فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

سال ششم ،شماره  ،21بهار  ،1397صفحات 81 –107

علی اسدی

استاديار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
A.Asadi35@yahoo.com
سید میثم اسماعیلی

کارشناس ارشد پارک علم و فناوری استان آذربايجان غربی (نويسنده مسئول)
mex460@yahoo.com
فرجاد بخشور

مربی مؤسسه آموزش عالی ارومیه ،گروه اقتصاد مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه
f.bakhshoor@afagh.ac.ir
عسل صادقپور

دانشجوی دکتری سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربی ،دانشگاه ارومیه
asall.sadeghpour@gmail.com

چندین سال است که مسئله آلودگی آبوهوا به طور جدی مطرح شدده و ذهدن سیاسدتمددارا ،،دولتمدردا ،و حتدی
عموم مردم را درگیر کرده است .از این رو ،بر آ ،شدیم تا به بررسی ارتباط میا ،مصرف انرژی ،توسدهه مدالی ،رشدد
اقتصادی ،قیمت انرژی و شهرنشینی طی دوره  2016 - 1970با به کارگیری رهیافت آزمو ،کراندههدا و کداربرد آ ،در
مدل های خودرگرسیو ،با وقفههای توزیهی ( )ARDLبپردازیم .نتایج برآورد مدل ،بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسدهه
مالی ،رشد اقتصادی و شهرنشینی و تأثیر منفی قیمت نفت در بلندمدت بر مصرف انرژی اسدت .همچندین ،در کوتداه-
مدت شاهد رابطه علیت از سمت توسهه مالی به مصرف انرژی هستیم .بنابراین نتایج مبین لزوم توجه سیاستگذارا ،به
سرمایهگذاری برای افزایش توسهه مالی در کشور است ،تا این سرمایهگذاری در جهدت بدهکدارگیری از تکنولدوژی
جدید استفاده از انرژی صورت پذیرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزافزو ،به انرژی باشد و هم آلودگی محیط
زیست کنترل شود.
طبقهبندی Q20,C32,O53 :JEL
واژگا ،کلیدی :مصرف انرژی ،شاخص توسهه مالی ،ARDL ،قیمت انرژی و شهرنشینی.
* تاریخ دریافت 1396/8/1 :تاریخ پذیرش1397/1/28 :
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 .1مقدمه
به منظور پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مردم ،ما نیاز به تولید بیشتر داریم .تئوریهدای اقتصدادی
نشا ،میدهند سیاستهایی که در جهت تقویت بخش مالی به کار گرفته میشود ،موجد کداهش
می شود که در نتیجه آ ،مصرف انرژی بیشتر میشود .از طرفی ،با افزایش وابسدتگی جوامد بشدری
به انرژی و نقش و اهمیت این منب کمیاب در چرخه اقتصادی کشور ،تهیین عوامل مؤثر بر مصرف
انرژی مورد توجه سیاست گذارا ،و اقتصاددانا ،بوده است .ایدن امدر باعد

شدکلگیدری مطالهدات


بسیاری پیرامو ،مصرف انرژی شدده اسدت ایدن مطالهدات بده بررسدی نقدش رشدد تولیدد ناخدالص
داخلی ،قیمت انرژی ،رشد جمهیت ،رشد شهرنشینی و قیمت نفت بر مصرف انرژی پرداختهاند.
در ادبیات تجربی ،متغیرهای کنترلی متفاوتی برای بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی مدورد
استفاده قرار گرفته است .رشد اقتصادی ،رشد جمهیدت ،شهرنشدینی ،صدنهتی شدد ،،توسدهه مدالی،
قیمت انرژی و  ...از عوامل مهمی هستند که در مطالهات مربوط به عوامل مؤثر بدر تقاضدای اندرژی
به کار گرفته شدهاند (محمدزاده و همکارا .)1392 ،،مطالهات نشا ،میدهد کده رشدد اقتصدادی و
رشد جمهیت و به دنبال آ ،،رشد جمهیت شهرنشین از عوامل کلیددی در افدزایش تقاضدای اندرژی
هستند (اسالم و همکارا .)2011 ،1،توسهه مالی نیز میتواند دو اثر متضاد داشته باشدد از ید

سدو

میتواند با تأثیر بر رشد اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی و از سوی دیگر بدا بهبدود کدارایی
در مصرف انرژی سب کاهش تقاضای اندرژی شدود (شدهباز و لدین .)2012 ،2امدروزه مطالهدات و
پژوهشهای انجام گرفته در سطح دنیا نشا ،داده است که روند شتابا ،توسهه اقتصادی و صدنهتی در
کشورهای جها ،،تا حدود زیادی به سدطح مصدرف حامدلهدای اندرژی ارتبداط مدییابدد و اندرژی
بیشترین سهم را در فهالیتها و تجارت جهانی به خود اختصاص داده است (زعیم.)1396 ،

1. Islam et al
2. Shahbaz and Lean
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بنابراین ما در این مطالهه به بررسی ارتباط میا ،مصرف انرژی ،توسدهه مدالی ،رشدد اقتصدادی،
قیمت انرژی و شهرنشینی طی دوره  2016 -1970با به کارگیری رهیافت آزمو ،کرانهها و کداربرد
آ ،در مدل های خودرگرسیو ،برداری با وقفههای توزیهی ( )ARDLمیپردازیم .بدر اسدا

نتدایج

گدذاری بدرای افدزایش توسدهه مدالی در ایدرا ،توصدیه مدیشدود تدا ایدن سدرمایهگدذاری در جهدت
به کارگیری از تکنولوژی جدید در راستای استفاده از انرژیهای پاک صورت پذیرد تا هم کشدور
بتواند پاسخگوی نیاز روزافزو ،به انرژی باشد و هم آلودگی محیط زیست بیشازپیش کنترل شود.

 .2مبانی نظری و ادبیات موضوع
انددرژی بدده عنددوا ،یکددی از مهددمتددرین عوامددل تولیددد و همچنددین بدده عنددوا ،یکددی از ضددروریتددرین
محصوالت نهایی ،جایگاه ویژهای در رشد اقتصادی کشورها داراست .با توجه به اینکده اندرژی در
ایرا ،به عنوا ،یکی از عوامل مؤثر بر رشد مطرح است ،شددت مصدرف اندرژی مدیتواندد موجد
تحری

فهالیتهای اقتصادی شده و به عنوا ،نهاده مهم در کنار سایر نهدادههدای تولیددی موجد

رشد ارزش افزوده فهالیتهای صنهتی شود .از سوی دیگر ،رشد بخشها و فهالیتهای مختلف به-
ویژه فهالیتهای صنهتی نیازمند رشد مصرف انرژی است ،لذا بدرای افدزایش سدطح رفداه جامهده و
تسری در رشد اقتصادی بایستی انرژی مورد نیاز بخشهدا و فهالیدتهدای مختلدف اقتصدادی تدأمین
شود (بهبودی و همکارا .)1387 ،،بر اسا

مطالهات آکیل و بات )2001( 1برای پاکستا ،،گوش

2

( )2002برای هندد ،موریموتدو و هدو  )2004( 3بدرای سدریالنکا ،آلتیندای و کدارااووللو،)2005( 4
آنگ )2008( 5بدرای مدالزی ،ابوبددر و ابدوقر )2008( 6،بدرای مصدر ،بدود ،و پدای )2009( 7بدرای
1. Aqeel and Butt
2. Ghosh
3. Morimoto and Hope
4. Altinay and Karagol
5. Ang
6. Abu-Bader, and Abu-Qarn
7. Bowden and Payne
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آمریکددا ،اودهیددامبو )2009( 1بددرای تانزانیددا ،هددالیچی اوللددو )2009( 2بددرای ترکیدده ،موستاسددکو و
همکارا )2011( 3،برای رومانی ،بین )2011( 4برای ویتنام این نتیجه به اثبات رسیده است که رشدد
اقتصادی باع

رشد در تقاضای انرژی میشود.

