یصلنامه نظریهمای کاربردی اقتصاد /سا ننجم /شهاره  /6ناییز  /5651صفحا 5-02

تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخشهای مختلف
اقتصاد ایران


سید ابوالقاسم مرتضوی
استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسsamortazavi@modares.ac.ir ،
مهدی الهی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی تربیت مدرس،
elahi.mehdi2007@gmail.com

محمد علی اسعدی
دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسa.asaadi68@yahoo.com ،
تاریخ دریایت53/55/20 :

تاریخ نذیرش51/29/65 :

چکیده
انرژی بهعنوان نهاده مصرریی در مهه بش مای اقتصاد از امهیت ویژهای برخوردار است .لذا
این مطالعه درصرردد اسررت ،به بررسرری عوام تأثیرگذار بر مصرررا انرژی در زیر بش مای
اقتصرادی کشرور نصرنعت و معدن ،خدما و کشاورزی) با استفاده از دادهمای ترکیبی طی
سررا مای  5639-59بپردازد .برای نی به مدا مذکور ،از تحلی مای مم انباشررتگی نان و
جهرت تشهین روابط کوتراهمرد و بلنردمرد بره ترتیرب از برروردگرمرای مداق مربعا
معهولی نویا ن )DOLSو روش میانگین گرومی ن )MGاسررتفاده شررد .بررورد بلندمد مد
بیان میدارد که ارتباط معنیدار و مثبت میان سررررمایه و تولید ناخالا داخلی با مصررررا
انرژی و یر ارتبراط ریر معنیدار متغیر نیروی کار با مصررررا انرژی وجود دارد .مهچنین
وجود رابطه کوتاهمد بین تهامی متغیرمای مد تأیید گردید .از دیگر نتایج تحقیق نشرران
داد که کش ر مصرررا انرژی در زیر بش مای اقتصررادی نترربت به نیروی کار ،سرررمایه و
 GDPدر بش مای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدما مثبت و معنیدار است.
واژههای کلیدی :مصرررا انرژی ،رشررد اقتصرررادی ،نیروی کار ،میانگین گرومی ،مداق
مربعا معهولی نویا.
طبقهبندی .O43 ،Q13 ،C33 :JEL

 نویتنده متئو مکاتبا
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 -1مقدمه
عام اصررلی در رشررد و توسررعه اقتصررادمای مدرن ،انرژی اسررت که در بهبود عهلکرد
بش مای مشتلف ی اقتصرراد مهچون بش خانگی ،صررنعت ،کشرراورزی و مه ونق
نق کلیدی دارد نچونتاناوا و مهکاران .)0223 ،5ازاینرو انرژی در زیربنای اسرراسرری
یعالیتمای اقتصرادی و اجتهاعی مر کشور ،بهعنوان نیروی محرکه یعالیتمای تولیدی
بهمتاب میرید نشهبازی و مهکاران .)5655 ،0انرژی در یرریند تولید بتیاری از کاالما
و خردمرا برهعنوان کراالی نهرایی یا بهعنوان ی نهاده نق مههی ایفا میکند .ایران
بهعنوان ی کشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی رنی و گتترده و وجود مشازن
بزرگ نفتی ،معادن عظیم زیرزمینی و نتانتررری بالقوه انرژی ،یکی از مصرررادیق الگوی
رشد با یشار بر منابع طبیعی محتوب میشود؛ بنابراین برنامهریزی برای تولید و مصرا
انرژی در این کشور امهیت یراوان داشته و باید با دقت بتیار انجام گیرد نررمن و زارع،6
.)5611
ارتباط بین مصرررا انرژی و رشررد اقتصررادی نیامدمای متعدد بترریار مههی در جامعه
میتواند داشرته باشد .رگامی از رابطهی بین این دو متغیر در اتشاذ سیاستمای مناسب
انرژی و مهچنین مصررا و اجرای رن ما امهیت بتریار زیاد دارد .کشرروری که وابتتگی
باالیی به انرژی دارد و مصررا انرژی یکی از اجزای مهم تشکی دمنده رشد اقتصادی رن
است ،باید سیاستمای مناسبی در موزه انرژی اتشاذ کند ،زیرا مر شوک منفی در تأمین
و عرضهی انرژی میتواند تأثیرا بتیار نامطلوب بر رشد اقتصادی رن کشور داشته باشد
ناوزترک و مهکراران .)0252 ،4درواقع یکی از مهمترین عوام تأثیرگذار در اقتصررراد مر
کشرور ،میزان مصررا انرژی در رن کشرور اسرت بهطوری که مهواره بررسی تأثیر رن بر
رشررد اقتصررادی بهمنظور سرریاسررتگذاری در بش انرژی و برنامهریزی در سررطک ک ن
اقتصرادی موردتوجه سریاسرتگذاران بوده است نمحتنی زنوزی و اصغری .)5653 ،9لذا
رشررد اقتصررادی از یاکتورمای بترریار مههی اسررت که باید بهمنظور بررسرری تغییرا
برنامهریزیشرده در مصررا انرژی در نظر گریته شود .با توجه به امهیت انرژی در ایران
بررسی عوام و متغیرمای تأثیرگذار بر مصرا انرژی ضروری است .بر این اساس در این
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مطالعه عوام تأثیرگذار بر مصرا انرژی در بش مای اقتصاد ایران و رابطره بلندمد و
کوتراهمرد میران بش مرا برا اسرررتفاده از روش مداق مربعا معهولی نویا 5و روش
میانگین گرومی طی دوره  5639تا  5659موردبررسی قرار گریت.
ساختار این تحقیق شام ننج بش است :ابتردا بره بیران مقدمره و ضررور تحقیق
اختصاص داده شد .در بش دوم مبانی نظری و مروری بر مطالعا انجامشده اختصاص
دارد .در قتهت بعدی به معریی مد و روش تشهین در تحقیق نرداخته میشود و
سرپس مد موردنظر بررورد میگردد .در بش چهارم به بررسی نتایج تجربی مد و
سرانجام در قتهت نایانی نتیجهگیری و نیشنهادمای ماص از ایرن تحقیق ارائه گردیده
است.

