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  چکیده

تاثیر اقتصاد  ،در این تحقیقلذا  می باشد.حیط زیست شناسایی منابع جدید تخریب ممرتبط با محیط زیست مستلزم  دستیابی به اهداف توسعه پایدار
مدل در حال توسعه با استفاده از  هایدر کشور 1990-2020طی سال های  بر انتشار گازهای آالینده، تجارت و اندازه بازار اطالعات جهانی شدن سایه،

زیست تأثیر منفی بر آلودگی محیط سایهاقتصاد  و بلندمدت مدتکه در کوتاه ادنشان دنتایج . شده است بررسی (TAR)آستانه ای خود بازگشت
وجود  .استهای موجود در تحقیق متغیرهای دارد. در بلندمدت، نتایج هم انباشتگی نشان دهنده یک رابطه بلندمدت بین کشورهای در حال توسعه 

در بلندمدت، سیاست گذاران می توانند از  یافت.افزایش ، انتشار گازهای آالینده نیز سایهصاد که با افزایش اقت دادبین متغیرها نشان رابطه بلندمدت 
و  اراندازه باز، ، اثر آستانه شاخص جهانی شدن، تجارتعالوهبه  .به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر آلودگی محیط زیست استفاده کنندسایه اقتصاد 

( وزن بیشتری در خروجی دارد و انتشار SEبه طور کلی، نتایج حاصل از برآورد نشان داد که اقتصاد سایه ). شد رآوردار مدل بهدر چ اقتصاد سایه 
برای کاهش انتشار گازهای آالینده باید فعالیت های غیررسمی و  محیط زیست و برنامه ریزانگذاران  بنابراین، سیاست .یافتگازهای آالینده افزایش 

و تجارت برای بهبود  اطالعات از جهانی شدنهمچنین د و نیشتر مقررات به نفع محیط زیست در نظر بگیری به اثربخشی برا برای دستیابمخفیانه 
 .ندنعملکرد شرکت ها و افراد استفاده ک

 

  یکلیدکلمات 
 ."رگرسیون آستانه ای"و  "تجارت " ،"راندازه بازا "، "جهانی شدن"، "اقتصاد سایه "
 

  مقدمه -1
در همه  یاسیو س ی، اجتماع یاقتصاد یاجنبه ه شدن بر یجهان

 یو انتقال فناور هیسرما انیتجارت ، جر قیجهان از طر یکشورها
 ی، دولتها برا یصنعتاز زمان انقالب  گذاشته است. ییبسزا ریتأث

 دیو تجد ریدپذیدرآمد خود ، استخراج و مصرف منابع تجد شیافزا
شدن و  یهمراه با روند جهان. دداده ان شیرا به طور مداوم افزا ریناپذ

 کیبه  یعیمنابع طب ،است شدهصنعت موجب توسعه که  یمبادله تجار
 لیتبد یو مصرف یدیتول یتهایفعال هیکل یبرا یضرور یماد گاهیپا

 یتوسعه اقتصاد نیب یرابطه تنگاتنگ (.2017، 1ژانگ و چن) شده است
 شیافزا، دارد وجود یعیو استفاده از منابع طب ینی، تجارت ، شهرنش

 ،به تقاضا  ییپاسخگو به منظور دیتول افزایش جهیمصرف و در نت
برینگزو و ) گذار می باشد ریتأث ستیز طیبر مح ماًیمستق

 3واگنر و فورستنبرگر –مولر  یها هیفرض براساس (،2،2004همکاران
شکل  Uدر مورد اعتبار  (0120) 4ننسویو لو آندرئونی و (2007)

، با توجه به افزایش فناوری و بهره  5وزنتسی کزیست محیطمنحنی 
دهد  ینشان م یتجرب شواهدنمی توان اظهار نظر قطعی نمود. وری، 
و سطح توسعه  تولید،  یطیمح اندازه آسیب های زیست یرهایکه متغ

به  ازین ،تیواقع نیا لذا. اثر گذار خواهند بود EKC هیبر تحقق فرض
 یم شیرا افزا زیست محیط تفیکیکننده  نییتع دیعوامل جد یبررس

 اثراتتوان  یم ستیز طیمح بیتخر دیمنابع جد ییشناسابا  رایدهد ز

                                                           
1 - Zhang & Chen (2017) 
2 - Bringezu et al (2004) 
3 - Müller-Fürstenberger& Wagner (2007) 
4 - Andreoni & Levinson (2001) 
5 - Environmental Kuznets Curve 

 یشواهد تجرب نیهمچن،  طرف دیگر از .نمود بررسیرا موثر  اقدامات
. است یرشد اقتصادآلودگی،  یکننده اصل نییدهد که تع ینشان م

،  دیتول شیاافز قیوجود دارد که از طر زین ینیمانند شهرنش یعوامل
 دیبازار و تول شیباعث افزاعوامل  گریو د ی، مصرف انرژ رساختیز

، نیعالوه بر ا(. 6،2020همکاران محمد و) شود یم یگلخانه ا یگازها
 هیو سرما یتوسعه مالی، مانند باز بودن تجار گریعامل د نیچند زین

 قابل ریتأث ستیز طید که بر محنوجود دار زین یخارج میمستق یگذار
 تجاری و تولیدیاز عوامل  یاریحال ، بس نیبا ا .دنگذار یم یجهتو

 یگرچه گازها و قانونی فعالیت می کنند غیر  بصورت  وجود دارند که
مشمول قانون نمی  یطیمح ستینظر ز زااما  کنند یم جادیرا ا ندهیآال

تخریب محیط زیست را  ،. اکثر مطالعات(7،2019)پونس و آلوارادو شوند
در عمل ، و  دهند یم حیتوضقانونی و  یرسم یها تیالعفق از طری

 هیاقتصاد سا ا. شود یگرفته م دهیناد ستیز طیمح بیمنابع پنهان تخر
و  یثبت نشده خارج از چارچوب بخش دولت یتهایفعال هیشامل کل

 بدون توجه به سطح توسعه ،  هینظر ، اقتصاد سا نیا زا. است یخصوص
 یم هیاقتصاد سامی باشد. کشورها  ستیز طیمح یبع آلودگامنیکی از 

،  یطیمح ستیمقررات ز یها استیاز س فرار ییتوانا لیتواند به دل
اشنایدر و ) باشد ندهیآال یکننده پنهان انتشار گازها نییتع

اقتصاد غرق در فقدان  لیو تحل هیتجز تیعالوه بر اهم .(8،2013انست
در  هیسا اقتصادون افز روز رشد، یطیمح ستیز راتیمقررات و تأث

 عیتوز ریی، تغ یاتیآن مانند فرار مال یامدهایپ لیبه دل زیسراسر جهان ن
بسزایی  تیگذاران اهم استیس یمنابع برا صیتخص فیدرآمد و تحر

                                                           
6 - Muhammad et al (2020) 
7 - Ponce & Alvarado (2019) 
8 - Schneider & Enste (2013) 
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 یتهایاز فعال یاریشامل بس هیکه اقتصاد سا نیبا توجه به ا. دارد
و  ، حمل ابعمن تخراج، اس ی، فلزکار ی)مانند آجرساز یآلودگ نهیپرهز

