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چکیده
رشد اقتصادی از فاکتورهای بسيار مهمي است که بايد بهمنظور بررسي تغييرات برنامهريزیشده در مصرف
انرژی در نظر گرفته شود؛ بر اين اساس در اين تحقيق با استفاده از دادههای ساليانه  1431تا  ،1432ارتباط
بين مصرف انرژی و رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصاد ايران بررسيشده است نتايج تحقيق حاضر
بيانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود
اقتصادی حاکم بر اين بخشهای است ،از طرفي در بخش کشاورزی ،در رژيم رکود شاهد اثرگذاری منفي رشد
مصرف انرژی بر رشد ارزشافزوده اين بخش هستيم .نتايج بيانگر اين است که در فاز رونق ،رشد مصرف انرژی
دارای اثر معنيداری بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصاد کشور نميباشد .نتايج فوق بيانگر اين است که
اجرای سياستهای مانند هدفمندی يارانههای انرژی ،درصورتيکه زمينهساز کاهش مصرف انرژی شود ،بسته
به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور ميتواند اثرات متفاوتي را بر روی ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصاد ايران
داشته باشد ،درصورتيکه چنين سياستهای زمينهساز رکود اقتصادی گردند يا در شرايط رکود حاکم بر اقتصاد
کشور اجرا گردند ،ميتوانندزمينهساز رکود فزايندهتری در اقتصاد شوند.
کلیدواژهها :ارزشافزوده ،مصرف انرژی ،مدلهای مارکف.
طبقهبندی.C33 ,O13 ,Q43 :JEL
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 .1مقدمه
رشد اقتصادي از فاکتورهاي بسیار مهمی است که باید بهمنظور بررسی تغییرات برنامهریزيشده در
مصرف انرژي در نظر گرفته شود؛ بر این اساس آنالیز ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي توجه
زیادي را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است .بررسی چنین ارتباطی از آن جهت براي
سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور اهمیت دارد که بهینهسازي مصرف انرژي ،از طریق برنامه هدفمندي
یارانهها انرژي و افزایش قیمت حاملهاي انرژي در کشور در حال انجام است و اثرات چنین اقدامی بر
ارزشافزوده بخشهاي مختلف داللتهاي سیاستی مفیدي را ارائه میکند؛ از سویی پس از مقاله کرافت
و کرافت )7713( 7که علیت یکطرفه از رشد  GNPبه مصرف انرژي در آمریکا را براي دورهي 7791
تا  7719مورد تأیید قرار داد ،ارتباط علی بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در مطالعات مختلف نتایج
متفاوتی را ارائه کرده است ،بهطوريکه دلیل اصلی تفاوت در نتایج تحقیقات گذشته ،استفاده از
روشهاي اقتصادسنجی متفاوت ،کشورهاي متفاوت ،افقهاي مورد بررسی متفاوت و مدلهاي خاصی
که شکست ساختاري را در نظر نمیگیرند میباشد (اگوه و همکاران .)2077 ،2بهصورت کلی چهار عقیده
در مورد ارتباط علی مصرف انرژي و رشد اقتصاد وجود دارد که به شرح زیر است (فالحی:)2077 ،8
 .7بر اساس دیدگاه اول با عنوان «فرضیه رشد ،»9مصرف انرژي نقش مهمی در رشد اقتصادي بازي
میکند ،بهطوريکه رشد اقتصادي به مصرف انرژي وابسته بوده و کاهش در مصرف انرژي ممکن
است رشد اقتصادي را کاهش دهد.
5
 .2براساس دیدگاه دوم با عنوان «فرضیه محافظهکار » ،علیت یکطرفه از رشد اقتصادي به مصرف
انرژي وجود دارد ،چنین فرضی بیان میکند که سیاستهاي حفظ انرژي ممکن است اثر جزئی بر
روي رشد اقتصادي داشته باشد و یا بر روي آن مؤثر نباشد .بر این اساس ،فرض محافظهکار هنگامی
قابلقبول است که یک افزایش در  GDPمنجر به افزایش در مصرف انرژي شود.
 .8بر اساس دیدگاه سوم با عنوان «فرضیه بیطرفی ،»6بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي رابطهاي
وجود ندارد ،به عبارت دیگر مصرف انرژي و رشد اقتصادي نسبت به یکدیگر خنثی هستند.
 .9بر اساس دیدگاه چهارم با عنوان «فرضیه باز خور ،»1علیت دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد
اقتصادي وجود دارد که وابستگی متقابل دو متغیر فوق را نشان میدهد.

