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اکسید کربن در اثر کرونا ویروس بر رشد اقتصادی و آینده انتشار گاز دی

 کشورهای با درآمد پایین و متوسط 

 2، نیلوفر اشک تراب1فاطمه فتحی
 چكیده

 2219 -2222یدر دوره زمان نییبا درآمد متوسط و پا یبر کشورها یگلخانه ا یبر انتشار گازها رداریواگ یها یماریمطالعه اثر ب نیدر ا
 یگروه کشورها در نظر گرفته شد. ضمن بررس نیا یکوزنتس برا یطیمح ستیو مدل ز یمنظور رابطه رشد اقتصاد نیا یو برا یبررس
و کاهش انتشار  یبر رشد اقتصاد رداریواگ یماریاثر ب م،یمستق ریو غ میمستق یبا استفاده از کشش ها نتسکوز یطیمح ستیز هیفرض

 یكایشمال قاره آمر نیو همچن قایآفر ا،یآس یواقع شده در قاره ها ینشان داد که که در کشورها جید.  نتامحاسبه ش یگلخانه ا یگازها
 ریواگ یهایماریب وعیقرار دارند، ش ترنییدر درجه پا یافتگیبوده و از لحاظ توسعه  یشتریب تیجمع یکمتر دار یکه غالبا با درامد مل یجنوب

 نیشتریشود ب یم دهید یدر کشورها شتریب یگلخانه ا یداشته است و تمرکز کاهش انتشار گازها 2COاز انتشار گ زانیبر م یکمتر ریتاث
کرد  انیب توانیباشد. م یو بوتسوانا م نیمربوط به اکرا بیبه ترت 200/2و  200/2با کشش  یگلخانه ا یبرکاهش انتشار گازها یماریاثر ب

 روسیو یبرا یکه درمان یکه تا زمان رودیاست و انتظار م افتهیبهبود  ستیز طیهان، محدر ج ریواگ یها یماریب وعیکه در هر دوره ش
درآمد متوسط و  یدسته  یکشورها ریکه به نسبت سا ییکشورها ردر سطح جهان بخصوص د 2COنشده است، انتشار  دایکرونا پ دیجد
 کند. فایا را یشتریبرخوردارند، نقش ب2222را دارند در سال  یشتریدرآمد ب ن،ییپا

 2CO، رشد اقتصادی، 91: بیماری واگیردار، کوید های کلیدی:واژه
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 مقدمه

شود. اختالل در اقتصاد  رییدچار تغ ییشوک ها ریهر کشور ممکن است تحت تأث یناخالص مل دیتول

و رشد  زانیوجود دارد که م خیاز آن در طول تار یادیز ییو نمونه ها ستین یدیجد زیچ عیاز وقا یناش

به  توانیموجود، م یشوک ها انیکرده است. در م رییکشورها را دست خوش تغ یناخالص مل دیتول

 -9191توان آنفوالنزا  یدر سراسر جهان اشاره کرد.  از آن جمله م ریواگ یها یماریاز ب یشوک ناش

زمان را در جهان در آن  تیدرصد از جمع2نفر،حدود   ونیلیم 91حدود  ریهمه گ یماریب نی، که ا9121

 SARS یدمیتوان به اپ یم زین ه(. از دو دهه گذشتBarro et al., 2020برد، نام برد ) نیسرتاسر جهان از ب

 ری( که اقتصاد کشورها را تحت تاثCranfield, 2020اشاره نمود ) 2111در  H1N1 ریو همه گ 2112در سال 

 یدمیاپ کی 91 دیکو دیجدکرونا ویروس  ریگ همه یماریب کیبا 2191خود قرار داد و اکنون در اواخر سال 

 91 دیخود نموده است. کو ریداده است که اکثر جوامع را درگ رخبشر   خیسال گذشته تار 911سابقه در یب

 یهمه کشورها بایاست و تقر یمسر اریبس یماریب کی نیاشاره شده، دارد. ا عیوقا ریبا سا هایی¬تفاوت

 نیشده است. ا جادیا یرکود اقتصاد یماریب نیکه جهت کنترل ا یگونه اخود نموده است ب ریرا درگ ایدن

 جادیبزرگ ا اسیدر مق یو تجار یاقتصاد یتهایفعال یلیاز تعط یناش یاختالل اقتصاد جادیا لیامر به دل

مختلف  یبر بخشها یشود و به طور نامتناسب یسابقه محسوب م یو ب رینظ یب بایشده است که تقر

 Deaton and) ییغذا تیبر امن یمیاثرات مستق ،یماریاز ب یذاشته است. شوک ناشاثر گ یاقتصاد

