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  :چکیده

منابع انرژي و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان به دلیل محدودیت 

 کنندگان و هم به عنوان نهاده براي تولیدکنندگان کاالي نهایی براي مصرف

از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افـزایش  

هاي حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر  اي، سیاست انتشار گازهاي گلخانه

هــاي اخیــر مــورد توجــه مجــامع علمــی و  عرضــه و تقاضــاي آن در دهــه

در این مطالعه رابطه بین مصـرف انـرژي،   . گذاري قرار گرفته است سیاست

رات و رشد اقتصادي در بخش صـنعت ایـران بـا اسـتفاده از آمارهـاي      صاد

هاي صـنعتی در   ترکیبی مصرف انرژي، صادرات و ارزش افزوده زیر بخش

مـورد   1380-1390هـاي   طـی سـال   ISICرقمـی   2حد تفصیل کدهاي 

و پویایی بین متغیرهـاي   علّیت براي مطالعه رابطه . آزمون قرار گرفته است

یامـاموتو و تصـحیح خطـاي    -تـودا  علّیـت  خش صنعت از مورد بررسی در ب

دهد از صادرات به مصرف انرژي  نتایج نشان می. برداري استفاده شده است

وجود ندارد اما در سایر موارد بین  علّیت مدت رابطه  و رشد اقتصادي در کوتاه

مدت، بلندمدت و  کوتاه علّیت مصرف انرژي، صادرات و رشد اقتصادي رابطه 

  .وطرفه مثبت وجود داردقوي د
  

هاي  رشد اقتصادي، مصرف انرژي، صادرات، داده :کلیديهاي  واژه

  .تابلویی، تصحیح خطاي برداري

  .JEL L60 ،Q43 ،C23:بندي طبقه

 

Abstract: 
Due to limitation of energy resources and its importance 
in the supply chain as the final products for consumers 
and inputs for manufacturers on the one hand, and On 
the other hand, due to the large fluctuations in prices and 
increased greenhouse gas emissions conservation 
policies and factors affecting supply and demand in 
recent decades have been considered by the scientific 
and policy communities.  
In this study, the relationship between energy 
consumption, export and economic growth in the 
industrial sector of the Iranian economy has been tested. 
For this purpose, the panel data of energy consumption, 
export and value added of the industrial sector in the 
ISIC 2-digit level detail over the years 2002 to 2012 
were used. 
To study causality and dynamics between variables in 
the industrial sector the Toda-Yamamoto causality and 
vector error correction model were used. The results 
show bidirectional short-run, long-run and strong 
causality between variables, Except for one case that 
from exports to energy consumption and economic 
growth in the short run, there is no causality. 
 
Keywords: Economic Growth, Energy Consumption, 
Exports, Panel Data, Error Correction. 
JEL: L60, Q43, C23. 
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  مقدمه -1

اي  نوسانات زیاد قیمت انرژي و افزایش انتشار گازهاي گلخانـه 

گذاران را به طراحی سیاست حفاظت  توجه دانشگاهیان و سیاست

طور  تواند به این نوع از سیاست نمی. از انرژي معطوف نموده است

بین مصرف انرژي  علّیت خودسرانه و بدون در نظر گرفتن روابط 

پیامدهاي سیاست انرژي غالبـاً   و رشد اقتصادي وضع شود؛ زیرا

و معلولی بین این دو نوع متغیر اسـت   علّتوابسته به نوع رابطه 

و مـوالیی و همکـاران،    238: 2012، 1ادریف شرفی و کربـالی (

اگر یک کشور وابسته بـه انـرژي باشـد هـر گونـه      ). 26: 1394

هاي اصالح ساختاري با هدف کـاهش مصـرف انـرژي     سیاست

  .هش رشد اقتصادي شودممکن است باعث کا

یکـی از اجـزاء تولیـد ناخـالص      اینکهصادرات نیز عالوه بر 

شود، صـنایع   داخلی است و افزایش آن باعث رشد اقتصادي می

صادراتی براي تداوم صادرات به ناچار باید خـود را بـا شـرایط و    

المللـی   هاي جدید علمی، اقتصادي، بازاري و فنـی بـین   فرصت

وري و تـداوم   ایـن باعـث رشـد بهـره     هماهنگ نمایند که خود

از طرفـی افـزایش   . پذیري کل اقتصاد خواهد شـد  رقابتبخش 

صادرات با فراهم آوري ارز خـارجی و امکـان واردات کاالهـاي    

با فنـاوري بـاال، زمینـه سـاز رشـد تولیـد        اي و سرمایه اي نهاده

ــین . )77: 1393نعمــت الهــی و گرشاســبی، ( شــود مــی همچن

خصـوص بـراي صـنایعی کـه از      جدیدي را بهصادرات تقاضاي 

نماید که باعـث   تقاضاي داخلی کافی برخوردار نیستند ایجاد می

شـود و امکـان اسـتفاده از     ایجاد بازارهایی بـا انـدازه کـارا مـی    

 .آورد هاي ناشی از مقیاس را فراهم می صرفه

با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه با الهـام از مطالعـات   

ــی ــان )2014( 2ل ــت و عثم ــده)2014( 3، بخ  4، اوالدل و ادرین

، نسـرین و  )2009( 6، نارایان و اسـمیت )2011( 5، سامی)2011(

) 2012( 9، سادرسـکی )2014( 8، شهباز و همکاران)2014( 7انوار

اند، رابطـه بـین    آمده) 2(و مطالعات متعدد دیگري که در جدول 

ایران مصرف انرژي، رشد اقتصادي و صادرات در بخش صنعت 

شود که از چند ویژگی قابل توجه نسبت به مطالعات  بررسی می

رغـم تنهـا    علـی  اینکـه اول . قبلی در این زمینه برخوردار اسـت 

                                                   
1. Eddrief-Cherfi & Kourbali (2012) 
2. Li (2014) 
3. Bekhet & Othman (2014) 
4. Oladele & Oderinde (2011) 
5. Sami (2011) 
6. Narayan & Smyth (2009) 
7. Nasreen & Anwar (2014) 
8. Shahbaz et al. (2014) 
9. Sadorsky (2012) 

