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گذاري مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیستسرمایهتأثیر
اکشورهاي عضو مندر
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ریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مدی

ایرانکرمان،،کرمان
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دکتراي تخصصی، دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر 

ایرانکرمان،،کرمان

العابدین صادقیزین
خصصی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر دکتراي ت

ایرانکرمان،،کرمان

چکیده
طیمحـ یاسـت. آلـودگ  ياز مباحث مهـم اقتصـاد  یکیآن برگذارو عوامل تأثیرستیزطیمحیآلودگیبررس

ایـ ت پسـ يکـاال کیـ سـت یزطیمحـ و ابدییمشیافزادر حال توسعهيدر کشورهاي رشد اقتصادبا ستیز
سرمایه به مثابه موتور اصـلی رشـد و توسـعه اقتصـادي کشورهاسـت.      . شودیمینرمال تلقيکاالکیحداکثر 

. بنابراین کشورهاي جهان به ویژه کشورهاي در حال توسعه همـواره بـراي جـذب سـرمایه در تـالش هسـتند      
شـبکه تولیـد جهـانی و    گذاري مستقیم خارجی عامل مهم و کلیدي انتقال سرمایه که موجب گسترشسرمایه

بخشـد.  گردد، تلقی شده است و فرآیند رشد و توسعه اقتصادي را در کشور میزبان سرعت میانتقال فناوري می
رود تواند موجب استفاده بیشتر از منابع انرژي و منابع طبیعی شود پـس انتظـار مـی   گذاري خارجی میسرمایه

م خارجی وآلودگی محیط زیست وجود داشته باشـد. بنـابراین   گذاري مستقیداري بین سرمایهیمعنکه ارتباط 
اريگـذ تـأثیر سـرمایه  یبررسـ قیـ تحقنیـ ایاست. هدف اصلتیاهمدارايریدو متغنیانیارتباط بیبررس
1990- 2011هـاي سالینا طمنتخب عضو ميو کشورهارانیدر استیزطیمحیبر آلودگیخارجمیمستق

اريگـذ سـرمایه انیـ مداريیرابطه مثبت و معنقیتحقجی. نتاباشدیماي تابلوییهسنجی دادهاقتصادا روش ب
.دهدنشان میرایمورد بررسياکسیدکربن در کشورهاديتشارانبا یخارجمیمستق

.مناکشورهاي عضوگذاري مستقیم خارجی،آلودگی محیط زیست، سرمایهواژگان کلیدي:

.JEL:22E ،51Q ،11Rبنديطبقه

 :نویسنده مسئولm_mirzaei31@yahoo.com
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. مقدمه1
ترین عوامل مطرح در زمینـه افـزایش تعـامالت    یکی از مهم1اري مستقیم خارجیگذسرمایه

اري اهـدافی چـون   گـذ سـرمایه ی است.که به کارگیري این نوع المللبیناقتصادي در عرصه 
، داخلـی توسعه مهارت و مـدیریت بـراي ارتقـاي تـوان کیفـی نیـروي کـار       ، فناورييارتقا

توسعه بازارهاي صادراتی و حرکت به سوي اقتصـاد بـاز   ، ولیدات داخلیافزایش استاندارد ت
آفرینـان  ي دولـت کمـک بـه ظهـور پویـایی صـنایع و کار      کند. از این رو وظیفهرا دنبال می

کننـده فنـاوري   ار یـا عرضـه  گـذ سـرمایه کاي خارجی شامل داخلی براي جلب مشارکت شر
2.است

مین سـرمایه و انتقـال دانـش و تکنولـوژي     گذاري مستقیم خـارجی منبـع مهـم تـأ    سرمایه
ویژه در کشورهاي در حال توسـعه اسـت. از   جهت دست یابی به رشد و توسعه اقتصادي به

گـذاري مسـتقیم خـارجی و صـنعتی شـدن      آنجا که رشد اقتصادي ناشی از گسترش سـرمایه 
در این اي در کشور میزبـان داشـته باشـد. بنـابر    ممکن است پیامدهاي زیست محیطی فزاینده

ي متفـاوتی  هـا گـذاري مسـتقیم خـارجی و کیفیـت محـیط زیسـت دیـدگاه       ارتباط با رابطه سـرمایه 
تـوان بـه راحتـی    بندي آنها نمیخصوصاً در مورد کشورهاي در حال توسعه وجود دارد که با جمع

ا دارد هگذاري مستقیم خارجی به کشور میزبان چه اثري بر میزان آالیندهبیان کرد که ورود سرمایه
وآیا این ارتباط مثبت یا منفی است

، 3المللـی پـول  گذاري مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بینتعاریف متعددي از سرمایه
ســازمان همکــاري اقتصــادي و و4(UNCTD)ســازمان ملــل کنفــرانس تجــارت و توســعه

وجود دارد.5توسعه
گذاري اسـت  رجی، سرمایهگذاري مستقیم خاالمللی پول، سرمایهاز دیدگاه صندوق بین

شـود و  گـذار انجـام مـی   که با هدف کسب منافع پایدار در کشوري به جز وطن فرد سرمایه
ــرمایه  ــدف س ــته      ه ــؤثري داش ــش م ــوط نق ــاه مرب ــدیریت بنگ ــه در م ــت ک ــن اس ــذار ای گ

سـازمان توسـعه وتجـارت کنفرانساساس تعریف برگذاري مستقیم خارجی باشند.سرمایه

1. Foreign Direct Investment

)1395(ترابی و رادفر . 2
3. International Monetary Fund
4. United Nations Conference on Trade and Develoment
5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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ایجاد و کسب منافع پایـدار در یـک فعالیـت اقتصـادي (سـهامداري در      عبارت است از ملل
دیگـر، بـه نحـوي    يدر کشـور کشـور یک براي اشخاص حقیقی و حقوقی.)..ها و .شرکت

گذاري مسـتقیم از یکسـو و   پایدار داللت بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایهکه این منافع
اي اسـت  گذاري بـه گونـه  مدل سرمایهگذاري از سوي دیگر دارد. همچنینموضوع سرمایه

به این مفهوم که کل یـا  گذاري تأثیرگذار است وع سرمایهگذار بر مدیریت موضکه سرمایه
از سـهام شـرکت را در   درصـد 12و حـداقل  از کنترل شرکت در اختیـار وي اسـت  بخشی

