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 مقدمه - 1

 نوع از كشورها ميان تجارت از اي عمده بخش كه است واقعيت اين نشانگر الملل بين تجارت آمار
 تجارت ،1960ه ده از قبل تا. است درون صنعت تجارت يعني مشابه خدمات و كاالها در تجارت
 مانند ساختاري، هاي تفاوت بر مبتني و الملل بين تجارت مرسوم هاي نظريه توسط كشورها ميان
 دور به حدودي تا و اوليه فروض مبناي بر و كشـورها توليد عوامل فراواني و تكنولوژي در تفاوت

در  وجودبا اين . شد مي داده توضيح كاالهـا بـودن همگـن و كامـل رقابت بازار مانند ،واقعيت از
 تنها ها تئوري ايـن كه كرده است اثبات را واقعيت اين تجربي مشاهدات يكي دو دهه اخير

 قرار نظر مد را مختلف صـنايع بـه متعلـق مختلـف محصـوالت تجارت يعني صنايع بين تجارت
 يك به متعلق كاالهاي همزمان تجـارت بـه مربـوط كـه تجـارت از بزرگي سـهم و دهند مي

 دليل همين به ،)2007 ،1ميچلر و فانگ(ماند  مي توضيح بدون ،بوده است خاص صنعت
 رقابت و مقياس به نسبت فزآينده بازدهي فروضه پاي بر درون صنعت تجارت هـاي نظريـه
  .نـدا هيافت گسـترش ناقص

 هاي جنبه از يكي عنوان به ستزي  محيط كيفيت و الملل بين تجارت بين از سوي ديگر رابطه
 جزئيات تمركز اين. است داشته ادامه گذشته سال سي طول در  جهاني اقتصاد در بحث مورد
 كه كشورهايي زيست بينبر كيفيت محيطصنعت   بين تجارت احتمالي پيامدهاي مورد در كاملي

 مانند مباحثي طرح. است كرده ايجاد هستند، متفاوت توليد هاي آوري فن يا عامل موهبت در
 الملل بين تجارت در اخير  هاي دهه در كه است جديدي موضوعات جمله از درون صنعت تجارت

 اهميت از شدن جهاني عرصه به دنيا ورود با همزمان و شده مطرح گسترده سطح در هم آن و
 حفاظت مسئله به جهان كشورهاي بيشتر توجه ديگر سوي از. است  شده برخودار زيادي
  . است شده جلب آلودگي كاهش و ستزي  محيط
مشهود است، تشخيص  ستزي  محيطالملل و ارتباط آن به  آنچه در ادبيات تجارت بين 

و بالعكس  ستزي  محيط) بر كيفيت درون صنعتيا صنعت   بيناثرگذاري الگوي رفتاري تجارت (
كه در مقوله  ،پايدار كمتر توجه شدهكه به ماهيت كاالها و خدمات قابل تجارت است. حال آن

همواره معطوف به حفظ و بهبود كيفيت ها  آن قرار داشته و توليد درون صنعتتجارت 
هاي تجارت درون صنعت مطالعات تجربي  مدله به دنبال ارائهمچنين است.  ستزي  محيط

كشورهاي  اين مطالعات برايه گرفته ولي دامن انجاميافته  متعددي، براي كشورهاي توسعه

                                                            
1. Fung & Maechler 
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شناسايي توان رقابتي  برايكه بررسي اين مسئله  اندك است، در حالي مانند ايران توسعه درحال
  در عرصه جهاني ضروري است. ها  آن اين كشورها و افزايش توان صادراتي

، بررسي گسترش جريان تجاري شده تأكيدبر آن  مقالهدر حقيقت ايده اصلي كه در اين 
پذيري، نوآوري صنعتي است، كه در آن رقابت  از طريق تجارت درون تجاريبين ايران و شركاي 

كند و به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق سرريزهاي تكنولوژيكي و و فناوري نمود پيدا مي
باشد،  ميگذار تأثيرو ارتقا كيفيت آن  ستزي  محيطتجاري (افقي و عمودي) بر حفظ و نگهداري 

 ستزي  محيطبر كيفيت ايران  درون صنعتجريان تجارت ارزيابي قاله بنابراين هدف از اين م
كشور و كشورهاي منتخب (فرانسه، ژاپن، كره جنوبي، ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، روسيه، استراليا، 

 .باشد مي 2001-2020آلمان، دانمارك، چين، تركيه، امارات متحده عربي و پاكستان) طي دوره 
هاي اخير در درون صنعت از جمله موضوعات جديدي است كه در دهه طرح مباحثي مانند تجارت

الملل و آن هم در سطح گسترده مطرح شده و همزمان با ورود دنيا به عرصه جهاني  تجارت بين
ر كشورهاي جهان روي مسئله بيشتديگر توجه  سوياست. از  شدن از اهميت زيادي برخودار شده

بنابراين پرسش اصلي اين است كه آيا  ،مركز شده استزيست و كاهش آلودگي متحفاظت محيط
 ادامه زيست شود يا خير؟ درتواند منجر به بهبود كيفيت محيطصنعت ميگسترش تجارت درون

 بخش در شناسي پژوهش، روش سوم بخش در گرفته، انجام مطالعات پيشينه دوم بخش در
  .شده است ارائه گيري نتيجه سپس بحث و و پژوهش تجربي هاي يافته ،چهارم

 مباني نظري -2

هاي مورد بحث در مورد  به عنوان يكي از جنبه ستزي  محيطالملل و كيفيت  رابطه بين تجارت بين
مطرح  طور بهدر طول سي سال گذشته ادامه داشته است. تا به امروز، اين بحث   جهانياقتصاد 

تواند بر مزيت  محيطي مي هاي زيست كه چگونه اختالفات بين كشورها در سياست بوده است
بين صنعت   بينبگذارد. تمركز جزئيات كاملي در مورد پيامدهاي احتمالي تجارت  تأثير نسبي

كرده است. اين  رائها ،هاي توليد متفاوت هستند اوري كشورهايي كه در موهبت عامل يا فن
هاي نئوكالسيك معمولي كه براي درك رابطه بين تجارت و  ز مدلها با استفاده ا ويژگي
). با اين حال، بخش قابل 1994، 1اند، سازگاري كامل دارند (كوپلند و تيلور ارائه شده ستزي  محيط

ي است و كشورهايي كه به تجارت درون صنعتي درون صنعتالمللي تجارت  توجهي از تجارت بين

                                                            
1. Copeland & Taylor  
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، 1محيطي مشابهي دارند (كول و اليوت هاي زيست سياست ، به احتمال زيادمشغول هستند
2003.(  

هاي  از جمله موضوعات جديدي است كه در دهه درون صنعتطرح مباحثي مانند تجارت 
الملل و آن هم در سطح گسترده مطرح شده و همزمان با ورود دنيا به عرصه  اخير در تجارت بين

كشورهاي جهان  بيشترديگر توجه  سوي. از است  جهاني شدن از اهميت زيادي برخودار شده
نشان  ،)2017( 2و كاهش آلودگي متمركز شده است. روي ستزي  محيطروي مسئله حفاظت 

. همچنين در مقايسه باشد مي ستزي  محيطدهنده كيفيت   بهبود درون صنعتدهد كه تجارت  مي
تر  هاي توليد، جذب ساده به دليل تعديل هزينه درون صنعتصنعتي، تجارت  با تجارت بين

  دارد.  ستزي  محيطتكنولوژي و اثرات مثبت سرريزهاي تجاري، اثر قابل توجهي بر بهبود كيفيت 
اكنون سهم  درون صنعتالمللي به خوبي ثابت شده است كه تجارت  در ادبيات تجارت بين

دهد. اگرچه اين موضوع به ويژه در  اي از كل تجارت جهاني را تشكيل مي قابل توجه و فزاينده
، اما براي تجارت بين كشورهاي يافته صادق است ين كشورهاي توسعهمورد تجارت در ب

ي از زياداست. در طي چند دهه گذشته، بخش  قابل تعميميافته نيز  يافته و كمتر توسعه توسعه
بر  افزوندر صنايع آالينده بوده است.  درون صنعتالمللي در ارتباط با تجارت  رشد تجارت بين

بخشي  كه حالياند. در  اين، هر دو گروه كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شاهد اين پديده بوده
شود، بخش ديگري از  صنعتي در كاالهاي نهايي متمايز مربوط مي  از تجارت، به تجارت درون

اي  دامنه گسترده درون صنعتبنابراين تجارت  باشد، مي مربوط به تجارت  قطعات و مواد اوليه آن
، 3شود (مليتز و تريفلر اي را شامل مي از  محصوالت كشور از كاالهاي نهايي و همچنين واسطه

2012.(  
به معمول آن را  طور بهرا تحليل مي كند،  ستزي  محيطتجارت بر  تأثير ادبيات موجود كه

. با فرض ثابت بودن ساير عوامل، اثر است اثرات مقياس، تكنيكي و تركيبي تجزيه كرده
. افزايش تجارت باشد مي ستزي  محيطتجارت بر حجم توليد و بنابراين  تأثير مقياس مربوط به

كاالها و خدمات از  تماميشود كه توليد  هاي اقتصادي مي منجر به مقياس بيشتري از فعاليت
اين اثر  .كند را تخريب مي ستزي  محيطدهد و بنابراين  جمله كاالهاي آالينده را افزايش مي

دهد.  را نشان مي ستزي  محيطمقياس است كه رابطه منفي بين آزادسازي تجارت و 
كنند  هاي بعدي در درآمد واقعي، تغيير مي هاي توليد نيز با آزادسازي تجارت و افزايش تكنيك

                                                            
1. Cole & Elliott 
2. Roy 
3. Melitz & Trefler 
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محيطي تقاضاي ناشي از تجارت براي  ). اثر تكنيكي به اثرات زيست2006، 1(كبرال و سيلوا
شود. افزايش درآمد  ناشي مي ستزي  محيطهاي سازگار با  آوري توليد پاك و اتخاذ روش فن

ها را مجبور  شركت و شود ميسبب  ستزي  محيطافزايش تقاضا براي كيفيت بهتر  سببواقعي 
گذاري نيز انجام شود،  كه آزادسازي سرمايه درصورتي ،كند هاي تميزتر توليد مي ب روشبه انتخا
هاي مدرني را به ارمغان بياورد كه تميزتر از  آوري گذاري خارجي ممكن است فن سرمايه
كند و كوپلند و  هاي قديمي هستند. اين اثر تكنيكي مثبت برخالف اثر مقياس عمل مي نسخه
گيري سياست دولت و  دهند كه قدرت نسبي اين دو اثر به نحوه شكل مي ) نشان2003تيلور (

تغيير سريع آن به شرايط جديد، بستگي دارد. عالوه بر اثرات مقياس و تكنيكي، به دنبال 
شود. آزادسازي  هاي اقتصادي نيز تغيير ايجاد مي كاهش موانع تجاري، در اندازه نسبي بخش

دهد،  هاي مختلف را تغيير مي ليد شده در بخشهاي نسبي كاالهاي تو تجاري قيمت
اثر  نهايتدر شوند.  دوستد جديد روبرو ميكنندگان با يك دا توليدكنندگان و مصرف كه طوري به

تجارت بر تركيب توليد، به عنوان مثال توليد كاالهاي آالينده در مقابل  تأثير تركيبي، از
  شود. كاالهاي غيرآالينده ناشي مي

اي، بسياري از الگوهاي تجارت جهاني را توضيح  هاي نسبي و مقايسه يتهاي مز تئوري
دهد كه تجارت بايد بين اقتصادهايي با اختالف زياد در  دهند. تئوري مزيت نسبي نشان مي مي

كه هر  دهد نشان مياي  ن، نظريه مزيت مقايسههمچنيهاي فرصت توليد، انجام شود.  هزينه
ت خاص تخصص داشته باشد و سپس اين محصوالت را اقتصادي بايد تا حدي در محصوال

مبادله كند. اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا اقتصادهاي مشابه با درآمد باال در 
هاي كامالً مشابهي در ساخت اتومبيل،  كنند؟ داشتن كارگراني كه مهارت داخل صنعت تجارت مي

ها به كشورهاي ديگر  سپس از طريق اقيانوس رايانه، ماشين آالت و ساير كاالهايي دارند كه
  وجود دارد:  مهمدو دليل  زمينهتواند داشته باشد؟ در اين  اي مي شوند، چه فايده حمل مي

  سود حاصل از تخصص و يادگيري ) 1(
آالت در انواع مختلفي وجود دارد، بنابراين  آالت، مثالي از آن است. ماشين بندي ماشين گروه

آالتي را براي پردازش  آالت توليد چوب را صادر كند، اما ماشين ممكن است كشوري ماشين
آالت توليد  عكاسي وارد كند. دليل اصلي اينكه كشوري مانند ژاپن يا آلمان يك نوع ماشين

ها و كارگران آلماني يا ژاپني نيست كه داراي  ه نوع ديگر، معموالً مربوط به شركتكند ن مي

                                                            
1. Cabral & Silva 
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تر هستند. دليل اين است كه در كار بر روي محصوالت بسيار خاص،  هاي باالتر يا پايين مهارت
 دهند. هاي منحصر به فرد و متفاوتي را توسعه مي ها در كشورهاي خاص مهارت شركت

هاي اخير  سالدر ، حقيقتجزئي تقسيم شود. در  طور بهتواند  مي تخصص در اقتصاد جهاني
الملل مشاهده شده است كه اقتصاددانان آن را تقسيم زنجيره ارزش  روندي در تجارت بين