مطالعه موجود در رابطه بین مصـرف انـرژي، صـادرات و رشـد     

اقتصادي در اقتصاد ایران، بخش صنعت به طور خاص مطالعـه  

هاي پانل دیتـا،   آزموندوم، با توجه به قدرت باالي . نشده است

گانـه بخـش    23هاي  هاي پانل زیر بخش در این مطالعه از داده

صنعت ایـران اسـتفاده شـده اسـت کـه در مطالعـات قبلـی از        

رابطـه   اینکـه هاي سري زمانی استفاده شده است و سـوم   داده

اسـتفاده از دو روش تـودا و    بـین متغیرهـا بـا   گرنجـري   علیت

و نتایج آنهـا بـا هـم     ی شده استبررس او تصحیح خط یاماموتو

در راستاي هدف مطالعه، در بخـش دوم مبـانی   . اند مقایسه شده

نظري و مطالعات تجربی در ایـن زمینـه مـرور شـده اسـت؛ در      

هـا معرفـی    بخش سوم روش تحقیـق و در بخـش چهـارم داده   

در بخش پـنجم نتـایج مطالعـه آورده شـده اسـت و در      .  اند شده

  .گیري انجام گرفته است و نتیجه بخش ششم و پایانی بحث

  

 موضوع ادبیات -2

  مبانی نظري  -2-1

ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي به لحاظ نظري از دو 

هاي رشد نئوکالسیکی  در مدل. روش متفاوت بررسی شده است

اي تولیـد در نظـر    انرژي به طور ساده به عنـوان نهـاده واسـطه   

به اعتقاد طرفداران ایـن  ). 583: 2010 10،تسانی(شود  گرفته می

رغم محدودیت منـابع   هایی وجود دارد که علی دیدگاه، مکانیسم

این عقیده بـر مبنـاي   . تواند حفظ شود انرژي، رشد اقتصادي می

هـاي   امکان پذیري تغییر تکنولوژیکی و جانشـینی سـایر نهـاده   

بر این اساس انـرژي  . فیزیکی به جاي انرژي شکل گرفته است

از . تولیـد اسـت   فراینـد در هاي غیر ضـروري   ها یکی از نهادهتن

که مصرف  کند سوي دیگر تئوري اقتصادي اکولوژیکی بیان می

ویژه در اقتصادهاي مدرن یک عامل محدودکننده رشد  انرژي به

انـد کـه    اقتصاددانان اکولوژیکی بر ایـن عقیـده  . اقتصادي است

یکــی احتمــاالً هــاي فیز تغییــرات تکنولــوژیکی و دیگــر نهــاده

التی (تولید شوند  فرایندتوانند جایگزین نقش مهم انرژي در  نمی

آنها همچنین انـرژي را بـه عنـوان منبـع     ). 42: 2013، 11و آدم

هاي سـنتی مثـل    کنند زیرا سایر نهاده نخست ارزش مطرح می

از . توانند بدون انرژي نقش ایفـا کننـد   نیروي کار و سرمایه نمی

ب سیاست انرژي مناسب بستگی به جهـت  لحاظ تئوریکی انتخا

و معلولی بین مصرف انرژي و رشد اقتصـادي   علّتواقعی رابطه 

دارد و در این زمینه چهار فرضیه مطرح شده است کـه عبارتنـد   

  :از

                                                   
10. Tsani (2010) 
11. Altaee   & Adam (2013) 
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از  علّیـت  ؛ طبـق ایـن فرضـیه،    1فرضیه رشد انرژي پایـه  -الف

