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چکیده
در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزشافزوده بر مصرف انرژی در بخشهای کشاورزی و صنعت ایران ،طی
دوره زمانی  2911-2962با بهکارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید )(UECM
(پسران ،شین و اسمیت )2002 ،بررسی شده است .در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداختشده به ارزشافزوده بخشهای
صنعت و کشاورزی ،بهعنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج آزمون باند  ARDLنشان میدهد
که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاهمدت رشد توسعه مالی و ارزشافزوده موجب افزایش مصرف انرژی میشوند .رشد
توسعه مالی به میزان  2درصد ،مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی بهترتیب به میزان  0001و
 00021درصد افزایش میدهد و  2درصد افزایش در ارزشافزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان  0092و  0092درصد
در بخشهای مذکور میشود .همچنین ،در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری بهعنوان متغیرهای کنترل،
نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیرها بر مصرف
انرژی در بخش صنعت است.

کلیدواژهها :مصرف انرژی ،توسعه مالی ،ارزشافزوده ،بخشهای صنعت و کشاورزی ،روش .ARDL
طبقهبندی .E56 ,Q43 :JEL

 .1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز (*نویسنده مسئول)

Email: a_m_ahangari@yahoo.com
Email: saeede.kamranpoor@gmail.com

272

تأثیر توسعه مالی و ارزشافزوده بر مصرف ...