این امر نقش برجسته بازارهای مالی را گوشزد می کند (موتمنی .)1388 ،تنوع راه های تدأمین مدالی
دروازه های حرکت به سمت رشد اقتصادی را وسی تر کرده است .اما دوگانگی در این امدر وجدود
دارد این متغیر اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به درآمد ملدی کشدور و یدا راه هدای تدأمین
مالی هزینه ها و بودجه دولت ،مدی تواندد اثدرات مختلفدی بدر میدزا ،رشدد اقتصدادی کشدور بگدذارد
(سادورسکی .)2010 ،5هدف اصلی سیاستگذارا ،از چنین تغییراتی تحری

رشد اقتصادی است.

اما مطالهات انجام شده در این زمینه نشا ،می دهد کده توسدهه مدالی الزامدا منجدر بده رشدد اقتصدادی
نمی شود .در مورد نقش توسهه مالی در زمینه رشدد اقتصدادی مدی تدوا ،چندین تقسدیم بنددی داشدت
(جلیلی و فریدا:)2011 ،6،
توسهه بازارهای مالی از دو شیوه اثر سطح و اثر کارایی با افزایش در سرمایهگدذاری ،موجد
افزایش رشد اقتصادی میشود .اثر سطح نشا ،میدهد که توسهه بخش مالی مناب را از پدروژههدای
ناکارآمد به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت میکند .اثدر کدارایی نیدز نشدا ،مدیدهدد کده بدا
توسهه بازارهای مالی تنوع و نقدینگی افزایش مییابد و مناب به سمت پدروژههدای بدا بدازدهی بداال
هدایت میشوند .این دو اثر موج افزایش در سرمایهگذاری و رشد اقتصاد شده ،در نتیجه توسدهه
بازار مالی با رشد تقاضای انرژی همراه است (ابراهیمی و آل مراد.)1391 ،

1. Odhiambo
2. Halicioglu
3. Mutascu and Shahbaz and Kumar Tiwari
4. Binh
5. Sadorsky
6. Jalil, and Feridun
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توسهه مالی میتواند بیانگر توا ،جذب سرمایه خارجی بده داخدل کشدور باشدد کده ایدن خدود
سب بهبود وضهیت تحقیق و توسهه می شود .این امر به نوبه خود می تواند رشد اقتصادی را افزایش
داده و از این رو ،بر مصدرف اندرژی نیدز اثدر بگدذارد (فرانکدل و رومدر )1999( 1آندگ ( )2008و
در کشورهای در حال توسهه ممکن است از طریق توسهه مالی به تکنولوژی جدید که اندرژی
کمتری نیازمند است دست یافت( .بیردسل و ویلر )1993( 4فرانکل و رز))2002( 5
بیا ،دیگر رابطه بین شاخص توسهه مالی و مصرف انرژی نیز بیانگر این امدر اسدت کده توسدهه
مالی ممکن است منجر به افزایش فهالیت صنهتی شود که این امدر بده نوبده خدود منجدر بده افدزایش
مصرف انرژی می شود( .داسگوپتا و همکارا )2001( 6،سادورسدکی )2010( 7ژاندگ.))2011( 8
توسهه مالی یکی از ویژگیهای بارز کشورهای در حال توسهه است و گسترش فهالیدتهدای بدازار
مالی میتواند نشدانهای از شدکوفایی اقتصدادی باشدد .شدکوفایی اقتصدادی باعد افدزایش اطمیندا،
مصدرفکنندددگا ،و تولیدکننددگا ،و شددفافیت فهالیددتهدای اقتصددادی مددیشدود .در شددرایط ثبددات
اقتصادی ،تولید و تقاضای کاالهای اساسی و عمده مانندد خدودرو و لدوازم مندزل کده بیشدتر اندرژی
مصرف میکنند افزایش خواهد یافت گذشته از این امر توسدهه فهالیدتهدای مدالی باعد کداهش
ریس

و افزایش تنوع آ ،برای عوامل اقتصادی و دسترسی آسا،تر و کدمهزیندهتدر بده منداب مدالی

جهت گسترش فهالیتهای تولیدی و مصرف انبوه که مصرف انرژی را تحت تدأثیر قدرار مدیدهدد
خواهد شد.

1. Frankel, and Romer
2. Madsen.et al
3. Rao
4. Birdsall, and Wheeler
5. Frabkel and Rose
6. Dasgupta et al
7. Sadorsky
8. Zhang
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به طور کلی می توا ،این گونه بیا ،کرد که توسهه مدالی بدا اثرگدذاری مثبدت در بدازار سدهام و
شرکتهای خصوصی و بهینهسازی ساختار داراییهدا و بددهیهدا بدرای خریدد تأسیسدات جدیدد و
سیاستگذاری و سدرمایهگدذاری در پدروژههدای جدیدد ،متهاقبدا موجد افدزایش مصدرف اندرژی
رشد و تحقیق و توسهه در کشور و مهیار قرار داد ،توسهه پایددار باشدد .بدا ایدن بیاندات اثرگدذاری
شاخص توسهه مالی به عنوا ،ی

متغیر اقتصادی بر مصرف انرژی قابل بررسدی مدیشدود .افدزایش

سهم بخش صنهت از ارزش تولید ناخالص داخلی به مهنی انرژی بیشتر به منظور افزایش تولید بوده
و هرقدر که رشد اقتصادی سری تر باشد تقاضا برای انرژی هم سری تر خواهد بود( .شهباز و لدین،1
 .)2012چنانچه گزارش شده است که رشد صنهتی به وجود آمده در چین با تقاضای باال با مصرف
انرژی مرتبط است (جیانگ ،گائو.)2007 ،2
شهرنشینی یهنی اجتماع جمهیت که هم علت و هم مهلول افزایش فهالیت های اقتصادی اسدت.
یکی از مهم ترین پدیدههای جمهیتی حاصدل از توسدهه اقتصدادی و صدنهتی شدد ،کشدورها ،رشدد
سری شهرها و جمهیت شهرنشین است (صفوی .)1378 ،مهدم تدرین عداملی کده موجد

مهداجرت

جمهیت و نیروی کار روستایی میشود ،تمرکز کارخانه ها و شرکت های تولیدی در مراکز شدهری
است .از دید مایکل تودار و تصمیم به مهاجرت از روستا به شهر ،برآیند عملکدرد دو متغیدر اصدلی
دف و جذب است .ایدن دو متغیدر عبارتندد از :تفداوت چشدمگیر درآمدد شدهر و روسدتا ،و احتمدال
دستیابی به کار در شدهر (تدودارو .)1382 ،بندابراین بده هدر حدال شهرنشدینی جدز الینفد

توسدهه

اقتصادی است که شامل بسیاری از تغییرات ساختاری در سراسر اقتصاد بوده و تأثیر مهم بر مصرف
انرژی دارد .در مورد رابطه بین جمهیدت شهرنشدینی و مصدرف اندرژی دو دیددگاه متفداوت وجدود
دارد دیدگاه اول اشاره میکند که تأثیر افزایش جمهیت شهری بر مصرف انرژی مثبت است زیرا