 -2مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین
از دیرردگاه مکاتررب مشتلررف اقتصررادی ،عوامر مررقثر بررر رشررد اقتصررادی کرره در توابررع
رشد در نظر گریته مریشرود ،عبرار انرد از انرواع سررمایه و انرواع نیرروی کرار اعرم از
متشصرررا و ریرمتشصرررا .در الگومرررای جدیررردتر رشرررد ماننرررد الگررروی ،KLEM
ع وه برر ایرن عوامر تولیرد ،عامر انررژی نیرز وارد شرده اسرت ،ولری امهیرت رن در
مررد مررای مشتلررف یکترران نیتررت .در دمررهمررای نیشررین دیرردگاهمررای متفرراوتی در
مررورد میررزان و نحرروه تأثیرگررذاری انرررژی بررر تولیررد و رشررد اقتصررادی مطررر شررده
است.
به نظر اقتصاددانان اکولوژیتت مانند ریرس و نایر ،0انرژی عام اصلی و تنها عام تولید
است و کار و سرمایه عوام واسطهای متتند؛ اما ارلب اقتصاددانان نئوک سی مانند
برند و دنیتون ،6مشالف اقتصاددانان اکولوژی میباشد .رنها معتقدند که انرژی از
طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد ،بهطور ریر متتقیم بر رشد اقتصادی
مقثر است و متتقیه ًا اثری بر رشد اقتصادی ندارد .ارلب اقتصاددانان نئوک سی بر این
اص معتقدند که انرژی نق کهی در تولید اقتصادی داشته و ی نهاده واسطهای است
و عوام اساسی تولید تنها نیروی کار ،سرمایه و زمین متتند ناسترن .)5556 ،4سرمایه
و نیروی کار اعم از متشصا و ریر متشصا ،از مهمترین عوام مقثر بر رشد اقتصادی
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متتند که در توابع رشد در نظر گریته میشوند .در تئوریمای جدید رشد ،عام انرژی
نیز وارد مد شده است ،ولی امهیت رن در مد مای مشتلف ،یکتان نیتت .اوزترک و
اکاراواسی 5در خصوص رابطه بین مصرا انرژی و رشد اقتصادی چهار یرضیه مهکن را
بیان می کنند .یرضیه او میچ رابطه علی بین این دو متغیر وجود ندارد که از رن تحت
عنوان یرضیه خنثایی نام برده میشود .یرضیه دوم علیت ی طریه از رشد اقتصادی به
سهت مصرا انرژی و یرضیه بقای انرژی را مهایت میکند .یرضیه سوم علیت ی طریه
از مصرا انرژی به رشد اقتصادی را مطر میکند که تحت عنوان یرضیه انرژی منتهی
به رشد در نظر گریته میشود .درنهایت یرضیه چهارم ،علیت دوطریه بین مصرا انرژی
و رشد اقتصادی تحت عنوان یرضیه بازخورد شناختهشده است .بر اساس این دیدگاه
مصرا انرژی و رشد اقتصادی مهدیگر را تحت تأثیر قرار میدمند .استرن ن ،)5556به
نق از اقتصاددانان نئوک سی مانند برنت 0ن )5511و دنیتون 6ن )5515بیان میکند
که انرژی از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد ،بهطور ریرمتتقیم بر
رشد اقتصادی مقثر است و متتقیهاً اثری بر رشد اقتصادی ندارد .از طریی دیگر ،برخی
دیگر از اقتصاددانان معتقدند ،انرژی در طبیعت مقدار ثابتی دارد ،جبراننذیر بوده و
قاب تبدی به ماده است و از بین نهیرود؛ بنابراین ،در مد مای بیوییزیکی رشد که
توسط ایرس و نایر ن ،)5514بیانشده است ،تولید کاالمای اقتصادی نیازمند صرا مقادیر
یراوان انرژی در تولید است ،لذا انرژی تنها عام و مهمترین عام رشد است.
در رابطه با رشرد اقتصرادی و مصررا انرژی این متغیرمای کلیدی در اقتصاد ،مطالعا
متعددی در خارج و داخ کشور صور گریته است که ازجهله این مطالعا میتوان به
موارد زیر اشاره نهود:
لی و چانگ 4ن )0221با اسرررتفاده از دادهمای نان  ،وجود رابطهی علیت بین مصررررا
انرژی و  GDPواقعی را در  53کشرور رسریایی بین سا مای  5515-0220موردبررسی
قراردادند .نتایج وجود رابطه ممانباشتگی بین متغیرمای مصرا انرژی و  GDPواقعی را
نشران داد .این محققین ممچنین دریایتند که در کوتاهمد رابطهی علیت بین مصررا
انرژی و رشرررد اقتصرررادی وجود نردارد ،ولی در بلندمد ی رابطه علیت ی طریه از
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مصررا انرژی به رشد اقتصادی در این کشورما مشامده میشود؛ بنابراین در کوتاهمد
کام در مصررا انرژی رشرد اقتصرادی را کام نشوامد داد ،ولی در بلندمد سبب
کام رشرد اقتصرادی خوامد شد .مهچنین ژیکیتن و ژین 5ن )0255به بررسی روابط
علی میان مصررا انرژی و رشرد اقتصرادی با اسرتفاده از دادهمای استان شاندونگ طی
دوره زمانی  5512-0221نرداختند .برای بررسی رابطه میان دو متغیر رشد اقتصادی و
مصرررا انرژی از رزمون علیت گرنجری و مم جهعی اسررتفاده شررد .نتایج وجود رابطه
بلندمد بین مصررا انرژی و رشرد اقتصادی را اثبا و ی رابطه علیت دوطریه میان
رنما را نشان داد.
ماجی 0ن )0259با استفاده از الگوی  ARDLبه بررسی رابطه میان مصرا انرژی تجدید
نذیر و رشرد اقتصرادی برای کشرور نیجریه نرداخت .نتایج نشان داد ،باوجود عدم رابطه
معنیدار میان شرراخامای انرژی ناک نانرژی الکتریترریته و انرژی متررتهای) و رشررد
اقتصرادی در کوتاهمد  ،میان شاخامای انرژیمای ناک و رشد اقتصادی در بلندمد
رابطه منفی برقرار اسررت .مهچنین نتایج ماکی از وجود رابطه مثبت میان انرژی تجدید
نذیر قاب امتراق ضرایعا و رشرد اقتصرادی است .تانگ و مهکاران 6ن )0253به بررسی
رابطه بین مصررا انرژی و رشرد اقتصادی در ویتنام با استفاده از چارچون نئوک سی
رشرد سرولو برای دوره  0255-5515نرداختند .این مطالعه از روشمای ممانباشتگی و