272

 .1مقدمه
امروزه مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در سطح دنیا نشان داده است که روند شتابان توسعهی
اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح مصرف حاملهای انرژی مرتبط است
و انرژی بیشترین سهم را در فعالیتها و تجارت جهانی به خود اختصاص داده است .با بروز تکانههای
نفتی در سال  2699که از یکسو منجر به رکود اقتصادی کشورهای واردکننده نفت و از سوی دیگر
سبب شکلگیری درآمدهای مازاد در اقتصادهای صادرکنندهی نفت و نیز تغییر الگوی مصرف انرژی در
آنها شد ،نقش و جایگاه انرژی در اقتصاد اهمیت بیشتری یافته و بررسی چگونگی رابطهی میان مصرف
انرژی و افزایش تولید ناخالص داخلی مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گرفت (بهبودی و
همکاران ،)2966 ،بهطوریکه از انرژی بهعنوان یک عامل کلیدی در کنار سرمایه ،نیروی کار و مواد
اولیه برای تولید یاد میشود .بهعالوه ،افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش تقاضا برای انرژی را
بهدنبال دارد.
ایران بهعنوان یک کشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ
نفتی ،معادن بزرگ زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی ،یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع
طبیعی محسوب میشود و بنابراین ،برنامهریزی برای تولید و مصرف انرژی در این کشور از اهمیت
زیادی برخوردار است و باید با دقت بسیار انجام شود (آرمن و زارع.)2966 ،
بهمنظور برنامهریزی صحیح در حوزه مصرف انرژی باید بتوان عوامل تأثیرگذار بر این حوزه را
شناخت .یکی از عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی در ادبیات اقتصادی ،توسعه مالی است .توسعه مالی از
عواملی است که از کانال تولید میتواند مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار دهد .شهباز و لین)2022( 2
معتقدند که توسعه مالی میتواند دو اثر متضاد بر مصرف انرژی داشته باشد .از یکسو میتواند با تأثیر
بر رشد اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی و از سوی دیگر با بهبود کارایی در مصرف انرژی سبب
کاهش تقاضای انرژی شود .مطالعات صورت گرفته در کشورها بیشتر حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی
بر مصرف انرژی است .از جمله ،سادورسکی )2020( 2در یک مطالعه به رابطـه مثبت میـان توسـعه
مالی و مصرف انرژی در کشورهای نوظهور دستیافت .شـهباز و همکـاران ( ،)2020نیز تـأثیر مثبـت
و معنـیدار توسعه مالی بر مصرف انرژی در پاکستان را نتیجه گرفتند.
در ایران در زمینه رابطه بین مصرف انرژی و توسعه مالی مطالعات محدودی در سطح کالن صورت
گرفته است .محمدزاده و همکاران ( ،)2962تأثیر مثبت توسعه مالی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی
در ایران را نتیجهگیری کردند .اسدی و اسماعیلی ( )2962نیز در مطالعهای به تأثیر مثبت توسعه مالی
بر مصرف انرژی دست یافتند .همچنین ،فرازمند و همکاران ( )2962اثر مثبت توسعه مالی بر رشد
1. Shahbaz and Lean
2. Sadorsky
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اقتصادی را تأیید کردند .در تمام این مطالعات ،موضوع مورد بحث صرفاً در سطح کالن بوده است ،در
حالیکه تحقیق حاضر بهصورت بخشی صورت گرفته است .در این مطالعه ،تأثیر توسعه مالی و
ارزشافزوده در بخش کشاورزی و صنعت بر میزان مصرف انرژی در این بخشها با استفاده از دادههای
ساالنه در دورهی زمانی  2911-2962بررسی میشود .نسبت اعتبارات پرداختشده به ارزشافزوده
بخشهای صنعت و کشاورزی ،بهعنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعه حاضر دارای  4فرضیه به شرح زیر است:
 توسعه مالی و رشد ارزشافزوده در بخش صنعت ،در بلندمدت بر مصرف انرژی در این بخش تأثیرمثبت و معنیداری دارند (فرضیه  2و .)2
 توسعه مالی و رشد ارزشافزوده در بخش کشاورزی ،در بلندمدت بر مصرف انرژی در این بخش تأثیرمثبت و معنیداری دارند (فرضیه  9و .)4
در این تحقیق پس از مقدمه ،مطالعات نظری و تجربی مورد بررسی قرار میگیرد .سپس ،مدل
معرفی و ضمن شرح روش تحقیق اقدام به برآورد آن میشود .پس از آن نتایج مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرد .در پایان نیز پیشنهادات ارائه میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این بخش بهصورت مجزا به ادبیات مربوط به رابطهی متغیرهای ارزشافزوده و توسعه مالی با مصرف
انرژی پرداخته میشود.
 .1-2ارزشافزوده و مصرف انرژی
انرژی یک عامل حیاتی برای اقتصاد جهانی است؛ زیرا این نهاده در تولید بیشتر کاالها نقش اساسی
دارد ،بهطوریکه وقفه در عرضه انرژی میتواند بهمنزله یک شوک بزرگ برای اقتصاد باشد .استخراج،
تبدیل و توزیع انرژی موجب ایجاد زمینههای شغلی ،ارزشافزوده و در نتیجه رشد اقتصادی میشود.
بهعالوه ،قیمتهای ثابت و پایین انرژی میتواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم کند؛ زیرا
قیمتهای پایین انرژی باعث افزایش درآمد قابلتصرف مصرفکنندگان ،کاهش هزینههای بنگاهها و
افزایش سود آنها میشود (شهباز و همکاران.)2029 ،
هالیچی اوغالو ،)2006( 2ضمن تأکید بر وجود رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی اشاره میکند
که رشد اقتصادی باالتر نیازمند سطوح باالتری از مصرف انرژی است ،از طرف دیگر مصرف کارای
انرژی نیازمند سطح باالتری از رشد اقتصادی است .اقتصاددانان اکولوژیک بیان میکنند که در مدل
بیوفیزیکی رشد ،انرژی تنها و مهمترین عامل رشد است بهطوریکه از نظر آنها نیروی کار و سرمایه
1. Halicioglu
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عوامل واسطهای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند ،در حالیکه در مدلهای اقتصادی ،انرژی
بهعنوان یک نهاده واسطهای در تولید محسوب میشود و نیروی کار و سرمایه عوامل اساسی تولید
هستند.
 .2-2توسعه مالی و مصرف انرژی
توسعه مالی از طریق تأمین آسانتر سرمایه برای بنگاهها جهـت افزایش سرمایهگذاری و افـزایش
تولیـد ،همچنین تـأمین اعتبـارات الزم بـرای خریـد ماشینآالت و جایگزینی نیروی کار ،بر رشد
مصرف انرژی تأثیرگذار است .همچنین ،توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت بودجه خانوار میتواند
مصـرف انرژی را تحت تأثیرگذار قرار دهد ،به طوریکه با فراهم کردن منابع مالی با هزینـه و ریسـک
پـایین ،مصرف کاال و خدمات را افزایش مـیدهـد و مصـرفکننـدگان را بـه خریـد محصـوالت انرژی
بر مانند اتومبیل ،لوازمخانگی (یخچال ،سـیستم تهویـه ،ماشـین ظرفشویی و  )...متمایل میکند و از
این طریق نیز بهطـور مسـتقیم بـر مصـرف انـرژی مـﺆثر است (سادورسکی 2020 ،و  .)2022از سوی
دیگر توسعه مالی میتوانـد بـا فـراهم آوردن منابع مالی با هزینه پایین برای تولیدکنندگان ،آنها را
برای دستیابی به فنآوریهـای باالتر یاری کند و بنابراین با بهبود فرایند تولید بهدلیـل اسـتفاده از
تکنولـوژیهـای بـاالتر تقاضا برای انرژی و بالطبع مصرف آن کاهش خواهد یافت (شهباز و لین،
 .)2022الو و زیچینو )2009( 2بیان میکنند که توسعه مالی از طریـق متغیرهـای حقیقـی مانند نرخ
بهره و سطح سرمایهگذاری میتواند مصرف انرژی را تحـت تـأثیر قـرار دهـد ،بهطوریکه توسعه مالی
با کاهش هزینههای مربوط به تأمین منابع سرمایهگـذاری و با افزایش سرمایهگذاری و تولید ناخالص
داخلی ،تقاضا و مصرف انرژی را افزایش میدهد.
 .3مطالعات تجربی
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بهطور گستردهای مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.
کرافت )2669( 2رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی آمریکا را مورد ارزیابی قرار دادهاند .نتایج
مطالعه حاکی از این است که رشد اقتصادی منجر به مصرف انرژی میشود .مطالعاتی که پس از کار
کرافت در زمینه ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی صورت گرفته ،نتایج یکسانی را در پی نداشته
است .بهطورکلی میتوان نتایج بهدستآمده را در چهار دسته طبقهبندی کرد:
الف) بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی رابطه یکطرفه وجود دارد و جهت علیت از سمت رشد اقتصادی
بهطرف مصرف انرژی است .از جمله مطالعاتی که به چنین نتیجهای رسیدهاند ،میتوان به مطالعات