Deaton, 2020در تجارت  ریی(، تغBarichello, 2020; Kerr, 2020دی((، رکود تول (Barro et al., 2020 و )

اما خواهد گذاشت.  ی( برجاLuo and Tsang, 2020کشورها ) یناخالص مل دیمشهودتر از همه بر کاهش تول

 غافل شد.  زین ایدر دن یماریب نیا یمیمستق ریاز آثار غ توان¬ینم نیب نیدر ا

 یتیریمد وهیمختلف بسته به ش یدر کشورها یرشد اقتصاد اریبه عنوان مع یناخالص مل دیدر تول رییتغ

از  یرایکه بس یامتفاوت خواهد بود به گونه یماریب نیمقابله با ا یدولت ها برا یاعمال یها استیو س

 شیرا در پ دیتول زمراک یلیتعط استیآن س وعیاز ش یریو جلوگ یماریب نیمقابله با ا یکشورها برا

در  رییهمزمان همراه با تغ یکاهش رشد اقتصاد نیا دیگرد یگرفتند که منجر به کاهش رشد اقتصاد

 یبخش ها ریبه سارا نسبت  یگلخانه ا یانتشار گازها نیشتریشود که ب یم جادیا عیصنا دیتول زانیم

را به دنبال خواهد داشت. چرا که  یطیمح ستیاثرات ز یدر رشد اقتصاد رییتغ نیدارند. بنابرا یاقتصاد

قرار گرفته است.  نیمورد توجه محقق9191است که از سال   یموضوع ستیزطیبر مح یاثر رشد اقتصاد

 گرید یدارد و از سو یشترینهاده ب یبه ورود ازیسو ن کیاز  یاقتصاد تیفعال شیگونه که افزا نیبه ا
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  یاثرات جانب نی. ادهد¬یرا کاهش م ستیز طیمح تیفیکند و ک یم جادیا یشتریب یهاو زباله یآلودگ

شده و به تبع آن  ستیز طیبه مح بیبه خصوص باعث آس ابد،ی¬یگسترش م ستیز طیدر مح یمنف

 یناش یاقتصاد یها تیو رکود فعال یماریر باساس انتشا نی. بر اکند¬یم دیتهد زیرا ن یاقتصاد تیفعال

 ست،یز طیمح تیفیرا به دنبال داشته باشد. چون کاهش ک یطیست محیتواند اثرات ز یم زیاز آن ن

( را GHG) یگلخانه ا یاز انتشار گازها یناش ییآب و هوا راتییو تغ نیدر مورد گرم شدن کره زم ینگران

و در حال توسعه در رأس امور قرار  افتهیتوسعه  یب کشورهاغال یموضوع برا نیبه وجود آورده است ا

از  یگلخانه ا یدر انتشار گازها ریی( تغAl-Mulali et al., 2015; Kais and Ben Mbarek, 2017گرفته است. )

 یاقتصاد یشوک ها میمستق ریخواهد بود که از آن به عنوان اثر غ ایدن یآشکار برا یطیمح ستیاثرات ز

اثرات  نییتع یکنونشده  هدف مطالعه  انیتوان نام برد. با توجه به مطالب ب یم ریهمه گ یارمیاز ب یناش

با درآمد  ییبا درامد باال و کشوها یکشورها یناخالص مل دیبر تول ریهمه گ یهایماریاز ب یناش یشوک ها

بر انتشار EKC  یطیمح ستیز یمنحن نیبا تخم رییتغ نیباشد و در ادامه اثر ا یم نییمتوسط و پا

معکوس میان  Uارتباط   EKC. منحنی زیست محیطی کوزنتس گردد¬یدنبال م یگلخانه ا یگازها

 ,Stern, 2004; Kaika and Zervas) دینما یم یتولیدناخالص داخلی سرانه و تخریب محیط زیست را بررس

2013; Kong and Khan, 2019 اگر فرضـیه .)EKC جه به ویژگی منحنی تأیید شود، در این صورت، با تو

محیط زیست باشد، به ابزاری برای بهبود  برایکوزنتس، رشد اقتصادی میتواند به جای اینکـه تهدیدی 

نمود که طبق پروتکل  دایپ یاریبس تیاهم یرابطه از زمان نیکیفیت محیط زیست تبـدیل شـود. ا

شـدند تـا میزان انتشار دی  کشور از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان ملـزم 91کیوتو، 

در ادبیات  نیبرسـانند. بنابرا 2115درصـد مقـدار آن در سـال  5به  2192اکسید کربن خود را در سال 

EKC  2محققان عمدتاً گازهای گلخانـه ای بـه ویـژهCO  را بـه عنوان شاخصی برای میزان کلی تخریب