1. Kraft and Kraft
2. Eggoh and et al.
3. Fallahi
4. the growth hypothesis
5. The conservative hypothesis
6. neutrality hypothesis
7. feedback hypothesis
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بررسی فروض فوق هدف مقاله حاضر است ،بهطوريکه با بررسی اثرات مصرف انرژي بر روي
بخشهاي مختلف اقتصاد کشور ،اثرات احتمالی افزایش قیمت حاملهاي انرژي و کاهش در تقاضاي
و مصرف انرژي ،در بخشهاي مختلف اقتصاد کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
تعددادي از مددلهداي تجربی ،ارتبداط بین مفهوم تغییر در ادوار تجداري و تغییر در رژیا را تدأیید
کردهاند (کرولزیگ7771 ،؛ کلمنتس و کرولزیگ 7773 ،7و 2000؛ دیبلود و رادیبوسدد 7776 ،2؛ کیا و
نلسدون 7773 ،8و  .)7777نتایج مطالعات فوق بیانکنندهي عدم توانایی مدلهاي خطی در شدناسایی
عدم تقارنها( 9شدامل شدکسدتهاي سداختاري در سدريهاي زمانی) ،بهمنظور مدلسازي سريهاي
زمدانی اسدددت؛ بدهطوريکده جدیداً مدلهاي راهگزینی مارکوف 5بهصدددورت فزایندهاي در تحقیقات
بینالمللی مورد اسدتفاده قرار میگیرند (دیبولد7736 ،؛ همیلتون و ساسمل .)7779 ،در این مقاله سعی
شددد اسددت که بر اسدداس یک مدل تک متغیره راه گزینی مارکوف ،اثرات رشددد مصددرف انرژي بر
ارزشافزوده بخشهاي مختلف ،بهوسدیلهي آزمایش خصوصیات تناوبی مدلهاي راهگزینی مارکوف و
احتمال تغییر از یک رژیا اقتصددادي به رژیا دیگري بررسددی شددده اسددت؛ این مقاله در پنج بخش
تدوینشدده اسدت ،در بخش دوم پیشینه تحقیق مطالعات انجام گرفته ارائه شده است ،در بخش سوم،
مبانی نظري مدلهاي راهگزینی مارکوف بررسدی شده گرفته است .در بخش چهارم به تجزیهوتحلیل
نتایج پرداختهشده است؛ در بخش پنجا ،نتیجهگیري و پیشنهادات مقاله ارائه شده است.
 .2پيشينه تحقيق
اسفا-ادجی ،)2000( 6با استفاده از تکنیکهاي مدلسازي تصحیح خطا و هاانباشتگی ،ارتباط علی
مصرف انرژي ،قیمت انرژي و رشد اقتصادي را براي هند ،اندونزي ،فیلیپین و تایلند مورد بررسی قرار
داد .بر اساس نتایج در کوتاهمدت ،علیت گرنجر یکطرفه از مصرف انرژي به رشد اقتصادي بین
سريهاي هند و اندونزي وجود دارد ،درحالیکه علیت دوطرفه بین سريهاي تایلند و فیلیپین مشاهده
شد .بلومی ،)2007( 1از تست ها انباشتگی یوهانسن به منظور بررسی ارتباط علی مصرف انرژي سرانه
و  GDPسرانه تونس ،در طول دورهي  7717تا  2009استفاده کرد .بر اساس نتایج یک ارتباط علی
بلندمدت دو طرفه بین دو سري وجود دارد ،در حالی که در کوتاهمدت ،علیت از انرژي به  GDPاست.

1. Clements and Krolzig
2. Diebold and Rudebusch
3. Kim and Nelson
4. asymmetry
5. Markov Switching
6. Asafu-Adjaye
7. Belloumi
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جامب )2009( 7با استفاده از تکنیک هاانباشتگی و تصحیح خطاي برداري ،2با استفاده از دادههاي
 7710تا  7777ماالوي ،علیت دو طرفه مصرف انرژي و رشد اقتصادي استخراج کرد ،اما یک علیت
یکطرفه را نیز بین  GDPغیر کشاورزي و مصرف انرژي مشاهده کرد.
با پیشرفت آنالیز سريهاي زمانی در دهه اخیر ،مطالعات جدید بررسی ارتباط مصرف انرژي و رشد
اقتصادي ،از تست علیت گرینجر تودا و یاموتو )7775( 8براي این منظور استفاده کردهاند .براي مثال
ولد-رافال ،)2005( 9این روش را بهمنظور آنالیز ارتباط علی مصرف انرژي و رشد اقتصادي  77کشور
آفریقایی بهکار بستند .بر اساس نتایج ارتباط بلندمدت براي  3کشور و علیت کوتاهمدتی براي  72کشور
مشاهده گردید
ولد-رافال ( ،)2006مشاهداتی را از علیت یکطرفه رشد اقتصادي به مصرف انرژي در  5کشور
آفریقایی استنتاج کرد ،در حالی که علیت دو طرفه براي دو کشور مشاهده شد و نبود رابطهي علی نیز
در  1کشور استنتاج شد.
ولد-رافال ( ،)2007با تخمین دوباره ارتباط مصرف انرژي و رشد اقتصادي  71کشور آفریقایی و با
به حساب آوردن متغیرهاي نیروي کار و سرمایه ،فرض خنثی ارتباط مصرف انرژي و رشد اقتصادي را
در آفریقا رد کرد .بهطوريکه سرمایه و نیروي کار مهاترین فاکتورها در تعیین رشد اقتصادي  75کشور
از  71کشور مورد بررسی بودند.
ادهیامبو ( )2070به آزمایش دوباره علیت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي براي سه کشور آفریقایی
و با در نظر گرفتن قیمت بهعنوان متغیر اضافی پرداخت ،دلیل در نظر گرفتن متغیر قیمت این است
کهافزایش در قیمت منجر به کاهش در تقاضاي انرژي شده و مصرف انرژي را کاهش میدهد؛ از سوي
دیگر افزایش در قیمت انرژي منجر به کاهش در تقاضاي انرژي شده و تولید را کاهش میدهد .بر
اساس نتایج تحقیق فوق علیت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي بهصورت معنیداري در سه کشور
مورد بررسی متفاوت است؛ بهطوري که در آفریقاي جنوبی و کنیا ارتباط علی یک طرفه از مصرف
انرژي به رشد اقتصادي وجود دارد ،در حالی که در کنگو ،علیت از رشد اقتصادي به مصرف انرژي است.
وانگ و همکاران 23 ،)2077( 5ایالت چین را در دورهي  7775تا  2001مورد بررسی قرار دادند و
علیت دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را استنتاج کردند .ژانگ ،)2077( 6ارتباط علی دوطرفه
را بین مصرف انرژي و متغیرهاي اقتصادي در روسیه و هفت کشور آمریکاي جنوبی مشاهده کردند.
1. Jumbe
2. error correction vector
3. Toda and Yamamoto
4. Wolde-Rufael
5. Wang and et al.
6. Zhang

فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصادیِ کاربردی ايران

سال پنجم -شماره  -13پاييز 1435

48

اگوه و همکاران ( ،)2077ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي  27کشور آفریقایی را در دورهي
 7710تا  2006مورد بررسی قرار دادند که چنین ارتباطی بسته به توسعهیافتگی کشورها بسیار متفاوت
مشاهده شد.
مطالعاتی که تاکنون بررسی شده است شکست ساختاري را در تحلیلهاي خود در نظر نگرفتهاند .بر
این اساس لی و چانگ )2005( 7با استفاده از آزمون ریشه واحد و تست هاانباشتگی و در نظر گرفتن
شکست ساختاري ،به بررسی ارتباط مصرف انرژي و  GDPتایوان در دورهي  7759تا  2008استفاده
کردند؛ نتایج مطالعه نشان داد که در بلندمدت مصرف انرژي منجر به رشد اقتصادي میشود و حفظ
انرژي ممکن است به رشد اقتصادي آسیب برساند.
8
اسو )2070( 2با استفاده از روش آزمایش گرگوري و هانسن ( 7776aو  )7776bبراي ها انباشتگی
آستانه ،9ارتباط بلندمدت و علیت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را در کشورهاي آفریقایی در دورهي
 7710تا  2001مورد بررسی قرار داد ،بر اساس نتایج مطالعه فوق مصرف انرژي با رشد اقتصادي در 5
کشور ها انباشته بوده و علیت دوطرفه بین مصرف انرژي و  GDPواقعی در ساحل عاج و علیت یک
طرفه از  GDPواقعی به مصرف انرژي در کنگو و غنا مشاهده گردید.
فالحی ( )2077با استفاده از مدل خود رگرسیون برداري راه گزینی مارکف ) 5(MS-VARو با
استفاده از دادههاي سالهاي  7760تا  2005آمریکا ،به بررسی ارتباط علی مصرف انرژي و  GDPدر
اقتصاد آمریکا پرداخت ،بر اساس نتایج در رژیا یک (رژیا رکود) ،علیت دو طرفه بین مصرف انرژي و
 GDPدر اقتصاد آمریکا وجود دارد ،درحالیکه در رژیا دو (رژیا رونق) علیتی بین دو متغیر فوق مشاهده
نشد.
بیشتر مطالعاتی که تاکنون بررسی گردیده است معموالً از  80تا  85داده استفاده کردهاند که قدرت
تخمینها را کاهش میدهد ،بهعالوه درونزایی رگرسورها را در مدلهاي پانل در نظر نگرفتهاند .براي
حل این مشکل جدید استفاده از مدلهاي پانل دیتا دینامیک ،6حداقل مربعات عادي دینامیک
) 1(DOLSو  olsکامالً اصالح شده ) 3(FMOLSرا مورد استفاده قرار دادهاند .براي مثال لی)2005( 7
مدلهاي هاانباشتگی پانل و تصحیح خطاي پانل را بهمنظور بررسی ارتباط علی مصرف انرژي و GDP

1. Lee and Chang
2. Esso
3. Gregory and Hansen
4. threshold cointegration
5. Markov-switching vector autoregressive
6. dynamic panel data
7. Dynamic Ordinary Least Square
8. Fully Modiﬁed OLS
9. Lee
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در  73کشور درحالتوسعه در طول دوره  7715تا  2007بهکار بست .او دریافت که علیت دوطرفه در
کوتاهمدت و بلندمدت بین مصرف انرژي و  GDPوجود دارد.
مهدون و اسافو-ادجی )2001( 7با آزمون دوباره ارتباط مصرف انرژي و رشد اقتصادي در یک مدل
تصحیح خطاي پانل براي  20کشور صادر کننده و وارد کننده انرژي و به حساب آوردن متغیر قیمت،
دریافت که در کشورهاي صادرکننده انرژي ،در کشورهاي توسعهیافته ،ها در بلندمدت و ها کوتاهمدت
ارتباط دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد ،درحالیکه در کشورهاي در حال توسعه،
مصرف انرژي تنها در کوتاهمدت بر روي رشد اقتصادي مؤثر است.
آپرگیس و پاین )2007b( 2ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را براي  77کشور ایاالت
خودمختار مشترکالمنافع ) 8(CISدر دورهي  7777تا  ،2005با استفاده از مدل تصحیح خطا و ها
انباشتگی پانل غیر متجانس 9مورد بررسی قرار دادند .آنها وجود علیت یکطرفه از مصرف انرژي به
رشد اقتصادي را در کوتاهمدت استنتاج کردند.
بهصورت مشابه آپرگیس و پاین ( )2007aبراي شش کشور آمریکاي مرکزي دردورهي  7730تا
 ،2009وجود علیت کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژي به رشد اقتصادي را استنتاج کردند .آپرگیس و
پاین ( )2070با استفاده از علیت پانل و تست ها انباشتگی  7کشور آمریکاي جنوبی ،دریافتند که ها
در کوتاه مدت و ها در بلندمدت علیت از مصرف انرژي به رشد اقتصادي وجود دارد.
ازترک و همکاران ،)2070( 5ارتباط علی بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي  57کشور را از سال
 7717تا  2005مورد بررسی قرار دادند؛ بر اساس نتایج تحقیق فوق ،علیت بلندمدت از  GDPبه رشد
اقتصادي براي کشورهایی با درآمد پایین وجود دارد ،بهعالوه براي کشورهایی با درآمد میانی ،علیت
دوطرفه میباشد.
6
هانگ و همکاران ( ،)2003با استفاده از پانل دینامیک و دادههاي  32کشور با سطح درآمدي
متفاوت ،فرض خنثیاي را در کشورهایی با درآمد پایین مشاهده کردند ،درحالیکه در گروه درآمدي
میانه ،رشد اقتصادي منجر به مصرف انرژي میشود .در گروه درآمدي باال ،اثر کلی رشد اقتصادي بر
روي مصرف انرژي منفی تشخیص داده شد.
در مطالعات داخلی ،دامنکشیده و همکاران ( )7872در پژوهشی به بررسی مصرف انرژي و رشد
اقتصدادي پرداختند .این مطالعه رأي کشورهاي منتخب سند چشاانداز بیست سداله ایران در طی

