
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المللي انرژي، كنفرانس بينگزارش اولين 

 ماليه و اقتصاد كالن

 (1396آذرماه  -مون پلیهفرانسه، )

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن آغازین

 رشااام يت، ااا   در حاااحا حح ااا    
مناااحي  د ااااممح  تقح اااح يااا ا   افاااشا  

يهااح و شاام  د   طب ،ااو د يااژ د اا        
تغ  اا  ايماا م  ااحمهمع  يااژ انااعا  اعاماا     
تحث  گااا ار يااا  تااااعب  يحم،اااژ ي ااا    

كاژ ياو    ياژ مااا ا ا     شنحاتژ شم  اس .
از داي، اا    ا سااح  فهاام  ياا د  شااعد كااژ   
د اغمااد د اامگح    يااعد  هتااعار   حكحماا  

چ اام   هااح  مغااح   د مت ااحد  دريااحر    
    گااح   فهاام  ديااعد داردا ااماز ي اا    

  غحز اعاهم شم. ف   نم تاعا ي   
هاح    ک رد  ساهژ ا ا  كاژ ف،ح  ا     

  ايتصااحد  د در راسااتح  تعساا،ژ ا سااح و 

ساابد   ااعدگو د يهبااعد شاا ا د ز اامگو  
 .اس تخ  د ما د ز س  شم  

  ي  حمااژسااحزمح    گااشار  ياا  يح ااژ 
ماااا د ز سااا  ساااحزمح  ممااا  متاااام     

(UNEP) اااوافاااشا   گحزهاااح  گمخح اااژ  

  ااااعدگو د امااا  ا اااامو   ياااژ انااااعا  
 ااام  شام  اسا .   تخ  د ماا د ز سا    

تاا    مهاام هااح  فساا مو ف سااعا  اا   
يااعد  د   ااوگحزهااح  گمخح ااژ  احماا  تع  اام 

  گاا   شاام  كاا   يااژ نجاا  ا اا  مع ااع  م
 تغ   ا     د هعا و شم  اس . زم   د

از منظاا  ادي ااح   ا اا  چااح   يااشر   
  در داياااا   ااااعاو هش نااااژ    ايتصااااحد

يااااا ا  ك اااااعرهح ا اااااحفو ايتتاااااحاو 



 

در  اااعرتو كاااژ  د شاااعدماساااع  ماااو
تع  اااام  ويااااح  ش نراهب دهااااح و ياااا ا  

ژ يااااح  ياااا    يااااهااااح  تجم ما اااا   
تااا  هاااح  فسااا مو   اااعد يااا   ساااعا 

درگ ااا   2050ك اااعرهح  يهاااح  تاااح ساااحا  
  ز سااا  ما هاااو  يسااا حر ز اااحد م اااهم  

   اعاهنم شم.ايتصحد   س حسو د  ايتتحاو 
هااح  متاامادا ينااحي  ا اا   هااو از شاا ع  

هاااح  ز سااا   يااا ا  اااا دا از چاااح    
هااح  ما هااو يهااح  افااشا   تع  اام ا اا    

كاااژ در حاااحا حح ااا  اسااا  تجم ميااا    
در ساابم ا اا    يهااح و   در اام 10سااهم 

 . در م( 90هح  فس مو )سعا  دارد
ك ااعرهح  رد  د  اا  سااهژ ا اا  كااژ   

در داحاامهح   هااحد   در سااهک كاام  د  
  ح ااح  در يااژ منظااعر ادامااژسااهک ااا د 

ريااااحيتو د تغ  ااا ا  شاااا ا د   هاااح  يحزار
اااعد هااح  راهباا د  ي  حمااژيح اام  ما هااو 

درسااتو   يااژ را در حااعز  مااا د ز ساا    
توجه  رهت تیررهتمح طیر ه       تب     تح نم.

رر جومنهه  عههه ب رههت ر عههور ع   ههتر   
هههو  سههع  ماهه مزی ط زهه  گونههوگو   

ههههو  رویمرزهههور     رقهههور    قور رههه  
  تولره   ههو رزه   ع  روت   ر عهور رتنوطه   
رر شههتمزب رههویمر    اههت م طیالههو ح
تاا  ساا مح ژ د ياا  رقههور   موطههذ  جهه   

 .شعدگست   يحزار كسد د كحر مو

تع ااااا اح  د ارتباااااح  ياااااح ا ااااا  
  ا اا     تن حتنااو د متقحياا  ياا   مع  ااژ 

در سااهک ك ااعرهح  مح  ااژ د ايتصااحد كاام  
   يااا ا   خسااات  ا تمااا   يااا  د يحم،اااژ

 ا تمماااويااا   در ساااهکكن  ا ساااو م تباااژ 
ااااح و كساااد د كاااحر   معسساااژ تعساااد

شاااه  ماااع  يم اااژ ي گاااشار شااام. در ا ااا   
 -كن ااا ا ر در يح اااد مقاااحب  امتاااو   

ي ده ااااااو د تجااااااحر  ماااااام   تو د   
  هااح   معزشااوار  ي اااو كحرگااح شي گاا

ا اا     مح  ااژ د ايتصااحد كاام  هااح  مع  ااژ
ا تممااو يااژ ت صاا    قاام د    در سااهک ياا   

 ي رسو شم. 
رد  ياا  اسااح    عشااتحر ياا   ا اا  در 

-مسااتنما  كن اا ا ر د شاا ك  در سااح   

  مقااحب  د ح ااعر ف،ااحا در  هااح  ارا ااژ
 ااو از  ا اا  كحرگحهااح  تخصصااو ام ااژ

در  .كن اا ا ر ته ااژ د تب اا   شاام  اساا     
شااعد كااژ يح ااح  يااژ ا اا   هتااژ اشااحر  مااو  

تاايث   تع  اام "مقح ااژ  ع ساانمگح  يااح انااعا  
مصاااا ف ا اااا        حاااااح خ داامااااو  

تجااحر   د سااحاتحر  اان،تو ياا  اتمهاا د    
ما هااااو ك ااااعرهح  ا ااااع     ز ساااا 

در سااح   ا اامو كن اا ا ر ارا ااژ   "اديااک
 ا ا   تاح     ع سانمگح  ام مدار ام كاژ     شم.

تاق ااار يااا ا   رفااا  م اااهم  ز سااا   
  ما هو ك عر كحرسحز يعد  يحشم. 
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 رانسهفنمایی از کشور 

است. فرانسه  اروپای غربییکی از کشورهای  1فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه 

دو باشد ) می اقیانوس اطلسو  دریای مدیترانهیکی از سه کشوری است که دارای سواحلی در 

این کشور، در زبان فرانسوی به آن لقب  ی(. به دلیل شکل نقشهمراکشو  اسپانیایگر کشور د

 .(1-1)شکل  اند داده ضلعی  شش

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی اروپادر قاره : موقعیت جغرافیایی کشور فرانسه1-1شکل 

 

و همچنین  اروپا یاتحادیهو  اروپای غربیترین کشور  مساحت، فرانسه بزرگ یبر پایه

 ۶۷شود. جمعیت فرانسه در حال حاضر اروپا محسوب می یسومین کشور بزرگ در  قاره

. مرکز داردقرار پس از آلمان اروپا  یدومین کشور پرجمعیت در اتحادیه یدر رتبه نفرمیلیون 

ترین شهر این کشور و مرکز اصلی تجارت و فرهنگ  بزرگ که است پاریسفرانسه، شهر 

 فرانسه است. 

، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیکغربی دارای مرزهای مشترک با   فرانسه از شمال و شمال

هزار کیلومترمربع است  54۷است. مساحت این کشور  آندوراو  اسپانیا، موناکو، ایتالیا، سوییس

های طبیعی بسیاری مانند  ی اروپا است. فرانسه دارای جاذبهو پهناورترین کشور اتحادیه

عمده مربوط به طور مالی و غربی و مناظر کوهستانی که به های ساحلی در مناطق ش جاذبه

و  های شمالی و شمال شرقی فرانسه دارای آب  در بخش شرقی است. بخش آلپهای  کوه رشته

های غربی  دارند. بخش ییمدیترانه یو هوای  آبهای جنوبی نیز هوای معتدل است. بخش

                                                 
1
 Repubhclique Francaise 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4%E2%80%8C%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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های معتدل و  زمستان، دارای میزان بارش باال، یعنی است اقلیم اقیانوسیفرانسه دارای 

هایی سرد  هایی گرم و گاهی طوفانی و زمستان . سایر مناطق از تابستاناستهای گرم  تابستان

 است.  1-1های کالن و اقتصادی فرانسه منطبق بر جدول برخی از مشخصه ردارند.برخو

 
 2016های کالن و اقتصادی فرانسه در پایان سال : برخی مشخصه1-1جدول 

 ارزش مقیاس عنوان

 11۶     نفر/کیلومترمربع تراکم جمعیت

 2.4۶۶ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی

 3۶.805 دالر  تولید )نفر( یسرانه

 30.1 درصد ضریب جینی

 0.89۷ بی مقیاس ی انسانیشاخص توسعه

 4۷.۷ درصد سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی

 2.05 درصد سهم مالیات سبز در تولید ناخالص داخلی

 

ترین کانون پرورش بسیاری از هنرمندان، ین کشور، تبدیل به مهمدر طول تاریخ ا

دایش و تا جایی که این کشور را مرکز پی بودههای گوناگون  اندیشمندان و دانشمندان در زمینه

میراث ترین بیش یکشور دارنده چهارمین. فرانسه اندب دادهقشکوفایی فرهنگ مدرن جهان ل

از این توریست  میلیون 83هر ساله بیش از در جهان است که به همین دلیل،  جهانی یونسکو

  کنند.کشور بازدید می

است که قدرت اقتصادی زیادی دارد. از دید  های توسعه یافتهکشورفرانسه یکی از 

 هفتم جهان است. یرتبه ری قدرت خریدبراباقتصادی، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و از نظر 

توان از کشورهای پیشرو دانست. استانداردهای  المللی، فرانسه را می استانداردهای بیناز منظر 

 شاخص باالی توسعه انسانیباالی زندگی، تحصیالت، سالمت، امید به زندگی، آزادی و 

از کشورهای  کند. فرانسه همچنین آل برای زندگی معرفی می فرانسه را از جمله کشورهای ایده

باشد.  یم شورای امنیت سازمان ملل میبوده و یکی از پنج عضو دا سازمان ملل متحد بنیانگذار

سازمان ، ناتو، بیست گروه، گروه هشت مانندالمللی  ین در چندین گروه و نهاد بینفرانسه همچن

التین عضویت دارد. این  یو اتحادیه سازمان تجارت جهانی، اقتصادی هایهمکارتوسعه و 

 بوده است. اروپا یاتحادیهسیس اکشور همچنین از کشورهای پیشرو در ت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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برای خود یک  19۷1فرانسه یکی از نخستین کشورهای جهان است که در سال 

که فرانسه یکی از کشورهای  خانه در رابطه با محیط زیست ایجاد کرد. همچنین با این وزارت

اکسیدکربن را دی یتولیدکننده هفدهم یرتبه یشود، ولی دارنده می محسوبصنعتی جهان 

 جای گرفته استرالیاو  کانادادر جهان است و در کنار کشورهای کم جمعیت جهان چون 

فرانسه ششمین کشور آگاه و هشیار  (،2012و کلمبیا ) دانشگاه ییلارش دو زگی پایه بر .است

 هفتم بود که آن یمنتشر شده بود، رتبه 2011ال سمحیط زیست است. در گزارش  یدر زمینه

 دهد.یک رتبه رشد را نشان می

 

 شهر مون پلیه

3روسیون-النگ دوک  یدر ناحیه2مرکز استان هرو 1پلیه مون
واقع  فرانسهجنوب  در 

5و بزیه 4زاست. این شهر بین شهرهای نیم
مدیترانه و نه  یقرار دارد. این شهر در نزدیکی حوزه 

دریای مدیترانه قرار دارد. فاصله این کیلومتری  10این شهر در  چندان دور از پاریس قرار دارد.

 پاریسکیلومتر و  305 لیونکیلومتر،  248 تولوزکیلومتر، 1۶8 مارسیکیلومتر،  54 زشهر تا نیم

 کیلومتر است. ۷50

های پیشرفته علمی و خدماتی پیرامون ر مبنای فعالیتپولیه اقتصادی را ب مونشهر 

 سافت -پی سی  ،8، آلستوم۷، پالم۶، دلمای.بی.ا هایی چونشرکت
  بنیان گذاشته 10یباهور9

سیری و مناطق گرممحصوالت های بسیار دیگری نیز مانند کشاورزی تخصصهمچنین است. 

 است.  این شهر گسترش یافتهوری اطالعات در آیی، بهداشت، محیط زیست، فنمدیترانه

ها پژوهشکده در  عالی مهندسی و ده یمدرسه 5دانشگاه،  3 در شصت هزار دانشجو،

پولیه از هر چهار نفر یک نفر  پویایی و کیفیت زندگی این شهر مشارکت دارند. در مون

                                                 
1
 Montpellier 

2
 Herault 

3
 Languedoc- Roussillon 

4 
Nimes 

5
 Beziers 

6
 DELL 

7
 Palm Computing 

8
 Alstom Inforud 

9
 PC Soft 

10
 Horiba 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 المللی تحقیقات و آموزش عالی کشاورزی با بیش ، قطب بین1پلیس آگرومرکز  دانشجو است.

ی آن پولیه و حومه در مون سینیتکنپژوهشگر، مدرس و  3000واحد و آزمایشگاه،  200از 

اقتصادی و اجتماعی مناطق  یدهتحقیقات گستر ات این مرکزموضوع تربیشاستقرار دارند. 