 یدر کارخانه ها دیو ناکارآمد و تول یمیقد هینقل لیبا وسا ینقل شهر
 نیو همچن اثرات در صورتی که،  شودمی  متعلق به خانواده( ایکوچک 
برنامه ها و ، نشوندها گنجانده  استیس در هیاقتصاد سا یها محرک

 ،1چان و همکاران)د شدنمحقق نخواه یکاهش آلودگاهداف جهت 
که رشد اقتصاد  نداستدالل کرد (2012) 2و همکاران سواسیب(. 2021

با سطوح باالتر و  یطیمح ستیبا توجه به فرار از مقررات ز هیسا
مختلف ، به  ی، کشورها نیبنابرا همراه است. یاز آلودگ یا ندهیفزا
 مقابله با  یبرا موثر یدر حال توسعه ، به دنبال راه ها یها کشور ژهیو

تالش  نیو همچنآن  یدرک محرک ها ، هیسا صاداقتبزرگ شدن 
در  .هستند ها تیفعال نیاز ا یناش یآلودگ یکاهش سطوح باال یبرا

اقتصاد  یطیمح ستیز راتیتأث یبا هدف بررس قیتحق نی، ا نهیزم نیا
، تجارت و اندازه بازار با استفاده از نمونه  اطالعات شدن ی، جهان هیسا

انجام شده  2020تا  1990 یسالها طی حال توسعهکشور در  51از  یا
روش با استفاده از  جیمقاله ، نتا نی، در ا یقبل قاتیاست. بر خالف تحق

داده  ای آستانه ونیما از رگرس ،ه و به طور خاصشد یابیارز یخط ریغ
بلند  یو کشش ها نمودهاستفاده  ییهمگرا یها کیتکن ،ییتابلو یها

 شاخصما از  در این تحقیق ، نیعالوه بر ا .زده ایم نیمدت را تخم
متفاوت از شاخص  ،(شدن اطالعات یشاخص جهان) شدن یجهان دیجد
 نیاستفاده از ا یبرا یاصلعلت . استفاده نمودیم  یقبل یتجرب یها
مداوم  شیافزاما هر روزه شاهد  است که  نیشدن ا یجهان اریمع

 یاهندیشدن ، فرا یشاخص جهان نیا، می باشیم نترنتیاستفاده از ا
 یانهایجر قیاز طر یرا که به طور قابل توجه یشدن فعل یجهان

دهد ، بهتر  یبدون در نظر گرفتن فاصله ها رخ م یو ارتباط یاطالعات
 کند.  یثبت م

 ادبیات موضوع -2

 ستیز طیمح یو آلودگ 3هیاقتصاد سا -2-1
،  ییآب و هوا راتیی، مانند تغ ستیز طیمح تخریباثرات نامطلوب 

انتشار  قیرا که معموالً از طر زیست طیمح تیفیک موثر برل معوامطالعه 
 تحقیقات. داده است شیشود ، افزا یم یریکربن اندازه گ دیاکس ید

 یمصرف انرژ ی،گلخانه ا یانتشار گازها یاصل املدهد که ع ینشان م
 شتریبمطالعات، اساس  بر .می باشد یلیفس سوخت های تولید شده از

 یبخش رسم یتهایدر فعالزیست  طیمح بریخته کنند نییعوامل تع
 در حالیکه از  (4،2021)احمد و همکارانداده شده است. حیاقتصاد توض

 هیکل شامل زیست طیمح تخریب بر موثر املع،  هیمنظر اقتصاد سا
توضیح داده  ،ستندین یمل یاز حساب ها یکه بخش تولیدی یها تیفعال

 یم تیفعال انهیو مخف یسمر ریکه به صورت غ ییشرکتها شده است.
بر  اتیمال نیبنابرادارند،  یآلودگ یبرای کمتری یها تیمحدود، کنند 
 .(2020، 5)کوکسال و همکاران کنند یپرداخت نم یآلودگ

 قاتیاز تحق یکه تعداد محدود میریگ یم جهی، نت اتیبر اساس مرور ادب
اند. ه کرد لیو تحل هیرا تجز ستیز طیمح بیبر تخر هیاثرات اقتصاد سا

باعث  هیدهد که اقتصاد سا یمطالعات نشان م نیا جیاز نتا یرخب

                                                           
1 - Chen et al (2021) 
2 - Biswas et al (2012) 
3 - Shadow Economy 
4 - Ahmad et al (2021) 
5 -Koksal et al (2020) 

و  نیالگ ،شود. به عنوان مثال یم ندهیآال یانتشار گازها شیافزا
 یبر انتشار گازها هیاقتصاد سا ریتأث (2019)7ژو (2014) 6یاوزتونال

کوزنتس  ید که منحندنو نشان دا ندکرد لیو تحل هیرا تجز ندهیآال
راستا ، وانگ و  نیشود. در هم یفظ مل حشک U یطیمح

را مورد مطالعه  یو فساد بر آلودگ هیاقتصاد سا ریتأث (2019)8همکارانش
به طور قابل  هید که گسترش اندازه اقتصاد سانو اشاره کر ندقرار داد

و  کن،  نیدهد. همچن یم شیها را افزا ندهیآال هیتخل تیماه یتوجه
و اقتصاد  ی، ادغام اقتصاد یعموم یها هنیزر هیتأث( 2019) 9همکاران

ها  افتهی. ندقرار داد یرا مورد بررس یگلخانه ا یبر انتشار گازها هیسا
همه انتشارات ،  شیمنجر به افزا هیسهم اقتصاد سا شیکه افزا دادنشان 

 10هون ،  (1396)فطرس و کریمیشود.  یموارد م یبرخ یبه استثنا

از انتشار  یهوا ناش یبر آلودگ یمال تسایسو  هیاقتصاد سا ریتأث( 2020)

2CO  .که اقتصاد نتایج وی نشان داد را مورد مطالعه قرار داده است
 یمال استیس کیگذارد و  یم ریهوا تأث یبر آلودگ میطور مستق به هیسا

 را کاهش دهد.  یتواند آلودگ یگسترده م

 ندهیآال یانتشار گازها وتجارت  -2-2
 تاثیرگذارو دوجانبه ،  یمنطقه ا یتجار داتاهمع،  1980از اواخر دهه 

 زیادی مطالعاتاگرچه  .، به طور مداوم رشد کرده استستیز طیبر مح
 کرده اند یرا بررس ستیز طیمح بیوجود دارد که ارتباط تجارت و تخر

 ، ریاز آثار اخ یو شواهد مبهم است. در برخ ستین یها قطع افتهی، اما 
 طیدوستدار مح یفناور، روند انتقال  رتجاه تدهد ک ینشان م جینتا
 لیدر حال توسعه تسه یبه کشورها افتهیتوسعه  یرا از کشورها ستیز
محصوالت که تجارت  دادنشان  گرید قاتی، تحق برعکس .دکن یم

)نصیر  دارد ندهیآال یبر انتشار گازها یمنف ریتأثو صنعتی   یدیتول عمدتاً
 یآلودگ لیاز کشورها به دل یرخب ، بیتتر نیبه هم(. 11،2021و همکاران