هـاي  هـاي وابسـته و تابعـه شـرکت    آتی بین شـرکت تالتیار دارد. بدیهی است کلیه معاماخ
گـذاري مسـتقیم   سرمایهتالبندي معامنیزدر طبقهگذاري مستقیم خارجیي سرمایهپذیرنده

.دنشویمواردخارجی 
گذاري مستقیم خارجی را ایـن گونـه تعریـف    سرمایه،سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

گذاري مستقیم) بـا هـدف ایجـاد    توسط یک شرکت خارجی (سرمایهگذاريسرمایه«کندمی
.  »باشدفعالیت میبهک منفعت پایدار در شرکت مستقر در کشوري که مشغولی

اري مسـتقیم  گـذ ، سـرمایه سـازمان همکـاري اقتصـادي و توسـعه    در تعریـف دیگـري از   
خارجی به انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یـک  

قیم و یـا غیرمسـتقیم در عوایـد آن    مسـت بنگاه اقتصـادي در کشـور اخیـر در ازاي مشـارکت     
جهت خــارجی از اشــکال صــدور ســرمایه از کشــور اريگــذســرمایهشــده اســت.اطــالق
تأسـیس وگسـترش نهادهـاي    ،اسـتخراج مـواد خـام   ،در تولید و ساخت کاالگذاريسرمایه
.باشدغیره در فراسوي مرزهاي ملی میمالی و

تـر  محـیط زیسـت در صـورتی پیچیـده    اري مسـتقیم خـارجی و   گـذ سـرمایه ارتباط میان 
ایـن سـه   شود که مالحظات نظري در این نظریه را با سه ویژگی اقتصادي مرتبط ساخت.می

مقررات ترکیب صنایع (اثر ترکیب) و شدت،ویژگی عبارتند از رشد اقتصادي (اثر مقیاس)
دي ) به صورت سـه عامـل اقتصـا   1995(گروسمنکه در مقاله ،زیست محیطی (اثر فناوري)
بـا توجـه بـه    شـوند. مـی هـاي تولیـدي محسـوب   در فعالیـت هـا تعیین کننده انتشـار آالینـده  

در کشـور میزبـان آثـار مثبتـی ازجملـه      ، اري مستقیم خارجیگذسرمایههاي مربوط به نظریه
دستیابی بـه تکنولـوژي برتـر و آشـنایی بـا بازارهـاي       ، وري، بهرهنوآوري، تحریک مصرف

آورد.میه همراهرا بالمللی وغیرهبین
به منظور پاسخ گویی به سوال اصلی این مقاله یعنـی رابطـه سـرمایه گـذاري خـارجی و      
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در بخش دوم ایـن تحقیـق مـروري برمطالعـات گذشـته و دربخـش       آلودگی محیط زیست،
هـا و مـدل تحقیـق در بخـش چهـارم و نتـایج آن در       سوم مبانی نظري ارائه شـده اسـت.داده  

هـاي سیاسـتی ارائـه گردیـده     در بخش ششم جمع بندي و توصـیه بخش پنجم مطرح شده و 
است.

پیشینه تحقیق. 2
مطالعات داخلی. 2- 1

جهانی شدن بر توسعه اقتصـادي  تأثیربررسی «عنوان باخوددر مقاله ) 1389(اسکندري ثانی
جهـانی شـدن بـر توسـعه اقتصـادي      تـأثیر بـه بررسـی   »بـر ایـران  تأکیدکشورهاي اسالمی با 

پـردازد کـه نتـایج نشـان     مـی بـر ایـران  تأکیـد عضو سازمان کنفرانس اسالمی بـا  کشورهاي
ي خــارجی در کشــورهاي اســالمی ســهم نــاچیزي از جــذب گــذارســرمایهدهــد رونــد مــی

ي گـذار سـرمایه انـد. در ایـران نیـز جریـان     ي خارجی را به خود اختصاص دادهگذارسرمایه
ي خارجی در ایران نشان گذارسرمایهکم که حجم بسیار ، مستقیم خارجی تقریبا صفر است

از بسته بودن اقتصاد و جدا بودن از فرایند جهانی شدن است.
بررسی نقش دموکراسی و حقـوق مالکیـت   «اي تحت عنوان در مقاله)1389ن(احمدي روش

نقــش بــه بررســی» 7Gو8Dگــذاري مســتقیم خــارجی کشــورهايبــر جریــان جــذب ســرمایه
گذاري مستقیم خارجی در دو گـروه از کشـورها   ت در جذب سرمایهدموکراسی و حقوق مالکی

پـردازد. نتـایج تحقیـق نشـان     می1995- 2008طی دوره زمانی 7Gو 8Dشامل کشورهاي عضو 
حقـوق  ،دارمعنـی ودهد که در هر دو گروه کشورهاي مـورد مطالعـه، دموکراسـی اثـر منفـی     می

گذاري مستقیم خارجی دارد.رمایهبر جریان ورودي سدارمعنیمالکیت اثر مثبت و 
زمــان تجــارت هــمتــأثیربررســی «عنوان بــااي در مقالــه)1390(ســجوديومتفکــر آزاد 

اري مستقیم خارجی بـر رشـد اقتصـادي در کشـورهاي عضـو سـازمان       گذسرمایهخارجی و 
خـارجی  و تجارت ي مستقیم خارجیگذارسرمایهزمان به بررسی اثر هم»1کنفرانس اسالمی

دهنـده اثـر   کـه نتـایج نشـان   پـردازد. د اقتصادي کشورهاي عضو کنفرانس اسـالمی مـی  بر رش
باشد.درجه باز بودن تجاري به رشد اقتصادي کشورهاي نمونه میززمان مثبت اهم

ــحابی ــري ، س ــفیعیوقنب ــه)1390(ش ــااي در مقال ــوان ب ــر   «عن ــوثر ب ــل م ــی عوام بررس

1. Members of the Organization of the Islamic Conference
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ي بین سی رابطهربه بر»بر نوسانات نرخ ارزیدتأکاري مستقیم خارجی در ایران با گذسرمایه
ي زمـانی اري مسـتقیم خـارجی در ایـران طـی دوره    گـذ سرمایهنا اطمینانی نرخ ارز واقعی و 

اري گـذ سـرمایه دهد مطالعـه نوسـانات نـرخ ارز بـر     . نتایج نشان میپرداخته است1360- 86
نـرخ  ، بـا تـورم  تقیم خـارجی  اري مسگذسرمایههمچنین بوده است.تأثیربی مستقیم خارجی 

ي معکـوس و بـا شـاخص حکمرانـی خـوب و      ارز با وقفه و موجودي سرمایه با وقفه رابطـه 
نیروي انسانی رابطه مستقیم داشته است.