مصرف انرژي به رشد اقتصادي است و کشورهایی کـه وابسـته   

رف انرژي هستند بـا کـاهش مصـرف انـرژي رشدشـان      به مص

  .یابد میکاهش 

از  علّیت ؛ طبق این فرضیه، رابطه )صیانت( 2فرضیه حفاظت -ب

تـر   از رشد اقتصادي به مصرف انـرژي اسـت و مصـرف پـایین    

انرژي ممکن است اثر کمتري بر روي رشد اقتصادي بگـذارد و  

هـاي   سـت اقتصاد کمتر وابسته به انرژي است و در نتیجـه سیا 

حفاظت ممکن است رشد اقتصادي را تحـت تـأثیر منفـی قـرار     

  ).281: 2013، 3اسالن و همکاران(ندهد 

بـین رشـد اقتصـادي و     علّیـت  ؛ بـه عـدم   4فرضیه خنثایی -پ

هاي  مصرف انرژي اشاره دارد و به این مفهوم است که سیاست

جویی در مصرف انرژي به رشد اقتصـادي لطمـه    با هدف صرفه

و رشد اقتصادي نیز منجـر بـه مصـرف بیشـتر انـرژي      زند  نمی

تـأثیري انـرژي    استدالل شده است که دلیل اصلی بی. شود نمی

. هـاي قابـل اغمـاض انـرژي اسـت      بر رشـد اقتصـادي هزینـه   

همچنین اثر انرژي بر رشد اقتصادي وابسته به ساختار اقتصاد و 

توسعه اقتصادي، سـاختار   فرایندسطح رشد اقتصادي است و در 

کند که  هاي خدماتی سوق پیدا می تولید اقتصاد به سمت بخش

  ).39: 2014، 5بووایو و سلمی(وابستگی کمتري به انرژي دارند 

کند که مصـرف انـرژي و رشـد     ، اشاره می6فرضیه بازخورد -ت

ایـن  . اقتصادي به یکدیگر وابسـته و مکمـل یکـدیگر هسـتند    

 .کند میدو طرفه حمایت  علّیت فرضیه از 

ی بین صـادرات و رشـد اقتصـادي نیـز در قالـب سـه       علّ رابطه

  :شود فرضیه مطرح می

اسـت کـه وجـود     7فرضیه اول، فرضیه رشد صادرات پایـه 

توسـعه  . دانـد  را از صادرات به رشد اقتصـادي مـی   علّیت رابطه 

یکی از اجزاي تولیـد ناخـالص داخلـی     اینکهصادرات عالوه بر 

سـعه صـادرات بـر رشـد     از آن اثرات جـانبی تو  تر مهماست اما 

وري نیـروي   گرایی و افـزایش بهـره   اقتصادي از طریق تخصص

  .باشد کار و ایجاد انگیزه ابداع و نوآوري می

از . مطـرح اسـت   8در طرف مقابل فرضیه صادرات رشد پایه

وري نیروي کار در نتیجه  نظر طرفداران این فرضیه، بهبود بهره

                                                   
1. Energy –Led Growth 
2. Conservation Hypothesis 
3. Aslan et al. (2013) 
4. Neutrality Hypothesis 
5. Bouoiyour & Selmi (2014) 
6. Feedback Hypothesis 
7. Export-Led Growth (ELG) 
8. Growth-Led Export (GLE) 

ر کشورها و متعاقب رشد تکنولوژیکی باعث ایجاد مزیت نسبی د

دسته سوم از فرضیات در این زمینه . شود آن توسعه صادرات می

ی دو طرفه بین صـادرات و رشـد اقتصـادي اشـاره     به رابطه علّ

: 1391؛ حیـدري و سـعیدپور،   6: 1389شاکري و مالکی، (دارند 

60.( 

به لحاظ نظري دالیلی وجود دارد کـه صـادرات و مصـرف    

را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد؛ گسـترش      توانند یکدیگر  انرژي می

دهد که یکی از  میصادرات تقاضا براي عوامل تولید را افزایش 

همچنـین وقتـی کـه    . عوامـل تولیـد انـرژي اسـت     ینتـر  مهم

محصوالت صادراتی تولید شدند براي بارگیري و حمل آنهـا بـه   

هاي حمـل و نقـل و بـارگیري     ها یا سایر ایستگاه بنادر، فرودگاه

مقاصد خارج از کشور نیازمند ماشین آالت هستند و مجدد براي 

ماشین آالت و تجهیـزات مـورد اسـتفاده در تولیـد، پـردازش و      

  .حمل و نقل کاالي صادراتی نیازمند انرژي هستند

از مصرف انرژي به صادرات باشـد، بیـانگر    علّیت اگر رابطه 

این است که مصرف انرژي موتور رشد صادرات است و کـاهش  

ر مصرف انرژي ناشی از یک برنامه حفاظت از انرژي چشمگیر د

تواند توانایی تولید کاال براي صـادرات را تحـت تـأثیر قـرار      می

از طرفی ممکن است بین مصرف انرژي و صـادرات یـک   . دهد

در این مورد مصـرف  . رابطه بازخورد دو طرفه وجود داشته باشد

ــ  ــرات مکمــل و وابســتگی متقاب ل انــرژي و صــادرات داراي اث

ممکن است رابطـه بـین مصـرف انـرژي و صـادرات      . باشند می

از  علّیـت  خنثی بوده و از نظر آمـاري معنـادار نباشـد یـا رابطـه      

ــراي    ــت اج ــن حال ــرژي باشــد، در ای ــه مصــرف ان صــادرات ب

هاي مبتنی بر محدودیت مصرف انرژي باعـث کـاهش    سیاست

  .رشد صادرات نخواهد شد

توانند تقاضا براي انرژي را از دو  محصوالت وارداتی نیز می

واردات جریـان تجـارت    اینکهاول . طریق تحت تأثیر قرار دهند

به یک کشور است و این نیازمند یک شـبکه حمـل و نقـل بـا     

  .عملکرد مناسب براي جابجایی کاالها است

تواند مصرف انـرژي را تحـت    ترکیب واردات می اینکهدوم 

بـر باشـند    ویژه اگر محصوالت وارداتی انـرژي  رار دهد، بهتأثیر ق

  .مثل اتومبیل، ماشین ظرفشویی، تهویه مطبوع و غیره
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  مطالعات تجربی انجام شده خارجی در زمینه ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ینتر مهم .1 جدول

  نویسنده
ها و  نوع داده

  دوره زمانی
  علّیت جهت   نمونه آماري  تکنیک و روش

  

و همکاران  1اگو

)2011(  

  پانل

2006 -1970  

 علّیت و  انباشتگی هم

  پانلی
  دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي  کشور آفریقایی 21

  )2013( 2ابالبا و ددا
سري زمانی 

2010 -1971  
 نیجریه  تصحیح خطا

و عـدم   مـدت  کوتـاه از مصرف انرژي به رشد اقتصادي در 

  مدت بلنددر  علّیت وجود رابطه 

 3پایناپرجیس و 

)2012(  

  پانل

2007 -1990  

پانل و  انباشتگی هم

ECT 
  کشور 80

مدت  دو طرفه بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي در کوتاه

  و بلندمدت

 4ازترك و همکاران

)2010(  

  پانل

2005 -1971  

 علّیت و  انباشتگی هم

  پانل

کشور با درآمد  51

  پایین و متوسط

از رشد اقتصادي به مصرف انرژي در کشورهاي با درآمـد  

  متوسطپایین و دوطرفه در کشورهاي با درآمد 

 5تاگو و همکاران

)2012(  

  پانل

2007 -1980  
ARDL 

 کشورهاي گروه

7 G- 

براي هـر دو  (دو طرفه بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي 

  )مورد تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

  )2014( 6دوگان
سري زمانی 

2011 -1971  
 گرنجر علّیت 

کشورهاي کنیا، 

  زیمبابوه، کنگو و بنین

  )کنیا(اقتصادي از مصرف انرژي به رشد 

  )بنین، کنگو، زیمبابوه(از رشد اقتصادي به مصرف انرژي 

 7کام و همکاران

)2012(  

سري زمانی 

2008 -1970  

با  علّیت آزمون 

 رویکرد بوت استرپ

فرانسه، آلمان، آمریکا، 

 ایتالیا، انگلیس

دو طرفه بـین مصـرف گـاز طبیعـی و رشـد اقتصـادي در       

طرفه از مصرف گاز طبیعـی  فرانسه، آلمان و آمریکا و یک 

  به رشد اقتصادي در ایتالیا و انگلیس

 8کپلن و همکاران

)2011(  

سري زمانی 

2006 -1971  
  دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي  ترکیه  ECT تصحیح خطا