علیت گرنجر اسرتفاده کرده و نشان دادند که رابطه ی طریهای از مصرا انرژی به رشد
اقتصررادی وجود دارد .ایشرران بیان داشررتند که باید رویکرد انرژیمای تجدیدنذیر برای
سررعت بششریدن به توسع ه اقتصادی در ویتنام موردتوجه قرار گیرد .وانگ و مهکاران4
ن )0253در تحقیقی به بررسری رابطه بین رشرد اقتصرادی و مصرا انرژی در چین طی
سرا مای  5552تا  0250نرداختند .ایشان بیان میدارند که درک بهتری از رابطه بین
رشرد اقتصادی و مصرا انرژی الزم است ،چرا که با مصرا انرژی انتشار گازمای مشرب
نیز بیشرررتر میشرررود .رنها بهطور خاص نتیجه گریتند که ی رابطه علی دو طریه بین
رشررد اقتصررادی و مصرررا انرژی ،در چین وجود دارد و نیز ی رابطه علی ی طریه از
مصرا انرژی به انتشار گازمای مشرب را شناسایی کردند.
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شهبازی و مهکاران ن )5655به بررسی رابطه بین مصرا یرروردهمای نفتی و رشد
اقتصادی در استانمای کشور نرداختند .در این مطالعه از روش دادهمای تابلویی و
دادهمای یصلی دوره زمانی  5615 -5619در سطک استانی استفاده شد .نتایج نشان داد
که مصرا بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانمای کشور
داشته است و کش تولید استان مای کشور نتبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب 2/00
و  2/55بوده است .مهچنین نتایج نشان داد که مشارج عهرانی دولت و جهعیت استانما
تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشتهاند و کش تولید نتبت به جهعیت بیشتر
از کش تولید نتبت به مشارج عهرانی دولت بوده است .علویراد و کانور 5ن )5656به
بررسی تأثیر روابط بلندمد مصرا انرژی بر رشد اقتصادی بدون نفت برای سه بش
اقتصاد ایران نکشاورزی ،صنعت و خدما ) به که تشهین زنندهمای مداق مربعا
کام ً اص شده و مداق مربعا نویا طی دوره  5612-15نرداختند .نتایج نشان داد
که ی رابطه بلندمد مم جهعی میان مصرا انرژی و تولید ناخالا داخلی واقعی بدون
نفت وجود دارد .کش مای تولید ناخالا داخلی واقعی بدون نفت نتبت به مصرا
انرژی ،موجودی سرمایه ناخالا و نیروی انتانی شار منطبق بر تئوریما و بتیاری از
مطالعا تجربی بوده و مقایته این کش ما در مر دو روش تشهین رابطه بلندمد نن
مم جهعی نشان داد؛ کش ما بتیار به مم نزدی متتند .مهچنین با استفاده از تشهین
الگوی اثرا ثابت ،کش تولید ناخالا داخلی واقعی بدون نفت نتبت به مصرا انرژی
در بش مای کشاورزی ،صنعت و خدما به ترتیب برابر  5/59 ،2/64و  2/65است.
شهنازی و مهکاران 0ن ،)5653رابطه علیت بین مصرا مام مای مشتلف انرژی با رشد
اقتصادی و انتشار گاز دیاکتید کربن در بش مای مشتلف اقتصادی نخانگی ،عهومی و
تجاری ،صنعت ،کشاورزی و مه ونق ) طی دوره زمانی  5613-55با استفاده از روش
علیت تودا و یاماموتو در ایران موردبررسی قرار دادند .محققین این مطالعه معتقدند که
در بش کشاورزی ،نتایج مکایت از وجود رابطه علیت ی طریه از مصرا مام مای
انرژی به رشد اقتصادی دارد؛ اما در مورد انتشار گاز دیاکتید کربن وجود رابطه علیت
تأیید نشده است .در بش مای مه ونق و خانگی ،عهومی و تجاری وجود رابطه علیت
دوطریه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دیاکتید کربن با مام مای انرژی تأیید
شده است .در بش صنعت رابطه علیت ی طریه از رشد اقتصادی به گاز ،برق به رشد
)Alavirad & Kanoor (2014
)Shahnazi et al. (2017
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اقتصادی و رابطه علیت دوطریه از رشد اقتصادی به زرا سنگ وجود دارد .مهچنین
رابطه علیت ی طریه از انتشار گاز دیاکتید کربن به نفت و رابطه علیت دوطریه از
انتشار گاز دیاکتید کربن به سایر متغیرما ریر از نفت وجود دارد.
بررسررری مطالعا انجامشرررده نشررران میدمد که مطالعا مشتلفی در رابطهی رشرررد
اقتصرادی و مصررا انرژی صرور گریته اسرت که به نتایج متفاوتی نیز دسرتیایتهاند.
بنابراین بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرا انرژی می تواند نق مههی در تبیین
سریاستمای بش انرژی ،برای سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی در یرامم نهودن
زمینهی الزم برای صررریهجویی مصرررا انرژی ایفا نهاید .لذا در این تحقیق به بررسرری
عوام تأثیرگذار بر مصرا انرژی در زیر بش مای اقتصادی بدون نفت نخدما  ،صنعت
و معدن ،کشراورزی) نرداخته میشود .وجه تهایز این مطالعه با مطالعا دیگر این است
که مهانگونه که مشامده می شود ،علیررم انجام مطالعا زیاد در خصروص رابطره بین
مصررا انرژی و رشرد اقتصرادی ،مطالعه ای در خصروص بررسی عوام مقثر بر مصرا
انرژی در زیر بش مای اقتصرادی کشررور نبدون زیر بش نفت) با اسررتفاده از مد مای
مم انباشتگی دادهمای نانلی و رزمونمای  DOLSو  PMGصور نگریته است .با توجه
به اینکه دولت بر اسررراس قانون مدیهندسرررازی یارانهما تصرررهیم بر رزادسرررازی قیهت
مام مای انرژی گریته اسررت ،ضررروری اسررت که رابطه مصرررا انرژی و تولید ناخالا
داخلی بش مای اقتصراد ایران جهت ارائه رمنهودمای سریاسرتی مناسب و دقیق مورد
ارزیابی قرار گیرد.