كند. مثال توليد يك  چگونگي توليد كاال را در مراحل مختلف توصيف مي ،نامند. زنجيره ارزش مي
تلفن در اياالت متحده، تهيه قطعات از كره، مونتاژ قطعات تلفن همراه شامل طراحي و مهندسي 

آوري  ي از پيشرفت فنبزرگ. بخش باشد ميدر چين و تبليغات و بازاريابي در اياالت متحده 
تر شده است.  ارتباطات، اشتراك اطالعات و حمل و نقل، از طريق تقسيم زنجيره ارزش آسان

هاي مختلف و حتي  هاي مختلفي كه در مكان ركتجاي توليد كاال در يك كارخانه بزرگ، ش هب
ها  توانند زنجيره ارزش را تقسيم كنند. از آنجا كه شركت كنند، مي فعاليت مي اوتكشورهاي متف

شامل كشورهايي نيست كه  طور معمول بهالمللي  ، تجارت بينكنند زنجيره ارزش را تقسيم مي
كنند. در عوض، اين شامل حمل كاالهاي  محصوالت كامل مانند اتومبيل يا يخچال را معامله

گيرد. تجارت  ها قرار مي هايي است كه درون يخچال تر مانند داشبورد اتومبيل يا قفسه تخصصي
زيرا به كارگران و  ،شود ي بين كشورهاي مشابه موجب دستاوردهاي اقتصادي ميدرون صنعت

ند و غالباً بر بسياري از دهد محصوالت خاصي را بياموزند و نوآوري كن موسسات اجازه مي
  .هاي زنجيره ارزش متمركز شوند بخش

هاي  هاي خاص مانند اتومبيل توانند در انواع خاصي از اتومبيل ها با ويژگي هر دو كشور مي
هاي با كيفيت باالتر و پايين و  هاي لوكس، وسايل ورزشي اسپرت، اتومبيل مصرف، اتومبيل كم

توانند از مقياس  بر اين، كشورها مي افزونيري استفاده كنند. العاده و يادگ غيره از تخصص فوق
المللي با يكديگر رقابت  هاي بزرگ در مرزهاي بين شركت كه طوري بهاقتصادي استفاده كنند، 

منجر به  ،بنابراين تقسيم كار ،كنند و مزاياي رقابت و تنوع را براي مشتريان فراهم مي كرده
  شود. هاي منحصر به فرد مي يادگيري، نوآوري و مهارت

 جريان تجاري بين كشورها از طريق تجارت درونبر  تأكيد قاله،در حقيقت ايده اصلي اين م
پذيري، نوآوري و فناوري متفاوت است و بنابراين هاي رقابت كه در آن ويژگي باشد ميصنعتي  

كاالهاي توليد شده و قابل تجارت و به دنبال آن بر كيفيت  اثرات متفاوتي در ارتباط با كيفيت
كيفيت كاالها و  دهنده نشاني درون صنعتتجارت كه  شود ميمحيط زيست دارد. زيرا فرض 

  د.  باشو باال بردن كيفيت آن مي ستزي  محيطكننده حفظ خدمات قابل تجارت است كه تضمين
  ) مقياس اقتصاد2(

شود،  ايجاد دستاوردهاي اقتصادي مي سببي درون صنعته تجارت دومين دليل مبني بر اينك
. مفهوم اقتصاد مقياس به اين معني است كه با افزايش مقياس باشد ميشامل مقياس اقتصادي 
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يابد. مفهوم اقتصاد مقياس  كاهش مي -حداقل تا يك نقطه  -توليد هاي  هزينهتوليد، متوسط 
گيرد كه يك يا دو توليدكننده بزرگ را قادر به  ه قرار ميالملل مورد توج زماني در تجارت بين

تواند تمام  ند. به عنوان مثال، يك كارخانه بزرگ اتومبيل سازي احتماالً ميككل كشور  تأمين
كنندگان را در يك اقتصاد معين در يك سال خاص خريداري كند. با اين  هاي مصرف اتومبيل

المللي  بزرگ توليد اتومبيل داشته باشد و تجارت بين وجود، اگر كشوري فقط يك يا دو كارخانه
كنندگان در آن كشور انتخاب نسبتاً كمي بين انواع اتومبيل (به غير از رنگ  نداشته باشد، مصرف

هاي غيرضروري) دارند و بنابراين رقابت كمي بين توليدكنندگان مختلف اتومبيل  ساير گزينه و
خواهند را به  كنندگان مي وري و پاسخگويي به آنچه مصرفرقابت بيشتر، نوآ .وجود خواهد داشت

هاي جديد و تقسيم زنجيره ارزش به  تواند با توسعه مهارت اي مي همراه دارد. مزيت مقايسه
و تغيير كنند (گرينال  يابندشود كه توليدكنندگان با گذشت زمان تكامل  سببهاي جديدتر،  روش

  ).2018، 1و همكاران
الملل و  المللي و روابط بين دن، اهميت روز افزون نهادهاي مالي بيندر شرايط جهاني ش

محيطي حس جديدي از تعامالت سياسي و اقتصادي را القا كرده  همچنين ظهور مسائل زيست
است. به دليل اين تعامالت، نحوه تجارت تغيير كرده و منجر به اصالحات تجارت جهاني شده 

گيرد.  ايز در اقتصادهاي در حال توسعه مورد تشويق قرار مياست. بنابراين، تجارت كاالهاي متم
به دليل ساختار اقتصادهاي در حال توسعه مبهم است.  ستزي  محيطرابطه بين تجارت و كيفيت 

يا بالعكس. آزادسازي  باشد مياما در بلند مدت مضر  ،گاهي اوقات در كوتاه مدت سودمند است
  قرار داده است. تأثير تحت را ستزي  محيطتجارت، هم تجارت و هم 

، مانند ستزي  محيطتند، مقصر اصلي تخريب اقتصادهايي كه داراي صنايع بزرگ آالينده هس
ند. در بخش صنعت، با داشتن خصوصيات افزايش بازده به مقياس با باش ميتغييرات آب و هوا 

هاي  يك از شركتاما هر  ،يابد ها در صنعت كاهش مي آزادسازي تجارت، اگرچه تعداد كل شركت
دهد و  ، سبد مصرف را گسترش ميدرون صنعتكنند. تجارت  باقيمانده بيش از قبل توليد مي

سازد تا از انواع كاالهاي محلي و وارداتي استفاده كنند. در همان  كنندگان را قادر مي مصرف
ن كشور يابد، اي كه سطح درآمد يك كشور به دليل باز بودن تجارت افزايش مي زمان، هنگامي
افزايش فعاليت كاهش آلودگي و  سببكند، كه  تري را اجرا مي محيطي سختگيرانه رويكرد زيست

). سرعت در حال افزايش تجارت محصوالت 2007شود (فانگ و ميچلر،  شدت انتشار كمتر مي
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صنعتي در حال تبديل شدن به يك جنبه مهم تجارت   دهد كه تجارت درون متمايز نشان مي
 . اشدب ميجهاني 
 كشورهاي به صنعتي كشورهاي از آوري فن انتقال براي كانالي الملل بين تجارت كه حاليدر
 كارآيي آوري، فن انتقال نظر از درون صنعتتجارت  رود مي انتظار است، يافته توسعه كمتر نسبتاً

كشورها ، واردات درون صنعتدر تجارت  زيرا باشد، داشتهصنعت   بيننسبت به تجارت  بيشتري
 جذب به بيشتر كنند و بنابراين صادرات مي و را توليد محصوالت كه هايي است بخش همان از
 از(مختلف  صنايع نيز در منابع جايي جابه به مربوط تعديل هاي هزينه. پردازند مي خارجي آوري فن

 با مرتبط هاي هزينه از بيشتر بسيار كلي طور به ،)صادراتي رقيب صنايع به وارداتي رقيب صنايع
  .است صنعت همان در توليد مختلف خطوط در منابع ييجا جابه

اشاره كرد كه در ) 2003( اليوت و به كول توان مي مورد،وجه به ادبيات تجربي در اين با ت
 زيستيمحيط هاي سختگيري تأثير تحت درون صنعتتجارت  كه گيرند مي نتيجه تحقيقات خود

 و خارجي مستقيم گذاري سرمايه بر مقررات آلودگي، پناهگاه فرضيه به توجه با ،همچنين. باشد مي
 آزادسازي رود مي انتظار ترتيب، گرچه همين به .گذارد مي تأثير درون صنعتتجارت  رو اين از

 ممكن نيز سياسي فشار هاي گروه شود، روبرو كمتري سياسي مخالفت با درون صنعتتجارت 
  .بگذارند تأثير ستزي  محيط كيفيت بر است

با طرح اين موضوع كه تجارت عامل ايجاد كننده تغييرات  ،)2009(1ماناگي و كومار
و  پردازندميها  آن محيطي هاي اقتصادي و آثار زيستتكنولوژيكي است، به بررسي رابطه شاخص

توليد  تنهاشود كه نه ايجاد تغييرات تكنولوژيكي مي سببچگونه باز بودن تجارت  دهند نشان مي
دهد تغيير در  كند. نتايج نشان مي دهد، بلكه آلودگي را نيز كنترل مي را افزايش مي ناخالص داخلي

ايجاد كند كه به دنبال آن اثر پناهگاه آلودگي تغيير فناوري  درباز بودن تجارت ممكن است 
سترش ها و گ شود. اين مطالعه با در نظر گرفتن كاهش همزمان انتشار آاليندگي ميمعكوس 
  .كند هاي مناسب، به ادبيات كمك مي خروجي

آوري براي  نگيري تغييرات ف دار براي اندازه يك تابع فاصله جهتماناگي و كومار در مطالعه 
هاي اقتصاد كالن براي  شود. همچنين از داده اعمال مي 1963-2000 كشور در طول دوره 76

آوري  شود. اثر تغيير فن تجارت استفاده ميمحيطي و اقتصادي ناشي از  گيري نتايج زيست اندازه
شود و تحول تكنولوژيكي قابل توجهي ناشي  زا تجزيه مي زا و درون توسط تجارت به اثرات برون

اندازه تغييرات فناوري ناشي از تجارت حدود يك سوم از  كه طوري بهشود،  از تجارت استخراج مي
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آوري را كه پيامدهاي مهمي در بحث  فنتغيير ها  آن . سپسباشد ميتغييرات كلي فناوري 
كند، مورد تجزيه و  فراهم مي ستزي  محيطباز بودن تجارت بر  تأثير گذاري در مورد سياست

افزايش  سببگيرند كه تغييرات تكنولوژيكي ناشي از تجارت،  دهند و نتيجه مي تحليل قرار مي
آوري ناشي از  ، پيشرفت فن برايناي مي شود. بنا توليد ناخالص داخلي و كاهش گازهاي گلخانه

  تجارت، عوامل خارجي منفي را دروني نمي كند. 
جانبه و چندجانبه را بر سطوح توليد  اثرات آزادسازي تجارت يك ،)2009( 1وانگ و همكاران

همانند فانگ و ميچلر  درون صنعتدر يك چارچوب متمايز تجارت  ستزي  محيطو كيفيت 
ها، تجزيه و تحليل را گسترش  با تغيير نحوه رقابت شركتها  آن كنند. )  بررسي مي2007(

ها، ترتيب  دهد كه رقابت همزمان قيمتي به نحوه رقابت شركت نشان ميها  آن دهند. نتايج مي
 دهند كه چنين همچنين نشان ميها  آن ها و منبع آزادسازي تجارت بستگي  دارد. حركت شركت

آزادسازي  همچنينت به رقابت در مقادير قويتر است. ات خروجي در رقابت قيمت نسبتأثير
هر دو كشور در رقابت كميت كمتر از رقابت  ستزي  محيطجانبه، احتمال بهبود كيفيت  تجارت يك
جانبه  ها و منبع آزادسازي تجارت يك اين نتيجه به اقدامات بنگاه ي كه طور به، قيمتي است

  بستگي دارد. 
با استفاده از مدل  ،)1389مهرابي بشر آبادي (داخلي،  با مراجعه به ادبيات همچنين

)، به بررسي رابطه بين ECM) و مدل تصحيح خطا (ARDLخودتوضيح با وقفه گسترده (
. ه استمدت و بلندمدت پرداخت محيطي در ايران، در كوتاه آزادسازي تجاري و آلودگي زيست

لي، موجودي سرمايه، كل صادرات كاال و ، توليد ناخالص داخوي متغيرهاي به كار رفته در مطالعه
(شامل انواع هاي منتشره   ، آالينده1376خدمات و كل واردات كاال و خدمات به قيمت ثابت سال 

هاي  ) و نيروي كار شاغل طي سالSPM ,CH ,SO3 ,SO2 ,NOX ,CO2اي  گازهاي گلخانه
كه شدت تجاري و باز بودن داراي  ه استنشان داد باالبود. نتايج برآورد مطالعه  1385تا  1346

نرخ سرمايه به نيروي كار و توليد  كه حاليدر  ،در ايران بوده ستزي  محيطاثر منفي بر آلودگي 
د كه آزادسازي ده مي. همچنين نتايج نشان داشته استودگي ناخالص داخلي اثر مثبت بر آل

  د.محيطي را بر طرف كن تواند مشكالت زيست مدت مي تجاري در بلند
) و ايجاد رابطه بين 2008( 3مليتز و اوتاويانو الگوي توسعهبا  ،)2011( 2ژينژي و همكاران

للي، يك مدل رقابت انحصاري دو كشوري را با الم بين ساختار تجارت دوجانبه و سرريز فناوري
                                                            