ي شــاخص بررســی رابطــه«عنوان بــااي در مقالــه)1390(احمــدپورو جعفــري صــمیمی
رشـد اقتصـادي   به بررسی »هیافتاقتصادي در کشورهاي توسعهعملکرد محیط زیست و رشد

دهـد در کشـورهاي   بر عملکرد زیست محیطی پرداخته است که نتایج این پژوهش نشان می
اي کـه در  بـه گونـه  ، منفـی دارد تـأثیر رشد اقتصادي بر عملکرد محـیط زیسـت   ، یافتهتوسعه

افزایش رشد اقصادي در این کشورها منجـر بـه تخریـب محـیط     ، ي زمانی مورد بررسیبازه
شود.ست یا کاهش کیفیت محیط زیست میزی

گـذاري  تأثیر سرریز فنـاوري از سـرمایه  «عنوان بااي به بررسی مقاله) 1391(انصاري و نیاولی
دهـد  نتایج مطالعات تجربی نشان مـی .اندپرداخته»مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت

گذاري مستقیم خـارجی  یهسرماتوانند از کانال جریان وروديکشورهاي در حال توسعه می
هاي چند ملیتـی وارد شـده بـه اقتصـادهاي     زیرا بنگاهاقدام به کاهش شکاف فناوري نمایند.

مند هستند.هاي داخلی بهرهتري نسبت به بنگاهبه طور نسبی از فناوري مدرن، میزبان
جی اري مسـتقیم خـار  گذسرمایهبررسی اثر «عنوان بااي در مقاله) 1391(کالمیو زندي 

اري گـذ سـرمایه بـه بررسـی ارتبـاط بـین     »بر آلودگی زیست محیطی در کشورهاي منتخـب 
یـافتگی بـه   . ابتدا کشورها از لحاظ توسـعه پردازدیت محیط زیست میفو کیمستقیم خارجی

وکشورهاي غیرعضو تفکیـک شـده و بـر اسـاس     OECDدو گروه شامل کشورهاي عضو 
اري گـذ سـرمایه ارتبـاط میـان دو متغیـر    1996- 2007هاي تلفیقی پانل براي دوره زمانیداده

اري گـذ سرمایهاین است که رنتایج بیانگمستقیم خارجی و آلودگی آب بررسی شده است. 
OECDمستقیم خارجی عامـل بـروز اخـتالالت زیسـت محیطـی در کشـورهاي غیرعضـو        

تقیم خارجی اري مسگذسرمایهباشد. به عبارت دیگر در این کشورها بین جریان ورودي می
در حـالی کـه در کشـورهاي    شـود. یید مـی أبا شاخص آلودگی شیمیایی آب ارتباط مثبت ت

این ارتباط منفی تأیید شده است.OECDغیرعضو 
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عوامل مؤثر بر آلودگی محـیط زیسـت بـا    «)در پایان نامه خود با عنوان 1391عبداللهی (
طـی دوره  »ان کنفرانس اسالمیبر کیفیت نهادها مطالعه موردي کشورهاي عضو سازمتأکید
Uدر این مطالعه نظریه زیست محیطی کوزنتس با توجه با رابطـه  پرداخته است1996- 2007

شکل بین انتشار و درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفته اسـت. بـرآورد مـدل لگـاریتمی بـا      
ت توسعه انسانی و تجارت اثر مثبـ ، مصرف انرژي، دهد رشد اقتصادينشان میGLSروش 

ــد ــودگی دارن ــودگی  ، برآل ــر آل ــارت ب ــت تج ــر مثب ــن  ، اث ــودگی در ای ــاه آل ــیه پناهگ فرض
توسـعه انسـانی و کیفیـت نهادهـا از     ، تجـارت ، مصرف انـرژي ، رشد اقتصاديکشورهاست.

ذور تولید ناخالص داخلی اثـر  اما مج، استاکسیدکربنديگذار بر میزان انتشار تأثیرعوامل 
ندارد.دار بر آلودگی محیط زیستمعنی

گـذاري مسـتقیم   بررسـی تـأثیر سـرمایه   «عنـوان  بـا اي در مقالـه ) 1391(نیـک نـژاد  ، غفاري
گـذاري  بـه بررسـی تـأثیر سـرمایه    »ي منـا خارجی بر رشد اقتصادي برخی از کشورهاي منطقـه 

پردازدکه نتایج بـرآورد نشـان   مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي برخی کشورهاي منطقه منا می
گذاري مستقیم خـارجی بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي عضـو طـی دوره        سرمایهدهد تأثیر می

همچنین اثر درجه آزادي تجارت و موجـودي سـرمایه   باشد.میدارمعنیمورد بررسی مثبت و 
باشد.دار مینیز بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو طی دوره مورد بررسی مثبت و معنی

مطالعات خارجی  .2- 2
اي بـا عنـوان نقـش مالکیـت شـرکت در سیاسـت رقـابتی بـر روي         اله) در مق2014(1سانجو
دهـد  پردازد این تحلیل نشـان مـی  اري مستقیم خارجی بین کشورهاي نامتقارن میگذسرمایه

اري و سیاسـت  گذسرمایهي خارجی در انتخاب محل ها از طریق سرمایهکه مالکیت شرکت
در جریان سرمایه خـارجی در بـاال بـردن    گذارد.افزایش رقابتی بین کشورهاي میزبان اثر می

گذارد.اري درکشور میزبان اثر میگذسرمایههاي مکانی جاذبه
گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر     اي با عنوان بررسی تـأثیر سـرمایه  ) در مقاله2015(2سویلیتا

گذاري مسـتقیم خـارجی بـر آلـودگی صـنعتی در تعـدادي از       آلودگی به بررسی اثر سرمایه
گذاري مستقیم خارجی مانند اثر هالـه  دهد که سرمایهردازد. که نتایج نشان میپکشورها می

شـود. فرضـیه   آلودگی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین منجـر بـه کـاهش آلـودگی مـی     