 9الئو و همکاران

)2011(  

  پانل

2006 -1980  

و  انباشتگی هم

 پانل علّیت آزمون 
  کشور آسیایی 17

مدت از مصـرف انـرژي بـه رشـد اقتصـادي و در       کوتاهدر 

  بلندمدت از رشد اقتصادي به مصرف انرژي

 10لی و همکاران

)2011(  

سري زمانی 

2007 -1985  
OLS از مصرف انرژي به رشد اقتصادي در بلندمدت  چین  پویا  

 11منگاکی و ازترك

)2013(  

  پانل

2009 -1975  
  انرژي فسیلی به رشد اقتصادياز مصرف   کشور اروپایی 26  تصحیح خطاي پویا

  )2011( 12منگاکی
  پانل

2007 -1997  

 علّیت هاي  آزمون

  پانل
  دو طرفه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي  کشور اروپایی 27

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

                                                   
1. Eggoh et al. (2011) 
2. Abalaba & Dada (2013) 
3. Apergis & Payne (2012) 
4. Ozturk et al. (2010) 
5. Tugcu et al. (2012) 
6. Dogan (2014) 
7. Kum et al. (2012) 
8. Kaplan et al. (2011) 
9. Lau et al. (2011) 
10. Li et al. (2011) 
11. Menegaki & Ozturk (2013) 
12. Menegaki (2011)  
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  مطالعات تجربی انجام شده خارجی در زمینه ارتباط بین مصرف انرژي، رشد اقتصادي و صادرات ینتر مهم. 2جدول 

