکوس بر
تخریبات زیست محیطی است .به عبارتی ،به ازای
یک درصد افزایش در سطح بهداشت ،تخریبات
زیست محیطی در کشورهای مورد بررسی به میزان
 0/242321کاهش مییابد.
این نتایج نشاندهنده آن است که ارتقای
سطح بهداشت جوامع منجر به کاهش تخریبات
زیست محیطی می شود .به عبارتی ،هرچه سطوح
شاخصهای بهداشت ،ازجمله بهداشت فردی و
اجتماعی در جوامع افزایش یابد و امکانات بهداشتی
در دسترس افراد بیشتری از جوامع قرار گیرد،
تخریبات محیطزیستی کاهش مییابد.
همچنین ،طبق یافتههای تحقیق از لحاظ آماری
متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه معنادار است و
بر تخریبات زیستمحیطی در کشورهای مورد
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بررسی کمترین تأثیر را دارد .به نحوی که با یک
درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ،تخریبات
زیست محیطی در کشورهای مورد بررسی به میزان
 0/0235971افزایش مییابد.
از طرف دیگر ،بیمعنا بو دن توان دوم تولید
ناخالص داخلی سرانه ،بیانگر رد فرضیه  Uمعکوس
منحنی محیط زیست کوزنتس در این کشورها
است ،یعنی تنها رابطه مثبت و فزاینده میان تولید
ناخالص داخلی سرانه و تخریبات محیطزیستی در
کشورهای با وفور منابع تجدیدناپذیر باال وجود دارد.
در این کشورها ،وابستگی شدید اقتصاد به فروش و
مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و عدم نگرانی از تهی
شدن ذخایر ،منجر به سرعت بخشیدن به استخراج و
بهرهبرداری انرژیهای تجدیدناپذیر شده است.
همچنین ،عدم سرمایهگذاری برای جایگزینی
منابع تجدیدناپذیر و عدم گرایش به سمت سیاست،
ی و انرژیهای سبز تجدیدپذیر منجر
تکنولوژ 
به تشدید تخریبات محیطزیستی همراه با رشد
اقتصادی در این کشورها شده است .نتایج تحقیق
سازگار با تحقیقاتی همچون احمدیان و همکاران
است.
به طور کلی ،بر اساس نتایج تجربی بهدستآمده
در کشورهای با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر باال با
عدم رد فرضیه نفرین منابع و رد فرضیه کوزنتس
مواجه هستیم .وفور انرژیهای تجدیدناپذیر منجر به
کاهش رشد اقتصادی در این کشورها میشود.
اما از طرف دیگر ،رشد اقتصادی تخریبات
زیستمحیطی را به طور همزمان افزایش میدهد،
یعنی علیرغم کاهش رشد اقتصادی به دلیل وفور
انرژیهای تجدیدناپذیر به جای کاهش تخریبات
محیط زیست با افزایش آن مواجه هستیم که بر اساس
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نتایج تجربی به پارادوکس وفور منابع تجدیدناپذیر و
تخریبات محیطزیستیدست مییابیم.

 .3بحث و نتیجهگیری
با بررسی ادبیات تحقیق مرتبط با فرضیه محیط
زیست کوزنتس و فرضیه نفرین منابع طبیعی
دریافتیم که رابطه این دو فرضیه به طور همزمان
نادیده گرفته شده است ،چرا که بر اساس فرضیه
نفرین منابع طبیعی انتظار داریم در کشورهای با
وفور منابع طبیعی باال ،رشد اقتصادی کاهش یابد و
بر اساس فرضیه محیط زیست کوزنتس انتظارداریم،
با کاهش رشد اقتصادی ،تخریبات محیطزیستی
کاهش یابد.
اما در این کشورها با بررسی جداگانه مطالعات
تجربی با پارادوکس وفور منابع طبیعی و تخریبات
محیطزیستی مواجه میشویم ،یعنی علیرغم کاهش
رشد اقتصادی به دلیل وفور منابع طبیعی به جای
کاهش تخریبات محیط زیست با افزایش آن مواجه
هستیم؛ بنابراین در این تحقیق به بررسی همزمان
این دو فرضیه در کشورهای با وفور انرژیهای
تجدیدناپذیر باال طی دوره زمانی  2018 -2005با
دادههای ترکیبی نامتوازن و روش تخمین سیستم
معادالت همزمان  SLS3پرداختیم.
نتایج بیانگر عدم رد فرضیه نفرین منابع و رد
فرضیه محیط زیست کوزنتس است .به عبارت
دیگر ،علیرغم کاهش رشد اقتصادی به دلیل وفور
انرژیهای تجدیدناپذیر ما شاهد افزایش تخریبات
محیطی زیستی در این کشورها هستیم.
بر اساس یافتههای تجربی میتوان نتیجهگیری
کرد که اگرچه دستیابی به سطوح باالتر رشد
اقتصادی و حفاظت از محیط زیست جزء اهداف

