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چکیده
رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاری اقتصادی هر کشور است .در سال های اخیر رابطهی میان
توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ،محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه

بوده است ،لیکن هیچگاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است.

هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و توسعهی می باشد .بدین منظور،

در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعهی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی

با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی ( )NARDLبررسی میشود .از آنجا که در
ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام

نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد ،این مقاله بر آن

است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی  1396-1358بررسی کند .در این تحقیق ،برای

متغیر توسعه مالی از  2شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی
و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد .مصرف سرانه انرژی مورد استفاده

در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور میباشد
که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم .از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل
موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است .در واقع ،نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای

هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد،
به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است .نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی ،مصرف

انرژی و توسعه مالی رابطهای نامتقارن وجود دارد ،به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت

مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شدهاست .شوک مثبت مصرف انرژی این
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نتایج را نشان میدهدکه تالش تولیدکنندگان ،برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی

درکوتاهمدت میشود .همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران

میشود .همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش
فعالیت های سرمایه گذاری میشود .در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار

اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است .این ناکارآمدی در
استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است .از سوی دیگر ،اتکا به درآمدهای

نفتی باال و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به مالحظات ناظر

بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر

منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است .در بلندمدت ،شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی

اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشتهاست؛ اما در کوتاه مدت ،شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی

به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشتهاست.
طبقهبندی O13 :JEL

واژههاي كليدي :مصرف انرژی ،توسعه مالی ،رشد اقتصادی ،مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی
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 -1مقدمه
رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاستگذارای اقتصادی محسوب میشود؛ بهنحوی
که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ،به مفهوم افزایش ظرفیت بالقوه تولیدی ،در
اغلب کشورهای جهان ،از اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی تلقی میشود .در بررسی
عوامل موثر بر رشد اقتصادی ،توجه به مصرف انرژی که از جمله عوامل تولید (در کنار
عوامل دیگر مانند سرمایه و نیروی کار) به شمار می رود ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشورهای مصرف کنندهی آن نشان میدهد که در
 57%از کشورهای جهان ،بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی دارد (Bhattacharya & et
) .al.,2016با اين وجود شواهد جدید نشان میدهد که با تغییر مصرف انرژي ،تولید
ناخالص داخلی با یک نرخ ثابت تغییر نمیکند .برای مثال ،بررسی رابطه میان مصرف
انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای  G7نشان داد که رابطه میان آنها به حالت چرخه
تجاری وابسته است؛ به این معنی که رابطه بین این دو متغیر در طول دوران رکود،
متفاوت از دوران رونق است ( .)Omay & Kan, 2010بهعبارت دیگر ،مصرف انرژی؛ نرخ
رشد تولید در کوتاهمدت را در هر دو دوره رکود و رونق ،افزایش میدهد ولی در
کوتاهمدت و در طول رکود اقتصادی ،نرخ رشد اقتصادی تاثیری بر مصرف انرژی ندارد.
توسعهی مالی تا حد زیادی بهعنوان عامل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است و از
طریق فعالیتهای غربالگری و نظارت ،واسطههای مالی باعث بهبود تخصیص سرمایه
و حمایت از رشد میشود .تئوری اقتصادی در طول  30سال گذشته شاهد افت و
خیزهای زیادی در مورد چگونگی تاثیر توسعهی مالی بر رشد اقتصادی بوده است.
مطالعات متعدد داخلی ارتباط معنیدار بین مصرف انرژی و رشد تولید و یا توسعه مالی
و رشد اقتصادی را تایید کردهاند ( .2016 (Aghaei,اما نکتهای که در این مطالعات مغفول
مانده آن است که اثار نامتقارن آنها بر رشد اقتصادی است زیرا با توجه به یافتههای
ترازنامهی انرژی؛ افزایش انرژی رشد اقتصادی را افزایش میدهد ،بهگونهای که ابتدا
رشد انرژی بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی است ولی بهتدریج روند فوق معکوس
میشود بهنحوی که ممکن است نرخ تولید ناخالص ملی از نرخ رشد مصرف انرژی پیشی
بگیرد .شواهد اولیه نشان میدهد که ارتباط میان مصرف انرژي ،توسعهی مالی و
رشداقتصادي متقارن نبوده و بنابراین از يک فرایند خطی تبعیت نمیکند و تحت شرايط
مختلف تغيير جهت میدهد ( .)Kahouli, 2017نوآوری مقاله این است که مطالعات
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متعددی ارتباط معنی دار بین مصرف انرژی و توسعه مالی را با رشد اقتصادی را بررسی
کردهاند اما مطالعه حاضر آثار نامتقارن مصرف انرژی و توسعه مالی را بر رشد اقتصادی
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .از طرفی به دلیل وجود عدم شفافیت اطالعات در
کشور ایران ،بررسی امکان وجود اثرات دو سویه امری ضروری است .لذا این سوال
مطرح میشود که مصرف انرژی و توسعه مالی چه تاثیری بر رشد اقتصادی در ایران
دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از دادههای اقتصادی طی دوره
زمانی  1358-1396به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطهی بین مصرف انرژی و
توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد تا بدین ترتیب با آگاهی از نتایج این
تحقیق سیاست گذاران اقتصادی بتوانند سیاست های مناسبی اتخاذ نمایند .در این
چارچوب ،روند مقاله به صورت زیر دنبال میشود :بخش دوم به بیان مبانی نظری و
پیشینه تحقیق میپردازد .بخش سوم ،روش تحقیق ارائه و در بخش متعاقب آن
یافتههای تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .در نهایت در بخش پایانی به
بیان نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -2-1مبانی نظری

