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چكیده
هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی ،رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از
کشورهای در حال توسعه صادرکنندهی سوخت طی سالهای  1002الی  1022است .این مطالعه
با استفاده از تکنیک برآورد  GMMسیستم ،در دو معادله به صورت همزمان به بررسی تاثیر رشد
اقتصادی بر مصرف انرژی و مصرف انرژی بر رشد با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تأثیرگذار بر
مصرف انرژی ،از جمله قیمت انرژی و شهرنشینی ،و با توجه به دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد
اقتصادی مانند توسعه مالی ،سرمایه گذاری ،اندازه دولت ،درجه باز بودن تجارت ،پرداخته است.
نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر
منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است .توسعهی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر
مثبت بر مصرف انرژی دارد .شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد.
باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایهگذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت
بر رشد اقتصادی است.
واژههای کلیدی :توسعه مالی ،رشد اقتصادی ،مصرف انرژی.
طبقه بندی C3. G1.O4. Q4 : JEL
 این مقاله مستخرج از رساله دکتری با راهنمایی دکتر سعید دائی کریم زاده در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
 -1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایرانsmh8286@gmail.com .
 -2دانشیار گروه علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
saeedkarimzade@yahoo.com
 -3استاد گروه علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایرانbakhtiari_sadegh@yahoo.com ،
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 -1مقدمه
اهمیت انرژی در فرآیند تولید محصوالت مختلف از یک سو و کمیابی آن از سوی دیگر ،توجه
هر چه بیشتر فعاالن اقتصادی را برای استفاده کارآمدتر از این عامل می طلبد .بهعالوه با توجه به
تفاوت ساختار کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته بهدلیل متفاوت بودن برخورداری از منابع
انرژی و همچنین ،عملکرد متفاوت این دو گروه از کشورها در استفاده از منابع انرژی به لحاظ فنی
و تکنولوژی ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی در این دو گروه از کشورها ،موضوعی مهم و
دارای ارزش و اهمیت تحقیق است (دامن کشیده و همکاران.)2331،
با توجه به ضرورت تعیین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای انرژی ،مطالعات داخلی و خارجی گسترده
ای در این زمینه در دهههای اخیرصورت گرفته است .اغلب مطالعات انجام شده به نقش و اهمیت
رشد تولید ناخالص ملی در تعیین تقاضای انرژی تمرکز داشته اند .تعدادی از مطالعات نیز عواملی
نظیر قیمت انرژی ،رشد جمعیت و شهرنشینی را در معادلهی تقاضای انرژی وارد کردهاند و کمتر به
نقش بازارهای مالی در مصرف انرژی توجه شده است (خورسندی و همکاران .)2331 ،همچنین در
کمتر مطالعه ای بررسی همزمان تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی و بالعکس انجام شده است .با
توجه به اینکه همهی موارد یاد شده ،بر مصرف انرژی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر دارد و
برای استفاده ی بهینه از انرژی و دیگر اقدامات سیاستگذاران در رابطه با مصرف انرژی ،الزم است
تمام موارد مهم تاثیر گذار بر مصرف انرژی مورد بررسی قرار گیرد ،بررسی تاثیر رشد تولید ناخالص
داخلی ،تجارت باز ،قیمت انرژی ،جمعی ت شهرنشینی ،بازارهای مالی ،بر مصرف انرژی میتواند این
نیاز را تاحدودی برطرف کند.
2
در این پژوهش با توجه به مزایای استفاده از دادههای تابلویی "حاوی اطالعات بیشتر ،تنوع
بیشتر ،همخطی کمتر در میان متغیرها و درجهی بیشتر آزادی " از این داده ها استفاده می شود.
همچنین سعی شده است تمام موارد ذکر شده گنجانده شود و با استفاده از داده های تابلویی
مربوط به منتخبی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده سوخت در قالب دو معادله برای اولین
بار به صورت همزمان ،به بازبینی اثر عوامل یاد شده بر مصرف انرژی پرداخته می شود .ساماندهی
مقالهی حاضر بدین نحو است که بعد از مقدمه ،مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و مدل تحقیق و
متغیرهای مد نظر ارائه شده است .در بخش پنجم اطالعات ،داده های آماری و روش انجام تحقیق
و در بخش ششم برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها ارائه شدند .بخش هفتم به نتایج و بحث و
بخش پایانی به جمع بندی و پیشنهادات اختصاص یافته است.
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 -2مبانی نظری
یکی از مباحث مهم در اقتصاد ،محدودیت منابع است .با توجه به نقش اساسی منابع در اقتصاد
یک کشور ،تشخیص عوامل موثر بر آن ضروری میباشد .یکی از منابع موثر در اقتصاد یک کشور
انرژی است که به دلیل محدودیت و کمیابی آن و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده اش در رشد
و توسعه اقتصادی کشورها ،تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از جمله عوامل موثر می توان به تولید ناخالص ملی ،جمعیت شهرنشینی و قیمت انرژی به صورت
مستقیم و باز بودن تجارت ،اندازه دولت ،سرمایهگذاری ،و توسعه مالی به صورت غیرمستقیم اشاره
کرد (کمال و عباس.1)1022 ،
بازارهای مالی ازجمله عواملی هستند که رشد و توسعه آنها میتواند ازطریق اثرگذاری بر رشد
اقتصادی مؤثر باشد .این بازارها به منظور تسهیل نمودن جذب جریان وجوه و اعتبارات از سوی
پساندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه و هدایت این پساندازها به طرف متقاضیان این وجوه
فعالیت می کنند .همچنین از طریق انتقال وجوه اقتصادی ،تعیین قیمت سرمایه و توزیع مدیریت
ریسک ،بر رشد اقتصادی تأثیرگذار میباشند .بازارهای مالی ازطریق تأمین آسانتر سرمایه برای
بنگاهها جهت افزایش سرمایهگذاری بنگاه ها در افزایش تولید بر مصرف انرژی تأثیرگذار می باشند.
توسعه بازار مالی از طریق خرید و فروش مستقیم سهام یا اوراق قرضه در بازار بورس و افزایش در
سرمایهگذاری و ن یز افزایش رشد اقتصادی بر مصرف انرژی موثر است .بازارهای مالی منابع مالی
آسانتر و ارزانتر را برای بنگاهها فراهم میآورند .بنگاه ها با دسترسی به منابع مالی ارزان و آسان،
واحدهای تولیدی خود را ازطریق استخدام بیشتر کارکنان و خرید ماشینآالت و تجهیزات گسترش
می دهند .بنابراین ،با افزایش توسعه بازار مالی و کاهش هزینه تسهیالت اعتباری ،فعالیتهای سرمایه