  نویسنده
ها و دوره  نوع داده

  زمانی
  علّیت جهت   نمونه آماري  تکنیک و روش

 1ارکان و همکاران

)2010(  

  سري زمانی

2006 -1970  

و  انباشتگی هم

  گرنجر علّیت 
  ترکیه

  رابطه معنادار بین مصرف انرژي و صادرات در بلندمدت

یک طرفه  علّیت گرنجر نیز نشان دهنده وجود  علّیت آزمون 

  .از مصرف انرژي به صادرات است

 درینداُاوالدل و 

)2011(  

  سري زمانی

2006 -1970  

ARDL  علّیت و 

 یاماموتو-تودا
  غنا و نیجریه

  )غنا(از مصرف برق به صادرات 

  )نیجریه(مصرف برق و صادرات به رشد اقتصادي  از

 آل ماللی و

  )2014( تینگ شی

  پانل

2011 -1990  

حداقل مربعات 

اصالح شده  کامالً

)FMOLS( 

کشور و در قالب  189

شش منطقه مختلف، 

 یعنی، آسیا و اقیانوسیه،

شرق اروپا، آمریکا، 

خاورمیانه و شمال 

، زیر (MENA)آفریقا

صحراي آفریقا 

(SSA)و غرب اروپا ،  

به استثناي شرق اروپا، در تمام کشورها رابطه مثبـت بـین   

در سـطح  . متغیرهاي تجارت و مصرف انـرژي وجـود دارد  

کشوري رابطه بازخورد دوطرفه بین متغیرهـاي تجـارت و   

مصرف انرژي وجود دارد زمانی که سهم تجارت کاالهـا و  

قابـل مالحظـه باشـد و سـطح      GDPخدمات نسبت بـه  

  .ال باشدتوسعه یافتگی کشور با

بخت و عثمان 

)2014(  

  سري زمانی

2011 -1971  

ARDL  و

ECT 
  مالزي

وجـود رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـاي رشـد اقتصـادي،        

  گذاري خارجی با مصرف برق صادرات و سرمایه

 2بک و کیم

)2011(  

  سري زمانی

2006 -1960  

خود توضیح 

 )VAR(برداري 

  بیست اقتصاد بزرگ

)G-20(  

تجاري اقتصاد منجر به تغییرات متناسب تغییرات در آزادي 

شود و هر شوکی در مصرف انرژي نیز  در مصرف انرژي می

  .منجر به نوسان در آزادي تجاري

اوگلو و  دي دي

  )2013(کایا 

  پانل

2010 -1980  

تکنیک 

پانل،  انباشتگی هم

گرنجر و  علّیت 

 پانل پویا

سازمان  کشور عضو 25

همکاري اقتصادي و 

  )OECD(توسعه 

بین متغیرهـاي مصـرف انـرژي،     انباشتگی هموجود رابطه 

دوطرفه بین آنهـا و   علّیت واردات و صادرات و وجود رابطه 

همچنــین عالمــت کشــش بلندمــدت بــراي همــه جفــت  

متغیرهاي صادرات، واردات و مصرف انرژي مثبت است و 

و % 21/0افزایش در صادرات و واردات به ترتیب باعث % 1

  .شود صرف انرژي میافزایش در م% 16/0

سادرسکی 

)2012(  

  پانل

2007 -1980  

تکنیک 

 پانل انباشتگی هم

کشور آمریکاي  7

  جنوبی

مدت نشان دهنده بازخورد دوطرفـه بـین    هاي کوتاه پویایی

مدت یـک طرفـه از    مصرف انرژي و صادرات، رابطه کوتاه

 علّیـت  مصرف انرژي به واردات و همچنـین وجـود رابطـه    

  بلندمدت بین مصرف انرژي و واردات و صادرات

  )2011( 3سامی
  سري زمانی

2007 -1960  

ARDL  و

ECT 
  از صادرات و تولید ناخالص داخلی به مصرف برق  ژاپن

شهباز و همکاران 

)2014(  

  پانل

2010 -1980  

پانل و  انباشتگی هم

 گرنجر علّیت 

کشور با درآمد باال،  91

  متوسط و پایین

رابطه بین باز بودن تجاري و مصرف انرژي در کشورهاي با 

معکوس اسـت و در کشـورهاي بـا     uدرآمد باال به شکل 

 علّیـت  همچنـین  . است uدرآمد متوسط و پایین به شکل 

  .دوطرفه بین باز بودن تجاري و مصرف انرژي وجود دارد

  )2014(لی 
  سري زمانی

2011 -1979  

VAR  علّیت و 

  گرنجر
  هاي نو طرفه بین صادرات و مصرف انرژيدو   چین

 4ناجی و همکاران

)2013(  

  سري زمانی

2009 -1970  

و  انباشتگی هم

  گرنجر علّیت 
  از مصرف انرژي به صادرات  نیجریه

                                                   
1. Erkan et al. (2010) 
2. Baek & Kim (2011) 
3. Sami (2011) 
4. Nnaji et al. (2013) 
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 1نارایان و اسمیت

)2009(  

  پانل

2002 -1974  

و  انباشتگی هم

  گرنجر پانلی علّیت 

کشور ایران، کویت،  6

عمان، عربستان، 

  سوریهاسرائیل و 

از مصرف انرژي به رشد اقتصادي و  مدت کوتاه علّیت رابطه 

  .از رشد اقتصادي به صادرات

گرنجر بلندمدت از صادرات و مصرف انرژي به  علّیت رابطه 

رشد اقتصادي و از صادرات و رشد اقتصـادي بـه مصـرف    

  انرژي

نسرین و انوار 

)2014(  
  

پانل و  انباشتگی هم

  گرنجر علّیت 
  آسیاییکشور  15

وجود اثر مثبت آزادي تجاري و رشد اقتصادي بر مصـرف  

گرنجر بلندمدت  علّیت انرژي در بلندمدت و همچنین وجود 

دوطرفه بین متغیرهاي آزادي تجـاري، رشـد اقتصـادي و    

  مصرف انرژي در درازمدت

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  مطالعات تجربی انجام شده داخلی در زمینه ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي .3 جدول

  نویسنده
ها و دوره  نوع داده

  زمانی
  علّیت جهت   نمونه آماري  تکنیک و روش

آرمن و زارع 

)1384(  

  سري زمانی

1381 -1346  

یاماموتو، -تودا

ARDL  وECT 
  ایران

هاي انـرژي و رشـد    بین حامل علّی انواع مختلف رابطه 

  اقتصادي

آرمن و همکاران 

)1389(  

  سري زمانی

1386 -1346  

الگوي خودبازگشتی با 

هاي توزیعی  وقفه

)ARDL ( و تصحیح

 )ECT(خطا 

  ایران

یک طرفه از تولید صنعتی به مصرف انرژي  علّیت رابطه 

دو طرفه بین مصرف گاز طبیعـی و تولیـد    علّی و رابطه 

  صنعتی

و همکاران آماده 

)1388(  

  سري زمانی

1382 -1350  
)ARDL(  و)ECT(  ایران  

مدت و بلندمدت از مصـرف انـرژي بـه     کوتاه علّی رابطه 

  رشد اقتصادي

بهبودي و همکاران 

)1388(  

  پانل

2006 -1970  
 انباشتگی همهاي  آزمون

کشورهاي منتخب 

در حال توسعه و 

  توسعه یافته

اقتصادي در کشورهاي میزان اثر مصرف انرژي بر رشد 

  .در حال توسعه بیشتر از توسعه یافته است

بهبودي و همکاران 

)1388(  

  سري زمانی

1384 -1346  

آزمون همجمعی 

 هانسن-گریگوري
  رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي  ایران

حسنی صدرآبادي و 

  )1386(همکاران 

  سري زمانی

1380 -1350  

 علّیت آزمون همگرایی و 

  هیسائو
  ایران

یک طرفه از مصـرف انـرژي بـه تولیـد ناخـالص       علّیت 

  داخلی

دامن کشیده و 

  )1392(همکاران 

  پانل

2009 -1990  
OLS 

کشورهاي منتخب 

 20سند چشم انداز 

  ساله ایران

  رابطه مثبت بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي

شکیبایی و احمدلو 

)1390(  

  سري زمانی

1386 -1346  

و تصحیح  انباشتگی هم

 خطاي برداري
  ایران

هاي انرژي و  بین مصرف حامل علّی انواع مختلف رابطه 

  هاي مختلف اقتصادي ارزش افزوده بخش

صادقی و همکاران 

)1393(  

  پانل

2009 -1980  
 گشتاورهاي تعمیم یافته

کشورهاي منطقه 

خاورمیانه و شمال 

  آفریقا

یک طرفه از مصـرف انـرژي بـه تولیـد ناخـالص      رابطه 

  داخلی

زاده و  فضل

  )1387(تجویدي 

  پانل

1385 -1373  

الگوي خود توضیح 

  )VAR(برداري 
  ایران

دو طرفه بین مصرف انرژي و ارزش افـزوده   علّی رابطه 

  صنایع کوچک

فطرس و منصوري 

)1388(  

  سري زمانی

1385 -1346  
 ایران  یاماموتو- تودا علّیت  

رابطه یک طرفه از ارزش افـزوده صـنعتی بـه مصـرف     

  انرژي

  مهرآرا و

  )1390(همکاران 

  پانل

2008 -1972  

یاماموتو و - تودا علّیت  

ECT 

کشور منتخب  10

  صادر کننده نفت

مدت از رشد مصرف انرژي به رشد اقتصـادي و   در کوتاه

  در بلندمدت رابطه دو طرفه

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

                                                   
1. Narayan & Smyth (2009) 
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  مصرف انرژي، رشد اقتصادي و صادرات مطالعه تجربی انجام شده داخلی در زمینه ارتباط بین. 4جدول 