1. Wang, et al. 
2. Jinji, et al. 
3. Melitz & Ottaviano 
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كه بسته به شكاف فناوري بين دو كشور، الگوي تجارت  اند كرده و نشان دادهتمايز كيفيت ايجاد 
هاي تجارت دوجانبه در بين  . سپس با استفاده از دادهكندميدوجانبه و ميزان سرريز فناوري تغيير 

هاي مربوط به ثبت اختراع در دفاتر ثبت اختراع اياالت متحده، اروپا و ژاپن پيش  كشور و داده 44
 كه افزايش سهم دده مينشان ها  آن الگويكنند. نتايج برآورد  را آزمايش مي الگوهاي  بيني

للي دارد. همچنين الم بين قابل توجهي بر سرريز فناوري تأثير صنعت افقي و عموديتجارت درن
صنعت  نوتجارت در  بيشتري نسبت به تأثير صنعت افقي نوتجارت دردهد كه  نتايج نشان مي

  دارد.  هاسرريزاين نوع در  عمودي
آل را براي  بر مبناي رهيافت تنوع ايده درون صنعت)، يك مدل تجارت 2012( 1كلمنز
. بر اساس قضيه ه استبرد شود، به كار  كردن اثراتي كه با وجود قضيه پورتر مطرح مي مشخص

اندازي نوآوري در آن كشور منجر  پورتر، قوانين محيط زيستي شديدتر در يك كشور به راه
هاي داخلي را حذف كند.  هاي اجباري شركت كه ممكن است جزئي يا حتي بيشتر هزينه ،شود مي

هاي محيط زيستي منجر به تغيير در رفتار  كه اگر اجراي سياست دده مينشان  ويمطالعه  نتايج
كه  طوري ، بههاي تحت نظارت شود تحقيق و توسعه توسط شركت سببكنندگان و يا  مصرف
ممكن است وجود داشته  پورتر برداري از دامنه اقتصاد كند، فرضيه به بهره را قادرها  آن بتواند

اتي وجود داشته باشد، نتيجه پيشنهادي تأثير باشد. با اين وجود بايد گفت كه حتي اگر چنين
و در واقع ممكن است برعكس آن اتفاق شود  ميتضمين ن عنوانتوسط فرضيه پورتر به هيچ 

  بيفتد. 
باز بودن تجارت بر كيفيت محيط زيستي ايران  تأثير )، به ارزيابي2012طيبي و يونس پور (

 ، خاورميانه(چين، ژاپن، كره و روسيه) در روابط تجاري اين كشور با كشورهاي منتخب شرق آسيا
(استراليا، بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا و  OECDو  (تركيه، مصر، قبرس، اردن و پاكستان)

چارچوبي كه توسط آنتويلر و همكاران ها  آن از نظر. ندا هپرداخت 2007-1991طي دوره اسپانيا) 
بر صنعت   بينتجارت  تأثير ،شده استارائه  2اهلين-هكشر )، بر اساس مدل تجارت2001(

كند. سرانجام معادالت تجربي،  را به اثرات مقياس، تركيبي و تكنيكي تجزيه مي ستزي  محيط
مورد استفاده قرار  ستزي  محيطبراي تجزيه و تحليل رابطه بين تجارت دوجانبه و كيفيت 

بر آلودگي كشورها در  GPDمثبت افزايش  تأثير د كهده مي  گيرد. نتايج تجربي نشان مي
كه افزايش نسبت سرمايه به  ه استدادنشان ها  آن همچنين نتايجهاي اول و دوم است.  بلوك
كشورهاي با درآمد باال داراي كه  آنجاييشود. از  اي مي افزايش توليد گازهاي گلخانه سببكار 

                                                            
1. Clemenz 
2. Heckscher-Ohlin 
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دهد كه پيامدهاي  به نوبه خود نشان ميگيري  نتيجهتري هستند، اين  استانداردهاي سختگيرانه
  يابد.  شروي توسعه كاهش ميآلودگي انباشت سرمايه با پي

متغيرهاي مختلفي از جمله آزادسـازي  تأثير به بررسي ،)1393محمدي و حيدرزاده (
انتشار گاز دي نسبي، سطح توليد و ديگر متغيرهاي مهم و اثرگذار بر ميزان تجـاري، مزيـت
كشــور  27( كشــور 77هــاي تــابلويي  پردازند. در ايــن مطالعــه از داده اكسيدكربن مي

كشور با درآمد  17كشـور بـا درآمـد بـاالتر از متوسـط و  22كشور كم درآمـد،  11پردرآمد، 
استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن اسـت   1980-2010هاي  كمتر از متوسط) طي سال

تحت ، در هر چهار گروه از كشورهاي 2Coخاص انتشار  طور بهو  ستزي  محيطكـه آلـودگي 
با مجذور آن  بررسي با آلودگي دوره قبل ارتباط مستقيم دارد، با درآمد سرانه رابطه مستقيم و

رابطه عكس دارد، با نسبت سرمايه به نيروي كار رابطه مستقيم و با مجذور آن رابطه عكس دارد 
اثر معكوس  ،كشورهاي با درآمد باال و متوسط به باال و در نهايت با آزادسـازي تجـاري در گـروه

  .ارتباط مستقيم دارد ،و در گروه كشورهاي با درآمد كم و متوسط به پايين
ايران  ستزي  محيطهاي  به بررسي عوامل مؤثر بر آلودگي ،)1393مهدوي عادلي و دادگر (

 هـاي هـاي اقليمـي و بـا اسـتفاده از داده اجتماعي و فراسنج-با توجه به دو ديدگاه اقتصادي
د. نتـايج مطالعـه حـاكي نپرداز مي (GMM)بـه روش گشـتاورهاي يافته تعميم و  1392-1353
اسـت كـه اثـر متغيرهاي رشد اقتصادي، درجه تراكم، مصرف انرژي و تعداد خودروها بر   از آن

است. اما درجة بازبودن اقتصاد كشور، درجه حرارت و  دار معنيمثبت و  ستزي  محيطآلودگي 
   داشته است. يدار رابطه منفي و معني ،ستزي  محيطزان آلودگي ميزان بارندگي با مي

و آزادسازي تجاري در كشورهاي منتخب  ستزي  محيطرابطة بين كيفيت  ،)1394( موسوي
هاي تابلويي، مورد  را با استفاده از داده 1990-2013 هاي توسعه در سال يافته و درحال توسعه

اكسيدكربن (آلودگي هوا) و  ، از دو شاخص انتشار گاز ديزمينهدر اين  يو .ه استبررسي قرار داد
كه  ه استدادنشان  و  هاستفاده كرد ستزي  محيطدادن كيفيت  مواد آلي (آلودگي آب) براي نشان

  .ر كشورها رابطه مثبتي بين درآمد سرانه و انتشار آاليندگي تا مقدار معيني وجود داردبيشتدر 
زيستي دو گروه ي شدن اقتصاد بر پايداري محيط)، اثر جهان1394صميمي و غالمي (

و با استفاده از  2005–2011يافته را در دوره زماني  توسعه و كشورهاي توسعه كشورهاي درحال
اين موضوع كه جهاني شدن اقتصاد بر ها  آن از نظراند.  هاي تابلويي ارزيابي كرده روش داده

با توجه به  مطالعهمچنان مبهم است. در اين زيستي اثر مثبت يا منفي دارد، هپايداري محيط
زيستي كوزنتس و فرضيه پناهگاه آلودگي، جهاني شدن اقتصاد در هاي منحني محيط فرضيه

يافته  زيستي منجر شده و در كشورهاي توسعهتوسعه به كاهش پايداري محيط كشورهاي درحال
  شود.  به بهبود پايداري محيط زيستي ختم مي
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متغيرهاي  تأثير به بررسي ،پانل پويا با استفاده از يك الگوي)، 1394( هراتي و همكاران
اي از كشورها با سطوح درآمدي مختلف  مجموعه ستزي  محيطسياسي و تجاري بر پايداري 

كشور به تجزيه و تحليل رابطه ميان  440هاي  . در اين مطالعه با استفاده از دادهندا هپرداخت
سياسي و شاخص عملكرد  -هاي اقتصادي مستقيم خارجي، شاخص گذاري تجارت، جريان سرمايه

. ه استاي از كشورها با سطوح درآمدي متفاوت پرداخت شد ) در مجموعهEPI( زيستيمحيط
-2012) در دوره GMMنتايج برآورد الگوي پانل با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته ( 

منفي و صادرات خدمات و جريان خروجي  تأثير كه صادرات كاال دده مينشان  2000
زيستي كشورهاي مورد مطالعه داشته مثبتي بر پايداري محيط تأثير گذاري مستقيم خارجي سرمايه

آزادي دموكراسي و فساد كمتر و عملكرد د است. همچنين بين عوامل اقتصادي سياسي مانن
گذاري مستقيم  رت و سرمايهتجا ،زيستي كشورها رابطه مثبتي وجود دارد. بر اين اساسمحيط

بر  افزوندهد.  قرار مي تأثير قابل توجهي پايداري محيط زيستي كشورها را تحت طور بهخارجي 
) در گروه كشورهاي مورد مطالعه با EKCزيستي كوزنتس (اين نتايج بيانگر تاييد فرضيه محيط

  . باشد مياقتصادي  -وجود متغيرهاي تجاري و سياسي
 تأكيدبر مبناي تئوري جديد تجارت و با  ستزي  محيط -يك مدل تجارت ،)2014(1اردوغان
. در اين دادمحيطي تجارت را بسط  المللي بر كيفيت نتايج زيست هاي كارايي بين بر نقش تفاوت

هاي مواهب طبيعي با استفاده از مدل تعادل عمومي چند  محيطي و تفاوت سياست زيست مطالعه
 OECD وري تصادفي و موانع تجاري براي كشورهاي اه با بهرهالملل همر كشوري تجارت بين

بر الگوهاي تخصصي نسبت  ستزي  محيطسطوح قوانين ملي  تأثير كه تحت آنه است شدمعرفي 
كه اين  دده ميگيرد. نتايج نشان  كمي مورد تجزيه و تحليل قرار ميصورت  بهبه ساير عوامل 

مدل هم رابطه كيفي بين ميزان فراواني عوامل و نسبت صادرات به واردات و هم از نظر كمي 
خواني دارد.  ها هم كند كه با داده نسبت صادرات و واردات و سهم تجارت داخلي را ثبت مي

كامل همه موانع تجاري نه برطرف كردن كه  ه استدادهاي اين مطالعه نشان  يافتههمچنين 
كند.  نيز كمك مي ستزي  محيطقابل توجهي در تجارت دارد بلكه به كاهش آلودگي  تأثير تنها

شده به اثربخشي آن و اثرات تجاري  محيطي انتخاب هماهنگي نوع سياست زيست افزون بر اين
% انتشارات آلودگي در 32كه آزادسازي كامل تجاري به كاهش  كه طوري بهشود،  مربوط مي
هاي  كه حدود نيمي از اين كاهش آلودگي از طريق تفاوت ،شود مي منجر  OECDكشورهاي

شود كه  بيني مي پيش ،OECD. در مورد كشورهاي باشد ميوري  المللي در بهره بين

                                                            
1. Erdogan 
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سازي آلودگي بهينه، در كاهش  هنگامحيطي نسبت به هم هاي زيست سازي ماليات هماهنگ
 .باشد ميآلودگي در اين كشورها بسيار كارا 

گذاري آزادسازي تجارت بر آلودگي ملي و جهاني تأثير چگونگي ،)2014( 1گايسفورد بنارچ و
هاي حاصل از اين مطالعه  . يافتهندا هدادرا از طريق يك الگوي رقابت انحصاري مورد بررسي قرار 

، اثر آزادسازي در توليد گازهاي درون صنعتو تجارت  كاالهاي متمايز كه با وجود دده مينشان 
 اي جهاني يا داخلي بستگي به شدت آلودگي نسبي اين دو محصول دارد. همچنين نتايج گلخانه

هاي كشور، اگر بخش خوب و تمايزيافته به اندازه كافي تميز  از ويژگي ه كه جدادادنشان ها  آن
ز زيستي، كاهش چندجانبه در حمايت اهاي محيط گونه تغيير در ماليات تر) باشد، بدون هيچ  (آلود

  شود. ميرا سبب واردات كاالي متمايز، كاهش (افزايش) در آلودگي در همه كشورها 
هاي ناهمگن  زيستي جهاني با وجود آاليندهاستانداردهاي محيط ،)2016(2لوي و دينوپولوس

 رظنهاي ناهمگن و كشورهاي متقارن از  با آالينده درون صنعترا از طريق يك مدل تجارت 
جهاني به همراه سه سياست آزادسازي  ستزي  محيطاثرات استانداردهاي  كرده وساختار معرفي 

كننده  وقتي ترجيحات مصرف بر اساس نتايج كسب شده مطالعه آنها،.  ندا هدكرتحليل تجاري را 
يك بنگاه هاي توليد محصوالت پاك بسيار زياد باشد،  نسبت به هزينه ستزي  محيطبراي كيفيت 

كه  پردازد. در مقابل، هنگامي تر سودآورتر است و به صادرات مي با كشف محصوالت پاك توليدي
هايي كه محصوالت  بنگاه، باشد ميزيستي ضعيف كيفيت محيط رظنكنندگان از  ترجيحات مصرف

  شوند.  كنند سود بيشتري دارند و به صادركننده تبديل مي تري توليد مي آلوده
به ارزيابي اثرات  ،SAARC4 كشورهاي تابلوييهاي  بررسي دادهبا  ،)2016( 3طارغ و رحيم

ي شامل اثرات مقياس، انتخابي درون صنعتمحيط زيستي در اين منطقه پس از گسترش تجارت 
در شرايط جهاني شدن، اهميت روز افزون نهادهاي مالي  كه ندا هنشان داده و پرداختو تكنيكي 

