
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                             
  132 -115 ، صص1397 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره29سال   

  .۱۳۹۸٫۶٫۱۲ ، پذیرش:۱۳۹۶٫۷٫۲۲ دریافت:
 

در  انـرژی مصـرف مـالی بـر بازارهـای توسـعه یرتـأثبررسـی 
  کشورهای عضو اوپک

   احمدرضا عالی
  ایالمدانشگاه 

توجـه  بررسی عوامل تأثیرگـذار بـر مصـرف (تقاضـای) انـرژی در سـده اخیـر مـوردچکیده: 
خصـوص منـابع  گرفته است. کمیابی منابع به گذاران قرار اقتصاددانان و سیاستبسیاری از 

عنوان  کند. انرژی هـم بـه ای در چرخه عرضه و تقاضای اقتصاد بازی می انرژی نقش گسترده
عنوان نهاده تولیدی در تولیـد محصـوالت مختلـف  کنندگان و هم به کاالی نهایی برای مصرف

اگرچـه عرضـه منـابع انـرژی  ۱و سایر کشورهای عضـو اوپـک اهمیت اساسی دارد. در ایران
ــا ــرژی ب ــابع و ذخــایر متنــوع ان ــودن من ــل دارا ب ــه دلی ــرای اســتفاده و مصــارف داخلــی ب  ب

پــذیر بــودن ایــن منــابع  گیــرد، امــا بــه دلیــل لــزوم درک پایان هــای نــازلی صــورت می قیمت
آینده از اهمیـت خاصـی  خدادادی و نیز جلوگیری از به وجود آمدن بحران مصرف انرژی در

برخوردار است. این تحقیق به دنبال تعیین عوامل تأثیرگـذار بـر مصـرف انـرژی اسـت. اثـر 
ها و بورس اوراق بهادار و همچنـین  عواملی نظیر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک

بـی هـای ترکی اثر متغیرهای شدت انرژی و تورم بر مصرف انرژی با اسـتفاده از الگـوی داده
با اندکی تغییرات بـرای کشـورهای اوپـک در بـازه زمـانی  ]۴۰[به کمک الگوی پیشنهادی 

دهنده تــأثیر مثبــت و معنــادار توســعه  شــده اســت. نتــایج نشــان  ) بررســی۱۹۹۰-۲۰۱۴(
 باشد. بازارهای مالی بر مصرف انرژی می

  .ترکیبی های داده ،اوپککشورهای  ،انرژی مصرف ،مالی بازارهای :یدیلکواژگان 
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  مقدمه -۱
ی بقا پی بـرده و همـواره بخـش زیـادی از  بشر از ابتدای تاریخ به اهمیت انرژی برای ادامه

نیاز خود نموده است. ادبیات اقتصادی حاکی  توان خود را صرف تهیه و تأمین انرژی مورد
و مصـرف انـرژی  های اقتصادی (رشـد اقتصـادی) از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیت

های تولیدی و خدماتی مطـرح بـوده و  ی اکثر فعالیت عنوان نیرومحرکه است، زیرا انرژی به
دو دیـدگاه بـرای وجـود رابطـه میـان  .]۲[ ی اقتصادی دارد جایگاه خاصی در رشد و توسعه

 ]۱۶[شناسی همانند نایر و آیرس  رشد و مصرف انرژی حاکم است: اول، اقتصاددانان بوم
 ،تــرین عامــل رشــد اســت کننــد کــه در مــدل بیــوفیزیکی رشــد، انــرژی تنهــا و مهم میبیــان 

ای هسـتند کـه بـرای اسـتفاده بـه  ها نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه که ازنظر آن طوری به
. دیدگاه دوم اغلب مربوط به اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برنـدت ]۴۹[انرژی نیاز دارند 

ها معتقدند که انـرژی از طریـق  باشد. آن ت که مخالف اقتصاددانان اکولوژیک میسا ]۱۹[
طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر است  گذارد، به تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می

و مستقیمًا اثری بر رشد اقتصـادی نـدارد. اغلـب اقتصـاددانان نئوکالسـیک بـر یـک اصـل 
ای اسـت و  در تولید اقتصادی داشـته و یـک نهـاده واسـطه معتقدند که انرژی نقش کوچکی

های جدیـد  . در نظریـه]۴۸[عوامل اساسی تولید تنها نیروی کـار، سـرمایه و زمـین هسـتند 
های مختلـف  رشد هرچند که عامل انـرژی وارد مـدل شـده اسـت، امـا اهمیـت آن در مـدل

  ].۹[یکسان نیست 
ثیرگذار بـر مصـرف انـرژی مطالعـات داخلـی و خـارجی ضرورت تعیین عوامل تأ با توجه به
شده به  های اخیر صورت گرفته است. اغلب مطالعات انجام ای در این زمینه در دهه گسترده

) در تعیــین مصــرف انــرژی تمرکــز GDPنقــش و اهمیــت رشــد تولیــد ناخــالص داخلــی (
و ... تعدادی از مطالعات نیـز عـواملی  ]۳۳[ یلفکاران ،]۴۳[ . ساری و سویتاس اند داشته

  .اند نظیر قیمت انرژی، رشد جمعیت و شهرنشینی را در معادله مصرف انرژی وارد کرده
عنوان  ی مــالی بــر مصــرف انــرژی در کشــورهای اوپــک بــه رو بررســی نقــش توســعه ازایــن

به سزایی برخوردار است؛ بنا بر این ی انرژی در جهان از اهمیت  کننده کشورهای مهم عرضه
ی مالی، تورم، شدت انـرژی و  در این مطالعه به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی، توسعه