  نویسنده
ها و دوره  نوع داده

  زمانی
  علّیت  جهت   نمونه آماري  تکنیک و روش

حیدري و سعیدپور 

)1391(  

  سري زمانی

1386 -1346  

آزمون همجمعی و 

 ECTالگوي 
  ایران

در بلندمدت از مصرف انرژي به رشد اقتصادي و از رشد 

  نفتی اقتصادي به صادرات غیر

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  مطالعات تجربی انجام شده داخلی با استفاده از روش خودرگرسیون برداري پانلی .5جدول 

  عنوان مطالعه  نویسنده
ها و  نوع داده

  دوره زمانی
  نمونه آماري  تکنیک و روش

ــادمهري احمــدي و  ش

  )1392(همکاران 

 با: اقتصادي رشد و انرژي مصرف بین علیت هرابط بررسی

 خطـاي  تصـحیح  مدل مبناي بر پانل هاي داده از استفاده

  آن آسه عضو کشورهاي در برداري

  پانل

2008 -1978  

 خطـاي  تصـحیح  الگوي

 بــــرداري پــــانلی  

)PVECM( 

 عضو کشورهاي

  آن آسه گروه

ــاران  بهبـــودي و همکـ

)1390(  

 در سرانه درآمد و سرانه بهداشتی مخارج بین رابطه بررسی

 در علیـت  رهیافـت (متوسـط   و پایین درآمد با کشورهاي

  )تابلویی هاي داده

  پانل

2007 -2003  

الگـــوي خـــود توضـــیح 

 )PVAR(برداري پانلی 

 بــا کشــورهاي

 و درآمـد پـایین  

  متوسط

ــانی و  ــریفی رنـــ شـــ

  )1392(همکاران 

هاي آزادسـازي اقتصـادي بـر عملکـرد      تحلیل نقش مؤلفه

  بازارهاي مالی کشورهاي منا

  پانل

2009 -1986  

الگـــوي خـــود توضـــیح 

 )PVAR(برداري پانلی 

کشـــــورهاي در 

  حال توسعه منا

ــل ــدي زاده و فض  تجوی

)1387(  

علّی  رابطه :موردي مطالعه :ایران صنایع در انرژي مدیریت

-49(کوچک  صنایع افزوده ارزش و مصرفی برق مقدار بین

  )کارکن نفر 10

  پانل

1385 -1373  

الگـــوي خـــود توضـــیح 

  )PVAR(برداري پانلی 

 هـاي   زیـر بخـش  

گانــه صــنایع  23

  کوچک ایران

ــار   ــري و خاکســ قنبــ

)1390(  

 ناخالص تولید و ها آالینده انتشار برق، مصرف بین رابطه

  پردرآمد و درآمد کم کشورهاي بین مقایسه داخلی؛

  پانل

2006 -1976  

الگـــوي خـــود توضـــیح 

 )PVAR(برداري پانلی 

 کـم  کشـورهاي 

  پردرآمد و درآمد

ــداح و دل ــدي  مــ قنــ

)1392(  

 اقتصادي هاي سیاست عملکرد و نهادها کیفیت اثر بررسی

 گروه کشورهاي در خارجی مستقیم گذاري سرمایه بر

G-8 اوپک و  

  پانل

2010 -2000  

الگـــوي خـــود توضـــیح 

 )PVAR(برداري پانلی 

 G-8کشــورهاي 

  اوپک عضو و

ي و دهشیر مالاسمعیلی

  )1391(همکاران 

جریان  و انسانی سرمایه سیاسی، بررسی ارتباط میان ثبات

خودرگرسـیون   رهیافـت  گـذاري مسـتقیم خـارجی،    سرمایه

  توسعه حال در مورد کشورهاي: برداري تابلویی

  پانل

2009 -2001  

الگـــوي خـــود توضـــیح 

 )PVAR(برداري پانلی 

کشور در حال  18

  توسعه

مهـــرآرا و همکــــاران  

)1390(  

 در اقتصـادي  رشد و برق مصرف رشد میان رابطه بررسی

  نفت صادرکننده کشورهاي منتخب

  پانل

2008 -1972  

 خطـاي  تصـحیح  الگوي

 بــــرداري پــــانلی  

)PVECM(  

کشور منتخب  10

  صادر کننده نفت

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

هاي حفاظت از انرژي ممکن اسـت مفیـد بـودن و     سیاست

کارائی کاالهاي وابسته به انرژي را کاهش دهد و احتمال ورود 

همچنـین امکـان دارد رابطـه دو    . چنین کاالهایی را کمتر کنـد 

طرفه بین واردات و مصرف انرژي وجود داشته باشد یا رابطـه از  

ــی  ــاري معن ــت  نظــر آم ــود نداش ــر وج ــین دو متغی ــد دار ب ه باش

، شـهباز و  83: 2014نسـرین و انـوار،   ، 478: 2012سادرسکی، (

؛ 485: 2014، 2؛ آل ماللـی و شـیاتینگ  126: 2014 ،1همکاران

  ).1964: 2010، 4و لین و اسمیث 470: 2013، 3دداگلو و کایا

                                                   
1. Shahbaz et al. (2014) 
2. Al-mulali & Sheau-Ting (2014) 
3. Dedeoglu & Kaya (2013) 
4. Lean & Smyth (2010) 

از نظر تاریخی بررسی رابطه این متغیرهـا بـه لحـاظ روش    

ـ  شناسی آماري، چهار مرحلـه را طـی کـرده    در مرحلـه اول  . دان

بدون توجـه   )VAR(مبتنی بر متدولوژي خودرگرسیون برداري 

در مرحلـه دوم بـا اسـتفاده از    . به خواص مانایی متغیرها بودنـد 

گرنجر را براي آزمون -اي انگل دو مرحله فرایندمتغیرهاي نامانا 

مرحله سـوم شـامل   . اند دو متغیر به کار برده انباشتگی همروابط 

هاي چند متغیره ماننـد روش   زننده شود که تخمین مطالعاتی می

دهند کـه در آن بـیش از دو    جوهانسن را مورد استفاده قرار می

مورد اسـتفاده قـرار    علّیت  و تحلیل  انباشتگی هممتغیر در روابط 

در مرحله چهارم مطالعـات بـر مبنـاي آزمـون ریشـه       .گیرند می

بنـا   علّیـت  دیگـر   گرنجـر یـا انـواع    علّیت  و  انباشتگی همواحد، 