1. Sanju (2014)
2. Zugravu and Soilita (2015)
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گذاري مستقیم خارجی در کشورهایی با سـرمایه متوسـط منجـر بـه     پناهگاه آلودگی سرمایه
گردد.افزایش آلودگی می

قیم خـارجی در زمینـه   اري مسـت گـذ سـرمایه اي با عنوان ویژگـی  ) در مقاله2015(1ساین
دهـد کـه بـراي جهـانی شـدن و وابسـتگی اقتصـادي لیتـوانی سـرمایه          نشان مـی جهانی شدن 

را در درونـی کـردن   تـأثیر خارجی بسیاري نیاز اسـت سـطح جهـانی یـک کشـور بیشـترین       
اري بیرونی دارد.ذگسرمایهاري مستقیم خارجی در مقایسه با گذسرمایه

اري مستقیم خارجی گذسرمایهاي تحت عنوان نقش ) در مقاله2016(2سانتوس بروکادو
اي هـاي زنجیـره  پردازدکه این مطالعه بر روي بزرگترین هتلمیهاي جهانی در چیندر هتل

اري مستقیم خارجی در سراسر جهان ایجـاد کـرده اسـت.   گذسرمایهروزنه جدیدي را براي 
براي ارزیابی و 1987- 2003اي کیفی مایلز و اسنو از سال العه از روش تحلیل مقایسهاین مط

کند کـه در  هاي آماري بر روي کشورهاي توریست پذیر و مشتریان استفاده میآزمون داده
جغرفیـایی کـه منجـر بـه تصـمیمات      ، فرهنگـی ، پژوهش حاضر به بررسی توسـعه اقتصـادي  

پردازیم.میگرددهاي جهانی میهتلاري مستقیم خارجی درگذسرمایه
اي با عنوان چگونه مقررات زیست محیطی بر پویایی صنعتی ) در مقاله2016(3ژو و هی
هـاي صـنعتی   ي بین مقررات زیست محیطی و آلودگی صنعتی در کشوررابطه؟ اثر میگذارد
مفهـوم  دهد که فرضـیه پناهگـاه آلـودگی و فرضـیه حامـل دیـدگاه متفـاوت در       را نشان می

کند.ارتباط بین پویایی صنعتی و مقررات زیست محیطی را پیشنهاد می
گـذاري مسـتقیم خـارجی در    اي بـا عنـوان مـدل جاذبـه سـرمایه     ) در مقاله2016(4فالک

پـردازد  گذاري مستقیم خارجی در صـنعت میزبـان مـی   صنعت میزبان به بررسی تأثیر سرمایه
گذاري مستقیم خارجی به طور قابـل تـوجهی در حـال    هاي سرمایهدهد پروژهنتایج نشان می

کـه  اندازه بازارها و وجود زبان مشترك، زمانیي مثبتی بینافزایش است به طوري که رابطه
مقررات تجاري رو به افزایش است وجود دارد و بین حـداقل دسـتمزد و نـرخ تـورم رابطـه      

منفی وجود دارد.
اري مسـتقیم  گـذ سرمایهاط میان مصرف انرژي و ي با عنوان ارتبدر مقاله)2016(5امري

1. Pekarskiene and Susniene (2015)
2. Santos and Brvkadv (2016)
3. Zhou and He (2016)
4. Falk (2016)
5. Amri (2016)
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پـردازد  یافته و در حال توسعه به بررسی ارتباط این دو متغیر میخارجی درکشورهاي توسعه
دهد که ارتباط دو طرفه میان سرمایه مستقیم خارجی و هـر واحـد سـرمایه    که نتایج نشان می

خـالص داخلـی سـرانه و انـرژي     تولید شده وجود دارد مصرف انرژي تجدید پذیر و تولید نا
یافتـه و در  تجدید ناپذیر و تولید ناخالص داخلی سـرانه در سـه گـروه از کشـورهاي توسـعه     

حال توسعه وجود دارد عالوه بر این یـک ارتبـاط دو طرفـه مشـخص میـان مصـرف انـرژي        
یافته وجود دارد.اري مستقیم خارجی در کشورهاي توسعهگذسرمایهتجدید پذیر و 

اري گـذ سـرمایه اي با عنوان چگونه مقررات زیست محیطـی بـر   ) در مقاله2017(1تاناکا
اري مسـتقیم  گـذ سـرمایه مقررات زیست محیطی بر تأثیرمستقیم خارجی اثر دارد؟به بررسی 

دهـد مقــررات زیسـت محیطـی منجــر بـه کــاهش     مــیخـارجی پرداختـه اســت نتـایج نشـان    
که در کشورهاي چنـد ملیتـی خـارجی بـا     شوند در حالی میاري مستقیم خارجیگذسرمایه
هاي زیست محیطی مؤثر ازچین مقررات زیست محیطی مـؤثري دارنـد از کشـورهایی    حمایت

تري دارند.هاي منفی قويهاي زیست محیطی غیر مؤثرتر از چین واکنشکه حمایت

مبانی نظري. 3
فـزایش تعـامالت   ترین عوامل مطرح در زمینـه ا اري مستقیم خارجی یکی از مهمگذسرمایه

اري اهـدافی چـون   گـذ سـرمایه ی است.که به کارگیري این نوع المللبیناقتصادي در عرصه 
افـزایش  ، توسعه مهارت و مدیریت براي ارتقاي توان کیفی نیروي کارداخلی، ارتقا فناوري

توسعه بازارهاي صادراتی و حرکت به سوي اقتصاد باز را دنبـال  ، استاندارد تولیدات داخلی
ي دولت کمک به ظهور پویایی صنایع و کارآفرینان داخلـی بـراي   کند. از این رو وظیفهمی

2.کننده فناوري استار یا عرضهگذسرمایهجلب مشارکت شرکاي خارجی شامل 

اري مستقیم خـارجی منبـع مهـم تـأمین سـرمایه و انتقـال دانـش و تکنولـوژي         گذسرمایه
هاي در حـال توسـعه اسـت.   ویـژه در کشـور  یابی به رشد و توسعه اقتصادي بـه جهت دست

ي مستقیم خارجی و صنعتی شدن است ممکـن  گذارسرمایهرشد اقتصادي ناشی از گسترش 
اي در کشور میزبان داشته باشد.است پیامدهاي زیست محیطی فزاینده