از دیدگاه مکتب های مختلف اقتصادی ،عواملی که بر رشد اقتصادی اثر میگذارد
عبارتند از :انواع سرمایه و انواع نیروی کار .در الگوهای جدید رشد اقتصادی مانند الگوی
 .KLEMعالوه بر عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) عامل انرژی نیز وارد شده است،
ولی اهمیت آن در مدل های مختلف متفاوت میباشد .به نظر اقتصاددانان اکولوژیست
مانند آیرس و نایر 2انرژی عامل اصلی و کار و سرمایه عوامل واسطه ای میباشند ،اما
اغلب اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برندت و دنیسون 3مخالف اقتصاددانان اکولوژیک

میباشند .آنها معتقدند که انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد،
به طور غیر مستقیم بر رشد اقتصادی موثر است و مستقیما بر رشد اقتصادی اثر ندارد.
آن ها معتقدند که عوامل اساسی تولید تنها نیروی کار و سرمایه و زمین هستند و انرژی
نقش کمی در تولید اقتصادی داشته و یک نهاده واسطهای است ) .(Stern,1993در

تئوری های جدید رشد ،عامل انرژی نیز وارد مدل شده است .اوزترک و آکاراواسی 4در
خصوص رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی چهار فرضیه را بیان میکنند :فرضیه
2

Ayers & Naier
Berndt & Dnison
4
Ozterak & Akaravasi
3
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اول هیچ رابطه علی بین این دو متغیر وجود ندارد (فرضیه خنثی) .فرضیه دوم علیت
یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت مصرف انرژی و فرضیه بقای انرژی را حمایت
میکند .فرضیه سوم علیت یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی را مطرح میکند
) .(Alper & Oguz, 2016فرضیه چهارم علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و رشد
اقتصادی وجود دارد (فرضیه بازخورد)) . (Coers & Sanders,2013استرن ( )1993به

نقل از اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برنت )1978( 5و دنتون )1979( 6بیان میکند که

انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد ،به طور غیر مستقیم بر رشد
اقتصادی موثر است و اثرمستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد .از طرفی دیگر ،برخی دیگر
از اقتصاددانان معتقدند ،انرژی در طبیعت مقدار ثابتی دارد ،جبران پذیر و قابل تبدیل
به ماده است و از بین نمیرود؛ بنابراین در مدل های بیوفیزیکی رشد که توسط ایرس و
نایر ( )1984بیان شده است ،تولید کاالهای اقتصادی نیازمند صرف مقادیر زیادی انرژی
در تولید است .لذا انرژی تنها عامل و مهم ترین عامل رشد استStern,1993; Berndt, (.
.)1978; Dnison,1979
به طور کلی دو دیدگاه درباره توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد .در دیدگاه

اول ،بیان میکند که توسعه مالی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد .می یر و سیرز)1984( 7
و استرن ( )1989نمونههایی از این دیدگاه هستند ( ; Meier & Seers,1984
.)Stern,1989
در دیدگاه دوم بر وجود رابطهی همسو بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی تاکید
دارد .این رویکرد را میتوان به سه گروه تقسیم کرد .گروه اول به دیدگاه طرف تقاضا
مرسوم است که اولین بار توسط پاتریک )1966( 8مطرح شد .طرفداران این دیدگاه بر
این باورند که تغیر در بازارهای مالی در نتیجهی رشد بخش واقعی اقتصاد (به دلیل
پیشرفت تکنولوژی یا ارتقای بهره وری نیروی کار) به وجود خواهد آمد .به بیان دیگر،

رشد اقتصادی علت رشد بخش مالی است شهباز و همکاران 2017 9و ابراهیم و

القاعده10

( )2016از این دیدگاه حمایت میکنند .گروه دوم به دیدگاه طرف عرضه مرسوم است.
این دیدگاه نیز از سوی پاتریک ( )1966مطرح شد .طرفداران این نظریه معتقدند که
وجود بازارهای مالی کارا ،افزایش عرضه خدمات مالی را در پی دارد .این موضوع به نوبه
خود باعث گسترش تقاضا برای بخش حقیقی اقتصاد میشود .در این رویکرد توسعه

5

Berndt and Fuss
Denton
7
Meier and Seers
8
Patrick
9
Shahbaz et al
10
Ibrahim & Alagidede
6
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بخش مالی مقدم بر توسعه بخش حقیقی اقتصاد میشود .گروه سوم رابطهی بین
توسعه مالی و رشد اقتصادی را به صورت همزمان مطرح میکنند .به طوری که در
مراحل اولیه رشد اقتصادی به بخش مالی از طریق گسترش بازارهای مالی و ایجاد
موسسات مالی و عرضه دارایی های مالی ،نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکند
(سازگار با دیدگاه طرف عرضه) و در سطوح باالی رشد اقتصادی گسترش بخش مالی،
تحت تاثیر رشد اقتصادی قرار میگیرد (سازگار با دیدگاه طرف تقاضا).
 -2-2پیشینه تحقیق