1. Love and Zicchino
2. Kraft
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الیس و مونت فورت ،)2009( 2هوانگ و همکاران ،)2006( 2سویل ،)2022( 9مهرآرا و موسای)2022( 4
و وافی نجار ( )2969اشاره کرد.
ب) بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی رابطه یکطرفه وجود دارد و جهت علیت از سمت مصرف انرژی
بهطرف رشد اقتصادی است .نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون آپرجیس و پاین ،)2006( 1تانی9
( ،)2020یزدان و حسین ،)2022( 9ملکی ( )2996و بهبودی و همکاران ( )2969وجود این نوع رابطه را
تأیید میکنند.
6
ج) بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی رابطه دوطرفه وجود دارد .نتایج مطالعات لی و چانگ (،)2009
بلک و همکاران ،)2022( 6زشان )2029( 20و ابریشمی و مصطفایی ( )2960حاکی از وجود ارتباط
دوطرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی است.
د) بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی هیچ ارتباطی وجود ندارد .نتایج مطالعات سوی گروس)2022( 22
و قبادی ( )2999نشان میدهد که ارتباطی بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی وجود ندارد.
در مورد رابطه بین مصرف انرژی و توسعه مالی ،مطالعات متنوعی صورت گرفته است .دن و
لیجـان ،22با اسـتفاده از آزمون علیت گرنجر رابطه یک طرفهای را از مصرف انـرژی بـه توسـعه مـالی
نتیجـه میگیرند (شـهباز و همکـاران .)2020 29سادورسکی ( )2020با بهکارگیری شاخصهای مختلـف
بـرای توسعهی مالی ) ،(FDIنسبت سپردههای بانکی به  ،GDPتشکیل سرمایه به  GDPو گردش
مالی بـازار سـهام ،برای  22کشور طی دوره  2009-2660بـه رابطـه مثبتـی میـان توسـعه مـالی و
مصرف انرژی دستیافته اسـت .شـهباز و همکـاران ( ،)2020تـأثیر مثبـت و معنـادار توسعه مالی بر
مصرف انرژی در پاکستان را نتیجه میگیرند .نتایج آزمون علیت آنها حاکی از وجود رابطه علی
دوطرفهای میان توسعه مالی و مصرف انرژی است .اسـالم و همکاران )2029( 24با بهکارگیری روش
آزمون باند  ،ARDLرابطه بلندمدت میان توسعه مالی ،مصرف انرژی ،جمعیت و تولید کل را در مالزی،
بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد که در بلندمدت و کوتاهمدت مصرف انرژی متأثر از رشد اقتصادی
1. Lise & Montfort
2. Huang and et al.
3. Soile
4. Mehrara and Musai
5. Apergis and Payne
6. Tsani
7. Yazdan and Hossein
8. Lee and Chang
9. Belk and et al.
10. Zeshan
11. Gross
12. Dan and Lijun
13. Shahbaz and et al.
14. Islam and et al.
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و توسعهی مالی است .همچنین ،نتایج آزمون علیت نشان میدهد که رابطه علی یکطرفهای از توسعه
مـالی بـه مصـرف انـرژی وجود دارد .نتایج مطالعهی کاکر و همکاران ،)2022( 2بیان میکند کـه در
پاکسـتان و طـی دورهی  ،2006-2660توسعه بازار مالی در بلندمدت مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار
میدهد .همچنین نتایج آزمون علیـت حاکی از وجـود رابطـه علـی یـک طرفـهای از شـاخص توسعه
مالی به مصرف انرژی است .سادورسکی ( ،)2022بـا در نظـر گـرفتن شـاخص توسعه بازار بورس و
توسـعه بـازار پـول بـرای توسـعه مـالی و بهکارگیری روش گشــتاورهای تعمیمیافته)GMM( 2
نشــان داده اســت کــه رابطــه معنــاداری میــان توسعه مالی و مصرف انرژی در  6کشور اروپای
شرقی و مرکزی وجـود دارد .شهباز و لین ( ،)2022با استفاده از تابع تقاضای انرژی و روش آزمون باند
 ،ARDLرابطه میـان توسـعه مالی و مصرف انرژی را برای تونس طی دوره  2692-2006بررسـی
کردهاند .نتـایج آنها نشان میدهد که رابطه بلندمدتی میان مصرف انرژی ،رشد اقتصادی ،توسـعه
مـالی ،صنعتی شـدن و توسـعه شهرنشـینی وجـود دارد .توسـعه مـالی بـا افـزایش فعالیتهای بازار
سهام ،بهبود کـارایی فعالیتهای اقتصـادی و جـذب سرمایهگذاران ،مصرف انرژی را افزایش میدهد.
در این تحقیق ،تحلیل علیت نشان میدهد که توسعه مالی و مصـرف انرژی علیت گرنجر یکدیگرند.
شهباز و همکاران ( )2029با استفاده از روش آزمون باند  ARDLو مدل تصحیح خطای برداری9
 VECMبه بررسی پویای علیت بین توسعه مالی ،مصرف انرژی و رشد اقتصادی در لبنان ،با استفاده
از دادههای ماهانه در دورهی  2669-2020پرداخته است .هر دو روش رابطه علی بین مصرف انرژی،
توسعه مالی و رشد اقتصادی را تأیید میکند .چانگ )2021( 4با استفاده از رویکرد آستانهای پانل اثر
توسعه مالی بر مصرف انرژی ارزیابی کرده است .در این مطالعه  19کشور طی دورهی 2666-2006
مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بهدستآمده بعد از بهکارگیری چهار شاخص برای توسعه مالی ،یک
اثر آستانهای منفرد را بر مصرف انرژی نشان میدهد؛ بنابراین کشورهای مورد بررسی به دو دسته
"درآمد باال" و "درآمد غیر باال" تقسیم میشوند .در کشورهای "درآمد غیر باال" ،مصرف انرژی با
توسعه مالی ،زمانی که اعتبار خصوصی و داخلی بهعنوان شخص توسعه مالی استفاده میشوند ،افزایش
مییابد .هسنائو ) 2024( 1نیز اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی را برای کشورهای با درآمد باالی عضو
 OECDطی دورهی  2666-2022و با استفاده از مدل  GMMمورد بررسی قرار داده است .نتایج
بهدست آمده حاکی از آن است که اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی به این بستگی دارد که توسعه مالی
چگونه اندازهگیری میشود .با استفاده از بازار سهام بهعنوان شاخص توسعه مالی ،یک رابطه مثبت و به
1. Kaker and et al.
2. generalized method of moments
3. vector error-correction model
4. Chang
5. Hasnaou