1. Shahbaz and Lean
2. Jiang and Gao
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با افزایش شهرنشینی استفاده از زیرساخت ها ،حمل ونقل و اندرژی افدزایش مدییابدد و نیدز انتقدال از
کشاورزی به صنهت نیز باع افزایش تقاضا برای انرژی میشود.
رشد فهالیتهای صنهتی در مناطق شهری با انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی همراه است.
نتیجه این امر واردات محصوالت کشاورزی است .از طدرف دیگدر ،اجدرای اسدتراتژی جدایگزینی
واردات مستلزم استفاده از فناوری های نوین و ماشینآالت در بخش کشاورزی است که نتیجه ایدن
امر افزایش سرانه مصرف انرژی و همچنین مصدرف بده ازای هدر واحدد تولیدد در اثدر شهرنشدینی و
درنهایت افزایش تقاضای انرژی است.
اما دیدگاه دوم تأکید میکند که فرهنگ شهرنشینی باع

میشود تا مصرف انرژی در شهرها

نسبت به روستاها بهینهتر شود .در نتیجه رابطه بین رشد جمهیت و مصرف انرژی نامهلوم است
(لوی.)2009 ،1
کشورهای موسوم به کمتر توسههیافته یا در حال توسهه به اقتضای سطح توسههای خود از نظدر
سطح مهارت ،کارایی عوامل تولید ،نهادهدای اجتمداعی و سیاسدی (دموکراسدی) ،صدنهتی شدد ،و
درآمد در درجات گوناگو ،قرار دارند .لذا این کشورها به لحاظ مصرف انرژی نیز بسیار متفاوتند.
به طور کلی کشورهای در حدال توسدهه بده نسدبت جمهیتدی کده دارندد بسدیار کمتدر از کشدورهای
توسههیافته انرژی مصرف می کنند (ملکی .)1389 ،یکی از دالیل عمده تفاوت مصدرف اندرژی در
این کشورها مصرف سوخت لیرتجاری آ،هاست( .پاچاری.)1992 ،2

 .3پیشینه پژوهش
چانگ )2015( 3در مقالهای به بررسی تأثیرات لیرخطی توسهه مالی و درآمد بر مصرف اندرژی بدا
استفاده از رگرسیو ،آستانه پانلی بدرای  53کشدور طدی دوره  2008 -199پرداختده اسدت .در ایدن

1. Lui
2. Pachauri
3. Shu-Chen Chang
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مطالهه کشورها به دو دسته درآمد باال و درآمد لیر باال تقسیمبنددی شددند .نتدایج نشدا،دهندده ایدن
موضوع است که مصدرف اندرژی بدا افدزایش درآمدد در بازارهدای نوظهدور و اقتصدادهای در حدال
توسهه افزایش می یابد در حالی که در اقتصادهای پیشرفته مصرف انرژی با افزایش درآمدد ،فراتدر
مالی افزایش مییابد.
ضیائی ( )2015به بررسدی تدأثیر شداخص هدای توسدهه مدالی بدر مصدرف اندرژی و انتشدار  CO2در
کشورهای اروپایی ،آسدیای شدرقی و اقیانوسدیه بدا اسدتفاده از مددل پاندل خدود رگرسدیو ،بدرداری
) (PVARطی دوره  2011 -1989پرداخته اسدت .در مدورد کشدورهای آسدیای شدرقی و اقیانوسدیه
طول ساعات روزانه بر میزا ،مصرف انرژی تأثیر بسزایی دارد.
شهباز و همکارا )2013( 1،در مقالهای به بررسی وجود رابطه پویا میا ،مصرف انرژی ،توسدهه
مالی و رشد اقتصادی در کشور لبنا ،طی دوره  2010 -1993پرداخته اند .نتایج نشدا ،مدی دهدد کده
توسهه مالی و مصرف انرژی ،کم

به رشد اقتصادی در لبنا ،است و توصیه میکند برای مواجهده

با تقاضای رو به افزایش برای انرژی ،روند سرمایه گذاری در بخش انرژی را افدزایش داده و بسدیار
مطلوب است و به منظور افزایش اعتمداد سدرمایه گدذارا ،لبندا ،و همچندین جدذب سدرمایه گدذاری
خارجی بیشتر باید اعتمادسازی کند.
اسالم و همکارا )2013( 2،به رابطه توسهه مالی و مصرف انرژی در مالزی با اسدتفاده از روش
 ARDLپرداخته است .نتایج نشا ،می دهد که رشد اقتصادی و توسدهه مدالی ،مصدرف اندرژی را در
کوتاه مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار داده است اما رابطه میا ،جمهیت و انرژی تنها در بلندمدت
مهنادار است.

1. Shahbaz and Abosedra and Rashid Sbia
2. Islam, and Shahbaz, and Alam
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سوالریم و همکارا )2013( 1،به بررسی وجود رابطه میا ،رشد اقتصادی ،شهرنشینی و مصرف
برق در دوره زمانی  2010 -1971در آنگوال پرداختهاندد .نتدایج مؤیدد وجدود رابطده دوطرفده میدا،
مصرف برق ،رشد اقتصادی ،شهرنشینی است و توصیه به سرمایهگدذاری بدرای تولیدد بدرق در ایدن
گروکل و الچ )2012( 2در بررسی خود برای یافتن رابطه میا ،مصرف برق و تولیدد ناخدالص
داخلی در لهستا ،به وجود ی

رابطه علیت مستقیم میا ،این دو متغیر رسیدند.

شهباز و لین )2012( 3در بررسی رابطه میا ،رشد اقتصادی ،شهرنشینی و صدنهتی شدد ،تدون
با تقاضا برای انرژی با استفاده از روش  ARDLتأیید میکند که رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مابین
متغیرهای مدل وجود دارد.
خرسندی و همکارا )1394( ،به بررسی اثر توسهه مدالی بدر مصدرف اندرژی بدا روش گشدتاورهای
تهمیم یافته (منتخبی از کشورهای در حال توسهه نفتی و لیرنفتی) پرداختهاندد .نتدایج بدرآورد نشدا،
داد که تولید ناخالص داخلی سدرانه در کشدورهای لیرنفتدی نسدبت بده کشدورهای نفتدی اثدر مثبدت
بزرگ تری بر مصرف سرانه انرژی دارد .متغیر قیمت نفت در کشدورهای در حدال توسدهه لیرنفتدی
نسبت به کشورهای در حال توسهه نفتی اثر منفی بزرگتری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد.
فرازمند و همکارا )1394( ،به بررسی ارتباط بین توسهه مالی ،رشد اقتصادی و مصدرف اندرژی در
ایرا ،،با رویکرد آزمو ،باند و علیت تدودا و یامداموتو طدی دوره  1389 -1355پرداختدهاندد .نتدایج
نشا ،میدهد شاخصهای توسهه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیصیافته به بخدش خصوصدی بده
تولید ناخالص داخلی ،حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم مهامالت بازار بدور  ،بده
همددراه رشددد اقتصددادی دارای رابطدده بلندمدددت بددا مصددرف انددرژی بودنددد و همچنددین رابطدده علیددت
ی

طرفه از توسهه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید میکنند.