گذاری افزایش و فرصت های اشتغال برای کارگران ماهر و غیرماهر افزایش خواهد یافت .این امر
موجب افزایش تولید و درآمد ملی شده و تقاضا برای انرژی را افزایش میدهد .به این ترتیب ،توسعه
ی بازارهای مالی از طریق اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی مسیر جدیدی را برای رشد مصرف انرژی
فراهم میکند (سادورسکی .3(1003،1022،1020
اگر سیستم مالی ،تخصیص سرمایه و منابع را بهصورت بهینه انجام ندهد ،عالوه بر اینکه رشد
اقتصادی حادث نخواهد شد ،بهعلت عدم حمایت سیستم مالی از جانب بازار ،اقتصاد ،همچنان
ناقص و توسعه نیافته باقی میماند (لیانگ و تنگ.1 )1002،
کشورهای با چارچوب قانونی ضعیف ممکن است توسعه مالی که منجر به فرار سرمایههای
داخلی و افزایش خطر شکنندگی مالی شود را تجربه کنند .مطالعات متعددی وجود ارتباط مثبت
یا منفی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را تایید کرده اند (کمال و عباس.)1022 ،
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رشد اقتصادی و افزایش تولید مستلزم استفاده بیشتر از منابع طبیعی و انرژی است .با توجه به-
این موضوع ،مخالفتهایی با رشد اقتصادی توسط برخی گروهها به وجود آمد .البته بر اساس
استدالل بسیاری از پژوهشگران ،با افزایش رشد اقتصادی توانایی دولت در به کارگیری بهینه منابع
انرژی افزایش می یابد و این موضوع باعث کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
درخصوص رابطهی بین مصرف انرژی و رشد اقتصای چهار فرضیهی ممکن مطرح شده است:
اوالً ،هیچ رابطه علیّ بین این متغیرها وجود ندارد که از آن تحت عنوان "فرضیه خنثایی" 2نام برده
میشود .بهعبارت دیگر ،انرژی در رشد اقتصادی یک عامل خنثی در نظر گرفته میشود .درصورتی-
که چنین نباشد ،سیاستهای انقباضی یا انبساطی مصرف انرژی می توانند رشد اقتصادی را بطور
معکوس تحت تأثیر قرار دهند .طرفداران این دیدگاه بر نقش جانشینی و پیشرفت فنی تأکید می-
کنند .بهعقیدهی بلومی (1003) 2دلیل عمده خنثی بودن اثر انرژی بر رشد اقتصادی این است که
هزینهی انرژی قابل اغماض بوده و بهنظر نمیرسد که تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
همچنین استدالل شده است که اثر احتمالی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی به ساختار اقتصاد و
سطح رشد اقتصادی کشور مورد نظر بستگی دارد .هنگامیکه اقتصاد رشد مییابد ،ساختار تولید آن
به بخش های خدمات متمایل میشود که به انرژی وابستگی زیادی ندارند .ثانیاً ،علیّت یکطرفه از
رشد اقتصادی به سمت مصرف انرژی" فرضیه بقا " 7را حمایت می کند .این مطلب بیانگر این است
که کشور بایستی بدون اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد ،سیاست تحدید مصرف
انرژی را بهکار گیرد .ثالثاً ،علیّت یکطرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی بهطور معمول تحت
عنوان "فرضیه رشد" 8در نظر گرفته میشود .در این حالت ،سیاستگذاران بایستی در استفاده از
سیاست تحدید مصرف انرژی احتیاط کنند؛ زیرا این عمل میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.
طرفداران این نظریه معتقدند که انرژی یک نهادهی مهم تولید بوده و نقش مکمل نهادههای زمین،
کار و سرمایه را ایفا میکند .در این حالت ،انرژی یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی در نظر
گرفته می شود .در نهایت ،علّیت دوطرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی تحت عنوان "فرضیه
بازخورد" 3شناخته شده است .براساس این دیدگاه مصرف انرژی و رشد اقتصادی همدیگر را تحت
تأثیر قرار می دهند ( اوزترك ،1020 20اوزترك و آکاراوسی ،1020 22اوزترك و همکاران،102021
ساری و سویتاس.)1007 23
تاثیر باز بودن تجارت بر تولید ناخالص داخلی وابسته به امکانات آموزش و پرورش ،حقوق
مالکیت ،فضای سیاسی ،زیرساخت ها ،نهادها ،محیط کسب و کار و غیره است .بنابراین ،شرط الزم
برای کشورها برای به دست آوردن رشد از طریق تجارت وجود نهادهای دارای کیفیتهای خاصی
است که باز بودن تجارت در صورت عدم وجود عوامل تولید مکمل ،موسسات ،سرمایه دانش عمومی
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و غیره ،نه تنها رشد را افزایش نمی دهد بلکه ممکن است اثر منفی بر آن داشته باشد (اندرسون و
بابوال.)1003 21
با افزایش رشد شهرنشینی (بهخصوص در کشورهای در حال توسعه) دستیابی به منابع انرژی
بهمقدار مورد نیاز ،روز به روز مشکلتر میشود و انتظار میرود تقاضای انرژی همچنان افزایش یابد.
رشد سریع جمعیت سبب گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش روند روزافزون مصرف منابع و
انرژی میشود .انرژی تا حد زیادی در مناطق پرجمعیت استفاده میشود .برایناساس شهرنشینی
22
بهطور جداییناپذیری بهمصرف انرژی متصل میشود (شری و همکاران .)1023
یکی از بخشهای مهم اقتصادی در هر کشوری دولت است که عالوه برفراهمکردن امنیت
براساس دیدگاه حداقل مداخلهی دولت ،میتواند در زمینههای مدیریت اقتصادی و همچنین تولید،
نقش عمدهای ایفا نماید و بدینترتیب بر تولید بخش خصوصی و در نهایت تولید کلاقتصاد ،اثرات
مثبت و منفیداشته باشد (کمیجانی و حق شناس .)2333
برای بیان اثر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی مدلهای گوناگونی ارائه شده است ،ولی
این مطالعات به نتیجهی واحد نرسیدهاند .در این بین برخی از مطالعات وجود رابطهی مثبت یا
منفی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را تأیید می کنند (اسیماکپلوس کاراویاس )1022 22و
برخی دیگر نیز به عدم وجود رابطه بین دو متغیر تأکید دارند.
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرآیند رشد و توسـعهی اقتـصادی جوامـع در اکثـر نظریـات
رشد و توسعهی اقتصادی مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت .بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش
سرمایهگذاری هر چند شرط کافی نیست ،امـا شرط الزم بـرای دسـتیابی بـه رشـد و توسـعه
اقتـصادی اسـت (تقوی و محمدی  ،2388چن چانگ ،1022 27شهباز .)1022
مصرف انرژی تابعی معکوس از قیمت آن است و تغییر در قیمت انرژی ،اثری مهم در مصرف
انرژی دارد (هوشمند و همکاران  ،2331چن چانگ  ،1022کمال و عباس  ،1022شهباز .)1022
این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی مربوط به منتخبی از کشورهای درحالتوسعه صادر-
کنندهی سوخت به بازبینی اثر عوامل یاد شده بر مصرف انرژی می پردازد.
 -3پیشینه تحقیق
در این بخش برخی مطالعات تجربی داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع پژوهش مطرح میشود.
الف :مطالعات داخلی