 سیری است.یی و گرم مدیترانه

 

 2مون پلیه)بازرگانی( کسب و کار  ی عالیموسسه

ترین دانشگاه کسب و کار )بازرگانی( فرانسه مهمپلیه  کسب و کار مون یموسسه

شهر مون  صنعت  و اتاق بازرگانیمرکز توسط  189۷در سال  موسسهاین . شودمحسوب می

موسسه این  است.در بخش بازرگانی های اروپا دانشگاهترین و یکی از قدیمی هپلیه تاسیس شد

ی علوم مدیریت شده تا تخصصی در زمینه هایهای متوالی موفق به تدوین آموزشطی سال

ی موسسه های خود را با تغییرات مداوم در محیط اقتصادی محلی و جهانی سازگار سازد.برنامه

را اتخاذ کرده تا دانشجویان بتوانند با پلیه یک سیاست علمی نوین  مون عالی کسب و کار

این موسسه  المللی مواجه شوند.ی اروپایی و بینهای مدیریتی کشورهای عضو اتحادیهچالش

ها، مالیه، مدیریت دارایی های تحصیلی مدیریت بازرگانی، مدیریت دیجیتال،دارای دوره

های برای دوره کسب و کار مدیریت اجرایی و بازاریابی ،الملل، تجارت بینگذاریسرمایه

 کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

به طور که سطح از سطح علمی و تخصصی بسیار باالیی بر خوردار است،  موسسهاین 

و دستورعمل 4انجمن مدیریت کسب وکار، 3های انسانیدانشکده یانجمن پیشرفتهعلمی آن توسط 

 .تایید شده است 5اعتباربخشیاستانداردهای سازمان جهانی های آموزشی و سیاست

 
 
 
 
 

                                                 
1 

Agro Police Center 
2 

Montpellier Business School 
3
 Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)  

4
 Association Master of Business Administration (AMBA) 

یک سیستم  (Educational Policy and Accreditation Standards) اعتباربخشیهای آموزشی و استانداردهای سیاست 5

 European Foundation for Management) مدیریت یتوسعه بنیاد اروپاییالمللی است که توسط اعتباربخشی بین

Development-EFMD )تجاری و  یا مدیریتی است که دیدگاه بین یبرنامهشود. هدف آن ارزیابی کیفیت هر اداره می-

 دهد.می المللی دارد و در جای مناسب با کیفیت باال، آن را اعتبار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86
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 مون پلیهکسب و کار  ی عالیموسسه: نمایی از 2-1شکل 

 

پلیه وضعیت قانونی خود را تغییر  کسب و کار مون یوسسه، م2013ی ژانویه 1در تاریخ 

 ( شد. هدف از این1901داد و تبدیل به یک انجمن غیرانتفاعی بر اساس قانون انجمن فرانسه )

تری را به منظور رعایت استانداردهای بین خودمختاری بیش یاصالحات این بود که موسسه

های مدیریتی و تغییرات الزم در پذیری عملیات برای تسهیل نوآوریالمللی و ایجاد انعطاف

 المللی فراهم سازد.بازارهای ملی و بین

مدیریت نوآوری و تحقیقات کارآفرینی  یپلیه در زمینه مون ی عالی کسب و کارموسسه

های یی در این دانشگاه در زمینههای گستردههای تحقیقاتی و پژوهشتاسیس شده است. گروه

یی، حسابداری پایدار و پژوهش ی منطقهاثرات تئوری سازمان، کار و اوقات فراغت، توسعه

گاه بازرگانی مون پلیه در نشمهم و اصلی دا هایشخصهکسب و کار فعالیت دارند. برخی از م

 ارایه شده است. 2-1جدول 

 

 مون پلیه ی کسب و کار موسسه: برخی از مشخصه های 2-1جدول                    

 1آموزش مدیران فردا شعار

 2ژان کریستف آرگویلر ریاست دانشگاه

 2.۶00 تعداد دانشجویان )نفر(

 1۷۶ تعداد پرسنل )اساتید و کارمندان( )نفر(

 

                                                 
1
 Training Tomorrow's Managers 

2
 Jean-Christophe Arguillère 
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 8/۷۶در مجموع آموزشی این موسسه در سطح بسیار مطلوبی است، به طوری که  یفیتک

درصد از دانش آموختگان کارشناسی ارشد طی  ۷5ی و دانش آموختگان کارشناسدرصد از 

 اند.شدهی اروپا اتحادیهجذب بازارهای کار  200۶-10ی زمانی بازه

 
 های کنفرانسمشخصه

ی عالی کسب و کار انرژی، مالیه و اقتصاد کالن نخستین کنفرانس موسسهالمللی کنفرانس بین

 برگزار شد.های زیر با هدف 201۷نوامبر  24الی  22در تاریخ  واست  زیردر موارد مون پلیه 

نظران و ها و خرد جمعی بسیاری از صاحب، ایدهتجارب مدیریتی کشورها آوریجمع. 1

 المللی.اندیشمندان بین

 نگری حول محورهای کنفرانس.ها در آیندهها و بیان ایدهتبادل نظر، دیدگاه. 2

کنفرانس در سطح  برتر در خصوص محورهایمدیریتی ی مقاالت علمی و تجارب ارایه. 3

 المللی.بینیی، ملی منطقه

گذاری و های سرمایهاز انرژی، فرصتی بهینه ی استفادههاها و فرصتشناسایی چالش. 4

 گیری اقتصادی.تصمیم

های آموزشی در زمینه ی آخرین دستاوردهای اقتصاد سنجی و آموزش برگزاری کارگاه. 5

 نرم افزاری مرتبط.

هان، جهای اقتصادی ی چالشالمللی در زمینهبینگیران جلب توجه صاحبنظران و تصمیم. ۶

  های نوین کسب و کار شیوههای تجدیدپذیر و گسترش استفاده از انرژی

 

 

 
 

 

 

 

  :عالی کسب و کار مون پلیه یموسسهبرگزار کننده 

 :(201۷نوامبر  24الی  22) 139۶ماه آذر 3 الی 1تاریخ برگزاری 

 مقاله  1135های ارسالی به کنفرانس: تعداد مقاله 

 (1-3مقاله )جدول  150: در کنفرانس شدهو ارایه های پذیرفته تعداد مقاله 
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 محورهای کنفرانس

 محور اصلی انرژی، مالیه و اقتصاد کالن به شرح زیر برگزار شد. این کنفرانس در سه

 انرژی :محور یک

 بینی انرژیسازی و پیشریزی، مدلبرنامه. 

 پایدار یانرژی و توسعه. 

 وری انرژیجویی و بهرهصرفه. 

  عرضه و تقاضای برقمدیریت. 

 آب و محیط زیست. 

  اقتصاد کالنبازار برق و. 

 ی تولیدات انرژییتجارت جهانی و منطقه. 

 سازی سبد انرژیبهینه.  

 ها در بازارهای انرژییارانه ،تنظیم مقررات، مالیات. 

 ،پولی هایتغییرات آب و هوایی، تجارت، توسعه و سیاست محیط زیست. 

 انرژی هایمالی و بازارهای بازار. 

 
 مالیهمحور دو: 

   تجارت راهبردهایبازارهای انرژی و. 

  واحدهای نهادی کسب و کار.اقتصاد انرژی و حسابداری مدیریت 

 سازیگذاری، ساختار سرمایه و خصوصیهای انرژی، سرمایهشرکت 

 ارتباط اقتصاد مالی و اقتصاد سنجی.  

 گذاری و تحلیل ریسک بازارهای انرژیقیمت. 

 المللیمالیه رفتاری و بانکداری بین ،ی عمومیمالیه. 

 نرخ ارز و اقتصاد کالن در دوران جهانی شدن. 

 سازی بازارهای سرمایه و بازارهای مالیجهانی. 

 سازی اقتصادمالی و جهانی ،های پولیسیاست. 

 صندوق بازنشستگی و نرخ بهره. 

 تقاضای انرژی و قیمت مواد غذایی. 

 گذاری مشتقات انرژیهای قیمتمدل. 
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 اقتصاد کالن محور سه: 

  جهانیبحران مالی.  

 بیکاری، رشد اقتصادی و عدم اطمینان اقتصادی. 

 های  نرخ ارزهای جهانی شدن و رژیمبحران مالی، دوره. 

 منابع نامناسب علمی و تکنولوژیکی. 

 سیاست و اقتصاد کالن. 

 المللی، باز بودن اقتصاد، تعیین ارزش نرخ ارز و نابرابری درآمد و فقربدهی بین. 

  توزیع درآمدجنسیت، تبعیض قومی و. 

 بینی اقتصاد کالنپیش 
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 های کلیدیسخنران

های کلیدی در این کنفرانس سخنرانی

و مهمی توسط برخی از صاحبنظران، 

انرژی، مالی و اقتصاد کالن انجام شد که به 

 سه مورد آن اشاره خواهد شد.

 

 1لوتز کیلیان

 

 

 

 

 

 

پروفسور لوتز کیلیان دکترای اقتصاد 

از دانشگاه پنسیلوانیا  1996خود را در سال 

توانست  1996دریافت کرد. او در سال 

نشگاه میشیگان ایاالت کرسی هیات علمی دا

وی بازدید  .ی آمریکا را کسب کندمتحده

ی پژوهشی )ناظر علمی( در هیئت کننده

، بانک مرکزی اروپا و 2فدرال رزرو

 .المللی پول بوده استصندوق بین

المللی پول، همچنین مشاور صندوق بین

ی آمریکا، ی ایالت متحدهبانک توسعه

اروپا،  سازمان تجارت جهانی، بانک مرکزی

-بانک مرکزی کانادا، پارلمان اروپا و اداره

ی اطالعات انرژی ایاالت متحده بوده 

 است

ی مقاله 80پروفسور کیلیان بیش از 

های اقتصاد پژوهشی در زمینه-علمی

سنجی سری زمانی، اقتصاد کالن تجربی و 

ی پژوهش اقتصاد نفت و انرژی در پرونده

اقتصاد ی خود دارد. او همچنین در زمینه

                                                 
1
 Lutz Kilian 

2
 Federal Reserve 

المللی کالن تجربی و در امور مالی بین

، 1970ی مانند تحوالت رکود تورمی دهه

تعریف قوانین سیاست پولی، کاهش میزان 

های چسبنده در خطرات نقدی، نقش قیمت

های نرخ های چرخه تجاری و مدلمدل

ارز منتشر کرده است. در نهایت، او به طور 

ردی گسترده در مباحث اقتصاد سنجی کارب

-بوت هایهای مدلبا تمرکز ویژه بر شیوه

، تجزیه و تحلیل توابع واکنشی، 3استرپ

برآورد پارامترهای ساختاری در مدل 

، مشخصات و 4تعادل عمومی تصادفی پویا

خطر  در های داراییشناسایی مدل 

( تخصص دارد. پذیر های مخاطره ارزش)

های زیر استاد کیلیان به عنوان سردبیر مجله

  باشد.مشغول به فعالیت می

 .5ی آمار اقتصادی و کسب و کارمجله• 

 .6ی اقتصاد توسعهمجله •

 .7ی دینامیک و کنترل اقتصادیمجله •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
گو های پاسخساختن پروژه( Bootstrap) استرپ بوت 3

ترین میزان فضای ها با بیشهمراه اول در وب سایت
  یی است.حافظه

4
 Dynamic Stochastic General Equilibrium  
(DSGE) 

5 
Journal of Business and Economic Statistics   

6 
Journal of Development Economics  

7
 Economic Dynamics and Control 
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 1آدونیس یاتچو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقات یاتچو بر اقتصاد سنجی، 

او پس  .انرژی و تنظیم مقررات تمرکز دارد

از دانشگاه  1980التحصیلی در سال از فارغ

هاروارد در دانشگاه تورنتوی کانادا مشغول 

به تدریش شد. او به عنوان استاد مدعو با 

های کمبریج و شیکاگو همکاری دانشگاه

ترین کتاب که وی  تحت داشته است. مهم

های رگرسیون نیمه تکنیک"عنوان 

توسط انتشارات دانشگاه  2 "پارامتری

سر مچنین هکمیبریج انتشار یافته است. او 

"ی انرژیمجله"دبیر 
 است.3

 

4جاناتان بتن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروفسور جاناتان بتن استاد مالیه و 

 .بانکداری در دانشگاه موناش استرالیا است

پیش از این استاد گروه مالی دانشگاه علم و 

صنعت هنگ کنگ و دانشگاه ملی سئول 

                                                 
1
 Adonis Yatchew 

2
 Semi Parametric Regression Techniques 

3 
Energy Journal 

4 
Jonathan A. Batten 

ی جنوبی بوده است. او سردبیر کره

های او در حوزه مجالت معتبر زیر است.

کسب و کار، انرژی، محیط زیست و 

مندی های ارزشریاضیات کاربردی مقاله

چاپ کرده است. عالوه بر این، او از بانک 

-ی آسیا، بانک جهانی، سازمان بینتوسعه

جهانی ارتباطات مالی بین  یجامعهالمللی 

المللی کمک و سایر نهادهای بین 5بانکی

دریافت یی توجههای پژوهشی قابل هزینه

کرده است. هم اکنون ریاست 

دار را عهده 6تجارت و اقتصاد اورآسیا"انجمن

های ملی است و در تعداد زیادی از کمیته

ی اقتصاد و مالی تحقیقاتی خارجی در زمینه

 . مشغول به کار است

 .7رهای نوظهور. نقد بازا1

 و پولی. المللی موسسات مالیی بینمجله. 2

 تحقیقات مالی.ی . مجله3

 ی اقتصاد آسیا پاسیفیک.. مجله4

 ی مدیریت مالی چند ملیتی.. مجله5

 الملل.. پژوهش در تجارت بین6

 .المللی تحلیل مالیهای بینبررسی شیوه. 7

                                                 
5
 Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT) 
6
 Eurasian Busines and Economic Community 

Society  
7
 Emerging Markets Review, 2.Journal of 

International Financial Markets Institutions 

and Money,3. Finance Research Letters,4. 
Journal of the Asia Pacific Economy,5. 