1. Solarin and Shahbaz
2. Gurgul, and Lach
3. Shahbaz, and Lean
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مهدوی و امیربابایی ( )1394به بررسی اثر توسهه مالی بدر کیفیدت محدیط زیسدت در ایدرا ،بدا
بهکارگیری مدل خودرگرسیو ،با وقفه های توزیهی ) (ARDLطی دوره  2007 -1973پرداختهاند.
بر اسا

نتایج این تحقیق ،ضری

میزا ،انتشار دیاکسید کربن با توسهه مالی است .لذا بده ازای سدطوح بداالتر توسدهه

مالی ،میتوا ،انتظار کاهش انتشار دیاکسید کربن را داشت.
اسدی و اسماعیلی ( )1392در مقالهای به بررسی وجود رابطه پویا میا ،مصرف انرژی و توسهه
مالی در ایرا ،طی دوره  1391 -1349بدا بدهکدارگیری رهیافدت آزمدو ،کراندههدا و کداربرد آ ،در
مدل های خودرگرسیو ،با وقفههای توزیهی ) (ARDLپرداختهاند .نتایج برآورد مدل ،بیدانگر تدأثیر
مثبت رشد اقتصادی ،شاخص توسهه مالی ،شاخص صنهتی شد ،و شهرنشینی بر مصرف اندرژی در
بلندمدت است .همچنین ،بر اسا

نتایج آزمو ،علیت گرنجری رابطه علیت کوتاه مددت از توسدهه

مالی به مصرف انرژی پذیرفته می شود که با توجه به نوع عالمت این رابطه مدی تدوا ،بده ایدن نتیجده
رسید که با رشد توسهه مالی در ایرا ،،مصرف انرژی افزایش می یابد .بنابراین ضمن سرمایهگذاری
برای افزایش توسهه مالی در ایرا ،توصیه می شود تا این سدرمایهگدذاری در جهدت بدهکدارگیری از
تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پذیرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیداز روزافدزو ،بده
انرژی باشد و هم آلودگی محیط زیست کنترل شود.
قنبری و همکارا )1391( ،به بررسی رابطه بدین مصدرف اندرژی و شهرنشدینی بدا بده کدارگیری
روش  ARDLدر ایرا ،پرداختهاند نتدایج بدرآورد نشدا ،مدی دهدد کده در ایدرا ،،رابطده بلندمددت و
پایداری بین مصرف انرژی ،تولید ناخالص داخلی ،شهرنشدینی و قیمدت اندرژی وجدود داشدته و در
کوتاهمدت و بلندمدت رابطه مثبتی بین مصرف انرژی و شهرنشینی وجود دارد .نتایج آزموECM ،

نیز نشا ،داده است که کمتر از سه دوره طول می کشد تا خطای تهادل کوتاهمددت اصدالح شدود و
مدل به تهادل بلندمدت خود بازمیگردد.

به طور کلی با بررسی مطالهات منتخ فوق ،به این نتیجه مدیتدوا ،رسدید کده موضدوع مدورد
بح در این پژوهش از مباح بهروز در مطالهات محققا ،جهدا ،اسدت کده در مطالهدات داخلدی
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برای اقتصاد ایرا ،مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین بررسی نقدش تدأثیر متغیرهدایی همچدو،
شهرنشینی و قیمت انرژی بر مصرف انرژی در ایرا ،،با توجده بده اینکده کشدورما ،ید

کشدور در

حال توسهه است ،امری ضروری برای سیاستگدذارا ،اسدت کده در ایدن پدژوهش بده آ ،پرداختده

 .4روششناسی پژوهش
 .1-4معرفی متغیرهای تحقیق
جهت ارائه ی

تصویر کلی از اقتصاد کال ،کشور و قدرت توضیح دهندگی باالی مددل تخمیندی

از متغیرهای :میزا ،مصرف انرژی یا هما ،انرژی مصرفی سرانه که برابدر اسدت بدا کیلدوگرم نفدت

1

( ،)ENCنسبت اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی 2به عنوا ،شاخص
توسهه مالی ( ،)FDتولید ناخالص داخلی واقهی سرانه 3به عنوا ،شاخص رشد اقتصدادی (،)GDPC
قیمت نفت بر حس دالر 4به عنوا ،شاخص قیمت انرژی ( )Eو نسبت جمهیت شهری بده جمهیدت
کل 5به عنوا ،شاخص شهرنشینی (.)URB
) 𝑡𝐵𝑅𝑈 𝐸𝑁𝐶𝑡= f (𝐹𝐷𝑡, 𝐺𝐷𝑃𝐶𝑡 , 𝐸𝑡 ,

با توجه به نتایج برآوردهای مختلف از مدل و مطالهات سادورسکی ( )2010و شدهباز ( )2012ایدن
ادعا به اثبات میرسد که مدل لگاریتمی بهتدرین نتدایج را بده مدا ارائده مدیدهدد بندابراین از تمدامی
متغیرهای مدل لگاریتم طبیهی گرفته میشود.
سپ

به ازای هر تهریف از عوامل مؤثر بر مصرف اندرژی ،بدا اضدافه کدرد ،عدر

از مبدد و

جمله خطا به تاب  ،از قرار زیر است:
LENC = a0 + a1 LFD + a2 LGDPC + a3 LE + a4 LURB + Ut

1. Energy consumption is measured by total energy consumption per capita (kg of oil
equivalent).
2. Domestic credit to private sector as share of GDP
3. Real GDP per capita
4. Oil Price in Dollar Terms
5. Urban population as share of total population
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 .2-4تعریف متغیرهای مورد مطالعه
تمامی سری های زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سایت رسمی بان

جهانی اخذ شدده و بده

صورت زیر تهریف میشوند:
طی بازه مورد مطالهه ،به پیروی از مطالهههدای قبلدی صدورت گرفتده ،قیمدت نفدت بدر حسد دالر
جایگزین قیمت انرژی شده است که اطالعات مربوط به قیمت نفت از آژان

بینالمللدی اندرژی و

اداره اطالعات وزارت انرژی آمریکا استخراج شده اسدت .بدا توجده بده اینکده کشدور ایدرا ،عضدو
کشورها صادرکننده نفت اوپ

 2است ،برای کشورما ،،قیمت نفت اوپ

شهرنشینی :3اصطالحا به زندگی ی

استفاده شده است.

جمهیت در شهرها به کدار مدی رود ولدی مهمدوال بده افدزایش

شمار ساکنا ،شهرها نسبت به ساکنا ،روستایی ی

کشور یا منطقه اشاره دارد.

رشد اقتصادی :4داللت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد .اگر تولید کاالها یا خددمات بده
هر وسیله ممکن در ی

کشور افزایش پیدا کند ،میتوا ،گفت که در آ ،کشدور ،رشدد اقتصدادی

اتفاق افتاده است.
توسعه مالی :5توسهه مالی مهموال به صورت فرایندی که نشا ،دهنده ارتقدا کمدی کیفدی و کدارایی
خدمات واسطه ای است ،تهریف می شود .این فرایندد شدامل تهدامالت بدین بسدیاری از فهالیدت هدا و
نهادها است که با رشد اقتصادی در ارتباط است.
مصرف انرژی :6به مقدار انرژی مصرف شده اطالق می شود که در این مطالهده بدر لگداریتم اندرژی
مصرفی سرانه بر حس کیلوگرم بر نفت استفاده شده است.

