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ايران به عنوان يک کشور در حال توسعه ،داراي منابع انرژي گسترده و يکي از نمونههاي
الگوي رشد اقتصادي بر اساس منابع طبیعي است .بنابراين ،با وجود وفور منابع انرژي
برنامهريزي و سیاستگذاري در مصرف انرژي امري ضروري است .با توجه به اينکه صنعت
يکي از بخشهاي عمده مصرف کننده انرژي است ،بنابراين ،در راستاي اعمال سیاست
مديريت مصرف انرژي مطالعه و تعیین ارتباط بین مصرف انرژي و ايجاد ارزش افزوده در
اين بخش از موضوعات مهم اين حوزه ميباشد .در اين تحقیق ،رابطه علیت بین مصرف کل
انرژي و ارزش افزوده زيربخشهاي صنعت ايران در دوره  1374-1395با استفاده از آزمون
علیت گرنجر پانلي و با رويکرد بوت استرپ مطالعه شده است .نتايج بدست آمده بیانگر عدم
وجود رابطه علیت گرنجري از مصرف کل انرژي به رشد ارزش افزوده در زيربخشهاي مورد
مطالعه صنعت به جز يک زيربخش است .بنابراين مصرف کل انرژي محرک رشد ارزش
افزوده نبوده و سیاست صرفهجويي را ميتوان بدون کاهش معنيدار در رشد ارزش افزوده
زير بخشهاي صنعت بکار گرفت .در دو زيربخش صنعت تولید محصوالت الستیکي و
پالستیکي و تولید وسايل نقلیه موتوري ،تريلر و نیم تريلر ارزش افزوده علت مصرف انرژي
بوده است .بنابراين ،افزايش ارزش افزوده در اين زير بخشها باعث رشد مصرف کل انرژي
ميگردد و ضروري است در سیاستهاي مربوط به بخش صنعت به اين زيربخشها توجه
ويژهاي شود.
واژههای کلیدی :رابطه علیت گرنجري ،رويکرد بوت استرپ ،مصرف انرژي ،ارزش افزوده،
زيربخشهاي صنعت
طبقهبندی .O53 ،O25 ،Q43 ،Q41 ،C53 ،C33 :JEL
 1مقاله مستخرج از پاياننامه نويسنده اول در دانشگاه تبريز است.
نويسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
صنعت از بخشهاي مهم و حیاتي در اقتصاد هر کشوري محسوب ميشود و ارتباط
گستردهاي با ديگر بخشهاي اقتصادي دارد .در طول سالهاي مختلف بخش صنعت
سهم عظیمي از ارزش افزوده و اشتغال کشور را بر عهده داشته است .بهطوريکه سهم
بخش صنعت از اشتغال در سال  1386برابر  %30و سهم آن از تولید ناخالص داخلي
برابر  %16بوده است .در سال  ،1395سهم ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مجزا از
تولید ناخالص داخلي ) (GDPمعادل  %19/5بوده که بر اساس اهداف کمي برنامهريزي
شده اين سهم در سال  1400به  %21ميرسد (وزارت صمت) .همچنین در افق چشم
انداز ،براي اين بخش سهم  %25از تولید ناخالص داخلي پیش بیني شده است (سند
چشم انداز).
اين در حالي است که انرژي داراي نقش ويژهاي در اقتصاد ايران بوده و به عنوان يکي از
عوامل اصلي و مهم رشد اقتصادي و تولیدات صنعتي محسوب ميشود .بین سالهاي
 1385- 1395مصرف نهايي انرژي در بخش صنعت حدودا  1/7برابر شده و از 194/3
میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  1385به  324/1میلیون بشکه معادل نفت خام
در سال  1395افزايش يافته و به عنوان يکي از پرمصرفترين بخشهاي مصرف کننده و
در حدود  %25از کل انرژي مصرفي را به خود اختصاص داده است (تراز نامه انرژي،
 .)1395اين موضوع بیانگرسهم چشمگیر بخش صنعت در مصرف انرژي کشور است و
در نتیجه لزوم برنامهريزيهاي جامع و ايجاد اتخاذ سیاستهاي مختلف در زمینه مصرف
انرژي براي بهبود و ارتقاي سیاستگذاريها ،اجتنابناپذير و ضروري است .اما جايگاه
انرژي و سیاستهاي مرتبط با مديريت آن در زير بخشهاي مختلف بخش صنعت ،با
توجه به نیاز اين بخشها به عامل انرژي ،متفاوت است و بايستي در سیاستگذاري براي
کنترل مصرف انرژي در بخش صنعت اين مهم در نظر گرفته شود .براي اين منظور
ارزيابي ارتباط بین مصرف انرژي و مقدار ارزش افزوده زير بخشهاي صنعت و تبیین
کمي و کیفي اين رابطه در تدوين و ابالغ سیاستهاي مرتبط با انرژي در بخش صنعت
بسیار موثر خواهد بود .بنابراين ،بررسي ارتباط بین مصرف انرژي و محصوالت تولید
شده در کشور ضروري به نظر ميرسد چرا که عدم تناسب بین تولید و مصرف انرژي
خود ميتواند بیانگر اتالف انرژي و عدم کارايي مصرف انرژي به عنوان عامل تولید باشد.
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از لحاظ تئوريک مصرف انرژي و رشد اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارند ،به طوري که
انرژي به عنوان نیروي محرکه هر فعالیت تولیدي جايگاه ويژه اي در رشد و توسعه
اقتصادي به عنوان برآيند کلیه فعالیتهاي اقتصادي يک جامعه دارا ميباشد (استرن،1
1993؛ استرن2000 ،؛ سويتاش و همکاران2001 ،2؛ بودن و پاين .)2009 ،3مطالعه
اثرات متقابل مصرف انرژي و رشد اقتصادي بر يکديگر منجر به شکل گیري بحث
جديدي تحت عنوان رابطه و جهت علیت بین اين دو متغیر شده است که از جمله آنها
ميتوان به علیت از نوع گرنجري اشاره کرد.
علیرغم انجام مطالعات متعدد در اين حوزه ،هنوز بعد از گذشت نزديک به نیم قرن از
شوک نفتي دهه  1970و انجام اولین مطالعات در اين حوزه ،هیچ اتفاق نظري در میان
اقتصاددانان در خصوص رابطه بین اين دو متغیر وجود ندارد .در برخي از مطالعات،
رابطه علي يک طرفه بین اين دو متغیر کشف شده ،در برخي رابطه دو طرفه وجود
داشته و در تعدادي از مطالعات نیز ،هیچ رابطهاي بین اين دو متغیر يافت نشده است.
چنین نتايج متناقضي ،بیشتر به اين دلیل به وجود آمده است که در اين مطالعات از
روشهاي متفاوت اقتصادسنجي استفاده شده است (اوزتورک.)2010 ،4
اين مطالعه از دو جنبه با مطالعات پیشین متفاوت بوده و داراي نوآوري است :اول اينکه
در اين مطالعه ،به جاي بررسي رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي در سطح کالن،
رابطه آنها در زيربخشهاي صنعت مورد بررسي قرار گرفته است .چنین رويکردي به اين
دلیل اتخاذ شده که ممکن است در سطح کالن بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي هیچ
رابطهاي کشف نشود اما زماني که موضوع را به صورت جزئيتر و در سطح صنعت
بررسي مي کنیم اين امکان وجود دارد که بین مصرف انرژي و ارزش افزوده ،در برخي از
صنايع رابطه وجود داشته باشد و در برخي ديگر رابطه وجود نداشته باشد .اما در
مجموع ،تصوير کلي به نحوي باشد که زماني که به صورت کالن به موضوع نگاه
ميکنیم رابطهاي بین اين دو متغیر کشف نشود .اين موضوع يکي از شکافهاي تجربي
است که در اين مطالعه تالش شده تا پوشش داده شود.
1