زيستي رويكرد جديدي از تعامالت ن ظهور مسائل محيطالملل و همچني المللي و روابط بين بين
. به دليل اين تعامالت، نحوه تجارت تغيير كرده و منجر به كندميسياسي و اقتصادي را القا 

ي گسترش درون صنعتكه اگر تجارت  ندا هنتيجه گرفتها  آن اصالحات تجارت جهاني شده است.
  . داشتخواهد  ستزي  محيطات مثبتي بر تأثير يابد،
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4. South Asian Association for Regional Cooperation 



 1401، ة سوم، شمارپنجاه و هفتم ةدور تحقيقات اقتصادي،  مجلة      454

درون هاي محيط زيستي تجارت  ابتدا با فراهم كردن مطالعه تجربي داللت ،)2017( روي
با در نظر  را(GMM1)  يك روش پويا. او ه استپرداخت ستزي  محيط، به بحث تجارت و صنعت

شاخص كيفيت  8يابي  زايي متغيرهاي تجارت و درآمد، براي بهينه گرفتن مساله درون
. ه و نشان داده استبرد به كار  2000-2005كشور در طول دوره زماني   200براي  ستزي  محيط

. همچنين در مقايسه با تجارت باشد مي ستزي  محيطبهبوددهنده كيفيت  درون صنعتكه تجارت 
تر تكنولوژي اثر قابل  هاي تعديل كمتر و جذب ساده به دليل هزينه درون صنعتكلي، تجارت 

  .دارد ستزي  محيطتوجهي بر بهبود كيفيت 
بررسي اندازه و تعيين نوع تجارت متقابل  بهدر مطالعه خود  ،)1399يونس پور و طيبي (

منتخب همسايه، شرق آسيا و تعدادي از اعضاي اتحاديه اروپا  ميان ايران و شركاي تجاري
 لويد، فونتان -هاي مهم گروبل گيري شاخص براساس اندازهرا آن زيستي محيطو رابطه پرداخته 

. براساس ندا هشناسايي كرد) 2001-2015دوره زماني ( دراليوت  و فردنبرگ و شاخص اظهر و
اي از تجارت درون صنعت متقابل ايران و كشورهاي  مالحظهنتايج به دست آمده، سهم قابل
فشار  دهد نشان مي ه كهداشتاختصاص در دوره فوق عمودي  منتخب به تجارت درون صنعت

تجارت  بزرگي ازشاخص اظهر و اليوت، سهم  اندك بوده و با توجه به ،ايرانيرقابتي بر كاالهاي 
  است.  هاختصاص يافتكيفيت  بيكاالهاي  بهدرون صنعت 

، بررسي گسترش جريان تجاري بين ايران و شركاي مقالهاين  هدف اصلي و نوآوري
پذيري، نوآوري و فناوري نمود پيدا كه در آن رقابت بودهي درون صنعتاز طريق تجارت  تجاري
مستقيم و غيرمستقيم از طريق سرريزهاي تكنولوژيكي و تجاري (افقي و عمودي)  طور بهو  كرده

همچنين بررسي همزمان  گذار است.تأثير و ارتقا كيفيت آن ستزي  محيطبر حفظ و نگهداري 
و وارد كردن  )2017روي (متغيرهاي تجارت بين صنعت و تجارت درون صنعت براساس مدل 

در  منظور. بدين باشد ميزا در مدل  متغيرهاي توسعه يافتگي و اثر برجام به عنوان متغيرهاي برون
اين مطالعه به اهميت و تحليل الگوي تجارت با رويكرد زيست محيطي در ايران پرداخته شده كه 

  در ادبيات داخلي كمتر به آن توجه شده است.

  ري ايران با شركاي تجاري نگاهي به روابط تجا -2-1
ميلوين دالر بوده  214ميليارد و  4چين نخستين مقصد صادرات ايران در فصل بهار امسال با 
ميليون دالر كاال از ايران وارد  824است. عراق نيز در سه ماهه نخست امسال يك ميليارد و 

                                                            
1. Generalized Method of Moments 
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ميليون  737ليارد و تركيه سومين مقصد صادراتي ايران بوده و طي اين مدت يك مي كرده است.
ارزش صادرات ايران به امارات متحده عربي كه  دالر كاالي غيرنفتي از ايران وارد كرده است.

  ميليون دالر بوده است. 645چهارمين مقصد صادراتي كشور است هم برابر با يك ميليارد و 
امارات وارد  ميليون دالر از 426ميليارد و  3رقمي معادل  ،ايران ،در سه ماهه نخست امسال

 3 ،ايران در اين مدت كرده و اين كشور در صدر فهرست مبادي وارداتي كشور قرار داشته است.
ميليون دالر كاال از چين وارد كرده است. تركيه نيز در اين مدت يك ميليارد و  131ميليارد و 

پنج مبدا وارداتي آلمان كه بار ديگر به جمع  ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده است. 273
ن دالر كاال به ايران ميليو 456 معادل روز نخست امسال رقمي 93نيز در  است،  ايران بازگشته

  .است  صادر كرده
جنوبي  كره ،)ميليارد دالر 9/16( چين شامل ايران برتر صادراتي هاي مقصد ،2017در سال 

 مبدا ترين اصلي ميليارد دالر) و 23/3( ژاپن ميليارد دالر) و 48/3( ايتاليا ميليارد دالر)، 22/7(
 و ميليارد دالر) 22/3( آلمان ميليارد دالر)، 02/4( جنوبي كره ميليارد دالر)، 4/18( چين واردات
 .1است بوده ميليارد دالر) 15/3( تركيه

توجه به اينكه اولويت تجاري ايران، توسعه صادرات و واردات با كشورهاي همسايه است،  با
كه در نيمه نخست  هتجاري با پاكستان بودهاي  نامهنخستين اقدام عملياتي دولت امضاي تفاهم

نامه افزايش در اين تفاهم .ه استبا حضور مشاور نخست وزير اين كشور به امضا رسيد ،آبان ماه
ت پنج ميليارد دالري ايران و پاكستان تا دو سال آينده براي ارتقا روابط اقتصادي دو كشور تجار

گذاري شركاي پاكستاني در ايران فراهم  سازي براي سرمايهكه با زمينه ه استهدف قرار گرفت
مشكالت تجاري و فراهم شدن شرايط براي توسعه تجارت آزاد با پاكستان  برداشتن .خواهد شد

هايي است كه ايران براي افزايش ارتباطات خود با كشورهاي از ديگر برنامه ،ماه آينده تا سه
ايران و پاكستان در زمينه مبادالت تجاري، مكمل يكديگر  .همسايه به امضا رسانده است

هاي حمل و نقل كاال، تهاتر ها از جمله در زمينهكه با توسعه همكاري ،شوندمحسوب مي
توان مشكالت بسياري را از ميان هاي مرزي ميا و ايجاد بازارچهه رفهمحصوالت، كاهش تع

 .برداشت
. اين روابط از ه استو تا امروز ادامه يافت هريزي شد پايه 1956	از سال		روابط ايران و استراليا

ه بود ارتباطين ركن ادامه اين تر مهمو اقتصاد، همواره ه آغاز بر محور روابط اقتصادي شكل گرفت
اختالف نظرهاي اساسي در  ايران 1357انقالب 	اينكه دو كشور پس از باوجود. است

                                                            
1. https://oec.world/en/profile/country/irn/ 
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اند، ولي دو طرف، به موجب منفعتي كه از ادامه تجارت  كرده پيدا سياست خارجي	خصوص
 ند مرزهايي بين روابط سياسي و اقتصادي شكلا هآورند همواره تالش كرد مي دست بهدوجانبه 

و توليدات خود  هاي لبني فراورده	،گندم	به چشم يك بازار فروش بزرگ ايران		به تراليااس .دهند
بنابراين  ،ه استنگريسته و ايران نيز همواره از كيفيت كاالهاي وارداتي استراليا رضايتمند بود 

 ايران سنتي، طور به. باشد مي مدت طوالني تجاري رابطه يك شامل ايران با استراليا دوجانبه روابط
بوده  گوشت و پشم شامل اوليه صادرات ساير و استرالياست در گندم صادرات مهم مقاصد از يكي
   .1است

 دوباره. اگرچه اعمال استدومين شريك تجاري ايران بعد از چين  به عنوان ،اروپا
ميزان تجارت ميان طرفين شده، اما انتظار گير هاي اياالت متحده سبب كاهش چشم تحريم

اي، به واسطه وجود اراده سياسي و بستر نهادي الزم،  رود با برقراري مجدد توافق هسته مي
 .يزان چشمگيري احيا شود، اگرچه نه به رونق سال اجراي برجام، اما به متجارت جريان

رقابت با قدرت اقتصادي رو به رشد چين  تأثير سياست جديد اتحاديه اروپا كه تا حدي تحت
هاي  كاهش مصرف سوختها  آن ينتر مهمكند كه  ي را دنبال ميگوناگوناتخاذ شده، اهداف 

فسيلي، افزايش كنشگري مثبت اين اتحاديه در زنجيره ارزش جهاني، همكاري با جهان در 
 برداشتنراستاي توسعه اقتصاد ديجيتال، ايجاد اصالحات ضروري در سازمان تجارت جهاني، 

ي با هاي تجاري اين اتحاديه با كشورهاي ديگر، تقويت همكار نامه موانع اجرايي شدن موافقت
برداري از فضاي رقابتي ميان كشورها در  بهره نهايتدر گان و كشورهاي آفريقايي و همساي

 .باشد ميراستاي منافع ژئوپليتيك اتحاديه اروپا 
ميليارد يورو رسيد كه  33/1تجارت ايران با اتحاديه اروپا به حدود  ،2022در فصل نخست 

درصد هم مربوط به واردات ايران از  3/79ديه و درصد از آن به صادرات ايران به اين اتحا 7/20
توان گفت با شروع جنگ روسيه و اوكراين سهم ايران از اين اتحاديه بوده، با اين شرايط مي

   بازارهاي اتحاديه اروپا كاهش بسياري يافته است. 
 در ،تهران بازرگاني اتاق اقتصادي هايبررسي معاونت سوي از شده اعالم هايداده براساس

 دروا اروپا اتحاديه از اروپا اتحاديه از ايران وارداتي عمده كااليي گروه سه بررسي مورد زماني دوره
ميليون  327با اراش » نقل و حمل تجهيزات و آالت ماشين« شامل گروه سه اين ،اندشده ايران

با » محصوالت شيميايي«ميليون يورو و  261با ارزش » مواد غذايي و حيوانات زنده«يورو، 

                                                            
1. https://dfat.gov.au/geo/iran/Pages/iran-country-brief.aspx 
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 ،هاي اعالم شده در مقايسه با فصل مشابه قبلشد. با توجه به دادهباميليون يورو  254ش زار
 ند.اداشته درصد 11 و درصد 60 درصد، 6,9  افزايش ترتيب  به ،اقالم مذكور
مواد غذايي و «دهنده آن است كه در مقابل سه گروه كااليي وارداتي ها نشانارزيابي
ميليون  73با ارزش حدود  ،»محصوالت شيميايي«ميليون يورو،  89با ارزش  ،»حيوانات زنده

كاالهاي  ،ميليون يورو جزء 57با ارزش » بندي شده بر حسب موادكاال صنعتي طبقه»يورو و 
دهد كه روند شوند. آمار اعالم شده نشان ميي ايران به اتحاديه اروپا محسوب ميصادرات مهم

درصد، مثبت  7/0صادرات كاالهاي مذكور نسبت به فصل مشابه قبل، به ترتيب حدود منفي 
     درصد رشد داشته است.  40درصد و  110

تجاري ايران در صادرات طي  كايشربا توجه به مطالب فوق و همچنين با توجه به اينكه 
جنوبي، تركيه، هند و  ترتيب چين، عراق، امارات، افغانستان، كره به 2018تا  2011هاي  سال

ند، در اين مطالعه ا هترتيب چين، امارات، هند، تركيه و آلمان بود پاكستان و در واردات به
ا، اسپانيا، فرانسه، آلمان، بلژيك، چين، ژاپن، كره، امارات، تركيه، پاكستان، روسيه، ايتاليكشورهاي 

ي كه طور بهاستراليا و دانمارك) به عنوان شركاي منتخب تجاري ايران در نظر گرفته شده است، 
ثبات و استمرار در حفظ رابطه تجاري با كشورهاي توسعه يافته در بين شركاي تجاري كشور، 

 ،اري (تجارت درون صنعت)رويكرد حفظ و ارتقا كيفيت محيط زيست در اين نوع الگوي تج
  راهبردي بوده است.