 -3روش تحقیق
جهت بررسی مد موردنظر در این تحقیق از دادهمای ترکیبی ننان دیتا) استفاده شده
اسرت .دادهمای نان به مجهوعهای از دادهما گفته میشرروند که بر اساس رن مشامدا
بهوسررریله تعداد زیادی از متغیرمای مقطعی که با ن )Nنشررران داده میشررروند و ارلب
بهصرور تصرادیی انتشاب میشوند .در طو ی دوره زمانی مششا ن )Tموردبررسی
قرارگریته باشند .این  N*Tدادهمای رماری را دادهمای نان و یا دادهمای مقطعی-سری
زمانی مینامند .سررپس برای بررسرری وضررعیت مانایی متغیرمای نژوم و تعیین مرتبه
مم انباشتگی از مد ایم و مهکاران و لوین و لین استفاده شد .در مرمله بعد با استفاده
رزمونمای مم انباشررتگی نان نندرونی) به بررسرری وجود یا عدم وجود رابطه بلندمد
بین متغیرمای مد نرداخته شرررد .در ادامه نیز وجود رابطه بلندمد و کوتاهمد بین

1

تأثیر رشد اقتصادی بر مصرا انرژی در...

متغیرمرا ،تشهین و بررورد رن نیز برا اسرررتفراده از روش مرداقر مربعا معهولی نویا
ن )DOLSو میانگین گروه ادرامشده ن )PMGیا ن )MGبررسی شد .در نایان نیز تشهین
مد اثرا ثابت و مقایتره کشر مای انرژی در بش مای اقتصرادی موردبررسرری قرار
گریت.
 -1-3مانایی متغیرها
مانا بودن ی متغیر به معنای عدم وجود روند در رن متغیر بوده و نیز تغییرا بلندمد
رن ،مو میانگین خوامد بود .امروزه ارلب سرریمای زمانی ک ن اقتصرادی ،ریر ساکن
مترتند .این سریما مهکن است دارای میانگین ریرثابت ،گشتاورمای مرتبه دوم متغیر
نتربت به زمان ننظیر واریانس ریرثابت) یا مردوی این خصروصریتما باشند .لذا قب از
بررورد ی الگوی سررری زمانی میبایتررت ایجاد اطهینان کرد که سرررری زمانی تحت
بررسرری از طریق تبدی موردنیاز نمانند لگاریتم گیری و تفاضرر گیریمای الزم) به
ی سرری سراکن تبدی شرده اسرت نابریشرهی .)5611 ،5برای بررسی وضعیت مانایی
متغیرما ،رزمونمای ریشه وامد امری ضروری است؛ زیرا در شرایط وجود متغیرمای مانا
در مد  ،مهکن اسرت رنچه گرنجر و نیوبلد 0ن )5514رن را رگرسیون کاذب نامیدند ،به
وقوع بپیوندد .چنین رگرسرریونی به دلی داشررتن 𝑅 2باال و رمارهما  tمعنیدار مربوط به
ضرایب ،معنیدار به نظر میرسد اما نتایج ماص از رن به لحاظ اقتصادی معنیدار نبوده
و می توان گفت در این مالت تشهین مداق مربعا  ،سرررازگار نبوده و رزمونمای رایج
معنیداری مد و استنتاج رماری از رن ،ریرقاب نذیرش است .رزمون ریشه وامد یکی از
معهو ترین رزمونما برای بررورد ی رگرسررریون با ضررررایب قاب اعتهاد اسرررت .برای
جلوگیری از به وجود رمدن رگرسرریون کاذب نسرراختگی) ،رزمونمای مانایی اسررتفاده
میشرررود .در تعیین وضرررعیرت مرانایی در دادهمای نانلی ،رزمونمای متفاوتی مهچون
رزمونمای لوین ،لین ،ییشررر و ایم نتررران و شررین وجود دارد .در این تحقیق از رزمون
ایمنتررران و شررین و لوین و لین برای مانایی متغیرما اسررتفاده شررد .یرد اسرراسرری در
رزمون لوین و لین وجود یر یرریند ریشررره وامد در بین مقاطع ،درمالیکه در رزمون
ریشرره وامد ایم و مهکاران ن )IPSیرد بر نامهگنی در نویایی ضرررایب خود رگرسرریون
تهام ریشررهمای نان اسررت ناوزترک .)0252 ،رزمون  IPSدرمقایترره با رزمونمای دیگر
مانند رزمونمای لوین و مهکاران و برای رنکه نامهگنی ضررایب خود رگرسیون در رنما
)Abrishami (2009
Garenger & Nnewbeld
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وجود نردارد ،قویتر بوده و محدودیت کهتری دارد .مهچنین رزمون ریشررره وامد ،IPS