اثر شوک حاصل از  یبا بررس یدر مطالعه کنون رود¬یم انتظار. گیرند¬محیط زیست )آلودگی( در نظر می

 ستیز هیفرض یبه بررس ن،ییکشورها با درآمد باال و متوسط و پا یمل خالصنا دیبر تول یماریب نیا

 پرداخته شود.  2COکوزنتس بر انتشار  یطیمح

 Balin and Akan.  اند¬پرداخته یالملل نیدر سطح ب یطیمحستیز یمنحن نیبه تخم یادیز مطالعات

 یبر منحن  innovative investments and industrial production یهاشوک یبه بررس (2195)

 یکوزنتس برا یشکل بودن منحن Nپرداختند و به  افتهیکشور توسعه  29 یکوزنتس برا یطمحی¬ستیز

 یه بررسب 2191-9112 یکشوره در دوره زمان 912 ی( برا2191., )Saab et alبردند.  ین کشورها پیا
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 ینفت را بر بررس متی( نقش شوک ق2199, )Katirciogluکوزنتس پرداختند.  یطیمح ستیز هیفرض

 ر(د2192) Dogan and Turkekulقرار داد.  یمورد بررس هیکوزنتس در کشور ترک یطیمح ستیز هیفرض

مورد  2191-9121و تجارت آزاد را در دوره  یهمچون توسعه مال یرونیب یاثرات شوک ها کایکشور آمر

هند و  ن،یچ یکشورها یبرا FDI یخارج های¬کمک ی( به بررس2199) Pao and Tsaiقرار دادند.   یبررس

 یماریاز ب یبه دنبال اثر شوک وارد شده بر اقتصاد ناش زیمطالعه ن نیرا انجام دادند. در ا یپژوهش لیبرز

 رداریواگ یهایماریمنظور اثر ب نیا یشود. برا یکوزنتس دنبال م یطیمح ستیز هیبر فرض رداریواگ یها

 میمستق ریشد و در ادامه اثر غ نییتع نییبا درآمد متوسط و پا یکشورها یبرا یناخالص داخل دیبر تول

 قرار گرفت.  یکوزنتس مورد بررس یطیمح ستیز یبر منحن راتییتغ نیا

 

 روش تحقیق

 2COردار بر رشد اقتصادی و انتشار گاز های واگیجهت بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم رابطه بیماری

تخمین رابطه رشد اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور تابع رشد اقتصادی از نوع کاپ  به در ابتدا

 ,.Junyi, 2006; CAO and LI, 2011; Youssef et al., 2016; Li, et al)( تعریف شد9داگالس بر اساس رابطه )

بر حسب دالر آمریکا  2191سرانه تولید ناخاص داخلی به قیمت ثابت سال  . در این رابطه (2016

( بر حسب نفر و تشکیل بعنوان معیار رشد اقتصادی درنظر گرفته شد که تابعی از نیروی کار فعال )

یماری واگیر دار با یک باشد. اثر ب ( میبر حسب دالر آمریکا ) 2191سرمایه خالص به قیمت ثابت سال 

هایی که بیماری واگیردار در کشورهای متغیر دامی تعریف شد که این متغیر مقدار عدد یک برای سال

هایی که بیماری واگیردار وجود نداشته دنیا وجود داشته را به خود اختصاص داده و عدد صفر برای سال

کشور درمظر گرفته  39که در مطالعه حاضر  به کشورهای با درآمد متوسط و پایین اشاره دارد iاست. 

 باشد. می 2121تا  2111مربوط به دوره زمانی سالهای  tشد. 

را بر رشد اقتصادی  91با تعیین اثر بیماری واگیردار بر رشد اقتصادی کشورها می توان رفتار بیماری کوید

را محاسبه  2COری بر بر انتشار گاز پیش بینی نمود و با تعیین این اثر بر رشد اقتصادی می توان اثر بیما

 2CO( مشخص شد. که انتشاز گاز 2کرد. برای این منظورر منحنی زیست محیطی کوزنتس در رابطه )

 تابعی از رشد اقتصادی و توان دوم رشد اقتصادی درنظر گرفته شد. 
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 (9) 

 (2) 

 

یه زیست محیطی کوزنتس اشاره به وجود فرض β2 > 0 and β3 < 0در رابطه زیست محیطی کوزنتس اگر 

 دارد. .

. (Kaika and Zervas, 2013) . 