 دچار یطیمح ستیتجارت ، از نظر ز یکاالها برا دیتول ندیاز فرآ یناش
 تیفیبر ک یمثبت و منف راتیتجارت تأث یبه طور کل .ضرر خواهند شد

 یکند که تعادل آن به مقررات هر کشور و آگاه یم جادیا ستیز طیمح
)شاه حسینی  دارد یگبستمردم و مسئوالن شرکت ها  یطیمح ستیز

 .(1396، وهمکاران

 ها ندهیاندازه بازار و انتشار آال -2-3
از طریق  اندازه بازار شیباعث افزا شهرهابه  ییروستاقال از مناطق انت

 ریدر کل تأثعمل  اینمداوم تعداد مصرف کنندگان شده است.  افزایش
 دارد. تعیبو بر هم زدن تعادل ط ستیز طیمح یداریبر پا یقابل توجه

 یپاسخگو یشهر یها رساختیشود رشد ز یباعث م ینیشهرنش
مصرف که تولید کننده آلودگی هستند، پر یکاالها یبرا دیجد یتقاضا
 هیرابطه را تجز نیمختلف ا سندگانینو (.12،2021)احمد وهمکاران نباشد
معکوس به  یرابطه ا (2017) 13و همکاران ژانگ کرده اند. لیو تحل
و  ائوی  کردند. دایکربن پ دیاکس یو انتشار د ینیشنهرش نیب Uشکل 

 یتواند انتشار گازها یم ینینشان داد که شهرنش (2018) 14همکاران

                                                           
6 - Elgin & Oztunali (2014) 
7 - Zhou (2019) 
8 - Wang et al (2019) 
9 - Canh et al (2019) 
10 - Huynh (2020) 
11 - Nasir et al (2021) 
12 - Ahmad et al (2021) 
13 - Zhang et al (2017) 
14 - Yao et al (2018) 
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در شهرها کاهش  شتریاثر با تمرکز ب نیرا کاهش دهد ، اگرچه ا ندهیآال
بر  ینیشهرنش ریحال ، اکثر مطالعات نشان دادند که تأث نی. با اابدی یم

، از  یطور کل به. مناطق متفاوت است ایورها ه کشروگ نیب 2COانتشار 
 ستیز طیمح تخریبکه اکثر مطالعات  میریگ یم جهی، نت اتیمرور ادب

حساب شده است  یرسم یکه در حساب ها یرسم یها تیرا از فعال
 ستیز طیمح بیمنابع پنهان تخر ریسا لیدهند و از تحل یم حیتوض

 د. ننک یصرف نظر م ینیرزمیمانند اقتصاد ز

   مواد و روش ها -3

 ییبا هدف شناسا ستیز طیمح یآلودگمربوط به بسیاری   مطالعات
 یانجام شده است. برا یخط یبا استفاده از مدل ها ندهیمنابع آال

استفاده  یخط ریروش غ در این مطالعه از ،  یا سهیمقا لیو تحل هیتجز
وجود  یخط ریغ یها ونیاستفاده از رگرس ی. دو استدالل براشده است

قبل و بعد از  یا بر آلودگهمتغیر  ری، تأث EKCدارد. اول ، در منطق 
را  یروش دی، با یخط ریبه دست آوردن اثر غ یآستانه متفاوت است. برا

توانند  یم یرهایآن را نشان دهد. دوم ، متغ یکه جنبه نظر دیاعمال کن
 یبر رو ها نومآزداشته باشند.  ندهیآال یناهمگن بر انتشار گازها ریتأث

شدن اطالعات  ی: شاخص جهانرهایدهد که متغ یاثرات آستانه نشان م
اثر آستانه هستند.  کی یداراو اقتصاد سایه  ، تجارت و اندازه بازار 

را به  ریمتغ چهار، ما هر  یبعد یاقتصادسنج ی، در برآوردها نیبنابرا
 یش هارو از دهاستفا تیاهم ،جیو نتا گرفته ایمعنوان آستانه در نظر 

  کرد. دییرا تأ یمنابع آلودگ ییشناسا یبرا یخط ریغ
 

 1ای آستانه ونیرگرس کردیرو -1-3
آستانه پانل  ونیروش رگرس کی، ما از (1999) 2هانسن بر اساس مطالعه

وابسته  ریآستانه و متغ یرهایمتغ نیب یخط ریکشف اثرات غ یبرا
ی و رفتار ختارسا با توجه به مباحث مهم شکست .میاستفاده کرد

های زمانی مختلف، اقتصاددانان به این نتیجه  منامتقارن متغیرها در رژی
توانند به تغییرات  رسیدند که عالوه بر متغیر زمان، متغیرهای دیگر می

زمانی، هر متغیر به  رژیمی دامن بزنند. به عبارتی در مباحث سری
ضرایب سایر ه و کردتواند نقش متغیر آستانه را ایفا  صورت بالقوه می

ه از رژیمی به رژیمی دیگر تغییر کند. رژیم متغیرها نسبت به متغیر آستان
 توسط دامنه مقادیر یکی از متغیرها در الگو یا خارج از الگو تعیین می

 است.  پارامتر این الگوها متغیر بوده و تابعی از رژیم تعریف شده. شود
ت متغیر ثابیک  بریض ( TAR) 3ای آستانهخود بازگشت  مدلدر 

)  گویند، وابسته است نبوده و به متغیر دیگری که به آن متغیر آستانه می
ها یا شکست ساختاری  . در این مدل تغییر در رژیم(2005، 4لی و وانگ

شود، به همین دلیل نیازی به  به صورت درونزا توسط مدل مشخص می
نیز اری اختمتغیر موهومی و یا بررسی جداگانه شکست سوارد کردن 

را با دو رژیم متفاوت مورد  TAR باشد. در این مطالعه مدل نمی
 .دادیمبررسی قرار 

 
(1)  

 

                                                           
1 - Threshold Regression 
2 - Hansen (1999) 
3 - . Threshold Auto Regression 
4 - lee & Wong (2005) 

مقدار آستانه خاص و  دهد و  یآستانه را نشان م ریمتغ  itqن که در آ
 است. یتصادف یعبارت خطا tε،  تیدر نها

و ته متغیرهای توضیحی در اغلب موارد شامل وقفه متغیرهای وابس  
 5وانگ و وانگ گردند. روش تخمین این الگو توسط ضیحی نیز میتو
اطالعات ارایه شده مبتنی بر روشهای جستجو و معیارهای ( 2021)

در مجموعه مقادیر ممکن آن   است. به ازای هر متغیر آستانه، مقدار
طوریکه مجموع مربعات باقیمانده حداقل شود. از  شود به تغییر داده می

قیب مبتنی برمتغیرهای مختلف آستانه، الگویی انتخاب ای رگوهمیان ال
معیار شوارتز( را حداقل کرده ) در اینجا  معیار انتخاب الگوشود که  می

 .باشد

،  رهایمتغ ریتأث لیو تحل هیتجز یمطالعه ، از مدل آستانه پانل برا نیدر ا
ر اندازه بازا ،(Trade( ، تجارت )IGIشدن اطالعات ) یشاخص جهان