مشررک خودمهبتررتگی سررریالی رزمون لوین و لین را با یرد نامهگنی بین وامدمای
مشتلف در چارچوب نان نویا برطرا کرد.
 -2-3آزمونهای هم انباشتگی پانل
بررسری وجود مم انباشتگی در دادهمای ترکیبی بتیار مهم است .مهانطور که بیان شد،
در صررورتی متغیرمای مد ایتررتا نباشررد بررورد مد مهکن اسررت به رگرسرریون کاذب
منجر شرود؛ بنابراین در این مالت نمالتی که برخی متغیرما مد ایتتا و برخی دیگر نا
ایترررتا باشرررند) برای جلوگیری از بروز رگرسررریون کاذب قب از بررورد مد رزمون مم
انباشرررتگی انجام میشرررود تا نس از اطهینان از وجود رابطه بلندمد  ،الگوی موردنظر
تشهین زده شررود .مم انباشررتگی به این معناسررت که بین دو متغیر که مر ی بهتنهایی
نامانا مترررتند ،ی رابطه تعادلی بلندمد وجود دارد .بهع وه متغیرمای مم انباشرررته
دارای ی الگوی تصرحیک خطا نیز مترتند که بیانگر روابط کوتاهمد بین رنماست .به
این منظور ابتدا باید مرتبه مم انباشرتگی متغیرما تعیین شود .برای رزمون مم انباشتگی
سرره رزمون ندرونی ،ییشررر و کائو نیشررنهاد میشررود در این نژوم از روش رزمون مم
انباشتگی ندرونی استفاده شد .رزمون ندرونی تقریباً شبیه به رزمون ایم و مهکاران است،
برا این تفاو که رزمون مم انباشرررتگی نان ندرونی اثرا یردی مشتلف در وابترررتگی
متقاب مقاطع را در نظر میگیرد .رزمون مم انباشررتگی تلفیقی دیتا ابتدا توسررط ندرونی
در سرا  5559بهکاربرده شرد .در این رزمون ،یرضریه صفر  Hoداللت بر عدم وجود مم
انباشرررتگی میان متغیرمای موجود در مد دارد .این روش ،رگرسررریون مم انباشرررتگی
جرداگرانرهای برای مر مقطع تشهین میزند و بعد از رن برای رزمون ایترررتایی جه
اخ از مفت رماره استفاده میکند .چهار مورد از این رزمونما ،ضرایب اتورگرسیو را در
بین مقاطع مشتلف در طو رزمون ریشه وامد ،ترکیب میکنند ،یعنی ضرایب اتورگرسیو
برای مهه مقاطع یکی خوامد بود؛ بنابراین نارامترمای اتورگرسررریو مرتبه او را محدود
میکنند تا برای مهه مقاطع یکتران باشد .ندرونی رماره ماص از روش درونگرومی را،
بهعنوان رمارهمای مم انباشتگی تلفیقی معریی میکند .سه رماره دیگر بر اساس میانگین
ضرررایب اتورگرسرریو متررتند که برای مر مقطع بهطور جداگانه تشهین زده میشررود؛
بنابراین ،این رمارهما به ضرررایب اتورگرسرریو اجازه میدمد که از مقطعی به مقطع دیگر
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تغییر کند که رمارهمای ماصررر از روش بین گرومی بهعنوان رمارهمای مم انباشرررتگی
گرومی-میانگین تلفیقی شناخته میشود.
 -3-3تخمین زن پویای حداقل مربعات معمولی ()DOLS
وجود روندمای تصادیی میتواند تفتیر نتایج اقتصادسنجی ،انتشاب روش بررورد و اعتبار
نی بینیمای بهعه رمده به که الگو را با مشک مواجه کند .بهطور مششا ،باوجود
روندمای تصررادیی چهبتررا رمارهمای تشررشیصرری بهاشررتباه بر وجود رابطه میان متغیرما
داللت کند .در سررا مای اخیر ،متشصررصرران اقتصررادسررنجی به اثرا نامطلوب روندمای
تصرررادیی بر نترایج برروردگرمرای مرداق معهولی توجه کردهاند و به معریی روشمای
نوینی برای ریع رنمرا مهت گهاردهاند .در صرررور وجود روندمای تصرررادیی ،متی در
مواردی که بین متغیرما میچگونه رابطه واقعی وجود ندارد ،روشمای متداو نظیر روش
مداق مربعا معهولی وجود رابطه معنی دار بین رن ما نشان می دمد نگرنجر و نیوبلد،
 .) 5514برای بررورد اثرا متغیرمرا از تکنیر مم انباشرررتگی نانلی به شررریوه مداق
مربعرا معهولی  ،OLSمرداق مربعا معهولی نویا  DOLSو مداق مربعا معهولی
کام ً اصر شرده  ،FMOLSاستفاده میشود .در  DOLSمقصود از نویا بودن ،رن است
که در این روش الگوی زمانی واکن ی متغیر وابترررته ،نتررربت به تغییرا متغیر یا
متغیرمای متررتق موردتوجه قرار میگیرد .چراکه ،برروردگرمای  OLSدارای توزیع ریر
نرما متررتند و درنتیجه ،اسررتنباط رماری بر اسرراس رماره  tمحاسرربهشررده میتواند
گهراهکننده باشد ناستاک و واتتون .)5556 ،5چن و مهکاران 0ن )5555در مطالعهای به
بررسی ویژگیمای و خصوصیا تشهین  OLSبهمنظور تشهین مد مای تصحیک خطای
نرانر نرداختند و به این نتیجه رسررریدند که تشهینزن مای  FMOLSو  DOLSنتایج
بهتری نتربت به تشهین زن  OLSدر مد مای مم انباشررته نان دارند .مهچنین مطابق
برا نترایج کرائو و چیانگ تشهین زنمای  OLSو  FMOLSمر دو دارای تورش نهونهای
کوچکی متررتند و تشهینزن  DOLSنتایج بهتری نترربت به این دو تشهین زن خوامد
داشت ناوزترک .)0252 ،لذا در مطالعه ماضر از روش  DOLSاستفاده میشود.
 -4-3میانگین گروه ادغامشده ()PMG