Stern
Soytas et al.
3
Bowden & Payne
4
Ozturk
2
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دومین تفاوت اين مطالعه با مطالعات پیشین که در داخل کشور انجام شده به روش
مورد استفاده در اين مطالعه برميگردد .در واقع ،يکي ديگر از شکافهاي تجربي که در
مطالعات انجام شده در داخل کشور وجود دارد ،اين است که در اين مطالعات ،اغلب از
روشهاي سري زماني استفاده کردهاند .در اين مطالعه ،هم از مزاياي روشهاي سري
زماني استفاده شده و هم از اطالعات موجود در دادههاي پانلي بهره گرفته شده است .به
بیان دقیق تر ،براي هر زيربخش صنعت رابطه علیت به صورت جداگانه بررسي شده (که
اين کار در چارچوب دادههاي سري زماني امکانپذير است) و در عین حال از همبستگي
موجود بین صنايع هم (که در چارچوب دادههاي تابلويي امکانپذير است) به عنوان
اطالعات اضافي استفاده شده و تخمینهاي کاراتري (نسبت به روشهاي سري زماني)
حاصل شده است.
در اين پژوهش تالش شده است تا ارتباط بین مصرف انرژي در زير بخشهاي صنعت و
رشد ارزش افزوده آنها بررسي شود تا مشخص گردد که مصرف انرژي در کدام يک از
زير بخشهاي اقتصادي محرک رشد ارزش افزوده است و سیاست صرفهجويي در مصرف
انرژي را در کدام زيربخشهاي صنعت ميتوان بدون کاهش رشد ارزش افزوده به کار
گرفت؟ بنابراين ،سئواالت مورد بررسي در اين تحقیق عبارتند از؛ آيا بین مصرف انرژي و
رشد ارزش افزوده زير بخشهاي صنعت رابطه علیت گرنجري 1وجود دارد؟ در صورت
وجود ،جهت اين رابطه به چه صورتي است؟
بر اين اساس ،با استفاده از آزمون علیّت گرنجر پانلي در قالب رويکرد بوت استرپ 2
رابطه علت و معلولي از نوع گرنجري بین مصرف انرژي و ارزش افزوده در زير بخشهاي
صنعت طي دوره زماني  1374-1395بررسي شده است .علیت گرنجري پانلي
بوتاسترپ توسط کونیا )2006( 3مطرح گرديده و نسبت به روشهاي سنتي داراي
برتري است .وجوه تمايز روش مورد استفاده در اين مطالعه شامل کاربرد روش بوت
استرپ و همچنین استفاده از اطالعاتي است که در همبستگي بین مقاطع وجود دارد.
در واقع ،زماني که علیت گرنجري براي هر زير بخش صنعت به صورت جداگانه مورد
بررسي قرار ميگیرد ،ميتوان از دادههاي سري زماني هر مقطع استفاده و به صورت
کامال مجزا ،رابطه هر زير بخش صنعت را برآورد نمود .همچنین علیت گرنجري بین
1

Granger causality
Bootstrap
3
Konya
2
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مصرف انرژي و ارزش افزوده هر زير بخش صنعت تحت آن رابطه مورد ارزيابي قرار
ميگیرد .بايد توجه شود زماني که همبستگي بین مقاطع (زير بخشهاي صنعت) وجود
دارد ،يک سري اطالعات وجود دارد که ميتوان از آنها استفاده نموده و به تخمینهاي
کاراتري از ضرايب دست يافت .براي اين منظور ميتوان از روش معادالت به ظاهر
نامرتبط (SUR) 1استفاده نمود .در الگويي که براي اين مطالعه به کار رفته ،فرض شده
که همبستگي بین مقطعي (CSD) 2وجود دارد (اين موضوع توسط آزمون همبستگي
بین مقطعي نشان داده شده است) و در نتیجه جمالت خطاي هر مقطع ،با هم همبسته
بودهاند .استفاده از روش  SURباعث گرديده که از اين اطالعات جهت بهبود کارايي
تخمینزنندهها استفاده گردد.
در واقع ،زماني روش مورد استفاده در اين تحقیق به روش علیت گرنجري معمولي -که
به صورت مجزا براي هر زير بخش صنعت قابل بررسي است -برتري دارد که بین
مقاطع ،همبستگي وجود داشته باشد .آزمون همبستگي بین مقطعي که در بخش نتايج
ارائه شده است ،نشان ميدهد که بین مقاطع مورد بررسي در اين مطالعه ،همبستگي
وجود دارد .بنابراين ،روش  SURاز اين اطالعات اضافي استفاده مينمايد و روشهاي
رايج نميتوانند از اين اطالعات استفاده کنند .در نتیجه ،روش مورد استفاده از برتري-
هاي اين پژوهش ميباشد.
چهارچوب اين مطالعه به اين صورت تنظیم شده است :در ادامه و بخش دوم اين مقاله،
مباني نظري رابطه رشد اقتصادي و مصرف انرژي بیان شده است .پیشینه تحقیقات با
تکیه بر پژوهشهاي جديد و معتبر در مورد مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش
سوم ارائه گرديده است .در بخش چهارم ،ساختار مصرف انرژي در صنعت ايران بررسي
شده و بخش پنجم ،به معرفي روش تحقیق و برآورد مدل اختصاص يافته است .در
بخش ششم ،تجزيه و تحلیل دادهها بر اساس نتايج و در بخش پاياني نتیجهگیري و
توصیههاي سیاستي ارائه شده است.

)Seemingly Unrelated Regressions (SUR
)Cross- Sectional Dependence (CSD

1
2
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 -2مبانی نظری
به صورت سنتي ،در تئوريهاي اقتصادي ،سرمايه و نیروي کار مهمترين عوامل موثر بر
تولید و رشد اقتصادي بوده است .تا پیش از وقوع بحران نفتي  ،1973معموال توابع تولید
نئوکالسیک براي توضیح سطح تولید کل اقتصاد در نظر گرفته ميشدند ،که تابعي از
سه مولفه اصلي نیروي کار ،سرمايه و بهرهوري کل عوامل تولید بودند .اما وقوع بحران
سال  1973نشان داد که انرژي نیز ميتواند سطح تولید را تحت تاثیر قرار دهد .اين
موضوع باعث شد تا انرژي در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفته و در مدلهاي جديد از
آن دوران – مانند مطالعه تینتنر و همکاران )1974( 1و برنت و وود - )1979( 2انرژي
نیز به عنوان يکي از عوامل تولید وارد تابع تولید شود.
اقتصاددانان جريان اصلي قبول کرده بودند که انرژي ميتواند سطح تولید را تحت تاثیر
قرار دهد ،اما در نحوه وارد کردن آن در تابع تولید همچنان اختالف نظر داشتند
(استرن .)1999 ،برخي آن را به عنوان عامل تولید اولیه در مدل لحاظ مينمودند (رابطه
 )1و برخي ديگر آن را عامل واسطهاي تولید ميدانستند .در واقع ،عوامل تولید اولیه،
عواملي هستند که پیش از تولید وجود دارند و به صورت مستقیم در تولید به کار
نميروند .اما عوامل تولید واسطهاي ،عواملي هستند که در حین تولید ايجاد شده و به
صورت مستقیم وارد فرآيند تولید ميشوند .مطابق اين تعريف ،نیروي کار ،سرمايه و
زمین عوامل تولید اولیه و مواد اولیه و انرژي عوامل تولید واسطهاي محسوب ميگردند
(استرن .)1999 ،در نتیجه ،گروهي از توابع تولید شکل گرفت که در آن به نقش انرژي
توجه خاص شده بود.
رابطه ( )1سادهترين تصريح تابع تولید به همراه عامل تولید انرژي بود که در آن ،انرژي
نقش عامل تولید اولیه را دارد:
()1

) Q = f(K, L, E,

در اين رابطه؛  Qمحصول ناخالص داخلي L ،K ،و  Eبه ترتیب سرمايه ،نیروي کار و
انرژي هستند که بین میزان استفاده از اين نهادهها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود
دارد .استرن تصريح ديگري از تابع تولید را با لحاظ نمودن انرژي به صورت رابطه زير
ارائه نموده است (استرن:)2000 ،
()2

)Q = f(G(K, E)), L
Tintner et al.
Berndt & Wood

1
2
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در اين رابطه؛ انرژي ( )Eو سرمايه ( )Kباهم ترکیب شده و عامل تولید مرکب ( )Gرا
ايجاد مينمايند و پس از ترکیب با نیروي کار ( ،)Lمحصول بدست ميآيد .بنابراين با
توجه به اين تابع ،مصرف انرژي بدون اثر گذاشتن بر تولید نهايي نهاده نیروي کار ،تولید
نهايي سرمايه را تحت تاثیر قرار ميدهد.
استرن و کلولند 1نیز با در نظر گرفتن حاملهاي مختلف انرژي که در تولیدات
بخشهاي مختلف استفاده ميشوند ،تصريح ديگري از تابع تولید را به صورت رابطه ()3
ارائه نمودهاند (استرن وکلولند:)2004،
()3

) 𝑝𝐸 (𝑄1 , … , 𝑄𝑚 ) = f(A, 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 , 𝐸1 , … ,

که در آن  Qiتولیدات مختلف اقتصادي از قبیل کاالهاي تولیدي و خدمات Xi ،هاي
نهادههاي مختلف تولیدي از قبیل سرمايه ،نیروي کار و غیره E ،نهادههاي مختلف انرژي
مانند نفت ،زغال سنگ و غیره ميباشد و  Aشاخص تکنولوژي است که به عنوان
شاخص بهره وري کل عوامل تعريف شده است .در اين تابع ،رابطه بین انرژي و تولید
کل ،ميتواند به وسیله عواملي از قبیل جانشیني بین انواع انرژي و ديگر نهادهها،
تغییرات تکنولوژيکي ،تغییر در ترکیب نهادهها (براي مثال انتقال از اقتصاد کاربر به
اقتصاد سرمايهبر) تحت تاثیر قرار گیرد (استرن و کلولند .)2004 ،به بیان بهتر ،نوع
رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ،موضوعي است که به سه عامل نوع
جانشیني بین انواع انرژي و ديگر نهادهها ،تغییرات تکنولوژيکي و تغییر در ترکیب
نهادهها بستگي دارد .به عبارت ديگر ،برايند سه عامل مذکور باعث خواهد گرديد که
انرژي بتواند تولید کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد .به اين دلیل ،همواره موضوع رابطه
علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ،يکي از مهمترين موضوعات مورد بحث
اقتصاددانان بوده و درباره آن اجماع نظر صورت نگرفته است.
مطالعات تجربي نشان داده است که بر اساس دادههاي سري زماني ،انرژي داراي رابطه
جانشیني با ديگر عوامل تولید است اما بر اساس دادههاي مقطعي ،رابطه بین عوامل
تولید يک رابطه مکملي است .به عبارت ديگر ،به نظر ميرسد که انرژي در کوتاهمدت
داراي رابطه مکملي با ساير عوامل تولید بوده و در بلندمدت رابطه جانشیني با آنها دارد
(گیبونز1984 ،2؛ آپوستوالکیس1990 ،3؛ ابوهون.)1996 ،4
1