 Fباشد بنابراین در ابتدا آزمون قابلیت تلفیق شدن انجام شد آماره های پنل میداده ها بصورت داده 

بدست آمد که فرضیه صفر رد شد و تلفیق کشورها مورد پذیرش قرار گرفت.  92/995محاسباتی 

 لی و چو انجام گرفت. -ی متغیرها با استفاده از آماره لوینهمچنین تست ایستای

انجام شد. چون  2COبعد از تخمین روابط کشش مستقیم و غیر مستقیم اثر بیماری بر انتشار گاز  

دهد. جهت تعیین اند. ضرایب کشش را نشان میمتغیرهای مدل بر اساس فرم لگاریتمی تعرف شده

بعنوان ضریب  ( استفاده شد که از 9از رابطه ) 2COانتشار گاز مستقیم اثر بیماری بر کشش غیر

 ( است. 9در رشد اقتصادی رابطه ) بیماری واگیر دار

 
 (9) 

 

 39برای   2121تا  2111در دوره زمانی  2COهای مورد نیاز همچون تولید ناخالص داخلی، انتشار گاز داده

جمع آوری شد و چون همچنان در دوره انتشار  9ایت بانک جهانیکشور با درآمد پایین و متوسط از س

هستیم و اطالعات بیشتری از این بیماری برای کشورهای مختلف دنیا وجود ندارد از  91بیماری کوید 

بینی رفتار این بیماری استفاده شد اطالعات بیماری رفتار بیماری واگیردار سالهای گذشته برای پیش

 گردآوری شد.  2ن سالمت جهانیدار از سازماواگیر

 

                                           
1https://data.worldbank.org/  

ttps://www.who.int/emergencies/diseases/en/h2 

  

https://data.worldbank.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/en/
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 نتایج و بحث

در یک رابطه سیستمی به  2COجهت تعیین اثر بیماری های واگیردار بر رشد اقتصادی و انتشار گاز 

تخمین زده شد. ننتایج تست ایستایی قبل  2COو انتشار  GDPرابطه رشد 2191-2111صورت پنل از دوره 

دهد که متغیرها در سطح است. نتایج تست ایستایی نشان می( ارایه شده 9از تخمین روابط در جدول )

 ( گزارش شده است.2ایستا بوده اند. نتایج تخمین روابط در جدول )

 
 ( نتایج تست ایستایی متغیرها روابط رشد اقتصادی و زیست محیطی کوزنتس9جدول )

 متغیرها 
Levin-Lin & Chau test تست   

ایستایی    

)itln(GDP -3/04*** 

)it
2(GDPln -7/51*** 

)Iran,tln(CO2 -1/69** 

)itln(L -2/71** 

)itln(I -6/13*** 

 برای رد فرضیه وجود ریشه واحد 5و 9به ترتیب معنادادری در سطح   **، ***

 

 

برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان داد که GDP نتایج حاصل از تخمین عوامل اثرگذار بر رشد

رود در بلند مدت درصد اثر منفی دارد. انتظار می 5همه کشورها در سطح  GDP ر بر رشدبیماری وارگیردا

کشورهای با درآمد متوسط و پایین به  GDPبه ازای هر یک سال ادامه دار شدن بیماری واگیردار رشد 

تصاد را درصد کاهش یابد. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین چون غالبا سهم زیادی از اق119/1اندازه 

دهند که زمان کار کردن بر روی این محصوالت به صورت فصلی بخش کشاورزی به خود اختصاص می

توان بیان کرد که شیوع بیماری های واگیر در شود، میبوده و همچنین فواصل اجتماعی بیشتر رعایت می

ین بخش ایجاد نموده است در اینگونه کشورها، نیروی کار را کمتر متاثر کرده و تعطیلی کمتر را در تولید ا

 عدد باالیی نیست. GDPنتیجه درصد کاهش 

آموزش، سالمت و تجربه باشد. نیروی کار برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین معنا دار نمی ضریب

-گذاری در سرمایه انسانی بیانگر سرمایهآیند. در حقیقت سرمایهابعاد اصلی سرمایه انسانی بشمار می
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وری هایی چون آموزش، سالمت و بهداشت و تجربه است که منجر به بهبود و ارتقا بهرهفعالیتگذاری در 

افراد در بازار کار می شود. افراد آموزش دیده یکی از مهمترین عناصر الزم برای رشد و توسعه اقتصادی 

ت از کشورهای با به حساب می آیند. در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تعداد افراد با تحصیالت، کم

های ضمن خدمت های خدمت خود به نوعی از آموزشدرآمد باال است و همچنین نیروی کار در طول سال

گیرد، به همین دلیل نیروی کار از مهارت های الزم برخوردار نمی شود یا به طور کلی مورد توجه قرار نمی

ر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط از کاتوان بیان کرد که نیرویو کافی برخوردار نیست. لذا، می