اکبریان و حیدری پور ( )2388در مطالعهای به بررسی رابطهی بـین توسعه بازار مالی و رشد
اقتصادی ایران طی دورهی  2312-2382در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفههای
فصلنامـه اقتصاد مالی
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گسترده ( )LDRAپرداختهاند .نتایج حاصل از برآورد معادالت نشان میدهد که در هر دو الگو،
شاخصهای مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلند مدت با کمی اغماض
این رابطه میان شاخصهای توسعهی مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت
دقیق در سیستم بانکی بر تسهیالت اعطایی است.
ترابی و همکاران ( )2383نیز رابطهی بـین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی را اینبار در
کشورهای در حال توسعهی صادر کننده نفت و غیر نفتی طی دورهی  2330-1002با استفاده از
مدل ایستای پانل بررسی کردهاند و نتایج نشان میده د که در کشورهای در حال توسعه ،موسسات
مالی ضعیف ،نه تنها اثر کاهنده بر سرمایه گذاری دارند بلکه منجر به عملکرد ضعیف و نهایتاً
کاهش رشد اقتصادی خواهند شد .
کمیجانی و حق شناس ( )2333در پژوهشی به بررسیاندازهی دولت بر رشد اقتصادی در ایران
با استفاده از روش  ARDLو اطالعات سالهای  2328الی  2332برآورد شده است .نتایج حاکی از
آن است که بزرگ شدن دولت در دورهی مذکور ،اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد .لیکن این
تاثیرگذاری در دورهی بلند مدت بیشتر است.
در مطالعهای سالطین و محمدی ( )2332به بررسی ارتباط تئوریک و میزان تاثیرگذاری
شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب صادرکنندهی نفت به روش اثرات
ثابت و گشتاور تعمیم یافته در دورهی زمانی  1021-1000پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان می-
دهد شهرنشینی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مصرف انرژی درگروه کشورهای منتخب دارد.
ب) مطالعات خارجی
رابطهی علیت بین متغیرهای مصرف انرژی ،رشد جمعیت ،تولیدات کل و توسعهی بازار مالی
برای کشور مالزی طی دوره  2372-1003در مطالعهای توسط اسالم و همکاران )1023( 28انجام
گرفت .در این مطالعه از  ARDLبرای تست همجمعی بین متغیرهای تحقیق و آزمون علیّت گرنجر
در ( VECMمدل تصحیح خطای برداری) در جهت مشخص کردن رابطهی علیّت استفاده شده
است .نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف انرژی از طریق متغیرهای رشد اقتصادی و توسعه بازار
مالی ،هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تحت تأثیر قرار میگیرد .اما رابطهی جمعیت و انرژی
در بلند مدت است .همچنین کمال و عباس )1022( 23اثر تحوالت مالی را از طریق رشد اقتصادی
بر مصرف انرژی بررسی نمودهاند و با بهکارگیری روش تخمین  GMMسیستمی ،به بررسی
اطالعات مربوط به کشور پاکستان طی سالهای  2371-1021پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که
توسعهی مالی به صورت غیر مستقیم و از کانال رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر مصرف
انرژی دارد.
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اثرات بلند مدت و کوتاه مدت توسعهی مالی ،رشد اقتصادی ،صادرات ،واردات و سرمایهگذاری،
با در نظر گرفتن بحران انرژی حادثه اتمی فوکوشیما در ژاپن با استفاده از تابع تولید کاپ داگالس
بهصورت سری زمانی طی سالهای  2370-1021توسط رفیندادی و اوزترك )1022( 10بررسی
شده است .عالوه بر این ،چارچوب علیّت گرنجر  VECMدر تعیین رابطهی علت و معلولی بین
متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است .یافته ها نشان داده است که در بلندمدت و کوتاه مدت
افزایش  ٪2در توسعه ی مالی ،رشد اقتصادی ،صادرات و واردات در ژاپن ،تاثیر قابل توجهی بر روی
مصرف برق ژاپن دارد و افزایش سرمایهگذاری در داخل کشور به کاهش مصرف انرژی منجر می-
شود.
12
شهباز و همکاران ( ) 1027نیز به بررسی رابطهی نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
با ترکیب توسعه ی مالی ،سرمایه و کار در یک تابع تولید برای اقتصاد هند از 2320الی
 1022پرداخته اند .از توزیع اتورگرسیون غیر خطی برای بررسی همانباشتگی نامتقارن بین متغیرها
استفاده کرده اند .بدین منظور آزمون علیّت نامتقارن نیز برای بررسی ارتباط علیّ بین متغیرها در
نظر گرفته شده است .نتایج ،همانباشتگی بین متغیرها را در حضور عدم تقارن نشان میدهد .نتایج
علیّت نامتقارن نشان میدهد که تنها شوك منفی مصرف انرژی و توسعهی مالی بر رشد اقتصادی
موثر هستند .در مقابل درحالت متقارن ،تشکیل سرمایه باعث رشد اقتصادی است .درنهایت ،در
طول دورهی مطالعه اثر خنثی بین نیروی کار و رشد اقتصادی در هند وجود دارد.
جدول -1خالصه برخی مطالعات تجربی
نام نویسنده