1. Mahadevan and Asafu-Adjaye
2. Apergis and Payne
3. The Commonwealth of Independent States
4. heterogeneous panel cointegration test
5. Ozturk and et al.
6. Huang and et al.
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سالهاي  7770تا  2007در قالب تکنیک دادههاي پانلی با رهیافت حداقل مربعات معمولی انجام گرفته
است بر اساس نتایج رگرسیون ،شاهد رابطه مثبت و معنیداري در طی زمان مورد بررسی هستیا.
صادقی و همکاران ( )7778در مقالهاي به بررسی رابطه بین مصرف انرژي و تولید ناخالص داخلی
پرداختند .این مطالعه براي کشورهاي منطقه منا در طی دوره زمانی  7730تا  2007با تکیه بر تکنیک
گشتاورهاي تعمیایافته صورت گرفت .نتایج حاصل از تخمین مدل داللت بر وجود رابطه علی یکطرفه
از مصرف انرژي به تولید ناخالص داخلی بوده است.
 .3روش راهگزيني مارکف
در این تحقیق نیز سعی شده است که بر اساس یک مدل تک متغیره مدل اتورگرسیون راه گزینی
مارکف که توسط کرولزیگ )7771( 7معرفی شده است ،به بررسی نحوه اثرگذاري رشد مصرف انرژي
بر روي رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف پرداخته شود ،براي این منظور ابتدا در مدل راهگزینی
مارکف فرض میشود که انحراف رشد ارزشافزوده )  (rtاز میانگینش ،از فرآیند اتورگرسیون مرتبه p
رابطهي ( )7پیروي میکند:
()7

rt − μ(St ) = a1 (rt−1 − μ(St−1 )) + ⋯ + ap (rt−p − μ(St−p )) + εt

فرض شده است که میانگین فرآیند) ،(μبه یک متغیر پنهان  Stوابسته میباشد ،بهطوريکه خطاهاي
مستقل  ،εtبا میانگین صفر و واریانس ثابت  ،δ2بهصورت یکسان توزیع شدهاند؛ این وابستگی داللت
بر این دارد که رژیاهاي متفاوت با توزیع شرطی بازده بازار سهام ،به ها وابسته هستند .متغیر پنهان
 ،Stوضعیت سیکلهاي تجاري را نشان میدهد .پارامترهاي خودرگرسدیون رابطهي ( ،)7مدیتواند
بهصورت رابطهي ( ،)2تابعی از وضعیت  Stدر زنجیره مارکف باشد:
()2

rt = c(St ) + a1 (St )rt−1 + ⋯ + ap (St )rt−p + εt

اگر  Stیکی از  Mارزش متفاوت نماینده به وسیلهي عدد صحیح  1,2,3, … , Mرا بگیرد ،رابطهي
( )2ترکیبی از  Mمدل خود رگرسیون را نشان میدهد .در یک مورد دو رژیمی ،مدل ( )2وضعیت رکود
(هنگامیکه  )St = 1را به خوبی وضعیت رونق (هنگامیکه  )St = 2در متغیر رشد ارزشافزوده نشان
میدهد .بنابراین رشد ارزشافزوده در حالت رکود میتواند بهصورت رابطهي ( )8نشان داده شود:
()8

rt = c1 + a11 rt−1 + ⋯ + ap1 rt−p + εt

درحالیکه اگر رشد ارزشافزوده در حال رونق باشد ،بهصورت رابطهي ( )9مدلسازي میشود:
1. Krolzig
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rt = c2 + a12 rt−1 + ⋯ + ap2 rt−p + εt

()9

پارامترهاي فرآیند شرطی ،به یک رژیا که فرض شده است تصادفی و غیرقابل مشاهده باشد وابسته
میباشند .بنابراین بهمنظور تشریح کامل فرآیند خلق داده ،تشریح فرمولبندي فرآیند خلق رژیا الزم
میباشد .در مدل راهگزینی مارکف ،فرآیند خلق رژیا ،یک زنجیره مارکف با تعداد محدودي از وضعیتها
که بهوسیلهي احتماالت انتقال رابطهي ( )5تعریف شدهاند میباشد:
M

Pij = Pr(St = j |St−1 = i),∑ pij

()5

j=1

بهصورت دقیقتر براي  ،∀i, j = 1,2,3, … , Mفرض شده است که  Stاز یک فرآیند مارکف M

وضعیته ،با یک ماتریس انتقال غیرقابل تقلیل رابطهي ( )6تبعیت میکند:
p12 … p1M
p22 … p2M
]
⋮ ⋱ ⋮
pM2 … pMM

()6

p11
p21
⋮ [=P
pM1

در رابطهي فوق piM = 1 − pi1 − ⋯ − pi,M−1 ،براي  i= 1,2,3, … , Mمیباشد.
.1-3تعيين مدل اثر رشد مصرف انرژي بر روي رشد ارزشافزوده

این بخش در جهت پاسخگویی به این سؤال که آیا رشد مصرف انرژي بر روي رشد ارزشافزوده اثرگذار
است یا خیر میباشد .ارتباط دینامیکی بین دو متغیر فقط بهوسیلهي اضافه کردن ضرایب وقفهدار شده
متغیر رشد مصرف انرژي به مدل خود رگرسیون برداري راهگزینی مارکف  rtکشف میشود .در ابتدا
یک بسط از رابطهي ( )7که بهوسیلهي کرولزیگ ( )7771بهعنوان مدل میانگین راهگزینی مارکف
) 7(MSMمعرف شده است ،بهصورت رابطهي ( )1و ( )3تخمین زده میشود:
q

()1

rt − μ(St ) = ∑ ai (rt−i − μ(St−i )) + ∑ γj ECGt−j + εt
j=1

()3

p

i=1

) εt ~IID(0, δ2

در رابطهي ( ECGt ،)1رشد مصرف انرژي میباشد .بهعالوه  Stیک متغیر پنهان است که وضعیت
سیکل تجاري را نشان میدهد .مدل جمله ثابت راهگزینی مارکف ) 2(MSIبهصورت رابطهي ( )7و ()3
میباشد:
1. Markov switching Mean
2. Markov switching Intercept
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p

rt = c(St ) + ∑ ai (rt−i ) + ∑ γj ECGt−j + εt
j=1

i=1

رابطهي ( )7داللت بر این دارد که یک تغییر در جملهي ثابت )  ،c(Stیک تعدیل صاف از رشد
ارزشافزوده را پس از تغییر در رژیا میباشد .توجه شود که مدل  ،MSIبا فرض واریانس همسان
رابطهي ( )7میباشد؛ بهعالوه مدلهاي ( )3( -)1و ( ،)3(-)7میتوانند در دو جهت کلی تعمیا داده
شوند:
 .7به این دلیل که رشد ارزشافزوده در حالت رکود ،عموماً متفاوت از حالت رونق اقتصادي میباشد ،با
بسط مدلهاي تک متغیره ،میتواند یک واریانس متغیر رژیمی عبارت اختالل ،بهصورت رابطهي ()70
در مدلهاي فوق ترکیب کرد:
)) εt ~IID(0, δ2 (St