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ايران

سال پنجم -شماره  -11پايیز 1315

275

لحاظ آماری معنیدار بین توسعه مالی و مصرف انرژی بهدست میآید .ابراهیمی و آل مراد جبردقی
( )2962در مطالعهای به بررسی رابطهی مصرف انرژی و توسعه مالی در کشورهای گروه  D8با استفاده
از روش دادههای ترکیبی پرداخته است .نتایج نشاندهندهی تأثیر مثبت و معنادار توسعه بازارهای مالی
بر مصرف انرژی میباشد.
در ایران در رابطه با بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی مطالعات اندکی صورت گرفته است .با
این وجود در هیچکدام از این مطالعات بهصورت بخشی به این موضوع نگاه نشده است .محمدزاده و
همکاران ( )2962در مطالعهای به بررسی رابطهی میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران با استفاده
از روش  ARDLو دادههای ساالنه طی دورهی  2910-2969پرداختهاند .نتایج این مطالعه حاکی از
تأثیر مثبت توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر مصرف انرژی دارد .همچنین نتایج این مطالعه
رابطه علی دوطرفه بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رابطه علی یکطرفهای از تولید ناخالص داخلی
سرانه به مصرف انرژی را نشان میدهد .اسدی و اسماعیلی ( )2962با استفاده از روش مدلهای خود
رگرسیون با وقفههای توزیعی ( )ARDLو دادههای ساالنه در بازهی زمانی  2946-2962به بررسی
وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران پرداختهاند .نتایج این مطالعه تأثیر مثبت
توسعه مالی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی را تأیید میکند .فرازمند و همکاران ( )2962به بررسی
رابطه میان مصرف انرژی ،رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران در قالب دو آزمون همگرایی باند مبتنی
بر مدل تصحیح خطای نامقید ) (UECMو آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو ( )2661طی دورهی
زمانی  ،2911-2966پرداختهاند .نتایج مطالعه با استفاده از هر دو روش حاکی اثر مثبت توسعه مالی و
رشد اقتصادی بر مصرف انرژی است .بهعالوه این مطالعه ،رابطه علی یکطرفه از رشد اقتصادی و
توسعه مالی به مصرف انرژی را تأیید میکند.
 .4مدل و روش تحقیق
 .1-4مدل تحقیق
در این مطالعه بهمنظور روشن شدن تأثیر توسعه مالی و ارزشافزوده بخشهای صنعت و کشاورزی بر
مصرف انرژی بخشها از مدل پیشنهادی شهباز و همکاران ( 2022 ،2020و  )2029استفادهشده است.
آنها مدل مذکور را برای بررسی رابطه توسعه مالی و تولید با مصرف انرژی در پاکستان ،لبنان و تونس
بهکار بردهاند در پژوهش حاضر این مدل برای دو بخش صنعت و کشاورزی به کار گرفته میشود.
()2

𝑡𝜇 𝐿𝐸𝐶𝐼𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝐴𝑉𝐼𝑡 + 𝛼2 𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛼3 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑂𝑇 + 𝛼5 𝑇 +