1. Energy price

 .2قطر ،نیجریه ،ایرا ،،اکوادور ،ونزوئال ،عربستا ،،امارات ،کویت
3. Urbanization
4. Economic Growth
5. Financial Development
6. Energy Consumption
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 .5برآورد مدل و تجزیهوتحلیل نتایج
قدم اول در برآورد رگرسیو ،اطمینا ،از مانایی متغیرهدا بدرای اطمیندا ،از عددم بدرآورد رگرسدیو،
کاذب و اثبات اعتبار آمارههای  tو  Fمهمولی است .هم جمهدی بیدانگر وجدود ید

رابطده تهدادلی

آزمو ،پایایی متغیرهای مدل را به وسیله آزمدو،هدای متدداول دیکدی -فدولر تهمدیمیافتده ( )ADFو
پرو )PP( ،انجدام مدیدهدیم .جددول شدماره ( )1نتدایج آزمدو ،ریشده واحدد دیکدی -فدولر

فیلیپ

تهمیم یافته و فیلیپ

پرو ،که با استفاده از نرمافزار  Eviews9انجام شده است را برای متغیرها ارائده

میکند.
جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته و فیلیپس پرون
LURB

LE

LGDPC

LFD

LENC

آماره

(*- 6/39)0

(-1/49)0

(*- 2/97 )1

(-0/93)0

(-0/97)0

)(ADF

(*- 3/31)0

(-1/49)0

(-2/89 )1

(-1/87)0

(-2/55)0

DF

(*- 5/22)3

(-1/71)4

(*- 2/87 )3

(-0/97)3

(-0/97)0

)(PP

(-3/15)2
∆ LURB

(-1/84 )4
∆ LE

(-2/88 )3
∆ LGDPC

(-1/91 )3
∆ LFD

(-2/88)2
∆ LENC

)T (PP

-

(*- 4/12)3

-

(*- 6/87)0

(*- 7/87)0

)(ADF

-

(*- 4/61)3

(*- 3/92 )0

(*- 6/78)0

(*- 7/88)0

-

(*- 5/76)4

-

(*- 6/87)2

(*- 7/91)1

)(PP

(*- 4/45)2

(*- 5/71 )3

(*- 3/84 )0

(*- 6/65 )1

(*- 7/63 )1

)T (PP

DF

توجه L :لگاریتم در مبنای عدد نپر و ∆ تفاضل مرتبه اول متغیر را نشا ،می دهد .آماره آزمو ،ریشه واحد برای مدل با
عر

از مبد و بدو ،روند ،آماره آزمو ،ریشه واحد برای مدل با عر

دیکی فولر تهمیم یافته و  PPآزمو ،ریشه واحد فیلیپ

از مبد و روندد ADF ،آزمدو ،ریشده واحدد

پرو ،است .اعداد داخل پرانتز در آزمو ADF ،،تهداد وقفه ها

میباشند که با مهیار شوارتز تهیین میشوند .در آزمو PP ،اعداد داخل پرانتز توسط بارتلت -کرنر تهیین شده است.
* به مهنی مانا بود ،متغیرها در سطح  ٪10است.
مأخذ :نتایج تحقیق

نتایج جدول ( )1نشا ،میدهدد کده بدرای متغیرهدای  LE ،LGDPC ،LFD ،LENCقددرمطلق
آماره  ADFمحاسبه شده در سطح ،از قدر مطلق مقادیر بحرانی مکینو ،کوچ

تر است ،لدذا ناماندا
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یهنی ( I)1هستند ولی متغیر  I)0( ،LURBاست .البته نتایج آزمو ،فیلیپ

پرو ،نیدز حداکی از ناماندا

بود ،تمامی متغیرهای مدل به جز شاخص شهرنشینی است .با توجه به اینکه همده متغیرهدا در مرتبده
یکسانی ایستا نیستند برای برآورد مددل از الگدوی خودرگرسدیو ،بدا وقفدههدای تدوزیهی ()ARDL
تهیین وقفده هدای مناسد بدرای متغیرهدا مدی تدوا ،مددل مناسد

را بددو ،پدیش داوری و اسدتفاده از

نظریههای اقتصادی انتخاب کرد (پسرا ،و همکارا.)2001 ،1،
بر اسا

مطالهه اوتارا ،)2004( 2در روش  ARDLصرفنظر از اینکه متغیرهدای مددل ) I(0یدا

) I(1هستند ،قابل کاربرد است و در صدورت وجدود متغیرهدای ) ،I(2آمداره  Fمحاسدبه شدده مهتبدر
نخواهد بود .بنابراین انجام آزمو ،ریشه واحد برای تهیین اینکه هیچ ی

از متغیرها جمهدی از مرتبده

دو یا بیشتر نیستند ،ضروری است.
روشهای مختلفی برای انجام آزمو ،ریشه واحد و بررسی پایایی متغیرهدا وجدود دارد امدا بدا
توجه به اینکه اقتصاد ایرا ،تحت تدأثیر تحدوالتی نظیدر انقدالب و جندگ بدوده و در نتیجده احتمدال
تغییرات ساختاری در سریهای زمانی وجود دارد ،به نظر میرسد بهتر اسدت از آزمدو،هدای ویدژه
بررسی شکست ساختاری در سریهای زمانی مانند آزمو ،زیوت -انددریوز 3اسدتفاده شدود .نتدایج
این آزمو ،برای تمامی متغیرهای الگو در جدول ( )2مشاهده میشود .با مقایسه آمارههدای آزمدو،
با مقادیر بحرانی ارائهشده توسط زیوت و اندریوز ( ،)1992میتوا ،نتیجه گرفدت کده هدیچید

از

متغیرهای موجود در مدل ،جمهی از مرتبه دو و باالتر نیستند ،لذا نتایج برآورد مدل ساختگی نبدوده
و آزمو F ،مهتبر است و میتوا ،مدل  ARDLرا برای بررسی رابطه میا ،متغیرها به کار گرفت.

1. Pesaran, and Shin & Smith
2. Ouattara
3. Zivot And Rivioz
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جدول  .2آزمون ریشه واحد زیوت -اندریوز برای لگاریتم دادهها

)I(1

-0/025

-3/285

1

1986

LENC

)I(0

-0/207

-18/136

3

2005

LFD

)I(1

0/005

-2/712

2

2008

LGDPC

)I(0

**0/006

-5/487

1

1974

LE

)I(0

**0/012

-4/863

1

1993

LURB

مقادیر بحرانی در سطوح  5 ،1و  10درصد به ترتی برابر  -5/08 ،-5/57و  -4/82هستند (زیوت و اندریوز ** ،*** .)1992 ،و *
مهنیداری در سطوح  %5 ،%1و  %10را نشا ،میدهند.
مأخذ :نتایج تحقیق

بر اسا

ضابطه شوارتز -بیزین حداکثر وقفه بهینه مدل مورد مطالهه  2انتخاب می شدود .علدت

استفاده از این ضابطه این است که این مهیار در تهیین وقفههدا صدرفهجدویی مدیکندد و در نتیجده از
درجه آزادی بیشتری برخوردار است به همین دلیل بدرای نمونده هدای کوچد

هدم بسدیار مناسد

است .در تخمین مدل با الگوی  ARDLابتدا مدل بلندمدت آ ،ارائه مدی شدود .قبدل از پدرداختن بده
نتایج ،الزم به توضیح است که شرط گرایش الگوی پویای برآورد شده در روش خود بازگشتی بدا
وقفههای توزیهی به سمت تهادل بلندمدت ،این است که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت
بررسی اثبات شود .اما هما ،طور که مشخص شد به دلیل اینکه همده متغیرهدا هدم جمد (ایسدتا) از
ی

درجه نیستند ،لذا به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از روش انگدل گرنجدر و

یوهانسن و یوسیلیو
متغیرها از ی

نمی توا ،استفاده کرد زیدرا شدرط اسدتفاده از ایدن روش هدا هدم جمد بدود،

درجه است (هما .)،بنابراین در این تحقیق برای بررسی وجود رابطه بلندمدت میدا،

متغیرهای تحقیق از آزمو ،کرانه ها به هم جمهی یا هما ،باند تست (آزمو ،والد) که توسط پسدرا،
و همکارا )1999( 1،ارائه شده استفاده خواهیم کرد .الگوی تصحیح خطای الگدوی خدود توضدیح
با وقفههای توزیهی برای مدل تحقیق که توسط پسرا ،ارائه شده به صورت زیر خواهد بود:
1. Pesaran and Shin
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آماره آزمون