Journal of Multinational Financial 

Management, 6. Research in International 
Business,7. International Review of 

Financial Analysis. 
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 کنفرانس : فهرست مقاالت ارایه شده در1-3جدول 

 
 ارایه دهنده عنوان

 ی آمریکا: آیا این زمان متفاوت است؟و اقتصاد ایاالت متحده قیمت نفت پایین Lutz Kilian 

 ی دوران کودکیرشد اقتصادی و عوامل اقتصادی و اجتماعی کمبود تغذیه Sebastian Vollmer 

 ( با استفاده از یکپارچه2015توقف اجرای کنفرانس اقلیم سازمان ملل ) سازی

 های بورس شاخص
Jonathan A. Batten 

  اثرات قیمتی  :انرژی برق مسکونی اثر بازگشتیبرای برآورد  چندکیرگرسیون

 ژی و کارایی انر
Adel Ben Youssef 

 ی گذاری مستقیم خارجی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی )مطالعهسرمایه

 (موردی مالزی و تایلند
M. Kabir Hassan 

  گاز   ی مالی، شهرسازی، مصرف انرژی و انتشار توسعه بین پیوندهای پویا

 یشواهدی از اتورگرسیون پنل بردار اکسیدکربندی
M. Kabir Hassan 

 الیا: شاخص منحنی اکسیدکربن در استرتاثیر رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی

 محیط زیست کوزنتس و شاخص جداسازی
Patrيcia Hiplito Leal 

 اکسیدکربن، مصرف سوخت فسیلی و مصرف انرژیرشد اقتصادی، انتشار دی-

 تجدیدپذیر در استرالیا های
Patrcia Hiplito Leal 

  و تأثیر بر روی رشد اقتصاد اسپانیا  مختلف منابع ازتولید برق Daniela Pereira 

Macedo 

  حاکمیت انرژی و مسؤولیت اجتماعی Huai Yuan Han 

 در کشورهای عضو سازمان توسعه و ها و انرژی پاک بازارهای مالی، نوآوری

 های اقتصادی همکاری
Shawkat 

Hammoudeh 

 نفتی و قرار گرفتن در معرض خطر ذخایر نفتی: شواهدی از تولید  یارانه های

 کنندگان خالص نفتی
M. Kabir Hassan 

 استفاده از انرژی مسکونی: بررسی عوامل موثر بر نگرش و  سیاهی جعبه

 در انرژی خانوارجویی رفتارهای صرفه
Fateh Belaïd 

 پذیری بخش برق در کشورهای جنوب صحرای آفریقا: چه کسی آسیب

 پذیرترین است؟آسیب
Arnaud Dakpogan 

  ی نفتکنندهبرای کشورهای تولید یحات حقوقی انرژی: پیشنهاد سیاستالاص Mahdi Majbouri 

 گذاری دیزلی در هند و تاثیر آن در قیمت نفت مقررات قیمت Arundhati Sarkar 

Bose 
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 )ادامه(: 1-3جدول 

 ارایه دهنده عنوان

  ،و ساختار صنعتی بر  تجارتتاثیر تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی

 محیطی کشورهای عضو اوپکزیست عملکرد 
Masoud Khashaei 

Hossein Sajadifar 

 گذارد؟تاثیر میتوزیع درآمد و ریسک  برپذیر تجدیدهای آیا انرژی Diogo Andre Pereira 

 ی اقتصادی: کاربردی برای محیط زیست و توسعهکیفیت ی بین بررسی رابطه

 ی آمریکابرق ایاالت متحده
Michael L. Polemis 

  ی همزمان در زیست محیطی: یک رابطه تخریبشهرنشینی، حمل و نقل و

 مورد پاکستان
Mubeen Aslam 

Sandhu 

 قیمت نفت و مصارف شخصی Mohammad B. 

Karaki 

 ی علیت بین کیفیت محیط زیست، رشد اقتصادی و مصرف انرژی: رابطه

 شواهد جدید از پنج کشور عضو اوپک
Mohammad Mafizur 

Rahman 

  ی سهام اروپاو بازده تجارت آلودگی های شوک قیمت نفت بر سیستمتاثیر Dimitris A. 

Tsouknidis 

 ها برای کشورهای همکاری خلیج فارسهای نفتی و تاثیرات اقتصادی آنشوک Muhammad Ali Nasir 

 بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی میانمار ت پویایعل Byoungki Kim 

 رشد اقتصادی و بیکاری در عربستان سعودی برشوک قیمت نفت  تاثیر Najla Almutairi 

  یی ترکیهمالی و رشد شهرنشینی بر میزان انتشار گازهای گلخانهتأثیر پویای رشد Nesrin Ozatac 

 ی مالی در ترکیه: نقش بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس مبتنی بر توسعه

 اکولوژیکردپای 
Nigar Taspinar 

 موردی پاکستان یی اقتصادی: مطالعهمنابع انرژی پایدار و توسعه Noreen Mujahid 

  اقتصادی جهانی، قیمت نفت و تولید نفت، رفتار بازار سهام و نرخ ارز فعالیت

 ی آمریکاایاالت متحده-نیجریه
Olayeni Olaolu 

Richard 

 معامالت آتی نفت خام و عدم اطمینان Robert L. Czudaj 

  ؟ دیدگاه متضاد در ارتباط داردآیا نابرابری درآمد با کیفیت محیط زیست

 های اقتصادی نوظهوردر کشورالگوهای مصرف انرژی 
Hemachandra Padhan 

  مصرف برق، شوک قیمت نفت و رشد اقتصادی چین: اهمیت عدم تقارن Ramzi Benkraiem 

 پذیر در ترکیه: رویکرد رشد پایدار، نابرابری درآمد و استفاده از انرژی تجدید

 تحلیل سری زمانی
Ali Ari 

  یی: نقش قیمت نفت و آموزش در گلخانهمنابع طبیعی، انرژی و انتشار گازهای

 ی آمریکاایاالت متحده
Sandrine Kablan 
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 )ادامه(: 1-3جدول 
 

 دهندهارایه عنوان

 ی فرکانسعلیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: تحلیل دامنه Sangram Keshari 

Jena 

 در یک انداز انرژی همبستگی بازارهای مالی در شرایط قیمت نفت آشفته: چشم

 کوچکاقتصاد 
Scott M. R. Mahadeo 

 ی جدید از چند کشور اقتصادی: شواهدرشد ی بین شدت انرژی و رابطه

 منتخب
Sebastian Vollmer 

 عدم اطمینان تحت شرایط گذاری در تولید برقسرمایه Mario Liebensteiner 

  نفت بینی قیمتپیش ها و مطالعات کاربردی در نظریه Sofiane Oudjida 

  بازقوانین زیست محیطی: نتایج محیطی در یک اقتصاد آزاد ThaNez-Rocha 

 پذیر مناسب است؟های تجدیدآیا بحران جهانی برای انرژی Ali Ari 

 سبز اقتصاد سیاست استقرار یک جانبه و پارادوکس Mark Schopf 

 و چسبندگی  جدید کینزی با قیمت نفت مدلتر جایگزین باشد ؟ اگر نفت کم 

 سرمایهو شامل انباشت  دستمزد
Vernica Acurio 

Vasconez 

 چک: رانندگان و موانع برای پذیرش منابع انرژی قابل  در کشور انتقال انرژی

 سازیهای خودروتجدید در شرکت
Viera Pechancov 

 پذیری انرژیبندی آسیبگیری و رتبه، اندازهتعریف Andrea Gatto 

 مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد بانک بلند مدتی بررسی رابطه Alaa Soliman 

  نرخ های متفاوت تحت تاثیر رژیمهای مالی مواجه با نوسانات سیاستچگونگی

 ارز: قوانین در مقابل موسسات
Kady Synthia Keita 

  اشتغال یبخش یتجزیهاوقات فراغت و Edgar Cruz 

  اروپااعضای اتحادیه  پایداری اقتصادیآزمون Esra Hasdemir 

 تاثیرگذار است؟ گذاری مستقیم خارجیسرمایهآیا : اقتصادی کشاورزی و رشد Fakhar un Nisa 

  ی آمریکا ی مالی ایاالت متحدهبرای توسعه یفراوانی منابع طبیعی محرکآیا

 است؟
Iqbal Tahir 

 تاثیر بدهی خارجی و نوسان قیمت ارز در مصرف داخلی: شواهدی جدید از 

 پاکستان
Khalid Ahmed 

 ی حکومت و عملکرد بازار سهام در های تجزیه کنندهبین شاخص پویایی

  ARDLپاکستان: شواهد جدید از مدل پنل 

 
Khalid Ahmed 
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 )ادامه(: 1-3جدول 
 

 ارایه دهنده عنوان

 های محلی: گذاری بودجهمحلی، یک ابزار مهم برای سرمایه های دولتبدهی

 آلبانیشواهدی از 
Mariola Kapidani 

 استقالل پولی و ذخایر ارز خارجی بر پیوندخطی ادغام مالی اثرات غیر Chee-Hong Law 

  دموکراسی، فقر و خشونت یک تحلیل فضایی حمالت تروریستی در پاکستان Muhammad Nasir 

 از یک مدل  یمسائل پیرآمون جمعیت و رشد اقتصادی در بنگالدش: شواهد

 زارشد درون
Mohammad Mafizur 

Rahman 

 تأثیر آب و بهداشت بر سالمت کودکان: شواهدی از پاکستان Muhammad Nasir 

  اقتصاد کالن در ایاالت متحده: شواهد جدید با استفاده  پایداری قیمت سهام و

 Quantile ARDLیاز شیوه
Romn Ferrer 

 در جنوب آسیاچند جانبه یی و تجارت ادغام منطقه Saima Nawaz 

  شواهدی از  تواند پایدار باشد؟بازار تحت فروض غیرخطی می آمدیکار آیا

 کشور اروپایی 32
Ceyda Akta 

 های جهانی در اقتصاد کشورهای نوظهور: گذاری سهام توسط صندوقسرمایه Christoforos Andreou 

 المللی کاالبحران مالی جهانی و افزایش همبستگی در بازارهای بین Dayong Zhang 

 یی از کشورهای خطی و نمونهقیمت نفت و سهام: شواهد جدید از پانل غیر

 منتخب
Mehmet Ivrendi 

  200۷عملیات نقدینگی در بحران مالی سال Helen Ghebrezghi 

 ی سهام: شواهد موجود در بورس اوراق بهادار مراکشاخطارها و بازده Ilyas El Ghordaf 

  حضور تغییرات تکنولوژیکیتعادل مالی در Krzysztof 

Wasniewski 

 شواهد جدید سرمایه از تجزیه و تحلیل راکدهای ی بانک در وامتاثیر سرمایه :

 پویا و تحلیل سری زمانی در مالزی پانل 
Yaman Hajja 

 گذاری در کاالهاسرمایه Pierre Six 

  قیمت در بورس نقدشوندگی و قیمت دارایی: شواهدی از دو شاخص تاثیر

 اوراق بهادار پاکستان
Rizwan Ahmed 

 بازار آتی: رویکرد غیر  مصرف و  ییانگین و واریانس بین نقطهعلیت در م

 کپارامتری
Aviral mar 

Tiwari 

 ی بین مصرف نفت خام و رشد اقتصادی: شواهد آماری جدید در ایاالت رابطه

 ی آمریکامتحده
Amine Lahian 
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  )ادامه(: 1-3جدول 

 ارایه دهنده عنوان

 نوسانات رشد تولید  -چه خبر؟ نقش عدم تقارن و شکست در قیمت نفت Ibrahim D. Raheem 

  آسیا جنوبکشورهای از  یبین قیمت نفت و بازار سهام: شواهدپیوند Farzana Alamgir 

 تولید نفت در جهان یتجزیه و تحلیل شبکه های پویا Bedri Kamil Onur 

Tas 

 ی موردی بانک مرکزی ترکیهسیاست پولی و ثبات مالی: مطالعه Erhan zgan 

 آن -سه-ی نوسان قیمت سهام در بازارهای آهای تعیین کنندهعامل Muhammad 

 و فراوانی منابع طبیعی به  تجارتهای تجدیدپذیر، چگونه رشد اقتصادی، انرژی

 کند؟کیفیت محیط زیست کمک می
Daniel Balsalobre-

Lorente 

 زیست محیطیتخریب یند آنقش رشد اقتصادی، نوآوری انرژی و فساد در فر Daniel Balsalobre-

Lorente 

 های تجدیدتوسعه و قدرت: بازنگری در مورد روند اصالحات برق و انرژی-

 پذیر در غنا
Dayann Obeng-

Darko 

 ساله 15۶ی زمانی های تصادفی قیمت نفت: فاصلهویژگی Didem Pekkurnaz 

 ادی اقتص رشد علیت بین مصرف انرژی و Marco R. Barassi 

 اقتصاد کالن: تجزیه و تحلیل تطبیقی در  شوک قیمت نفت و تاثیرات آن بر

 کشورهای بریکس )روسیه، برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی( 
Muhammad Ali Nasir 

  آفریقا: آیا همگرایی وجود دارد؟استفاده از انرژی در کشورهای جنوب صحرای Eléazar Zerbo 

 تجارت و محیط زیست: نقش سیاست آب و هوا در دستیابی به کاهش انتشار آلودگی Erik Hille 