 یافتــه عمیمتبــا اســتفاده از روش حــداقل مربعــات  ۲۰۱۴-۱۹۹۰ی  شهرنشــینی طــی دوره
مطالعـات انـد از چهـارچوب نظـری،  های دیگر ایـن مقالـه عبارت شده است. بخش پرداخته
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هـا و  هـا، تخمین های برآورد و تصریح مدل، معرفی و توصیف داده داخلی و خارجی، روش
  گیری خواهد بود. بندی، خالصه و نتیجه ها و در آخر جمع نتایج مدل

  چارچوب نظری -۲
کننـده مصـرف انـرژی  مطالعات فراوان و در حال گسترشی در جهـت تعیـین عوامـل تعیین

گرفته به نقش بازارهای مالی در اثرگـذاری آن  ان مطالعات انجامصورت گرفته است. در می
بر رشد مصرف انرژی توجه کمتـری شـده اسـت. توسـعه بـازار مـالی از دو شـیوه مسـتقیم و 

  باشد. غیرمستقیم بر مصرف انرژی تأثیرگذار می
شـد گذاری و نیز افزایش ر غیرمستقیم بازارهای مالی از طریق افزایش در سرمایه ی از جنبه

تر و  شـود. بازارهـای مـالی منـابع مـالی آسـان اقتصادی موجب افزایش مصـرف انـرژی می
ها از طریق دسترسی به منـابع مـالی ارزان و  آورند. بنگاه ها فراهم می تر را برای بنگاه ارزان

آالت و  آسان، واحدهای تولیدی خود را از طریق استخدام بیشـتر کارکنـان و خریـد ماشـین
دهند؛ بنا بر این، با افزایش توسعه بازار مـالی و کـاهش هزینـه اخـذ  می تجهیزات گسترش

های اشتغال بـرای کـارگران مـاهر و غیـر  گذاری افزایش و فرصت های سرمایه وام، فعالیت
ماهر افزایش خواهد یافت. این امر موجب افـزایش تولیـد ناخـالص داخلـی شـده و تقاضـا 

 دهد. برای انرژی را افزایش می
مستقیم نیز بازارهای مالی از طریق افزایش در بودجـه خـانوار بـر تقاضـای انـرژی از جنبه 

های اقتصاد خـرد کمتـر شـدن محـدودیت بودجـه خـانوار  باشند. بر طبق نظریه تأثیرگذار می
شود تا مصرف کاال و خدمات افزایش یابـد. بازارهـای مـالی از طریـق مهیـاکردن  سبب می

دهنـد.  هـا را کـاهش می رای خانوارهـا محـدودیت بودجـه آنتر بـ های با نرخ بهره پایین وام
بدین ترتیب تقاضا برای وسایل انرژی بر نظیر اتومبیل، مسکن و وسایل الکتریکی و غیره 

صــورت مســتقیم تقاضــا بــرای مصــرف انــرژی را افــزایش  یابــد کــه ایــن امــر به افــزایش می
  دهد. می

هـای اقتصـادی  ول افزایش فعالیتشهرنشینی یعنی اجتماع جمعیت که هم علت و هم معل
ی اقتصـادی و صـنعتی شـدن  های جمعیتی حاصـل از توسـعه ترین پدیده است. یکی از مهم

تـرین عـاملی کـه موجـب  مهم ].۷[کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشـین اسـت 
دی در های تولی ها و شرکت شود، تمرکز کارخانه مهاجرت جمعیت و نیروی کار روستایی می
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مراکز شهری است. از دید مایکـل تـودارو، تصـمیم بـه مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر، برآینـد 
انـد از تفـاوت چشـمگیر  عبارت متغیـراصلی دفع و جذب است. این دو  متغیرعملکرد دو 

هرحال شهرنشـینی  ؛ بنـا بـر ایـن بـهیابی به کار در شهر درآمد شهر و روستا و احتمال دست
ی اقتصادی است که شـامل بسـیاری از تغییـرات سـاختاری در سراسـر  جزء الینفک توسعه

ی بین جمعیت شهرنشـینی و  اقتصاد بوده و تأثیر مهم بر مصرف انرژی دارد. در مورد رابطه
ر افـزایش کنـد کـه تـأثی مصرف انرژی دو دیدگاه متفاوت وجـود دارد. دیـدگاه اول اشـاره می

جمعیت شـهری بـر مصـرف انـرژی مثبـت اسـت؛ زیـرا بـا افـزایش شهرنشـینی اسـتفاده از 
یابد و نیز انتقال از کشاورزی به صـنعت نیـز  ونقل و انرژی افزایش می ها، حمل زیرساخت

کیــد می باعــث افــزایش تقاضــا بــرای انــرژی می کنــد کــه فرهنــگ  گــردد؛ امــا دیــدگاه دوم تأ
تر گـردد.  ا مصـرف انـرژی در شـهرها نسـبت بـه روسـتاها بهینـهشود ت شهرنشینی باعث می

  .]۳۵[باشد  ی بین رشد جمعیت و مصرف انرژی نامعلوم می درنتیجه رابطه
ها یک منبع خارجی اضـافی بـرای تـأمین مـالی را  بازار سهام نیز به دلیل اینکه برای بنگاه

ر بودجه در دسترس را بـرای باشد. توسعه بازار سهام مقدا سازد همواره جذاب می فراهم می
دهد. بـازار سـهام نیـز بـه دلیـل در دسـترس قـرار دادن  گذاری افزایش می های سرمایه پروژه