هاي مربوط به صادرات و واردات در روابط تجاري كشور ايران با شركاي تجاري  تمامي داده
  در دوره زماني 1و درگاه ملي آمار اي سازمان توسعه تجارت ايرانمنتخب از پايگاه داده

هاي محيط زيستي، شدت باز بودن  آوري شده است. متغيرهاي آالينده ) جمع2020-2001( 
لويد،  -در گروه كاالهاي منتخب بر اساس شاخص گروبل  درون صنعتتجارت، شاخص تجارت 

، UNDP(4و WDI(2) ،Trade Map(3 )( توليد ناخالص داخلي و جمعيت از سايت بانك جهاني
) و متغير مربوط به ميزان (P4Vوژه سياسي چهارمين پر متغير رتبه سياسي از سايت

آوري شده است.  جمع 5از سايت شاخص توسعه انساني HDIيافتگي بر اساس شاخص  توسعه
، از شاخص رتبه سياسي كه بين ستزي  محيطعوامل سياسي بر كيفيت  تأثيرگيري  منظور اندازه به

                                                            
1. www.amar.org.ir  
2. http://publications.worldbank.org/wdi  
3. https://www.trademap.org 
4. www.Undp.org 
5. Human Development Index 
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نده دو وضعيت دموكراسي نهادي  ده (استبداد كامل) متغير و نشان 10-(دمكراسي كامل) تا  10+
  ، استفاده شده است.باشد ميو استبداد 

  پژوهش شناسي روش - 3
 ارائه الگو  -3-1

، باشد ميهاي اقتصادي جهاني  محيطي معلول حجم فزاينده فعاليت هاي زيست بسياري از خسارت
سزايي  هاهميت بدهد و به اين دليل،  الملل يك بخش رو به رشد آن را تشكيل مي كه تجارت بين

رود، و  شدن اقتصاد به پيش مي  كه جهاني طور همانده است. كرمحيطي پيدا  در تغييرات زيست
د، اصطكاك بين شو محيطي نيز بيشتر آشكار مي ستماهيت جهاني بسياري از مسائل زي

ناپذير  نيز اجتناب ستزي  محيطهاي حاكم بر تجارت و  جانبه و سياست هاي حقوقي چند سيستم
  :ده است. در مورد اين روابط دو واقعيت اساسي وجود داردش

  .جانبه، پيچيده و مهم است چند ستزي  محيطارتباط تجارت و  -
آن بر  تأثير باشد و نه خوب و نه بد مي ستزي  محيطبراي  آزادي تجارت لزوماً -
محيطي  ستكه اهداف تجاري و زي ،اي بستگي دارد به حد و اندازه حقيقتدر  ستزي  محيط

ند و دستيابي به هرگونه نتيجه مثبت در اين مورد مستلزم اتخاذ نك يكديگر را تكميل مي
   .باشد ميالمللي  كننده و مناسب در سطح بين محيطي و اقتصادي حمايت هاي زيست سياست

هاي  كه تمام فعاليت به اين دليل با هم مرتبط است  ستزي  محيطاز يك بعد، تجارت و 
اقتصادي و اساس تمام منابع اصلي (فلزات، مواد معدني، خاك، جنگل ها، جانداران دريايي) و 

. همچنين ضايعات توليدات باشد مي ستزي  محيطانرژي الزم براي استفاده كردن از آنها، 
محيطي  عوامل زيست تأثير تحت نيزتجارت  گردد. ميبر ستزي  محيطهاي اقتصادي به  فعاليت

كنندگان بايد به تقاضاهاي بازار براي كاالها و خدمات سبزتر پاسخ دهند. از  ، زيرا صادرباشد مي
الملل هستند. حقوق  و تجارت بيانگر دو مجموعه متمايز حقوق بين ستزي  محيطبعد ديگر، 

جهاني و قراردادهاي تجاري دوجانبه و  ها و اسنادي از قبيل سازمان تجارت تجارت در سازمان
جانبه و  محيطي چند در قراردادهاي زيست ستزي  محيطاي انعكاس پيدا كرده و حقوق  منطقه

 اجتناب بر يكديگر قابل غير طور بهاين دو سيستم حقوقي  طور حتم بهده است. شقوانين ملي درج 
هاي  ند كه كشورها چگونه فعاليتك مشخص مي ستزي  محيطالملل  گذارند. حقوق بين مي تأثير

اقتصادي خود را سازمان دهند. براي مثال كشورهاي عضو كنوانسيون سازمان ملل در مورد آب و 
دهي كنند كه استفاده از  اند كه اقتصاد خود را به نحوي دوباره طراحي و سازمان هوا تعهد كرده
كه كشورها چگونه بايد قوانين و كند  اي كاهش يابد. حقوق تجاري هم بيان مي گازهاي گلخانه

گذاري و  هاي سرمايه هاي خود در مورد موضوعاتي از قبيل حقوق مالكيت فكري، سياست سياست
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ند. حقوق تجارت با ازدياد فراوان قراردادهاي نكريزي  محيطي را برنامه ت زيستحماي
ده كرالمللي پيدا  بين اي، جنبه هاي دوجانبه و منطقه گذاري و رشد بسيار فزاينده تجارت سرمايه
  ).2005، 1المللي سازمان ملل، موسسه توسعه پايدار بين ستزي  محيطبرنامه است (

  هاي زير اشاره كرد: توان به فرضيه المللي، مي محيطي تجارت بين در مورد اثرات زيست
  2محيطي كوزنتس منحني زيست -الف  

محيطي  زيست نابرابري درآمد، منحنيرشد اقتصادي و بر  با تمركز، )1955سيمون كوزنتس (
رابطه بين  كوزنتس را براي اولين بار مطرح كرد. به عقيدة وي، در مسير توسـعة اقتـصادي،

كه بـر اسـاس ايـن فرضيه، در  يطور بهمعكوس است.  Uدرآمد سرانه و نابرابري درآمد، به شكل 
افزايش و  ،نابرابري توزيـع درآمـد مراحل اول توسعة اقتصادي، همزمان با افزايش درآمد سرانه،

پس از رسيدن به سطح معين يا نقطـة برگـشت، نـابرابري توزيـع درآمـد بـه تـدريج كاهش 
هـاي مختلف  ، با مشاهده شواهدي مبني بـر وجـود رابطـه بـين شـاخص1990يابد. در دهة  مي

موجود بين درآمد سرانه و  معكوس، شبيه رابطة Uصورت  و درآمد سرانه به ستزي  محيطتخريب 
نابرابري درآمد در منحني كـوزنتس اوليـه، منحنـي كـوزنتس در مطالعـات مربـوط بـه 

هـاي مربـوط بـه آالينـدگي  نيز وارد و رابطة مذكور بين رشد اقتصادي و شـاخص ستزي  محيط
ه روف شـدمحيطـي كـوزنتس معـ معكوس، به منحني زيـست Uصورت  ) بهستزي  محيط(كيفيت 

مطالعاتي  در قالـب گـزارش 1991مطالعة تجربي توسط گروسمن و كروگر در سـال  اولين .است
اين  كه ه استنامة تجارت آزاد آمريكاي شمالي انجام گرفت محيطي موافقت با عنوان اثرات زيست

  د. يآ ميشمار  مينه بهگزارش مبناي مطالعات بعدي در اين ز
ر محققان قرار بيشتبر اين اساس، الگوي عمومي كه براي بررسي اين رابطه مورد استفاده 

  :صورت زير است كه فرم رياضي آن به باشد مياست، الگوي ساده تابع درجه دو  گرفته
  Et= β0+ β1 Yt + β2 Yt

2 +εt  
ست كه بهميزان انتشار آالينده ا Et مجذور آن و  Yt2درآمد سرانه،  Ytدر معادله فوق، 

 β2〈0 گيرد. در مدل فوق اگر زا در الگوي اقتصادسنجي مورد استفاده قرار مي متغير درون عنوان
  رسد.  به اثبات مي Yو  Eشكل معكوس بين  Uرابطه  باشد يك

                                                            
1. United Nations Environment Programme, International Institute for Sustainable 

Development 
2. The Environmental Kuznets Curve 
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  1فرضيه مسابقه رو به پايين -ب
متحده ظهور در اياالت  1900و اوايل دهه  1800در اواخر دهه  "مسابقه رو به پايين"مفهوم 

هاي بزرگ شكل گرفت. مسابقه براي  ها براي جذب شركت كه رقابت بين ايالت كرد، زماني
زدايي از دولت در  اجتماعي براي توصيف مقررات -رسيدن به سطوح پايين يك عبارت اقتصادي 

هاي  محيط كسب و كار يا كاهش نرخ ماليات به منظور جذب يا حفظ فعاليت اقتصادي در حوزه
شدن و تجارت آزاد، رقابت بين مناطق جغرافيايي بر سر يك  است. در نتيجه جهانيها  آن يقضاي

بخش خاص از تجارت و توليد افزايش يابد. نتيجه و هدف اين اقدامات كاهش نرخ كار، هزينه 
  .و ساير عوامل خارجي) است ستزي  محيطتجارت يا ساير عوامل (حقوق بازنشستگي، حفاظت از 

دهد. كشورهايي كه داراي  هاي چندمليتي را كاهش مي ي، هزينه توليد شركتزداي مقررات
محيطي باالتري هستند، تجارت خود را به كشورهايي كه مقررات  استانداردهاي كاري و زيست

كند مقررات را كاهش دهند تا  را ترغيب ميها  آن دهند، كه به نوبه خود كمتري دارند از دست مي
  رسانند. ترين استانداردهاي نظارتي مي حفظ كنند، بنابراين رقابت را به پايين توليد را در كشور خود

گسترده در ميان اياالت متحده آمريكا  طور بهمسابقه به سمت پايين روشي است كه 
زدايي  محيطي شامل مقياس هاي زيست شود. مسابقه به سمت پايين در سياست استفاده مي

دار  هاي جديد است كه رفتارهاي كمتر دوست تهاي موجود و يا تصويب سياس سياست
هاي  كند. ادامه يك مسابقه براي رسيدن به درجات پايين در سياست را تشويق مي ستزي  محيط
دهد رشد اقتصادي را تقويت كنند، اما پيامدهاي بزرگي براي  ها امكان مي محيطي به دولت زيست
ها به دنبال استراتژي برتر هستند، كه بر  آن كشور دارد. برعكس، برخي از ايالت ستزي  محيط
اي براي رسيدن  كه يك كشور مسابقه كند. هنگامي مي تأكيدمحيطي  هاي نوآورانه زيست سياست

اي براي رسيدن به استراتژي برتر را دنبال كند، در حقيقت در مورد برنامه كلي  به پايين يا مسابقه
  ). 2019 ،2كند (نورمن و ميشل خود صحبت مي ستزي  محيط

  3فرضيه سود حاصل از تجارت -ج
 ستزي  محيطآسيب رساندن به  سبببر اساس فرضيه مسابقه رو به پايين، باز بودن تجارت 

 طور بهالمللي  دليل ترس از دست دادن رقابت بين كشورهاي درگير تجارت به كه طوري بهشود،  مي
كنند. از طرف ديگر، كشورهاي فقير  محيطي را اتخاذ مي تر زيست كلي استانداردهاي ضعيف

هاي آلودگي عمل كنند و استانداردهاي ناچيز محيطي را براي  ممكن است به عنوان پناهگاه
                                                            
1. The Race to the Bottom Hypothesis 
2. Norman & Michael 
3. The Gains from trade hypothesis 
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 ستزي  محيطتجارت بر  تأثير هاي چندمليتي و صادرات كاالهاي آلوده به كار گيرند. جذب شركت
در مسير مخالف باشد كه به فرضيه سود حاصل از تجارت معروف است. اگر تجارت ممكن است 

 دست بهخواهند،  دهد كه بيشتر از آنچه مي درآمد را افزايش دهد، به كشورها اين امكان را مي
تر است. باز بودن به داليل زير  محيطي و همچنين توليد معمولي آورند كه شامل كاالهاي زيست

  مثبتي بر كيفيت محيط زيست داشته باشد: تأثير تواند مي
تواند اثرات مثبتي بر  كند كه ميتجارت نوآوري مديريتي و فناوري را تحريك مي -1

  داشته باشد.  ستزي  محيطاقتصاد و 
تر و استاندارد را از  هاي توليدي پيشرفته هاي چندمليتي تمايل دارند تكنيك شركت -2

  كشورهاي مبدأ به كشورهاي ميزبان ارائه دهند. 
المللي استانداردهاي زيست محيطي از طريق افزايش آگاهي عمومي نقش  پذيرش بين -3

  ). 2005، 1(فرانكل و رز دارد ستزي  محيطاي در بهبود كيفيت  برجسته
  2آلودگي پناهگاه فرضيه -د

المللي براي يك كشور متوسط در نظر گرفته  ات تجارت و سرمايه گذاري بينتأثير تاكنون تنها
در بعضي از كشورهاي آزاد بهبود يابد و در  ستزي  محيطشد. اگر اثر تجارت اين باشد كه كيفيت 

ر توليد محصوالت كثيف برخي ديگر بدتر شود، اغلب نگراني اين است كه  برخي از كشورها د
توان گفت كه چنين كشورهايي از  كنند. مي را به كشورهاي ديگر صادر ميها  آن تخصص يافته و

در اين  ستزي  محيطكنند. پيش بيني اين است كه  برداري مي مزيت نسبي در آلودگي بهره
هد ديد. در مجموعه از كشورها، در مقايسه با آنچه كه بدون تجارت اتفاق مي افتد آسيب خوا

تر خواهد بود. كشورهايي كه در توليد پاك تخصص دارند  پاك ستزي  محيطدسته دوم از كشورها، 
  ).2013، 3كنند (ميليمت و روي و در عوض محصوالت آالينده را از كشورهاي ديگر وارد مي

يابي  ) و مكانPHH( محيطي بر اساس فرضية پناهگاه آالينـدگي هاي زيست شدت سياست
قرار  تأثير تحت صنايع، تحرك سرمايه و الگـوي تجـاري بـين كـشورهاي جهـان رامجدد 

كه  اين فرضيه، از آنجايي دهد. براساس دهد و به تبع آن ميزان انتشاز آاليندگي را تغيير مي مي
توسعه  به كشورهاي در حال محيطي شديدي را نسبت هاي زيست يافته سياست كشورهاي توسعه

يافته، عمليات و فرآيند  توسعه فعـال در كـشورهايه كننـد رو، صنايع آلوده از اينكنند،  اعمال مي
محيطي ماليم،  هاي زيست توسعه با سياست توليد خود را از اين كشورها بـه كـشورهاي در حـال