Stern & Cleveland
Gibbons
3
Apostolakis
4
Ebohon
2
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در واقع ،در بلندمدت ،اين امکان وجود دارد که از تکنولوژيهايي در فرايند تولید
استفاده شود که از انرژي کمتري استفاده ميکنند .به عبارت ديگر ،در بلندمدت ميتوان
سرمايه را جانشین انرژي و نیروي کار نمود اما در کوتاهمدت اين امکان وجود ندارد و
انرژي يک مکمل براي ساير عوامل تولید است .بر اين اساس ،تغییرات در بازار انرژي
ميتواند در بلندمدت بر سطح تولید بياثر باشد؛ چرا که امکان جانشین نمودن سرمايه با
بخشي از سطح مصرف انرژي در بلندمدت وجود دارد.
تکنولوژي يا بهرهوري انرژي عامل ديگري است که ميتواند رابطه بین مصرف انرژي و
رشد اقتصادي را تحت تاثیر قرار دهد .در واقع ،ايجاد تکنولوژيهاي جديد با صرفهجويي
انرژي بیشتر اين امکان را فراهم مينمايد که سطح تولید مورد نظر با مصرف انرژي
کمتري صورت گیرد .اين موضوع نیز ميتواند نوع رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد
اقتصادي يا سطح تولید را تحت تاثیر قرار دهد (استرن و کلولند2004 ،؛ استرن،
.)2010
مطالعه رشد اقتصادي کشورها نشان ميدهد که معموال در اوايل توسعه اقتصادي ،رشد
اقتصادي بیشتر در بخش کشاورزي رخ ميدهد و سپس در مراحل بعدي ،بخش صنعت
بار اصلي رشد اقتصادي را بر عهده داشته است .اما در اين مسیر و حین انتقال از رشد
مبتني بر کشاورزي به رشد مبتني بر صنعت ،بخش خدمات پیشرفت کرده است .از آنجا
که بخش خدمات نیاز به انرژي کمتري و نیروي کار بیشتري دارد ،رابطه بین مصرف
انرژي و سطح تولید ،در اين مرحله از توسعه اقتصادي تحت تاثیر قرار ميگیرد .بنابراين
رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ،به مرحله توسعه اقتصادي نیز مرتبط بوده
است (استرن و کلولند2004 ،؛ کاوراکاوغلو.)1981 ،1
مطابق توضیحات ارائه شده ،رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي که در ظاهر
امر چندان پیچیده به نظر نميرسید ،در عمل تحت تاثیر چند عامل مختلف است و به
همین دلیل است که مطالعات مربوط به رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي ،همچنان
در سطح جهان ادامه داشته و نتايج کامال متفاوتي از اين مطالعات بدست ميآيد .در
مجموع ،امکان حصول چهار نتیجه از بررسي رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد
اقتصادي وجود دارد که هر يک داللتهاي سیاستي منحصر به خود را خواهد داشت
(اوزتورک:)2010 ،
Kavrakoğlu

1
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-1عدم وجود هیچ رابطه علي (فرضیه خنثي بودن :)1در اين حالت ،هیچ رابطهاي بین
مصرف انرژي و رشد اقتصادي وجود نخواهد داشت .در اين حالت ،نه مصرف انرژي علت
تولید ناخالص داخلي حقیقي است و نه رابطه علي از سمت تولید به مصرف انرژي وجود
دارد .در چنین حالتي ،نه سیاستهاي صرفهجويانه و نه سیاستهاي افزايش مصرف
انرژي هیچ تاثیري در سطح تولید نخواهد داشت.
-2وجود رابطه علي يک طرفه از سمت رشد اقتصادي به مصرف انرژي (فرضیه
صرفهجويي :)2اين حالت زماني اتفاق ميافتد که رابطه علي صرفا از سمت رشد
اقتصادي به مصرف انرژي وجود داشته باشد .در صورتیکه اين حالت برقرار باشد،
سیاستهاي صرفهجويانه مصرف انرژي اثر منفي بر رشد اقتصادي نخواهد داشت.
 -3وجود رابطه علي يک طرفه از سمت مصرف انرژي به رشد اقتصادي (فرضیه رشد: )3
اين حالت زماني به وقوع ميپیوندد که رابطه علي از سمت مصرف انرژي به رشد
اقتصادي وجود داشته ولي عکس آن برقرار نباشد .در صورتیکه چنین نتیجهاي از
بررسي رابطه علي بین دو متغیر حاصل شود ،آنگاه سیاستهاي محدودکننده مصرف
انرژي ميتواند منجر به کاهش تولید و رشد اقتصادي شود .در چنین حالتي ،شوکهاي
عرضه انرژي که گاها در بازار رخ ميدهد ،اثر منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت.
-4وجود رابطه علي دو طرفه (فرضیه بازخورد : )4زماني است که هم مصرف انرژي علت
رشد اقتصادي است و هم رشد اقتصادي علت مصرف انرژي به شمار ميآيد.
در اولین مطالعه کرافت و کرافت )1978( 5به بررسي رابطه علي بین متغیر مصرف
انرژي و رشد اقتصادي پرداخته اند .اين پژوهش براي اقتصاد آمريکا در بازه زماني
 1974-1947و با استفاده از روش علیت گرنجري انجام شده است .نتايج نشان ميدهد
که يک رابطه علي يک طرفه از سمت متغیر رشد اقتصادي به متغیر مصرف انرژي وجود
دارد.

1

Neutrality Hypothesis
Saving Hypothesis
3
Growth Hypothesis
4
Feedback Hypothesis
5 Kraft & Kraft
2
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استرن ( )1993با استفاده از روش خود توضیح برداري )VAR( 1و براي بازه زماني
 1947تا  1990رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار داد.
نتايج يک رابطه علی ت يک طرفه از سمت مصرف انرژي به رشد اقتصادي را نشان داده
است.
2
آلتینآي و کاراگول ( )2004رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را براي
اقتصاد ترکیه بر اساس دادههاي ساالنه در بازه  1950تا  2000و با استفاده از روش
علیت گرنجري هیسائو مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين مطالعه حاکي از عدم وجود
رابطه علیت بین اين دو متغیر بوده است.
اگو 3و همکاران ( )2011رابطه بین رشد و مصرف انرژي در  21کشور آفريقايي در دوره
زماني  1970-2006بررسي نمودهاند .نتايج بیانگر وجود رابطه علي قوي میان مصرف
انرژي و رشد (صرفنظر از جهت علیت) در کشورهاي صادر کننده و وارد کننده است.
داگر و ياکوبین )2012( 4ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را در کشور لبنان را
در دوره زماني 1980-2009مطالعه نمودهاند .نتايج بیانگر يک رابطه علیت دو طرفه
میان مصرف انرژي و رشد اقتصادي در کوتاه مدت و بلند مدت بوده است.
آراش و حسنف )2014( 5ارتباط میان مصرف انرژي و رشد اقتصادي در کشور ترکیه در
دوره زماني 1960-2010بررسي نمودهاند .نتايج نشان ميدهد در شوکهاي منفي يا
بزرگ انرژي نسبت به شوکهاي مثبت يا کوچک به مراتب اثر معناداري بر رشد
اقتصادي داشتهاند .بنابراين عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژي و رشد اقتصادي
وجود داشته است.
موتاسکو )2016( 6اثر متقابل بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در کشورهاي گروه G-
 7را با استفاده از آزمون علیت گرنجر با رويکرد بوت استرپ مطالعه نموده است .نتايج،
نشان دهنده يک رابطه علیت دو طرفه بین مصرف انرژي و تولید ناخالص داخلي در
کانادا ،ژاپن و اياالت متحده بوده است .در کشورهاي فرانسه و آلمان تولید ناخالص
داخلي علت مصرف انرژي است و براي بقیه کشورها هیچ رابطه علّي بدست نیامده است.
1