چنگ و لی با استفاده از روش داده هاي پانل ،بهوجود رابطهي علّي بين مصرف انرژی

و تولید ناخالص داخلی واقعي در  16كشور آسيايي بين سالهاي ( )2002-1971مورد
بررسی قرار گرفت .نتايج حاصل از مطالعات نشان داد ،در كوتاه مدت كاهش در مصرف
انرژي رشد اقتصادي را كاهش نخواهد داد ،ولي در بلندمدت سبب كاهش رشد

اقتصادي خواهد شد ) .(Chang & Lee,2007اکول به رابطه ي علّي بين مصرف انرژي

و رشد اقتصادي در  11كشور جنوب صحراي آفريقا بررسی شد .نتایج وی نشان داد که
يك رابطهی همجمعی بين متغيرهاي مصرف انرژي و رشد اقتصادی وجود دارد.
همچنین مصرف انرژي در بلندمدت ،تأثير مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي دارد
) .(Aqeel, 2008نارایان و همکاران به تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی موریس را با
توجه بخش بانکی و مالی ،طی دوره  1970نا  2009و با استفاده از دو شاخص توسعه
مالی (حجم نقدینگی و اعتبار بخش خصوصی) بررسی کردند .نتایج نشان داد که توسعه
مالی تاثیر مثبتی بر رشد دارد ،اما اثر آن نسبتا کم است ).(Narayan & et al., 2010
حاتمی و صالالح الدین به رابطه علی مصالرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سالرانه در
انگلسالتان با اسالتفاده از روش علیت نامتقارن حاتمی و یک روش تصالحی خطای نامقید
بررسالالالی شالالالد ،نتایج برآورد نشالالالان داد که یک شالالالوک منفی بر مصالالالرف انرژی باعث ایجاد
شالالالوک منفی در تولید سال الرانه میشالالالود ،چنین تاثیری در مقابل شالالالوکهای مثبت یافت
نشالالالالالالالد ) .)Hatemi-J & Salah Uddin, 2012رافیندادی با اسالالالالالالالتفاده از تابع تولید کاب-
داگالس تعمیمیالافتاله و رویکرد آزمون خود رگرسالالالالالالالیونی بالا وقفالههالای توزیعی  ،ARDLباله
بررسالی اثر توسالعهی مالی بر رشالد اقتصالادی و تجارت آزاد بر مصرف انرژی پس از بحران
فوکوشالالالالیمای ژاپن بررسالالالالی شالالالالد .نتایج نشالالالالان داد که افزایش در توسالالالالعهی مالی ،رشالالالالد
اقتصالالالالالادی ،باعث افزایش قابلتوجهی در مصالالالالالرف انرژی میشالالالالالود (.) Rafindadi,2016
باهاتچاریا با اسالالالالتفاده از تخمینهای پانلی به بررسالالالالی اثر مصالالالالرف انرژی تجدیدپذیر بر
رشالد اقتصالادی کشالورهای مصالرفکننده عمده انرژی تجدید پذیر در جهان در بازه زمانی
 1991تا  2012بررسالالی شالالد .نتایج نشالالان داد که بین رشالالد اقتصالالادی و مصالالرف انرژی یک
رابطه پویای بلندمدت وجود دارد ) .(Bhattacharya & et al., 2016شالالالهباز و همکاران با
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اسالالالالالالالتفاده از روش  NARDLبه بررسالالالالالالالی رابطهی نامتقارن و غیرخطی مصالالالالالالالرف انرژی،
توسالعه مالی و رشالد اقتصالادی در هند بررسالی شالد .نتایج نشالان داد که شالوکهای منفی
مصالرف انرژی بر رشالد اقتصالادی اثر گذارند و در حالتهای مشالابه ،تنها شالوکهای منفی
توسالالالعهی مالی؛ روی رشالالالد اقتصالالالادی م ثرند (Shahbaz & et al., 2017) .سالالالبحانیان به
بررسالالی رابطه غیرخطی میان رشالالد اقتصالالادی و رشالالد مصالالرف انرژی در کشالالورهای ع الالو
اوپک و کشالالالالالالورهای بریک در دوره ( )1980-2006با اسالالالالالالتفاده از الگوی تصالالالالالالحی خطای
آسالتانه ای بررسالی شالد .نتایج نشالان داد که رشالد اقتصالادی در هر دو گروه از کشالورهای
مورد بررسالالالالی ،افزایش مصالالالالرف انرژی را در پی دارد .اما این رابطه مسالالالالتقیم میان رشالالالالد
اقتصالادی و مصالرف انرژی ،یک رابطه خطی نمیباشالد ،بلکه رشالد اقتصالادی باالتر مصالرف
انرژی را با شالالالدت بیشالالالتری افزایش میدهد ) .(Sobhanian, 2010ایزدی و ماکیان رابطه
بین سالالالالاختار مالی و توسالالالالعه مالی به عنوان شالالالالاخصهای توسالالالالعه نظام مالی بر رشالالالالد
اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی طی دوره  1989-2011با استفاده از روش حداقل
مربعات کامال اصالالالح شالالده ( )FOLSبررسالالی شالالد و به این نتایج دسالالت یافتند که اثر هر
دو متغیر سالالالاختار مالی و توسالالالعه مالی بر رشالالالد اقتصالالالادی اثر مثبت و معنادار اسالالالت
).(Izadi & Makian,2016
فرازمند و همکاران ارتباط بین توسالالالعهی مالی و رشالالالد اقتصالالالادی و مصالالالرف انرژی در
ایران بررسالی شالد .نتایج نشالان دادکه شالاخصهای توسالعهی مالی شالامل نسالبت اعتبارات
تخصالالیص یافته به بخش خصالالوصالالی به تولید ناخالص داخلی ،حجم نقدینگی و نسالالبت
سالهام مبادله شالده با حجم معامالت بازار بورس ،به همراه رشالد اقتصالادی دارای رابطهی
بلند مدت با مصالالالالرف انرژی دارد) .(Farazmand & et al., 2013قزوینیان و همکاران به
مقایسالاله تطبیقی اثر شالالوک های مصالالرف کل انرژی بر انتشالالار دی اکسالالید کربن و رشالالد
اقتصالالالالالادی در ایران و کشالالالالالورهای منتخب منا با اسالالالالالتفاده از رهیافت  PVARطی دوره
 2016 -1992در ایران طی دوره  2016-1985بالا اسالالالالالالالتفالاده از روش  VARپرداختاله انالد.
نتایج حاکی از آنسالالالالالالت که شوک مصالالالالالالرف انرژی بطور متناسالالالالالالب ابتدا منجر به افزایش
نسالالالبتا شالالالدید و سالالالرس کاهش در تولید ناخالص داخلی سال الرانه کشالالالورهای منتخب منا
میگردد ).(Ghazvinian & et al., 2019