باشند. از سوی دیگر، در اینذ کشورها به دلیل سطح پایین نقش بسزایی در تولید کشور برخوردار نمی

-درآمدها، افراد درآمد خود را بیشتر برای رفع نیازهای ضروری زندگی مانند غذا و پوشاک اختصاص می

خود سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. با توجه به اینکه دهند و مسلماً بر روی آموزش و سالمت 

شود، که متعاقبا موجب افزایش سالمت و بهداشت مناسب، موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می

توان بیان کرد که نیروی کار نقش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. لذا، در این گروه از کشورها می

 ((.2د ناخالص داخلی کشورها ندارد )جدول )ای در تولیکنندهتعیین

 

 

 نتایج تخمین روابط رشد اقتصادی و کوزنتس -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ضرایب و معناداری 

 GDP رابطه  

 ***11/34 عرض از مبدا

 0/001- نیروی کار 

 ***0/012 تشکیل سرمایه خالص

 **0/003- بیماری واگیردار

    EKC رابطه

 *0/04- عرض از مبدا

GDP 0/137 *** 

2GDP -1/45 × 10-11*** 

 %91و  5، 9ترتیب معنادادری در سطح به  *و  **، ***
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با متوسط  یکشورها GDPبر  192/1برای همه کشورها به ترتیب با اثر مثبت  ضریب تشکیل سرمایه خالص

کند و تصادی بازی میبخش مالی نقش مرکزی در رشد و توسعه اق نکهیبا توجه به ا .دارست معنا نییو پا

به دلیل ایفا کردن نقش واسطه ای در تخصیص منابع به همه بخش های اقتصاد، سهم عمده ای در رشد 

نقش موثری در رشد اقتصادی  بلندمدت اقتصادی دارد، لذا میتوان بیان کرد که تشکیل سرمایه خالص

به درجه  یو رشد اقتصاد یه مالمعتقد است رابطه توسع ( 9112پاتریک ) کیپاتر. کشورها داشته است

در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای  .دارد یهر کشور بستگ یافتگیتوسعه 

جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، 

کشورهایی که مراحل ابتدایی توسعه را  Patrick,1996).شود )تحوالت مالی، دنباله روی تقاضا برای آن می

های واگیر شیوع پیدا کرده است به دلیل کاهش تقاضا هایی که بیماریپشت سر گذاشته اند، در سال

برای بسیاری از محصوالت تولید، روند توسعه اقتصادی با کندی روبرو شده است و در کشورهایی که در 

ند، شیوع بیماری های واگیر خدمات مالی را تضعیف کرده و مانع تسریع مراحل ابتدایی توسعه قرار دار

 رشد اقتصادی می شود. 

کشورها با درآمد متوسط و  GDPهای واگیر منجر به کاهش ( نشان دادند که شیوع بیماری2نتایج جدول )

ابله و یا درمان های مق، نشان دهنده افزایش هزینهGDPهای واگیر بر پایین شده است. اثر منفی بیماری

در بودجه فرد بوده که این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید وی و مانع مشارکت در فعالیت های 

سودده اقتصادی شده، درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی یک کشور و در نتیجه رشد اقتصادی آن را کند 

دهند ماری های واگیر از دست میخواهد کرد. کشورها بخش بزرگی از درآمد ملی خود را به دلیل تاثیر بی

که از کاهش عرضه نیروی کار حاصل از مرگ و میر ناشی از بیماری و نیز هزینه هایی که برای برخورد و 

 تیاز اهم یاقتصاد بهزیستیو  یعفون یهایماریتعامل بدرمان بیمای ها صرف می شود، ناشی می شوند. 

 یرشد م یشتری، کشورها با سرعت بیماریاز ب یرد عارامو در رفاه و رشد برخوردار است. یبرا ییباال

ی که انسان هیدر سرما یگذارهی، کشورها بسته به سرمایاندم یهای ماریکه در موارد ب یکنند، در حال

 شوندگرفتار میدر دام فقر  ایکنند یرشد م ی، با سرعت کمتری استماریب وعیشدت ش متاثر از

(Goenka and Liu, 2019 اغلب .) مورد اثرگذاری بیماری اندمی  اریبه عنوان مع ریمرگ و م زانیماوقات

 ریمرگ و م زانیحداقل به همان م اندمی یهایماریاز ب یحال، عوارض ناش نی. با اردیگیاستفاده قرار م

، اثراتی دارند ییباال اما میزان شیوع و عوارضدارند  یکم ریمرگ و م زانیکه م ییهایماریدارد. ب تیاهم