Vector Auto Regression
Altinay & Karagol
3 Eggoh
4 Dagher & Yacoubian
5
Araç & Hasanov
6
Mutascu
2
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آرمن و زارع )1384( 1رابطه علي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ايران براي دوره
1381-1346را با استفاده از روش تودا و ياماموتو 2و مدل تصحیح خطاي برداري3
) (VECمورد بررسي قرار دادهاند .نتايج حاصل از روش تودا وياماموتو نشان ميدهد که
يک رابطه علیت يک طرفه از کل مصرف نهايي انرژي ،مصرف برق و مصرف فراوردههاي
نفتي به رشد اقتصادي و يک رابطه علیت يک طرفه از رشد اقتصادي به مصرف گاز
طبیعي و مصرف سوختهاي جامد وجود دارد.
بهبودي و همکاران )1388( 4رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را با تاکید بر
شکست ساختاري و با استفاده از دادههاي سري زماني ساالنه اقتصاد ايران طي دوره
 1384-1346بررسي نمودهاند .نتايج نشان ميدهد که با در نظر گرفتن شکست
ساختاري رابطه بلند مدت مثبت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.
مزيني و همکاران )1394( 5رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي کشور را به صورت
بخشي و بر حسب دادههاي استاني و از طريق رويکرد راه گزيني مارکف در دوره زماني
 1389-1379مطالعه نمودهاند .نتايج نشان ميدهد رشد مصرف انرژي بر رشد ارزش
افزوده در بخش صنعت و حمل و نقل در استانهاي توسعه يافته و در حال توسعه تأثیر
مثبت دارد .اما میزان اثرگذاري مثبت مصرف انرژي با حرکت از فاز رکود اقتصادي به
فاز رونق اقتصادي افزايش مييابد .اين موضوع در بخش صنعت در دوره رونق شديدتر و
معنادارتر ميباشد .اين نتايج حاکي از نوعي عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژي و
رشد اقتصادي در ايران (بسته به نوع :رژيم اقتصادي ،بخش اقتصادي و میزان توسعه
يافتگي استاني) دارد.
لطفعليپور و همکاران )1395( 6رابطه بین مصرف انرژي ،صادرات و رشد اقتصادي در
بخش صنعت ايران را با استفاده از آمارهاي ترکیبي مصرف انرژي ،صادرات و ارزش
افزوده را بر اساس علیت تودا-ياماموتو و تصحیح خطاي برداري ) (VECدر دوره زماني
 1390-1380بررسي نمودهاند .نتايج نشان ميدهد از صادرات به مصرف انرژي و رشد
1

)Armen & Zare (2005
Toda and Yamamoto
3
)Vector Error Correction (VEC
4
)Behbudi et al. (2009
5
)Mozayani et al. (2015
6
)Lotfalipour et al. (2016
2
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اقتصادي در کوتاه مدت رابطه علیت وجود ندارد اما در ساير موارد بین مصرف انرژي،
صادرات و رشد اقتصادي رابطه علیت کوتاه مدت ،بلند مدت و قوي دو طرفه مثبت
وجود دارد.
مروري بر مطالعات تجربي نشان ميدهد که در مطالعات داخلي و خارجي مختلف ،نتايج
متفاوتي بدست آمده است .در برخي از مطالعات رابطه علي از سمت مصرف انرژي به
سمت رشد اقتصادي و در برخي ديگر عکس اين رابطه نتیجه شده است .در بخشي از
مطالعات نیز هیچ رابطه علي بین اين دو متغیر برقرار نبوده است .عمده دلیل تفاوت در
نتايج بدست آمده مربوط به استفاده از روشها ،کشورها و بازههاي زماني متفاوت در هر
يک از اين مطالعات بوده است .با توجه به اينکه ،روشهاي اقتصادسنجي در طول زمان
در حال بهبود و گسترش هستند ،بنابراين در اين مطالعه تالش شده است تا از يکي از
جديدترين رويکردهاي موجود براي بررسي علیت گرنجري بین اين دو متغیر مهم
اقتصادي استفاده شود تا نتايج دقیقتري در خصوص رابطه علي بدست آيد .در روش
علیت گرنجري بوتاسترپ 1مورد استفاده در اين پژوهش ،تالش گرديده تا از اطالعات
همبستگي بین مقطعي -که در ماتريس واريانس کواريانس جمالت خطاي بین مقاطع
وجود دارد -استفاده گردد و به تخمینزنندههاي کاراتري دسترسي ايجاد گردد.
همچنین ،مانا بودن متغیرها که يک فرض محدودکننده در ساير روشهاي بررسي علیت
گرنجري است در اين روش وجود نداشته و متغیرهاي به کار رفته در اين مطالعه
ميتوانند مانا يا نامانا باشند و محدوديتي در اين خصوص وجود ندارد .بر اين اساس،
انتظار ميرود که نتايج اين مطالعه ،نسبت به تحقیقات پیشین از اعتبار بیشتري
برخوردار بوده باشد.

 -3نگاهی به آمارهای مصرف انرژی در بخش صنعت ایران
مصرف نهايي انرژي در بخشهاي مختلف اقتصاد از سال  1374تا  1395در نمودار ()1
ارائه شده است.

Bootstrap Granger Causality

1
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منبع :ترازنامه انرژي ،سالهاي مختلف ( 1374تا )1395

نمودار ( :)1مصرف نهایی انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد از سال  1374تا 1395

مصرف انرژي در بخش صنعت طي اين دوره روند صعودي داشته است .مصرف انرژي در
اين بخش در سال  1346برابر با  12/9میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که در سال
 1357به  43/5میلیون بشکه معادل نفت خام افزايش يافته و طي اين مدت از رشدي
معادل  %11/96برخوردار بوده است .پس از انقالب اسالمي تا سال  1367مصرف انرژي
در اين بخش از روند کاهشي برخوردار بوده و از رشدي معادل  %7/35برخوردار بوده
است .اما اين رشد طي سالهاي  1367-1375کمي افزايش يافته و به  %8/04رسیده
است .مصرف انرژي در اين بخش در سال  1375برابر با  155/8میلیون بشکه معادل
نفت خام بوده ،که در سال 1385به  194/3میلیون بشکه معادل نفت خام افزايش يافته
و به طور متوسط ،ساالنه از رشدي در حدود  %3برخوردار بوده است (ترازنامه انرژي،
 .)1395اين روند افزايشي ادامه داشته به طوري که در سال  1395اين بخش با مصرف
 324/1میلیون بشکه معادل نفت خام ،يکي از پر مصرفترين بخشهاي مصرف کننده
انرژي بوده است .در اين سال مصرف گاز طبیعي  250/1میلیون بشکه معادل نفت
خام ،بیشترين سهم يعني  %77/14ازکل مصرف انرژي بخش صنعت را به خود
اختصاص داده بود .مصرف فرآوردههاي نفتي و برق به ترتیب برابر با  25/4و 47/4
میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است و سهم  %7/83و  %14/62از مصرف انرژي در
اين بخش را داشتهاند و بقیه مربوط به زغالسنگ و منابع تجديدپذير بوده است
(ترازنامه انرژي .)1395 ،با هدف کاهش چالشهاي زيست محیطي ناشي از فرآوردههاي
نفتي در دوره زماني  1385 -1395سیاست استفاده از گاز طبیعي انجام شده است.
مطابق نمودار ( )2براي بخش صنعت در اين دوره میزان مصرف فرآوردههاي نفتي
کاهش يافته و مصرف برق و زغالسنگ تقريبا نرخ رشد ثابتي داشته است.
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منبع :ترازنامه انرژي ،سالهاي مختلف ( 1374تا )1395

نمودار ( :)2نمودار کل مصرف گاز طبیعی ،فرآوردههای نفتی ،برق و زغالسنگ در
بخش صنعت از سال  1374تا 1395

 -4روش تحقیق و برآورد مدل
 -1-4روش شناسی تحقیق و بر آورد الگو
در اين تحقیق جهت بررسي ارتباط بین ارزش افزوده و مصرف انرژي در هر زيربخش از
رويکرد موتاسکو ( )2016مطابق پژوهش کونیا ( )2006استفاده شده است .مدلهاي
مورد استفاده براي تجزيه و تحلیل يافته بر اساس برآورد رگرسیونهاي به ظاهر نامرتبط
( )SURبه صورت زير است:
𝑙𝑥1

()4

𝑡𝑦𝑁,𝑡 = 𝛼1,𝑁 + ∑ 𝛽1,𝑁,𝑖 𝑦𝑁,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿1,𝑁,𝑖 𝑥𝑁,𝑡−𝑖 + 𝜀1,𝑁,
𝑖=1
𝑙𝑥2

()5

𝑙𝑦1

𝑖=1
𝑙𝑦2

𝑡𝑥𝑁,𝑡 = 𝛼2,𝑁 + ∑ 𝛽2,𝑁,𝑖 𝑦𝑁,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2,𝑁,𝑖 𝑥𝑁,𝑡−𝑖 + 𝜀2,𝑁,
𝑖=1

𝑖=1

که در آنها  yمصرف انرژي  x ،ارزش افزوده N ،تعداد زيربخشهاي صنعت مورد
مطالعه t ،دوره زماني i ،طول وقفه در نظر گرفته شده است.
با انجام آزمونهاي والد 1با مقادير بحراني بوت استرپ خاص هر زير بخش به بررسي
علیت گرنجر از  xبه  yدر ( )4و از  yبه  xدر ( )5پرداخته ميشود .بوت استرپ اساسا
يک روش باز نمونهگیري است .به خاطر سادگي بر روي آزمون علیت از  xبه  yدر
سیستم ( )4تمرکز مينمايد .يک فرايند مشابه نیز در ( )5براي بررسي جهت علیت از y
به  xبه کار برده ميشود.