گذاران منجـر بـه  گذاری و همچنـین افـزایش اعتمـاد سـرمایه های سرمایه سرمایه برای پروژه
بـازار مـالی شود. همگام با این دیدگاه که توسعه  گذاری و رشد اقتصادی می افزایش سرمایه

شود تقاضای انـرژی نیـز از توسـعه بـازار مـالی تـأثیر مثبـت  منجر به رشد اقتصادی باال می
ی مالی و مصرف انرژی نیـز بیـانگر ایـن  ی بین شاخص توسعه دیگر رابطه بیان پذیرد. به می

ی مالی ممکن است منجر به افزایش فعالیت صنعتی شود کـه ایـن امـر  امر است که توسعه
  .]۲۳[شود  ی خود منجر به افزایش مصرف انرژی می نوبه به

  مطالعات تجربی -۳
  مطالعات خارجی -۳-۱

ی پویـا میـان مصـرف انـرژی،  ای به بررسـی وجـود رابطـه در مقاله ]۴۵[شهباز و همکاران 
پرداختـه اسـت.  ۲۰۱۰-۱۹۹۳ی  ی مالی و رشد اقتصادی در کشور لبنان طـی دوره توسعه

ی مالی و مصرف انرژی، کمـک بـه رشـد اقتصـادی در لبنـان  دهد که توسعه نتایج نشان می
شــدن بــا تقاضــای رو بــه افــزایش بــرای انــرژی، رونــد  کنــد بــرای مواجه اســت و توصــیه می
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منظور افـزایش  گذاری در بخش انرژی را افزایش داده و بسیار مطلـوب اسـت و بـه سرمایه
گذاری خـــارجی بیشـــتر، بایـــد  ذاران لبنـــان و همچنـــین جـــذب ســـرمایهگ اعتمـــاد ســـرمایه

  اعتمادسازی نمایند.
به بررسی وجود رابطه میان رشد اقتصـادی، شهرنشـینی و مصـرف  ]۴۷[ شهبازو  ناسوالری

ی  انــد. نتــایج مؤیــد وجــود رابطــه در آنگــوال پرداخته ۲۰۱۰-۱۹۷۱ی زمــانی  بــرق در دوره
گذاری  تصـادی، شهرنشـینی اسـت و توصـیه بـه سـرمایهدوطرفه میان مصرف برق، رشـد اق
  نمایند. برای تولید برق در این کشور می

به بررسی ارتباط میـان مصـرف انـرژی، رشـد اقتصـادی، قیمـت نسـبی،  ]۵۰[تانگ و تن 
بـا  ۲۰۰۹-۱۹۷۲ی  ی مـالی در مـالزی طـی دوره گذاری مسـتقیم خـارجی و توسـعه سرمایه

هـا از رابطـه مصـرف انـرژی بـا  انـد. آن ها پرداخته ن کرانهاستفاده از روش یوهانسن و آزمو
سو،  کند که از یک گذاران توصیه می ای را به سیاست توسعه مالی یافتند که استراتژی دوگانه

های انـرژی بـرای تـأمین انـرژی کـافی بـرای  گذاری در زیرسـاخت توصیه به افزایش سرمایه
از سوی دیگر، تشویق به تحقیق و توسعه  که ی اقتصادی است، درحالی بخش مالی و توسعه

زیسـت و  هـای حفاظـت از محیط های سبز مانند اعمال خاک مناسـب، تکنیک در فناوری
  های فسیلی است. منظور کاهش مصرف سوخت های کشاورزی پایدار به فعالیت

ی میـان رشـد اقتصـادی، شهرنشـینی و صـنعتی شـدن  در بررسی رابطه ]۴۶[شهباز و لین 
ی بلندمدت  کند که رابطه تأیید می ARDLتونس با تقاضا برای انرژی با استفاده از روش 

  مدت مابین متغیرهای مدل وجود دارد. و کوتاه
ی مـالی و مصـرف انـرژی در اروپـای مرکـزی و شـرقی  به بررسی توسـعه ]۴۲[سادورسکی 

ی مثبـت و  ی رابطـه دهنده آمده نشـان دسـت کشور پرداختـه اسـت. نتـایج تجربـی به ۹برای 
ی مالی بـا اسـتفاده از  ی مالی و مصرف انرژی است زمانی که توسعه داری بین توسعه معنی
های بانک، نسبت دارایی بانـک بـه تولیـد ناخـالص داخلـی،  های بانکی مانند داراییمتغیر

های معوقه تولید ناخالص داخلی  گیری، یا بدهی داخلی اندازهگردش مالی به تولید ناخالص 
شود و از سه متغیر بازار سهام موردبررسی، تنها حجم معامالت بازار سـهام تـأثیر  تبیین می

  داری بر مصرف انرژی دارد. مثبت و معنی
ــکی  ــه ]۴۱[سادورس ــعه در مقال ــأثیر توس ــوان ت ــا عن ــرژی در  ای ب ــرف ان ــر مص ــالی ب ی م

ـــا اســـتفاده از اطالعـــات  ـــور، ب ـــازه ۲۲اقتصـــادهای در حـــال ظه ـــانی کشـــور در ب        ی زم
ی مـالی و مصـرف انـرژی  داری بـین توسـعه ی مثبـت و معنـی که بـه رابطـه ۱۹۹۰-۲۰۰۶
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انـد از: نسـبت ارزش بـازار  ی مالی بـرای بـازار سـهام عبارت یافته که شاخص توسعه دست
سهام به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش سهام دادوستد شده به تولید ناخالص داخلی و 

  حجم معامالت بازار سهام.