  مقررات سیاست زیست محیطی، نوآوری و رشد بهره وری: کنترل فاکتورهای

 و درونزایی
Patrick Mbius 

  :گذاری و های سیاستحلمقررات، راهسوء استفاده در بازارهای انرژی

 موردی شرکت نفتی انرون تگزاس یمطالعهتجارت: 
Andrea Gatto 

 مدیریت انرژی برای توسعه Francesco Ricci 

 برق آلمانیی لحظه سازی تاثیر انرژی تجدیدپذیر بر قیمت مدل François Benhmad 

 تاثیر قیمت نفت شیل در پیوند نفت و دالر François Benhmad 

 اکسیدکربن پذیر بر  انتشار دیهای تجدیدی مقیاس و انرژیاثر ترکیب اندازه

 ی عربیدر امارات متحده
Ilham Haouas 

 توانند بقای جوامع بشری را  را حفظ کنند؟پذیر میهای تجدیدآیا انرژی Krzysztof 

Wasniewski 

  و نوسان در بازارهای انرژی بازده Jorge M. Uribe 
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 ارایه دهنده عنوان

  آمریکا بری ایاالت متحده بانک فدرال رزرو  استراتژی ارتباطاتاثرات سرریز 
 کشورهای در حال توسعه

Hanna Sakhno 

  ی آمریکای سهام ایاالت متحدهبازده ثباتی زمانی بازار نفت بربیاحتمال David C. roadstock 

 تولید  حق امتیاز یگذاران در پروژهبرای سرمایه مناقصه گذاریاستراتژی قیمت
 انرژی تجدیدپذیر 

Lei Zhu 

 های زیست محیطی در پاکستانتجزیه و تحلیل رشد و توسعه بخش Sadaf Bashir 

 اکسیدکربن با استفاده از منحنی فاکتورهای اقتصادی دام در میزان انتشار دی
 زیست محیطی کوزنتس

Ozgur Bor 

  رشد اقتصادی: شواهد از کشورهای عضو بریکس )روسیه، برزیل، و بازار سهام
 هند، چین و آفریقای جنوبی(

Samira Haddou 

 رشد اقتصادی و معمای ساختار مالیاتی Tolga Omay 

 تروریسم و  اثرات هنگام:  مواجهه با فشار خون قبل از زایمان و سالمت زود

 سیل در پاکستان
Muhammad Nasir 

 شانگهای  یفصلی بودن قیمت طال در چین: شواهدی از توزیع طال Thi-Hong-Van 

Hoang 

  بازار سهام:  بر نوسانمالی  جهانی مالی و بحران آزادسازی ارزیابی فاکتورهای

  GARCHاز مدل  یشواهد
Bensethom Emna 

 آیا نفرین منابع وجود های مستقیم خارجی و رشد اقتصادیگذاریسرمایه،

 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موردی ی : مطالعهدارد؟
Mohamed M Elhedda 

 تر از بنگالدشی بیشرشد، نابرابری و حکمرانی: شواهد Nahla Samargandi 

 از  یهای بخش بانکی دارد؟ شواهدآیا قیمت نفت تاثیری بر شاخص

 ی نفت شورای همکاری خلیج فارسکشورهای صادر کننده
Faisal Alqahtani 

 اثرات تنظیم مقررات بر عملکرد موسسات مالی خرد: شواهد از کشورهای منتخب Mira urmakhanova 

 تر از بنگالدشی بیشرشد، نابرابری و حکمرانی: شواهد Nahla Samargandi 

 های : شواهدی از شیوهیبرق و پیامدهای سیاستاستفاده از  همگرایی در شدت

 کو غیرپارامتری کپارامتری
Sakiru Adebola 

Solarin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:
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 چکیده

تولید ناخالص اثر ، 1حداقل مربعات کامال اصالح شده یشیوهدر این مقاله با استفاده از 

آلودگی کشورهای عضو اوپک در حجم بر  و ساختار صنعتی تجارتمصرف انرژی،  داخلی،

شود. بررسی می 1974-2013ی زمانی منحنی زیست محیطی کوزنتس در دوره یقالب فرضیه

ساختار صنعتی   و مصرف انرژی  تولید ناخالص داخلی،ریاثتطبق نتایج حاصل از تخمین مدل، 

 ،خلی سرانهدار است. ضریب مجذور تولید ناخالص دامثبت و معنی کربناکسیدبر انتشار دی

 است.دار ک و از نظر آماری معنیچمنفی و  بسیار کو

یز اهمیت حا ینكته کوزنتس داللت دارد. یی منحنی زیست محیطبر پذیرش فرضیهنتایج 

افزایش تجارت اکسیدکربن داشته است.  ثیری است که تجارت بر انتشار دیدر این مقاله تا

  شود.کاهش آلودگی میسبب 

مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده  یشیوهبرای تعیین جهت علیت کوتاه مدت از  

علیت کوتاه مدت بین انرژی و انتشار آلودگی و همچنین بین انرژی و  یرابطه شده است.

ید ناخالص داخلی، علیت یک طرفه از انرژی به تول یرابطهباشد. ساختار صنعتی دو طرفه می

ه تجارت، از تولید ناحالص داخلی به تجارت و از تولید ناخالص داخلی به از انتشار آلودگی ب

 انتشار آلودگی تایید شده است.

  .کشورهای عضو اوپک منحنی زیست محیطی کوزنتس وتجارت، رشد اقتصادی،  :واژگان کلیدی

                                                 
1
 Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS)  
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  مقدمه .1

 حال، این ها است. با دولت اقتصادی های سیاست از بسیاری اصلی هدف اقتصادی رشد

 دلیل زیست به  محیط به جدی های زیان ایجاد سبب معمولبه طور  سریع رشد اقتصادی

 تضاد یک این . بنابرشود میهای فسیلی  ویژه سوخته بطبیعی  از منابع یندهآفز یاستفاده

که این ارتباط را  وجود دارد زیست  محیط وضعیت و اقتصادی رشد های سیاست بین بالقوه

 کرده است.  مواجههبا مخاطرات جدی 

زیست   مد انرژی و تخریب محیطآبسیاری از مطالعات بر ارتباط میان مصرف ناکار

 اتتغییر یویژه بروز پدیدهه با توجه به اهمیت روز افزون محیط زیست و ب .اندصحه گذاشته

ای به همراه  افزایش انتشار گازهای گلخانه یکه اثرات ناگواری را در نتیجه ییآب و هوا

اجالس زمین قرار گرفته و اکنون  21محیط زیست و توجه به آن در دستور کار  ،داشته است

ی یکه کشورها تدابیر ویژه شده سببمللی است. این اهمیت ال بین نهادهایترین مباحث از مهم

زیست در   آب و هوا و پیامدهای آن در چارچوب محافظت از محیط ابرا برای مبارزه با تغییر

-اقتصاد کشورها را در تمامی ابعاد داخلی و حتی رقابت ،عدم توجه به این مقوله .بگیرندپیش 

های  ثر خواهد ساخت و این عالوه بر آسیبا( متروابط تجاریثیر بر اذیری خارجی )تپ

ها و... اقتصاد و شرایط بروز انواع خشكسالی یدر نتیجه برای نمونهمستقیمی است که 

 را دچار مشكل خواهد کرد.بشری جوامع  ،اجتماعی و معیشتی

آب و هوا و گرمایش جهانی که با افزایش مصرف  اتامروزه بروز پدیده تغییر

بیش از هر  ،یابد افزایش می (ربنکاکسیددی) ییهای فسیلی انتشار گازهای گلخانه سوخت

رود  انتظار میمحیطی دیگر توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است.   زیست یپدیده

های قطبی، باال آمدن سطح آب دریاها و تغییرات  افزایش دمای زمین منجر به افزایش ذوب یخ

زیادی در الگوهای آب و هوایی شود. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این امر به طور بالقوه 

گزارش اخیر . کند وارد میبشری ناپذیری را به جوامع  های برگشت است و آسیب انگیزفاجعه 

که اثرات تغییرات ه کردطور قطعی بیان ه نیز ب( 2007) 1آب و هوا اتتغییرلمللی ابین تاهی

اما با توجه به شدت و  ،اقلیمی با توجه به شرایط حاکم بر مناطق مختلف متفاوت خواهد بود

از این پدیده ناشی  ساالنهطور ه بهای قابل توجهی  ضعف بروز این عالیم و اثرات آن، خسارت

  زمین افزایش خواهد یافت. یدمای کره باالرفتنشود که مقدار آن همراه با  می

                                                 
1 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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نیازهای زیست از پیش بهینه از انرژی و بهبود مستمر محیط یگر چه استفادهاین  بنابر

رشد اقتصادی کشورها را دچار  ،رسیدن به یک اقتصاد پایدار است و کمبود انرژی در دسترس

-از عامل های فسیلی استفاده از سوخت یدر نتیجه اما تخریب محیط زیست ،کنداختالل می

زیست به عنوان یكی   محیط همچنینکند.  پایدار را تهدید می یتوسعهتردید  بیی است که های

قبیل قدرت سیاسی،  های دیگر از های جهانی و بسیاری از مؤلفه های اصلی، سیاست از مؤلفه

المللی سعی بر آن  بین یدر جامعه یرو  از ایندهد. اقتصادی و نظامی را تحت تأثیر قرار می

محیطی   ها در کنار رشد اقتصادی مشكالت زیست است تا از طریق ایجاد برخی محدودیت

 مهار شود. 

هدف این مطالعه بررسی نقش منابع رشد مانند تجارت بر کیفیت محیط زیست در 

آمارهای بانک جهانی برای دوره  ،برای دستیابی به این هدف. است عضو اوپککشورهای 

 . اند مورد استفاده قرار گرفته 1974-2013 زمانی

 

 ادبیات موضوع .2

 تجارت بین تنگاتنگی ارتباط و متقابل یرابطه که حاکی از آن است مختلف مطالعات

 اثر زیست  محیط آلودگی بر تجارت که صورت این دارد به وجود زیست محیط آلودگی و

 ترکیب و تجارت گوناگون، در کشورهای شده وضع محیطی زیست قوانین و گذارد می

اغلب مطالعات  یرو . از اینسازد می مشخص را کشورها میان شده مبادله تولیدی کاالهای

های  افزایش هزینه هایمحیطی را یكی از عامل  ها و الزامات زیست وجود سیاست  اقتصادی،

کننده در کشورهایی  ها سبب شده که تولید کاالهای آلوده اند. این سیاست تولید معرفی کرده

 از سوی دیگر کشورهایی با 1محیطی برخودارند کاهش یابد.  که از الزامات محكم زیست

تر، مزیت نسبی خود را در تولید کاالهایی که به لحاظ  محیطی مالیم  های زیست سیاست

دهند، هر چند این نظریه نیز در برخی مطالعات به  محیطی مطلوب نیستند افزایش می  زیست

محیطی شدید   های زیست که سیاست معتقداند( 1995) 2و لیندچالش کشیده شده است. پورتر 

کل اقتصاد با نوآوری در های خصوصی و  شوند تا بنگاه همچون نیروهای مثبت سبب می

پذیری خود را در خصوص تولید این نوع کاالها افزایش  محیطی، رقابت  های زیست فناوری

 افزایش به منجر تجارت،ی یندهآفز رشد با همراه محیطی  زیست های تخریبالبته دهند. 

                                                 
1
 Pething, 1976 + Sibert, 1977  

2 
Porter and Linde, 1995 
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 محیط مخرب اقتصادی هایفعالیت سوء آثار مقابل در واکنش آحاد جامعهو  عمومی آگاهی

محیطی   های زیست تری برای پذیرش محدودیتآمادگی بیش یرو و از این هشد زیست

 .ایجاد کرده است

کارشناسان اقتصاد کالسیک، تجارت خارجی را به عنوان یک عامل مثبت و  تریشپ 

های اخیر، روند رو به رشد تجارت بدون توجه  لیكن در دههدانند.  مؤثر در رشد اقتصادی می

تر به بازار محصوالت سایر کشورها، صرف دسترسی بیشبه محیطی و   ل زیستیبه مسا

دار های غیردوست وریآفن و بكارگیری (ویژه منابع انرژیه ب)نادرست از منابع  یاستفاده

 ده است. کرهای فراوانی را ایجاد  و آلودگی داشتهبه همراه  را محیط زیست

موضوعات تجارت و محیط زیست به اوج خود رسید و طرفداران  1970 یدر اواخر دهه

، صنعتیروزافزون  یزیست در اعتراض به وضعیت ناگوار محیط زیست ناشی از توسعه  محیط

کردند. از دیدگاه  دهیی را در نقاط مختلف جهان سامانی گستردههای  ها و نشست مخالفت

های آالینده( گسترش  فعالیتمانند های اقتصادی ) تجاری حجم فعالیتها، با آزادسازی آن

 یابد. می ادامهنامناسبی  و استفاده از منابع با شدت  یافته

تجارت آزاد، نه تنها با این دیدگاه که آزادسازی  هایبرخی از طرفدار از سوی دیگر، 

ب سببلكه آزادسازی تجاری را  دارند، تخالفشود ممی زیست  تجاری سبب تخریب محیط

، جلوگیری ی منابعآمدکنند و دلیل خود را افزایش کار زیست معرفی می  بهبود وضعیت محیط

از طریق فشارهای رقابتی تجارت آزاد و ها  ها و جلوگیری از انتشار آالیندهاز اتالف آن

محیطی مختلفی در   های زیست نامه مبنای موافقتاین عقیده  دانند. دسترسی به مزیت نسبی می

، پروتكل کیوتو (1992) آب و هوا ات، کنوانسیون تغییر(2008) جهان نظیر کنوانسیون رتردام

صورت ه یا چندجانبه ب ها ایجاد تعهدات دو جانبه وآن یو... شده است که نتیجه( 1992)

محیطی در ارتباط   های زیست مالیات ها و های وارداتی، وضع عوارض، تعرفه اعمال محدودیت

  1باشد. با کاالهای آالینده می

تر بر مبنای های محیط زیست و کنترل آن از طریق تجارت که در حال حاضر بیش بحث

پروتكل کیوتو و در ارتباط با گازهای آالینده با منبع کربن مطرح شده است، ابتدا در  اصول

                                                 
 