(MS) (و اقتصاد سایهSE) استفاده از  یاصل . علتاستفاده شد
ها بر متغیر رینقطه ، تأث کیاست که ، از  نیآستانه ا یها ونیرگرس
زیست   یمنحن هیبر اساس نظر هیفرض نیوابسته متفاوت است. ا متغیر

مختلف از  قاتی، تحق محیط زیستاقتصاد در کوزنتس است. یطیمح
ثر بر وعوامل م نیب یخط ریارتباط غ سیبرر یآستانه برا ونیرگرس
 (.6،2021زاده و همکاران) عبداهلل کرده انداستفاده  یآلودگ

، شاخص  هی، اقتصاد سا کیفیت محیط زیست نیب ارتباط یبررس یبرا
 یاقتصادسنج یشدن اطالعات ، تجارت و اندازه بازار ، ما استراتژ یجهان

 کشور اعمال شد.  51 یبراله . هر مرحمیکرد میمرحله تقس چهاررا به 
ادغام و  بیترت یثابت بودن داده ها و بررس شیآزما ی، برااولدر مرحله 

 7فیشر واحدریشه  وندو آزماز  ما ، یجعل یها ونیاز رگرس یریجلوگ
(ADFو لین، لوین و چو  )نیو ناهمگ یمقطع یوابستگ برای  8 

 یمه سره هد کبو نیا ریشه واحدصفر آزمون  هیفرض. میکرداستفاده 
 آنها عبارت است از:معادله هستند که  شهیواحد ر یداده ها دارا

 

(2) 

 
  

از آنکه در  شی، که ب می، ما از آزمون دوم استفاده کرد نیعالوه بر ا
پانل در  کیثابت را در  ریمقاوم باشد، نوسانات غ یمقطع یبرابر وابستگ

 :دهدمی نشان آزمون را  نی( ا5معادله ). ردیگ ینظر م
(3) 

 
 

مشخص  (1999)9پدرونی و کائو، با استفاده از آزمون  دومدر مرحله 
آزمون  نیا .ریخ ایوجود دارد  هم انباشتگی رهایمتغ نیب ایکه آ میکرد

 ییایو از پو ردیگ یرا در نظر م یمقطع یو وابستگ مگنیمشکالت ناه
د ه بلنطابر لیو تحل هیتجز یمانده برا یباق ییایپو یبه جا یساختار

خطا است  حیپارامتر تصح ( ، 2در معادله ) کند. یمدت استفاده م

                                                           
5 -  Wang & Wang (2021) 
6 - Abdollahzadeh et al (2021) 
7 - ADF Fisher Chi-square 
8 - Levin  ،Lin & Chi (LLC) 
9 - Pedroni 
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 حیبرآورد شود. مدل تصح یحداقل مربعات معمول قیتواند از طر یکه م

 :بصورت زیر بیان شده است  یبرا یخطا
 
 
(5) 

 
 یا

 
 

ین ای ابر ،شد یکشورها بررس نیب یمقطع ی، وابستگ سوم در مرحله
 (2014) 1پسرانشده توسط  شنهادیپ یمقطع یدو آزمون وابستگ منظور

 همچنینو بزرگ سازگارتر است  Nو  یبا ناهمگون یرا که با داده ها
 هیرضف.  برده شدبه کار  ( 2016) 2رانو پس وسی، کاپتان یلیآزمون ب

 یوابستگ ،مدل یکند که خطاها یفرض م( 2014) رانصفر آزمون پس
 معادله آزمون پسران را نشان می دهد: ( 3د. معادله )دارن یفیضع یمقطع

 
(6) 

 
 

 ریآستانه پانل به شرح ز ونیرگرس مدل ،ه چهارم سرانجام ، در مرحل
 ساخته شد:

(7) 

 
 
 
 

 
  .دهند یمنطقه و زمان را نشان م بیبه ترت tو  iکه  ییجا

 

 و بحث نتایج -4

محیطی اقتصاد سایه ، یست این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات ز
هان کشور در حال توسعه ج 51ت و اندازه بازار در جهانی شدن ، تجار

انجام شده است. اثرات زیست محیطی از  2020تا 1990طی سالهای 
( PGEطریق گازهای آالینده بر حسب تن متریک برای هر نفر )

اد اندازه گیری شده است، همچنین متغیرهای مستقل عبارتند از: اقتص
(، شاخص SEیزرمینی)سایه( به عنوان درصد تولید سرانه واقعی )ز

(، تجارت به عنوان درصد تولید سرانه IGIجهانی سازی اطالعات )
( MSسال ) 64و  15( و اندازه بازار که توسط جمعیت بین TRواقعی )

اندازه گیری شده است. آمارهای مریوطه از صندوق بین المللی پول، 
( جمع آوری شد. KOFاقتصادی سوییس )سسه بانک جهانی و مو

ه حائز اهمیت قبل از شروع مدل سازی اقتصادی، یادآوری این نکت
است که تجزیه و تحلیل ایستایی مجموعه های داده پیشنهادی، پیش 
نیاز هرگونه تحلیل اقتصادی است، خصوصاً وقتی صحبت از داده های 

، قبل از برآورد راینکالن اقتصادی یا داده های مالی می شود. بناب
مدل، الزم است از تکنیک های آزمون ریشه واحد جهت جلوگیری از 

یون کاذب که ممکن است در صورت وجود متغیرها نامانا برآورد رگرس
شود، استفاده گردد. لذا، به این منظور در این مطالعه از آزمایشات ریشه 

 ست. استفاده شده ا  4(  و لین، لوین و چوADF) 3واحد فیشر

                                                           
1 - Pesaran (2014) 
2 - Bailey et al (2016) 
3 - ADF Fisher Chi-square 
4 - Levin  ،Lin & Chi (LLC) 

  ریشه واحد براساس آزمون (. نتایج آزمون1جدول )

ADF  وLLC 

 منبع: یافته های تحقیق

 
مدل با عرض ( نتایج  حاصل از آزمون ریشه واحد را در حالت 1جدول )

از مبدا و زمان نشان داده است. همانگونه که نتایج حاصل از این آزمون 
در سطح ایستا بوده و یا با یک بار تفاصل یا  ها نشان داد کلیه متغیرهای

( به ADFگیری ایستا شده اند. در سطح، نتایج آزمایش ریشه واحد )
ایستا هستند،  MSو  PGEدست آمده نشان داد که سری های 

هستند. عالوه بر این، مقادیر  I (1)سری TRو   SE  ،IGIهمچنین 
در تفاضل رها برای همه متغی LLCآماری بدست آمده در آزمون  

با توجه به نتایج آزمون های پایایی  ایستایی را نشان داد. مرتبه اول
(، برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب قبل از برآورد مدل، 1جدول )

بهتر است آزمون همجمعی جهت بررسی ارتباط بلند مدت بین کیفیت 
ام انج محیط زیست، اقتصاد سایه، جهانی سازی، تجارت و اندازه بازار 

گیرد تا پس از تایید وجود رابطه بلندمدت، الگوی موردنظر تخمین زده 
در دادههای پانل برای آزمون همجمعی، از آزمون همجمعی پانل  شود.