()2

𝑡𝜇 𝐿𝐸𝐶𝐴𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡 + 𝛼2 𝐿𝐹𝐷𝐴𝑡 + 𝛼3 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑂𝑇 + 𝛼5 𝑇 +
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که در آن 𝑡𝐼𝐶𝐸𝐿 لگاریتم مصرف نهایی انرژیبخش صنعت 𝐿𝐴𝑉𝐼𝑡 ،لگاریتم ارزشافزوده بخش
صنعت 𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡 ،لگاریتم شاخص توسعه مالی بخش صنعت 𝐿𝐸𝐶𝐴𝑡 ،لگاریتم مصرف نهایی
انرژیبخش کشاورزی 𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡 ،لگاریتم ارزشافزوده بخش کشاورزی 𝐿𝐹𝐷𝐴𝑡 ،لگاریتم شاخص
توسعه مالی بخش کشاورزی 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡 ،لگاریتم شاخص شهرنشینی 𝐿𝑂𝑇 ،لگاریتم شاخص آزادسازی
تجاری 𝑇 ،متغیر روند و 𝑡𝜇 جمله خطا است t .هم نشاندهندهی بازه زمانی است .در مدل مذکور
شاخصهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری بهعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدهاند .شهرنشینی
به دلیل صنعتیشدن موجب رشد مصرف انرژی در بخش صنعت و کاهش آن در بخش کشاورزی
میشود و آزادسازی که موجب ورود تکنولوژی میگردد در صورت عدم مشکالت ساختاری در بخش
تولید میتواند مصرف انرژی را کاهش دهد .در ایران با توجه به وابستگی ساختار تولید به صادرات نفت
نمیتوان با قاطعیت در مورد تأثیر آزادسازی بر مصرف انرژی قضاوت نمود.
دادههای این پژوهش ساالنه و به قیمت ثابت سال پایه  2969میباشد ،و دورهی زمانی -2962
 2911را شامل میشود .برای دادههای مصرف انرژی (تن معادل نفت خام) مربوط به هر بخش ،از
ترازنامه انرژی وزارت نیرو استفاده شده است .سایر دادهها از پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بهدست
آمدهاند .مصرف انرژی شامل فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،زغالسنگ ،منابع تجدیدپذیر قابلاحتراق
و برق است .در این مطالعه از نسبت اعتبارات پرداختشده به بخش خصوصی در صنعت و کشاورزی
توسط بانکها و مﺆسسات اعتباری به ارزشافزوده هر بخش ،بهعنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده
است .شاخص شهرنشینی از طریق نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت کشور محاسبهشده است و
شاخص آزادسازی تجاری نیز از طریق تقسیم میزان صادرات کشور به تولید ناخالص داخلی بهدستآمده
است .توسعه مالی می تواند در دو بخش بانکی و غیربانکی رخ دهد .تجربه کشورها حاکی از آن است
که در کشورهای پیشرفته ابداعات و نوآوریهای مالی بهطور عمده در خارج از سیستم بانکی رخ میدهد
و پایه توسعه مالی بر اساس پیشرفتهای مالی در بخش غیربانکی است .اما در کشورهای درحالتوسعه،
توسعهی مالی بیشتر بر اساس عملکرد بانکها بوده و در بخش غیربانکی کمتر رخ میدهد .از آنجا که
در کشور ایران ،تمرکز عمدهی سیاستگذاران در ارتباط با پیشرفت و گسترش بازارهای مالی معطوف
به بخش بانکی کشور است و هنوز ابداعات و نوآوریها جهت توسعه مالی در بخش غیر بانکی چشمگیر
نیست ،بنابراین چگونگی اعطای اعتبارات سیستم بانکی میتواند معیار مناسبی برای نشان دادن درجه
توسعه مالی باشد (نظیفی .)2969 ،اعتبارات پرداختشده به بخش خصوصی هم از نظر کیفی و هم
کمی برای سرمایهگذاری مهم است (دمیتریادس و حسین.)2669 ،2
بهمنظور برآورد مدلهای تحقیق از نرمافزار  Microfit 5استفاده شده است.
1. Demetriades and Hussein
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 .2-4روش تحقیق
آزمون کرانهای باند  ARDLروشی برای مشخص کردن رابطهی بلندمدت بین یک متغیر وابسته و
تعدادی از برآوردکنندهها است .این آزمون توسط پسران ،شین و اسمیت )2002( 2برای تعیین رابطه
همجمعی بین متغیرها ارائه شده است .این روش نسبت به سایر روشهای آزمون همگرایی مانند انگل-
گرنجر 2و یوهانسن -جوسیلیوس 9مزیتهایی دارد .نخست اینکه میتوان این آزمون را صرفنظر از
اینکه متغیرهای مدل کامالً ) I(1و ) I(0یا ترکیبی از هر دو باشند به کار برد .دوم اینکه برخالف روش
انگل–گرنجر ،این روش پویاییهای کوتاهمدت را در بخش تصحیح خطا وارد نمیکند (بنرجی و دیگران،
 .)2669سومین مزیت آن است که این روش را میتوان با تعداد مشاهدات اندک نیز به کار برد ،برخالف
روشهای همگرایی انگل-گرنجر و یوهانسن-جوسیلیوس که برای نمونههای کوچک قابلاستفاده
نیستند (نارایان .)2004 ،4در نهایت اینکه استفاده از این روش حتی زمانی که متغیرهای توضیحی
درونزا هستند ،ممکن میباشد (آالم و کوازی.)2009 ،
روش آزمون همگرایی باند با فرض اینکه  LnYمتغیر وابسته و  LnXمتغیر توضیحی باشد،
بهمنظور تحلیل همگرایی نیازمند تخمین مدل تصحیح خطای نامقید )UECM( 1زیر است:

()9

𝑎2𝑖 ∆𝐿𝑛𝑋𝑡−𝑖 + 𝑎3 𝐿𝑛𝑌𝑡−1 + 𝑎4 𝐿𝑛𝑋𝑡−1

𝐿

∑ 𝑎1𝑖 ∆𝐿𝑛𝑌𝑡−𝑖 +

𝑖=1

𝐿

∑ ∆𝐿𝑛𝑌𝑡 = 𝑎0 +

𝑖=1

𝑡+ 𝜇1

که در آن  𝑎3و  𝑎4ضرایب بلندمدت 𝑎0 ،عرض از مبدأ ∆ ،عملگر تفاضل 𝜇1𝑡 ،جمله اخالل و  Lتعداد
وقفههای بهینه است که به کمک ضوابطی مانند آکائیک ( ،)AICشوارتز بیزین ( ،)SBCحنان کوئین
( )HQCیا ̅ ̅𝑅̅̅2تعیین میشود .همچنین ،در این معادله مقادیر با وقفه 𝑌𝑛𝐿∆ و مقادیر با وقفه و جاری
𝑋𝑛𝐿∆ ،پویاییهای کوتاهمدت را نشان میدهند.
فرایند آزمون باند برای عدم وجود ارتباط سطحی بین 𝑌𝑛𝐿 و 𝑋𝑛𝐿 از طریق صفر قرار دادن ضرایب
سطوح با وقفه متغیرهای مذکور در معادالت فوق بهدست میآید .بهعنوانمثال در معادله ( )9که Y
متغیر وابسته است ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود همگرایی و فرض مقابل آن بهصورت زیر تعریف
میشوند:
 𝐻1 : 𝑎3 ≠ 𝑎4 ≠ 0و𝐻0 : 𝑎3 = 𝑎4 = 0