آماره  tمتغیر
موهومی

وقفه
بهینه

شکست

متغیر
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p

q

∆LnLENCt = c0 + ∑ k ∆LnLENCij,t−k + ∑ φk ∆LnLFDi,t−k
q

k=1
q

k=1

+ ∑ φk ∆LnLGDPCi,t−k + ∑ ϴk ∆LnLEi,t−k
k=1
q

k=1

k=1

در جددول ( )3مقددادیر آزمدو ،کرانددههدا (آزمددو ،والدد) آورده شددده اسدت .چنانچدده آمدداره F

بهدستآمده از محاسبات با مقادیر بحرانی گزارششده توسط نارایا )2004( ،مقایسه شود و آمداره
بزرگتر از مقدار کرانه باال باشد رابطه بلندمدت بدین متغیرهدا برقدرار اسدت .نتدایج بدهدسدتآمدده
حاکی از آ ،است که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون کرانههای هم جمع (آزمون  )Fبرای وجود رابطه بلندمدت
مقادیر بحرانی پسران در سطح  90درصد

مقادیر بحرانی نارایان در سطح  90درصد

آماره  Fمحاسبهشده
در حالت  5رگرسور

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

6/45

3/97

2/86

3/42

2/56

مأخذ :نتایج تحقیق

پ

از اطمینا ،از وجود رابطه بلندمدت میا ،متغیرها و عدم وجود رگرسیو ،کاذب با اسدتفاده

از مدل با عر

از مبد و روند لیدر مقیدد بده بدرآورد مددل مدی پدردازیم .جددول ( )4نتدایج رابطده

بلندمدت و تخمین ضرای آ ،را نشا ،میدهد.
جدول  .4رابطه بلندمدت در مدل
LURB

LE

LGDPC

LFD

C

متغیر

3/365

-0/370

0/091

0/125

7/099

ضرایب

)0/00( 44/98

)0/00( 6/85

)0/00( 4/16

)0/02( 2/75

)0/00( 39/25

(احتمال)t

مأخذ :نتایج تحقیق

ضرای به دست آمده از تخمین رابطه بلندمدت ،کششهای بلندمدت مصرف انرژی نسبت بده
متغیرهای فوق الذکر است .در بلندمدت تمدامی ضدرای  ،از نظدر آمداری در سدطح اطمیندا %95 ،و
 %98مهنیدارند .از آنجا که مددل بده صدورت لگداریتمی تصدریح شدده اسدت ،ضدرای ارائده شدده
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به دست آمده کششهای بلندمدت مصرف انرژی را نسبت به هدر ید
نشا ،میدهد .از این رو ،هر ی
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از عوامدل تأثیرگدذار بدر آ،

درصدد افدزایش (کداهش) در توسدهه مدالی  ،LFDباعد

0/125

درصد افزایش (کاهش) در مصرف انرژی میشود .این نتیجه مطابق با نظریات اقتصادی ارائده شدده
کشورها این ارتباط مثبت به این شکل توجیه می شود که افزایش در توسهه مدالی و تدأثیر مثبدت آ،
بر رشد اقتصادی ،افزایش سرعت نقل وانتقال پول و تأمین مالی شرکتها باع افزایش تقاضا برای
انرژی میشود که مصرف را تحت تأثیر قرار میدهد .که در ایرا ،این نتیجه منتج شد .همچنین هدر
ی

درصد افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی  ،GDPCباع

 0/091درصد افزایش (کاهش) در

مصرف انرژی میشود .این نتیجه نیز مطابق با نظریات اقتصادی ارائه شده راجد بده رابطده اندرژی و
رشد است .اما این امر میتواند به علت استفاده از انواع مناب و انرژیهای ناکارا ،اسدتفاده ناکدارا از
مناب اندرژی و اسدتفاده از تکنولدوژیهدای آالیندده و ناکدارا در صدنای کارخاندهای باشدد .درواقد
میتوا ،گفت که ایرا ،در مراحدل اولیده توسدهه اقتصدادی قدرار دارد و هندوز بده نقطده اوج منحندی
کوزنت

(نقطه بازگشت در ادبیات) نرسیده است .تأثیر قیمت انرژی بر مصرف انرژی بدا توجده بده

ضری آ ،)-0/370( ،دور از انتظار نیست زیرا بدا افدزایش قیمدت اندرژی ،طبیهتدا میدزا ،تقاضدای
انددرژی کدداهش بافتدده و بدده طب د آ ،آالیندددگی محددیط زیسددت کدداهش مددییابددد .در ایددن مدددل،
تأثیرگذارترین متغیر بر مصرف انرژی در بلندمدت شهرنشدینی اسدت کده داشدتن بداالترین ضدری
یهنی  3/365این ادعا را به اثبات میرساند .پ

میتدوا ،نتیجده گرفدت کده افدزایش شهرنشدینی در

ایرا ،یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر مصرف انرژی است .تمرکدز کارخانده هدا و شدرکت هدای
تولیددی در مراکدز شددهری باعد مددیشدود کدده جمهیدت روسدتایی بددا هددف یددافتن شدغل ،کسد
درآمدهای باالتر و استفاده از امکانات عمومی گسترده به سمت مناطق شهری حرکت کنند .پدیده
شهرنشینی نیز الگوی مصرف انرژی را تحدت تدأثیر قدرار داده و اسدتفاده بدیرویده از آ ،را موجد
میشود که باید توسط مسئولین مورد توجه قرار گیدرد .بده طدور کلدی آنچده از نتدایج در بلندمددت
مشخص است این است که تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژی دارای تأثیر مهناداری هستند.
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در ادامه تخمین مدل با الگوی  ،ARDLمدل پویای کوتاه مدت آ ،به صورت جدول ( )5ارائه
می شود که وقفه بهینه متغیرها بر اسا

مهیار شوارتز -بیزین به صورت ( ARDL)1،0،2،0،0اسدت.

هما،طور که در جدول مشاهده می کنیم نتایج به دست آمدده در کوتداه مددت تدا حددودی بدا نتدایج
منفی .البته ضری این تأثیر در کوتاهمدت کمتر از بلندمدت است که به دلیل تأثیر لیرمستقیم ،زما- ،
بر و با وقفه این متغیر است .همچنین مالحظه می شود که ضری تصحیح خطای مدل کوچ
ی

تر از

و از نظر آماری مهنی دار است .و منفی بود ،آ ،حاکی از این اسدت کده هدر عددم تهدادلی در

بلندمدت به سمت تهادل حرکت میکند .ضری تصحیح خطای مدل که برابر با  -0/25است ،نشا،
میدهد در هر دوره حدود  25درصد از عدم تهادلهای بیثباتی مصرف انرژی برطرف مدیشدود و
چهار دوره الزم است تا خطای تهادل کوتاه مدت تصحیح شود و مدل به تهادل بلندمدت بدازگردد.
همچنین قابلذکر است که نتایج حاصل از تخمین مدل پویای تهیین وقفه بهینه نیز در جدول ( )5بیا،
شده است که در آ ،آماره  F = 658/51دلیلی بر مهنیداری کلی رگرسیو ،است.
جدول  .5مدل پویای کوتاهمدت
الگوی پویای کوتاهمدت (تعیین تعداد وقفه بهینه)

نتایج الگوی تصحیح خطای ECM

آماره ( tاحتمال)