مکمل در هر جامعهای محسوب میشود ،زیرا این
دو عامل به عنوان تقویتکنندههای متقابل رشد
اقتصادی به شمار میآیند و دستیابی به یکی از آنها
در اقتصاد منجر به ایجاد توسعهای با حرکت حلزونی
رو به باال خواهد شد.
اما در مراحل متفاوت رشد اقتصادی ،از یک
طرف ،بهرهبرداری و استخراج بیش از حد انرژیهای
تجدیدناپذیر منجر به تهیسازی این منابع میشود.
و از طرف دیگر ،سرمایهگذاریهای محدو د در
جهت حفظ سرمایههای محیطزیستی ،از قبیل
سرمایهگذاری محدود در سیاستها ،انرژیها و
تکنولوژیهایدوستدارمحیطزیستوسرمایهگذاری
کم برای جایگزینی منابع تجدیدناپذیر موجود
منجر به هدایت کشور به سوی مسیرهای ناپایدار
اقتصادی ،یعنی رشد پایین اقتصادی و سطوح باالی
تخریبات محیطزیستی میشود.
به طور کلی ،بر اساس نتایج تحقیق،در کشورهایی
با وفور انرژیهای تجدیدناپذیر شاهد تخریبات
محیطزیستی با رشد اقتصادی هستیم.
میتوان گفت که در این کشورها با توجه به تأثیر
مثبت متغیرهای توسعه انسانی و سرمایهگذاری
خصوصی بر رشد اقتصادی و تأثیر منفی متغیرهای
میزان ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر و شدت باز بودن
تجاری انرژیهای تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی
(عدم رد فرضیه نفرین منابع طبیعی) ،درآمدهای
حاصل از فروش انرژیهای تجدیدناپذیر بیشتر صرف
مصارف غیرضروری و انرژیبر ،عدم سرمایهگذاری
جهت جایگزینی منابع تجدیدناپذیر موجود،
گسترش رفتارهای رانتجویانه گروههای قدرتمند و
با نفوذ سیاسی و اقتصادی ،فساد اقتصادی و به تبع
آن کاهش رشد اقتصادی شده است.
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بنابراین ،در این کشورها ،با قرار گرفتن در مرحله
اول منحنی محیط زیست کوزنتس به دلیل پیشی
گرفتن اثر مقیاس تولید بر اثرات تغییرات ساختاری
و تکنولوژیکی تولید یا تحقق ناقص اثرات تغییرات
ساختاری و تکنولوژیکی تولید و عدم توافق مشترک
داخلی و بینالمللی بر سیاستها و قوانین واقعبینانه
حفاظتکننده محیط زیست شاهد تخریبات محیط
زیست هستیم.
بنابراین در کشورهایی با وفور انرژیهای
تجدیدناپذیر برای تحقق رشد اقتصادی بدون
تخریبات محیطزیستی (رشد اقتصادی پایدار)
به سیاستمداران ،برنامهریزان و صاحباختیاران
سیاسی ،اقتصادی و محیطزیستی سیاستهای زیر
پیشنهاد میشود:

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است.
حامی مالی

این تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمانهای
تأمین مالی در بخشهای عمومی ،تجاری و
غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
تعارض منافع

بنــا بــه اظهــارات نویســنده ایــن مقالــه تعــارض
منافــع نــدارد.

اولویت بخشیدن همزمان به تولید کاالهای قابل
مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیرقابل مبادله با رویکرد
تولید پایدار ،تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از
فروش انرژیهای تجدیدناپذیر به سرمایهگذاری در
انرژیهای جایگزین و تکنولوژیهای تجدیدپذیر و
سرمایهگذاری به منظور جبران و حفظ انرژیهای
تجدیدناپذیر ،اولویت بخشیدن و سرمایهگذاری
جهت آموزش حفاظت از محیط زیست و افزایش
آگاهیهای محیطزیستی ،اهمیت دادن به
بهرهبرداری و استخراج پایدار انرژیهای تجدیدناپذیر
و اولویت بخشیدن به سیاستها و قوانین
محیطزیستی سرسخت همچنین ،جهت همگن
شدن نتایج به لحاظ درآمدی انجام این تحقیق به
تفکیک گروههای مختلفدرآمدی متوسط به پایین،
متوسط به باال و باال با روشهای تخمین متفاوت در
تحقیقات آتی پیشنهاد میشود.

مالحظات اخالقی
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