Wald tests

1
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در اين تحقیق از رويکرد بوت استرپ که توسط موتاسکو ( )2016براي بررسي وجود
رابطه علیت ارائه گرديده ،استفاده شده است .در سیستم معادالت به کار رفته در روش
موتاسکو ( ،)2016متغیرهاي از پیش تعیین شده مختلفي وجود دارد و جمالت خطا
ممکن است همزمان همبستگي مقطعي داشته باشند ،بنابراين ،جهت استفاده از
اطالعات موجود در ماتريس واريانس کواريانس جمالت خطاي سیستم ،که نهايتا
ميتواند منجر به تخمینهاي کاراتري از ضرايب شود ،اين مجموعه ،در قالب يک
سیستم روابط  SURبررسي ميشود (کونیا.)2006 ،
به دلیل اينکه ،در روش پیشنهادي کونیا ( )2006همه مقاطع به طور همزمان باهم در
نظر گرفته شده اند ،امکان همبستگي مقطعي در میان مقاطع پانل وجود دارد .اگر
همبستگي مقطعي بین زير بخشها وجود نداشته باشد معادالت ميتوانند به طور
مستقل بوسیله تخمین زن حداقل مربعات معمولي )OLS( 1تخمین زده شوند ،اما ،با
وجود همبستگي همزمان در میان اعضاي پانل ،تخمینزن رگرسیونهاي به ظاهر
نامرتبط ( )SURکاراتر از  OLSاست .براي بررسي همبستگي مقطعي در بین اعضاي
پانل فرضیه صفر مبني بر عدم همبستگي مقطعي ميباشد .آزمون همبستگي مقطعي
معادل با آزمون همبستگي همزمان جمالت خطا در سیستم معادالت مذکور ميباشد.
در صورتيکه فرضیه صفر رد شود به کارگیري معادالت به ظاهر نامرتبط ( )SURباعث
افزايش کارايي نسبت به  OLSخواهد گرديد.
موضوع مهمي که بايد به آن توجه نمود اين است که آماره آزمون علیت گرنجري در
حالت عادي ،از توزيع استاندارد کاي-دو 2پیروي مينمايد ،اما زماني که همبستگي بین
مقطعي در مدل وجود دارد ،توزيع آماره آزمون از توزيع کاي-دو فاصله گرفته و تبديل
به يک توزيع غیراستاندارد خواهد گرديد .در اين شرايط ،پیدا نمودن توزيع آماره آزمون
با رويکرد تحلیلي دشوار خواهد گرديد و نميتوان توزيع دقیق آماره آزمون را برآورد
نمود .با استفاده از بوتاسترپ به عنوان يک روش جايگزين ميتوان با استفاده از
نمونهگیري هاي تکراري توزيع آماره آزمون را در چنین شرايطي پیدا نمود .به عبارت
ديگر ،در روش بوتاسترپ به دلیل پیدا نمودن توزيع آماره آزمون مبتني بر دادههاي

)Ordinary Least Squares (OLS
Chi-Squared Distribution

1
2
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موجود و با استفاده از فرايند نمونهگیري تکراري ،توزيعي بدست خواهد آمد که به
صورت ضمني همبستگي بین مقطعي در آن وجود خواهد داشت (کونیا.)2006 ،
همچنین در استفاده از روش بوتاسترپ ،به دلیل اينکه توزيع آماره آزمون در آن ،با
استفاده از نمونهگیري تکراري از خود دادهها به دست ميآيد ،بنابراين نامانا بودن دادهها
در توزي ع مقدار آماره آزمون والد لحاظ خواهد شد ،در نتیجه با وجود متغیرهاي مدل
نامانا ،نتايج آزمون علیت گرنجري مبتني بر بوتاسترپ همچنان داراي اعتبار خواهند
بود و اين هم از مزيتهاي روش بوستاسترپ محسوب ميگردد( .کونیا)2006 ،
افرون 1در سال  1979روش بوت استرپ را بر اساس ايده بازنمونهگیري از دادهها براي
برآورد اندازههاي دقت برآوردگرها مانند اريبي ،واريانس ،توزيع برآوردگرها و همچنین
فاصله اطمینان و آزمون فرض براي پارامترها ارائه نمود .همچنین ،با استفاده از اين
روش ميتوان مشکل نبود نمونه بزرگ را از بین برد و برآوردهاي نسبتا دقیقي از
پارامترهاي جامعه و همینطور ضرايب رگرسیوني به دست آورد.
بوت استرپ اساسا يک روش بازنمونهگیري است (کونیا .)2006 ،روشهاي
بازنمونهگیري 2روشهايي هستند که با حداقل هزينه ،خطاي نمونهگیري را نسبت به
روشهاي مرسوم کاهش ميدهند .سه روش سنتي و يک روش مدرن در بازنمونهگیري
وجود دارد .روش اعتبار تقاطعي ،3روش جک نايف ،4روش دلتا 5روشهاي سنتي و روش
مدرن بازنمونهگیري بوت استرپ نام دارد که به صورت پارامتري براي دادههاي وابسته
(مانند سري زماني) و ناپارامتري براي دادههاي مستقل بکار برده ميشود (صادقي و
همکاران.)1392 ،6
در اين تحقیق دادهها به صورت پانلي و از آزمون علیت گرنجري براي تحلیل دادهها
استفاده شده است .بنابراين در مدل آزمون علیت گرنجري در بین دادههاي پانلي بايد
دو موضوع لحاظ گردد .در موضوع اول وجود امکان همبستگي مقطعي در میان اعضاي
پانل و برا ي موضوع دوم کنترل ناهمگني پارامترهاي برآورد شده براي هر يک از اعضاي
پانل به منظور اعمال يک محدوديت بر رابطه علّي بايد در نظر گرفته شود .براي آزمون
Efron

1
2

Resampling methods
Cross Validation
4
Jacknife
5
Delta-Method
6
)Sadeghi et al. (2013
3
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جهت علیت در دادههاي پانلي از رويکرد موتاسکو ( )2016مبتني بر لحاظ نمودن دو
ويژگي همبستگي مقطعي و ناهمگني مبتني بر تخمین معادالت به ظاهر نامرتبط
) (SURاستفاده شده است .در اين روش جهت علیت بر مبناي آزمونهاي والد و با
مقادير بحراني بوت استرپ خاص هر زيربخش صنعت مورد آزمون قرار گرفته است.
آزمون همبستگي مقطعي در میان اعضاي پانل و آزمون همگني ضرايب 1دو فرضیه
اصلي در رويکرد پیشنهاد شده توسط (موتاسکو )2016 ،ميباشند .در اين رويکرد نیازي
به در نظر گرفتن فرضیه مشترک (فرض ناهمگني پارامترها) براي همه اعضاي پانل
(زيربخشهاي صنعت) وجود ندارد و هیچ پیش آزموني براي تشخیص هم انباشتگي و
ريشه واحد پانل در طي فرآيند آزمون نیاز نیست .همچنین اين رويکرد عالوه بر
مشخص کردن ساختار وقفه حداقل اين امکان را فراهم مينمايد تا علیت گرنجري براي
هر زيربخش شناسايي گردد (موتاسکو.)2016 ،
 -2-4معادالت به ظاهر نامرتبط )(SUR

روش علیت پانلي که توسط موتاسکو ( )2016و بر اساس تحقیقات کونیا ( )2006مورد
استفاده قرار گرفته ،يک سیستم شامل دو مجموعه از معادالت به صورت سیستم
معادالت ( )6و ( )7است:
𝑙𝑥1

𝑙𝑦1

𝑡𝑦1,𝑡 = 𝛼1,1 + ∑ 𝛽1,1,𝑖 𝑦1,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿1,1,𝑖 𝑥1,𝑡−𝑖 + 𝜀1,1,
𝑖=1

𝑖=1

𝑙𝑥1

𝑙𝑦1

𝑡𝑦2,𝑡 = 𝛼1,2 + ∑ 𝛽1,2,𝑖 𝑦2,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿1,2,𝑖 𝑥2,𝑡−𝑖 + 𝜀1,2,

()6

𝑖=1

𝑖=1

...
𝑙𝑥1

𝑙𝑦1

𝑡𝑦𝑗,𝑡 = 𝛼1,𝑗 + ∑ 𝛽1,𝑗,𝑖 𝑦𝑗,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿1,𝑗,𝑖 𝑥𝑗,𝑡−𝑖 + 𝜀1,𝑗,
𝑖=1

𝑖=1

...
𝑙𝑥1

𝑙𝑦1

𝑡𝑦𝑁,𝑡 = 𝛼1,𝑁 + ∑ 𝛽1,𝑁,𝑖 𝑦𝑁,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿1,𝑁,𝑖 𝑥𝑁,𝑡−𝑖 + 𝜀1,𝑁,
𝑖=1