های مربوط به تشخیص و درمان بر اقتصاد جهانی و ملی به صورت هزینه های مستقیم، شامل کلیه هزینه
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های غیرمستقیم شامل از دست رفتن بهره وری و کارایی در اثر بیماری، دارند. طی بیماری و هزینه

بیماری های واگیردار متعدد در میان کشورها شیوع پیدا کردند که بر ابعاد  2121تا  2111های سال

نیز در شش ماه  91-مختلفی از زندگی و همچنین اقتصاد کشورها تاثیرگذار بوده اند. بیماری کوید

آن بر رشد گذشته منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل، بیکاری افراد و کاهش تولید شده که تاثیر منفی 

های گذشته داشته شود، که تاثیر مشابهی بر سایر بیماری های واگیر در سالاقتصادی به خوبی دیده می

 است.

سازگار  یهایاست و فناور نییپا یطیمح ستیدرباره مشکالت ز هایآگاه یرشد اقتصاد هیدر مراحل اول

 تیفیبه سطح آستانه تنزل ک دنیمد تا رسدرآ شیرو با افزا نیدر دسترس قرار ندارد. از ا ستیز طیبا مح

 زین ستیز طیمح تیفیاما پس از آن رفته رفته با بهبود درآمد سرانه ک دیآ یم شیافزا یطیمحستیز

شدت به  یتوسعه اقتصاد افتنیشود، همگام با سرعت  یم دهینام EKCارتباط که  نیا .ابدییبهبود م

مجدد  دیمنابع از نرخ تول هینرخ تخل ی،اقتصاد زیه خمرحل ی،منابع و فشار بر بخش کشاورز یریکارگ

 ،در مراحل باالتر توسعه .ابدییم شیافزا تیاز نظر مقدار و سم عاتیضا دیو تول ردیگیم یشیمنابع پ

الزام  ،یطیمح ستیز یهایآگاه شیهمراه با افزا بر-و خدمات اطالعات عیساختار به سمت صنا رییتغ

و افت  بیتا تخر شودیباالترسبب م یطیمحستیبهتر و مخارج ز یژتکنولو ،یطیمح ستیز نیقوان

شود که حرکت به سمت  ید فرض مسر یکه درآمد به نقطه برگشت م ی. زمانابدیکاهش  یطیمح ستیز

( به منظور 2در معادله دوم جدول ) .(Arrow et al.1995) آغاز شده است ستیز طیمح تیفیبهبود ک

در گروه کشورهای با درآمد پایین و  CO 2بر انتشار  GDPیطی، اثر بررسی منحنی کوزنتس زیست مح

مثبت و معنی دار   2COبر انتشار   GDPمتوسط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ضریب 

یابد و منجر به انتشار دی اکسید کربن افزایش میGDP شده است، به این معنی است که با افزایش

 2CO، اثر منفی و معنی داری بر انتشار GDPمحیطی می شود. ضریب توان دوم افزایش آلودگی زیست 

با  یعنباشد، یتایید کننده رابطه کوزنتس در مطالعه حاضر می GDPدارد. منفی بودن ضریب توان دوم 

 شیها با افزایآلودگ ی،اشده و سپس در نقطه ادیز یآلودگ، توسعه لیسرانه در اوا دیتول ایدرآمد  شیافزا

. معنی داری ضریب توان همان شکل تابع درجه دو است قایدق نیو ا ابندییسرانه کاهش م دیتول ایدرآمد 

 EKC نزولی مرحله در نمونه کشورهای بیشتر  به این معنی است که برگشت آغاز شده است. GDPدوم 

 صعود حال در آنها از برخی اما ، هستند (است همراه سرانه انتشار کاهش با GDP سرانه افزایش)
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 هینرخ تخلها آغاز نشده است. در این کشورها هستندکشورهایی وجود دارند که نقطه برگشت در آن

 آنها بیشتر می باشد.مجدد  دیمنابع از نرخ تول

به تفکیک هر کشور به ترتیب  2COجهت بررسی اثر بیماری واگیردار بر رشد اقتصادی و انتشار گاز 

در این جدول اثر بیماری بر رشد  ( گزارش شده است.9قیم در جدول )کشش های مستقیم و غیر مست

GDP 2، اثر رشد بر انتشار گازCO  2و نهایتا اثر غیر مستقیم بیماری برCO  برای کشورهای با درآمد

 ( بیان شده است. 9متوسط و پایین )جدول 

، رانی، هند، ایدوراس، اندونز، مصر، گرجستان، هنکایکاستار ی،انآلببه غیر از تعداد کشورها از جمله 

منفی بوده  GDPاثر بیماری بر رشد  ،تنامی، تونس، ولندی، تانیپیلی، فی، مالزکی، مکزالنکایسر النکایسر

بندی کشورهایی با درآمد پایین و متوسط تعداد کشور بیشتری وجود دارد که ضریب هر است. در دسته

آنها مثبت بوده است. دلیل این امر  GDP رشدماری بر اند و کشش بیچند کوچک اما مثبت را نشان داده

توان به عدم تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در دوره شیوع بیماری و عملکرد ضعیف دولت در را می

به ترتیب با  ایبوتسوانا و کلمب ،نیاوکرا اعمال فاصله اجتماعی و قرنطینه در این کشورها اشاره کرد.