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  ).350: 2014، 1شهاتیت(اند  شده

  

 مطالعات تجربی  -2-2

مطالعات متعددي در مورد رابطه بین مصرف انرژي، صـادرات و  

رشد اقتصادي انجـام شـده اسـت کـه بررسـی ایـن مطالعـات        

گیـري   براي بهره. تواند در انجام بهتر این مطالعه کمک کند می

  .اند آورده شده 5الی  1 در جداول از تعداد بیشتر آنها به اختصار

  

  روش تحقیق -3

 خودرگرسیون برداري پانلی -3-1

هـاي   هاي تابلویی از جمله محدودیت به دلیل مزایاي روش داده

مـدت   هـاي کوتـاه   هـاي سـري زمـانی در دوره    استفاده از مدل

هاي آماري و همچنین زمانی که اطمینـانی   همچون محدودیت

توان از  یک متغیر وجود نداشته باشد، میزا بودن  نسبت به برون

 panel(هاي تابلویی  روش خودرگرسیون برداري در قالب داده

var (استفاده کرد. panel var  روشvar  مرسوم را در بردارد

بـه  . باشـند  مـی ) پانـل (ها از نوع ترکیبـی   با این تفاوت که داده

قـادیر  توان ارتباط بین متغیر وابسته را بـا م  کمک این روش می

. گذشته آن و همچنین مقادیر گذشته سایر متغیرها تبیـین کـرد  

  :باشد به صورت زیر می varفرم ساختاري 

)1(  

y��
� + b��y��

� = γ�� + γ��y�,���
� + γ��y�,���

�

+ ε ��
�  

b��y��
� + y ��

� = γ�� + γ��y�,���
� + γ��y�,���

�

+ ε ��
�  

�
ε��
�

ε��
� � ∽ N(O, Ω)		where	Ω = �

ω�
� o

o ω�
��         

                

��yهاي  به طوري که دنباله
��yو �

 .مانا هستند �

 ε��
��εو  �

 �ωو  �ωجمالت اختالل به ترتیـب بـا واریـانس     �

هاي وارد شـده   حداکثر وقفه. باشند بوده و مستقل از یکدیگر می

باشد به همین دلیل معادالت باال  در این معادالت یک وقفه می

نل مرتبه اول فرم ساختاري یک الگوي خود رگرسیون برداري پا

اي اسـت کـه    ساختار سیستم فوق به گونـه . دهند را تشکیل می

. امکان تأثیرگذاري هر یک از دو متغیر بر دیگري فراهم اسـت 

��εمساوي صفر نباشد،  ��bالبته اگر 
تأثیر غیر مسـتقیمی بـر    �

y��
��yي همزمان تأثیرگذار. خواهد داشت �

��yبر  �
نشان دهنده  �

اگر . فوق داراي فرم کاهش یافته نیستنداین است که معادالت 

                                                   
1. Shahateet (2014) 

فرم ساختاري باال به صورت ماتریسی نوشته شود معادالت زیـر  

  :شود حاصل می

)2( 

  

�
1 b��

b�� 1
� �

y��
�

y��
�� =

�
γ��

γ��
� + �

γ�� γ��

γ�� γ��
� �

y�,���
�

y�,���
� � + �

ε��
�

ε��
� �            

 
⇒By�� = Γ� + Γ�y�,��� + � ��	, ��� ∽ N(O, Ω)	 

 pvarباشد؛ فرم ساختاري  معادله فوق براي حالت دو متغیره می

  .باشد متغیره به صورت زیر می nبراي حالت 

)3(  
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⎢
⎢
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⎢
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⎥
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⎢
⎢
⎢
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. . … .

. . … .

. . … .
γ�� γ�� … γ��⎦
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⎥
⎥
⎥
⎤
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⎡
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.
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� ⎦
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⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
���
�

���
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⎥
⎥
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و ) 1(به دلیل وجود مکانیزم بازخورد در فرم ساختاري، معادالت 

قابل تخمین نیسـتند، بـراي حـل ایـن مشـکل بایـد فـرم        ) 2(

  :تبدیل نمود pvarساختاري را به صورت زیر به فرم حل شده 

)4(  

�
y��
�

y��
�� =

�

����������
��������

�����������

��������

� +

	�

����������

��������

����������
��������

�����������

��������
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��������
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�
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�

���
� �������

�

��������

�������
� ����

�

��������

�                      

  

  :توان نوشت فرم حل شده را به اختصار به صورت زیر می

  

)5( 
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 �
y��
�

y��
�� = �

α��

α��
� + �

α�� α��

α�� α��
� �

y�,���
�

y�,���
� � + �

e��
�

e��
� �        

�
e��
�

e��
� � ∽ N(O,∑)		where	∑ = �

δ�
� δ��

δ�� δ�
� � 

⇒	y�� = � � + A �y�,��� + e ��		, e�� ∽ N(O,∑)	 