اري مستقیم خارجی بر کیفیت زیست محیطی مخصوصـاً در  گذسرمایهگذاري نحوه اثر

1. Tanaka (2017)

)1395(. ترابی و رادفر 2
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) 2004(1اسـترن برخـی از محققـان ماننـد    ر حـال توسـعه متفـاوت اسـت.    مورد کشورهاي د
تواند بر میبه علت اثر گذاري بر رشد اقتصاديگذاري مستقیم خارجی سرمایهمعتقدند که 

بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس استدالل تأکیدبگذارد. آنها با تأثیرکیفیت محیط زیست 
وز در نیمـه چـپ ایـن منحنـی قـرار دارنـد بـا        کنند که کشورهاي در حال توسعه کـه هنـ  می

وضـعیت  ، کندمیاري مستقیم خارجی که به رشد اقتصادي کمکگذسرمایهافزایش میزان 
برخی از محققان نیز با بیان فرضـیه پناهگـاه آلـودگی    نمایند.میزیست محیطی خود را بدتر

ر حال توسعه منجـر  به کشورهاي داري مستقیم خارجیگذسرمایهگیرند که ورود نتیجه می
ــودگی وتخریــب محــیط زیســت  ــزایش آل ــه اف ــب تجــارت و  شــود.مــیب ایــن کــار در قال

اري مسـتقیم خـارجی  گـذ سـرمایه ي ورود این شود و نتیجهمیاري مستقیم انجامگذسرمایه
براي کشور میزبان با سطح استانداردهاي زیست محیطی پایین که اغلب درآمـد پـایینی نیـز    

2ت. ودگی اسافزایش آل، دارند

هاي متعددي براي ارزیابی عملکرد زیست محیطی در یـک کشـور وجـود دارد    شاخص
4و شاخص عملکرد محیط زیسـت 3که از معروف ترین آنها شاخص پایداري محیط زیست

توانایی کشورها براي حفاظت از محـیط زیسـت را بـر اسـاس     پایداري محیط زیست، است
شـاخص پایـداري محـیط زیسـت بـا      امتیـازدهی  و بندي رتبهکند. بندي میرتبهچند شاخص 

:  بررسی معیارهاي زیر صورت گرفته است
هـاي حیـاتی و   تنـوع گونـه  ،کیفیـت آب ،هاي زیست محیطی شامل کیفیـت هـوا  سیستم

زمین.
،هـا فشـار بـر زیسـت بـوم    ،آلودگی هوا و کاهش منابع آبشاملفشار بر محیط زیست

.فشار روي سایر منابع و رشد جمعیت
ي بـیش از حـد از منـابع طبیعـی بـراي      آسیب انسانی بر محیط زیسـت بـه دلیـل اسـتفاده    

پاسخگویی به جمعیت در حال رشد.
هاي زیست محیطی شامل دانش و فناوري، وضـع  ظرفیت اجتماعی در واکنش به چالش

هـاي آنهـا، درجـه پاسـخگویی بخـش      قوانین و مقررات زیست محیطی کارآمد و مـدیریت 

1. Stern
2. Copland andTaylor (2003)
3. Environmental Sustainability Index
4. Environmental Performance Index
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هـاي  عات زیست محیطی، کارایی بوم شناسی و کـاهش اخـتالالت انتخـاب   خصوصی، اطال
عمومی.

المللی، مشارکت و پشتیبانی مالی در مقیـاس  نظارت جهانی شامل الزامات و تعهدات بین
المللـی جهـت حمایـت از محـیط زیسـت. بـه طـور کلـی         هاي معمـول بـین  جهانی و حمایت

گیرند. عالوه و کشورهاي فقیر امتیاز کمی میکشورهاي ثروتمند در این شاخص امتیاز باال 
ترین امتیازها را در ایـن  بر این، فقیرترین کشورها و برخی کشورهاي صادرکننده نفت پایین

اند.شاخص به خود اختصاص داده
زیسـت بـر دو دیـدگاه متفـاوت متمرکـز اسـت. یـک        اثر تجارت بر محیطبحث درباره
زیسـت  بار بر شرایط محیطزادسازي تجارت اثرات زیانکند که افزایش و آدیدگاه ادعا می

خواهد گذاشت. اولین نگرانی طرفداران این دیدگاه این است که تجارت آزاد در شـرایطی  
زدایـی  محیطـی اقـدام بـه مقـررات    هـاي مقـررات زیسـت   که کشورها براي کاستن از هزینه

المللی شود. محیطی بینکنند، ممکن است موجب افت کلی استانداردهاي زیسترقابتی می
ي نسـبی  گیرانـه در یـک کشـور، هزینـه    محیطی کمتر سختدر این شرایط مقررات زیست

تولید را در بین سایر شرکاي تجاري مختل کرده و در تولید کاالهاي آالینده، مزیت نسـبی  
تواند منجر به تخصص در صادرات آن کاالها شـود. یکـی دیگـر    کند که خود میایجاد می

هـاي زیسـت  اسـت کـه سیاسـت   ها، انتقال صنایع ناپاك (آالینده) بـه کشـورهایی  گرانیاز ن
پـردازد کـه مقـررات    ي نقل مکان، به این موضوع مـی ها آسان هستند. فرضیهمحیطی در آن

محیطی ممکن است اثرات پویا بر جریان سرمایه داشته و انتقال صـنایع آالینـده را بـه    زیست
محیطـی آسـان تشـویق کنـد. در ایـن رویکـرد، رشـد        زیسـت سوي کشورهایی بـا مقـررات  

شـود، مشـوق   هاي تجـارت آزاد حاصـل مـی   نامهاقتصادي متکی بر صادرات که از موافقت
استخراج سریع و ناپایدار از منابع طبیعـی اسـت. همچنـین افـزایش تولیـد و حجـم تجـارت،        

دیگـر، رویکـرد   کنـد. از طـرف   مصرف انرژي در بخش حمـل و نقـل کـاال را تشـدید مـی     
زیست معتقد اسـت کـه افـزایش تجـارت، کیفیـت      خوشبینانه در ارتباط بین تجارت و محیط

بخشد. طرفداران ایـن دیـدگاه معتقـد    زیست را در کشورهاي در حال توسعه ارتقا میمحیط
هستند که تجارت آزاد از طریق تخصیص و مصرف کارآمدتر منابع، بـه کشـورها اجـازه    