 اند. داشته 2COبیشترین اثر را در کاهش انتشار گاز درصد 91/1 و  19/1، 13/1های کشش
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 در کشورهای با درآمد متوسط و پایین 2COاثر بیماری واگیردار بر رشد اقتصادی و انتشار گاز  -3جدول 

 Direct Elasticity Indirect Elasticity 

  2CO ر بر اثر بیماری واگیردا CO2 اثر GDPبر GDPاثر بیماری واگیر دار بر  

 0/00001- 0/03- 0 بانی

 0/009935- 0/314 0/032- آرژانتین

 0/000179 0/072- 0/002- بلغارستان

 0/013481 1/3- 0/01- بوسنی و هرزگوین

 0/004558 0/352- 0/013- بالروس

 0/004258- 0/677 0/006- بولیوی

 0/030467- 1/99 0/015- برزیل

 0/033385- 2/32 0/014- بوتسوانا

 0/0004- 0/25 0/002- چین

 0/012114- 0/904 0/013- کلمبیا

 0/000192 0/024 0/008 کاستاریکا

 0/004204- 0/363 0/012- اکوادور

 0/000008 0/001 0/012 مصر ، نماینده عرب.

 0/009479 2/07 0/005 گرجستان

 0/004426- 0/626 0/007- چانا

 0/003367- 1/31 0/003- گواتماال

 0/002239 0/539 0/004 هندوراس

 0/000187 0/604 0 اندونزی

 0/000137 0/527 0 هند

 0/014481 0/583 0/025 ایران

 0/00001- 0/008 0/001- اردن

 0/000256- 0/022 0/012- قزاقستان

 0/003713- 0/594 0/006- کنیا

 0/015589 1/25 0/012 سری النکا

 0/00329- 0/36 0/009- مراکش

 0/00123- 0/509- 0/002 مکزیک

 0/021525 1/75- 0/012- مقدونیه شمالی

 0/007063- 0/317 0/022- مغولستان

 0/001269 0/346 0/004 مالزی

 0/011988- 1/62 0/007- نیجریه



 

6822 

 

 

این   ( حوادث مستقلی نیستند.GDP& 2COهای مورد بررسی )موقعیت جغرافیایی کشورها و شاخص

های واگیر قرار داشته ( تحت تاثیر بیماریGDP& 2COدهد که هر دو شاخص همبستگی مکانی نشان می

های واگیر در کند. به دلیل شیوع بیمارین امر را تشدید میو همچنین همسایگی کشورها با یکدیگر ای

ها توان بیان کرد که اثر شیوع بیماریها از کشوری به کشور دیگر، میسطح جهان و انتقال این بیماری

 کشورهای همسایه از روند مشابهی برخوردار بوده است.  2COو همچنین انتشار   GDPبر

 تیکه جمع ای آسیا، آفریقا و همچنین شمال قاره آمریکای جنوبیی واقع شده در قاره هدر کشورها

، و درآمد کمتری دارند اندقرار داشته ترنییدر درجه پا یافتگیاز لحاظ توسعه  نیو همچن داشته یشتریب

 یموضوع را م نیآنها داشته است. ا یناخالص داخل دیبر رشد تول یکمتر ریتاث ریواگ یهایماریب وعیش

 یل اجتماعصکردن و حفظ فوا نهیو کامل جهت قرنط یو مقررات کاف نیاز عدم وجود قوان یتوان ناش

لذا  ،افراد وابسته دستمزد روزانه خود هستند ،نییبا درآمد متوسط و پا یاز کشورها یاریدر بس. دانست

 یهایماریب وعشی ،به کار روزانه خود دافرا نگونهیدرآمد ا دیشد یکرد که با توجه به وابستگ انیتوان ب یم

 وجود عدم به توجه ، بالذا ندارد.افراد گروه از  نیدر ممانعت از کار کردن ا ییبسزا ریتاث دارریواگ

نقش نه تنها  دارریواگ یهایماریب در این گروه از کشورها شیوعافراد  گونهنیدر اشتغال ا تیمحدود