 مطالعات داخلی -۳-۲
بـه بررسـی ارتبـاط میـان مصـرف انـرژی و سـطح شهرنشـینی در  ]۸[زاده و مهرانفر  عیسی

اند. نتایج مربوط بـه  ی عوامل پرداخته ش تجزیهایران به روش تصحیح خطای برداری و رو
سـویه از مصـرف کـل  ای یک مدت رابطـه دهند که در کوتاه ی علیت گرنجری نشان می رابطه

انرژی به شهرنشینی وجود دارد. این در حالی است که در بلندمدت، مصرف کـل انـرژی بـا 
ز آن اسـت کـه طـی ای دوسـویه دارد. نتـایج روش تجزیـه، حـاکی ا سطح شهرنشینی رابطـه

ی موردبررسی، سطح تکنولوژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی به ترتیب بیشـترین سـهم  دوره
  اند. را در تغییرات مصرف کل انرژی داشته

ی مـالی بـر رشـد اقتصـادی تحـت  ای تأثیر توسعه به بررسی مقایسه ]۶[سامتی و همکاران 
توسعه پرداخته که نتـایج دال  رحالیافته و د اطالعات نامتقارن در کشورهای منتخب توسعه

یافته اسـت کـه  بر اثربخشی بـاالتر بـازار مـالی نسـبت بـه بـازار پـولی در کشـورهای توسـعه
باشـد و ایـن  توسعه می یافته نیز متفاوت از کشورهای درحال ساختار مالی کشورهای توسعه

ا بوده است ولی در یافته در این کشوره ی تقارن اطالعاتی باال و تکامل به خاطر وجود درجه
  کند. توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می کشورهای درحال

کارگیری  ی بین مصرف انرژی و شهرنشـینی بـا بـه به بررسی رابطه ]۱۰[قنبری و همکاران 
ــران پرداخته ARDLروش  ــایج برآوردنشــان می در ای ــد. نت ــران، رابطــه ان ــه در ای ی  دهــد ک

و پایداری بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی، شهرنشینی و قیمـت انـرژی بلندمدت 
ی مثبتـی بـین مصـرف انـرژی و شهرنشـینی  مدت و بلندمدت رابطه وجود داشته و در کوتاه

کشـد تـا  نیز نشان داده است که کمتر از سه دوره طـول می ECMوجود دارد. نتایج آزمون 
  گردد. دل به تعادل بلندمدت خود بازمیمدت اصالح شود و م خطای تعادل کوتاه

با بررسی اثرات غیرخطی مصرف انـرژی بـر رشـد اقتصـادی بـه ایـن  ]۱۳[مهرآرا و زراعی 
دار بـودن  هـای تشخیصـی و معنـی های غیرخطی مبتنی بـر آماره نتیجه دست یافتند که مدل

صـرف ی م های خطـی در تبیـین رابطـه تری را نسبت بـه مـدل بخش ضرایب، نتایج رضایت
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دهنــد. شــواهد تجربــی از وجــود دو شکســت ســاختاری  انــرژی و رشــد اقتصــادی ارائــه می
  (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد.

ی مالی و رشد اقتصـادی ایـران بـه روش  ی توسعه در بررسی رابطه ]۹[فطرس و همکاران 
ی مالی و رشد اقتصـادی  های توسعهتغیرمتحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که؛ اوالً بین 

از رشـد اقتصـادی بـه  متغیـری مستقیمی وجود دارد. ثانیاً جهت علیّـت بـین ایـن دو  رابطه
  ی مالی است. توسعه

در بررســی کــه بــرای یــافتن رابطــه میــان مصــرف انــرژی و تولیــد  ]۳[بهبــودی و همکــاران 
انجام دادند، به این نتیجه رسیدند یافته  توسعه و توسعه ناخالص داخلی در کشورهای درحال

  ها در بلندمدت وجود دارد.متغیری هم انباشتگی میان  که رابطه

  تصریح مدل اثرگذاری توسعه بازار مالی بر مصرف انرژی -۴
خصـوص منـابع انـرژی  به دلیل وابستگی اقتصاد به مصرف انرژی و کمبود منابع انـرژی به

مصرف انرژی همواره از مسائل مهـم اقتصـاددان و  فسیلی، تعیین عوامل تأثیرگذار بر رشد
شده در قسمت قبـل توسـعه بازارهـای  گذاران بوده است. بنا بر مبانی نظری مطرح سیاست

منظور روشـن  باشد. در این مطالعه به مالی از کانال مختلف بر تقاضای انرژی تأثیرگذار می
با اندکی تغییرات  ]۴۰[نهادی شدن اثر توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی از مدل پیش

 کرد. یماستفاده خواه
۱ ۲ ۳ ۴  

نـرخ  تـورم،  	انـرژی،  شـدت انـرژی،  مصـرف دهنده نشـان	کـه در آن، 
 دهنده نشــان باشــد. همچنــین  می بــازار مــالی توســعه های شــاخص  شهرنشــینی و

,۱ کشورهای اوپک … ,  کشـورها،  ثابـت اثر	زمانی،  دهنده بازه نشان ، ۱۲
  .باشند می تصادفی خطا جزء  و زمان ثابت اثر

  ها داده معرفی -۵
 توضـیح بـه انـرژی مصـرف بـر مـالی بـازار توسعه تأثیر شدن روشن منظور به بخش این در