1. Pesaran, shin and Smith
2. Engel and Granger
3. Johansen and Juselius
4. Narayan
5. unrestricted error correction model
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در این روش دو کرانهی بحرانی ارائهشده است؛ کرانهی باالیی برای سریهای زمانی ) I (1و
کرانهی پایینی برای سریهای زمانی) . I (0چنانچه مقادیر آماره  Fمحاسبهشدهی مدل تصحیح خطای
نامقید از مقدار کرانهی باالیی بیشتر باشد ،فرض عدم همگرایی رد میشود؛ چنانچه مقدار  Fمحاسبهشده
کمتر از کرانهی پایینی باشد ،فرض صفر رد نمیشود و در صورتیکه آماره  Fدرون محدودهها قرار
گیرد ،نمیتوان نتیجهای گرفت مگر اینکه ،درجه انباشتگی متغیرها را بدانیم (پسران ،شین و اسمیت،
.)2002
 .5برآورد مدل و نتایج
 .1-5آزمون مانایی
قبل از انجام آزمون همگرایی باید اطمینان حاصل کرد که متغیرهای مورد بررسی ،دارای درجه انباشتگی
بیشتر از ) I(1نیستند .در صورتی میتوان گفت که سری زمانی 𝑡𝑋 ،که بهصورت )𝑑(𝐼 ∼ 𝑡𝑋 نشان
داده میشود ،برحسب مرتبه  dانباشته است که پس از  dمرتبه تفاضلگیری بهصورت مانا درآید
(نوفرستی .)2966 ،در حالیکه متغیرها انباشته از درجه ) I (2یا بیشتر باشند ،مقدار آماره محاسبه شده
توسط پسران ،شین و اسمیت ( ،)2002قابلاعتماد نیست (آنگ .)2009 ،بنابراین باید پیش از ذکر نتایج
آزمونها ،درجه مانایی متغیرها تعیین شود .در این مطالعه برای تعیین درجه مانایی از آزمون دیکی-فولر
تعمیمیافته ( )ADFاستفاده شده است .نتایج این آزمونها در جدول ( )2و ( )2آمده است .این نتایج
نشان میدهد که به غیر از شاخص شهرنشینی سایر متغیرها در سطح مانا نمیباشند ،زیرا قدرمطلق
آمارههای دیکی–فولر تعمیمیافته از قدر مطلق مقادیر بحرانی کوچکتر است .اما این متغیرها پس از یک
بار تفاضلگیری ،بهصورت مانا درآمدهاند؛ در نتیجه این متغیرها ) I(1میباشند.
جدول  :1نتایج آزمون دیکی–فولر تعمیمیافته (مربوط به متغیرهای بخش صنعت)
متغیرها

مقدار آماره
()ADF

LECI

LURB

LAVI

LFDI

LOT

سطح

0029946
()-206449

-902604
()-206449

0024962
()-206449

0002166
()-206449

-009296
()-206449

تفاضل
مرتبه 2ول

-906929
()-206492

-------

-909996
()-206492

* مقادیر داخل پرانتز مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  %61است.
* وقفه انتخابی برای آماره  ADFتوسط معیار شوارتز انتخابشده است.
منبع :محاسبات تحقیق

-904266
()-206492

-402109
()-206492
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جدول  :2نتایج آزمون دیکی–فولر تعمیمیافته (مربوط به متغیرهای بخش کشاورزی)
متغیرها

مقدار
آماره
()ADF

LECA

LURB

LAVA

سطح

-202249
()-206449

-902604
()-206449

-209192
()-206449

تفاضل
مرتبه اول

-400062
()-206492

------

-409424
()-206492

LFDA

LOT

0091996
()-206449

-009296
()-206449

-102416
()-206492

-402109
()-206492

* مقادیر داخل پرانتز مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  %61است.
* وقفه انتخابی برای آماره  ADFتوسط معیار شوارتز انتخابشده است.
منبع :محاسبات تحقیق

 .2-5نتایج آزمون همگرایی کرانهای باند ARDL
پس از بررسی ایستایی متغیرهای مدل رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون باند ،ARDL
ارائه شده توسط پسران ،شین و اسمیت ( ،)2002بررسی میشود .سپس در صورت تأیید رابطه مذکور ،
معادالت کوتاهمدت و بلندمدت برای مشخص کردن میزان اثر متغیرهای ارزشافزوده و توسعه مالی بر
مصرف انرژی ،با استفاده از روش  ARDLبرآورد میشود .معادالتی که برآورد میگردد ،بدین شرح
است:
𝐿

𝐿

𝐿

𝑖∆𝐿𝐸𝐶𝐼𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖 ∆𝐿𝐸𝐶𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖 ∆𝐿𝐴𝑉𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3𝑖 ∆𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡−
𝑖=1

()4

𝐿

𝑖=1

𝑖=1

𝐿

+ ∑ 𝛼4𝑖 ∆𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼5𝑖 ∆𝐿𝑂𝑇𝑡−𝑖 + 𝛼6 𝐿𝐸𝐶𝐼𝑡−1
𝑖=1

𝑖=1

+ 𝛼7 𝐿𝐴𝑉𝐼𝑡−1 + 𝛼8 𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝛼9 𝐿𝑂𝑇𝑡−1 + 𝛼10 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡−1
𝑡+ 𝛼11 𝑇 + 𝜇1
𝐿

𝐿

𝑖∆𝐿𝐸𝐶𝐴𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖 ∆𝐿𝐸𝐶𝐴𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖 ∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−
𝐿

()1

𝑖=1

𝐿

𝑖=1

𝑖+ ∑ 𝛼3𝑖 ∆𝐿𝐹𝐷𝐴𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖 ∆𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡−
𝑖=1

𝑖=1
𝐿

+ ∑ 𝛼5𝑖 ∆𝐿𝑂𝑇𝑡−𝑖 + 𝛼6 𝐿𝐸𝐶𝐴𝑡−1 + 𝛼7 𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−1
𝑖=1