ه از فرصت پیش آمده ناشی از کاهش ، بلکه استفادنداردآنها  یناخالص داخل دیدر کاهش تول ییبسزا

برخی از تولیدات سایر کشورها، تولیدات و صادرات اینگونه کشورها ممکن است افزایش یافته که منجر 

 0/000006- 0/219 0 نیکاراگوئه

 0/001841- 0/39 0/005- پرو

 0/006824 0/735 0/009 فیلیپین

 0/011535- 0/393 0/029- پاراگوئه

 0/001719- 0/785- 0/002 رومانی

 0/000024 0/008- 0/003- فدراسیون روسیه

 0/000448- 0/18 0/002- السالوادور

 0/002888 0/19- 0/015- صربستان

 0/014268 0/639 0/022 تایلند

 0/010671 0/611 0/017 تونس

 0/005219- 0/214 0/024- بوقلمون

 0/044158- 2/08 0/021- اوکراین

 0/001646 0/916 0/002 ویتنام
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اندکی  یکه روابط تجار ییکرد که کشورها انیتوان ب یمشود. از سوی دیگر، می GDPبه افزایش رشد 

 دار ریواگ یهایماریب وعیشاند، داشته سایر کشورها)ناشی از عوامل متعددی نظیر تحریم و غیره( با 

 آنها نداشته است.  GDPمنفی بر  ریتاث

کز بر تمرمنجر به  که تا کنون ادامه دارد 2121اخر سال  یهادر ماه (91 دیکو) دیجد یکرونا روسیو وعیش

 شده است. با یاجتماع فاصله گذاری نییتع نیکشورها و همچنبسیاری از در  یخانگ طینهقرناعمال 

این بیماری و به واکسن  یابیدست عدمکرد که با  پیش بینی توانیمطالعه حاضر م یبررس جنتای به توجه

شده از افراد  یاریبس یکاریب نیو همچن یصنعت یاز واحدها یاریبس یلیتعط ادامه شیوع آن که منجر به

آلودگی محیط زیست را به همراه و کاهش   2COاین امر کاهش که  یابد،کاهش می اقتصادی است، رشد

 خواهد داشت که اثرات مثبت آن را در سال های آینده بر تغییرات اقلیم مشاهده خواهیم کرد.

 بحث و نتیجه گیری:

شد که شرایط را برای همه  ( مواجه91-دنیا با یک بیماری همه گیر )کوید 2121پیش از شروع سال 

های گذشته، سایر بیماری های واگیردار بر د که در سالکشورها متفاوت ساخت. بررسی ها نشان دادن

اند. در این پژوهش سعی شد تا به تعیین اثر شوک ناشی از شیوع بیماری های اقتصاد جهان اثرگذار بوده

نتایج نشان دادند که با پرداخته شود.   2CO یعنی  یگلخانه ا یگازهاواگیردار در دنیا بر انتشار یکی از 

ها، بسیاری از کشورها با کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش و همه گیری این بیماریتوجه به شیوع 

تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی روبرو بوده اند. با کاهش تولیدات صنعتی، انتشار مواد 

نا کاهش یافت. به منظور بررسی تاثیر شیوع ویروس جدید کرو 2COآلوده کننده به محیط زیست از جمله 

، از محاسبه کشش برای پیش بینی اثر بیماری استفاده شد بگونه ای که با  2CO( بر انتشار91-)کوید

بطور متوسط کشورهای با درآمد پایین بطور متوسط  2121افزایش یک سال بیماری هم گیر در سال 

 رخ می دهد.  2COدرصد انتشار گاز  112/1

شورها با توجه به اثر منفی که بیماری بر رشد اقتصادی آنها نتایج حاکی از آن است که در مجموع اکثر ک 

داشته است به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای رسیده اند و منحنی زیست محیطی کوزنتس در آن ها 

تایید شده است. چرا که هموراه رشد اقتصادی بیشتر منجر به بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی شده و با 

  گلخانه ای بیشتری نیز تولید شده است.صرف منابع، گازهای 

ای که در تولید صنعتی شروع و هنوز ادامه دارد، وقفه 2191که از اواخر سال  91-با شیوع بیماری کوید  

کشورهای مختلف ایجاد کرده است منجر به بهبود کیفیت هوای زمین نموده است. بر اساس نتایج بدست 
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کرد که در هر دوره شیوع بیماری های واگیر در جهان، محیط زیست توان بیان آمده از مطالعه حاضر، می

بهبود یافته است و انتظار میرود که تا زمانی که درمانی برای ویروس جدید کرونا پیدا نشده است، انتشار 

2CO کاهش یابد.2121در سطح جهان در سال ، 
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