()70

روابط ( ،)70(-)1مدلهاي ناهمسانی واریانس میانگین راهگزینی مارکف ) 7(MSMHو روابط (-)7
( ،)70مدلهاي ناهمسانی واریانس جمله ثابت راهگزینی مارکف ) 2(MSIHرا تعریف میشوند.
 .2اگر بخش خود رگرسیون مدلهاي  MSIو  MSMتابعی از متغیر وضعیت  Stباشد ،بهصورت
رابطهي ( )3(-)77و ( ،)3(-)72بهعنوان مدلهاي خود رگرسیون جمله ثابت راهگزینی مارکف
) 8(MSIAو خود رگرسیون میانگین راهگزینی مارکف ) 9(MSMAشناخته میشوند:
q

()77

rt = c(St ) + ∑ ai (rt−i ) + ∑ γj (St )oilt−j + εt
q

()72

p

j=1

i=1
p

rt − μ(St ) = ∑ ai (rt−i − μ(St−i )) + ∑ γj (St )oilt−j + εt
j=1

i=1

بهعالوه روابط ( )70(-)77و( ،)70(-)72بهترتیب مدلهاي ناهمسانی واریانس خود رگرسیون جمله
ثابت راهگزینی مارکف ) 5(MSIAHو ناهمسانی واریانس خود رگرسیون میانگین راهگزینی مارکف
) 6(MSMAHتعریف میشوند.

1. Markov switching Mean Heteroskedastic
2. Markov switching InterceptHeteroskedastic
3. Markov switching InterceptAutoregressive
4. Markov switchingMean Autoregressive
5. Markov switching InterceptAutoregressiveHeteroskedastic
6. Markov switchingMean AutoregressiveHeteroskedastic
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روش تخمین حداکثر راست نمایی ) 7(MLروابط فوق ،بر اساس الگوریتا حداکثرسازي انتظار
) 2(EMمیباشد (همیلتون .)7737 ،بهعنوان یک محصول از مرحله تخمین ،احتماالت صافشده مرحله
 ،iاز  P(St = j|YT , … , Y1 , h),i = 1, … , Kحاصل خواهند شد .از طرفی احتماالت انتقال ،مدت
انتظاري رژیا  jرا توسط فرمول  Dj = (1 − pjj )1 i = 1, … , Kمحاسبه میکنند؛ بهطوريکه
بهوسیلهي تخصیص مشاهدهي  tبازده بازار سهام در رژیا  ،mبا باالترین احتمال صاف شده ،ما یک
طبقهبندي مبتنی بر مدل را از رژیا متفاوت بازده بازار سهام تولید میکنیا (همیلتون.)7773 ،
 .2-3استراتژي انتخاب مدل

روش تجربی انتخاب مدلهاي راهگزینی مارکف ،به شرح زیر است (کلگنی و مانرا:)2007 ،8
 مرحلهي اول ،تست بررسی حالت غیرخطی در دادهها میباشد .در آنالیز این تحقیق ،از تست توسعه
داده شده توسط آنج و بکرت )7773( 9استفاده شده است؛ براي این منظور فرض وجود مدل خطی
را در برابر مدل راه گزینی مارکف ،با استفاده از تست نرخ راستنمایی ) 5(LRپیشنهاد شده بهوسیله
گارسیا و پرون )7776( 6بررسی شده است .در تست فوق ،فرض صفر (که در آن تغییر رژیا وجود
ندارد) ،تقریباً بهصورت توزیع خی دو )) (χ2 (qتوزیع شده است که در آن  ،qتعداد پارامترهاي
محدودیتی میباشد که تحت فرض صفر تعریف نشدهاند.
 مرحلهي دوم ،چگونگی تعیین تعداد رژیاهاي و جمالت خودرگرسیون الزم جهت مدلسازي فرآیند
3
میباشد .پسراداسکی و سپاگنولو )2008( 1پیشنهاد کردند که از ضوابط اطالعات آکائیک )(ACI
براي این منظور استفاده شود .آزمایشات مونت کارلو نشان داد که روش انتخاب بر اساس ACI
(که به اصطالح روش سه بخشی نامیده میشود) ،عموماً در تعیین تعداد صحیح رژیاها و جمالت
خود رگرسیون موفق میباشد .بر این اساس ما از معیار آکائیک ) 7(AICبه منظور تعیین تعداد
رژیاها ،رتبه اتورگرسیون  pو رتبه فرآیند راهگزینی مارکف  qاستفاده کردهایا .براي این منظور،
یک بار تشخیص بهینه در داخل یک نوع خاص از مدل راهگزینی مارکف به دست آمده و سپس،
انواع مختلف مدلهاي انتخاب شده با ها مقایسه میشود .در نهایت مدلهاي با بهترین معیار
 ، AICبر اساس معیارهایی به شرح زیر با ها مقایسه گردیده و مدل بهینه انتخاب میگردد:

1. Maximum likelihood
2. Expectation-Maximization
3. Cologni and Manera
4. Ang and Bekaert
5. likelihood ratio
6. Garcia and Perron
7. Psaradakis and Spagnolo
8. Akaike Information Criterion
9. Akaike Information Criterion
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 ارزش تابع لگاریتا راستنمایی
 ارزش میانگین یا جملهي ثابت تخمین زده شده در رژیاهاي متفاوت
 ارتباط بین احتماالت راهگزینی رژیا و اصول اقتصاد کالن.
)7(lnL