ها داراي مزیت نسبی هستند، تخصص یافتـه و  اال و خدماتی که در آندهد در تولید کمی
از این رو، میزان تولید را بـه ازاي سـطوح مشـخص انـرژي و مـواد حـداکثر سـازند. ایـن         
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استدالل بر توانـایی تجـارت آزاد در افـزایش منـابع مـالی در دسـترس بـراي حفاظـت از         
ان عنودارد و بهتأکیدقاي ظرفیت تولید هایی براي ارتي انگیزهزیست از طریق ارائهمحیط

محیطی کوزنتس مطرح اسـت. مطـابق ایـن فرضـیه در     منحنی زیستتوجیهی براي فرضیه
محیطـی  زیسـت تکشورهاي مختلف در سطح باالتر از سطح بحرانی درآمد سرانه، کیفی

.یابدافزایش می

شناسی تحقیقروش. 4
عضو منا از سـایت بانـک جهـانی و در مـورد     هاي مورد استفاده کشورهاياطالعات و داده
آینـد. قلمـرو   مـی ها از سایت بانک مرکزي وسایت بانک جهانی به دسـت کشور ایران داده

فلسـطین  ، ایـران ، (شامل: بحـرین 1مکانی این پژوهش مربوط به کشورهاي منتخب عضو منا
باشد.می1990- 2011ي هاسال، عمان و تانزانیا) و قلمرو زمانی تحقیق، مالتا، اردن، اشغالی

متغیرها در این تحقیق به شکل زیر خواهند بود:

titititi SELogCGDPLogCDIFLogCCCoLog 43212 

titi εEDLogC  5

که در اینجا
tiCoLog اکسیدکربن)متغیر وابسته، لگاریتم آلودگی محیط زیست (انتشار دي2
tiFDILogگذاري مستقیم خارجیمایهمتغیر مستقل، لگاریتم سر
tiGDPLogمتغیر مستقل، لگاریتم تولید ناخالص داخلی
tiSELogمتغیر مستقل، لگاریتم نسبت سرمایه به نیروي کار
tiEDLogمتغیرمستقل، لگاریتم آموزش
tiεعنصر خطا

هـاي مربـوط بـه   باشد که داده) میاکسیدکربندي(انتشار 2CO2وابسته در این تحقیق متغیر 
باشــند. بــراي مــیایــن متغیــر از ســایت بانــک جهــانی اســتخراج شــده و ارقــام بــه کیلــوتن 

انـد  هـا از سـایت بانـک مرکـزي اسـتخراج شـده      دادهFDI3اري مستقیم خارجی گذسرمایه

1. MENA Countries (Middle East and North Africa)
2. Carbon Dioxide
3. Foreign Direct Investment
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هـا از سـایت بانـک جهـانی     داده1GDPلـی باشد.براي تولید ناخالص داخمیوارقام به دالر
هاي بانک جهـانی  از دادهED2باشد.براي متغیر آموزشاند وارقام به دالر میاستخراج شده

K(باشد.براي نسـبت سـرمایه بـه نیـروي کـار      میاستفاده شده است که ارقام به دالر /L3 ( از
مـورد بـرازش قـرار    در بخـش چهـار مـدل بـاال    هاي بانک جهانی اسـتفاده شـده اسـت.   داده
گیرد. گیرد وپارامترهاي حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار میمی

نتایج تحقیق. 5
. آزمون مانایی5- 1

بـراي بررسـی مانـایی متغیرهـا اسـتفاده      )LLC(لین و چو ، در پژوهش حاضر از روش لوین
، 1بق جـدول  دهد مطاارائه گردیده است. نتایج نشان می1شده است که نتایج آن در جدول 

2logهستند و فقط 0Iتمامی متغیرها در سطح مانا و از نوع  COي مانا ریگتفاضلبار با یک
.است1Iشده است که در نتیجه از نوع 

ماناییآزمون.1جدول 

درجه ماناییاحتمالآمارهتوضیح متغیرمتغیر

2log CO000/01-29/3اکسیدکربنلگاریتم ديI

log FDI 000/00-72/13گذاري مستقیم خارجیسرمایهلگاریتمI

log GDP(رشد) 007/00-45/2لگاریتم تولید ناخالص داخلیI

log SE01/00-17/2لگاریتم نسبت سرمایه به نیروي کارI

log ED00/00-56/5لگاریتم آموزشI

هاي تابلویی. آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده5- 2
یا پانل باید اطمینان حاصل نمود کـه  یهاي تابلویها از روش تخمین دادهد مدلقبل از برآور

به صورت جمعی وجود ندارد. در این آزمون تفـاوت ضـرایب بـرآورد شـده     امکان تخمین

1. Gross Domestic Product
2. Education
3. Capital Ratio To Workforce
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هـاي جمعـی از طریـق آمـاره     شده حاصل از دادهتک کشورها با ضرایب برآوردبراي تک
.  شودیزیر بررسی م

کار نیبراي ا.در ابتدا الزم است روش برآورد مشخص شود، فته شدبا توجه به آنچه گ
که فرض صفر آن مبتنی بر همگن بودن مقاطع اسـت  شودیاستفاده ملیمر Fاز آزمونابتدا 

. حـال اگـر فـرض صـفر در ایـن      باشـد یو فرض مقابل آن مبنی بر غیر همگن بودن مقاطع م
رد مدل اسـتفاده خواهـد شـد و در غیـر ایـن      آزمون پذیرفته شود از روش تلفیقی براي برآو

بـا توجـه بـه مقـدار احتمـال کـه در ایـن        .شودیهاي تابلویی استفاده مصورت از روش داده
بنابراین الزم است مدل مورد تخمـین بـه   ، کمتر شده است05/0) است و از 000/0آزمون (

هاي تابلویی یا پانل برآورد گردد.روش داده

لیمرFنتایج آزمون .2جدول 

احتمالدرجه آزاديآمارهآزمون
Cross-Section6/331)60,6(000/0

Cross-Section Chi-Square7/2506000/0

2یا اثرات تصادفی1آزمون تعیین اثرات ثابت.5- 3

که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) بـراي بـرآورد   به منظور این
مبنـی بـر   فرضـیه صـفر  در ایـن آزمـون   شـود.  ن هاسمن اسـتفاده مـی  تر است از آزمومناسب

و فـرض مقابـل آن فـرض اسـتفاده از     باشدیاستفاده از روش اثرات تصادفی براي برآورد م
:است. نتایج تخمین به شرح زیر باشدیروش اثرات ثابت م