 یامچی،  والئی میكائیل عاقلی،  لطفعلیایران،  در محیطی زیست بر تخریب اقتصاد بودن باز اثر یمطالعه1

 .197-216 ص ،1389، زمستان 57ی شماره ،نوزدهم سالراهبر،  ینامهفصل ،آورجنگ حسن
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ی ی طور گستردهه ب 2سپس در سازمان تجارت جهانی و1قوانین پیمان عمومی تعرفه و تجارت

تنظیم خاصی را در این زمینه  ینامه موافقت هنوز هرچند سازمان تجارت جهانی .مطرح شد

های کربن برای کاالهای نیازمند  مالیات مانندپیشنهادات مختلفی  با این وجود ،است  نكرده

4تجارت آلودگی" های برنامه، 3های کربن تعرفه، یندهآانرژی فز
کاهش مقدار انتشار به ازای ، "

یارانه برای کاالهای با و  یآمداستانداردهای کار، یک واحد ارزش افزوده )شدت انتشار(

 .ی مطرح استیدر راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه حداقل انتشار کربن

تواند ترکیبی از این موارد را در راستای  در سطوح ملی می یهای گذاری البته سیاست

استفاده چه هر یک از این ابزارهای سیاستی کاهش انتشار  شامل شود و چنانکاهش انتشار 

  .ندکنثر انند تجارت جهانی را متتوا شوند، می

و 5دگیـالینآ هپناهگا ییهفرض سساا برنیز ی ـمحیط ستـیز یهاسیاست شدت

ز قرار با دقتصاا یکدر  ریتجا یوـلگو ا رمایهـس كرـتحثیر اتحت تصنایع  دمجد یابینمكا

 بر. میکند تغییر شستخورا دبین کشورهای مختلف  الیندگیآ رنتشاا انمیزآن  تبع بهگرفته و 

را  یشدید محیطی یستز یسیاستها یافته توسعه یهارکشو که جا از آن ،فرضیه ینا سساا

در  لاـفع یهدـکنندهلوآ صنایع، یرو یناز ا ،کنندمی لعماا توسعه لحادر  یهارکشو به نسبت

 هـب هـیافت توسعه یهارکشورا از  دخو تولید یندآفرو  تعملیا ،یافته توسعه یهارشوـک

 در نتیجهو  هنددمی لنتقا، امالیم محیطی یستز یسیاستها با توسعهل اـحدر  یهارشوـک

 .میشوند تبدیل هکنند دهلوآ صنایع بجذ ایبر پناهگاهی به توسعه لاـحدر  یهارشوـک

ها تری در آنهای زیست محیطی مالیمبر اساس این فرضیه، در کشورهایی که سیاست

ایجاد مزیت نسبی  سببهای زیست محیطی، شود، تفاوت در شدت و اعمال سیاستاعمال می

های زیست ستتر خواهد شد و کشورهای با سیادر تولید کاالهایی با شدت آلودگی بیش

                                                 
1
 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  

2
  World Trade Organization (WHO) 

کاالهای وارداتی که تالشی ی اروپا، به ویژه فرانسه به منظور مقابله با ورود ی کربن برای نخستین مرتبه توسط اتحادیهتعرفه 3

گذاری کربن تحت اند،  اثرات سوء ناشی از قیمتهای فسیلی نكردهبرای کاهش سطح انتشار ناشی از مصرف سوخت
ی اروپا و های تجاری بین تولید کنندگان در کشورهای عضو اتحادیه یی بر رقابتی تجارت انتشار گازهای گلخانهبرنامه

یی ندارند و همچنین برای سایر کشورهایی که چنین قوانینی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهواردکنندگان محصوالت از 
 برقراری عدالت میان تولید کنندگان داخلی و صادرکنندگان کاال تبیین شده است.

4
 Cap and Trade 

5
 Pollution Haven Hypothesis 
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محیطی شدید در تولید کاالهای پاك تخصص پیدا می کنند و تولیدات با میزان آلودگی زیاد 

 کنند.را از کشورهای دیگر وارد می

نتایج  مطالعات کاربردی نیز در خصوص ارتباط تجارت و انتشار آلودگی  محل مناقشه  

( 2016) 3ارتقرول و همكاران ،(2014) 2آروری و همكاران (،2014) ،1باشد. یانگینگمی

. با این حال، نتایج شودمیانتشار آلودگی افزایش  تجارت سببافزایش  که تیجه گرفتندن

  6ترکكول دوقان و (،2016) 5بن جبلی و همكاران (،2017) 4مطالعات شهباز و همكاران

اند تو( داللت بر این موضوع دارد که افزایش تجارت می2016) 7( و آکیف دتستک2016)

 انتشار آلودگی را کاهش دهد. 

 

 . مدل تحقیق3

درکشورهای عضو اوپک از  کوزنتس محیطی زیست یفرضیه بررسیمطالعه و برای 

 شود.استفاده می 1-2ی رابطه

 
 (1-2ی  )رابطه

 

       :برقرار است 2-2 ی رابطه که در آن همواره

 
 (2-2ی )رابطه

      

  :ی فوقمطابق رابطه

i = 1. . . 11 :تعداد کشورهای عضو اوپک.  

t = 1974. . . 2013:  مورد بررسی یدوره.  

EM:  یدکربن.ساکدیگاز  ی سرانه حجمانتشار 

                                                 
1
 Yanqing 

2 
Arouri et all 

3
 Ertugrul et al 

4 
Shahbaz et al 

5 
Ben Jebli et al 

6 
Dogan and Turkekul 

7 
Akif Destec et all 

2

1 2 3

4 5

( ) ( ) ( ( )) ( )

( ) ( )

it it it it
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GDP :تولید ناخالص داخلی  سرانه.  

TR: (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) شاخص تجارت.  

IN: (تولید ناخالص داخلی بخش صنعت به کل تولید ناخالص داخلی) شاخص ساختار صنعتی   

 

 روش تحقیق .4

بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس بلند مدت در میان کشورهای  پژوهشهدف اصلی 

1که مطالعات اخیر اینبا توجه به  است. 1974-2013ی دوره درعضو اپک 
ی برآورد در زمینه 

این  بنابر ،زا هستنداند که متغیرهای توضیحی درونمنحنی زیست محیطی کوزنتس نشان داده

 آزمون هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی انگل و گرنجر یشیوه
به طور مجانبی بدون 2

حداقل مربعات کامال اصالح  یشیوهتورش و سازگار  نخواهند بود. در این صورت استفاده از 

دن مشكل تورش و کرکارآمد برای برطرف  یشیوه( یک 2004و 2001پدرونی ) شده

هم انباشتگی  یشیوهباشد. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از زایی میناسازگاری درون

 پکا منحنی زیست محیطی کوزنتس بلند مدت کشورهای عضو ،های تابلویی پدرونیداده

 چهار بخش اصلیشامل  در این مطالعه اقتصاد سنجی مورد استفاده یشیوه د.شوبرآورد می

ها با استفاده از انباشتگی آن یدر بخش اول، مانایی متغیرها بررسی شده و مرتبهابتدا است. 

پانلی های هم انباشتگی تكنیکبخش دوم، در  .شودتعیین می3های ریشه واحد پانلآزمون

سوم، . گیردمورد استفاده قرار می بلند مدت متغیرهای مدل یبررسی وجود رابطهپدرونی برای 

 یحداقل مربعات کامال اصالح شدهو  4حداقل مربعات معمولی یشیوهدو  با استفاده از

مدل تصحیح خطای برداری  ،آخر یدر مرحله شود.میبرآورد بردار هم انباشتگی  5پدرونی

 شود.ند مدت بین متغیرها بكار گرفته میتعیین جهت علیت کوتاه مدت و بلبرای  6پانل

 

 

  

                                                 
1
 Anis Omri, Saboori et al, Arouri et al, Apergis and Payne, Bellouni  

2
 Ordinary Least Squares  Engel   & Granger (OLSEG) 

3 
Panel Unit root tests    

4
 Ordinary Least Squares (OLS) 

5
 Pedroni 

6
 Panel Vector Error Correction Model (panel VECM) 
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 آزمون های اقتصاد سنجی  .5

 آزمون ریشه واحد .5-1

ابتدا نیاز است که  ،شودنامانا بودن متغیرها به رگرسیون کاذب منجر می جا کهاز آن

تعیین مانایی متغیرها  از دو  آزمون در این مطالعه، به منظور د. شوآزمون مانایی متغیرها انجام 

استفاده شده است. ( 2003) ( و ایم و همكاران2002) ریشه واحد تابلویی لوین و همكاران

برای انجام آزمون مانایی، عرض از میدا و صفر آزمون، بیانگر نامانایی متغیرها است.  یفرضیه

 . (1-2)جدول  شده است لحاظروند زمانی در 

 
 : آزمون ریشه واحد متغیرها 1-2جدول 

PP - 
Fisher 

Chi-

square 

ADF - 
Fisher 

Chi-

square 

Im, 
Pesaran 

and Shin 

 W-stat N
u

ll: U
n

it r
o
o

t (a
ssu

m
es co

m
m

o
n

 u
n

it ro
o

t p
r
o
c
e
ss) 

Method 

/statistics 
V
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Levin, 

Lin & 
Chu t N

u
ll: U

n
it r
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o
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ssu
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es in

d
iv
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u

a
l u
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Method 
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les 

48.66a 39.82b -1.70b Level EM -0.36 Level EM 

255.91a 154.92a -11.49a 
First 

diff. 
EM -10.05a 

First 

diff. 
EM 

18.21 9.33 4.93 Level GDP 5.57 Level GDP 

147.79a 92.90a -7.15a First 

diff. 
GDP -4.67a 

First 

diff. 
GDP 

26.15 16.30 5.51 Level GDP2 7.36 Level GDP2 

140.81a 105.60a -7.86a 
First 

diff. 
GDP2 -4.57a 

First 

diff. 
GDP2 

38.81b 25.29 0.85 Level EC 0.84 Level EC 

190.18a 105.56a -7.79a 
First 

diff. 
EC -7.19a 

First 

diff. 
EC 

55.91a 34.07b -1.98b Level TR -0.87 Level TR 

171.15a 125.34a -9.01a First 

diff. 
TR -6.61a 

First 

diff. 
TR 

70.48a 48.39a -1.43c Level IN -1.03 Level IN 

243.31a 162.71a -11.28a 
First 

diff. 
IN -10.85a 

First 

diff. 
IN 

 

انتشار  متغیرهای ،اطمینان درصد یکحداقل که در سطح  دهدنشان می 1-2اطالعات جدول 

ص لی تولید ناخا، شاخص تجارت و ساختار صنعتی در سطح مانا بوده و متغیرهاکربناکسیددی

متغیر با یكبار  سهاما تفاضل این  ،و مجذور آن در سطح مانا نیستند ، مصرف انرژیداخلی

 باشند.می I(1)اول  یشوند. به تعبیری، متغیرهای ذکر شده انباشته از مرتبهگیری مانا میتفاضل
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 های هم انباشتگی تابلویی. آزمون5-2

 در این مطالعه برای بررسی ارتباط بلند مدت متغیرها از آزمون هم انباشتگی پدرونی

ی صفر مبتنی بر عدم وجود استفاده شده است. طبق این آزمون، فرضیه (2004و 1999)

با توجه به وجود ناهمگنی در  ایی داللت دارد.ی رقیب به وجود همگرهمگرایی و فرضیه

پانل از آزمون هم انباشتگی پانل معرفی شده توسط  یانس جمالت خطایها و وارپویایی

سازد استفاده می های پانل فراهم میهایی را در مدلپدرونی که امكان بررسی چنین ناهمگنی

هم انباشتگی را  یو شیب معادله اكان وجود ناهمگنی در عرض از مبدزیرا این آزمون ام شود،

شده و حاصله از رگرسیون  برآوردسازد. آزمون هم انباشتگی پدرونی از پسماندهای فراهم می

 (.3-2 ی)رابطه شودبلند مدت استفاده می

 
 (3-2ی )رابطه

 

 ی فوق:مطابق رابطه

i=1, 2, … , N: ورد مطالعه.کشورهای م 

t=1, 2, …, T:  مطالعهمورد دوره زمانی. 

m: تعداد متغیرهای توضیحی. 

 ∝𝑖  و𝛿𝑖 : د.کنامكان بررسی اثرات ثابت خاص کشورها و روندهای معین را فراهم می 

  itԑ :پسماندهای تخمین زده شده از روابط بلند مدت. 

از را  iγ داری آمارییعنمنظور تشخیص روابط بلند مدت در بین متغیرها پدرونی مبه 

 .مورد بررسی قرار داد 4-2 یرابطهطریق 

 

                                         
 (4-2ی )رابطه

 

است. پدرونی هفت  1-2 یدست آمده از تخمین رابطهه پسماندهای ب εی فوق، رابطهدر 

هت بررسی و آزمون فرض صفر مبتنی بر عدم وجود مختلف را در دو گروه متمایز جی آماره

ها مشهور به درون گن معرفی کرد. گروه اول آزمونهمهای پانل نابردار هم انباشتگی در مدل

ها امكان ناهمگنی این گروه از آزمون .گیردزمانی رایج را در نظر می هایعامل ،است بعدی

1it i it itu    

1 1 2 2 000it i it i it i it mi mit ity x x x           
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ناهمگنی بین  نام دارد که امكان 1بعدیسازد. گروه دیگر بین در بین کشورها را فراهم می

ی که پدرونی برای آزمون هم انباشتگی پانل بكار برد یسازد. هفت آمارهکشورها را فراهم می

γپانل یآماره های آزمون درون بعدی:آماره) گروه اول شامل
ازنوع  ρهای پانل آماره ،2

فولر -پانل از نوع دیكی یآمارهو   4پرون -از نوع فیلیپس tپانل  یآماره ، 3پرون -فیلیپس

، 6یپرون گروه -فیلیپس ρهای آماره های آزمون بین بعدی:آماره ) گروه دوم( و 5تعمیم یافته

 باشد.می (8یگروه t ADF یآمارهو  7یپرون گروه -فیلیپس t یآماره

دهد که در سطح معنی نتایج نشان می ارایه شده است. 2-2 ها در جدولنتایج این آزمون

ی همگرایی بلند مدت در بین متغیرها  درصد )چهار آزمون از هفت آزمون( یک رابطه 1داری 

 وجود دارد. 