ضریب

متغیرهای
توضیحی

آماره t
(احتمال)

ضرایب

متغیرهای
توضیحی

)0/042( 0/071

1/14

)LENC(-1

)0/83( -0/21

-0/021

DLFD

)0/054( -6/18

-0/049

LFD

)0/06( 1/93

0/091

DLGDPC

)0/01( 2/65

0/235

)LFD(-1

)0/00( 3/12

0/188

DLE

)0/15( -1/42

-0/111

)LFD(-2

)0/49( 0/71

1/256

DLURB

)0/00( 3/31

0/076

LGDPC

)0/41( 0/72

0/030

C

)0/00( 8/25

- 0/261

LE

(= 9/67 )0/00
F

1/84

)0/00( 5/21

5/556

LURB

)0/00( 11/71

10/187

C

(658/51 )0/00
=F

1/94

مأخذ :نتایج تحقیق

=DW

2
=R 0/996

=DW
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آزمو ،هدای تشخیصدی مددل اعدم از آزمدو ،نرمدالیتی ،همگدی (بدا توجده بده آمداره  Fو )LM
قابل قبول هستند و بیانگر این نکته هستند که مدل مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریان

نددارد

و مدل نیز درست تصریح شده است.
آزمون ناهمسانی
3
واریانس

آزمون خودهمبستگی

آزمون تورش تصریح
1
مدل
احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

version

0/87

0/01

0/12

4/41

0/47

0/71

0/55

1/31

LM

0/91

0/01

----

----

0/45

0/63

0/63

0/49

F
version

آزمون نرمال بودن

2

4
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در جدول ( )7نتایج آزمو ،علیت گرنجر بر اسا

روش  VECMبدا در نظدر گدرفتن مصدرف

انرژی به عنوا ،متغیر توضیحی ارائه شده است مشاهده میشود که احتمال مربدوط بده آمداره  Fدر
ردیف اول برای تمامی متغیرها به جز توسهه مالی بزرگ است .بنابراین تنها می توا ،رابطده علیدت
کوتاه مدت از توسهه مالی به مصرف انرژی را پذیرفت .با توجه به نوع عالمت این رابطه میتوا ،به
این نتیجه رسید که با توسهه مالی در ایرا ،مصرف اندرژی افدزایش مدییابدد پد

ضدمن سدرمایه-

گذاری برای افزایش توسهه مالی در ایرا ،توصیه میشود تدا ایدن سدرمایهگدذاری در بده کدارگیری
جهت تکنولوژی جدید استفاده از انرژی با عدم اثر سو بر آلودگی محیط زیست صورت پذیرد تا
کشور هم بتواند پاسخگوی نیاز روزافزو ،برای کاال و انرژی باشد و محیط زیست را نیز مصدو ،از
آلودگی سازد .همچنین ،با توجه به اینکه آماره  tجمله تصحیح خطا مربوط بده مصدرف اندرژی در
ردیددف اول از نظددر آمدداری مهنددادار اسددت ،مددیتددوا ،وجددود رابطدده علیددت لیرمسددتقیم از مجموعدده
متغیرهای مستقل به انرژی را در سطح  5درصد پذیرفت .منفی بود ،ضری  ECMدلیل بر همگدرا

1. Functional Form
2. Normality
3. Heteroscedasticity
4. Serial Correlation
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بود ،روابط بلندمدت بین متغیرهای مدل است .با توجه به آمداره  tجملده تصدحیح خطدا در ردیدف
دوم تا پنجم مربوط به جدول ( )7نمیتوا ،وجود رابطه علیت دوطرفه میا ،مصدرف اندرژی و سدایر
متغیرهای تحقیق را پذیرفت.
ECM

LURB

LE

LGDPC

LFD

LENC

(-2/79 )0/00

0/23

0/77

0/54

()0/08
2/69

-

LENC

(-0/77 )0/43

0/24

0/99

0/39

-

0/45

LFD

(0/81 )0/40

0/14

0/26

-

0/65

0/42

LGDPC

(0/05 )0/95

0/71

-

0/46

0/71

0/94

LE

(-0/43 )0/65

-

0/87

0/64

0/15

0/86

LURB
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری
ما در این مقاله به بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت توسهه مالی ،رشد اقتصادی ،قیمدت اندرژی و
شهرنشینی ،بر مصرف انرژی طی بازه زمانی  2016 -1971برای ایرا ،پرداختیم .بر اسا

واقهیدات

اقتصادی ،برای حمایت از اقتصاد کشورهایی که رو به رشد است و تأمین نیازهای مدردم سداکن در
آ ،کشور ،باید کاالها و خددمات بیشدتری ارائده شدود کده نیداز بده مصدرف اندرژی بداالتر دارد .در
کشورهای توسههیافته ،توسهه مالی زیرساخت های انرژی را تحت تدأثیر قدرار مدیدهدد و در نتیجده
منجر به صرفه جویی در انرژی می شود .به طور کلی ،وجود زیرساختهای مالی توسههیافته باید بده
نف استفاده کارآمد از انرژی باشد ،اما بر اسا

این مطالهه در کشور ما که کشوری در حال توسهه

است ،این نتیجه صادق نبوده و توسهه مالی با بسترسازی مناس برای کسد وکدار ،باعد افدزایش
تولید و رشد نشده و تقاضا برای انرژی را افزایش داده است .با توجده بده ایدن مسدئله مدیتدوا ،ایدن
توصیه را کرد که از آنجایی که عوامل گسترش شهرنشینی ،قیمت اندرژی و توسدهه مدالی بیشدترین
تأثیر خود بر مصرف انرژی را از طریق رشد اقتصادی برجا میگذارند ،لدذا بدی تدوجهی بده مبحد
مصرف انرژی هم زما ،با گسترش حوزه مدالی ،صدنهتی و شدهری ،نتیجدهای جدز ایجداد اخدتالل در
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فراینددد رشددد اقتصددادی و دوری از مسددیر رشددد و توسددهه بلندمدددت را در پددی ندددارد ،بنددابراین ایددن
ضرورت دیده میشود تا مبح تقاضای انرژی به عنوا ،موضوعی مهم و اثرگذار بر فرایند رشدد و
توسههای ی

کشور مدنظر قرار گیرد.

وقفه های توزیهی ،ابتدا به بررسی وجود رابطه بلندمدت میدا ،متغیرهدای مددل پدرداختیم کده نتدایج
مؤید وجود رابطه بلندمدت است .نتدایج حاصدل از بدرآورد مددل نیدز بده وجدود رابطده مثبدت میدا،
متغیرهای توضیحی و مستقل مدل گواهی میدهد .بر اسا

نتایج آزمدو ،علیدت گرنجدری ،رابطده

علیت کوتاه مدت از مصرف انرژی به توسهه مالی پذیرفته میشود که با توجه بده ندوع عالمدت ایدن
رابطه میتوا ،به این نتیجه رسید که افزایش مصرف انرژی محرک رشد اقتصادی و گسترش دهنده
بخش مالی است ،لذا اتخاذ سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی باید با در نظر گدرفتن رشدد
اقتصادی و توسهه بخش مالی باشد .در ایدن زمینده اتخداذ سیاسدت هدای مناسد در جهدت افدزایش
بهرهوری در مصرف و استفاده بهینه از این حاملها نسبت به سیاست های مبتنی بر کاهشهای کمی
در مصرف این حاملها اولویت دارد .از سوی دیگر ی