  شود. پرداخته می مدل در رفته بکار متغیرهای سایر و مالی توسعه بازار های شاخص

)۱( 
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 معـادل تن آن واحد باشد می انرژی مصرف لگاریتم دهنده نشان و مدل وابسته : متغیر
  .باشد خام می نفت

صورت نسبت جمعیت شهری بر کـل جمعیـت تعریـف  لگاریتم نرخ شهرنشینی که به: 
شود. مهاجرت از روستاها به شهرها بنـا بـه اقتضـای محـیط زنـدگی جدیـد بـا تغییـر در  می

باشد؛ بنا بر ایـن انـرژی در تـابع مطلوبیـت افـراد  ها و الگوی مصرف افراد همراه می سلیقه
هـای نـو در سـبد کـاالی  ویژه انرژی ود تأمین انرژی بهش یابد و سبب می اهمیت بیشتری می

افراد اهمیت بیشتری پیدا کنند و گرایش به سمت مصـرف انـرژی از سـوی افـراد افـزایش 
تبع  شود تقاضای انفرادی افراد و بـه یابد؛ بنا بر این تغییر در تابع مطلوبیت افراد سبب می

 .]۱[آن تقاضای انرژی جامعه افزایش یابد 
 کـه ازآنجایی اسـت. آمده دسـت به کننده مصـرف قیمـت شاخص بر اساس که ساالنه تورم :

 گذارد می تولید بر که منفی آثار دلیل به و شده کننده مصرف خرید قدرت سبب کاهش تورم
  .شود می را موجب انرژی تقاضای در کاهش

 ارزیابی برای معموالً که است شاخصی انرژی شدت باشد. می انرژی شدت لگاریتم: 
 نشـان انرژی شدت .گیرد می قرار مورداستفاده کشور کالن سطح در انرژی استفاده از نحوه
برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی چه میزان انـرژی بکـار رفتـه اسـت.  دهدکه می
 تقسیم داخلی ناخالص تولید بر را نهایی انرژی مصرف توان می انرژی شدت محاسبه برای
 و تغییـرات بهبـود کـارایی، آثـار از حکایـت زمـان طـول در مزبـور شـاخص تغییرات کرد.

 انرژی کننده مصرف های بخش و ها فعالیت در تغییر کشور، اقتصاد در ساختاری اصالحات
 خصـوص در مفیـدی اطالعـات توانـد می شاخص این دارد. ها سوخت بین جانشینی و نیز

 ارزش تبدیل دارد، وجود که موضوعی ترین مهم کند. بیان کشورهای مختلف انرژی عملکرد
 پـول معمـوالً اسـت. دالر مانند جهانی مقیاس برحسب یک کشورها داخلی ناخالص تولید
 و ۲ارز نـرخ شـود: شـاخص تبـدیل می دالر بـه شـاخص یا معیار دو بر اساس کشورها ملی

 تبـدیل در خریـد قـدرتبرابری  شاخص از تحقیق این که در ۳خرید قدرت برابری شاخص
بـا  کـه اسـت ایـن بر انتظار نظری لحاظ است. به شده استفاده دالر به داخلی ناخالص تولید

  .یابد افزایش انرژی مصرف میزان انرژی درشدت افزایش
عنوان نماینـده بـازار سـرمایه و بانـک  شاخص توسـعه بـازار مـالی کـه در آن بـورس بـه :
عنوان نماینده بازار پول است. از نسبت اعتبارات داخلی مهیاشده برای بخش خصوصی  به

برای نشان شاخص توسـعه بـازار پـول و ارزش کـل معـامالت بـازار  GDP (Private)بر 
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ین متغیر، معیار فعالیت یا نقدینگی بـازار بـورس را که ا GDP (Svalue)بر  سهام تقسیم 
هـای فـوق از بانـک جهـانی و  شده است. داده عنوان شاخص توسعه بورس استفاده نشان به
  اند. شده های سالیانه اوپک گردآوری گزارش

  تخمین معادله و تفسیر نتایج -۶
  آزمون ریشه واحد -۶-۱

 ریشـه آزمـون مـدل در موجـود متغیرهـای بـودن مانـا بررسی منظور به مدل برآورد از پیش
 انجـام مدل در سطح با عرض از مبدأ و بدون روند در موجود متغیرهای برای ]۲۸[واحد 
 است: شده آورده ۱جدول  در متغیرها مانایی آزمون بررسی دهیم. نتایج می

  پسران و شین واحد ریشه آزمون بررسی -۱جدول 
  LE  Line  t  Lur  LPrivate  LSvalue  

  -۲۸/۰  -۴۷/۱  -۸۴/۰  -۸۹/۲  -۰۰۶/۰  ۳۸/۲  آزمون پسران و شین
  )۳۸/۰(  )۰۷/۰(  )۲۰/۰(  )۰۰/۰(  )۴۹/۰(  )۹۹/۰(  احتمال

  -۳۹/۳  -۴۵/۶  -۶۹/۶  -  -۲۹/۴  -۶۷/۸  تفاضلی مرتبه اول
  )۰۰/۰(  )۰۰/۰(  )۰۰/۰(  -  )۰۰/۰(  )۰۰/۰(  احتمال
۱ نتیجه  ۱  ۰  ۱  ۱  ۱  

درصد نامانا هستند  ۵جز نرخ تورم تمامی متغیرها در سطح  است به این دهنده نشان نتایج
  شوند. بار تفاضل گیری مانا می و با یک