 
 : نتایج آزمون بردار همگرایی پانل 2-2جدول    

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

Weighted 
Prob. Statistic 

 

Prob. Statistic 

0.972 -1.92 0.9969 -2.74 Panel v-Statistic 

0.098 -1.29 0.0495 -1.65 Panel rho-Statistic 

0.000 -7.48 0.0000 -8.04a Panel PP-Statistic 

0.000 -7.33 0.0000 -7.79a Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

 Prob. Statistic  

0.8034 0.85 Group rho-Statistic 

0.0000 -6.38
a
 Group pp –Statistic 

0.0000 -7.01
a
 Group ADF-Statistic 

 

                                                 
1
 Panel -Statistic 

2
 Panel Phillips–Perron Type R-Statistics 

3 
Panel Phillips–Perron Type t-Statistic 

4 
Augmented Dickey–Fuller (ADF) Type t-Statistic 

5
 Group Phillips–Perron Type R-Statistics 

6 
Group Phillips–Perron Type t-Statistic 

7
 Group Philips t-Statistic  

8 
Group ADF Type T-Statistic 
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)آزمون حداقل مربعات معمولی اصالح شده و حداقل  ی بلند مدتبرآورد رابطه. 6

 مربعات معمولی(

این در این  بنابر ی بلند مدت بین متغیرها مورد تایید قرار گرفت.در بخش قبلی رابطه

ی حداقل مربعات کامال اصالح شیوهو حداقل مربعات معمولی  یشیوهمرحله با استفاده از 

ضرایب بلند مدت متغیرها تخمین زده می شود. در این مطالعه برای تخمین پارامترهای  یشده

تابلویی پدرونی استفاده شده  ی حداقل مربعات کامال اصالح شدهشیوهمعادله هم انباشتگی از 

ی شیوهزایی و همبستگی سریالی از دن مشكالت درونکربه دلیل برطرف  شیوهاست. این 

بسیار کارآمدتر است. نتایج به دست آمده از تخمین بلند مدت برای  لیحداقل مربعات معمو

 ارایه شده است.  3-2مدل در جدول 

 
 های حداقل مربعات معمولی  و شیوهآورد بلند مدت با استفاده از نتایج بر. 3-2جدول     

 حداقل مربعات معمولی اصالح شده                    

FMOLS OLS  

Prob. t-Statistic coefficient Prob. t-Statistic coefficient 

0.0 23.25601 0.490678 0.0000 9.388906 0.484286 GDP 

0.0 -6.39455 -0.00856 0.0137 -2.47807 -0.00807 GDP 

0.0 42.49351 0.66237 0.0000 18.39302 0.665682 EC 

0.0 -7.66104 -0.01147 0.0270 -2.22137 -0.01097 TR 

0.0 20.98921 0.037642 0.0000 5.940255 0.036932 IN 

0.90 0.80 R
2
 

1.85 1.04 
D-W 

 

مت ضرایب برآورد دار بوده و عالضرایب از نظر آماری معنی تمام دهد کهنتایج نشان می

تایج حاکی از آن است که ضرایب بلند مدت ن .باشدهای اقتصادی میشده مطابق تئوری

بعات معمولی اصالح شده تفاوت معنی حداقل مربعات معمولی و حداقل مر یشیوهحاصل از 

ی حداقل مربعات معمولی شیوه واتسون -آزمون دوربین یدارند. آمارهندیگر  یک بااری د

زایی و همبستگی سریالی  به طور کامل اصالح شده دهد که مشكل دروننشان میاصالح شده 

  ی حداقل مربعات معمولی اصالح شدهشیوهاست . همچنین باالتر بودن ضریب تعیین الگوی 
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ی حداقل مربعات شیوهکه  استبیانگر این موضوع  حداقل مربعات معمولی یشیوهنسبت به 

 ی اعتبار باالتری برخوردار است.درجهاز حداقل مربعات معمولی  یشیوهاز  معمولی اصالح شده

و تولید  کربناکسیدکنند که بین انتشار دیمین مدل به این موضوع اشاره میخنتایج ت 

ضریب برآورد شده برای متغیر تولید  .داری وجود داردناخالص داخلی ارتباطی مثبت و معنی

درصد  10اگر میزان تولید ناخالص داخلی به تعبیری، باشد.  می 0.5 حدود  ناخالص داخلی

دهد نشان می موضوعاین  خواهد داشت. افزایش درصد 5 کربناکسیدانتشار دیافزایش یابد، 

یابد. افزایش تخریب زیست سطح آلودگی منتشر شده با باال رفتن درآمد سرانه افزایش می

 گیرد:محیطی از دو جهت نشات می

  اقتصادی از منابع طبیعی و انرژی با توجه به اولویت باالی تولید ملی ی رشد در مراحل اولیه

 شود. و سطح اشتغال به طور فراوان برای رسیدن به رشد باالی اقتصادی استفاده می

  مدیریت و های ی پایین توانایی تامین هزینههای اقتصادی با توجه به درآمد سرانهبنگاه

 کاهش آلودگی را ندارند. 

داری با مجذور تولید ناخالص داخلی ارتباط منفی و معنی کربناکسیدانتشار دی ،سوییاز 

ی و مجذور آن این نتیجه مهم حاصل لقدرمطلق ضرایب تولید ناخالص داخ یاز مقایسه دارد.

شود که شیب منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای عضو اوپک در بخش می

تندتر است. نزدیک به صفر بودن ضریب متغیر مجذور صعودی آن از بخش نزولی آن بسیار 

تولید ناخالص داخلی سرانه حكایت از آن دارد که کشورهای عضو اوپک به سطح حداکثر 

دار محیط های دوستتخریب محیط زیست رسیده و به دلیل عدم استفاده از تكنولوژی

کاهش انتشار خواهد  زیست، افزایش مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه اثر بسیار کمی بر

درصد از انتشار  0.08ذور تولید ناخالص داخلی به میزان درصدی مج 10افزایش با  داشت.

مثبت بودن ضریب تولید ناخالص داخلی و منفی بودن ضریب مجذور شود. آلودگی کاسته می

  کند. منحنی زیست محیطی کوزنتس را تایید می یتولید ناخالص داخلی اعتبار فرضیه

 داری با شاخص تجارتو معنی منفیی یدارای رابطه کربنکسیدادیگاز  نین انتشارهمچ

شود. درصدی آلودگی می 0.1ب کاهش سبدرصدی شاخص تجارت  10افزایش  .باشدمی

را  کربناکسیدتوانند با گسترش تجارت خارجی انتشار دیاین کشورهای عضو اوپک می بنابر

 دهند.بکاهش 
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درصد افزایش  10کند که برای مصرف انرژی مثبت است و بیان میضریب به دست آمده 

نتایج  .تر خواهد کردرا بیش اکسیدکربندرصد انتشار گاز دی 6.5ف انرژی، در حدود مصر

قیمت پایین، پرداخت  .است اکسیدکربندیار ترین عامل انتشمصرف انرژی مهمدهد نشان می

انرژی  آمدیدر کشورهای عضو اوپک منجر به ناکاروری نامناسب آها و استفاده از فنیارانه

 .ها شده استآن

اکسیدکربن به میزان  افزایش تولید گاز دی سببدرصدی در ساختار صنعتی  10افزایش 

ی مثبت و یبا ساختار صنعتی کشورها دارای رابطه کربناکسیددیانتشار  .درصد خواهد شد 0.37

، بنابر دسترسی دارندانرژی با قیمت پایین  به منابع چونباشد. کشورهای عضو اوپک داری میمعنی

 . شده است کربناکسیداین مصرف انرژی باالیی دارند که منجر به افزایش انتشار دی

 

 مدل تصحیح خطای برداری پانلی . آزمون علیت 7

 ی،ناخالص داخل ید، تولاکسیدکربنگاز دیانتشار  ینمدت ب بلند یرابطهدر بخش قبلی، 

توسط  ی،باز بودن تجارت و ساختار صنعت ی،مصرف انرژ ی،ناخالص داخل یدتول مجذور

توانند های  هم انباشتگی فقط میآزمون مورد تایید قرار گرفت. یپدرون آزمون هم انباشتگی

علیت کوتاه مدت را مشخصص  یرابطه تواننداما نمی ،روابط بلند مدت را تایید و یا رد کنند

و اجرای سیاست مناسب اقتصادی و زیست  گیریلیت بین متغیرها برای تصمیمتعیین عکنند. 

 1پانلی مدل تصحیح خطای برداریاز در این مطالعه هم است. به همین منظور محیطی بسیار م

است. ساختار و نتایج  شدهبرای بررسی جهت علیت و پویایی روابط کوتاه مدت مورد استفاده 

 شده است. یهارا  2-10الی 2-5های رابطه به شرح پانلی برداریمدل تصحیح خطای برآورد 
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طول وقفه بهینه بوده که بر اساس معیار  P ،اپراتور تفاضل مرتبه اول Δ های فوق،در رابطه

 یاز معادلهضریب تصحیح خطا است و  ECTدر نظر گرفته شده است.   2اطالعات آکائیک 

 آید.دست میه ب 1-2

دار، منفی و یاز نظر آماری معن 10 الی  5در تمام معادالت  ECT یشدهضریب برآورد 

دهد که اگر در کوتاه مدت  یک شوك به سیستم نشان می ECTتر از یک است. ضریب کم

، سیستم به چه میزان در دوره های بعدی  ستم از تعادل بلند مدت منحرف شودوارد شده و سی

خالصه شده است.  1-2کوتاه مدت بین متغیرها در شكلعلیت  کند.انحراف را اصالح می

علیت کوتاه مدت بین انرژی و انتشار آلودگی و همچنین بین  یرابطهدهد که نتایج نشان می

ید ناخالص لعلیت یک طرفه از انرژی به تو یباشد. رابطهانرژی و ساختار صنعتی دو طرفه می

ناحالص داخلی به تجارت و از تولید ناخالص  داخلی، از انتشار آلودگی به تجارت، از تولید

همچنین در کوتاه مدت بین تجارت و ساختار  داخلی به انتشار آلودگی تایید شده است.

 صنعتی رابطه علیت برقرار نیست.  
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 ژوهش مدت بین متغیرهای پی علیت کوتاه : رابطه1-2شکل 

 

 بندی و نتیجه جمع .8

مصرف انرژی، ساختار صنعتی و به ویژه تجارت  اثر تولید ناخالص داخلی،مقاله این در 

منحنی زیست محیطی کوزنتس در  یبر میزان آلودگی کشورهای عضو اوپک در قالب فرضیه

های اقتصاد  تكنیکین منظور از رای اب .مطالعه و بررسی شد 2013الی  1974ی زمانی دوره

تولید کربن با اکسید مدت میان متغیرهای انتشار دی بلند یبرآورد رابطه برایسنجی پانلی 

فروض منحنی است. عالوه بر این استفاده شده صنعتی  ساختار، تجارت و ناخالص داخلی

 یمعادلهمدت  بلندبه منظور برآورد ضرایب متغیرها در و نیز مورد آزمون قرار گرفته کوزنتس 

  .برآورد گردیدی حداقل مربعات کامال اصالح شده شیوهانتشار کشورها با استفاده از 

اکسیدکربن و  دیی آن است که بین انتشار ییدکنندهات  نتایج حاصل از برآورد این مدل

نشان این امر  و دار وجود دارد مثبت و معنی ییدر این کشورها رابطه تولید ناخالص داخلی

این  یرو از این .یابددهد که سطح آلودگی منتشر شده با باال رفتن درآمد سرانه افزایش میمی

رشد اقتصادی قرار داشته و در قسمت صعودی این منحنی  یاولیه هایهکشورها هنوز در مرحل

جا که شیب منحنی در قسمت صعودی آن از قسمت نزولی تندتر  قرار دارند. همچنین از آن

سطح حداکثر لذا  ،و ضریب متغیر مجذور تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر است بوده

مندی از  یید است و به دلیل عدم بهرهازیست در این کشورها مورد ت  تخریب محیط

زیست در این کشورها، افزایش مجذور تولید ناخالص داخلی   های دوستدار محیط تكنولوژی

 آلودگي

 انرژي
توليد 

ناخالص 
 داخلي

 تجارت

 ساختار صنعتي
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زیست محیطی کوزنتس مورد تایید  یهمچنین فرضیهد. اثر بسیار کمی بر کاهش انتشار دار

 قرار گرفت.

داری با شاخص ی منفی و معنییدارای رابطهاکسیدکربن انتشارکربن دی ،همچنین

با ارزش افزوده بخش صنعت نیز مثبت و آلودگی انتشار  یعالوه بر این رابطه باشد.تجارت می

افزایش تولیدات صنعتی این کشورها معادل با افزایش انتشار و  ، به تعبیری،دار است معنی

 زیست است.  آلودگی محیط

پانلی جهت علیت و پویایی پانلی  مدل تصحیح خطای برداریدر این مطالعه با استفاده از 

علیت کوتاه مدت بین  یرابطهنتایج نشان داد که  روابط کوتاه مدت مشخص شده است.

علیت  یانرژی و انتشار آلودگی و همچنین بین انرژی و ساختار صنعتی دو طرفه است. رابطه

یک طرفه از انرژی به تولید ناخالص داخلی، از انتشار آلودگی به تجارت، از تولید ناحالص 

 داخلی به تجارت و از تولید ناخالص داخلی به انتشار آلودگی تایید شده است.