                                                            
1. Frankel & Rose 
2. Pullution haven hypothesis 
3. Millimet & Roy 
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توسعه به پناهگاهي براي جذب صنايع  ترتيـب كـشورهاي در حـال دهند و بدين انتقال مي
محيطي  هاي زيست توسعه با سياست شوند. تبـديل كـشورهاي در حـال يل ميكننده تبد آلوده

اين كشورها به مزيت نسبي قابل  كننده، با توجـه بـه دسترسـي ماليم به پناهگاه صنايع آلوده
توليد كاالها و خدماتي تخصص  توجيه است. چرا كه بر اساس نظرية مزيت نسبي، كـشوري در

خدمات را نسبت به كشورهاي  طـور نـسبي آن كاالهـا و رد كـه بـهپيدا كرده و صادر خواهد ك
وارد خواهد كرد كه آن كاالها و  ديگر با هزينة كمتري توليد كند و در مقابل كاالها و خـدماتي را

رو،  كند. از اين ديگر توليد مي طور نسبي با هزينة بيشتري نسبت بـه كـشورهاي خدمات را به
عنوان منبع مزيت نسبي  به محيطي پـايين در يـك كـشور هاي زيستچنانچه وضع استاندارد

صورت  كننـده بـه ايـن كـشورها محسوب شود، در آن مطرح و عاملي براي انتقال صـنايع آلـوده
تائيد شده و اين امر سبب ايجـاد تغييراتـي در الگـوي تجاري بين كشورها  PHHفرضية 

پناهگـاه آالينـدگي، صـنايع باشـدت آاليندگي باال، در طور كلي، براساس فرضـية  شود. به مي
عبارت  باشند. به توسـعه مي يافتـه بـه سـوي جهـان در حـال حال انتقـال از اقتـصادهاي توسـعه

توسعه با توجه به دستمزدهاي پايين و نيز با توجـه به برخورداري از  ديگر، كشورهاي در حال
وص توليـدات مـرتبط بـا صـنايع آالينـده، نسبت به محيطي ماليم، در خص قوانين زيست

امر به  يافته از جذابيت بااليي براي جلب اين صنايع برخوردار هستنـد، كـه ايـن كشورهاي توسعه
انتقال اين  شـود. هـمچنـين توسعه منتهي مـي مزيت نسبي توليدات آالينده در كشورهاي در حال

توسعه نيازمند  با توجـه بـه ايـنكـه كـشورهاي در حـال توسعه، صنايع به سوي كشورهاي درحال
چنين فرآيندي، با  گيرد. در باشند، مورد استقبال قرار مي مالي فرآيند توسعة صنعتي خود مي تأمين

صادركنندگان  توسـعه، ايـن كـشورها بـه انتقال صنايع آالينده به سوي كشورهاي در حـال
صنايع تبديل  يافته، به واردكنندگان محصوالت اين ي توسعهصنايع آالينده و در مقابل كشورها

  شوند. مي
  : 1فرضيه پورتر -هـ 

تري نسبت به  محيطي سختگيرانه كند، اگر يك كشور مقررات زيست ) بيان مي1991( پورتر
رقبايش به كار گيرد، ارتقاي ابداعات سبب خواهد شد آن كشور يك صادركننده خالص از 

محيطي پيشرفته جديد شود. اين نگرش از ارتباط ميان مقررات  هاي زيست تكنولوژي
معروف است. مطابق با اين فرضيه، )» PHفرضيه پورتر («محيطي و عملكرد اقتصادي به  زيست

آورد كه بر نواقص بازاري از قبيل اطالعات نامتقارن،  ها فشار مي محيطي به بنگاه مقررات زيست
                                                            
1. Porter hypothesis 
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گذاري فراموش شده را پيگيري  هاي سرمايه كنند و فرصت مسائل كنترل و تنبلي سازماني غلبه
  نمايند.

 اثرات افتراقي ناشي از مزيت نسبي -و
كند يك كشور مشخص، در  تعيين مي كننده احتمالي مزيت نسبي وجود دارد كه چندين تعيين

 كه به ترتيب عبارتند از: موهبات يابد محيطي پاك يا آالينده تخصص مي توليد كاالهاي زيست
  .سرمايه، موهبات منابع طبيعي و مقررات

كه  طور همانتوان براساس عوامل توليدي كار و سرمايه تعيين كرد،  الگوهاي تجارت را مي
اهلين و ساموئلسون منسوب است. فرض -در نظريه استاندارد نئوكالسيك تجارت كه به هكشر

تر است. از  انند خدمات، آاليندههاي اقتصادي جايگزين م اي نسبت به فعاليت كنيد توليد كارخانه
 -اي شديدا وابسته به سرمايه است، كشوري با نسبت باالي سرمايه به كار  آنجا كه توليد كارخانه

 كه حالياز نظر تئوري در كاالهاي توليدي كثيف تخصص خواهد داشت، در  -مثل ژاپن 
 عنوان به. دارند تخصص تميز كاالهاي در - هند مثل –كشورهايي با نسبت كم سرمايه به كار 

 مكزيك در كلي آلودگي است ممكن نفتا كه كردند بيني پيش) 1993( كروگر و گروسمن، مثال
. زيرا مكزيك از مزيت نسبي در ببرد باال كانادا و متحده اياالت در را آن و داده كاهش را

نسبي كاالي فاقد آلودگي است و در مقابل  طور بهكشاورزي و توليدات كاربر برخوردار است كه 
 تر است.  هاي با سرمايه بيشتر و آلوده مزيت نسبي مناطق شمالي در بخش
توان بر اساس موهبات منابع طبيعي تعيين كرد. كشوري كه  همچنين، مزيت نسبي را مي

هاي فراوان از چوب سخت است، در صورت داشتن فرصت تجارت، تمايل به  داراي جنگل
خواهد داشت. در اينجا شكي نيست كه تجارت در واقع ممكن است به ها  آن دراتصا

 چنين كشورهايي آسيب برساند.  ستزي  محيط
شود. سوال  ايجاد مي ستزي  محيطعالوه بر آن، مزيت نسبي مستقيما با اختالف در قوانين 

كنند، اين  ي ميرا بررس ستزي  محيطجهاني شدن بر  تأثير هايي كه چگونگي اصلي اكثر بحث
گذاري باعث تمركز صنايع آالينده به كشورهاي با  است كه آيا آزادسازي تجارت و سرمايه

شود يا خير، كه به عنوان فرضيه پناهندگي آلودگي  محيطي نسبتا ضعيف مي هاي زيست سياست
راي تواند ناشي از تفاوت در تقاضا ب شناخته شده است. انگيزه براي سطوح مختلف مقررات، مي

باشد كه آن هم ممكن است ناشي از اختالف درآمد سرانه يا ناشي از  ستزي  محيطكيفيت 
  ). 2008اختالف تراكم جمعيت باشد (گاالجر، 

الملل كانال قدرتمندي براي گسترش دستاوردهاي اقتصاد سبز در بين كشورها  تجارت بين
ها  محيطي و اجتماعي در حال رشد بنگاه در سطح جهاني است. تجارت با انتقال ترجيحات زيست

ها و  كنندگان در بازارهاي جهاني، نقش مهمي در انتشار كاالهاي سبز، خدمات، فناوري و مصرف
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تصديق  21دستور كار  2، فصل 1992ليد در بين كشورها دارد. اعالميه ريو در سال هاي تو روش
 داشته باشد. ستزي  محيطمثبت بر  تأثير تواند كرد كه تجارت مي

هاي تجاري ارائه شده توسط اقتصاد  ها و نهادهاي حمايتي ملي، فرصت با وجود سياست
محيطي و توسعه ملي كمك  اهداف زيستتواند رشد اقتصادي را ارتقا بخشد و به  جهاني، مي

هاي انساني و توليدي  با ايجاد ظرفيت كه طوري بهشاياني كند. اين رشد سبز بايد فراگير باشد؛ 
بتوانند در يك اقتصاد جهاني مشاركت كنند و از اين طريق باعث ها  آن كشورهاي در حال توسعه،

و افزايش دسترسي فقرا به خدمات سازي اقتصادي، ايجاد اشتغال براي فقرا  تحريك متنوع
  اساسي مانند انرژي، آب، مسكن، آموزش، ارتباطات و حمل و نقل شوند.

گيرد،  ها و اقدامات ملي كه براي ارتقاء اقتصاد سبز مورد استفاده قرار مي برخي سياست
برابر توانند در  منفي بر تجارت بگذارد. قوانين و مؤسسات تجاري چند جانبه مي تأثير تواند مي

اقدامات مرتبط با اقتصاد سبز كه داراي اثرات محدودكننده غيرضروري تجارت هستند و براي 
  اهداف حمايت از تجارت، مورد استفاده قرار گيرند.

با شروع انقالب صنعتي، مرزهاي توسعه  1800هاي نوين در اواسط دهه  معرفي فناوري
يت رو به رشد جهان گسترش داد. مزاياي انساني را با بهبود استانداردهاي زندگي براي جمع

اجتماعي شامل دسترسي بهتر به غذا، آب، انرژي، حمل و نقل، مسكن، خدمات بهداشتي و 
هاي فسيلي  هاي شغلي توليد است كه افزايش روزافزون سوخت آموزشي، رشد اقتصادي و فرصت

 باشد.  و مصرف منابع طبيعي از جمله نتايج آن مي
با رشد سريع جمعيت تكميل شده است.  ستزي  محيطتوسعه انساني بر  تأثير چالش جهاني

 7شود جمعيت جهان از  بيني مي براساس گسترش روندهاي جهاني اقتصادي و جمعيتي، پيش
افزايش يابد. براي پاسخگويي به نيازهاي  2050ميليارد نفر در سال  9ميليارد امروز به بيش از 

 رفتن سطح مصرف سرانه در اقتصادهاي نوظهور با مصرفي يك جمعيت در حال رشد و باال
با  2050شود توليد ناخالص داخلي جهاني تا سال  افزايش استانداردهاي زندگي، پيش بيني مي

برابري نسبت به سطح فعلي خود گسترش يابد و بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي  3يش اافز
، 1نفرانس تجارت و توسعه سازمان مللشود (ك جهان در كشورهاي در حال توسعه توليد مي

2011.( 

                                                            
1. United Nations Conference on Trade & Development  
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بود، كه بر  1975مربوط به گروبل و لويد در سال  درون صنعتمطالعه جدي درباره تجارت 
 را معرفي كردند. درون صنعتترين شاخص تجارت  )، پراستفاده1966( اساس شاخص باالسا

آيد:                                                                       )، از رابطه زير به دست ميj  )GLjشاخص گروبل و لويد براي صنعت 
GLj = X J + M J - X	J	–M	J	  / X J + M J =1 -	 X	J	–M	J	   / X J + M J       )3-1 (  

 صفر و  است. اين شاخص بين jترتيب صادرات و واردات در صنعت  به Mjو  Xjكه در آن 

تجارت بين  و 1 كامل مقدار  درون صنعتيابد. با استفاده از اين شاخص، تجارت  تغيير مي 1
   .گيرد صنعت كامل مقدار صفر مي

معموالً بحث  )،1994(2) و كوپلند و تيلور1976(1شدن مثل پتيگ  مخالفان جهاني   
از اثرات سوء تجارت بر اهداف ها  آن كنند كه تجارت براي رشد اقتصادي مضر است، بلكه نمي

شوند  هايي كه اغلب بحث مي نگران هستند. پرسش ستزي  محيطمانند كيفيت » غير اقتصادي«
دغام شود و آيا ا مي ستزي  محيطشامل اين موارد است: آيا رشد اقتصادي سرانجام باعث بهبود 

  رساند.  كند يا به آن آسيب مي فرامرزي به اين روند كمك مي
كنندگان و  الملل انتشار فناوري را از طريق تجارت در كاالها و تعامل با مصرف تجارت بين

زيستي هايي اغلب شامل مزاياي محيط چنين فناوري كه حاليكند. در محققان خارجي تسهيل مي
نتقال فناوري مؤثرتر است، زيرا واردات كشورها از همان ي براي ادرون صنعتهستند. تجارت 

خارجي را هاي  آوري كنند، در نتيجه فن هايي است كه محصوالتي را توليد و صادر مي بخش
ممكن است استفاده  درون صنعتكنند. بنابراين  نسبت به تجارت كلي، تجارت  تر جذب مي آسان
درون ان بيشتري تشويق كند. عالوه بر اين، تجارت را به ميز ستزي  محيطآوري سازگار با  از فن
را ارتقا  ستزي  محيطكند كه به نوبه خود كيفيت  ي، رشد اقتصادي پايدار را تشويق ميصنعت
 3). بر طبق پژوهش صورت گرفته توسط باكوس و همكاران2004(كوپلند و تيلور،  بخشد مي

ي با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (توليد ناخالص داخلي) و درون صنعت)، تجارت 1992(
  وري توليد ارتباط مثبت دارد.  بهره

سازي در  كند كه خصوصي اشاره مياز منظر ديگري ) 1999( 4سرانجام، رافين
هاي صنعتي نيز ممكن است نوآوري را تحريك كند. تنوع توليد بيشتر و تعداد كاالها  بندي طبقه

آيد.  هاي كمتر به وجود مي آوري و توليد با هزينه ود. دانش عمومي درباره فنش نيز بيشتر مي
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نوآوري را تشويق كند، منطقي است كه تجارت به نفع  درون صنعتبنابراين اگر تجارت 
و كيفيت  درون صنعت). رابطه بين تجارت 1997، 1باشد (جانيك و همكاران ستزي  محيط
به يك از طريق توسعه جريان تجاري ست. وقتي كشورها ه نيزداراي نتايج سياسي  ستزي  محيط