-3روش تحقیق
الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش آزمون همجمعی نامتقارن و غیرخطی
میباشد ).(Shin & et al., 2014
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 -1-3روش آزمون مرزی  11 NARDLبرای همجمعی
روش خودرگرسالالالالالیونی با وقفههای توزیعی غیرخطی چندمتغیره ( )NARDLارائه شالالالالالده
قادر به تعیین رابطه بلندمدت غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهاسالت .بعالوه این روش
بین اثرات کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهای مسالالالالالتقل بر متغیرهای وابسالالالالالته تمایز قائل
میشالالالالالالالود .حتی اگر تمالام این موارد را بتوان از طریق مالدل  VECMیالا یالک مالدل انتقالال
مالیم آزمالایش کرد امالا هنوز هم این مالدلهالا از مسالالالالالالالئلاله همگرایی ایجالاد شالالالالالالالده باله دلیالل
ازدیاد تعالداد متغیرها رنج میبرند .عالوه بر این بر خالف دیگر مدلهای تصالالالالالالالحی خطا
که درجه همبسالتگی سالریهای زمانی باید یکسالان باشالد ،مدل  NARDLاین محدودیت
را برداشته و درجههای مختلفی از همبستگی را مجاز میداند ).)Hoang & et al., 2015
عالوهبر این ،از طریق انتخاب طول وقفه مناسالالالالالالالب برای متغیرها ،به حل مسالالالالالالالئله
همبستگی چندگانه نیز کمک میکند ).(Shin & et al., 2014

Y t =  0 + Y t −1 + 1+ E t+−1 +  2− E t−−1 + 3+ Ft +−1 +  4− Ft −−1 + 5+ K t+−1
p

q

+ 6− K t−−1 +  7+ Lt+−1 + 8− Lt−−1 +  1Y t −i +   2 E t+−i +
i =0

( )1

i =1

q

q

q

i =0

i =0

i =0

q

q

i =0

i =0

+   4 Ft +−i +   5 Ft −−i +   6 K t+−i +
+   7 Lt+−1 +   8 Lt−−1 + t

−
t −i

−
t −1

q

  E
3

i =0
q

  K
7

i =0

در معادله  αi ،1به ازای  i=1,2,…,8برای ضرایب کوتاهمدت و 𝑖𝜃 برای ضرایب بلندمدت
به کار میروند .یادآوری میشود که تحلیل کوتاهمدت برای ارزیابی اثرات آنی تغییرات
متغیر برونزا بر متغیر وابسته به کار میرود .در مقابل تحلیل بلندمدت برای اندازهگیری
زمان واکنش و سرعت تعدیل به سمت سط تعادلی مورد استفاده قرار میگیردYt .
نمایش دهنده رشد اقتصادی؛  Etنمایش دهنده مصرف انرژی؛ 𝑡𝐹 نشان دهنده توسعه

مالی؛ 𝑡𝐾 نشان دهنده سرمایه و Lt

نشان دهنده نیروی کار است؛ همچنین  pو q
و متغیرهای مستقل

نمایش دهنده تعداد وقفه بهینه برای متغیر وابسته Y t
 E t , Ft , K t , Ltاست که از طریق معیار آکاییک ( 12)AICقابل تعیین است .متغیرهای
مستقل به مجموعهای جزئی مثبت و منفی برای افزایش و کاهشهایشان تجزیه
خواهند شد .این تجزیه به صورت زیر خواهد بود:

Nonlinear Autoregressive Distributed Lags
Akaike Information Criterion

11
12
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t

t

j =1

j =1

)x t+ =  x +j =  max(x j ,0

()2
و

t

t

j =1

j =1

)x t− =  x −j =  min(x j ,0

()3

است .آزمون تودا-یاماماتو

که  X tنمایش دهنده متغیرهای E t , Ft , K t , Lt

13

( )1995را با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی مالحظه کرده و بین شوکهای مثبت و منفی
تمایز قائل خواهد شد متغیرهای انتگرالگیری شده را میتوان به عنوان فرایند گام
تصادفی در فرم کلی زیر نمایش داد (.)Shin & et al,2014
t

t

i =1

i =1

Y t =Y t −1 + e1t =Y 0 +  e1i and X t = X t −1 + e 2t = X 0 +  e 2i

()4

که  t=1,2,…,Tو  Y 0 , X 0نشان دهنده مقادیر اولیه بوده و e1t , e 2t

نشان دهنده

جمالت خطا خواهند بود .همچنین )  e1+i = max (e1t ,0و ) e = max (e 2t ,0
+
2i

نمایش دهنده شوکهای مثبت و )  e1−i = min (e1i , 0و )e 2−i = min (e 2i ,0
نمایش دهنده شوکهای منفی هستند.
در یک چارچوب نامتقارن متغیرها توسط
t

t

t =1

t =1

Y t =Y t −1 + e1t =Y 0 +  e1+i +  e1−i

() 5
و
()6

t

t

t =1

t =1

X t = X t −1 + e 2t = X 0 +  e 2+i +  e 2−i

نیز نمایش داده میشوند .در نمونه مورد استفاده در مطالعه حاضر ،برای وارد کردن
اثرات مثبت و منفی شوکهای رخ داده برای همه متغیرها از فرم تجمعی زیر استفاده
خواهد شد:

Toda-Yamamoto

13
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t

t

t

t

i =1

i =1

i =1

t

t

t

t

i =1

i =1

i =1

i =1

t

t

i =1

i =1

Y t + =  e1+i ,Y t − =  e1−i , E t+ =  e 2+i , E t− =  e 2−i ,
i =1

() 7

Ft + =  e 3+i , Ft − =  e 3−i , K t+ =  e 4+i , K t− =  e1−i
Lt+ =  e 5+i , Lt− =  e 5−i

 -2-3معرفی متغیرها
دادههای مورد تحلیل عبارتند از :رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به عنوان رشد
اقتصادی ( )Yبرحسب قیمت های ثابت سال 1390؛ میزان مصرف انرژی یا انرژی
مصرفی سرانه که برابر است با کیلوگرم نفت ( )Eبر حسب سال پایه 2000؛ نسبت اعتبار
داخلی اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه
مالی ( )Fبر حسب سال پایه 2000؛ برای متغیر حجم سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص (بر حسب قیمت های ثابت سال  )K( )2000و نیروی کار ( )Lبر حسب نفر
میباشد و  D1متغیر دامی مربوط به شکست ساختاری (جنگ تحمیلی) است که کمیت
آن برای سالهایی که کشور در حال جنگ بوده است یک میباشد و برای سایر سالهای
دوره ی مورد نظر صفر درنظر گرفته شده است .سری زمانی متغیرهای مورد نظر به
صورت ساالنه ( 1358تا  )1396از تارنمای بانک جهانی ( )2017و سایت بانک مرکزی
استخراج شده است.

 -4تجزیه و تحلیل نتایج

پیش از تخمین مدل ،الزم است مرتبه ایستایی متغیرها و وجود رابطه بلندمدت بین

آنها مورد مورد ارزیابی قرار گیرد .در این راستا جهت بررسی ایستایی متغیرها از آزمون
دیکی -فولر تعمیمیافته و برای بررسی رابطه بلندمدت از آزمون کرانههای پسران و شین
استفاده شده است.
 -1-4بررسی مانایی دادهها
آزمونهای مانایی عمدتا به منظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجام
میگیرد ،برای جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی متغیرها مانا باشند .در این پژوهش
به منظور استفاده از مدل  NARDLبایستی مطمئن شویم هیچکدام از متغیرها )I(2
نیستند.
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جدول  :1آزمون ريشه واحد ديکي فولرتعميم يافته ()ADF

Table 1: Generalized Dickey Fuller unit root test
متغير

لگاریتم

آزمون ريشه واحد روي سط

LY

آزمون ريشه واحد روي تفاضل

کميت بحراني

احتمال

کميت بحراني

احتمال

مانایی

0/74

0/99

-5/77

0/000

)I(1

رشد

اقتصادی
لگاریتم

LE

0/53

0/98

-7/69

)I(1

0/000

مصرف
انرژی
لگاریتم

LF

0/30

0/97

-4/43

)I(1

0/001

توسعه
مالی
لگاریتم
حجم

LK

-1/03

0/73

- 6/03

)I(1

0/000

سرمایه
لگاریتم

نیروی کار

LL

- 0/75

-5/74

0/81

مأخذ :محاسبات تحقيق

)I(1

0/000

Source: Research calculations

نتایج حاصالالالالالل از جدول ( ،)1بیانگر عدم ایسالالالالالتایی کلیه متغیرها اسالالالالالت .بنابراین از همه
متغیرها یک مرتبه تفاضالل گیری شالد و نتایج نشالان داد که تفاضالل کلیه متغیرها ایسالتا
است.
جدول  :2نتایج آزمون BDS