سال

ابراهیمی و
آل مراد
جبدرقی

2332

هوشمند
وهمکاران

2331

قلمرو مكانی و زمانی

روش تخمین

یافته ها

کشورهای D8در بازه زمانی
1008-2388

الگوی داده های ترکیبی -آزمون
همجمعی کاو

FD→ EC
Urb→ EC

کشورهای عضو گروه اوپک در علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا
دوره زمـانی 1008-2378
()VECM

EC↔ GDP

لی

1002

 28کشور در حال توسعه
برای دوره 1002-2372

مدل تصحیح خطا ( )VECMو داده
های پنل

سویتاس و
ساری

1002

کشور های  G7با استفاده از
داده های ساالنه

علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا
()VECM
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یافته ها

نام نویسنده

سال

قلمرو مكانی و زمانی

روش تخمین

االیرانی

1002

2کشور حوزهی خلیج فارس
برای دوره زمانی -2372
1001

روشهای هم انباشتگی پنلی

GDP →EC

فانگ

1003

27کشور با درآمد متوسط و
باال طی دوره 1002-2327

روش گشتاورهای تعمیم یافته
( )GMMدر چارچوب دادههای

FD → EG

اوزترك و
همکاران

1020

 22کشور با درآمد کم و
متوسط طی دوره -2372
1002

آزمون علیت و هم انباشتگی پانلی

کاکر و
همکاران

1022

کشور پاکستان در دوره
زمانی1003-2380

آزمون علیت گرنجری
تکنیک همجمعی یوهانسن و تصحیح
خطا

FD→ EC

شهباز و لین

1021

کشور تونس طی دوره
2372-1008

تکنیک الگوی خود رگرسیونی و نیز
از آزمون علیت گرنجری

FD↔EC

ترکیبی ( )panel data
 GDP→ ECبرای
کشورهای با درآمد پایین
EC↔GDP

برای کشورهای
با درآمد متوسط

راهنما :مصرف انرژی= ، ECرشد اقتصادی=  ، EGتوسعه مالی= ،FDشهرنشینی=Urb

منبع :یافته های پژوهشگر

در این پژوهش با توجه به مزایای استفاده از دادههای تابلویی" 11حاوی اطالعات بیشتر ،تنوع
بیشتر ،همخطی کمتر در میان متغیرها ،درجهی بیشتر آزادی " از این دادهها استفاده میشود.
همچنین سعی شده است تقریبا تمام مواردی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مصرف انرژی
موثر است برای اولین بار برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سالهای  1002الی 1022
در غالب دو رابطه بهصورت همزمان با استفاده از روش  GMMسیستمی بیان شود.
 -4مدل تحقیق
در این پژوهش با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تمام موارد مهم تاثیرگذار بر
مصرف انرژی مورد بررسی قرار می گیرد .مصرف انرژی در اقتصاد به طور مستقیم تحت تاثیر رشد
اقتصادی ،قیمت انرژی و شهرنشینی است ،درحالی که به طور غیر مستقیم مصرف انرژی ،توسط
توسعه مالی از طریق کانال رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرد .از طرفی مصرف انرژی بر رشد
اقتصادی نیز موثر است .بهعلت ار تباط همزمان این دو متغیر بر روی یکدیگر و این موضوع که متد-
فصلنامـه اقتصاد مالی
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های تک معادلهای ممکن است اثر مورد نظر را نپوشاند ،یا ممکن است تخمینهایی با خصیصههای
آماری ضعیف تولید کند؛ استفاده از معادالت همزمان توجیه پذیر است .بنابراین ،در یک چارچوب
دو معادله به صورت همزمان تاثیر رشد بر مصرف انرژی و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرد.
الگوی پیشنهادی به صورت زیر است:
()2
μ ν
ν
ν
ϑ
()1

ε

β

β

β

β

β

ν

13

نشان دهنده مصرف انرژی می باشد .واحد آن کیلوگرم معادل نفت خام میباشد.
تولید ناخالص داخلی واقعی 24بر حسب  25PPPمی باشد.
قیمت انرژی می باشد که می توان از شاخص قیمت مصرف کننده ،12به علت عدم
دسترسی به قیمت انرژی برای همه کشورها و استفاده از این شاخص در مقاله ها از جمله" چن
چانگ  1022و کمال و عباس  ، " 1022به عنوان جانشینی برای داده های قیمت انرژی استفاده
کرد.
شهرنشینی سرانه است .جمعیت شهری به زندگی مردم در مناطق شهری که توسط
ادارات ملی آمار تعریف شده است؛ اشاره دارد و با استفاده از تخمین جمعیت بانک جهانی و چشم-
انداز شهرنشینی جهانی سازمان ملل متحد محاسبه شده است.
نشاندهندهی توسعهی مالی ،در پژوهش های مختلف از شاخص های متفاوتی برای نشان
دادن توسعه مالی استفاده شده است .لیکن به علت اهمیت جریان های مالی بین المللی و وجود
اطالعات الزم و استفاده از این شاخص در مقاله ها از جمله" انوار و کورای ،1022 17چن چانگ
 1022و سادورسکی  ،"1020در این پژوهش ،شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18به عنوان
شاخص توسعه مالی استفاده شده است.
مخارج سرمایهگذاری( 13تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)
اندازه دولت 30است که توسط درصد هزینههای مصرف نهایی عمومی دولت(شامل تمام هزینه
های فعلی دولت برای خرید کاالها و خدمات) نسبت به تولید ناخالص داخلی ،نشان داده میشود.
درجهی باز بودن تجارت 32است و به صورت مجموع صادرات و واردات کاالها و خدمات که در
تولید ناخالص داخلی سهمی دارند؛ نشان داده می شود.
 ε ، ϑجملهی اختالل ،میباشد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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مدل فوق ،از دو رابطه ساخته شده است که در آن ،معادله  2نشان دهنده عواملی است که به-
طور مستقیم بر مصرف انرژی موثر است در حالیکه معادله  1نشاندهندهی عواملی است که به-
صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و غیر مستقیم بر مصرف انرژی تاثیر دارند.
هدف از معادله  1رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل معادله
است که از طریق آن ،توسعه مالی ممکن است مصرف انرژی را به صورت مثبت یا منفی تحت تاثیر
قرار دهد .الزم به ذکر است که با قرار گرفتن مصرف انرژی در معادلهی دوم ،مدل به معادالت
همزمان تبدیل شده است.
 -5اطالعات و داده های آماری ،روش انجام تحقیق
33