( استفاده شده است. پدرونی هفت 1999)6( و کائو2004) 5ونیدیتای پدر
ها، آماره همجمعی پانل را ارائه کرده است که چهار نوع از این آماره 

آماره همجعی پانل بوده و سه نوع دیگر آن نیز آماره های همجعی پانل 
ن پدرونی براساس آزمو میانگین گروهی هستند. آماره های آزمون

پسماندها بدست می آیند، بطوریکه اگر متغیرها هم انباشته باشند 
باقیماندها باید ایستا باشند و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی 

( نیز 1999آزمون کائو ).(1400، )عباسیان و همکاران د شدرد خواه
مشابه آزمون پدرونی فرضیه صفر را عدم وجود هممجعی در نظر می 

آزمون هم انباشتگی تعمیم یافته دیکی  ر خالف پدرونی، کائوگیرد اما ب

در هر مقطع همگن باشد  فولر را با فرض این که بردارهای هم انباشتگی
نتایج آزمون های همجمعی پدرونی و کائو در جدول  .سترا ارائه کرده ا

 ( نشان داده شده است.2)
 

 

                                                           
5 - Pedroni 
6 - Kao 

 
 متغیر

 LLCآزمون  ADFآزمون 

تفاضل  سطح
 مرتبه اول

تفاضل  سطح
 مرتبه اول

کیفیت محیط 

 (PGEزیست )

76/156* 

(000/0) 
- 2 

(977/0) 
24/4* 

(000/0) 

اقتصاد 

 (SE)سایه

87/62 
(999/0) 

77/188 * 
(000/0) 

65/5 
(000/1) 

61/11 * 

(000/0) 

شاخص جهانی 
سازی اطالعات 

(IGI) 

78/38 
(000/1) 

52/338 * 
(000/0) 

93/3 
(000/1) 

86/11* 

(000/0) 

 84/45 (TRتجارت )
(208/0) 

83/807 * 
(000/0) 

92/2 
(998/0) 

94/15- * 

(000/0) 

اندازه بازار 

(MS) 

68/223* 

(000/0) 
- 

 
945/0 

(827/0) 
66/12 * 

(000/0) 

 می باشد.  p- valueرانتز معرف داخل پ دعداا -
 را نشان می دهد. %1معنی داری در سطح  *
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 (. نتایج آزمون های همجمعی پدرونی و کائو2جدول )

 را نشان می دهد. %1معنی داری در سطح  *

 منبع : یافته های تحقیق

 

آماره های هفت گانه پدرونی در اساس  ل برنتایج آزمون همجمعی پان
و آماره  rho، آماره  پانل v( نشان داد که آماره های پانل 2جدول )
، فرض صفر مبنی بر عدم وجود بردار همجمعی را رد  rhoگروهی 

جهت بررسی  ppو آماره گروهی  ppکردند. در این خصوص آماره پانل 
تر می باشند.  طمینانبل او اظهار نظر دارای خواص بهتری بوده و قا

 -92/1( حاکی از آن است )2نتایج آزمون همجمعی کائو نیز در جدول )
= t .که فرض صفر مبنی بر عدم وجود بردار همجمعی رد شده است )

بنابراین می توان گفت که بین متغییر وابسته و متغییرهای مستقل یک 
مین انل تخرت پنظر به اینکه مدل به صو رابطه ی بلندمدت وجود دارد.

زده می شود، نخستین گام در تخمین های پانل دیتا تعیین قیود وارد 
شده بر مدل اقتصادسنجی است. به عبارت دیگر، ابتدا باید مشخص شود 
که رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی دارای عرض از مبداهای 
ناهمگن و شیب همگن است، یا اینکه فرضیه عرض از مبداهای 

ک در بین مقاطع پذیرفته می شود. بدین منظور، ب مشترو شیمشترک 
لیمر مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس فروض این آزمون،  F آزمون

از آماره جدول بزرگتر باشد، فرضیه صفر رد میشود و مدل  F اگر آماره
پنل است. در صورتی که روش مدل رگرسیون پانل تایید شود، الزم است 

هاسمن، روش مناسب )ثابت یا تصادفی( برای آزمون از  که با استفاده
تخمین مدل رگرسیون پانل مشخص شود. توزیع این آماره بر اساس 

طوری که با پذیرش فرضیه صفر،  درستی اثرهای تصادفی است، به
لیمر و  F شود. نتایج آزمون کارایی روش اثرهای تصادفی تایید می

حاکی از  Fج آزمون . نتایاست ( ارائه شده 3آزمون هاسمن در جدول )
می باشد.  %1وجود متفاوت بودن عرض از مبداهای مقاطع در سطح 

درواقع این آزمون نشان می دهد که روش مناسب برای برآرود مدل، 
 پانل دیتا می باشد. 

 
 

 لیمر و آزمون هاسمن F (. نتایج آزمون3جدول)

 نتیجه احتمال آماره آزمون متغیر

 تایید مدل پانل 000/0 27/235 لیمر Fآزمون 

 مدل اثرات ثابت 174/0 34/6 هاسمن

 منبع : یافته های تحقیق
 

در آزمون هاسمن نیز عدم پذیرش فرضیه صفر به معنای این است که 
بین جزء اخالل معادله و متغیرهای توضیحی هیچ ارتباطی وجود ندارد و 

جهانی شدن ود. باید مدل به روش داده های پانل با اثرات ثابت برآورد ش
کشورها باعث شده  و سایر فرآیندهای یکپارچه سازی و همکاری بین

. وابستگی بین کشورها کشورها باال باشد است که وابستگی متقابل بین 
به این معنی است که مقادیری که متغیرها در یک کشور می گیرند 

، ویژهمقادیری است که متغیرها در بقیه کشورها می گیرند. به تابعی از 
ریان اگر کشورها دارای مرز مشترک یا تحرک باالیی از مردم و ج

برای درک این واقعیت، از دو آزمون وابستگی در مقاطع   سرمایه باشند
مختلف پسران و بیلی، کاپتانیوس و پسران استفاده کردیم. نتایج جدول 

که شواهد کافی برای رد فرضیه استقالل صفر بین مقاطع ( نشان داد 4)
ر در پانل جهانی وجود دارد. بنابراین، وابستگی مقاطع باید درضی ع

 .برآوردهای بلندمدت گنجانده شود
 

 (. نتایج آزمون وابستگی مقطعی4جدول )

 Pesaran (2015) Bailey, Kapetanios متغییر

& Pesaran (2016) 

 احتمال آماره احتمال آماره

PGE 20/25 000/0 93/174 000/0 

SE 59/65 000/0 27/285 000/0 

IGI 98/162 000/0 68/513 000/0 

Trade 20/18 000/0 01/127 000/0 

MS 95/47 000/0 17/309 000/0 

 منبع : یافته های تحقیق
 

( را برای 1حاصل از تخمین معادله ) ( نتایج به دست آمده 5جدول )
نه، آستاکشورهای در حال توسعه ارائه داده است. در مدل اول، متغیر 

( است. نتایج نشان داد که تاثیر IGIاطالعات )شاخص جهانی سازی 
بر کیفیت محیط زیست مثبت و  IGIحد پایین و باالی آستانه اثر 