نتایج آزمون هاسمن.3جدول

احتمالدرجه آزاديآمارهآزمون
Cross-Section random07/1489/0

فرضیه صـفر مبنـی بـر    ، بیشتر است05/0و میزان احتمال که از 3با توجه به نتایج جدول
عنـوان مـدل مـورد    بنابراین مدل بـا اثـرات تصـادفی بـه    ، شودوجود اثرات تصادفی تأیید می

1. Fixed Effect
2. Random Effect
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گیرد.تخمین مد نظر قرار می

. آزمون ناهمسانی واریانس5- 4
هایی ارائه گردیـده اسـت کـه ازجملـه     ی واریانس بین گروهی، آمارهبراي آزمون وجود ناهمسان
کلـی روي مـدل مـورد    OLS) است. این آزمون پس از انجام LR(1آن، آزمون ضریب الگرانژ

باشد.هاي تابلویی قابل محاسبه خواهد بود که نتایج آن به شرح ذیل مینظر، با استفاده از داده

نتایج آزمون ناهمسانی.4جدول

وضعیتاحتمال)LMاهمسانی واریانس (آماره ن
ناهمسانی دارد000/0فرض صفر: وجود همسانی واریانس

مبنی بر وجود همسانی واریانس و میزان احتمـال  LMبا توجه به فرض صفر آزمون 
)prob (2ییراست نما) آماره حداکثرLR   اسـت، فـرض صـفر رد    05/0) کـه کمتـر از

مشکل ناهمسانی واریانس . وردیگیمانس مورد تأیید قرار شده و وجود ناهمسانی واری
برطرف گردید.

آزمون خودهمبستگی
براي بررسی وجود یا عدم وجود خودهمبستگی از آزمون وولدریچ استفاده گردیـده اسـت   

.استکه نتایج آن به شرح ذیل 

نتایج آزمون خودهمبستگی.5جدول

وضعیتاحتمالخودهمبستگی
یخودهمبستگعدم وجود 71/0جود خودهمبستگیفرض صفر: عدم و

عـدم وجـود خودهمبسـتگی    ، بودن میزان احتمـال 05/0و بیشتر از 5با توجه به نتایج جدول 
گیرد.مورد تأیید قرار می

1. Lagrangian Multiplier
2. Likelihood Ratio
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برآورد الگو به روش اثرات تصادفی5- 5
ات اثـر ، افتـه یمیتعمـ مدل معرفی شده به جهت تخمین بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات     

باشـد. الزم بـه   تصادفی روش پانل برآورد گردیده است که نتیجـه آن بـه صـورت زیـر مـی     
توضیح است که در تخمین مدل از لگاریتم متغیرها استفاده شده است.

 titititi SELogCGDPLogCDIFLogCCCoLog 43212

titi εEDLogC  5
باشند.متغیر وابسته و سایر متغیرها مستقل می2Log COدر معادله فوق 

نهایی به روش اثرات تصادفینیتخمنتایج .6جدول

احتمالtآماره انحراف معیارضریبمتغیر

Log FDI01/0007/084/107/0

Log GDP16/006/059/201/0

Log SE01/0005/083/107/0
Log ED86/094/091/036/0

C94/2-66/210/1-27/0

ل، رابطـه همـه متغیرهـاي مسـتقل بـا متغیـر وابسـته        با توجه به نتایج حاصل از تخمین مـد 
Logو مثبت بوده و متغیـر آمـوزش (  دارمعنی ED عنـوان یکـی از متغیرهـاي مسـتقل و     ) بـه

وجود ندارد.دارمعنی(متغیر وابسته) ارتباط دیاکسيدکربن 
دار کربن، معنـی دیاکسـ يدو گذاري مستقیم خارجی، رابطه سرمایه6مطابق نتایج جدول

گـذاري مسـتقیم خـارجی،    صورت که با افزایش یک درصدي سـرمایه مثبت است. به اینو 
توانـد باعـث افـزایش    کند. این نتیجـه مـی  درصد افزایش پیدا می01/0متغیر وابسته به میزان 

تولید که خود ناشی از افزایش سرمایه است، باشد.
کربن مشـاهده  دیاکسيدو و مثبت میان تولید ناخالص داخلی دارمعنیاي همچنین رابطه

با افزایش یک درصدي تولید ناخالص داخلی، متغیـر وابسـته بـه میـزان     کهيطوربهشود. می
تأثیر به سـزایی  GDPیابد. این مهم نشان از آن دارد که درصد افزایش می16/0قابل توجه 

تولیـدات  کربن خواهد داشت. نتیجه مذکور نشان از آن دارد که افزایش اکسیدبر میزان دي
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ــور و   ــل کش ــاًیطبدر داخ ــود      عت ــدم وج ــین ع ــرژي همچن ــوخت و ان ــتر از س ــتفاده بیش اس
کربن گردیده است.دیاکسيداستانداردهاي الزم در بخش تولید، منجر به افزایش میزان 

دار و مستقیم (مثبت) میان نسبت سرمایه به نیـروي کـار و   اي معنیبا توجه به نتایج، رابطه
. این بدان معنی است که با افزایش یک درصـدي نسـبت   استمشاهده کربن قابلدیاکسيد

درصد افزایش خواهد یافت.01/0اکسیدکربن به میزان سرمایه به نیروي کار، دي
درصد مـورد بررسـی قـرار    90تمامی متغیرهاي ذکر شده در مطالب فوق در سطح احتمال 

/ بوده، اثبات گردید.10متر از ها با توجه به میزان احتمال که کي آندارمعنیگرفته و 

گیري . نتیجه6
گذاري مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه

باشد. روش عملی بر اسـاس یـک الگـوي اقتصـاد سـنجی در قالـب       کشورهاي عضو منا می
زمـون لـین وچـو    اسـاس آ ي الگـو بـر  هاي تابلویی است. بررسی ایستایی متغیرهـا روش داده

)LLC2اکســیدکربن (دهــد کــه متغیرلگــاریتم انتشــار دي) نشــان مــیLog CO بــا یکبــار (
شوند.گیري و بقیه متغیرها همگی در سطح ایستا میتفاضل

متغیر تولید دارمعنییابیم که با توجه به ضریب مثبت و در بررسی مدل برآوردي در می
خالص داخلی وآلودگی محـیط زیسـت موردتأییـد    ناخالص داخلی، رابطه مثبت بین تولید نا

گیــرد. یعنــی بــه ازاي یــک درصــد افــزایش تولیــد ناخــالص داخلــی آلــودگی بــه قــرار مــی
یابد این نشان دهنده این است محیط زیست در ایـن کشـورها   درصد افزایش می16/0اندازه

متغیـر  ردامعنـی بر اساس فرضیه کوزنتس کاالي لوکسی نیست. با توجه بـه ضـریب مثبـت و   
اکسـیدکربن، رابطـه مثبـت بـین نسـبت سـرمایه بـه        نسبت سرمایه به نیروي کار و انتشـار دي 

گیرد. یعنـی توسـعه صـنعت ملـزم بـه      نیروي کار با انتشار دي اکسیدکربن موردتأیید قرارمی
بکارگیري انرژي و در نتیجه افزایش آلودگی است. 