 .4تجزيهوتحليل نتايج
 .1-4تجزيهوتحليل آمار و اطاعات
در این تحقیق از دادههاي سالهاي  7896تا  ،7872متغیررشد مصرف انرژي بخشهاي مختلف
بهعنوان متغیر مستقل (بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام) که شامل مصرف فرآوردههاي نفتی،
گازطبیعی ،زغالسنگ ،منابع تجدیدپذیر قابلاحتراق و برق مورد استفاده در بخشهاي مختلف اقتصاد
کشور است و رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي ،رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري و
ارتباطات و رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن بهعنوان متغیر وابسته استفاده شده است .دادههاي
تحقیق از ترازنامه انرژي و بانک اطالعات سري زمانی بانک مرکزي جمعآوري شدهاند .با توجه به
مقادیر بحرانی آکائیک ،)7719( 2تست  LRو قدرت مدلهاي برآوردي در توصیف رژیاهاي رکود و
رونق ،تعداد رژیاهاي متغیرهاي مدل  2تعیین شده است بهعالوه رتبه خود رگرسیون و تعداد رژیاهاي
رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات و رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن 2
میباشد.براي بررسی حالت غیرخطی بودن متغیرها ،در این تحقیق از تست نرخ راستنمایی معرفی شده
بهوسیلهي گارسیا و پرون )7776( 8استفاده کردهایا .آماره تست  LRبه وسیله رابطهي LR=2|ln
| LMS-AR−ln LARتعیینشده و ارزش بحرانی مبتنی بر ارزش  Pداویس )7731( 9که بهوسیله گارسیا
و پرون پیشنهاد شده است میباشد .نتایج در جدول ( )7قابل مشاهده است .بر این اساس فرض صفر
عدم تغییر رژیا در رشد ارزشافزوده بهوسدیله یک فرآیند  ARیک رژیمه ،در مقدابل یک سداختار
 MS-ARکه تغییر در میانگین رشد ارزشافزوده را دو رژیا متفاوت مورد آزمون قرار گرفته است .بر
اساس نتایج جدول ( ،)7تست نرخ راستنمایی بیانگر بهتر بودن مدل  MSبا احتماالت انتقال ثابت
شده و شمول دو رژیا ،نسبت به مدل  ARخطی براي متغیرهاي رشد ارزشافزوده بخش حملونقل،
انبارداري و ارتباطات و رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن با سطح معنیداري  7درصد میباشد؛
اما در فرآیند مدلسازي متغیر ارزشافزوده بخش کشاورزي ،تفاوتی بین مدلهاي خطی و غیرخطی
وجود ندارد.

1. log-likelihood
2. Akaike
3. Garcia and Perron
4. Davies
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جدول  :1تست  LRبررسي حالت خطي بودن متغيرهاي مدل
LR test statistica

)MS-AR (ln LMS-AR

)AR (ln LAR

0

-790/63

-790/63

**1/23

-760/86

-769/007

**5/32

-755/11

-753/63

رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي
رشد ارزشافزوده بخش حملونقل،
انبارداري و ارتباطات
رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن

*** :در سطح  %7معنیدار میباشد.
منبع :محاسبات محقق

 .2-4مدل  MS- ARبا احتماالت انتقال ثابتشده
در این بخش نتایج تخمین مدل  MS- ARتک متغیره 7با احتماالت انتقال ثابتشده ،براي متغیرهاي
رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي ،رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات و رشد
ارزشافزوده بخش صنعت و معدن ارائه شده است .بر اساس مقادیر آمارههاي حداکثر راستنمائی و
آکائیک ،ضرایب جمله ثابت و خود رگرسیون متغیرهاي مورد بررسی وابسته به رژیا تشخیص داده شده
است (اجازه داده شده است که در رژیاهاي مختلف تغییر کنند) .نتایج در جدول ( )2قابل مشاهده است:

1. univariate
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جدول  :2تخمين پارامترهاي مدل ) MS(2)-AR(3متغيرهاي مدل
رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات
رژیا 7
رژیا 2

رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي
رژیا 7
رژیا 2

رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
رژیا 7
رژیا 2

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

***2/07

1/61

***70/36

3/17

***21/6

70/68

***9/76

6/65

***9/19

9/03

***9/37

9/03

جمله ثابت

**7/77

0/98

-0/73

-0/02

0/71

0/066

***2/76

0/87

**-7/31

-0/02

**-7/31

-0/02

)AR(1

-0/78

-0/08

***73/09

8/75

***27/37

8/59

***-2/82

-0/81

-0/73

-0/07

-0/73

-0/07

)AR(2

***8/19

3/72

***6/18

1/67

***8/86

5/72

انحراف معیار

*** :در سطح  %7معنیدار است؛
** :در سطح  %5معنیدار است؛
** :در سطح  %70معنیدار است
منبع :محاسبات محقق
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بر اساس نتایج حاصل از تخمین جدول ( ،)2ضرایب جمله ثابت مدل معنیدار میباشد؛ در شکل ()7
تا ( ،)8احتماالت انتقال پیشبینیشده توسط مدل ، MS-ARدر دو رژیا ارزشافزوده بخشهاي
مختلف ارائه شده است .براساس شکل ( )7تا ( ،)8هر چه احتمال صاف شده و فیلتر شده رژیا ،در یک
دوره زمانی به یک نزدیکتر باشد ،احتمال قرار گرفتن رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف در آن رژیا،
در آن دوره زمانی بیشتر است .بر این اساس ،نتایج بیانگر این است که رژیا یک با میانگین پایین رشد
ارزشافزوده بخشهاي مختلف (یا فاز رکود ارزشافزوده بخشهاي مختلف) و رژیا دو با میانگین
باالي رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف (یا فاز رونق ارزشافزوده بخشهاي مختلف) منطبق است.

شکل  :1احتماالت انتقال مدل ) MS(2)-AR(3متغير رشد اقتصادي ارزشافزوده بخش کشاورزي

منبع :محاسبات محقق

بر اساس شکل ( ،)7مدل  MS-ARدر تسخیر مسیر رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي در هر دو
حالت رژیا صفر و یک خوب عمل میکند .بهعالوه شکل ( )7نشان میدهد که میانگین رشد اقتصادي
ارزشافزوده بخش کشاورزي در رژیا یک کا و در رژیا دو زیاد است.
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شکل  :2احتماالت انتقال مدل ) MS(2)-AR(3متغير رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن

منبع :محاسبات محقق

بر اساس شکل ( ،)2مدل  MS-ARدر تسخیر مسیر رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در هر
دو حالت رژیا صفر و یک خوب عمل میکند .بهعالوه شکل ( )2نشان میدهد که میانگین رشد
اقتصادي ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در رژیا یک کا و در رژیا دو زیاد است.