معنادار است. با افزایش شاخص جهانی سازی اطالعات به میزان یک 
درصد در کشورهای در حال توسعه، میزان کیفیت محیط زیست تا قبل 

س از عبور از حد آستانه و با درصد  و پ 019/0یزان به ماز حد آستانه 
درصد افزایش  033/0بهبود شاخص جهانی سازی اطالعات به میزان 

پیدا می کند. نتایج حکایت از آن دارد که همزمان با افزایش شدت 
توانسـته در کشـورهای   IGI آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی، 

ماید و از این مجرا شت آلودگی را تعدیل نانباتوسـعه یافته روند فزآینده 
در این مدل، اقتصاد سایه و اندازه بازار  .کیفیت محیطزیست بهبود یابد

باعث افزایش انتشار گازهای آالینده شده اند تأثیر این متغیرها از نظر 
آماری منفی و معنادار است. افزایش یک درصدی اقتصاد سایه و اندازه 

اهش کیفیت محیط درصد باعث ک 0003/0و  056/0بازار به ترتیب 
زیست شده اند. تجارت بسته به شرایطی می توانند موجب بهبود کیفیت 
و یا کاهش کیفیت محیط زیست گردد، در این مطالعه و مدل اول نشان 

داده شد تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کیفیت محیط زیست دارد،  
ثر مطلوب و درآمد را افزایش دهد، اازآنجایی که تجارت می تواند تولید 

با عرض از مبدا  با عرض از مبدا آماره آزمون
 و روند

بدون عرض از مبدا 
 وروند

 در بین ابعاد

 V 89/0 (184/0) 2- (997/0) 35/2- (990/0)آماره پانل 

ه  پانل ارآم

rho 

56/0- (287) 87/1 (969/0) 68/0 (752/0) 

 -pp 30/10پانل آماره 
(000/0 )* 

11/11- 
(000/0 )* 

06/4- (000/0 )* 

اماره پانل 

ADF 

33/3- (000/0 )
* 

92/3- (000/0 )
* 

10/2 (982/0 ) 

 درمیان ابعاد

آماره گروهی 

rho 

25/3 (999/0) 97/4 (000/1) 06/4 (000/1) 

گروهی ه ارآم

pp 

07/6- (000/0 )
* 

92/6- (000/0 )
* 

39/2- (008/0 )* 

آماره گروهی 

ADF 

82/1- (033/0 ) 43/2- (007/0 )
* 

30/1 (904/0 )* 

 آزمون  همجمعی کائو

 *ADF 92/1- (270/0 )آزمون 
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تجارت بر تولید باکاهش انتشار آلودگی نیز همراه است و عمده کاهش 
انتشار آلودگی پس از افزایش تجارت ناشی از تغییردر ترکیب محصوالت 

فنی(  -تولیدی تا افزایش سطح تولید و نوع تکنولوژی تولید )اثر مقیاسی
یک مدل دوم، زمانی که تجارت در کشورهای در حال توسعه است. در 

متغیر آستانه باشد، تاثیر حد پایین و باالی آستانه تجارت معنادار اما 
منجر به بهبود  67/85متفاوت است. افزایش تجارت تا قبل از حد آستانه 

کیفیت محیط زیست می شود اما با افزایش تجارت و عبور از حد آستانه 
کیفیت محیط زیست خواهد ، افزایش تجارت اثری منفی بر  67/85
شت. تجارت می تواند به علت فشار رقابتی بیشتر یا دسترسی بیشتر به دا

تکنولوژی، انتشار گازهای آالینده را کاهش دهد، اما سطوح باالتر 
تجارت به معنای نیاز هر چه بیشتر به نهاده ها و در نتیجه منابع طبیعی 

اثری منفی بر محیط  برای افزایش تولید است، افزایش مقیاس تولید
همچنین تأثیر مثبت و  IGIکشورها در حال توسعه دارد. زیست 

معناداری بر محیط زیست دارد، در حالی که اقتصاد سایه و اندازه بازار 
تأثیر منفی بر محیط زیست دارند. در مدل سوم، اندازه بازار متغیر آستانه 

منجر  11861د آستانه است، متوجه شدیم افزایش اندازه بازار تا قبل از ح

هبود کیفیت محیط زیست می شود اما با افزایش اندازه بازار و عبور به ب
، افزایش اندازه بازار اثری منفی بر کیفیت محیط  11861از حد آستانه 

زیست خواهد داشت. شاخص جهانی سازی اطالعات و تجارت تاثیر 
مثبت  و اقتصاد سایه تاثیر منفی بر محیط زیست دارند. در مدل چهارم، 

 SE یه متغیر آستانه است. تاثیر حد پایین و باالی آستانه اثراقتصاد سا
می توان پی برد که بر کیفیت محیط زیست منفی و معنادار است، 

فعالیت های مرتبط با اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه زیاد 
است، اما آنها فعالیت هایی با مهارت پایین هستند. واضح است که اگر 

می و مخفیانه کم مهارت باشد، تأثیر آن بر انتشار های غیررسفعالیت
ها نیز باید اندک باشد. در کشورهای در حال توسعه، فعالیت های آالینده

اقتصاد سایه باید در ردپای اکولوژیکی بیشتر از انتشار آالینده ها قابل 
مدل، جهانی سازی اطالعات و تجارت باعث  در این مشاهده باشد.

آالینده شده اند تأثیر این متغیرها از نظر آماری  یکاهش انتشار گازها
، منفی و معنی دار 009/0مثبت و معنادار است. مقدار ضریب اندازه بازار 

 می باشد.

 (. برآورد ضرایب رگرسیون آستانه5جدول )

 SE: آستانه =  4مدل  MS: آستانه =  3مدل  Trade: آستانه = 2مدل  IGI: آستانه = 1مدل 

 ضرایب متغییر ضرایب متغییر ضرایب متغییر ایبضر متغییر

IGIit<70 019/0 

(001/0) 
TRit<85/67 034/0 

(000/0) 
MSit<11861 0003/0 

(000/0) 
SE<36 170/0- 

(000/0) 

IGIit≥70 033/0 
(000/0) 

TRit≥ 85/67  007/0- 
(040/0) 

MSit≥11861 0004/0- 
(000/0) 

SE≥36 078/0- 
(000/0) 

SE 056/0- 
(000/0) 

SE 109/0- 
(000/0) 

SE 046/0- 
(000/0) 

SE - 

IGI - IGI 022/0 
(000/0) 

IGI 065/0 
(000/0) 

IGI 049/0 
(000/0) 

Trade 007/0 
(002/0) 

Trade - Trade 013/0 
(000/0) 

Trade 003/0 
(000/0) 

MS 0003/0- 
(000/0) 

MS 0004/0- 
(000/0) 

MS - MS 009/0- 
(000/0) 

C 44/3 
(000/0) 

C 67/3 
(000/0) 

C 22/2 
(000/0) 

C 408/5 
(000/0) 