𝑖=1

Slop Homogeneity Test

1
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𝑙𝑦2

𝑙𝑥2

𝑡𝑥1,𝑡 = 𝛼2,1 + ∑ 𝛽2,1,𝑖 𝑦1,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2,1,𝑖 𝑥1,𝑡−𝑖 + 𝜀2,1,
𝑖=1

𝑖=1

𝑙𝑥2

𝑙𝑦2

𝑡𝑥2,𝑡 = 𝛼2,2 + ∑ 𝛽2,2,𝑖 𝑦2,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2,2,𝑖 𝑥2,𝑡−𝑖 + 𝜀2,2,
𝑖=1

()7

𝑖=1

...
𝑙𝑦2

𝑙𝑥2

𝑡𝑥𝑗,𝑡 = 𝛼2,𝑗 + ∑ 𝛽2,𝑗,𝑖 𝑦𝑗,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2,𝑗,𝑖 𝑥𝑗,𝑡−𝑖 + 𝜀2,𝑗,
𝑖=1

𝑖=1

...
𝑙𝑦2

𝑙𝑥2

𝑡𝑥𝑁,𝑡 = 𝛼2,𝑁 + ∑ 𝛽2,𝑁,𝑖 𝑦𝑁,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2,𝑁,𝑖 𝑥𝑁,𝑡−𝑖 + 𝜀2,𝑁,
𝑖=1

𝑖=1

در اين روابط  xمصرف انرژي ( )ECو  yارزش افزوده ( )EVAدر زير بخشهاي صنعت
ايران i ،طول وقفه N ،تعداد اعضاي پانل و بیانگر تعداد کل زير بخشهاي صنعت مورد
مطالعه t ،دوره زماني شامل تعداد سالهاي مورد مطالعه ( β ، )t=1…Tو  δضرايب
پارامترها و  εجمله اخالل ميباشند .در جدول ( )1نتايج کلي مربوط به آزمون علیت
گرنجر بر اساس سیستم معادالت ( )6و ( )7و به منظور تعیین وجود علیت و جهت آن
ارائه شده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون علیت گرنجر برای تعیین وجود علیت و جهت آن
حاالت
1

کلیه مقادير آماري
β2,j,i
δ1,j,i
صفر
غیرصفر
غیر صفر

نتیجه آزمون علیت
وجود علیت يکطرفه از  xبه

y

وجود علیت يکطرفه از  yبه

x

2

صفر

3

غیر صفر و معنيدار

وجود علیت دو طرفه بین  xو ( yوجود جريان بازخورد)

4

صفر و بدون معني

بدون رابطه علي بین  xو ( yدو متغیر مستقل)
منبع :موتاسکو2016 ،

قبل از برآورد مدل بايد تعداد وقفههاي بهینه مدل مشخص شود .براي اين کار از معیار
آکائیک )AIC( 1و شوارز بیزين )SBC( 2استفاده شده است.

)Akaike Information Criterion (AIC
)Schwartz Bayesian Criterion (SBC

1
2
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 -3-4مبانی آزمونهای همبستگی مقطعی
طبق رابطه ( )8از آمارههاي ضريب الگرانژ مربوط به بروش و پاگان )1980( 1براي
تشخیص همبستگي مقطعي استفاده شده است (بروش و پاگان: )1980 ،
𝑁

𝑁−1

2
𝑗𝑖̂𝜌 ∑ ∑ 𝑇 = 𝑃𝐵𝐷𝐶

()8

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

در اين رابطه  Tاندازه کل نمونه و  Nتعداد مقاطع ميباشند.
ضريب همبستگي برآورد شده میان باقیماندههاي بدست آمده بر اساس تخمینزنهاي
حداقل مربعات معمولي ) (OLSاست .تحت فرضیه صفر مبني بر عدم همبستگي
مقطعي ،با يک مقدار ثابت  Nو ∞→ Tو داراي توزيع مجانبي  χ2با درجه آزادي N(N-
 1)/2است .پسران ( )2004نشان داد که آزمون  CDBP2وقتي  Nبزرگ است اشکال
دارد و وقتي ∞→ Nقابل اجرا و اعمال نیست .براي غلبه بر اين مشکل ميتوان از آماره
ضريب الگرانژ ( )9براي آزمون همبستگي مقطعي پسران )2004( 3استفاده نمود:
𝑁

()9

𝑁−1

1
√=
)∑ ∑ (𝑇𝜌̂2 − 1
𝑗𝑖
)𝑁(𝑁 − 1

𝑚𝑙𝐷𝐶

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

تحت فرضیه صفر عدم همبستگي مقطعي و ∞→ Tسپس ∞→ ،Nاين آماره آزمون به
طور مجانبي داراي توزيع نرمال استاندارد است .اما اين آزمون به احتمال زياد وقتي N
بزرگتر از  Tباشد داراي انحراف است .روش پسران ( )2004براي آزمون همبستگي
مقطعي وقتي که  Nبزرگ و  Tکوچک است به صورت رابطه ( )10تصحیح ميشود:
𝑁

()10

𝑁−1

𝑇2
√ = 𝐷𝐶
𝑗𝑖̂𝜌 ∑ ∑
)𝑁(𝑁 − 1
𝑖=1 𝑗=𝑖+1

تحت فرضیه صفر عدم همبستگي با ∞→ Tو ∞→ Nدر هر صورت آزمون CD 4به طور
مجانبي داراي توزيع نرمال استاندارد است .با انجام آزمونهاي همبستگي مقطعي بیان
شده ،اگر آماره محاسباتي از مقدار بحراني بزرگتر باشد فرضیه صفر مبني بر عدم وجود
همبستگي همزمان ،رد مي شود .در عمل براي بدست آوردن آماره آزمون بايد هر يک از
1

Breusch & Pagan
)Cross-Section Dependence Breusch Pagan test (CDBP
3
Pesaran scaled Lagrange Multiplier
4
Cross-sectional Dependence (CD) test
2
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معادالت را به روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSتخمین زد و پس از محاسبه ضرايب
همبستگي از رابطه ( )10استفاده کرد( .موتاسکو)2016 ،
بالتاجي و همکاران 1آزمون ديگري بر اساس آماره ضريب الگرانژ پیشنهاد کرده است که
به صورت معادله ( )11است ( بالتاجي و همکاران:)2012 ،
𝑁

()11

𝑁−1

1
𝑁
2
√ = 𝑀𝐿
𝑗𝑖̂𝜌 𝑗𝑖𝑇( ∑ ∑
− 1) −
)→ 𝑁(0,1
)𝑁(𝑁 − 1
)2(𝑇 − 1
𝑖=1 𝑗=𝑖+1

در اين رابطه تحت فرضیه صفر عدم همبستگي و با فرض ∞→ Tو ∞→ Nآماره LM2

به طورمجانبي داراي توزيع نرمال استاندارد است.

 -5تجزیه و تحلیل دادهها
همانطور که قبال اشاره شد ،در اين مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجري و بر پايه
روش بوت استرپ رابطه علي بین مصرف انرژي و ارزش افزوده در شانزده زير بخش
صنعت بررسي شده است .دادههاي مورد استفاده بر اساس کدهاي دو رقمي طبقه بندي
 ISICبراي دوره زماني  1374تا  31395از مرکز آمار ايران استخراج شده است .براي
تحلیل دادهها هم از نرمافزار  EViews ver.10و  GAUSS ver.17استفاده شده است.

 -1-5امكانسنجی استفاده از روش بوت استرپ
به منظور بررسي امکان استفاده از روش بوت استرپ از دو آزمون همبستگي بین مقاطع
و آزمون همگني ضرايب متغیرها (آزمون دلتا) استفاده شده است .نتايج آزمونهاي
همبستگي بین مقاطع (زير بخشهاي صنعت) 4و نیز آزمون همگني ضرايب متغیرها
(آزمون دلتا) 5در جدول ( )2ارائه شده است .نتايج نشان ميدهند که بین جمالت
خطاي مقاطع همبستگي وجود داشته است و ضرايب متغیرها همگن نیستند و بايستي
براي هر مقطع (زير بخش) ضريب متفاوتي برآورد شوند.
جدول ( :)2نتایج آزمون همبستگی بین مقاطع و آزمون همگنی ضرایب
روش
آزمون همبستگي بین مقاطع:
آزمون Breusch-Pagan LM

نتايج آزمون

)(p-valueارزش احتمال

836/43

0/0000

Baltagi et al.
)Lagrange Multiplier (LM
 3آخرين دادههاي مصرف انرژي کارگاههاي صنعتي مربوط به سال  1395است.
 4محاسبات در نرم افزار  EViews ver. 10ارائه شده است.
( 5آزمون دلتا) مربوط به پسران و ياماگاتا از طريق نرمافزار  GAUSS ver. 17انجام شده است.