زایش  شود کشورهای عضو اوپک با افگذاری، توصیه میمشی سیاست به عنوان یک خط

جویی  های صرفهوری انرژی و برنامهپذیر، بهبود بهرههای تجدیدتجارت، تاکید بر نقش انرژی

 .کننداز تخریب محیط زیست جلوگیری 
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Abstract: 

In this paper, the Full Modified Ordinary Least Square (FMOLS) method 

used to study the impact of gross domestic product, energy consumption, trade 

openness and industrial structure on CO2 emission for OPEC countries in the 

period of 1974 to 2013 based on the Kuznets’ environmental theory. Results 

confirm that gross domestic product, energy consumption and industrial structure 

have a positive and significant effect on carbon dioxide (CO2) emission. The 

coefficient of Squared of the gross domestic product has been negative, 

diminutive and statistically significant. The positive sign of GDP and negative 

sign of squared of GDP validates the Environmental Kuznets Curve for OPEC 

countries. Another important finding is that increasing trade openness leads to 

decrease CO2 emission. In addition, Panel vector error correction model (VECM) 

Granger causality method used to examine the directions of causality and 

dynamic of the short-run relationship. The results confirm that long-run causality 

supported for all equations. There is bidirectional causality between energy 

consumption and CO2 emission in the short-run. Similarly, the short-run 

interaction between industrial structure and energy consumption is bidirectional. 

Finally, one-way causality running from energy consumption to GDP, CO2 

emission to trade openness, GDP to trade openness and GDP to emission 

approved. 

 

Keywords: Environmental Kuznets Curve, Full Modified Ordinary Least Square, 

Vector Error Correction Model, OPEC Countries. 

 

Nomenclature 

FMOLS: Full Modified Ordinary Least Square. 

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries. 

CO2: Carbon Dioxide. 

EKC: Environmental Kuznets Curve. 

VECM: Vector Error Correction Model. 
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1. Introduction 

Economic growth is one of the main objectives of economic policies for 

governments. However, rapid economic growth will cause severe damages to the 

environment due to increasing usage of natural resources especially fossil fuels. 

Therefore, there is a potential contrast threatening the relationship between 

economic growth policies and the environment's condition. There exists a 

relation between inefficient energy consumption and environmental destruction. 

Moreover, increasing the importance of environmental issues especially 

greenhouse gas emission and climate changes have made environmental issues 

as one of the main topics in Agenda 21 in Earth Summit and is now one of the 

main issues in international meetings. Considering the importance of this issue, 

many countries have applied effective action plans to combat climate changes 

and its impacts on protecting the environment.  

Today, the phenomenon of climate change and global warming has attracted 

the world's attention. It is expected that global warming will lead to increased 

melting polar ice caps, rising sea levels and great changes in weather patterns. 

Economic and social consequences of this phenomenon potentially are 

catastrophic and impose irreversible damages to the communities. A recent 

report of the Intergovernmental Panel on climate change stated that the impacts 

of climate change vary in different regions due to the conditions prevailing in 

that region. However, considering the intensity level of these effects, there will 

be annually severed damages to the environment and will be worsened by 

increasing global warming [1]. The environment has a great impact on public 

health, world politics, economic growth and even military powers, therefore, 

environmental studies should be in the spotlight. 

Lack of due consideration into the environment will affect the economy of 

OPEC countries in both domestic and international aspects. In spite of this 

impact, these countries will also suffer from direct losses such as social and 

economic issues, which caused by climate changes such as drought, etc.  For this 

purpose, this study tries to investigate the impact of the main economic variables 

and especially trade openness on environmental quality in the OPEC countries.  

There is a close interaction between trade openness and environmental 

pollution. Environmental regulations enacted in many countries can change the 

pattern of goods and services among the countries. Most economic studies 

suggest that environmental requirements are one of the most important factors 

that increase the production costs. These policies have resulted in a decrease in 

production of pollutant products in countries where stringent environmental 

requirements are imposed. On the other hand, countries with less stringent 

environmental policies increase production of goods that are not environmentally 

favorable. This theory has been challenged in some studies [2].  

Porter and Linde (1995) believe that stringent environmental regulations 

create pressure that motivates innovation and progress. Environmental 

degradation along with trade growing has led to increased public awareness and 

public reaction against the adverse effects of harmful environmental due to 

economic activities and therefore has caused in public readiness to accept the 

impose of environmental regulations [3].  
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Advocates of trade consider foreign trade as an effective factor in economic 

growth. Therefore, in recent decades, the growing trend of trade without due 

attention to the environmental issues has resulted in inappropriate use of 

resources which has caused more use of non-environmentally friendly 

technologies and increase global pollution. 

 In the late 70s issues related to trade and environment were culminated. 

Environmentalists to protest against the harsh environmental conditions 

organized widespread meetings in different parts of the world. In their point of 

view, liberalization is the main factor of the environmental degradation.  

Many recent studies explore the relationship between CO2 emissions and 

trade. The results of these studies divided into two groups. One group argued that 

increasing trade increases CO2 emissions. The other groups believe the long-run 

estimates show that increasing trade openness reduces CO2 emissions.  

On the other hand, some advocates of free trade not only oppose the view 

that trade liberalization has led to environmental degradation but also believe 

that trade liberalization leads to improve the environment through an increase in 

resource efficiency, reduced waste and preventing pollution. The idea is the basis 

of different environmental agreements in the world, such as Rotterdam 

Convention, Climate Change Convention and the Kyoto Protocol which has led 

to the establishment of bilateral or multilateral obligations in form of imposing 

import restrictions, imposing duties, setting tariffs and environmental taxes 

associated with pollutants goods.  

Debates about the environment and its control through trade which is now 

more based on the principles of the Kyoto Protocol and in connection with 

carbon based pollutant gasses, were first widely discussed in General Treaty 

rules on Tariffs and Trade (GATT) and thereafter in the World Trade 

Organization (WTO).  

Although WTO has not set any special agreement in this field, however in 

order to reduce greenhouse gasses emissions there have been recommendations 

such as carbon taxes for energy-consuming products, carbon tariffs
1
, Cap and 

Trade programs, reduce emissions per unit of value added (emissions intensity), 

Efficiency standards and subsidies for goods with minimal carbon emissions. 

Moreover, the use of these policies for reducing emission can affect the world 

trade.  

The stringency of environmental policies based on Pollution Haven 

Hypothesis (PHH) changes the rate of pollution emission among different 

countries of the world. According to this hypothesis, since developed countries 

impose stringent environmental policies compared with developing countries, 

therefore, polluting industries in developed countries move their operations and 

production processes from developed countries to developing countries with less 

stringent environmental policies. Thus, developing countries become the outlet 

for polluting industries. According to this hypothesis, in countries with less 

                                                 
1
 Carbon tariffs were set for the first time by the European Union (EU), especially France, in order to confront with: 

the arrival of imported goods that had no effort to reduce emissions from consumption of fossil fuels; The adverse effects 

of carbon pricing under Emission Trading System (ETS) program on the commercial competition between producers in 

EU Member States and importers of products from other countries which do not have such laws to reduce greenhouse gas 

emissions and to establish justice among domestic manufacturers and exporters of goods. 
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stringent environmental policy, differences in the intensity and environmental 

policies create comparative advantage in producing goods with higher pollution 

intensity and countries with stringent environmental policies will specialize in 

the production of environmentally friendly products and import high pollutant 

products from other countries. Some applied recent studies reviewed in the 

following to verify the claims of supporters and opponents of trade. 

Yanqing Jiang’s study (2014) shows that trade openness increases pollution 

emission across the Chinese provinces and his results support the EKC 

hypothesis [4].  

Arouri et all (2014) used cointegration and causality analysis for testing 

Environmental Kuznets Curve in Thailand in short-run and long-run. Their 

finding confirms that the relationship between trade openness and CO2 emission 

is positive [5].  

Ertugrul et al. (2016) investigated the relationship between carbon dioxide 

(CO2) emissions, trade openness, real income and energy consumption in top ten 

CO2 emitters among the developing countries by using the VECM Granger 

causality method for 1971-2011 periods. They also investigated the EKC 

hypothesis for the selected countries. Their results indicate that real income, 

energy consumption and trade openness are the major factors of carbon 

emissions in the long run. In addition, they found that energy consumption 

stimulates environmental pollution in most of the analyzed countries and trade 

openness increases CO2 emissions in Turkey, India, China and Indonesia while it 

has no effect on the environment in Thailand, Brazil and Korea [6].  

Shahbaz et al. (2017) tested the relationship between trade openness and 

environmental pollutants (CO2 emissions) during 1980-2014 by using a panel 

dataset for 105 high, middle and low-income countries. The estimated FMOLS 

procedure show that trade openness reduces carbon emissions in most of the 

countries [7].  

Ben Jebli et all (2015) used panel cointegration techniques to test 

Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis in 24 sub-Saharan Africa 

countries over the period 1980–2010.their result indicates that increasing export 

increases CO2 emissions and increasing import can lead to reducing CO2 

emissions [8]. 

Ben Jebli et al (2016), Dogan and Turkekul(2016) and Akif Destec et all 

(2016) investigate the relationship between trade openness and CO2 emission for 

OECD, USA and Central and Eastern European Countries respectively. Their 

result confirms that trade openness can reduce CO2 emission and improve quality 

of environment [9, 10, 11].   
The Paper structured as follows. After the current section, the model 

specification provided. In section three, econometric tests including unit root test 

and panel cointegration tests are given. The long-run relationship between the 

variables estimated and the elasticity of the variable is interpreted in the next 

section. The directions of short-run causality and dynamic of the short-run 

relationship are investigated in section five by using panel VECM Granger 

causality method. Summary of the research and policy recommendations  

presented at the end. 
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2.  Model Specification  

In this study, for determining the explanatory variables and proper 

model, the methodology developed by Jayanthakumaran et al (2012), Narayan 

(2010) and Halicioglu (2009) is used [12, 13, 14]. The environmental Kuznets 

curve theory extended and the multivariate regression is applied to test the long-

run causal relationships between per capita emissions, per capita real GDP, 

squared of per capita real GDP, per capita energy consumption, trade openness, 

and industrial structure. The data used in this study extracted from World Bank's 

Development Index (WDI) for OPEC countries during the period of 1974 – 

2013.the model specification as fallow: 

 

(1) 

 
 

(2) 
 
Where i = 1. . . 11 and t = 1974. . . 2013 indicate the OPEC countries and time, 

respectively and ɛit is residual. 

The definition of the variables as follow: 

EM: per capita CO2 emissions (Metric KG) 

GDP: per capita real GDP (the US $ with the base year 2000) 

EC: per capita energy consumption (KG of oil equivalent) 

TR: trade openness index is the ratio of total exports and imports to GDP 

IN: industrial structure index is the ratio of the industrial sector GDP to the aggregate 

GDP 

Recent studies including Hanif and Gago-de-Santos(2017), Omri et all 

(2014), Arouri et al (2014) and Saboori et al (2012), have indicated that the 

explanatory variables are endogenous in the environmental Kuznets curve, 

therefore Engle and Granger cointegration Ordinary Least Squares test (OLSEG) 

will not be unbiased and consistence asymptotically[15,16,5,17]. In this case, 

using Pedroni's FMOLS method (2001, 2004) will be an efficient way to solve 

the problems of bias and inconsistencies. Therefore, in this study, long-run 

Environmental Kuznets Curve estimated by using Pedroni's panel data 

cointegration method for OPEC countries. 

Econometrics methods used in this study consists of four steps. In the first 

step, the integration order of each variable was determined using panel unit root 

tests. In the second step, it was investigated to find long-run cointegration 

between variables. In the third section, Ordinary Least Square (OLS) and 

Pedroni's Full Modified OLS (FMOLS) methods used to estimate the long-run 

relationships between the variables. Finally, Panel VECM Granger causality 

method used to examine the directions of causality and dynamic of the short-run 

relationship. 
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3. Econometric Test 

3.1. Unit root test 

The non-stationary variables can lead to spurious regression; therefore unit 

root test should be conducted. In this study, panel unit root tests used to 

determine the integration order of each variable. The null hypothesis is that there 

is a unit root and the alternative hypothesis is that there is no unit root. The 

individual effect is considered to conduct the unit root test. The results of unit 

root tests are given in table 1. 

  

Table 1. Unit root tests on the variables 

PP - 

Fisher 

Chi-

square 

ADF - 

Fisher 

Chi-

square 
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48.66a 39.82b -1.70b Level EM -0.36 Level EM 

255.91a 154.92a -11.49a 
First 

diff. 
EM -10.05a 

First 

diff. 
EM 

18.21 9.33 4.93 Level GDP 5.57 Level GDP 

147.79a 92.90a -7.15a First 
diff. 

GDP -4.67a 
First 
diff. 

GDP 

26.15 16.30 5.51 Level GDP2 7.36 Level GDP2 

140.81a 105.60a -7.86a 
First 

diff. 
GDP2 -4.57a 

First 

diff. 
GDP2 

38.81b 25.29 0.85 Level EC 0.84 Level EC 

190.18a 105.56a -7.79a 
First 

diff. 
EC -7.19a 

First 

diff. 
EC 

55.91a 34.07b -1.98b Level TR -0.87 Level TR 

171.15a 125.34a -9.01a First 

diff. 
TR -6.61a 

First 

diff. 
TR 

70.48a 48.39a -1.43c Level IN -1.03 Level IN 

243.31a 162.71a -11.28a 
First 
diff. 

IN -10.85a 
First 
diff. 

IN 

a,b and c  denote  statistical significance at the 1%,5% and 10% level. 