اکسـیدکربن  ر بـرآورد الگـو، بـا دي   ي مسـتقل د عنوان یکـی از متغیرهـا  متغیرآموزش به
دارمعنـی گـذاري مسـتقیم خـارجی مثبـت و    ي نـدارد. ضـریب متغیرسـرمایه   دارمعنـی ارتباط 

گذاري مستقیم خارجی آلودگی محیط زیست نیز دهد با افزایش سرمایهنشان میباشد ومی
گـذاري  ایهتوان به این نتیجـه رسـید کـه در کشـورهاي منـا سـرم      یابد.بنابراین میافزایش می

گـذاري  است و کشورهاي منا که میزبان سرمایهمستقیم خارجی باعث افزایش آلودگی شده
اند.اند لنگرگاه آلودگی شدهمستقیم خارجی بوده
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گذاري مستقیم خارجی با آلودگی محیط زیست رابطه مثبت که رابطه سرمایهاز آنجایی
گـذاري اشـی از ورود سـرمایه  باشـد بـراي کـاهش آلـودگی محـیط زیسـت ن      دار میو معنی

گذاري خارجی را در صنایع سبز شود سرمایهمستقیم خارجی به سیاست گذاران پیشنهاد می
با آلودگی کمتر تمرکز دهند.
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بررسـی رابطـه شـاخص عملکـرد     «)، 1392(الـدین  سـیدمحی ، احمـدپور احمـد و  ،جعفري صمیمی
، پژوهشنامه اقتصـاد انـرژي ایـران   »یافتهکشورهاي توسعهمحیط زیست و رشد اقتصادي در

.55- 72، صفحات 1، شماره1دوره 
هـاي  گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر آلـودگی     بررسی تأثیر سـرمایه «،)2010س. (،کالمیف،زندي

، 3، مقالـه پژوهشـی، دوره   »آلودگی محیط زیسـت کشـورهاي منتخـب   زیست محیطی در 
.29- 55)، صفحات 10(پیاپی3شماره 

بررسی عوامـل مـوثر بـر سـرمایه گـذاري      «)، 1390سحابی، مهدي و قنبري، علی و شفیعی،علی (
3شـماره  اقتصـاد مقـداري،  ، »خـارجی در ایـران بـا تأکیـد بـر نوسـانات نـرخ ارز       مستقیم
.)30(پیاپی

بررسی نقش دموکراسی و حقـوق مالکیـت   «)، 1390(زهرا،احمدي روشنو ابوالفضل،آباديشاه
ــر ج ــان جــذب ســرمایه ب فصــلنامه ، »7Gو8Dگــذاري مســتقیم خــارجی کشــورهاي ری

.163- 183، صفحات 60، شماره 15، دوره هاي بازرگانیپزوهش
ثیر سرریز فنـاوري ناشـی از  أت«)، 1391(زهرا،انصاريو ابوالفضل،شاه آباديش و سیدآر،ولی نیا

،9دوره صلنامه رشد فناوري، ف،»سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت.
.13- 35، صفحات 33شماره 

بـر رشـد   یخـارج میمسـتق يگـذار تـأثیر سـرمایه  یبررسـ «)، 1391غفاري، ف و نیک نژاد، الهـام ( 
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، 20، شـماره 6دوره فصـلنامه اقتصـاد مـالی،   ، »منـا يمنطقـه ياز کشـورها یبرخـ ياقتصاد
.147- 172صفحات 

گـذاري  بررسی تأثیر هم زمان تجـارت خـارجی و سـرمایه   «،)2012س (،سجوديو م،متفکرآزاد
، )»OIC(مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي درکشورهاي عضو سازمان کنفـرانس اسـالمی  

.97- 120، صفحات13،سال هفتم، شماره پژوهشنامه اقتصاد کالن
عوامل مؤثر بر آلودگی محـیط زیسـت بـا تأکیـد بـر کیفیـت      «)، 1391مداح، م و عبداللهی، مریم (

فصـلنامه اقتصـاد محـیط    ، »نهادها مطالعه موردي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی
.171- 186، صفحات 5، سال دوم، شماره زیست و انرژي

ــادلی  ــدوي ع ــین و مه ــد حس ــوروزي، محم ــهروح،ن ــريوال ــ ، مطه ــب ال ــش «،)2009(ه مح نق
فصـلنامه دانـش   ، »گذاري مستقیم خارجی بر صـادرات غیـر نفتـی در اقتصـاد ایـران     سرمایه

.161- 181، صفحات 27، شماره 16، دوره وتوسعه
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Abstract
Environmental pollution and the factors affecting it are a topical issue in economic
analysis. In developing countries, environmental pollution is rising alongside with
economic growth while being regarded as an inferior or at least a normal
commodity. Capital is the main engine of economic growth and development.
Hence, developing countries have always been attempting to attract investment.
Foreign direct investment is considered to be the key factor in the transfer of capital,
which expands the development of the global production network, accelerating the
process of economic growth and development in the host country. Since the foreign
direct investment leads to more use of energy resources and natural resources, it is
therefore expected to have a significant relationship between foreign direct
investments and the environmental pollution. It follows therefore that the study of
the relationship between these two variables is of particular importance. The prime
objective of this research is to investigate the effect of foreign direct investment on
environmental pollution in Iran and the selected countries of the MENA during the
years 1990 to 2011 with the panel data econometric approach. The results
demonstrate that there is a positive and significant relationship between carbon
dioxide emissions and foreign direct investment in the countries under study.

Keywords: Foreign Direct Investment, Environmental Pollution, MENA
Countries.
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