  ها آزمون همجمعی در داده -۶-۲
شـود.  تخمین مدل در حالت نامانا بودن متغیرها باعث ایجاد رگرسـیون کـاذب در مـدل می

های تفاضل گیری و آزمـون همجعـی وجـود  برای جلوگیری از اتکا به رگرسیون کاذب روش
دارد، اما هنگام استفاده از تفاضل متغیرها در برآورد ضرایب الگو اطالعات ارزشمندی در 

رود. لذا این روش برای جلوگیری از اتکا بـه رگرسـیون  ز دست میرابطه با سطح متغیرها ا
های  منظور بررســی آزمــون همجمعــی در مــدل باشــد. در ایــن مقالــه بــه کــاذب مناســب نمی

شــود. در ایــن آمــاره  یافتــه اســتفاده می گرنجــر تعمیم-شــده انگــل مورداســتفاده از روش ارائه
ف آن وجود همجمعی بین متغیرهـای فرضیه صفر برابر عدم وجود همجمعی و فرضیه مخال

  مدل است.
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 های آزمون همجمعی داده -۲جدول 
  احتمال  آماره  متغیر

 ۹۹۶۹/۲-  ۰۰۰/۰  

دهنده این است که فرضـیه صـفر در سـطح  نشان ۲نتایج بررسی آزمون همجمعی در جدول 
شود؛ بنا بر این، براساس آماره، همجمعی معادله برقرار اسـت؛ بنـا  درصد رد می ۵احتمال 

  های تخمینی وجود نخواهد داشت. بر این مشکل رگرسیون کاذب در مدل

  ترکیبی های داده نوع های مرتبط جهت انتخاب آزمون -۶-۳
است، برای تعیین نـوع روش بـرآورد مـدل، از  ۴مدل از نوع ترکیبی های که داده نظر به این

نوع رویکرد تلفیقی بـا  ۵شود. ابتدا با استفاده از آزمون چاو های مختلفی استفاده می آزمون
که رویکـرد مناسـب، رویکـرد اثـرات ثابـت  شود. سپس درصـورتی اثرات ثابت مشخص می

ورد انتخاب روش اثـر ثابـت یـا اثـر تصـادفی تعیین شود، با استفاده از آزمون هاسمن در م
  شده است. ارائه ۳ها در جدول  . نتایج آزمونشود گیری می تصمیم

  
 های ترکیبی انتخاب نوع داده -۳جدول 

  Chi  ۱۱/۵۷۹آماره   آزمون چاو
  ۰۰۰۰/۰  احتمال

  ۵آزمون هاسمن
 Chi  ۴۷/۱۷  آماره

  ۵  درجه آزادی
  ۰۰۳۷/۰  احتمال

  

 ارزش بـه توجـه از مـدل اثـر ثابـت و بـا ۰ بر اساس آزمون لیمر بـا توجـه بـه رد فرضـیه
رد شـده و از مـدل اثـر ثابـت اسـتفاده  ۰ فرضـیه آزمـون هاسـمن از آمده دست به احتمالی

 از عـرض تفـاوت باوجود که است حقیقت این از ناشی ثابت اثرات خواهد شد. اصطالح
  .کند نمی تغییر زمان طی مقطع هر یمبدأها از عرض مقاطع، مبدأ میان

  شود. در این قسمت به بررسی فروض کالسیک اقتصادسنجی پرداخته می
 فروض اقتصادسنجی -۴جدول 

  احتمال  آماره  آزمون
  ۰۰۰/۰  ۷۳/۳۷۵  خودهمبستگی

  ۰۰۰/۰  ۴۹۴/۱۱۰  ناهمسانی واریانس
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باشد بنا بـر ایـن روش حـداقل  دارای ناهمسانی و خودهمبستگی میطبق جدول فوق مدل 
کـه روش حـداقل مربعـات  مربعات معمولی جهـت تخمـین روش ایـده آلـی نیسـت درحالی

  .]۱۱[دهد  طور دقیق موردتوجه قرار می ها را به تفاوت ۶یافته تعمیم

  تخمین معادله -۶-۴
منظور نشان دادن اثر توسعه بازار مالی بر مصرف انرژی با اسـتفاده از دو  در این قسمت به

  شده است. تخمین زده GLSشاخص بازار پول و بازار سرمایه به روش 
۰٫۵۴۵ ۱٫۲۰۱۳ ۰٫۰۰۳۴ ۰٫۶۷۱۳  

																												 ۰٫۷۲۸ 						 ۰٫۰۰۰ 											 ۰٫۸۸۲ 										 ۰٫۰۱۳  
																												 ۰٫۳۹۹۲ ۰٫۰۴۸۳۱  
																																		 ۰٫۰۰۰ 																																 ۰٫۰۰۰  

	 ۲ ۰٫۹۴۸							 ۲ ۰٫۹۴۳							 ۱۹۶٫۴۴ 
توسعه بـازار مـالی شـامل بازارهـای پـول و سـرمایه بـه همـراه  نتایج تخمین فوق اثرگذاری

هـای  متغیرهای شهرنشینی، شدت انرژی و تورم بر مصرف انرژی بـا اسـتفاده از روش داده
دهـد. نتـایج ایـن معـادالت وجـود ارتبـاط  ترکیبی برای کشورهای عضو اوپک را نشـان می

  دهد. شورهای عضو را نشان میمثبت و معنادار توسعه بازار مالی بر مصرف انرژی در ک
، کـه نشـان درصـد ۹۵/۰برابـر اسـت بـا  R۲ دهد مقدار آمـاره طور که نتایج نشان می همان
ــد  می ــرات درصــد از  ۹۵ده ــتغیی ــای مســتقل توضــیح داده متغی ر وابســته توســط متغیره
شـده نشـان از تصـریح  همچنین برابر بودن ضریب تعیین و ضریب تعیـین تعدیل د.نشو می