شکل  :3احتماالت انتقال مدل ) MS(2)-AR(3متغير رشد ارزشافزوده بخش حملونقل

منبع :محاسبات محقق
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بر اساس شکل ( ،)8مدل  MS-ARدر تسخیر مسیر رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري
و ارتباطات در هر دو حالت رژیا صفر و یک خوب عمل میکند .بهعالوه میانگین رشد اقتصادي
ارزشافزوده بخش حملونقل در رژیا یک کا و در رژیا دو زیاد است.
 .3-4اثر رشد مصرف انرژيبخشهاي مختلف بر رشد ارزشافزوده آن بخش

در این بخش نتایج حاصل از ورود متغیرهاي رشد مصرف انرژي بخشهاي مختلف در مدلهاي رشد
ارزشافزوده بخشهاي مختلف اقتصاد ،مورد بررسی قرار گرفته شده است .بهمنظور بررسی معناداري
ورود متغیر رشد مصرف انرژي بخشهاي مختلف از تست | LR=2|ln LMS-ARX −ln LMS-ARجهت
مقایسه مدلهاي تخمینی استفاده شده است .نتایج حاصل از مدلسازي متغیرهاي مدل ،در دو حالت
حضور متغیر رشد ارزش مصرف انرژي در مدل در فرآیند مدلسازي (مدل  )MS-ARXو عدم وجود
آن (مدل  ،)MS-ARدر جدول ( )8مقایسه شده است.
جدول :3تست  LRبررسي حضور يا عدمحضورمتغير رشد مصرف انرژي در فرآيند مدلسازي مدل
LR test
statistica

MS-ARX (ln MS)ARX

MS-AR (ln L MS)AR

***21/13

-726/17

-790/63

***72/93

-759/72

-760/86

***77/06

-750/29

-755/11

رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي
رشد ارزشافزوده بخش حملونقل،
انبارداري و ارتباطات
رشد ارزشافزوده بخش صنعت و
معدن

*** :در سطح  %7معنیدار میباشد.
منبع :محاسبات محقق

نتایج تست آشکدار میکند که مدل  MS-ARXنرخ راسدت نمایی باالتري در مقایسه به مدل
 MS-ARتکمتغیره دارد و مدل  MS-ARتک متغیره در سطح معنیداري یک درصد رد میشود.
این یافتهها مشاهداتی را مبنی بر تأثیر رشد مصرف انرژي بخشهاي مختلف بر رشد ارزشافزوده آن
بخش در اقتصاد ایران نشان میدهد .در جدول ( ،)5نتایج تخمین مدل  MS-ARXمتغیر رشد
ارزشافزوده بخشهاي مختلف با شمول متغیر رشد مصرف انرژي آن بخش ارائه شده است.
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جدول :4شمول متغير رشد مصرف انرژي در مدل)MS(2)-ARX(3رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف

رشد ارزشافزوده بخش حملونقل،
انبارداري و ارتباطات
رژيم 2

رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن

رژيم 1

رژيم 1

رژيم 2

رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي
رژيم 1

رژيم 2

آمارهt

ضريب

آمارهt

ضريب

آمارهt

ضريب

آمارهt

ضريب

آمارهt

ضريب

آمارهt

ضريب

**2/005

6/69

-0/08

-0/06

7/18

6/2

-0/531

-8/6

***5/008

8/19

***9/37

2/55

جمله
ثابت

*-7/61

-/25

**-78/1

-7/07

7/27

0/89

0/71

0/56

**-2/75

-0/22

**-7/31

-0/02

)AR(1

0/82

0/037

***78/87

7/25

-7/12

-0/80

***-9/03

-7

-7/01

-0/73

-0/73

-0/07

)AR(2

7/58

0/92

***77/97

2/7

-0/07

-0/08

**7/73

7/69

7/81

0/7

***-57/2

-7/69

EG

-0/57

-0/75

***6/69

0/75

0/7

0/02

0/75

0/27

0/57

0/92

***-98/79

-2/9

)EG (1

***9/8

6/02

***5/07

6/01

***8/02

8/29

انحراف
معیار

*** :در سطح  %7معنیدار است؛
** :در سطح  %5معنیدار است؛
** :در سطح  %70معنیدار است
منبع :محاسبات محقق
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در جدول ( ،)5ماتریس احتماالت انتقال از یک رژیا به رژیا حاصل از تخمین مدل ،MS-ARX
ارائه شده است:
جدول  :5ماتريس احتماالت انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر
رشد ارزشافزوده بخش

رشد ارزشافزوده بخش

رشد ارزشافزوده بخش

حملونقل ،انبارداري و ارتباطات

صنعت و معدن

کشاورزي

رژيم 2

رژيم 1

رژيم 2

رژيم 1

رژيم 2

رژيم 1

0/78
0/31

0/77
0/37

0/28
0/11

0/07
0/77

0/07
0/77

0/063
0/78

رژیا 7
رژیا 2

منبع :محاسبات محقق

در شکل ( )7تا ( ،)8احتماالت انتقال پیشبینیشده توسط مدل ،MS-ARXدر دو رژیا ارزشافزوده
بخشهاي مختلف ارائه شده است.

شکل  :4احتماالت انتقال مدل ) MS(2)-ARX (3متغير رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي
با شمول متغير رشد مصرف انرژي

منبع :محاسبات محقق

بر اساس شکل ( ،)9مدل  MS-ARXدر تسخیر مسیر رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي در هر دو
حالت رژیا یک و دو نسبت به مدل  MS-ARفاقد متغیر رشد مصرف انرژي (شکل  )7بهتر عمل کرده
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است .بهعالوه شکل ( )9نشان میدهد که میانگین رشد اقتصادي ارزشافزوده بخش کشاورزي در رژیا
یک کا و در رژیا دو زیاد است.

