Гізем Кайя, М. Озгур Кайяліца, Мерве Кумас, Бурч Уленджін
Вплив прямих іноземних інвестицій та торгівлі на рівень викидів вуглекислого газу в Турції
Мета цього дослідження – розглянути довгостроковий та короткостроковий вплив валового внутрішнього
продукту, прямих іноземних інвестицій та торгівлі на рівень викидів вуглекислого газу, а також причиннонаслідкові зв’язки між цими факторами за допомогою статистичних даних за період з 1974 по 2010 рр. За
результатами емпіричних досліджень визначено, що актуальним для Турції є зворотній зв’язок у формі U за
екологічною кривою Кузнеця. Крім того, має місце довгостроковий прямий вплив іноземних інвестицій та
вільної торгівлі на рівень викидів вуглекислого газу. Автори також виявили двосторонній причиннонаслідковий зв’язок між рівнем викидів вуглекислого газу та прямими іноземними інвестиціями.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
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Влияние прямых иностранных инвестиций и торговли на уровень выбросов углекислого газа в
Турции
Цель этого исследования - рассмотреть долгосрочное и краткосрочное влияние валового внутреннего продукта,
прямых иностранных инвестиций и торговли на уровень выбросов углекислого газа, а также причинноследственные связи между этими факторами с помощью статистических данных за период с 1974 по 2010 гг.
Согласно результатам эмпирических исследований определено, что актуальной для Турции является обратная
связь в форме U по экологической кривой Кузнеца. Кроме того, имеет место долгосрочное прямое влияние
иностранных инвестиций и свободной торговли на уровень выбросов углекислого газа. Авторы также
обнаружили двустороннюю причинно-следственную связь между уровнем выбросов углекислого газа и
прямыми иностранными инвестициями.
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