رابطه علی ی

طرفه از مصرف انرژی بده

گسترش شهرنشینی وجود دارد .این امر به این مهناسدت کده رشدد مصدرف اندرژی محدرک بخدش
شهری در ایرا ،است .میتوا ،این طور بیا ،کرد کده مصدرف اندرژی ید

نهداده اساسدی در تولیدد

است و میتواند موج انتقال نیروی کار از بخش روستایی بده بخدش شدهری شدود .در ایدن مدورد
میتوا ،با ارائه تسهیالت رفاهی به روستانشینا ،از مهاجرت بی رویه آ،ها جلوگیری کرد .در مدورد
رابطه علی ی

طرفه از قیمت انرژی به مصرف انرژی نیز میتوا ،این چنین عندوا ،کدرد کده قیمدت

انرژی مقدم بر مصرف انرژی است و در این زمینه میتدوا ،بدا ادامده اجدرای سیاسدت هدای افدزایش
قیمت حاملهای انرژی ،صرفه جویی در مصدرف اندرژی را از طریدق بده الدزام درآورد ،واحددهای
صنهتی به صرفهجویی دنبال کرد.
با رشد توسهه مالی در ایرا ،مصرف انرژی افزایش مییابدد بندابراین ضدمن سدرمایهگدذاری
برای افزایش توسهه مالی در ایرا ،توصیه میشود تا این سدرمایهگدذاری در جهدت بده کدارگیری از
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تکنولدوژی جدیدد در راسدتای اسدتفاده از اندرژیهدای پداک صدورت پدذیرد تدا هدم کشدور بتواندد
پاسخگوی نیاز روزافزو ،به انرژی باشد و هدم آلدودگی محدیط زیسدت بدیشازپدیش کنتدرل شدود.
بنابراین ،تأثیر افزایش توسهه مالی ،جمهیت شهرنشدین و رشدد اقتصدادی بدر مصدرف اندرژی باعد
برای مرتف ساختن افزایش تقاضا برای انرژی در پی افزایش این متغیرها باشند که توجده بده برنامده
ششم توسهه و افق  1404در صورت عدم وجود برنامهای منسجم دستیابی به این هددف را نداممکن
می کند (حسینپور ،سیاهیبومی .)1395 ،همچندین ،نتدایج بدهدسدتآمدده در ایدن پدژوهش بدا نتدایج
بهدستآمده برای کشورهای تون

و لبنا ،بر اسا

مطالهه شهباز و همکارا ،در سالهدای  2012و

 2013و جلیل و فریدو )2011( ،مشابه است.

منابع
ابراهیمی ،محسن و فریماه رحیمی موگویی (« .)1390اثر آستانه ای نرخ رشدد اقتصدادی بدر توسدهه

انرژی های تجدید پذیر در اثر تغییر قیمدت اندرژی :مطالهده کشدورهای گدروه دی هشدت» .فصدلنامه
تحقیقات اقتصادی راه اندیشه .زمستا .1390 ،صص .142 -119
ابراهیمی ،محسن و محمود آلمراد جبردقیی (« .)1391توسدهه بازارهدای مدالی و مصدرف اندرژی
درکشورهای گروه  .»D8فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی .سال بیستم .شماره  .61صدص
.159-174
بهبودی ،داود و اسماعیل برقی گلعذانی (« .)1387اثدرات زیسدت محیطدی مصدرف اندرژی و رشدد
اقتصادی در ایرا .»،فصلنامه اقتصاد مقداری .دوره  .5شماره  .4صص .53-35
بهبودی ،داود؛ محمدزاده ،پرویز و سودا جبرائیلی (« .)1388بررسی رابطه مصدرف اندرژی و تولیدد
ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسهه و توسههیافته» .فصلنامه مطالهات اندرژی .سدال ششدم.
شماره  .23صص .21 -1
تیودارو ،مایکیل ( .)1382توسدهه اقتصدادی در جهدا ،سدوم .ترجمده لالمهلدی فرجدادی .انتشدارات
کوهسار .چا اول.
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تقوی ،مهدی؛ باقری پرمهر ،شعله و پریسا مهاجری (« .)1390بررسدی وجدود شکسدت سداختاری در
رابطه میا ،توسهه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزا ،بهینه ارائه تسهیالت بدانکی بده بخدش
خصوصی» .فصلنامه پژوهشهای رشد و توسهه اقتصادی .سال اول .شماره  .4صص .55-37
اقتصادی در ایرا ،با مهرفی متغیرهای جدید» .فصدلنامه پدژوهشهدا و سیاسدتهدای اقتصدادی .سدال
نوزدهم .شماره  .60صص .90-34
حسییینپییور ،داود و حمیدرضییا سیییاهیبومی (« .)1395سیاسددتهددای کلددی اقتصدداد مقدداومتی بددرای
برو،رفت از بحرا .»،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی .سال  .4شماره  .16صص .150-121
سامتی ،مرتضی؛ رنجبر ،همایون و منیر همت زاده (« .)1391بررسی مقایسهای تأثیر توسهه مدالی بدر
رشد اقتصادی تحت اطالعات نامتقدار( ،مدورد مطالهده کشدورهای منتخد توسدههیافتده و در حدال
توسهه)» .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های رشد و توسهه اقتصادی .سال سوم .شماره نهم .صص
.40 -25
صفوی ،سیدیحیی ( .)1378جغرافیای نظامی ایرا( ،شمال لرب و لرب کشدور) .تهدرا .،انتشدارات
دانشگاه امام حسین (ع).
رضایی ،الف (« .)1391نگرشی بر علل ساختاری بیثباتی صدادرات لیرنفتدی در ایدرا .»،پایدا ،نامده
کارشناسی ارشد .دانشگاه ارومیه .تابستا.91 ،

سرزعیم ،علی (« .)1396گونه شناسی بحدرا ،هدای مدالی بدا تأکیدد بدر بحدرا،هدای بدانکی» .فصدلنامه
سیاستهای مالی و اقتصادی .سال  .5شماره  .18صص .208-187
عیسییزاده ،سیعید و جهیانبشش مهرانفیر (« .)1391بررسدی ارتبداط میدا ،مصدرف اندرژی و سددطح

شهرنشینی در ایرا( ،کاربردی از الگوی تصحیح خطای برداری و روش تجزیده عوامدل)» .فصدلنامه
راهبرد اقتصادی .سال اول .شماره دوم .صص .70 -47
فطرس ،محمدحسن؛ آقازاده ،اکبر و سودا جبرائیلی (« .)1390تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی
تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخد عضدو سدازما ،همکداریهدای اقتصدادی و توسدهه و
لیرعضو (شامل ایرا .»)،فصلنامه پژوهش هدا و سیاسدت هدای اقتصدادی .سدال ندوزدهم ،شدماره .60
صص .81 -98
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شماره .35صص .119 -101
کشورهای گدروه دی هشدت :علیدت گرنجدری پدانلی بدا رویکدرد بدوت اسدتر (.»)1990 -2010
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های رشد و توسهه اقتصادی .سال سدوم .شدماره دهدم .صدص -73
.92
موتمنی ،مانی (« .)1388بررسی رابطه توسهه مالی و رشد اقتصادی در ایرا .»،بررسیهای بازرگانی.
شماره  .34صص .66 -59
محمدزاده ،پرویز؛ بهبودی ،داود و سعی ابراهیمی (« .)1392رابطده میدا ،مصدرف اندرژی و توسدهه
مالی در ایرا .»،فصلنامه مطالهات اقتصاد انرژی .سال دهم .شماره  .39صص .104 -77

ملکی ،رضا (« .)1389بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و تولید داخلی در ایرا .»،مجله برنامه و
بودجه .شماره  .89صص .121 -81
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