𝑇 + 𝛼8 𝐿𝐹𝐷𝐴𝑡−1 + 𝛼9 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑡−1 + 𝛼10 𝐿𝑂𝑇𝑡−1 + 𝛼11
𝑡+ 𝜇1
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در آزمون کرانهها ،با توجه به قاعده مطالعات تجربی برای کمتر از  60داده ،برای آماره  Fاز مقادیر
بحرانی نارایان و اسمیت )2001( 2استفاده میشود .مقادیر بحرانی برای آزمون کرانهها در جدول ()9
آورده شده است.
جدول  :3مقادیر بحرانی برای آزمون کرانهها
%1

%20

K=5
N=38

%2

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

4/22

9/09

4/62

9/19

9/11

4/66

F

 Kتعداد متغیرها در مدل  ARDLاست و  Fآماره مربوط به مدل بدون عرض از مبدأ و بدون متغیر
روند ،برگرفته از نارایان و اسمیت ( )2001است.
در جدول ( )4نتایج محاسبه آماره  Fآزمون کرانهها با استفاده از مدل  ARDLنشان داده شده است.
آمارههای بهدست آمده از آزمون کرانهها با وقفه انتخاب شده توسط معیار شوارتز-بیزین با مقادیر بحرانی
آن مقایسه میشود .معیار شوارتز بیزین بهعنوان یک معیار صرفهجو کمترین طول وقفه ممکن را انتخاب
میکند .معموالً در نمونهها یی با حجم کم از این معیار برای تعیین طول وقفه بهینه استفاده میشود.
این معیار وقفهی  2را برای هر دو بخش صنعت و کشاورزی انتخاب کرده است.
جدول  :4نتایج آزمون باند همگرایی
متغیر وابسته

LECI

LECA

متغیرهای مستقل

LAVI
LFDI
LURB
LOT

LAVA
LFDA
LURB
LOT

آماره  Fآزمون

9066

9012

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که در جدول ( )4مشاهده شد ،آماره  ،Fدر هر دو رابطه تعادلی ،از مقدار کرانهی باالیی
همهی سطوح باالتر است .این نشاندهنده رد فرضیه صفر مبنی بر عدم همگرایی بین متغیرهای مورد
نظر و وجود رابطهی تعادلی بلندمدت است .در ادامه ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت با استفاده از روش
 ARDLو بر مبنای معیار  SBCبرآورد گردیده و نتایج در جداول  1و  9نشان داده شده است.

1. Narayan and Smyth
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جدول  :5ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت مدل در بخش صنعت (1,0,1,0,0) ARDL
تخمین ضرایب بلندمدت

تخمین ضرایب کوتاهمدت
(احتمال)ضرایب

متغیرها

(احتمال)ضرایب

متغیرها

(0026)0009

DLFDI

(00012 )0009

LFDI

(0024)00019
(0092)00091

DLAVI
DLURB

(0092)0009
(0099)00026

LAVI
LURB

(-0049)0006

DLOT

(-00062)0006

LOT

(-004992)00002

)ECM(-1

(206999)00962
(209992)00242

D.W=1.9
آزمونهای تشخیصی
2
(0006266)00991
𝑚𝑟𝑜𝑁𝑥
(002296)00999
𝑥𝐻2

2
𝐶𝑆𝑥
2
𝐹𝐹𝑥

2
2
2
𝐹𝐹𝜒 آزمون نرمالیتی برای فرم تبعی و  𝜒𝐻2آزمون
𝑚𝑟𝑜𝑁𝜒 آزمون نرمالیتی جکوا – برا،
𝑐𝑠𝜒 آزمون  LMبرای خودهمبستگی،
وایت برای واریانس ناهمسانی میباشند.
منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میکنید ،این مدل از اعتبار مناسبی برخوردار است .بر اساس
آزمونهای تشخیصی در مدل ،نمیتوان فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ،عدم خودهمبستگی
اجزای اخالل ،تصریح درست فرم تبعی و توزیع نرمال جمالت پسماند را رد کرد که حاکی از اعتبار مدل
است .متغیر شاخص توسعه مالی و ارزشافزوده بخش صنعت از لحاظ آماری معنیدار و دارای اثر مورد
انتظار و مثبت بر مصرف انرژی در این بخش هستند .بهعبارتدیگر یک درصد افزایش در نسبت
اعتبارات تخصیص داده شده به ارزشافزوده در بخش صنعت ،مصرف انرژی را در کوتاه و بلندمدت در
این بخش بهترتیب به میزان  0026و  0001درصد افزایش میدهد و یک درصد رشد ارزشافزوده بخش
صنعت نیز مصرف انرژی را به میزان  0024و  009درصد افزایش میدهد .نتایج مذکور فرضیههای  2و
 2را مورد تأیید قرار میدهد .همچنین ،نتایج نشاندهندهی این موضوع است که رشد شهرنشینی تأثیر
مثبتی بر میزان مصرف انرژی در بخش صنعت دارد که میتواند ناشی از صنعتی شدن و زندگی شهری
باشد .ضریب شاخص آزادسازی تجاری در کوتاهمدت منفی ولی در بلندمدت مثبت است که شاید ناشی
از مشکالت ساختاری در بخش صنعت باشد که در بلندمدت تأثیر آن آشکار میشود و موجب میشود
با وجود ورود تکنولوژی ولی بر مصرف انرژی تأثیر مثبت داشته است .ضریب  ECMمنفی و برابر 0049
میباشد ،که نشان می دهد در صورت انحراف متغیر وابسته از مسیر بلندمدت در هر دوره  49درصد از
انحراف برطرف میشود.
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جدول  :6ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت مدل در بخش کشاورزی )ARDL(1,0,2,1,0
تخمین ضرایب بلندمدت