در این پژوهش از دادههای ساالنهی بانک جهانی( 31شاخص توسعه جهانی ) برای منتخبی از
کشورهای در حال توسعهی صادر کننده سوخت 31و 32که در گزارش توسعه مالی  1021مجمع
جهانی اقتصاد ، 32مورد بررسی قرار گرفته و همچنین جمهوری اسالمی ایران ،استفاده شده است.
با توجه به اینکه داده های مستمر از سال  1002به بعد در دسترس است؛ در اینجا دورهی زمانی
 1002-1022است.
37

 -1-5روش گشتاور های تعمیم یافته سیستمی

در این تحقیق برای تخمین الگوی دادههای تابلویی از روش گشتاورهای تعمیمیافتهی
سیستمی استفاده میشود .تخمینزننده  GMMسیستمی نسبت به تخمینزننده آرالنو و باند دارای
این مزیت بود که تفاضلگیری از مدل باعث حذف اثرات ثابتشده و با توجه به دادههای نسبتا
محدود و اثرات مستمر در روابط میان متغیرها تخمینزننده  GMMسیستمی بهترین نتایج را ارائه
میدهد.
(که lمحدودیت گشتاوری و  kپارامتر) از این نقطه نظر
مدلهای بیش از حد مشخص (
منحصربهفرد هستند که نمیتوانند مقداری برای پارامتر βداشته باشند که در شرایط گشتاوری
رابطه ( )3-22صدق کند:
E (yi ,xi, zi,
()3
لذا میتوان گفت محدودیت های مدل در زمینه بیش از حد مشخص بودن باید مورد آزمون
وe
و  x2نیز برداری
یک بردار
قرارگیرد .مثال برای الگوی خطی مذکور که در آن
پارامترهای مدل بوده ،روابط زیر وجود دارد:
یک جمله خطا و و
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 54زمستان 1331

سیدهمریم حسینی ،سعید دائی کریمزاده و صادق بختیاری 711 /

()1
E(x1iei)=0
E(x2iei)=0

امکان دارد که

باشد ،طوری که معادله را می توان به صورت رابطه زیر نوشت:
()2

 βباشد و در این حالت غیرممکن است که یک مقدار برای  βدر
به هر حال امکان دارد که
نظر گرفته شود به طوری که همزمان دو رابطه ذیل برقرار باشد:
( (
)
()2
(

)

(

بهاینترتیب ،یک محدودیت خارجی 38میتواند بهعنوان محدودیت بیش از حد مشخص بودن

33

→ ̅ و لذا ̅ میتواند برای ارزیابی درستی یا عدم
تلقی گردد .توجه داشته باشید که
بکار روند به طوری که̂ .
̂ و معادالت گشتاوری
درستی فرضیه
̂
̂ است که در اقتصاد سنجی این دسته از مدل ها به نام مدل های با
̂
(
شرایط گشتاوری  10نامیده میشوند:
∑
̅
)̂ ( ̅
̂
()7
̂
̂
̅
()8
ماتریس وزنی کارا است:

و نیز معادالت زیر را تعریف می کنیم که
()3

) ̅
̅

̂ ̂

∑ (

()20
تابع معیار در برآوردهای پارامتری عبارت است از :
̅
()22
̅

̅

̂ ̂( ̅

) ̂ ̂

∑ (

)̂ ̂

∑ (

̅

̅

رابطه باال شکل درجه دوم از ̅ است و در نتیجه یک آزمون آماری برای  H0: Egi=0خواهد بود.
طبق قضیه سارگان -هانسن12اگر ماتریس وزنی از نظر مجانبی کارآ باشد ،پس داریم:
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→ )̂ (

()21

این نتیجهگیری توسط سارگان )2382( 11برای یک مورد خاص و همینطور توسط
هانسن ) 2381(13برای مورد عمومی ،درجات آزادی توزیع مجانبی شامل تعداد محدودیتهای بیش
از حد مشخص ،بکار گرفته شده است .اگر  jآماری از مقدار بحرانی فراتر رود فرضیهی مورد نظر رد
میشود  .آزمون بیش از حد مشخص بودن یک آزمون جانبی بسیار مفید برای روش  GMMبشمار
میرود و توصیه میشود هر وقت روش برآوردهای مورد نظر از روش  GMMباشد ،آماره  jگزارش
شود (بالتاجی و همکاران.)1008 ،11
 -6برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها
در فرآیند تحقیق به روش داده های تابلویی سیستمی ،ابتدا الزم است تا همبسته بودن
پسماندها میان مقاطع مورد آزمون قرار گیرد .بهاینمنظور از آزمون استقالل مقطعی پسران استفاده
می شود (پسران 1001 ،و  .12)1007فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر عدم خود همبستگی
جمالت اختالل میان مقاطع است .چنانچه مقدار آماره محاسبه شده ،بزرگتر از مقدار بحرانی
مقدار جدول در سطح اطمینان  32درصد باشد (مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتراز  0/02باشد)
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی جمالت اختالل میان مقاطع رد خواهد شد.
جدول  -2نتیجه آزمون استقالل مقطعی پسران
کشورهای در حال توسعه صادر