1
2
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0/0000

آزمون

Pesaran scaled LM

46/25

آزمون

Bias-corrected scaled LM

45/86

0/0000

آزمون

Pesaran CD

23/92

0/0000

آزمون آزمون همگني ضرايب :
آزمون
آزمون



14/507

0/0000

 adj

15/669

0/0000

منبع :يافتههاي تحقیق

با توجه به نتايج جدول ( ،)2مقدار ارزش احتمال بدست آمده براي هر دو آزمون با در
نظر گرفتن فرضیه صفر آزمون مبني بر عدم همبستگي مقطعي و همگني ضرايب
متغیرها در سطح اطمینان  %99رد شده است .بنابراين ،با توجه به برقراري شروط الزم،
ميتوان از روش بوت استرپ براي بررسي علیت استفاده نمود.

 -2-5آزمون علیت گرنجر بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در زیر
بخشهای صنعت
قبل از بررسي رابطه علیت ابتدا به تعیین وقفه بهینه پرداخته شده است .موتاسکو
( )2016پیشنهاد مي نمايد که وقفه بهینه به صورت جداگانه تعیین شود و متغیرهاي x
و  yوقفه متفاوتي داشته باشند .بنابراين براي اين منظور بايد کلیه حالتهاي ممکن
وقفهاي بررسي گردد .مطابق نتايج ارائه شده ،ترکیب وقفه (1و )1داراي کمترين مقدار
آکايیک و شوارتز بیزين است و به عنوان ترکیب وقفه بهینه براي اين دو متغیر لحاظ
شده است.
مقادير آماره و ارزش احتمال زيربخشهاي منتخب صنعت با استفاده از روش سنتي و
بوت استرپ و همچنین به منظور ارزيابي علیت دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد ارزش
افزوده در زيربخشهاي صنعت ،دو فرضیه آزمون علیت شامل؛ «مصرف انرژي علت
گرنجري ارزش افزوده نیست» و «ارزش افزوده علت گرنجري مصرف انرژي نیست» در
کلیه زير بخشهاي صنعت مورد آزمون قرار گرفته و در جدول ( )3و ( )4ارائه شده
است .در روش موتاسکو ( )2016نیازي به بررسي ايستايي و همانباشتگي متغیرها وجود
ندارد .بنابراين به دلیل وجود همبستگي بین مقاطع و همچنین ناايستا بودن متغیرهاي
مورد مطالعه باعث ميشود که توزيع آماره آزمون والد که براي بررسي علیت گرنجري از
آن استفاده ميشود از توزيع معمول آن فاصله گرفته و نتوان به نتايج حاصل ازآن اتکا
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نمود .در چنین شرايطي از روش بوت استرپ براي بدست آوردن مقادير بحراني توزيع
آماره آزمون استفاده ميگردد (موتاسکو.)2016 ،
نتايج بدست آمده نشان ميدهد که در زير بخشهاي صنايع مواد غذايي و آشامیدني،
تولید منسوجات ،تولید کاغذ و محصوالت کاغذي ،صنايع تولید کک ،پااليشگاههاي
نفت و سوختهاي هستهاي ،صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايي ،تولید محصوالت
الستیکي و پالستیکي ،تولید ساير محصوالت کاني غیر فلزي ،تولید فلزات اساسي ،تولید
محصوالت فلزي فابريک بجز ماشین آالت و تجهیزات ،تولید ماشین آالت و تجهیزات
طبقه بن دي نشده در جاي ديگر ،تولید ماشین آالت اداري و حسابگر محاسباتي ،تولید
راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي ،تولید وسايل نقلیه موتوري ،تريلر و
نیم تريلر ،تولید ساير وسايل حمل و نقل ،تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در
جاي ديگر ،مقدار آماره آزمون بدست آمده براي اين زير بخشها از مقادير بحراني آنها
در سطح معنيداري  %5کمتر است .به عبارت ديگر ،فرضیه صفر«مصرف انرژي علت
گرنجري ارزش افزوده نیست» را نميتوان رد کرد؛ تنها در زيربخش تولید ماشین آالت
مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقي طبقهبندي نشده در جاي ديگر است که فرضیه
صفر آزمون رد شده و انرژي به عنوان علیت گرنجري ارزش افزوده به شمار ميآيد .با
توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجري از مصرف انرژي به رشد ارزش افزوده در اکثر
زير بخشهاي صنعت ،ميتوان نتیجه گرفت که مصرف انرژي در اين بخشها عامل
ايجاد ارزش افزوده نبوده و بنابراين سیاست صرفهجويي در مصرف انرژي در اين زير
بخشهاي صنعت را ميتوان بدون کاهش در رشد ارزش افزوده به کار گرفت

تضاد منافع
نويسندگان نبود تضاد منافع را اعالم ميدارند.
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جدول ( :)3نتایج آزمون علیت گرنجر برای فرضیه آزمون علیت ) (H0؛ «مصرف
انرژی علت گرنجری ارزش افزوده نیست» در زیر بخشهای صنعتی با استفاده از
روش سنتی و بوت استرپ

1%

5%

6/53

0/011

0/15

0/697

25/44

0/000

109/82
152/94

5/39
26/33
82/17
1/08

0/000

10

0/020

89/03
94/64

27

تولید فلزات اساسي

121/62

51/57
62/67

26

تولید ساير محصوالت
کاني غیرفلزي

عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عدم رد فرضیه  H0درروش بوتاسترپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ

عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي

0/000

226/12

92/32

54/26

25

56/47

تولیذذذد محصذذذوالت
السذذذذذذذذذذذتیکي و
پالستیکي

42/52

صنايع تولیذد مذواد و
محصوالت شیمیايي

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ

رد فرضیه  H0در روش سنتي

47/32

صذذنايع تولیذذد زغذذال
کک ،پااليشذگاههذاي
نفذذتو سذذوختهذذاي
هستهاي

نتیجه ارزيابي فرضیه  H0در روش
سنتي و بوت استرپ

10%
34/74

24

38/55

23

تولیذذذذذد کاغذذذذذذ و
محصوالت کاغذي

37/89

21

تولید منسوجات

28/36

17

صنايع مواد غذذايي و
آشامیدني

31/31

15

آماره آزمون (آزمون
والد)

ISIC

ارزش احتمال (p-
) valueدر روش سنتي

کد دو
رقمي

زيربخش صنعتي

مقادير بحراني
روش
بوتاسترپ
براي سطح
معني داري

عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي

0/298

105/05

48/64

32/04

عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ

5
6
67/
34
/
9/
660
1
750
7
0/
4
3/

1

رد فرضیه  H0در روش سنتي
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عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
4/11
1/11
0/09
137/43
3/91

0/292
0/765

41/19

0/043

137/55
188/52

36

تولیذذذذد مبلمذذذذان و
مصذذذنوعات طبقذذذه
بندي نشده در جذاي
ديگر

211/89

35

تولیذذد سذذاير وسذذايل
حمل و نقل

60/28

34

تولیذذد وسذذايل نقلیذذه
موتوري ،تريلر و نیم
تريلر

84/88

32

تولید راديو وتلويزيون
و دستگاهها و وسايل
ارتباطي

95/53

31

تولیذذد ماشذذین آالت
مولد و انتقذال بذرق و
دسذذتگاههذذاي برقذذي
طبقه بندي نشده در
جاي ديگر

38/45

30

تولیذذد ماشذذین آالت
اداري و حسذذذذذذابگر
محاسباتي

54/58

29

تولید ماشین آالت و
تجهیزات طبقه بندي
نشده در جاي ديگر

59/57

28

تولیذذذد محصذذذوالت
فلذذزي فابريذذک بجذذز
ماشذذذذذذذذین آالت و
تجهیزات

0/00

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي
0/000

176/18

93/31

64/12

رد فرضیه  H0در روش بوتاسترپ

0/048

102/93

47/43

30/31

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ

0/000

142/92

69/15

47/41

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ

0/952

129/15

61/14

39/30

عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي

16/35

0/000

152/36

74/25

48/72
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عذذذذذذدم رد فرضذذذذذذیه  H0در روش
بوتاسترپ
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جدول ( :)4نتایج آزمون علیت گرنجر برای فرضیه آزمون علیت )(H0؛ «ارزش افزوده
علت گرنجری مصرف انرژی نیست» در زیر بخشهای صنعتی با استفاده از روش
سنتی و بوت استرپ
آماره آزمون (آزمون والد)
3/06
0/64
0/07

ارزش احتمال )(p-value
در روش سنتي
0/080
0/424

98/18

21

0/794

87/70

41/12

تولید کاغذ و
محصوالت کاغذي

47/65

17

1%
51/26

25/55

16/65

تولید منسوجات

30/61

15

5%

صنايع مواد غذذايي و
آشامیدني

ISIC

نتیجه ارزيابي فرضیه  H0در روش
سنتي و بوت استرپ

10%

زيربخش صنعتي

26/66

کد دو
رقمي

مقادير بحراني
روش
بوتاسترپ
براي سطح
معني داري

رد فرضذذذیه  H0در روش سذذذنتي (در
سطح اطمینان  90درصد)
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ

9/43

0/000

99/70

7/06

0/000

59/48

31/05
48/52

88/13

0/002

157/18

0/008

91/33

43/75
76/63

28/72

26

تولید ساير محصوالت
کاني غیرفلزي

51/51

25

تولیذذذد محصذذذوالت
السذذذذذذذذذذذتیکي و
پالستیکي

20/62

24

صنايع تولیذد مذواد و
محصوالت شیمیايي

32/77

23

صذذنايع تولیذذد زغذذال
کک ،پااليشذگاههذاي
نفذذتو سذذوختهذذاي
هستهاي

24/54

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي
رد فرضیه  H0در روش بوت استرپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
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9/70
8/13
9/53
4/49