كنند. چرا كه با افزايش درآمد،  توجه بيشتري مي ستزي  محيطرسند، به  سطح كافي از درآمد مي
به عنوان يك  ستزي  محيطمطلوب افزايش پيدا نموده و  ستزي  محيطكشش درآمدي تقاضا براي 
هاي حامي  اد جامعه از طريق فرآيند سياسي و سازمانشود. بنابراين افر كاالي لوكس شناخته مي

گذارند. بر اين اساس ساختار سياسي  اثر مي ستزي  محيطو فشار بر دولت بر كيفيت  ستزي  محيط
هاي مالياتي و  كشورها از طريق تدوين، تصويب و اجراي قوانين محيط زيستي مناسب، سياست

شود، در مقابل مردم پاسخگو  مي ستزي  محيطه بهبود اي مناسب و ساير اقداماتي كه منجر ب يارانه
  . خواهد بود
و توسعه انساني نيز در منابع مختلف گزارش  ستزي  محيطمشابه، رابطه مثبت بين  طور به

).  بر اين اساس با افزايش آگاهي جامعه و افزايش 2008، 2شده است (كنستانتيني و موني
 ستزي  محيطجريان آگاهانه به سوي پايداري  شاخص توسعه انساني جوامع شاهد حركت يك

محيطي داخلي ماهيت  هاي زيست ). به اعتقاد كونگلتون سياست1992، 3خواهند بود (كونگلتون
هاي سياسي و  دهد، در عين حال آزادي خود قرار مي تأثير نهادهاي سياسي حاكم را تحت

محيطي كشورها بر جاي گذارد.   مثبتي بر دستاوردهاي زيست تأثير تواند وضعيت دموكراسي مي
تواند منجر به  كند، كه خود مي وجود دموكراسي به احتمال زياد به بهتر شدن حكومت كمك مي

). شاخص دموكراسي از جمله 2009، 4تر كاالي عمومي محيط زيست گردد (موريسونمؤثرارائه 
سي كشورهاست. همچنين توافق برجام و ورود كشور گيري آزادي سياين معيارهاي اندازهتر مهم

داشت. خواهد هاي جديد و پيامدهاي مهمي را براي طرفين به همراه  لل، فرصتالم بين به جامعه
پرداختن به اين  ها در روابط تجاري و اقتصادي كشورها، باتوجه به آثار مختلف وضع و لغو تحريم

  مسئله از زواياي مختلف حائز اهميت است. 
را  مؤثرهاي مديريت  ها و روش آوري تجارت سرعت جذب فنتوان گفت،  طور كلي ميبه

و همچنين  ستزي  محيطتواند نوآوري را كه براي بهبود  دهد. باز بودن تجارت مي افزايش مي
كنندگان امكان  پيشرفت اقتصادي مفيد است، تشويق كند. همچنين از آنجا كه تجارت به مصرف

دهد تا از سطح  دهد، از اين طريق به كشورها امكان مي تنوع بيشتر را ميمصرف كاالهاي با 
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برخوردار شوند. در صورت وجود نهادهاي  ستزي  محيطرفاهي باالتر و تقاضا بيشتر براي كيفيت 
و كاهش  ستزي  محيطقوانين  مؤثربه تنظيم  ستزي  محيطمناسب، اين تقاضا براي كيفيت باالتر 

   شود. ميمطلوب آلودگي تبديل 
الگوي اقتصادسنجي )، 2017با پيروي از چارچوب بسط داده شده توسط روي ( بدين ترتيب

  شود: در نظر گرفته مي ايران و شركاي تجاري ستزي  محيط كيفيت
Log Zit = α 0 + α1 Log OPENNESS it + α2 Log IITit + α3 Log (GDP/POP)it + 
α4 Log (GDP/POP)2

it +  ∑ αk Skt  + εit                                  
 iدر كشور  ستزي  محيطشاخص كيفيت  Zitمعرف سال و  tدهنده كشور،  نشان i كه در آن 

اكسيدكربن و متان بدين منظور استفاده شده است.  از انتشارات دي الگواست. در اين  tدر زمان 
OPENNESS it  نمايانگر شدت باز بودن تجارت در كشورi  صادرات + واردات تقسيم بر توليد)

) بر اساس شاخص iكشورهاي منتخب ( درون صنعتتجارت  t ،IITitناخالص داخلي) در زمان 
 t، GDPهاي صادرات و واردات هر كشور با جهان در زمان  لويد و بر اساس داده-گروبل

در  iدهنده جمعيت در كشور  نشان t ،POPدر زمان  iدهنده توليد ناخالص داخلي در كشور  نشان
مشاهده شامل لگاريتم مساحت سرانه زمين به عنوان  برداري از متغيرهاي قابل Sktو  tزمان 
يافتگي كشور بر اساس  گيري تراكم جمعيت، رتبه سياسي و متغير مربوط به ميزان توسعه اندازه

تفكيك بين كشورهاي گر  اولين متغير مجازي، نمايان (Development)است.  HDIشاخص 
يافته يك و براي كشورهاي  توسعه است كه مقدار آن براي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه
دومين متغير مجازي، معرف اثر  (JCPOA) 1توسعه صفر در نظر گرفته شده است و  درحال

لي، ارتقاء الملاي و بينتواند از طريق گسترش روابط تجاري منطقهمي كه طوري به، برجام است
صنعت و همكاري بيشتر براي حل مشكالت محيط كيفيت الگو تجارت و گسترش تجارت درون

معادل  2017و  2016هاي  مقدار آن براي سال زيست منجر به بهبود كيفيت محيط زيست شود.
يك و براي بقيه سال ها معادل صفر در نظر گرفته شده است. متغير مجازي، يك متغير كمي 

هاي  شكست يا) …اينده متغيرهاي كيفي (مانند جنسيت، وابستگي سياسي و است كه نم
شود. ساير متغيرهاي غيرقابل كنترل  محدود مي 1 و صفر مقدار دو به معموال و بوده ساختاري

  تشكيل شده است.  ستزي  محيطمانده مؤثر بر كيفيت  مشخص و از همه عوامل باقي εitتوسط 

                                                            
1. The Joint Comprehensive Plan of Action                     برنامه جامع اقدام مشترك  

)2-3(  
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 هاي پژوهش يافته -4

توانند مشخصات كلي از  شود كه مي اي از معيارها گفته مي هاي توصيفي به مجموعه آماره
هاي توصيفي  گر ارائه دهند. بايد توجه داشت كه از آمارهشده را براي پژوهش آوري اطالعات جمع

ن توان نتايج را به حاالت كلي تعميم داد، بلكه فقط براي ارائه يك ديد كلي از پژوهش، از اي نمي
 شود.  معيارها استفاده مي

هاي توصيفي شامل ميانگين، ميانه، شود، آماره) مشاهده مي1طور كه در جدول (همان  
ترين و در عين حال باشد كه معروفكمينه، بيشينه، انحراف معيار، چولگي و كشيدگي مي

دهد. چولگي و ها را نشان مياند. ميانگين، متوسط دادههاي آمار توصيفيترين شاخصپرمصرف
  نسبت به توزيع نرمال است. ها  آن دهنده وضعيت ها و نشانكشيدگي شاخص تقارن داده

  
  آمار توصيفي متغيرهاي مدل. 1 جدول

بيشترين كمترينكشيدگي چولگيانحراف معيار ميانهميانگين متغيرها
L Openness 0/2111670/1900000/081229 1/0278933/3764110/0800000/420000

L IIT 0/2861670/2900000/014388 -1/3067154/4639220/2300000/300000

L (gdp/p) 4/1930004/4500000/548966 -1/1249333/0902402/7300004/830000
L (gdp/p)2 17/8770019/825004/271478 -0/9554532/6666067/44000023/35000

L Population density1/9953892/1100000/590670 -1/3789024/2539010/4000002/710000

Policy score 5/2944449/0000006/690857 -1/1796002/646507-8/00000010/00000

HDI 0/8066110/8500000/114288 -1/3614114/1778620/4600000/930000

Log Methane 
emissions 

4/8128894/7650000/566962 0/6190203/3120423/8800006/240000
Log CO2 emissions  1/2360001/2100000/176482 0/4709892/2782360/9100001/650000

  تحقيقهاي  منبع:يافته
  

 با مقدار   L (gdp/p)2توان دريافت كه در بين متغيرها، مي، )1با نگاهي به جدول (
داراي كمترين  211167/0 با مقدار  L Opennessداراي باالترين ميانگين و  87700/17

ازانحراف معيار و دامنه  690857/6 با مقدار Policy scoreهمچنين  باشد.ميانگين مي
دهنده اين موضوع است كه از ميانگين، فاصله  تري بيشتري برخوردار است، كه نشان گسترده

تري كمتري برخوردار دامنه گسترده از انحراف معيار و  014388/0 با مقدار L IITزيادي دارد و 
  است. 
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باشد. اگر ضريب چولگي منفي باشد توزيع  ين شاخص چولگي، ضريب چولگي ميتر مهم
داراي چوله به راست است و در صورتي كه ضريب چولگي مثبت باشد، توزيع داراي چوله به چپ 

هي است هر چه است. اگر توزيع متقارن باشد، ضريب چولگي مساوي صفر خواهد بود. بدي
قدرمطلق ضريب چولگي بيشتر باشد، تفاوت جامعه از نظر قرينگي با توزيع متقارن بيشتر است. 
در خصوص كشيدگي، يكي از پارامترهاي مناسب استفاده از مقايسه  پراكندگي  توزيع جامعه با 

يشتري توزيع نرمال است. آن دسته از توزيع هايي كه نسبت به توزيع نرمال از پراكندگي ب
تر است، داراي توزيع كشيدگي منفي و در  برخوردارند، منحني توزيع نسبت به توزيع نرمال كوتاه

  .كه بلندتر باشد، داراي كشيدگي مثبت است صورتي
و كمترين چولگي  1/027893با مقدار   L Opennessبيشترين چولگي مربوط به متغير    

باشد و بيشترين مقدار  مي 1/378902-با مقدار  L Population densityمربوط به متغير 
 Logو كمترين مقدار كشيدگي مربوط  به متغير   4/463922با مقدار  L IITكشيدگي مربوط به 
CO2 emissions    باشد. مي 278236/2با مقدار  

هاي  يافته در محيط داده به روش حداقل مربعات تعميم بخش قبليشده در  گوي تصريحال
بر كيفيت  درون صنعترآورد شده است تا چگونگي اثر بخشي جريان تجارت تابلويي ب

براي كشور ايران و كشورهاي منتخب (فرانسه، ژاپن، كره جنوبي، ايتاليا، اسپانيا،  ستزي  محيط
بلژيك، روسيه، استراليا، آلمان، دانمارك، چين، تركيه، امارات متحده عربي و پاكستان) مورد 

  تحليل قرار گيرد.
) كه در بخش قبل تعريف شد، بر مبناي دو شاخص انتشار 2-3طوركلي معادله (به

اكسيدكربن و گاز متان به عنوان متغيرهاي وابسته در دو حالت برآورد شده است، كه نتايج در  دي
شود. با اين حال، قبل از تحليل نتايج برآورد الگو، مانايي و ادامه اين بخش گزارش مي

  اي آن مورد آزمون قرار گرفته است.انباشتگي متغيره هم
باشد، متغيرها در  05/0چه احتمال آماره آزمون كمتر از ريشه واحد، چنان بر اساس آزمون

  طي دوره پژوهش پايا هستند. 
ميانگين و كوواريانس متغيرهاي حاكي از آن است كه  چو-لين-لوين نتايج آزمون مانايي

درصد  95مانايي متغيرهاي پژوهش در سطح اطمينان  روپژوهش به زمان بستگي ندارد، از اين
 برقرار است.