Table 2: BDS test results
آماره Z

آماره BDS

0/19

0/023

2

3/8

0/076

3

6/2

0/132

4

8/03

0/120

5

0/171

6

6/2

مأخذ :محاسبات تحقيق

)Embedding Dimension (m

Source: Research calculations

در جدول ( )2از آزمون  BDS14بر پسماندهای الگوی  VARبرای بررسی فرض مستقل
بودن متغیرها انجام میشود .اگر این فرض رد شود ،رفتار غیر خطی ممکن است بین
سریها وجود داشته باشد .برای این منظور ابتدا یک الگوی  VARمیان دو متغیر تخمین

Brock Dechert Scheinkman test
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میشود .براساس بررسی حنان -کوئین ،15شوارتز 16و ضریب الگرانژ ،17وقفه بهینه 1
میباشد .سرس آزمون  BDSروی پسماندهای الگوی  VARبه منظور بررسی استقالل
آنها انجام میشود .براساس نتایج بدست آمده از آزمون  Zآزمون در درجه وقفه های 2
تا  ،6فرض متغیرها رد میگردد .این امر بیانگر احتمال وجود رابطه غیرخطی

18

بین

متغیرهاست.
جدول  :3آزمون کرانهها در برآورد نامتقارن

Table 3: Bounds test in asymmetric estimation
آماره آزمون

کرانه یک

کرانه دو

سط خطا

6/50

5/52

3 /66

 1درصد

4/64

4/20

 5درصد

3 /32

2 /36

 10درصد

مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Research calculations

براساس نتایج بدست آمده از جدول ( )3مقدار آماره آزمون  6/50است که از همه کرانه
های فهرست شده در سط یک و دو بزرگتر است و از این رو امکان برقراری رابطه
بلندمدت بین روند افزایشی و کاهشی مصرف انرژی و توسعه مالی وجود خواهد داشت.
 - 4-3نتایج حاصل از برآورد الگوی غیرخطی بلندمدت
جدول  :4نتایج برآورد الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی (برآورد نامتقارن)

روابط بلندمدت (متغیر وابسته= رشد اقتصادی) Y
Table 4: Estimation results Autoregressive Distributed Lag model with
nonlinear distribution intervals (asymmetric estimation) Long-term
)relationships (dependent variable = economic growth Y
ضریب

آماره t

سط احتمال

عرض از مبدا

C

3/15

0/98

0/33

متغیرهای توضیحی
تفاضل شوک منفی

)E_N(-1

0/52

0/73

0/47

تفاضل شوک مثبت

)E_P(-1

-1/32

-2/44

0/024

تفاضل شوک منفی

)F_N(-1

2/85

5/01

0/0001

تفاضل شوک مثبت

)F_P(-1

- 5/32

-3/037

0/006

تفاضل شوک منفی

)K_N(-1

- 2/25

-1/39

0/17

تفاضل شوک مثبت

)K_P(-1

1/81

0/04

0/96

مصرف انرژی
مصرف انرژی
توسعه مالی
توسعه مالی
سرمایه
سرمایه

15

Hannan-Quinn
Schwarz
17
Lagrange multiplier
18
Nonlinear relationship
16
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تفاضل شوک منفی

)L_N(-1

- 0/66

-4/67

0/0001

تفاضل شوک مثبت

)L_P(-1

0/17

2 /69

0/02

متغیر مجازی

( D1جنگ)

0/0064

0/067

0/46

نیروی کار
نیروی کار

مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Research calculations

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود :شوک مثبت مصرف انرژی اثر منفی و
معناداری بر رشد اقتصادی (با ضریب )-1/32دارد ،در مقابل شوک منفی مصرف انرژی
اثر مثبت بر رشد اقتصادی (با ضریب  )0/52دارد ،که نشان میدهد که صرفه جویی در
مصرف انرژی ،نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایران دارد شوک مثبت توسعه
مالی اثر منفی قابل توجهی روی رشد اقتصادی دارد (ضریب قابل توجه  ،)-1/32و هر
گونه شوک مثبت توسعه مالی مانعی در رشد اقتصادی در ایران میشود .عالوه بر این،
شوکهای مثبت و منفی سرمایه اثر ناچیزی بر رشد اقتصادی دارند .هر شوک مثبت به
سرمایه در بلندمدت باعث افزایش سرمایه گذاری مالی در زیرساخت های توسعه
میشود .درنهایت ،رابطه بین شوک مثبت به نیروی کار و رشداقتصادی مثبت و معنادار
است (ضریب  ،)0/17همچنین اثر معنادار شوک منفی نیز تأیید میشود (با ضریب
 .)-0/66تأثیر مثبت افزایش نیروی کار بر رشد اقتصادی نشان میدهد که هر سیاستی
در ایران که هدف آن افزایش اشتغال زایی است ،فعالیتهای مصرف و سرمایه گذاری
را تحریک میکند و به رشد اقتصادی کمک میکند .در مقابل ،شوک منفی در نیروی
کار فعالیتهای مصرف و سرمایهگذاری را کاهش میدهد و در نتیجه باعث کاهش رشد
اقتصادی در بلندمدت میشود .یافتههای این تحقیق نتایج اوه و لی ،)2004( 19آپرجیس
و پین ،)2010( 20مهرآرا و همکاران ( )1395و شهباز و همکاران )2017( 21را تأیید میکند.
به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی از متغیر مجازی
استفاده کرده ایم که مقدار این متغیر برای سال های جنگ  1و در سال های دیگر مقدار
صفر را اختیار کرده است .این متغیر مجازی را  D1نامیده ایم و در سط  0/95معنادار
نیست.