آماره آزمون

سطح احتمال) (P-value

معادله اول

-0/202

2/383

معادله دوم

12/332

0/000

کننده سوخت

منبع :یافته های پژوهشگر

نتایج حاصل از انجام آزمون استقالل مقطعی پسران در جدول  1گزارش شده است .نتایج
بدست آمده برای کشورهای منتخب حاکی از عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله
اول یا به عبارتی استقالل مقطعی می باشد و همبسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله دوم یا
به عبارتی وابستگی مقطعی می باشد .نتیجه حاصل از انجام این آزمون ،انتخاب نوع آزمون مانایی را
مشخص مینماید .برای تحقیق حاضر بهدلیل وجود استقالل مقطعی در معادله اول از آزمون لوین
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لین چو و در معادله دوم به دلیل وابستگی مقطعی از آزمون مانایی پسران استفاده میشود .فرضیه
صفر در این آزمون ها مبنی بر وجود ریشه واحد میباشد .در صورتیکه مقدار آمارهی محاسبه شده
بزرگتر از مقدار بح رانی جدول (مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتر از  ) 0/02باشد ،فرض مبنی بر
نامانایی رد خواهد شد.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرهای معادله اول بر اساس آزمون لوین لین چو
نام متغیر
مصرف انرژی
رشد اقتصادی
شهرنشینی
قیمت انرژی

عالمت اختصاری

مقدار

مقدار احتمال

متغیر

آماره آزمون

آماره آزمون

EC

-1/21
-2/22
-3/32
-1/13

0/0223
0/0000
0/0001
0/0207

Y
URB
EP

منبع :یافته های پژوهشگر

باتوجه به جدول  3متغیرها معادله اول مانا هستند .بنابراین فرض صفر وجود ریشه واحد در
تمام سریها بر اساس آزمون لوین لین چو رد شده و بنابراین همگی متغیرها مانا بوده و مشکل
رگرسیون کاذب بروز نخواهد کرد.
جدول  -4نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرهای معادله دوم بر اساس آزمون پسران
نام متغیر
مصرف انرژی
رشد اقتصادی
تفاضل تولید ناخالص داخلی
بازبودن تجارت
اندازه دولت
سرمایهگذاری
تفاضل سرمایهگذاری
توسعه مالی

عالمت اختصاری

مقدار

مقدار احتمال

متغیر

آماره آزمون

آماره آزمون

EC

-3/02
-1/02
-1/17
-3/21
-3/03
-2/10
-0/88
-3/02

0/002
0/270
0/032
0/001
0/000
0/323
0/337
0/000

Y
dY
TE
SI
I
dI
FD

منبع :یافته های پژوهشگر
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باتوجه به جدول  1در برخی متغیرها فرضیه صفر رد شده ،بنابراین متغیرها مانا هستند و در
برخی موارد فرضیه نامانایی متغیرها تائید میشود .لذا الزم است آزمون همجمعی برای بررسی
رابطه بین متغیرها بررسی شود.
آزمون همجمعی کائو یکی از آزمون هایی است که در صورت رد وجود استقالل مقطعی پسران
و استفاده از آزمون مانایی پسران مبنی بر وجود ترکیبی از متغیرهای مانا و نامانا در سطح ،برای
رهایی از مشکل رگرسیون کاذب مورد استفاده قرار میگیرد .در صورتیکه مقدار آمارهی محاسبه
شده بزرگتر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان  32درصد باشد (مقدار احتمال آماره آزمون
کوچکتر از  0/02باشد) ،فرضیه صفر رد میشود و متغیرها رابطه همجمعی خواهند داشت.
جدول  -5نتیجه حاصل از آزمون همجمعی متغیرهای معادله دوم بر اساس آزمون کائو
مقدار آماره آزمون

مقدار احتمال آماره آزمون

0/002

-1/32
منبع :یافته های پژوهشگر

با توجه به نتیجه جدول  2متغیرها در معادله دوم همجمع هستند و یک رابطه تعادلی بلندمدت
بین متغیرهای الگو وجود دارد ،بنابراین رگرسیون برآورد شده کاذب نخواهد بود.
 -1-6مصرف انرژی
نتایج برآورد معادلهی اول در جدول  2نشان داده شده است:
جدول -6نتایج برآورد معادله ی اول به روش داده های تابلویی سیستمی و رویكرد گشتاورهای
تعمیم یافته
متغیر های توضیحی
عرض ازمبدا
رشد اقتصادی
قیمت انرژی
شهرنشینی

عالمت اختصاری
متغیر
μ
Y
EP
URB

ضریب

امارهz

8/22
-0/23
-0/21
0/11

3/81
-2/28
-1/02
1/82

منبع :یافته های پژوهشگر
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از معنی دار بودن
متغیرهای رشد اقتصادی  ،قیمت انرژی و شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطح اطمینان  %32می-
باشد.
 -2-6رشد اقتصادی
نتایج برآورد معادلهی دوم در جدول  7نشان داده شده است .در این معادله تاثیر شاخصهای مورد
نظر بر رشد اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
جدول -7نتایج برآورد معادله دوم به روش داده های تابلویی سیستمی و رویكرد گشتاورهای
تعمیم یافته
متغیرهای توضیحی

عالمت اختصاری
متغیر
ν

عرض ازمبدا
توسعه مالی
سرمایهگذاری
باز بودن تجارت
مصرف انرژی
اندازه دولت

FD
I
TE
EC
SI

ضریب

اماره یz

32/28
-0/01
0/12
-2/28
-0/70
2/32

17/23
-1/01
1/31
-7/21
-1/03
3/32

احتمال
)|(P>|Z

0/000
0/013
0/023
0/000
0/000
0/002

منبع :یافته های پژوهشگر

در معادلهی دوم عوامل موثر بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حاکی از معنادار
بودن اثرات متغیرهای اندازه ی دولت ،توسعهی مالی ،باز بودن تجارت ،مصرف انرژی و سرمایه
گذاری در سطح اطمینان  %32بر متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی میباشد.
 -3-6آزمون های درونزایی

12

یکی از مواردی که در رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی باید مورد بررسی قرار گیرد،
آزمون درونزایی است .برای آزمون درون زایی متغیرها می توان از آزمون تفاضل سارگان استفاده
کرد .فرضیه  H0این آزمون ها مبنی بر برونزایی متغیرهای مورد نظر میباشد .اگر مقدار احتمال
بدست آمده از  % 2کمتر باشد فرضیه صفر رد شده و درونزایی متغیرها تایید میشود.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -8نتایج آزمون درونزایی
آزمون تفاضل سارگان
معادله اول
معادله دوم