شکل  :5احتماالت انتقال مدل ) MS(2)-ARX (3متغير رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
با شمول متغير رشد مصرف انرژي

منبع :محاسبات محقق

بر اساس شکل ( ،)5مدل  MS-ARXدر تسخیر مسیر رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در
هر دو حالت رژیا یک و دو نسبت به مدل  MS-ARفاقد متغیر رشد مصرف انرژي (شکل  )2بهتر
عمل کرده است .بهعالوه شکل ( )5نشان میدهد که میانگین رشد اقتصادي ارزشافزوده بخش صنعت
و معدن در رژیا یک کا و در رژیا دو زیاد است.
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شکل  :6احتماالت انتقال مدل ) MS(2)-ARX (3متغير رشد ارزشافزوده بخش حملونقل با شمول متغير
رشد مصرف انرژي

منبع :محاسبات محقق

بر اساس شکل ( ،)6مدل  MS-ARXدر تسخیر مسیر رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري
و ارتباطات در هر دو حالت رژیا یک و دو نسبت به مدل  MS-ARفاقد متغیر رشد مصرف انرژي
(شکل  )8بهتر عمل کرده است .بهعالوه میانگین رشد اقتصادي ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري
و ارتباطات در رژیا یک کا و در رژیا دو زیاد است.
-5نتيجهگيري
نتایج مطالعه حاضر به شرح زیر است:
 .7بر اساس جدول ( ،)9شمول ضرایب تخمین زده شده متغیر رشد مصرف انرژيبخش کشاورزي در
مدل  MS-ARXمتغیر رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي ،در رژیا یک (با میانگین پایین رشدد
ارزشافزوده بخش کشاورزي) معنیدار و در رژیا دو (با میانگین رشد باال) بیمعنی تشخیص داده شده
است ،بهطوريکه ضریب رشد مصرف انرژي در رژیا یک ،در سطح -7/69 ،و در وقفه اول-2/9 ،
میباشد .ضریب تخمینی سطح متغیر رشد مصرف انرژي بخش صنعت و معدن در مدل MS-ARX
متغیر رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن ،در رژیا یک (با میانگین پایین رشد ارزشافزوده بخش
صنعت و معدن) معنیدار تشخیص داده شده است ،بهطوريکه مقدارآن 7/69میباشد .ضرایب تخمینی
سطح و وقفه اول متغیر رشد مصرف انرژيبخشحملونقل ،در مدل  MS-ARXمتغیر رشد ارزشافزوده
بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات ،در رژیا یک (با میانگین پایین رشد) معنادار است ،بهطوريکه
مقدار عددي آن در سطح 2/7 ،و در وقفه اول 0/75 ،است.
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 .2بر اسداس جددول ( )5احددتماالت انتقال ، Prob(st = 1|st−1 = 1) = 0.068
 Prob(st = 2|st−1 = 2) = 0.99نشاندهندهي پایایی رژیا دو (رژیا میانگین باالي رشد
ارزشافزوده) متغیر رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي میباشد و در صورت قرار گرفتن در فاز رونق،
تنها به احتمال  0/07رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي وارد رژیا یک (رژیا میانگین پایین رشد
ارزشافزوده بخش کشاورزي یا فاز رکود) میشود ،همچنین در صورت قرار گرفتن در فاز رکود ،به
احتمال  0/78رشدد ارزشافزوده بخش کشداورزي وارد فاز رونق میشود؛ احتماالت انتقال
 Prob(st = 2|st−1 = 2) = 0.77،Prob(st = 1|st−1 = 1) = 0.09نشاندهندهي
پایایی رژیا دو (رژیا میانگین باالي رشد ارزشافزوده) متغیر رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
میباشد و در صورت قرار گرفتن در فاز رونق ،تنها به احتمال  0/28رشد ارزشافزوده بخش صنعت و
معدن وارد رژیا یک (رژیا میانگین پایین رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن یا فاز رکود) میشود،
بهعالوه در صورت قرار گرفتن در فاز رکود ،بهاحتمال  0/77درصد رشد ارزشافزوده بخدش صنعت و
معدن وارد فاز رونق میشود؛ احتماالت انتقال Prob(st =،Prob(st = 1|st−1 = 1) = 0.19
 2|st−1 = 2) = 0.87نشداندهندهي پایایی رژیا دو (رژیا میانگین باالي رشد ارزشافزوده) متغیر
رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات میباشد و در صورت قرار گرفتن در فاز رونق،
تنها بهاحتمال  0/78متغیر فوق وارد رژیا یک (رژیا میانگین پایین رشد ارزشافزوده بخش حملونقل،
انبارداري و ارتباطات یا فاز رکود) میشود ،بهعالوه در صورت قرار گرفتن در فاز رکود ،به احتمال 0/37
رشد ارزشافزوده بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات وارد فاز رونق میشود؛ نتایج فوق نشاندهنده
رفتار نامتقارن رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف کشور در فازهاي رکود و رونق آن دارد.
 .8نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژي بر رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن و
حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادي حاکا بر این بخشهاي است ،از طرفی در بخش کشاورزي ،در
رژیا رکود شاهد اثرگذاري منفیرشد مصرف انرژي بر رشد ارزشافزوده این بخش هستیا .نتایج بیانگر
این است که در فاز رونق ،رشد مصرف انرژي داراي اثر معنیداري بر ارزشافزوده بخشهاي مختلف
اقتصاد کشور نمیباشد.
 .9نتایج فوق بیانگر این مطلب است که اجراي سیاستهاي مانند هدفمندي یارانههاي انرژي ،در
صورتیکه زمینهساز کاهش مصرف انرژي شود ،بسته به شرایط حاکا بر اقتصاد کشور میتواند اثرات
متفاوتی را بر روي ارزشافزوده بخشهاي مختلف اقتصاد ایدران داشته باشد ،درصورتیکه چنین
سیاستهاي زمینهساز رکود اقتصادي گردند یا در شرایط رکدود حاکا بر اقتصاد کشور اجرا گردند،
میتوانند منجر به رکود فزایندهتري در اقتصاد شوند.
 .5از طرفی نتایج مطالعه حاضر بیانگر عدم اثرگذاري رشد مصرف انرژي در تداوم دورهایی رونق
اقتصادي ایران دارد ،نتایج فوق بیانگر این مها است که سیاستهاي بخش انرژي کشور نتوانستهاند در
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جهت تداوم رونق در اقتصاد کشور عمل کنند و تنها در دورههاي رکود اقتصادي میتوانند بهعنوان
عاملی کوتاهمدت در عبور از رکود عمل کنند.
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