19

Oh & Lee
Apergis & Payne
21
Shahbaz & et al
20
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 -4-4نتایج حاصل از برآورد الگوی غیرخطی کوتاه مدت
جدول  :5نتایج برآورد الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی (برآورد نامتقارن) روابط
کوتاه مدت (متغیر وابسته= رشد اقتصادی )Y

Table 5: Estimation results Autoregressive Distributed Lag model with
nonlinear distribution intervals (asymmetric estimation) Short-term
)relationships (dependent variable = economic growth Y
ضریب

آماره t

سط احتمال

تفاضل شوک منفی

DE_N

-0/043

-3/38

0/005

متغیرهای توضیحی

شوک منفی مصرف

)DE_N(t-1

- 0/069

-1/19

0/26

شوک منفی مصرف

)DE_N(t-2

-0/087

-1/48

0/14

تفاضل شوک مثبت

DE_P

- 0/052

-2/98

0/012

شوک مثبت مصرف

)DE_P(t-1

0/019

1/85

0/15

شوک مثبت مصرف

)DE_P(t-2

0/18

3 /96

0/002

تفاضل شوک منفی

)D_N(F

1/29

2 /68

0/023

تفاضل شوک مثبت

)D_P(F

-1/52

-3/25

0/002

تفاضل شوک منفی

)D_N(K

1/18E-9

3/46

0/003

شوک منفی سرمایه با

))D_N(K(t-1

3/58E-10

1/83

0/09

شوک منفی سرمایه با

))D-N (K(t-2

1/14E-9

4/89

0/0012

تفاضل شوک مثبت

)D_P(K

2/14E-10

0/70

0/48

شوک مثبت سرمایه با

))D_P(K(t-1

- 2/28E-10

-0/65

0/47

شوک مثبت سرمایه با

))D-P (K(t-2

-7/04E-10

-2/45

0/03

تفاضل شوک منفی

)D_N(L

-0/041

-4/41

0/0081

تفاضل شوک مثبت

)D_P(L

0/0012

0/38

0/82

شوک مثبت نیروی کار

)D_P(L(t-1

- 0/023

-3/25

0/0026

شوک مثبت نیروی کار

)D_P(L(t-2

0/021

3/60

0/0025

متغیر مجازی

( D1جنگ)

-0/091

-1/39

0/35

مصرف انرژی

انرژی با وقفه 1
انرژی با وقفه 2
مصرف انرژی
انرژی با وقفه 1

انرژی با وقفه 2
توسعه مالی
توسعه مالی
سرمایه
وقفه 1
وقفه 2

سرمایه
وقفه 1

وقفه 2
نیروی کار
نیروی کار
با وقفه 1

با وقفه 2
R2

0/97

Adj_R2

0/94

مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Research calculations
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همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود :شوک منفی مصرف انرژی باعث کاهش
رشد اقتصادی در کوتاهمدت میشود (ضریب )-0/043که حتی اثرات وقفهای دو دوره
قبل نیز بازهم اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت (ضرایب به ترتیب -0/069
و .)-0/87این نتایج نشان میدهدکه تالش تولیدکنندگان ،برای کاهش مصرف انرژی
باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاهمدت میشود که مشابه یافته شهباز وهمکاران
( )2017است .شوک مثبت مصرف انرژی نیز اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد
گذاشت (ضریب  ،)-0/052اما اثرات وقفهای دو دوره قبل این اثر مثبت میشود (ضرایب
به ترتیب 0/019و  .)0/18شوک منفی در توسعه مالی به طور مثبت در ارتباط با رشد
اقتصادی (ضریب  )2/85است .این یافته نشان میدهد که هر شوک منفی توسعه مالی
نقش مهمی در رشد اقتصادی بلندمدت ایران دارد .یافتههای شهباز و همکاران ()2017
را تأیید میکند .شوک مثبت توسعه مالی اثرات منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی
دارد با ضریب معناداری  1/52می باشد بدین معنا که هر شوک مثبت به توسعه مالی
موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود .همین امر موجب کاهش مصرف و
کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری
میشود .در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته
به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است .این ناکارآمدی در
استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است .از سوی دیگر ،اتکا
به درآمدهای نفتی باال و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری
بدون توجه به مالحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری
و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده
است .شوک منفی سرمایه در دورههای قبل نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و باعث
محرکی برای رشد کشور میشود (ضرایب به ترتیب  .)1/14 ،3/58 ،1/18شوک مثبت به
سرمایه در وقفه  0باعث رشد اقتصادی به مقدار 2/14میشود ولی در دوره قبل اثر منفی
بر رشد اقتصادی گذاشته است (به ترتیب ضرایب -2/28و  )7/04و در نهایت شوک منفی
نیروی کار اثری منفی با مقدار  -0/041اماشوک مثبت در نیرویکار در وقفه 0اثر مثبت
 0/0012اما کوچکی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره قبلی به مقدار بسیار کمی باعث
کاهش رشد اقتصادی در دوره کنونی می شود؛ شوک مثبت در دوره قبل تر از آن نیز
مثبت و با اثرگذاری بسیار جزئی است (به ترتیب  -0/023و  .)0/021و آماره آزمون برای
متغیر ( D1متغیر مجازی جنگ) نشان داد که در سط  0/95معنادار نمی باشد .یعنی
جنگ طی دوره مورد مطالعه تاثیر بر شدت مصرف انرژی و توسعه مالی روی رشد
اقتصادی ندارد.
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-4-5آزمونهای تشخیصی غیر خطی
جدول  :6آزمونهای تشخیصی غیر خطی