باشند، برآورد  مانازماني در يك مـدل رگرسـيون نا چه متغيرهاي سري چنانهمچنين 
انجامـد. بنابراين به منظور جلوگيري از انجـام رگرسـيون  ضرايب به يك رگرسيون كاذب مـي

نباشتگي كائو بر روي متغيرهاي مدل صورت ا كـاذب و تسـت سـكون متغيرها، آزمون هم
بر كيفيت  درون صنعتانباشتگي كائو الگوي اثر تجارت  بر اساس نتايج آزمون هم .گيـرد مـي
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هاي  براي انتخاب بين روش است. متغيرها ماناييگر نافرضيه صفر آزمون، بيان ستزي  محيط
براي هر دو معادله انتشار ليمر  F)، از آماره Poolingهاي تلفيقي ( هاي تابلويي و داده داده
كه در تمامي  شود. بر اساس اين آزمون، با توجه به اين استفاده مياكسيدكربن و انتشار متان  دي

توان نتيجه گرفت كه روش  شد، مي 05/0تر از  بزرگ و احتمال آن كوچك Fها آماره  تخمين
  .هاي تابلويي است تخمين، روش داده

كند. اكسيدكربن و متان را گزارش مي) نتايج برآوردي در معادله دي3) و (2هاي (جدول
بين مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفي از  اعتبارسنجيبراي هاي تشخيصي، توجه به آزمونبا

متان،  دهدكه مدل مربوط به انتشار آزمون هاسمن استفاده شده است. آزمون هاسمن نشان مي
براي اكسيدكربن، اثرات تصادفي است. همچنين  مربوط به انتشار دي مدل اثرات ثابت و مدل

- انتخاب روش اثرات تصادفي و روش حداقل مربعات معمولي از آزمون ضريب تكاثري بروش
براي آزمون وجود ناهمساني همچنين  شود. پگان استفاده شده كه مدل اثرات تصادفي انتخاب مي

و است استفاده شده  )LR( محيط داده هاي تابلويي نسبت درستنمايي درواريانس، از آزمون 
داري آماره  تمال معنيحسطح اكه  . با توجه به ايناستفرض صفر آن مبني بر همساني واريانس 

 نتايجدرصد شده است، فرض صفر مبني بر همساني واريانس رد شده است و  5آزمون كمتر از 
 رفع آن، از روش حداقل مربعات ايبر. بين جمالت اخالل استداراي ناهمساني واريانس 

  .براي تخمين مدل استفاده شده است هاي تابلوييدر محيط داده يافته تعميم



  اكسيدكربن ديبر انتشار  درون صنعتنتايج تخمين اثر تجارت  .2جدول 
 Constant L Openness L IIT L (gdp/p) L (gdp/p)2 L Population متغيرها

density 
Abs (Policy 

score) HDI Development JCPOA 
-GLS 66697/3ضرايب   81137/0  526/1-  73063/1  21579/0-  16066/0-  01168/0-  37/2  1626/0-  10441/0-  

Z 42/5آماره   26/5  86/1-  70/4  95/4  50/8-  41/1  77/5  43/4-  39/2  
P ›|Z| 000/0  000/0  063/0  000/0  000/0  000/0  159/0  000/0  000/0  017/0  

آزمون هاي 
 تشخيصي

Wald chi2(9)=893/64    Prob› chi2= 000/0            Log likelihood=19/7336 

HausmRe                       chi2(8)=89/04              Prob› chi2= 000/0  

Xttest0                           chibar2(01)=891/80     Prob› chibar2= 000/0  

LR                                  chibar2(14)=279/92    P-VALUE= 000/0  
  تحقيقهاي  منبع: يافته

  
  بر انتشار متان درون صنعتنتايج تخمين اثر تجارت  .3جدول 

 
 Constant L Openness L IIT L (gdp/p) L (gdp/p)2 L Population متغيرها

density 
Abs (Policy 

score) HDI Development 

 GLS 5/437709 -2/190109 -3/756 0/8195 -0/211173 -0/2177903 -0/195744 2/381188 -0/10842 ضرايب 
 Z 3/04 09/5 -1/69 0/84 -1/83 -4/19 -0/78 2/01 -1/01 آماره 
P ›|Z| 002 /0  000/0  09 /0  0/403 0/067 000/0  0/438 0/044 0/313 

 آزمون هاي تشخيصي
Wald chi2(8)=315/83    Prob› chi2= 000/0           Log likelihood=-61/56987  
HausmRe                      chi2(7)=5/81                Prob› chi2=0/5616   
 Xttest0                         chibar2(01)=734/17     Prob› chibar2= 000/0  

LR                                 chibar2(14)=326/60     P-VALUE= 000/0  
 تحقيقهاي  منبع: يافته
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  بحث -5
گذاري تجارت درون صنعت در سطح تأثيرهاي فوق، با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول

ضريب متغير درصد است.  5گذاري بازبودن تجاري در سطح اهميت تأثيردرصد و  10اهميت 
لگاريتم شدت باز بودن تجاري در مدل مربوط به انتشار متان منفي و معنادار و در مورد انتشار 

ايران و كشورهاي  بين صنعتدار شده است. بنابراين تجارت  اكسيدكربن مثبت و معني دي
 اكسيدكربن و كاهش انتشار متان شده افزايش ميزان انتشار دي سببمنتخب طي دوره بررسي، 

   .است
صنعت در هر دو مدل حاكي از اين است كه دار متغير تجارت درونضريب منفي و معني

زيست تواند منجر به كاهش آلودگي و افزايش كيفيت محيطصنعت ميگسترش تجارت درون
 گردد.

همچنين ضريب مربوط به متغير لگاريتم تراكم جمعيت در هر دو مدل منفي و معنادار است 
  .هد افزايش شدت تراكم جمعيت باعث كاهش غلظت انتشارات شده استد مي  كه نشان

يافتگي در كيفيت  توسعه تأثيركننده  كه تبيين ،HDIبا توجه به ضريب مثبت  و معنادار 
محيط زيست است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه در جريان افزايش سطح پيشرفت و 

هاي محيط  يكي توليد، غلظت كلي آاليندگييافتگي كشورها، به علت افزايش مقياس فيز توسعه
  يابد.  زيستي افزايش مي
دار است كه به ياكسيدكربن مثبت و معن در مورد انتشار دي Log (gdp/pop) ضريب متغير

اكسيدكربن در جريان رشد اقتصادي است، زيرا توليد از طريق افزايش  معني افزايش انتشار دي
 Logشدن ضريب متغير  داريدگي دارد و منفي و معنمثبتي بر آلو تأثيرمقياس فيزيكي، 

(gdp/pop)2  به معني كاهش آاليندگي فوق به دنبال افزايش بيشتر درآمد و استفاده از آن در
در سطوح باالتر درآمد سرانه، رشد  است. ستزي  محيطها و  بهبودكيفيت  جهت كاهش آاليندگي

تواند  يابد كه با وجود نهادهاي مناسب، مي افزايش مي ستزي  محيطتقاضاي عمومي براي كيفيت 
به تنظيم مقررات محيط زيستي تبديل شود. مردم هم براي استاندارد زندگي اقتصادي خود كه با 

ارزش قائل هستند. قوانين  ستزي  محيطشود و هم براي  گيري مي توليد ناخالص داخلي اندازه
شود. اين دو متغير در مورد  تميزتر مي ستزي  حيطم، در صورت موثر بودن، باعث ستزي  محيط

  انتشار متان معنادار نيست.
يافته در ميزان  كشورهاي توسعه تأثيردهنده  كه نشان  (Development) يب متغيرضر

اكسيدكربن منفي و معنادار است و اين نشان  ها است، در مورد انتشار دي انشار آاليندگي
اند انتشار  به دليل بهره بردن از مزاياي توسعه، توانسته يافته دهدكه كشورهاي توسعه مي
  .اكسيدكربن را كنترل كنند دي
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 هاي جديد و پيامدهاي مهم لل، فرصتالم بين توافق برجام و ورود كشور به جامعه
 (JCPOA)ضريب متغير  اينكه داشت. باتوجه بهخواهد را براي طرفين به همراه  زيستي محيط

اكسيدكربن منفي  انتشار دي مدلها است، در  برجام در ميزان انشار آاليندگي تأثيردهنده  كه نشان
 اكسيدكربن در جريان توافق برجام است. كننده كاهش ميزان انتشار دي بيان است، و معنادار شده

  اما اين ضريب در مدل انتشار متان از نتايج تخمين حذف شده است. 
محيطي داخلي ماهيت نهادهاي سياسي  زيستهاي  سياست طور كه قبال اشاره شد،همان

هاي سياسي و وضعيت دموكراسي  دهد، در عين حال آزادي خود قرار مي تأثيرحاكم را تحت 
ضريب حال با اينمحيطي كشورها بر جاي گذارد.   مثبتي بر دستاوردهاي زيست تأثيرتواند  مي

  ها معنادار نيست.  متغير رتبه سياسي در هيچ كدام از مدل

 ي و پيشنهادهاگير نتيجه -6

بر كيفيت  درون صنعتجريان تجارت هدف از اين مقاله ارزيابي  طوركه بحث شد،همان
براي كشور ايران و كشورهاي منتخب (فرانسه، ژاپن، كره جنوبي، ايتاليا، اسپانيا،  ستزي  محيط

و پاكستان) طي دوره  بلژيك، روسيه، استراليا، آلمان، دانمارك، چين، تركيه، امارات متحده عربي
هاي  يافته در محيط داده شده به روش حداقل مربعات تعميم است. الگوي تصريح 2020-2001

بر كيفيت  درون صنعتتجارت  تأثيربسط داده شده   در مدلكه طوري، بهتابلويي برآورد شد
 ستزي  محيطبه عنوان شاخصي براي كيفيت  اكسيدكربن و متان از انتشارات دي ستزي  محيط

  . گرديداستفاده 
لويد) در سطح -صنعتي (شاخص گروبلتجربي نشان داد كه متغير تجارت دروننتـايج  

دار و داراي عالمت منفي بوده است. اين بدان معني است كه گسترش درصد معني10اهميت 
مهمي يابد، نقش صنعتي كه در آن درجه رقابت و كيفيت كاالها و خدمات ارتقا ميتجارت درون

زيست ايران و كشورهاي شريك زيست در نتيجه افزايش كيفيت محيطدر كاهش آلودگي محيط
دارد. با اين حال اين نكته هم قابل ذكر است كه در مجموع، با توجه به نقش تجارت 

هاي نسبي و رقابتي و صنعتي در گسترش روابط تجاري كه تجارت مدرن را در قالب مزيت درون
گذاري بازبودن اقتصاد تأثيردهد و همچنين با ارزش افزوده باال را نشان مي محصوالت و خدمات

توان به اهميت الگوي مناسب گذاري در اقتصاد كشور، ميسازي توليد و سرمايهدر ظرفيت
زيست پي برد. هدفي كه امروزه كشورها در قالب تجارت و تجاري در افزايش كيفيت محيط

زيست و دسترسي به اهداف توسعه پايدار دنبال كيفيت محيط گذاري سبز براي ارتقاسرمايه
  كنند.  مي
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روابط تجاري ايران با شركاي تجاري مورد مطالعه در  ،آمده دست بهمطابق با نتايج تجربي 
گر روابط تجاري  از حجم و درجه بااليي برخوردار نيست، كه اين بيان درون صنعتقالب تجارت 
تواند ناشي از توليد مواد اوليه و صادرات اين  ركاست. ايـن ميصنعتي كشور با ش سنتي و بين

افزايش تخريب  سببكاالها و تكنولوژي پايين رتبه ايران با كشورهاي انتخابي باشد كه خود 
ها بازگوكننده اين واقعيت است كه عمده توليدات قابل صدور خواهد بود. اين يافته ستزي  محيط

تر سهم برخوردار نيست، و به عبارت واضح ستزي  محيط كشور از كيفيت چنداني در حفظ
در كاالها و خدمات تجاري چشمگير نبوده و با استانداردهاي جهاني  ستزي  محيطاستانداردهاي 

  فاصله دارد.
تاييدي بر فرضيه مسابقه روبه پايين براي كشور ايران است. آمده  دست بهتجربي نتايج    

زدايي از دولت در محيط كسب و كار يا  سطوح پايين مقرراتبر اين اساس، براي رسيدن به 
است. در ها  آن هاي قضايي كاهش نرخ ماليات به منظور جذب يا حفظ فعاليت اقتصادي در حوزه

شدن و تجارت آزاد، رقابت بين مناطق جغرافيايي بر سر يك بخش خاص از تجارت  مسير جهاني
حقيقت است كه با توجه به مزيت نسبي ايران در و توليد افزايش يابد. نتايج گوياي اين 

محيطي ايران و شريك تجاري  هاي زيست متوسط انتشار آاليندگي هاي آالينده، افزايش بخش
منتخب، كشور ايران را به پناهگاه آلودگي تبديل كرده و باعث افزايش توليد و صادرات كاالهاي 

  شود. مي ستزي  محيطكننده  ه اغلب آلودهكاست با ارزش افزوده پايين  كشاورزي و مواد خام 
هاي مشخص تجارت خارجي ايران،  طور كه اشاره شد، از جمله ويژگي بنابراين همان

صادرات تك محصولي (نفت) و وابستگي شديد به درآمدهاي ارزي حاصل از آن است. در نتيجه 
كند، سهم  يدا ميي متقابل ايران كه بيشتر در محصوالت صنعتي نمود پدرون صنعتآن تجارت 

در ايران،  درون صنعتناچيزي در كل تجارت كشور دارد. يكي از داليل پايين بودن تجارت 
ضعف تكنولوژي كشور است. از طرف ديگر تفاوت در سطوح درآمدي ايران و شركاي تجاري آن، 

هاي توليدي به ويژه صنايع صادراتي در جهت توليد كاالهاي قابل رقابت در  ضعف بخش
المللي، تخصيص بخش اعظم صادرات غيرنفتي ايران به كاالهاي سنتي و  رهاي بينبازا

ايران شده  درون صنعتكاهش تجارت  موجبكشاورزي، فاصله زياد كشور با شركاي تجاري، 
است. ميزان و نوع تجارت درون صنعت ايران بستگي به توانايي كشور در توليد كاالهاي صنعتي 

طوري كه با افزايش سطح درآمد ناخالص ملي كشور  ر دارد بهپيشرفته و سطح درآمدي كشو
  يابد. افزايش مي درون صنعتميزان تجارت 

اي نياز به  آميز كاهش ميزان توليد گازهاي گلخانه ديگر رويكردهاي موفقيت سوياز 
هاي نهادي،  توسعه و ظرفيت  حمايت از نيازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي درحال

يافته را  توانند تعهدات مشابه كشورهاي توسعه فني دارد. اين كشورها از جمله ايران، نميمالي و 
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 هستند و اين امر بر تواناييها  آن هاي سازماني، مالي و فني اتخاذ كنند، زيرا غالباً فاقد ظرفيت
د با فقر و توسعه باي براين، كشورهاي درحال عالوه .گذارد مي تأثيردر اجراي تعهدات اقليمي ها  آن

اي  هاي محدودكننده هاي اجتماعي مقابله كنند و ممكن است تمايلي به اتخاذ سياست ساير چالش
تواند رشد اقتصادي را محدود كند و تهديدي براي امنيت انرژي محسوب  نداشته باشند كه مي

    شود.

  منابع
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