  داری کلی رگرسیون دارد. نشان از معنی باشد همچنین آماره  خوب مدل می
های توسـعه بـازار پـول یعنـی شـاخص اعتبـارات داخلـی  مده برای شاخصضریب بدست آ

، همچنــین ضــریب ۴۰/۰) برابــر اســت بــا Lprivateمهیــا شــده بــرای بخــش خصوصــی (
عنوان نماینده بازار  به GDP (Lsvalue)بر  شاخص ارزش کل معامالت بازار سهام تقسیم

است؛ یعنی بـا افـزایش  ۰۵/۰یز سرمایه در معادله باال مثبت و معنادار است و مقدار آن ن
درصـد  ۵یک درصد در شاخص بازار سرمایه با ثابـت بـودن سـایر شـرایط مصـرف انـرژی 

دهنده  یابد. همچنین مقایسه ضرایب توسعه بـازار سـرمایه و توسـعه پـول نشـان افزایش می

)۲( 
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 باشد. تأثیر توسعه پول بر مصرف انـرژی تأثیرگذاری بیشتر توسعه پول بر مصرف انرژی می
تواند به ایـن دلیـل باشـد کـه پـول در کشـورهای عضـو اوپـک از  نسبت به بازار سرمایه می

  یافتگی بیشتری برخوردار است. توسعه
تورم در نرخ باال اثر منفی بر رشد اقتصـاد داشـته و سـبب کـاهش تقاضـا بـرای انـرژی نیـز 

بـر مصـرف انـرژی شود. با توجه به اینکه مقدار آن خیلی کوچک است بنا بر این اثر آن  می
  باشد. معنا می در صد بی ۰۵/۰در کشورهای اوپک منفی است. البته این متغیر در سطح 

همچنین ضرایب شـدت انـرژی و نـرخ شهرنشـینی مثبـت و کـامالً معنـادار اسـت. درواقـع 
تأثیرگذارترین متغیرها بر مصرف انرژی شدت انـرژی و نـرخ شهرنشـینی اسـت؛ کـه مقـدار 

باشد؛ یعنی یـک درصـد افـزایش (کـاهش) در  صدم می ۶۷درصد و  ۲۰/۱ها به ترتیب  آن
گـردد و  صـدم در مصـرف انـرژی می ۶۷نرخ شهرنشینی باعث افزایش (کاهش) به میـزان 
صدم درصد افزایش مصرف انرژی  ۲۰/۱یک درصد افزایش در نرخ شدت انرژی منجر به 

  گردد. می

  گیری و نتیجهبحث  -۷
با توجه به اینکه برای حمایت از اقتصـادی کـه رو بـه رشـد اسـت و بـرای تـأمین نیازهـای 
جمعیت ساکن در آن کشور باید کاالها و خدمات بیشـتری ارائـه شـود کـه نیـاز بـه مصـرف 

های  ی مـالی، زیرسـاخت یافته، توسـعه انرژی باالتر دارد؛ بنـا بـر ایـن در کشـورهای توسـعه
گــردد.  جویی در انــرژی می دهــد و درنتیجــه منجــر بــه صــرفه میانــرژی را تحــت تــأثیر قــرار 

ی کارآمد از انرژی باشد؛ اما  یافته باید به نفع استفاده های مالی توسعه طورکلی زیرساخت به
ی مالی با بسترسازی مناسب برای  توسعه این نتیجه صادق نبوده و توسعه کشورهای درحال

دهـد و  یده و تقاضا بـرای انـرژی را افـزایش میوکار، باعث افزایش تولید و رشد گرد کسب
های اخیر شاهد واکنش شدید اقتصادها بـه تغییـرات دسـتوری بازارهـای مـالی  نیز در سال

هـای  کند و درنهایت تنوع راه هستیم؛ که این امر نقش برجسته بازارهای مالی را گوشزد می
ی  ر کـرده اسـت. توسـعهت های حرکت به سـمت رشـد اقتصـادی را وسـیع تأمین مالی دروازه

ی خارجی به داخل کشور باشد که این خـود سـبب  تواند بیانگر توان جذب سرمایه مالی می
توانـد رشـد اقتصـادی را  ی خـود می نوبه شود. این امر به بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می

بـازار  رو بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد. در این مطالعـه تـأثیر توسـعه افزایش داده و ازاین
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کشـور عضـو اوپـک بـه همـراه متغیرهـای توضـیحی تـورم و  ۱۲مالی بر مصرف انـرژی در 
ـــا اســـتفاده از روش داده ـــرژی ب ـــی طـــی ســـال شهرنشـــینی و شـــدت ان ـــای ترکیب         های ه

های بانک جهانی و اوپک مورد آزمون قرارگرفتـه اسـت.  با استفاده از داده۲۰۱۴ -۱۹۹۰
عنوان نماینده بـازار سـرمایه در ایـن مـدل  پول و بازار بورس بهعنوان نماینده بازار  بانک به
دهنده این است که توسـعه بـازار مـالی اثـر مثبـت و معنـاداری بـر  اند. نتایج نشان واردشده

مصرف انرژی دارد؛ که بازار پول نسبت به بازار سرمایه تأثیر بیشتری بر مصرف انـرژی در 
یافتگی بازار پول نسبت به بازار سرمایه در ایـن  هکشورهای اوپک دارد و این به دلیل توسع