Table 6: Nonlinear diagnostic tests
آماره آزمون

سط احتمال

آزمون خودهمبستگی بریوش-گادفری

0/51

0/67

آزمون ناهمسانی واریانس بریوش-پاگان -گادفری

0/84

0/62

آزمون نرمال بودن جمالت پسماند (جارک برا)

0/83

0/72

مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Research calculations

در جدول ( )6آزمونهای تشخیصی آورده شده که آزمون  LMعدم وجود خودهمبستگی
در مدل را تائید مینماید .آزمون نرمالیتی نیز مورد پذیرش میباشد جهت بررسی وجود
ناهمسانی واریانس در مدل نیز از آزمون وایت استفاده شده است .آزمون وایت 22عدم

وجود ناهمسانی در مدل را نشان میدهد.
نمودار  :1آزمون پسماند تجمعی و آزمون پسماند مجذور

Figure 1: Cumulative Sum test and squared residuals test

مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Research calculations

نتایج آزمونهای  CUSUMو  CUSUMSQبرای بررسی ثبات ضرایب برآورد شده و
آزمون پایداری ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت در طول زمان در نمودار ( )1آورده شده
است .از آنجا که در هر دو آزمون ،آمارهها در داخل فواصل اطمینان  95درصد قرار
دارند فرض صفر مبنی بر ثبات ضرایب پذیرفته شده و در سط معنی داری  5درصد
نتایج به دست آمده قابل اتکا و معتبر است.
 -5نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی
این پژوهش با استفاده از روش تخمین  NARDLدر دوره  1358تا  1396بررسی شد و
به این نتایج دست یافت که صرفهجویی در مصرف انرژی در ایران در بلندمدت رشد
اقتصادی را افزایش میدهد در حالی که در کوتاه مدت اثر منفی بر رشد دارد .ناکارا
بودن مصرف انرژی و قیمت گذاری نادرست انرژی در ایران ،مصرف انرژی اثر مثبتی بر
Whaite
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رشد اقتصادی در کوتاه مدت ندارد .بهبود توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت اثری
منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالیکه شوک منفی به آن در بلندمدت رد میشود
ولی در کوتاه مدت رابطه معنادار و مثبتی با رشد اقتصادی دارد؛ با توجه به نتایج بدست
آمده از تحقیق میتوان اظهار داشت که توسعهی مالی بتواند زمینه ی مناسب برای
تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش کارایی سرمایه گردد .به عبارت
دیگر کانال اصلی تاثیرگذاری و انتقال مثبت از توسعهی مالی به رشد اقتصادی ،در
مقایسه بیشتر ،از طریق افزایش کارایی سرمایه است تا افزایش سرمایه گذاری .در این
صورت می توان انتظار داشت که حتی در جامعه ای توسعه ی مالی حجم پس انداز را
کاهش دهد ،اما منجر به افزایش کارایی سرمایه شود میتواند رشد اقتصادی را افزایش
دهد و برعکس ،اگر در کشوری توسعهی مالی منجر به افزایش حجم پس انداز و سرمایه
گذاری شود ،اما نتواند افزایش کارایی سرمایه را فراهم سازد ،نمی تواند رشد اقتصادی
را تحت تاثیر قرار دهد و این مهم میبایست در تدوین سیاست های کالن اقتصادی که
هدف آن توسعه ی مالی است مورد توجه سیاست گذاران این کشورها قرار گیرد .عالوه
بر این نتایج نشان داد که شوکهای مثبت و منفی سرمایه در بلندمدت و در کوتاه
مدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ که بیانگر آن است که همانطور که
سرمایه داخلی عامل رشد اقتصادی است ،رشد اقتصادی نیر به رشد موجودی سرمایه
داخلی منجر خواهد شد .در نتیجه توجه هر چه بیشتر به سرمایه گذاری خصوصی و
انباشت سرمایه داخلی به عنوان عاملی بسیار مهم در رشد اقتصادی مورد نظر است.
بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد میشود:
با توجه به اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی بر کاهش رشد
اقتصادی توصیه میشود دولت در اجرای سیاست های محدود کننده مصرف انرژی
اقدام نماید و سعی در کاهش مصرف بخش های غیرتولیدی و محدودیت کمتری برای
بخش های تولیدی اجرا نماید .از این طریق سیاست گذاران میتوانند ضمن دستیابی
به کاهش مصرف انرژی در بلندمدت شاهد افزایش رشد اقتصادی شوند .همچنین با
توجه به اثر شوک مثبت توسعه مالی که اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد به
سیاستگذاران پیشنهاد میشود که دولت نظارت دقیقتری را بر استفاده از تسهیالت
اعطایی بانک ها در جهت افزایش تولید انجام دهد.
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