Astak & Watsvn
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تشهین زنمای  PMGو  MGبه ترتیب توسرط نترران و اسررهیت 5ن )5559و نتررران و
مهکاران ن )5555ارائه شرد .این دو تشهین زن بر اساس رویکرد مداکثر درست نهایی و
خود رگرسررریونمای با وقفهمای توزیعی ن )ARDLمیباشرررد و با در نظر گریتن تعاد
بلندمد و محاسررربه نامهگنی نویا از یرریند تعدی انجام میشرررود .بهویژه  PMGی
محردودیرت بر نرارامترمرای کوتاهمد  ،عرد از مبدأ و واریانس جهله خطا تفاو دارد
نکیم و مهکاران .)0252 ،0اگرچه تشهینمای  MGسرازگار اسرت ،ولی نتران و اسهیت
ن )5559بیان کردند ،اگر محدودیتمای مهگنی بلندمد درست باشد PMG ،مناسبتر
اسرررت چون تشهینمای  MGریرکارا مترررتند و نتایج گهراهکننده ارائه میکنند .برای
انتشاب مناسبترین تشهینزن میتوان از رزمون ماسهن استفاده کرد.
برروردمرای تحلیر رمراری دادهمرای نانلی به دو روش بررورد میانگین گرومی ن )MGو
میانگین گرومی تلفیقی ن )PMGبه دسررت میریند .بهطورکلی ،در مفامیم نان نهیتوان
مقرایتررره در طو مقطع نبش مرا) را بدون در نظر گریتن نامهگنی انجام داد .تشهین
زننردهمای نان اسرررتاندارد که مقطعما را مهگن در نظر میگیرند ،نتایج تورشداری به
دسررت میرورند ،بنابراین نامهگنیمای بین مقطعما باید بهطور واضررحی در نظر گریته
شرررود .برای در نظر گریتن نرامهگنی در نررانر از تشهین زننرده گروه میرانگین ن)MG
اسررتفاده میشررود .نتررران و اسررهیت روش انعطاانذیرتری را با نام تشهین زننده گروه
میرانگین تلفیقی ن )PMGارائه دادند .رنها بیان کردند که شررراخامای بلندمد دارای
مهگنیاند ،ولی در این روش ،ضررررایب کوتاهمد و ضررررایب تعدی در طو وامدمای
مشتلف نان تغییر میکنند .بررورد  PMGمد واسررط دو روش  MGن که در رن ضرررایب
شریب و عرد از مبدأما میان مقاطع متفاو اند) و روش اثرا ثابت ن که در رن ضرایب
شرریب ثابت و عرد از مبدأما میان مقاطع متفاو اند) اسررت .در بررورد به روش ،PMG
ضرررایب بلندمد میان مقطعما یکترران اسررت ،درمالیکه ضررررایب کوتاهمد تغییر
میکند.
نترررران و مهکراران اسرررتردال کردنرد کره در دادهمای تابلویی ،عوام خاص-گرومی
مذاشرده یا خطامای اندازهگیری موجب اریب شرردید برروردمای مقطعی میشررود .این
متررراله در دادهمای تجربی امری معهولی اسرررت که به رد رزمونمای تلفیقنذیر منجر
می شرود .رزمون ماسرهن مبتنی بر بررورد نارامترمای بلندمد است که این برروردما را
Pesaran & Smith
Kim et al.

1
2
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میتوان از متوسرط رگرسریونمای مقطعی به دست رورد .متی در شرایط نامهگنی ،این
رزمون سررازگار اسررت .اما اگر نارامترمای نامهگن باشررند ،برروردمای  PMGبترریار کارا
مترتند .با توجه به مطالب ذکرشرده ،جهت تشهین ضرایب کوتاهمد از روش  PMGیا
 MGاسرتفاده شرد PMG .تشهین زنی میانه اسرت؛ زیرا مم شام ادرام و مم میان گن
گیری اسررت .یکی از مزیتمای این روش نترربت به  DOLSاین اسررت که در این روش
ویژگیمرای نویرایی کوتراهمرد میتوانرد از ی مقطع به مقطع دیگر متفاو باشرررد،
درمالیکه ضررایب بلندمد بررورد شرده در مد  DOLSبا یرد یکتان بودن در تهام
مقاطع بررورد میشوند نرقایی و مهکاران.)5655 ،5

 -5-3معرفی مدل تحقیق
در مطالعه ماضرر ،یرم عهومی مد بر اسراس نظریه تابع تعهیمیایته نئوک سرری رشد
اسرررتفادهشرررده از مطالعه قالی و ا سرررکا 0ن )0224جهت بررسررری اثر متغیرمای ک ن
اقتصادی نرشد اقتصادی ،نیروی کار و سرمایه) بر مصرا انرژی تعریفشده است .ازاینرو
رابطه مصرا انرژی و متغیرمای تأثیرگذار بر رن بهصور رابطه زیر تشریک شده است:
𝑡∪ 𝐿EGI𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖 * 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖 * 𝐿𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖 * 𝐿𝐾𝑖𝑡 +
ن)5
در معرادلره یوق؛  i=1,2,….Nبرای مر مقطع نران ن AGRIبش کشررراورزیINDU ،
بش صررنعت و معدن و  SERVبش خدما ) و t = 1…Tبرابر با دوره زمانی موردنظر
اسررت .مهچنین  :EGIمیزان مصرررا انرژی :GDP ،تولید ناخالا داخلی به عنوان رشررد
اقتصادی ،L ،نیروی کار و  :Kمقدار سرمایه در بش مای اقتصادی و 𝑡∪ جزء اخ است.
دادهمای موردنیاز در مطالعه ماضرر بهصرور دادهمای ترکیبی ،از سا  5639-59برای
بش مای اقتصرادی کشراورزی ،صرنعت و معدن و خدما ایران است .مصرا انرژی در
بش مای کشراورزی ،خدما  ،صرنعت و معدن برمترب میلیون بشکه معاد نفت خام
اسرررت و از ترازنرامره انرژی و مرکز رمرار جهعروری گردید .تولید ناخالا داخلی نیز به
قیهت ثابت سرررا  5616و مهچنین نیروی کار و سررررمایه از بان مرکزی و مرکز رمار
جهعروری گردید .الزم به ذکر اسررت که متغیرمای ذکرشررده بصررور لگاریتم وارد مد
شده اند .جهت بررورد و تحلی مد ما از نرمایزار  Eveiws 10استفاده شد.