تخمین ضرایب کوتاهمدت
(احتمال)ضرایب

متغیرها

(احتمال)ضرایب

متغیرها

(0099)00096
(0092)00099
(-0011)00042
(-0002)0009

DLFDA
DLAVA
DLURB
DLOT

(00021)00029
(0092)00002
(-0022)00024
(-00026)0006

LFDA
LAVA
LURB
LOT

(-0099)00009

)ECM(-1
D.W=2.1

(009999)00626
(209992)00202

آزمونهای تشخیصی
2
(002191)00666
𝑚𝑟𝑜𝑁𝑥
𝑥𝐻2

(0002999)00609

2
𝐶𝑆𝑥
2
𝐹𝐹𝑥

2
2
2
𝐹𝐹𝜒 آزمون نرمالیتی برای فرم تبعی و  𝜒𝐻2آزمون
𝑚𝑟𝑜𝑁𝜒 آزمون نرمالیتی جکوا–برا،
𝑐𝑠𝜒 آزمون  LMبرای خودهمبستگی،
وایت برای واریانس ناهمسانی میباشند.
منبع :محاسبات تحقیق

در جدول ( )9نیز ،نتایج نشاندهندهی این موضوع است که مدل از اعتبار باالیی برخوردار است .بر
اساس آزمونهای تشخیصی در این مدل نیز ،نمیتوان فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ،عدم
خودهمبستگی اجزای اخالل ،تصریح درست فرم تبعی و توزیع نرمال جمالت پسماند را رد کرد که
حاکی از اعتبار مدل است .مطابق نتایج حاصله رابطه متغیرهای توسعه مالی و ارزشافزوده بر مصرف
انرژی مثبت و مطابق انتظار است .ضریب متغیر توسعه مالی در بخش کشاورزی در بلندمدت مثبت و
معنیدار میباشد .یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات تخصیص داده شده به ارزشافزوده در بخش
کشاورزی ،مصرف انرژی را در کوتاه و بلندمدت در این بخش بهترتیب به میزان  0099و  002درصد
افزایش میدهد .همچنین با یک درصد رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی مصرف انرژی در این بخش
به میزان  0092و  0092درصد افزایش مییابد .نتایج حاصله بیانگر تأیید فرضیههای  9و  4تحقیق
میباشد .عالمت متغیر شهرنشینی و آزادسازی در این مدل منفی است که حاکی از این امر است که
رشد شهرنشینی و آزادسازی ،مصرف انرژی در بخش کشاورزی را کاهش میدهد .ضریب  ECMمنفی
و حدود  0099و معنیدار است که نشان میدهد در صورت انحراف متغیر وابسته از مسیر بلندمدت ،در
هر دوره  99درصد از انحراف برطرف میشود.
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

در این تحقیق تأثیر متغیرهای توسعه مالی و ارزشافزوده بر مصرف انرژی در دو بخش کشاورزی و
صنعت با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید )( (UECMپسران،
شین و اسمیت )2002 ،طی دورهی زمانی  ،2911-2962مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاکی از تأیید
فرضیههای تحقیق یعنی تأثیر مثبت متغیرهای مذکور بر مصرف انرژی در بخشهای مذکور است .در
بخش صنعت و کشاورزی گسترش توسعه مالی در کوتاه و بلندمدت بر مصرف انرژی تأثیر مثبت و
معنیدار دارد که نشان میدهد این اعتبارات در فعالیتهای تولیدی بنگاهها و در جهت افزایش تولید
هزینه میشود .هر چند نمیتوان قاطعانه نسبت به میزان بهکارگیری اعتبارات در فعالیتهای تولیدی و
یا انحراف آن قضاوت کرد.
با اتکاء به نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود در سیاستگذاریهای مختلف مرتبط با مصرف انرژی
از جمله کنترل آلودگی محیطزیست و یا صرفهجویی در مصرف انرژی به ضرایب بهدست آمده در این
تحقیق توجه شود .مثالً در اعطاء اعتبارات بانکی به سرمایهگذاران ،بر اعتبارات بلندمدت که موجب
افزایش کمتری در مصرف انرژی نسبت به اعتبارات کوتاهمدت میشود اولویت داده شود .همچنین
سیاستهای اعتباری و تولیدی در راستای استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژیهای جدید و مدرن و در
نتیجه صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی باشد .بر اساس تجربه کشورها در صورت بهکارگیری
تکنولوژیهای مدرن در جریان توسعه مالی و افزایش تولید حتی امکان کاهش مصرف انرژی نیز وجود
دارد .در نهایت پیشنهاد میشود تحقیقات مشابهی برای زیر بخشهای صنعت و کشاورزی صورت گیرد.

222

تأثیر توسعه مالی و ارزشافزوده بر مصرف ...

222

منابع
آرمن ،سید عزیز و زارع ،روحاله ()2966؛ مصرف انرژی در بخشهای مختلف و ارتباط ان با رشد اقتصادی در ایران:
تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو .مطالعات اقتصاد انرژی.99-62 :22 ،
ابراهیمی ،محسن و آل مراد جبردقی ،محمود ()2962؛ توسعهی بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای گروه
 .D8پژوهشها و سیاستهای اقتصادی216-294 :92 ،
ابریشمی ،حمید و مصطفایی ،آذر ()2960؛ بررسی رابطهی بین رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای عمدهی نفتی
در ایران .مجلهی دانش و توسعه.22-41 :24 ،
اسدی ،علی و اسماعیلی ،سید میثم ()2962؛ بررسی وجود رابطهی پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران.
فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن.29-96 :9 ،
بهبودی ،داود؛ اصغرپور ،حسین و قزوینیان ،محمدحسن ()2966؛ شکست ساختاری و مصرف انرژی و رشد اقتصادی
ایران .پژوهشهای اقتصادی.19-64 :9 ،
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