2R 2 173/0 تعدیل شدهR 2 201/0 تعدیل شدهR 2 296/0 تعدیل شدهR 212/0 تعدیل شده 

 1443 نعداد مشاهدات 1443 نعداد مشاهدات 1443 نعداد مشاهدات 1443 نعداد مشاهدات

 منبع : یافته های تحقیق

 
( SEن داد که اقتصاد سایه )کلی، نتایج حاصل از برآورد نشابه طور 

وزن بیشتری در خروجی دارد و انتشار گازهای آالینده افزایش می 
زیست یابد. تولید در اقتصاد سایه کشورها منجر به عدم رعایت قوانین 

محیطی توسط بنگاه ها و در نتیجه افزایش فشارهای زیست محیطی 
به شما   مزیت اصلی استفاده از روش آستانه این است که .می شود

این امکان  را می دهد که  غیرخطی بودن رابطه بین انتشار گازهای 
عالوه بر  آالینده، جهانی شدن، تجارت و اندازه بازار را بررسی نمایید و

ناخت دقیق، نقطه عطف متغیرهای آستانه را امکان پذیر می این، ش
 سازد.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -5
ازهای آالینده جهانی همچنان مهم در اقتصاد محیط زیست، انتشار گ

و مورد تحلیل قرار دارد. مطالعه حاضر بدلیل گنجاندن اقتصاد سایه به 

تعیین کننده آلودگی زیست محیطی، کمک قابل  عنوان یک عامل
توجهی به ادبیات، تحلیل های تجربی و سیاست گذاران ارائه می 

ی به اقتصاد هایی را که از اقتصاد رسمدهد. اقتصاد سایه، فعالیت
های محیطی یا پرداخت مالیاتغیررسمی برای فرار از مقررات زیست

ود که به طور مخفیانه به شاند را شامل میمحیطی منتقل شدهزیست
رسانند. اگرچه این به زمان و اقتصاد هر کشور محیط زیست آسیب می

تر باشد، افزایش کل هرچه اقتصاد سایه کشوری بزرگ بستگی دارد اما
ای  نیز بیشتر می باشد، چنین مشاهداتی ناشی انتشار گازهای گلخانه

یست محیطی از این واقعیت است که اقتصاد سایه توسط مقررات ز
همچنین کنترل ها را تقریباً غیرممکن می کند و  محدود نمی شود،

منحنی زیست  بنابراین تا حد زیادی بر محیط زیست تأثیر می گذارد. 
چارچوب نظری قوی برای تجزیه و تحلیل محیطی کوزنتس یک 

ارائه می دهد که امکان بررسی و تحلیل برای منابع جدید آلودگی 
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لذا در این تحقیق، اثر ترکیبی اقتصاد سایه، می کند. محیطی را فراهم 
جهانی شدن اطالعات، تجارت و اندازه بازار بر کیفیت محیط زیست 

رار گرفت. نتایج نشان داد غیرخطی مورد بررسی ق با استفاده از روش
 IGIکه وقتی متغیرآستانه، شاخص جهانی سازی اطالعات باشد، اثر 

معنادار است. اقتصاد سایه و اندازه  بر کیفیت محیط زیست مثبت و
بازار باعث افزایش انتشار گازهای آالینده می شوند و تجارت آنها را 

تغیر آستانه کاهش می دهد. به همین ترتیب، متوجه شدیم که وقتی م
تجارت باشد، اثر حد پایین آستانه مثبت و حد باال نیز منفی و معنادار 

بل توجهی بر انتشار آلودگی دارد. همچنین تأثیر مثبت و قا IGIاست. 
نتایج مشابهی با مدل قبلی در مورد اقتصاد سایه و اندازه بازار به دست 

د، تاثیرات منفی فقط  آمده است. زمانی که اندازه بازار متغیر آستانه باش
در حد پایین آستانه به دست می آید. نتایج نشان داد شاخص جهانی 

ثبت  و اقتصاد سایه تاثیر منفی بر سازی اطالعات و تجارت تاثیر م
محیط زیست دارند. در نهایت هنگامی که  اقتصاد سایه متغیر آستانه 

محیط زیست بر کیفیت  SE است. تاثیر حد پایین و باالی آستانه، اثر
منفی و معنادار است، جهانی سازی اطالعات و تجارت باعث کاهش 

زار منفی و معنی دار می انتشار گازهای آالینده شده اند و  اندازه با
(، 2016)1باشد. نتایج مدل غیر خطی با نتایج شهباز و همکاران

( و اولکاک و 2021)3(، جیانگ و همکاران2020)2هوهانگ و دوان
( مطابقت دارد، این نویسندگان از متغیر جهانی شدن 0202) 4همکاران

استفاده کردند. آنها به این سیاسی و اقتصادی به عنوان متغیر آستانه 
نتیجه رسیدند که جهانی شدن ارتباط غیرخطی با انتشار گازهای 
آالینده دارد، اگرچه به سطح درآمد کشورها بستگی دارد. با این حال، 

متفاوت است. با توجه به تاثیر منفی اندازه بازار معیارهای جهانی شدن 
و همکاران  اولکاک ا، نتایج ب3به عنوان یک متغیر آستانه در مدل 

 ( نزدیکتر است.2021) 5نتایج به نتایج هائو و همکاران مطابقت ندارد. 

از آنجایی که تأثیر منفی شهرنشینی بر انتشار آلودگی ممکن است 
های اخیر با افزایش صنعت شده در سال های اتخاذناشی از سیاست

د. دو و های صنعتی باشثالث به دلیل بهبود فناوری و تعدیل سیاست
( دریافتند که میزان تاثیر شاخص شهرنشینی در انتشار 2018) 6شیا

تجارت همچنین در تعیین انتشار  .گازهای گلخانه ای مثبت است
اثر تجارت بر  هآلودگی مهم است، اگرچه این مطالعه نشان داد ک

 7انتشار گازهای گلخانه ای کوچک و منفی است. یوان و همکاران
مزیت اصلی استفاده از روش  .( نتایج مشابهی به دست آوردند2015)

آستانه این است که به شما امکان می دهد  که به غیرخطی بودن 
رابطه بین انتشار گازهای آالینده، جهانی شدن، تجارت و اندازه بازار 

عالوه بر این، شناخت دقیق نقطه عطف متغیرهای آستانه را  ببرید. پی
د. بنابراین برای سیاست گذاران، این اطالعات برای ممکن می ساز

طراحی سیاست هایی برای کاهش آلودگی محیط زیست بر اساس 

                                                           
1 - Shahbaz et al (2016) 
2 - Huang & Duan (2020) 
3 - Jiang et al (2021) 
4 - Ulucak et al (202) 
5 - Hao et al (2021) 
6 - Du & Xia (2018) 
7 - Yuan (2015) 

ناهمگونی کشورها مهم می باشد.  لذا با توجه به نتایج حاصل شده، 
 ائه شده است:رپیشنهاداتی به شرح ذیل ا

های حسابداری ملی را افزایش تعداد ممیزیپیشنهاد می شود  -الف
داد تا از جابجایی فعالیت های تولیدی از بخش رسمی به غیررسمی 

های تولید، جلوگیری شود و همچنین بمنظور تشویق و کاهش هزینه
گیرند، های پاک را به کار میهایی که فناوریکاهش مالیات بر شرکت

 م پذیرد.اانج
قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های تجارت عادالنه، ایجاد  -ب

توسعه طرح های همکاری بین المللی برای کاهش اقتصاد سایه و 
نابرابری های منطقه ای در سطوح تخریب محیط زیست ضروری 
است. جهانی شدن میزان انتشار گازهای آالینده را تعیین می کند. 