 -4نتایج و بحث
)Aghaei et al. (2012
Ghali & El-Sakka

1
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نی از بررورد مد الزم اسررت نایا نایتررتا یا مانا) بودن متغیرما ،بررسرری گردد ،مرچند
شرررط نایایی متغیرمای سررری زمانی ی رابطه رگرسرریونی را میتوان از طریق تفاض ر
گیری ترأمین کرد ،ولی برای مفظ اط عرا بلنردمد در رابطه با سرررطک متغیرما کار
خاصی نهیتوان انجام داد و اینجاست که روش مهگرایی نمم جهعی) به که میرید تا
بتوان رگرسریونی را بدون مراس از کاذب بودن بر اسراس سررطک متغیرمای سری زمانی
بررورد کرد .مهانطور که بیان شرررد در مطالعه ماضرررر جهت مانایی و نامانایی دادهمای
نانلی از رزمون ریشرره وامد ایم ،نتررران و شررین و لوین-لین-چو اسررتفاده گردید .نتایج
ماصر از این رزمون در سرطک دادهما و تفاض مرتبه او متغیرمای الگو در جدو ن)5
ارائه شده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد پنل در واحد سطح و تفاضل مرتبه اول
سطک

تفاض مرتبه او

متغیرما

Im,Pesara and
Shin

Levin, Lin, Cho

Im,Pesara
and Shin

Levin, Lin,
Cho

-6/565
ن)2/222

-6/261
ن)2/225

2/503
ن)2/106

-5/263
ن)2/560

LAGI

-

-

2/521
ن)2/254

0/460
ن)2/226

LL

-5/160
ن)2/240

-5/194
ن)2/265

5/111
ن)2/536

-2/415
ن)2/650

LK

-1/401
ن)2/222

-1/565
ن)2/222

2/166
ن)2/131

-5/011
ن)2/525

LGDP

مأخذ :یایتهمای تحقیق ناعداد داخ نرانتز  probرا نشان میدمند)

جدو ن )5نشان میدمد که تهام متغیرمای مد بهجز نیروی کار در سطک مانا نیتتند.
لذا نتایج رزمونمای مربوطه مجدد برای تفاضررر مرتبه او متغیرما انجام گردید .نتایج
ماصر از تفاضر مرتبه او نشران داد که تهامی متغیرما مانا متررتند ،یعنی به معنای
وجود ممانباشرررتگی از مرتبه او برای متغیرمای مذکور برقرار اسرررت .با توجه به اینکه
تهام متغیرما بهجز نیروی کار مم انباشرته از درجه ی متتند ،در گام بعدی به بررسی
وجود رابطه بلندمد بین رنما نرداخته شد.
نتایج رزمون ممانباشرتگی ندرونی در جدو ن )0گزارش شرده است .نتایج نشان میدمد
که چهار رزمون بین گرومی و سرره رزمون میان گرومی بهمنظور تشررشیا وجود یا عدم
وجود رابطره بلنردمرد بین متغیرمرای نژوم انجامشرررده اسرررت .بر اسررراس نتایج
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بهدسرترمده یرضریه صفر مبنی بر عدم وجود ممانباشتگی رد میشود؛ بنابراین میتوان
گفت رابطهی بلندمد میان متغیر وابتررته مد نمصرررا انرژی) و متغیرمای متررتق
نسرمایه و  )GDPدر زیربش مای اقتصادی ایران نکشاورزی ،صنعت و معدن و خدما )
وجود دارد.
جدول ( :)2نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی
رمارهمای گروه نمیان گرومی)

رمارهمای نان ندرون گرومی)
امتها

رماره

ضریب

رمارهV

2/453

2/222

رمارهrho
رمارهpp
رمارهADF

-6/022
-0/095
-0/935

2/222
2/250
2/229

ضریب

رماره

امتها

رمارهrho

-0/529

2/221

رمارهpp
رمارهADF

-0/412
-0/141

2/220
2/225

مأخذ :یایتهمای تحقیق

جردو ن )6بررورد رابطره بلنردمد بین متغیر وابترررته نمصررررا انرژی) با متغیرمای
توضریحی مد به روش  DOLSرا نشان میدمد .بهعبارتیدیگر ،نتایج این جدو کش
مصررا انرژی در زیر بش مای اقتصاد ایران نتبت به متغیرمای توضیحی مد را نشان
میدمد .باتوجه به نتایج جدو  ،ایزای ی درصدی در  GDPو سرمایه ،به ترتیب  2/13و
 2/35درصد منجر به ایزای مصرا خوامد شد .مهچنین نیروی کار در بلندمد رابطه
ریر معنیداری برا مصررررا انرژی دارد .الزم بره ذکر اسرررت ،نترایج ماصررر از رزمون
خودمهبتررتگی  LMکه یرضرریه صررفر رن ،بیانگر عدم وجود خودمهبتررتگی میباشررد،
قاب قبو و لذا در رگرسیون مشک خودمهبتتگی وجود ندارد.
جدول ( :)3برآورد رابطه بلندمدت با استفاده از روش DOLS

(متغیر وابسته :لگاریتم مصرف انرژی)
امتها

ضرایب

متغیرما

2/095

2/46

LL

2/255

2/35

LK

2/221

2/13

LGDP

2/306

2/951

رزمون خودمهبتتگی LM

-

5/53

رماره دوربین واتتون DW

-

2/55

𝑅

مأخذ :یایتهمای تحقیق
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در این قترررهرت برای مشرررشا نهودن روش بررورد مد نروش دادهمای نان دیتا یا
دادهمای نولینگ) از رزمون  Fلیهر استفاده میگردد که جدو  4نتایج رن قاب مشامده
است .نتایج این رزمون نشان داد که یرد صفر مد رد و یرد مقاب رن مبنی بر وجود
اثرا نرامهگنی و متفراو بودن عرد از مبردأ ترایید می شرررود .بهعبارتیدیگر ،روش
مناسررب برای بررورد مد نان دیتا اسررت .مهچنین با توجه به نتایج ماصرر از رزمون
ماسهن ،یرضیه صفر رد و مد اثرا ثابت تائید میگردد.
جدول ( :)4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
رماره

مقدار رماره

امتها

وضعیت

رماره  Fلیهر

51/13

2/225

تائید مد نان دیتا

رزمون ماسهن

61/25

2/222

تائید مد اثرا ثابت

مأخذ :یایتهمای تحقیق

نتایج رماره ماسرهن دا بر رد یرضیه صفر را نشان میدمد که کاراتر بودن روش PMG

نترربت به روش  MGرد میشررود و لذا نتایج روش  MGقاب اطهینانتر و متررتندتر از
نتایج  PMGمیباشرد .در جدو  9بررورد رابطه به روش  MGگزارش شده است .تعداد
وقفه بهینه بر اسرراس معیار شرروارتز -بیزین تعیین و وقفه بهینه دو بهعنوان وقفه بهینه
انتشاب شد .نتایج نشان داد که در کوتاهمد با ایزای ی درصدی نیروی کار ،مصرا
انرژی به میزان  2/45درصرررد ایزای مییابد .مهچنین رابطه متغیر سررررمایه و رشرررد
اقت صرررادی نیز برا مصررررا انرژی مثبرت و معنرادار و به ترتیب برابر با  2/164و 5/56
میباشند .این نتایج نشان میدمد که در کوتاهمد نیز مهانند بلندمد  ،رشد اقتصادی
بیشترین تأثیر را بر مصرا انرژی در زیر بش مای اقتصادی داشته است.
جدول ( :)5نتایج برآوردهای ( MGمتغیر وابسته :لگاریتم مصرف انرژی)
امتها