Table 1 shows carbon dioxide emissions, trade openness and industrial 

structure variables are stationary at level. However, GDP, Squared of GDP and 

energy consumption are non-stationary and they have a unit root at level but they 

become stationary after the first difference. In other words, the integration order 

of these variables is one.  
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3.2. Panel cointegration tests 

In this study, Pedroni's (1999, 2004) cointegration test used to investigate the 

long-run relationship between the variables. According to this test, the null 

hypothesis indicates variables being non-cointegrated and the alternative 

hypothesis indicates variables being cointegrated. Pedroni’s panel cointegration 

test enables us to evaluate the heterogeneity in the intercept and in the 

cointegration equation's slope. Pedrini's cointegration test uses estimated 

residuals from long-run regression and is generally as follows:   

 

(3) 

 

In which i=1, 2…N for each of countries in the model and t=1, 2… T 

indicates the time series and m indicates the number of explanatory variables. 

Both ∝𝑖 and 𝛿𝑖 parameters enables us to evaluate each country's specific fixed 

effect and specified time trends. 휀𝑖𝑡 is the estimated residuals of long-run 

relationship. In order to detect the long-run relationship among variables, 

Pedroni investigated the statistical significance of 𝛾𝑖 through following equation. 

 

(4) 

                                              
In this equation, ε is the residual from the estimation of equation 3. Pedroni 

introduced seven different statistics in two distinct groups in order to investigate 

and test the null hypothesis. The first group of tests classified on the within-

dimension and considers the common autoregressive coefficients across 

countries. The second group called between-dimension and takes into account 

individual autoregressive coefficients for each country in the model. Seven 

statistics that Pedroni used to test the panel’s cointegration are as follow: 

 

Fist Group, within-dimension statistics: 

 Panel -statistic 

 Panel ρ Phillips–Perron type r-statistics 

 Panel t Phillips–Perron type t-statistic 

 Augmented Dickey-Fuller (ADF) type t-statistic 

Second Group, between-dimension statistics: 

 Group Panel ρ Phillips–Perron type r-statistics 

 Group Panel t Phillips–Perron type t-statistic 

 Group Augmented Dickey-Fuller (ADF) type t-statistic 

The results of these tests presented in Table 2. four tests of seven tests 

confirm that there is a long-run relationship between the variables at the one 

percent significant level. 
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  Table 2. The results of panel cointegration test 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

Weighted 
Prob. Statistic 

 

Prob. Statistic 

0.972 -1.92 0.9969 -2.74 Panel v-Statistic 

0.098 -1.29 0.0495 -1.65 Panel rho-Statistic 

0.000 -7.48 0.0000 -8.04a Panel PP-Statistic 

0.000 -7.33 0.0000 -7.79a Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

 Prob. Statistic  

0.8034 0.85 Group rho-Statistic 

0.0000 -6.38
a
 Group pp –Statistic 

0.0000 -7.01
a
 Group ADF-Statistic 

 

4. Estimating long-run relationship  

In the previous section, Long-run relationship between the variables was 

approved. Therefore, in this section, OLS and FMOLS estimators applied to 

estimate the long-run coefficients of the variables. Pedroni's Panel FMOLS 

method is more efficient than OLS for resolving endogeneity and serial 

correlation problems. The results of long-run estimation presented in Table 3. 

The results show that all the coefficients are statistically significant and the sign 

of estimated coefficients are confirmed by economic theories. 

 

 Table 3. The results of long-run relationship estimation (using modified OLS and OLS) 

FMOLS OLS  

Prob. t-Statistic coefficient Prob. t-Statistic coefficient 

0.0 23.25601 0.490678 0.0000 9.388906 0.484286 GDP 

0.0 -6.39455 -0.00856 0.0137 -2.47807 -0.00807 GDP 

0.0 42.49351 0.66237 0.0000 18.39302 0.665682 EC 

0.0 -7.66104 -0.01147 0.0270 -2.22137 -0.01097 TR 

0.0 20.98921 0.037642 0.0000 5.940255 0.036932 IN 

0.90 0.80 R
2
 

1.85 1.04 
D-W 

 

The results suggest the value and sign of long-run coefficients obtained from 

OLS and FMOLS are approximately similar but the significant of independent 

variables in the FMOLS is higher than the OLS estimator. Durbin–Watson 

statistic in both models show the OLS estimator has the problem of endogeneity 



 

49 

 

and serial correlation but these problems are modified in FMOLS method. Also 

higher coefficient of determination of FMOLS method compared to the OLS 

reveals that FMOLS method has higher validity rather than OLS method.  

The result of the model's estimation suggests that there is a significant 

positive relationship between CO2 emissions and GDP. For 10% increase in per 

capita GDP, per capita CO2 emission increased 5%. Increasing environmental 

degradation caused by two major causes: 

 In early stages of economic growth, a lot of energy and natural resources used 

to increase national production and employment rate in order to reach a high 

rate of economic growth. 

 Due to low per capita income, most enterprises are not able to cover the costs 

of reducing pollution. 

On the other hand, CO2 emissions have a significant negative correlation 

with squared GDP. The positive sign of GDP and negative sign of squared of 

GDP validates the Environmental Kuznets Curve. Comparing the absolute value 

of the coefficients of GDP and square of GDP shows that the slope of 

Environmental Kuznets Curve for OPEC countries is much steeper in the 

ascending section of the curve rather than the descending section. In addition, the 

value of squared of GDP coefficient is being close to zero. 10% increase in the 

square of GDP decrease per capita CO2 emissions by 0.08%. This implies that 

OPEC countries have reached the maximum level of environmental degradation. 

These countries use unsuitable technologies; therefore, increase in squared of 

GDP has a lower impact on emission reduction. The obtained coefficient for 

energy consumption is positive and states that 10% percent increase in energy 

consumption, increased CO2 emissions by about 6.5% percent. Energy 

consumption is the most important factor in CO2 emission. Low price, payment 

of subsidies and use of inappropriate technology in OPEC countries have led to 

inefficiency in their energy sector.   

Moreover, CO2 emission has a significant negative correlation with trade 

openness index. The increase in trade openness by 10% will decrease CO2 

emission by 0.1%. 

Industrial structure has a positive impact on CO2 emissions.10% increase in 

industrial structure will cause CO2 emission to increase by 0.37%. OPEC 

countries industrial structure is highly dependent on the oil sector and 

exploration and production of petroleum increases CO2 emission and this result 

are as expected. 

 

5. Vector Error Correction Model (VECM) Causality Tests 

The long-run relationship between CO2 emission, GDP, square of GDP, 

energy consumption, trade openness and industrial structure is supported by 

Pedroni’s cointegration tests in the previous section. The cointegration tests can 

only confirm or reject the long-run relationship but the presence of long-run 

relationship cannot determine the directions of causality between the variable 

and cannot provide the dynamic of the short-run relationship. Determining 

causality between the variables is very important for decisions making to execute 

appropriate economic and environmental policy. For this reason, Panel VECM 

Granger causality method is used to examine the directions of causality and 
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dynamic of short-run relationship. The structure and the results of estimation for 

VECM provided in the appendix A. 

The estimated coefficient of error correction term (ECT) is statistically 

significant, negative and less than one for all equations (equation A-1 to A-5). 

The coefficients of ECT in all equation show that if any shock happens to the 

system in short-run and system deviate from the long-run equilibrium, the 

system will have adjusted in next periods. Long-run Granger causality is 

supported by all equations and presented as follows:   

 From GDP, square of GDP, energy consumption, trade openness, industrial 

structure to emission. 

 From emission, square of GDP, energy consumption, trade openness, industrial 

structure to GDP. 

 From emission, GDP, energy consumption, trade openness, industrial structure 

to the square of GDP. 

 From emission, GDP, square of GDP, energy consumption, industrial structure 

to trade openness. 

 From emission, GDP, square of GDP, energy consumption, trade openness to 

industrial structure. 

The short-run causality direction between the variables is summarized in 

figure 1. 

As figure 1 shows, there is bidirectional causality between energy 

consumption and CO2 emission. Similarly, the short-run interaction between 

industrial structure and energy consumption is bidirectional. There is sufficient 

proof to confirm one-way causality running from energy consumption to GDP, 

CO2 emission to trade openness, GDP to trade openness and GDP to emission. 

Finally, there is no causality linkage between trade openness and industrial 

structure .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The short-run causality direction between the variables 
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6. Conclusion and Recommendations  

This paper has evaluated the impact of main economic factors on the 

environmental performance of OPEC countries in the period of 1974 to 2013. 

For this purpose, panel econometric techniques are used to estimate the long-run 

relationship between the CO2 emission, gross domestic product, energy 

consumption, trade openness and industrial structure. 

The Kuznets Curve hypotheses were tested and OLS and FMOLS are used to 

estimate the long run coefficients of the variables in the emission equation. The 

positive sign of GDP and negative sign of squared of GDP validates the 

Environmental Kuznets Curve for OPEC countries. Thus, these countries are still 

in the early stages of economic growth and are located in the ascending section 

of the Kuznets Curve. Also, because the ascending section of the curve is steeper 

than the descending section and since the coefficient of squared of GDP is close 

to zero, therefore the maximum level of environmental degradation in these 

countries is inevitable. Moreover, since these countries use environmentally 

unfriendly technologies, therefore, an increase in squared of GDP has a very low 

impact on the emission reduction.  

The result shows that energy consumption is the most important factor in 

CO2 emission and increasing energy consumption significantly increases 

emissions. This means that due to the lack of appropriate eco-friendly 

technologies in energy production and consumption, these countries are unable 

to avoid high emission in their production thus energy consumption will cause 

environmental degradation.  

Trade openness has also negative and significant impact on CO2 emission. In 

addition, the relationship between the emissions and industrial sector value-

added is also positive and significant which indicates that an increase in 

production of industrial goods in these countries will lead to increasing emission 

and environmental pollution. 

 Finally, Panel VECM Granger causality method is used to examine the 

directions of causality and dynamic of the short-run relationship. The result 

confirms that Long-run causality is supported for all equations. In the short-run, 

there is bidirectional causality between energy consumption and CO2 emission. 

Similarly, the short-run interaction between industrial structure and energy 

consumption is bidirectional. There is sufficient proof to confirm one-way 

causality running from energy consumption to GDP, CO2 emission to trade 

openness, GDP to trade openness and GDP to CO2 emission. 

As a policy implication, OPEC countries should increase trade, the role of 

renewable energy, energy efficiency and energy conservation for preventing 

environmental degradation.  
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Appendix A 
  

Vector Error Correction Model Equations: 

The estimation of the dynamic vector error correction model (VECM) is 

given as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Where Δ is the first difference operator; P is optimal lag lengths and is set at 2 

automatically based on Akaike information criterion (AIC); έ is the error term 
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and ECT is the error correction term and obtained from the long-run relationship 

of equation 1. The result of VECM causality tests is shown in the table A-1. 

Table A-1.The result of VECM causality tests

 

Error Correction: Δ(EM) Δ(GDP) Δ((GDP)^2) Δ(TR) Δ(IN)) Δ(EC) 

ECT 
-0.039c -0.144c -0.432a -0.393 - 0.840a - 0.221a 

[-1.626]C [-2.456]a [-2.878]a [-1.351]c [ 2.744]a [ 4.916]a 

Δ(EM(-1)) 
-0.573 0.038 0.791 1.253 -0.407 -0.138 

[-10.2774]a [ 0.285] [ 0.407] [ 1.732]b [-0.578] [-1.334]b 

Δ(EM(-2)) 
-0.287 0.018 0.550 0.365 -0.184 -0.043 

[-5.291]a [ 0.141] [ 0.291] [ 0.518] [-0.269] [-0.431] 

Δ(GDP(-1)) 
-0.326 0.648 11.285 -3.709 -0.346 0.364 

[-1.572]c [ 1.289]c [ 1.558]c [-1.375c] [-0.131] [ 0.943] 

Δ(GDP(-2)) 
-0.955 0.559 8.626 -0.713 0.015 -0.011 

[-4.601]a [ 1.113] [ 1.192] [-0.265] [ 0.005] [-0.028] 

Δ((GDP)^2)(-1)) 
0.0297 -0.061 -1.061 0.182 -0.035 -0.013 

[ 2.086]b [-1.788]b [-2.139]b [ 0.987] [-0.196] [-0.508] 

Δ((GDP)^2)(-2)) 
0.081 -0.048 -0.736 0.018 -0.0004 0.011 

[ 5.651]a [-1.398]c [-1.481]c [ 0.098] [-0.002] [ 0.439] 

Δ(TR(-1)) 
-0.0046 0.008 0.143 -0.178 0.017 -0.008 

[-0.747] [ 0.593] [ 0.664] [-2.207]b [ 0.228] [-0.736] 

Δ(TR(-2)) 
0.0006 0.013 0.221 -0.037 0.024 -0.002 

[ 0.093] [ 0.872] [ 1.028] [-0.462] [ 0.311] [-0.198] 

Δ(IN(-1)) 
0.0006 -0.010 -0.180 0.028 -0.228 0.013 

[ 0.117] [-0.798] [-0.970] [ 0.412] [-3.395]a [ 1.316]b 

Δ(IN(-2)) 
0.0009 -0.011 -0.199 0.083 -0.161 0.010 

[ 0.188] [-0.903] [-1.090] [ 1.233] [-2.437]b [ 1.085] 

Δ(EC(-1)) 
-0.049 -0.237 -3.886 -0.382 1.080 -0.426 

[-1.309]c [-2.617]a [-2.967]a [-0.783] [ 2.276]b [-6.107]a 

Δ(EC(-2)) 
-0.034 -0.008 -0.343 -0.159 0.162 -0.213 

[-1.055] [-0.104] [-0.301] [-0.377] [ 0.393] [-3.516]a 

C 
-0.003 0.023 0.478 -0.144 -0.009 -0.0008 

[-0.217] [ 0.574] [ 0.810] [-0.657] [-0.043] [-0.027] 

a,b and c  denote  statistical significance at the 1%,5%, and 10% level and the number in bracket is t statistic 
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