آماره ی آزمون

سطح احتمال

27/82
17/32

0/000
0/0000

منبع :یافته های پژوهشگر

بر اساس جدول  8فرضیه ی صفر در هر دو معادله مبنی بر برونزایی متغیرها رد شده ،بنابراین
متغیرهای الگوی مورد نظر درونزا هستند .به همین دلیل سیستم معادالت همزمان مورد استفاده
قرار میگیرد.
 -4-6آزمون بیش ازحد بودن محدودیت شناسایی( 47آزمون جی هانسن)48
یکی از آزمون های تشخیصی به منظور الگوهای داده های تابلویی سیستمی و برآورد به روش
گشتاورهای تعمیم یافته ،آزمون جی هانسن است که برای مشخص شدن شرط اعتبار بیش از حد و
یا به عبارتی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار می رود .فرضیه ی  H0این آزمون وجود
محدودیتهای بیش از حد شناسایی شده میباشد .در صورتیکه مقدار آمارهی محاسبه شده
بزرگتر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان  %32باشد (مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتر از
 %2باشد) ،فرضیه ی  H0رد خواهد شد.
جدول -9نتیجه ی آزمون بیش از محدودیت شناسایی(جی هانسن)
معادله اول
معادله دوم

آماره ی آزمون

سطح احتمال

0/073
0/131

0/78
0/21

منبع :یافته های پژوهشگر

آزمون هانسن به منظور شناسایی اعتبار متغیرهای ابزاری مورد نظر ارائه میشود .با توجه به نتایج
جدول  3همانطور که مشاهده میشود ،فرضیهی صفر را نمیتوان رد کرد که حاکی از مناسب
بودن مدل ساختاری ارائه شده میباشد.
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 -7نتایج و بحث
در این مقاله ،روش تخمینی متغیر ابزاری  MMMسیستمی است که نتایج حاصل از برآورد الگوی
اول و دوم ،در جدول  2و  7گزارش شده است.
 -1-7تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی:
نتایج حاصل از مطالعه نشان دهندهی تاثیر منفی و معنیدار رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و
بالعکس است .بهنظر می رسد در این گروه از کشورها با افزایش رشد اقتصادی ،زیر ساختهای الزم
جهت کاهش مصرف انرژی ایجاد میشود .افزایش مصرف انرژی نیز باعث ایجاد سیاستهای
حفاظت از انرژی و محیط زیست خواهد بود که موجب تضعیف رشد اقتصادی میشود .به نظر می-
آید دالیلی همچون مدیریت ضعیف ،نیاز به صرف بودجه بیشتر جهت حفظ انرژی ،حکومت ضعیف،
عدم مشارکت مردمی و غیره نیز می تواند در تضعیف رشد اقتصادی موثر باشد.
20
این یافتهها با نتایج کارهای تحقیقاتی قبل سازگار است (اسافو ،1000 13نارایان و پاپ
 ،1020لی ، 1007 22شهباز  ،1022چن چانگ  ،1022کمال و عباس  ،1022رفیندادی و اوزترك
 ،1022شهباز و همکاران  .)1027در پژوهش های مذکور وجود ارتباط بین این دو متغیر تایید می-
شود و در برخی ،در توجیه اثر منفی رشد بر مصرف انرژی بهدالیلی مثل تاثیر زیر ساختهای ایجاد
شده در اثر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی ،سیاستهای صرفهجویی در مصرف انرژی و در توجیه
اثر منفی مصرف انرژی بر رشد بهدالیلی مثل اتخاذ سیاستهای حفظ انرژی بدون در نظر گرفتن
نقش آن در رشد اقتصادی ،ناکارآمدی بازار انرژی ،اشاره دارند.
 -2-7تاثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی
نتایج حاصل از مطالعه نشاندهنده تاثیر مثبت و معنیدار شهرنشینی بر مصرف انرژی است.
پدیدهی شهرنشینی آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گستردهای بههمراه دارد که از
مهمترین آنها شتاب بخشیدن به روند کاهش منابع و ذخایر تجدید ناپذیر ،انتشار آالینده ها ،تغییر
الگوی مصرف انرژی می باشد .به نظر میآید دالی ل اصلی افزایش مصرف انرژی بهدنبال بروز پدیده
شهرنشینی ،تغییر الگوی مصرفی مردم ،افزایش تقاضای کاالها و خدمات و همچنین بهمنظور بهبود
بهره وری نیروی کار ،ایجاد و حفظ زیر ساختها نیازمند مصرف انرژی و درنتیجه افزایش مصرف
انرژی میباشد.
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این نتایج بر اساس نتایج کارهای تحقیقاتی قبل قابل انتظار و همچنین موید آنهاست (فرهمند و
بدری  ،2332سالطین و محمدی  ،2332هندرسن ،1003 21کمال و عباس  ،1022شهباز و
همکاران  ،1022زاوو و وانگ ،1022 23لی و لین.)1022 21
 -3-7تاثیر قیمت انرژی بر مصرف انرژی
این مطالعه نشان میدهد قیمت انرژی ،تاثیر منفی و معنیدار در مصرف انرژی دارد .از دالیل
این تاثیر میتوان این چنین یاد کرد که افزایش بهای انرژی منجر به تشویق استفاده بهینه و کارای
منابع انرژی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی میگردد .این نتیجه تقریبا توسط اکثر کارهای
تحقیقاتی قبل تایید می گردد (سادورسکی  ،1020کمال و عباس  ،1022چن چانگ .)...،1022
 -4-7تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی
نتایج این پژوهش نشان میدهد که توسعه مالی تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد
به نظر میرسد این نتیجه با این عقیده که در برخی کشورهای در حال توسعه بهدلیل مشکالت
ساختاری و نظارتی  ،عدم مدیریت صحیح ،عدم تخصیص منابع و سرمایه به صورت بهینه ،بخش
مالی نمیتواند عامل بهبود بخش واقعی گردد ،هماهنگ است .کشورهای با چارچوب قانونی ضعیف
ممکن است توسعه مالی که منجر به فرار سرمایههای داخلی و افزایش خطر شکنندگی مالی شود را
تجربه کنند .این نتایج با یافتههای پژوهش های قبلی مطابقت دارد (اکبریان و حیدری پور ،2388
ترابی و همکاران ،2383لیانگ ،1002کمال و عباس  .)1022در پژوهشهای مذکور وجود ارتباط
بین این دو متغیر تایید میشود و در برخی ،در توجیه اثر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی به-
دالیلی مشابه آنچه بیان شد ،اشاره دارند.
 -5-7تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی
نتایج حاصل از مطالعه نشاندهندهی تاثیر مثبت و معنیدار سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی
است .بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست ،امـا شرط
الزم بـرای دسـتیابی بـه رشـد و توسـعه اقتـصادی اسـت .بـا توجـه بـه کمبـود منـابع سرمایه-
گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه ،تخصیص بهینـه ایـن منـابع محـدود بـین فعالیتهایی
که حداکثر کارامدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .در این فرایند الزم است
تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور ،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف
اقتصادی اقدام نمود .در این خصوص ،پژوهش های قبلی موید نتایج این تحقیق هستند (تقوی و
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محمدی  ، 2388کریستوپولس و تسیوناس ،1001 22اپرجیس و پاین ،1020 22شهباز  ،1022کمال
و عباس  ،1022شهباز و همکاران .)1027
 -6-7تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی
بر اساس نتایج این تحقیق ،اندازه دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنیداری دارد .یک
نکته در این نتیجه روشن است و آن اینکه با وجود منابع درآمدی کافی ،نباید مخارج را کاهش داد.
چون با کاهش مخارج دولت ،رشد اقتصادی کاهش مییابد مگر آنکه اطمینان حاصل شود که
سرمایهگذاریهای خصوصی جایگزین سیاستهای دولت خواهد شد .الزمهی توسعهیافتگی ،کوچک
بودن دولت و کم شدن سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی نیست ،آنچه اهمیت دارد
مدیریت مالیه عمومی و کارآمدی دولت است که می تواند در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی
ایفا نماید .به جای کاستن از حجم مخارج دولت در فرآیند رشد اقتصادی میباید به مدیریت مخارج
عمومی توجه بیشتری مبذول گردد .این نتایج با یافتههای پژوهشهای قبلی مطابقت دارد (کمال و
عباس  ،1022اسیماکاپلس و کاراویس ،1022 27ال فاواز.)1022 28
 -7-7درجهی باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی
نتایج حاصل از مطالعه نشاندهنده تاثیر منفی و معنیدار درجهی باز بودن تجارت بر رشد
اقتصادی است .از دالیل این تاثیر می توان به این نکنه اشاره کرد که تاثیر باز بودن تجارت بر تولید
ناخالص داخلی بسته به امکانات آموزش و پرورش ،حقوق مالکیت ،فضای سیاسی ،زیرساختها،
نهادها ،محیط کسب و کار و غیره است .دلیل دیگر را می توان اینگونه بیان کرد که در صورت باز
بودن تجارت امکان جذب سرمایه های داخلی توسط بازارهای خارجی وجود دارد .نتایج توسط
پژوهشهای انجام شده تایید میگردد (آندرسن و بابوال،100823علی و عبدهلل.)1022 20
 -8جمع بندی و پیشنهادات:
در این مقاله به بررسی رابطه توسعه مالی ،رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از
کشورهای در حال توسعهی صادر کنندهی سوخت ،طی دوره زمانی  1002الی  1022پرداخته و با
بهکارگیری روش  GMMسیستمی ،بهتبیین و بررسی تاثیر توسعهی مالی بر مصرف انرژی از
طریق رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی از قبیل قیمت
انرژی و شهرنشینی پرداخته است .همچنین به صورت معادالت همزمان تاثیر مصرف انرژی بر رشد
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اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از قبیل توسعهی مالی،
سرمایه گذاری ،اندازهی دولت و باز بودن تجارت بررسی شده است.
نتایج حاصل از مطالعه نشاندهنده تاثیر منفی و معنیدار رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و
بالعکس است.
توسعه ی مالی از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد .اهمیت توسعهی
بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده است .ذکر
این نکته حائز اهمیت است که بهدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همهی کشورها ،نمیتوان نسخه-
ی واحدی برای چگونگی رابطهی توسعهی مالی و رشد اقتصادی تجویز کرد .نتایج این پژوهش
نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و از این طریق بر مصرف انرژی اثر
مثبت دارد و این نتیجه با این عقیده که در کشورهای در حال توسعه بهدلیل مشکالت ساختاری و
نظارتی بخش مالی نمیتواند عامل بهبود بخش واقعی گردد ،هماهنگ است.
شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد .با در نظر گرفتن نتایج
شهرنشینی ،سیاست ها باید به سمت هدایت شهرنشینی به سمت اقدامات صرفهجویی در مصرف
انرژی باشد .در واقع سیاستها باید در جهت ارتقای شهرنشینی به گونهای باشد که بتوانند از
مزایای کامل تجمع آن بهره مند گردند .با توجه به نتایج تاثیر قیمت انرژی بر مصرف انرژی سیاست
مداران می توانند از آن بهعنوان ابزاری در جهت استفادهی بهینه سوخت استفاده نمایند .همچنین
میتوان گفت سرمایهگذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر جهت افزایش دسترسی به انرژی ارزان برای
انجام فعالیتهای اقتصادی ،ضروری است .سرمایهگذاری دارای تاثیر مثبت و معنیدار بر رشد
اقتصادی است و افزایش اندازه دولت منجر به رشد بیشتر اقتصادی می گردد .اما نکته اینجاست که
در صورت افزایش غیرمتعارف مخارج دولت ،ممکن است دولت با محدودیتهایی از نظر منابع
تأمین درآمد مواجه شود .بنابراین الزم است در کنار نتایج این مطالعه ،محدودیتهای مذکور نیز
مورد توجه قرار گیرد .درجهی بازبودن تجارت بهدالیلی چون عدم وجود نهادها و زیرساختهای
الزم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
نتایج حاصل از پژوهش مربوط به این دورهی زمانی و کشورهای منتخب مورد مطالعه بوده و تعمیم
آن به سالهای دیگر و کشورهای دیگر با احتیاط باید انجام شود.
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