که ن در هر کشور متفاوت است، و کسانی آواضح است که تأثیر 
همچنان عقب هستند، نمی توانند امیدی به کاهش آلودگی داشته 

 باشند.
المللی و های توسعه بینهای مسئوالن سازمانیکی از چالش -ج

ها و گسترش پوشش زمانی مؤسسات آماری ملی، بهبود کیفیت داده
ماد، جستجو برای تاست. بدون دسترسی به داده های باز و قابل اع

زیست به تجزیه و تحلیل های قدیمی و با منابع تخریب محیط 
  .کاربرد کمی در زمینه واقعی محدود می شود



  5092-5082 ، صفحه1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال 

5089 

 

 منابع
طالعه مـوردی مالملل بر انتشار کربن؛ (. بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین1396, علی, مروت, حبیب. )شاه حسینی, سمیه, فریدزاد -

 .143-176، 17(65، )پژوهشنامه اقتصادی .منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت
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Abstract  
Achieving environmentally sustainable development goals requires identifying new sources of 

environmental degradation. Therefore, in this study, the impact of shadow economy, information 

globalization, trade and market size on emissions during the years 1990-2020 in developing countries 

has been investigated using the Threshold (TAR) model. The results showed that in the short and long 

term, the shadow economy has a negative impact on environmental pollution in developing countries. 

In the long run, the co-integration results showed a long-term relationship between the variables in the 

study. The existence of a long-term relationship between the variables showed that with the increase 

of the shadow economy, the emission of polluting gases also increased. In the long run, policymakers 

can use the shadow economy as a tool to influence environmental pollution. In addition, the effect of 

the threshold index of globalization, trade, market size and shadow economy were estimated in four 

models. In general, the results of the estimation showed that the shadow economy (SE) has more 

weight in the output and the emission of pollutant gases increases. Therefore, environmental 

policymakers and planners to reduce emissions should consider informal and covert activities to make 

regulations more effective for the environment, as well as the globalization of information and trade 

to improve the performance of companies and individuals. 

Introduction  
Globalization has substantially impacted economic, social, and political aspects in all countries of the 

world through trade, capital flows, and technology transfer. Since the industrial revolution, 

governments, to increase their income, have continuously increased the extraction and consumption of 

renewable and non-renewable resources. There is a close relationship between economic 

development, trade, urbanization, energy consumption, financial development, foreign direct 

investment and the use of natural resources. Therefore, there has been an escalation in consumption, 

and therefore in production to meet demand, which directly impacts the environment. However, 

several of these determinants are quantified in the legally established commercial and productive 

activities regulated and not regulated in terms of environmental impact, although they generate 

polluting gas emissions. This fact raises the need to investigate new determinants of pollution since 

the identification of new sources of environmental degradation can be used for the analysis of 

mitigation measures. In this sense, the shadow economy constitutes a source of contamination of the 

countries’ environment regardless of the level of development. The shadow economy includes all 

unrecorded activities outside the framework of public and private sector establishments. Thus, the 

shadow economy can be a hidden determinant of polluting gas emissions due to its ability to avoid 

environmental regulation policies. In this sense, the shadow economy as a source of pollution persists 

despite the internationalization of production that has fostered globalization and the growth of the 

market’s size. Therefore, the governments of various countries, especially those of developing 

countries, are looking for effective ways to deal with the large shadow economy, understanding its 

drivers and also trying to reduce high levels of pollution derived from this activity. In this context, this 

research aims to examine the environmental impact of the shadow economy, globalization, trade, and 

the market size using a sample of 51 developing countries during 1990–2020. 

Methodology  

https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=190279&_au=Arash++Sadri++Jahanshahi&lang=en
mailto:abbasian@cmu.ac.ir
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Our interest is to study the environmental impact of the shadow economy, globalization, trade, and 

market size in 51 developing countries. The period analyzed in this research is between 1990–2020. 

The environmental impact is measured through polluting gases in metric tons per person (PEG). The 

independent variables are the black economy as a percentage of real product per capita (SE), the KOF 

globalization index, trade as a percentage of real product per capita (T), and the size of the market 

measured by the population between 15 and 64 years. Following Hansen, we employed a panel 

threshold regression approach to explore the non-linear effects between the threshold variables and 

the dependent variable. In this study, the panel threshold model was used to analyze the impact of 

three threshold variables, informational globalization index (IGI), trade (T), and market size (MS). 

The main argument supporting the use of threshold regressions is that, from a point, the impact of the 

regressors on the dependent is different. This hypothesis is based on the theory of the environmental 

Kuznets curve. In environmental economics, various investigations use threshold regressions to assess 

the nonlinear link between factors that influence pollution and emissions. The panel threshold 

regression model was constructed as follows: 
 

 
where i and t represent the region and time respectively, qit represents the threshold variable, and γ is 

the specific threshold value. I[0] is the exponential function when the condition is true, the value is 1, 

and 0 in another case, and, finally, εit is the random error term. 

 

Conclusion  

The present study provides a significant contribution to both the literature, empirical analyses, and 

policymakers, since the first contribution is the inclusion of the shadow economy as a determinant of 

environmental pollution. Activities that moved from the formal to the informal economy to evade 

environmental regulations or payment of environmental taxes were included and are clandestinely 

damaging the environment. In environmental economics, global polluting gas emissions continue to 

be under solid attention and analysis; the larger the shadow economy, the greater the increases in total 

emissions from emissions, although this will depend on time and each country’s economies. Such 

observations result from the fact that the shadow economy is not constrained by environmental 

regulations, making controls almost impossible and therefore impacting the environment to a greater 

extent. The environmental Kuznets curve offers a robust theoretical framework for analysis that 

allows guiding the search for new sources of environmental pollution. The idea that environmental 

pollution is a problem that will be resolved with economic development does not necessarily have 

empirical support in all contexts and particularly in developing countries, which continue to pollute to 

maintain the economic growth necessary to achieve the social objects. The second contribution of this 

research is analyzing the combined effect of the shadow economy, globalization, trade, and market 

size using non-linear methods. Therefore, it extends the current literature to previous studies by 

further documenting the differences in the effects of globalization, trade, and market size on 

emissions. The results show that when the threshold variable is an indicator of information 

globalization, the effect of IGI on environmental quality is positive and significant. The shadow 

economy and market size increase emissions and reduce their trade. Similarly, we found that when the 

trade threshold variable is, the effect of the lower threshold is positive and the upper limit is negative 

and significant. IGI also has a significant positive effect on the spread of infection. Similar results are 

obtained with the previous model in terms of shadow economy and market size. When the market size 

is a threshold variable, the negative effects are only below the threshold. The results showed that the 

index of globalization of information and trade has a positive impact and the shadow economy has a 

negative impact on the environment. Finally, when the shadow economy is a threshold variable. The 

effect of the lower and upper thresholds, the effect of SE on the quality of the environment is negative 

and significant, the globalization of information and trade has reduced emissions and the size of the 

market is negative and significant. 

Keywords  
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