31

تولیذذد ماشذذین آالت
مولد و انتقذال بذرق و
دسذذتگاههذذاي برقذذي
طبقه بندي نشده در
جاي ديگر

6/53

32

تولید راديو وتلويزيون
و دستگاهها و وسايل
ارتباطي

13/72

34

تولیذذد وسذذايل نقلیذذه
موتوري ،تريلر و نیم
تريلر

86/42

35

تولیذذد سذذاير وسذذايل
حمل و نقل

0/52

36

تولیذذذذد مبلمذذذذان و
مصذذذنوعات طبقذذذه
بندي نشده در جذاي
ديگر

0/002

30

تولیذذد ماشذذین آالت
اداري و حسذذذذذذابگر
محاسباتي

55/46

29

تولید ماشین آالت و
تجهیزات طبقه بندي
نشده در جاي ديگر

26/22

28

تولیذذذد محصذذذوالت
فلذذزي فابريذذک بجذذز
ماشذذذذذذذذین آالت و
تجهیزات

17/43

27

تولید فلزات اساسي

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي

0/004

81/74

42/60

27/97

عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ

0/002

49/52

24/07

15/71

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ

0/034

100/63

50/65

33/51

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي

0/011

68/34

32/23

21/22

عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ

0/000

44/48

22/04

14/92

رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ

0/000

104/21

50/83

33/51

رد فرضیه  H0در روش سنتي
رد فرضیه  H0در روش بوت استرپ

0/469

61/80

31/36

20/35

عدم رد فرضیه  H0در روش سنتي
عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ
رد فرضیه  H0در روش سنتي

18/41

0/000

108/57

55/89

35/84

عذذدم رد فرضذذیه  H0در روش بذذوت
استرپ

منبع :يافتههاي تحقیق

با توجه به نتايج آزمون ميتوان اظهار داشت که در زير بخشهاي صنايع تولید
محصوالت الستیکي و پالستیکي و تولید وسايل نقلیه موتوري ،تريلر و نیم تريلر فرضیه
صفر«ارزش افزوده علت گرنجري مصرف انرژي نیست» رد ميشود .همانطور که مالحظه
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ميشود در دو زير بخش صنعت ارزش افزوده علت تغییر مصرف انرژي است به بیان
ديگر رشد ارزش افزوده نقش معناداري در توضیح مصرف انرژي در اين بخشها ايفا
مينمايد.
بر اساس نتايج بدست آمده در صنايع تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و
دستگاههاي برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر فرضیه رشد مورد تايید قرار گرفته و
در صنايع تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي و تولید وسايل نقلیه موتوري ،تريلر و
نیمتريلر نیز فرضیه صرفهجويي مورد تايید قرار ميگیرد .در مابقي صنايع نیز ،نتیجه
حاکي از تايید فرضیه خنثي بودن است به عبارت ديگر ،در بسیاري از صنايع کشور ،نه
سیاستهاي صرفهجويانه و نه سیاستهاي افزايش مصرف انرژي هیچ تاثیري در سطح
تولید نخواهد داشت.
عدم وجود رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بسیاري از صنايع مورد بررسي،
بیانگر اين نکته است که در اين صنايع ،انرژي نقش مکمل براي ديگر نهادههاي تولید
ندارد و در بلند مدت ميتوان نهاده انرژي را با ساير نهادههاي تولید جايگزين نمود .به
عنوان مثال ميتوان در اين صنايع ،با استفاده از تکنولوژيهاي جديدتر ،سرمايه را
جايگزين مصرف انرژي نمود .استفاده از تکنولوژي جديد ،همزمان باعث افزايش تولید
در اين صنايع شده و در عین حال از مصرف انرژي ميکاهد و در نهايت باعث ميشود
که ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي از بین برود .البته ،در صنايع تولید ماشین
آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقي طبقهبندي نشده در جاي ديگر ،انرژي نقش
مکمل براي ساير نهادههاي تولید دارد و نميتوان حتي در بلندمدت آن را با ساير
نهادههاي تولید جايگزين نمود.

 -6نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
تحقیقات مختلفي در زمینه ارتباط انرژي و ارزش افزوده انجام شده است که نشان از
اين موضوع است که در اقتصاد ها و جوامع مختلف هر کدام از تحقیقات از رهیافتهاي
متفاوتي براي کشف حقايق استفاده کردهاند که هر کدام داراي نقاط قوت و ضعفهايي
هستند .در اين تحقیق ،با استفاده از آزمون علیت گرنجر بر مبناي روش بوتاسترپ
رابطه علّي از نوع گرنجري بین مصرف انرژي و ارزش افزوده در زير بخشهاي صنعت
ايران طي سالهاي  137-1395بررسي شده است .اين رويکرد ،مبتني بر برآورد
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رگرسیونهاي به ظاهر نامرتبط ( )SURو آزمونهاي والد با مقادير بحراني بوت استرپ
خاص هر مقطع (زيربخش) ميباشد .بنابراين ميتوان نتايج بدست آمده را با تحلیل بر
روي هر عضو پانل (زيربخش) به طورهمزمان بررسي نمود .عالوه بر اين ،اين رويکرد بر
خالف ساير آزمونهاي علیت گرنجري ،هم همبستگي مقطعي و هم ناهمگني بین
اعضاي پانل را در نظر ميگیرد و از احتمال بروز نتايج کاذب جلوگیري مينمايد .نکته
مهم ديگر آن است که در اين رويکرد نیازي به انجام آزمونهاي هم انباشتگي و ريشه
واحد پانل نیست.
نتايج بدست آمده نشان ميدهد که از میان شانزده زيربخش بررسي شده ،رابطه علي از
سمت مصرف انرژي به سمت ارزش افزوده ،صرفا در زيربخش تولید ماشین آالت مولد و
انتقال برق و دستگاههاي برقي وجود دارد .رابطه علي از سمت ارزش افزوده به سمت
مصرف انرژي نیز در دو زير بخش تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي و تولید وسايل
نقلیه موتوري ،تريلر و نیمتريلر برقرار است .لذا در اين خصوص نتايج نشان دهنده اين
حقیقت است که در اين دو بخش رشد ارزش افزوده به طور معناداري بر مصرف انرژي
اثري مثبت دارد ،به اين صورت که با افزايش ارزش افزوده ،مصرف انرژي افزايش
مييابد .به عبارت ديگر ،رشد ارزش افزوده مقدم بر مصرف انرژي بوده است .همچنین،
مطابق با نتايج بدست آمده در اين دو زيربخش ،عکس اين رابطه صادق نیست .بنابراين
با توجه به عدم وجود رابطهي علیت گرنجري از مصرف کل انرژي به ارزش افزوده در
اکثر زير بخشهاي مورد مطالعه ميتوان نتیجه گرفت که افزايش مصرف انرژي منجر به
افزايش ارزش افزوده نميشود .لذا در اين خصوص در زير بخشهاي مذکور ميتوان
سیاست صرفهجويي را بدون نگراني از اثرگذاري بر ارزش افزوده بخش صنعت اجرا نمود
و در نتیجه میزان شدت انرژي مصرفي و هزينههاي تولید را کاهش داد و سیاست حذف
يارانههاي انرژي در اين زير بخشها بدون تأثیرگذاري بر ارزش افزوده را بکار گرفت.
حمايت هاي مالي از صنايع ،نظیر يارانه انرژي بر اساس نتايج اقدامات انجام گرفته در
سالهاي اخیر و همچنین پژوهشهاي انجام گرفته در اين حوزه تأثیري در رشد ارزش
افزوده بخش صنعت نداشته است .بنابراين ،لزوم استفاده از راهکارهاي جديد براي
حمايت از صنايع در رشد ارزش افزوده اين بخش موثر خواهد بود .لذا توصیه ميشود که
ارائه حمايتهاي مالي دولت از زيربخشهاي مورد مطالعه صنعت در قالب انتقال
فناوري ،نوسازي تجهیزات و استفاده از تکنولوژيهاي جديد انجام گیرد .اين حمايتها
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بايستي داراي منابع پايدار باشند .استفاده از اعتبارات جاري و عمراني از راهکارهاي موثر
در اين زمینه است ولي با توجه به نیاز ضروري اقتصاد کشور به صنايع و حمايت از
تولید داخلي ،برنامهريزي و سیاستگذاري در استفاده از منابع پايدار به صورت اختصاص
بودجه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و پرداختن به اين موضوع در برنامههاي
پنج ساله توسعه ،اختصاص بخشي از درآمدهاي مربوط به واردات کاال به کشور براي
انتقال تکنولوژي ،نوسازي و تجهیز صنايع کشور از جمله روشهايي خواهند بود که
باعث افزايش ارزش افزوده صنايع و بهینه سازي مصرف انرژي خواهد شد.
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