  باشد. کشورها می

  توضیحات
شامل کشورهای اکوادور، الجزایر، امارات، ایـران، آنگـوال، عـراق، عربسـتان، قطـر، کویـت،  .۱

 باشد.  لیبی، نیجریه و ونزوئال می
1. Exchange Rate 
2. Purchasing Power Parity = PPP 
3. .Pooled Model 
4. .Chow Test 
5. Hausman Test 
6. Generalized Least Squares 

 ها مرجع
در  انـرژی مصـرف و مـالی بازارهـای ). توسـعه۱۳۹۱محمود (، مراد  آل ؛محسن ابراهیمی، ]۱[

بیسـتم،  اقتصـادی، سـال هـای سیاست و ها پژوهش ی گروه دی هشت، فصلنامه کشورهای
  .۱۵۹-۱۷۴صص 

محیطی مصـرف انـرژی و  ). اثرات زیست۱۳۸۷(اسماعیل ، برقی گلعذانی ؛بهبودی، داوود   ]۲[
  .۵۳-۳۵، صص ۴، شماره ۵ی اقتصاد مقداری، دوره  فصلنامه، رشد اقتصادی در ایران

ی مصـرف انـرژی  ). بررسی رابطه۱۳۸۸سودا (، جبرائیلی ؛محمدزاده، پرویز ؛بهبودی، داود ]۳[
ی مطالعـات  مهیافته، فصـلنا و تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسـعه و توسـعه

  .۲۱ -۱ ص، ص۱۳۸۸، زمستان ۲۳انرژی، سال ششم، شماره 
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). بررســی وجــود شکســت ۱۳۹۰پریســا ( ،مهــاجری ؛شــعلهبــاقری پرمهــر،  ؛تقــوی، مهــدی ]۴[
ی بخـش مـالی و رشـد اقتصـاد و اسـتخراج میـزان بهینـه  ی میان توسعه ساختاری در رابطه

هــای رشــد و توســعه  پــژوهشی  فصــلنامهی تســهیالت بــانکی بــه بخــش خصوصــی،  ارائــه
 .۵۵-۳۷، صص ۴، سال اول، شماره اقتصادی

ی  ). بررســی رابطــه۱۳۹۰ابــراهیم (، صــیامی عراقــی ؛اشــرفی، یکتــا ؛حســینی، ســیدمهدی ]۵[
هـا  ی پژوهش فصـلنامه ی مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید، توسعه

  .۳۴-۱۹ ص، ص۱۳۹۰زمستان ، ۶۰های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره  و سیاست
ای تــأثیر  بررســی مقایســه ).۱۳۹۱منیــره (، زاده همــت ؛رنجبــر، همــایون ؛ســامتی، مرتضــی ]۶[

ی کشــورهای  ی مــالی بــر رشــد اقتصــادی تحــت اطالعــات نامتقــارن (مــورد مطالعــه توســعه
هـای رشـد و  پژوهشـی پژوهش -ی علمـی فصـلنامه یافته و در حال توسعه)، منتخب توسعه
 .۴۰ -۲۵ ص. ص۱۳۹۱ی، سال سوم، شماره نهم، اسفند توسعه اقتصاد

 جغرافیــایی ســازمان،  ایــران نظــامی جغرافیــای بــر ای ). مقدمــه۱۳۷۸(  ، ســیدیحیی صــفوی ]۷[
  هران.ت)، دانشگاه امام حسین(ع،  مسلح نیروهای

). بررسـی ارتبـاط میـان مصـرف انـرژی و ۱۳۹۱جهـانبخش (، مهرانفـر ؛زاده، سعید عیسی ]۸[
ی  سطح شهرنشـینی در ایـران (کـاربردی از الگـوی تصـحیح خطـای بـرداری و روش تجزیـه

 -۴۷ صصـ .۱۳۹۱ی راهبـرد اقتصـادی، سـال اول، شـماره دوم، پـاییز  عوامل)، فصلنامه
۷۰. 

). تـأثیر رشـد اقتصـادی بـر ۱۳۹۰سـودا (، جبرائیلـی ؛آقـازاده، اکبـر ؛فطرس، محمدحسین ]۹[
هـای  ی تطبیقی کشورهای منتخب عضو سـازمان همکاری مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه

های  هــا و سیاســت ی پژوهش اقتصــادی و توســعه و غیــر عضــو (شــامل ایــران)، فصــلنامه
  .۹۸- ۸۱ص ، ص۱۳۹۰، زمستان ۶۰ه اقتصادی، سال نوزدهم، شمار

ی بین مصرف انرژی  ). بررسی رابطه۱۳۹۱فرشید (، جوادنژاد ؛گلوانی، امین ؛قنبری، علی ]۱۰[
ی مطالعـات اقتصـاد انـرژی،  ، فصـلنامهARDLکارگیری روش  و شهرنشینی در ایران با به

 .۱۱۹ -۱۰۱ص ، ص۱۳۹۱، زمستان ۳۵ی  سال نهم، شماره
 ، ابریشــمی حمیــد ترجمــه ،)۲ جلــد( اقتصادســنجی مبــانی). ۱۳۷۸( دامــودار گجراتــی، ]۱۱[

  . تهران دانشگاه انتشارات
ــانی ( ]۱۲[ ــوتمنی، م ــه). ۱۳۸۸م ــعه بررســی رابط ــران،  ی توس ــد اقتصــادی در ای ــالی و رش ی م
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