ضرایب

متغیرما

2/221

2/455

LL

2/220

2/164

LK

2/222

5/56

LGDP

مأخذ :یایتهمای تحقیق

در نایان نیز برررود مد با اسررتفاده از الگوی اثرا ثابت در جدو  3ارائه شررد .درواقع
این جدو کشر مصررا انرژی زیر بش مای اقتصادی نکشاورزی ،صنعت و معدن و
خدما ) نتبت به سرمایه ،نیروی کار و  GDPرا نشان میدمد.
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جدول ( :)6برآورد مدل اثرات ثابت
امتها

رماره t

ضریب

متغیر

2/222
2/263
2/200
2/255
2/254
2/225
2/222
2/224
2/222
2/222

61/906
0/29
0/49
0/65
6/55
9/61
1/39
4/90
55/51
59/49

-55/96
2/20
2/21
2/24
2/50
2/55
2/01
2/53
2/45
2/16

C
LL_AGRI
LL_INDU
LL_SERV
LK_AGRI
LK_INDU
LK_SERV
LGDP_AGRI
LGDP_INDU
LGDP_SERV

مأخذ :یایتهمای تحقیق

در جردو یوق معنیداری متغیرمرا با توجه به رماره  tسرررنجیده شرررد بهطوریکه اگر
امتها کهتر از  2/29باشرد ،یا قدر مطلق رماره  tبیشرتر از  5/53باشرد ،نشاندمنده رد
یرضریه صرفر میباشرد و بنابراین متغیرمای متتق با متغیر وابتته رابطهی معنیداری
دارند .نتایج ماکی از رن است که کش مصرا انرژی در زیر بش مای اقتصادی نتبت
به نیروی کار در بش مای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدما به ترتیب برابر با ،2/20
 2/21و  2/24میباشد .مهچنین کش مصرا انرژی در زیر بش مای اقتصادی نتبت
به سرررمایه در بش مای کشرراورزی ،صررنعت و معدن و خدما به ترتیب برابر با ،2/50
 2/55و  2/01اسرت .درنهایت کش مصرا انرژی در زیر بش مای اقتصادی نتبت به
 GDPدر بش مای کشراورزی ،صنعت و معدن و خدما به ترتیب برابر با 2/45 ،2/53
و  2/16میباشد.

 -5جمعبندی و پیشنهادها
در این مطالعه به بررسرری شررناسررایی عوام تأثیرگذار بر مصرررا انرژی در بش مای
مشتلف اقتصرادی کشرور بدون زیر بش نفت طی دوره  5639-59با استفاده از رویکرد
مم انبراشرررتگی نرانر دیترا نرداخته شرررد .مدا این مطالعه بررورد روابط کوتاهمد و
بلندمد متغیرمای مد با اسررتفاده از رزمونمای  DOLSو  MGبوده اسررت .سررپس
کشر مصررا انرژی در زیر بش مای اقتصرادی ایران نتربت به نیروی کار ،سرمایه و
 GDPدر زیر بش مای اقتصادی نکشاورزی ،صنعت و معدن و خدما ) اندازهگیری شد.
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بر اسرراس نتایج ماصرر از بررورد رزمون  ،MGمتغیرمای مد در کوتاهمد معنیدار و
مثبت میباشند .نتایج نشان داد که ایزای ی درصدی متغیرمای نیروی کار ،سرمایه و
 ،GDPبرره ترتیررب براعررش ایزای  2/16 ،2/45و  5/56درصرررد مصررررا انرژی در زیر
بش مرای اقتصرررادی خوامرد شرررد .تشهین مرد  DOLSنیز نشررران داد که ایزای
ی درصدی در  2/13 ،GDPدرصد مصرا انرژی را ایزای میدمد .مهچنین ی درصد
ایزای در سررمایه 2/35 ،درصرد منجر به ایزای مصرا انرژی در بلندمد میشود .با
توجه به نتایج ،نیروی کار در بلندمد با مصرررا انرژی رابطه معنیداری نداشررت .نتایج
ماصر از اثرا ثابت نشران داد که کشر مصررا انرژی نتربت سرمایه ،نیروی کار و
 GDPدر بش خدما به ترتیب  2/24 ،2/01و  2/16است .کش مصرا انرژی نتبت
سرررمایه ،نیروی کار و  GDPدر بش کشرراورزی به ترتیب  2/20 ،2/50و  2/53اسررت.
مهچنین کشر مصررا انرژی نتربت سررمایه ،نیروی کار و  GDPدر بش صنعت و
معدن به ترتیب  2/21 ،2/55و  2/45اسررت .بطور کلی نتایج تحقیق نشرران داد که رابطه
رشررد اقتصررادی و سرررمایه با مصرررا انرژی در بش مای اقتصررادی بدون نفت مم در
کوتراهمرد و مم در بلندمد رابطه مثبت و معنیداری دارد ،لذا نیشرررنهاد میگردد با
توجه به اینکه انرژی بهعنوان نهاده مصرررریی در مههی بش مای اقتصرررادی از امهیت
خاصی برخوردار است و از طریی دیگر زمینه گذار رشد اقتصادی در بش مای اقتصادی
اسرت ،سیاستگذاران در این موزه ،زیرساخت مای الزم و اقداما مهایتی مناسب برای
مصررا بهینه رن در کشرور را اولویت قرار دمند و برنامهما و سرریاسررتمای بهینهسازی
مصرا انرژی با تأکید بر برنامهما و اصو انگیزش اقتصادی اجرا شود.
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