 

)6(  

Where		A� = B ��Γ�, A� = B ��Γ�	and		e�� =
B��ε��	 

توان معـادالت   باشد حال می یک معادله استاندارد می) 6( معادله

و  دهشـیري  اسـمعیلی  مـال (بـرآورد نمـود    olsرا بـا روش  ) 5(

ــانی و همکــاران،  ؛ شــریفی12: 1391همکــاران،  ؛ 13: 1392رن

 ).143: 1392،دل قنديمداح و 

  

  پانلی آزمون ریشه واحد -3-2

هاي پانل داراي قـدرت بیشـتري از    هاي ریشه واحد داده آزمون

. هاي ریشه واحد براي هر مقطع به طـور جداگانـه اسـت    آزمون

 1ماننـد مـاداال و وو   اند هاي ریشه واحد زیادي مطرح شده آزمون

ــو)1999( ــاران ، )2001( 2، چ ــوین و همک ؛ )LLC(، )2002( 3ل

و  ؛ آزمون ایـم، پسـران  )ADF( 4آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

ــین ــرون   .)IPS( 5ش ــپس پ ــگ(PP)فیلی و ) BRE( 6، برتون

هاي فراینـد ها عموماً بـر مبنـاي    این آزمون). Hadri( 7هادري

  :به شرح زیر هستند )AR(1)( رگرسیون مرتبه اول خود

)7(  

y�� = μ �+τ �t + ρ �y�� + ε ��  
�که در آن  = 1,… , �ها و  تعداد دوره � = 1,… تعداد  �,

ضریب  ��ثابت ویژه هر مقطع،  اثر ��روند فردي و  ��، مقاطع

داراي  ���باشـد   ����اگر . جزء خطا است ���خودرگرسیون و 

هاي ریشه واحد به طور کلـی برحسـب    آزمون. ریشه واحد است

. شـوند  ي مـی بند طبقهثابت یا متغیر باشد به دو گروه  ��اینکه 

کنند پارامتر اتورگرسیون بـین مقـاطع    هایی که فرض می آزمون

��یعنی(ثابت است  = ρ( ؛ لوین و همکاران)برتونـگ  )2002 ،

در حالی که ماداال و وو . کنند و هادري از این فرض استفاده می

، دیکی فولر تعمیم )2003(، ایم و همکاران )2001(، چو )1999(

بین مقـاطع متغیـر    ��کنند که  یافته و فیلیپس پرون فرض می

                                                   
1. Maddala & Wu (1999) 
2. Choi (2001) 
3. Levin et al. (2002)  
4. Augmented Dickey Fuller Test 
5. Im et al. (2003) 
6. Breitung (2000) 
7. Hadri (2000) 

هاي ریشه واحد پـانلی   فرضیه صفر هر دو گروه از آزمون. است

ها وجود  یکسان است و آن اینکه یک ریشه واحد در همه سري

ثابـت   ��شـود   فرضیه مقابل بر حسب اینکه آیا فرض می .دارد

هـایی کـه فـرض     بـراي آزمـون  . است یا متغیر، متفاوت اسـت 

ثابــت اســت، فرضــیه مقابــل، پایــائی همــه  ��کننــد کــه  مــی

  :شود هاست و به صورت زیر بیان می سري

H�: ρ� = 0				for	all	i و   H�: ρ� = ρ <

0		���	���	� 

بـین مقـاطع    ��کننـد   ها که فرض مـی  نبراي گروه دیگر آزمو

نـه لزومـاً   (متفاوت است، فرضیه مقابل این است که در تعدادي 

  .هاي واحد وجود دارد ها ریشه سري) در همه

H�: ρ� = 0					for	all	i و   H�: ρ� < 0							���	���	� 

کننـد کـه ضـریب     هـاي لـوین و همکـاران فـرض مـی      آزمون

خودرگرسیون یکسان است اما با در نظر گرفتن اثـرات ثابـت و   

. گیرنـد  روندهاي زمانی خاص هر مقطع، ناهمگنی را در نظر می

براي هر مقطع بـا   ADFآزمون لوین و همکاران از یک آزمون 

  .کنند برآورد رگرسیون زیر استفاده می

)8(  

∆��� = � � + β �y���� + ����Δy����

��

���

+ ε �� 

و  ��y∆شود؛ ابتـدا بـراي    دو رگرسیون جداگانه تخمین زده می

بـا  ) 10(و ) 9(متعاقب آن خطاهاي معادلـه  . ����yسپس براي 

شوند تا معادلـه   نرمال می) 8(استفاده از خطاي استاندارد معادله 

  . آید به دست) 11(

)9(  

∆y�� = α � + ∑ θ��Δy����
��
��� + ε ��  

)10(  

y���� = α � + �θ��Δy����

��

���

+ v ���� 

)11(  

v����� =
�����

���
و          e��� =

���

���
     

 بـه دسـت  ) 12(معادله  �����بر روي  ��eسپس با رگرسیون 

  .آید می

)12(                                     �̂�� = ρ�� ���� + ε� ��   

فرضیه صفر و مقابل در آزمون ریشه واحد لوین و همکاران بـه  

  : صورت زیر است

H�		: ρ� = ⋯ = ρ � = ρ = 0 :			�H		و ρ = ⋯ =

ρ� = ρ<0 
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بـراي هـر    ADF، آزمـون  )2003(در آزمون ایـم و همکـاران   

هـاي   شود و میانگین آماره مقطع به صورت انفرادي محاسبه می

ADF  مقاطع آماره آزمونt ن آزمو. دهد معمولی را میIPS   بـا

  .شود زیر شروع می ADFتخمین معادله 

)13(  

∆��� = � � + β �y���� + ∑ ���Δy����
��
��� + ε ��       

براي ضریب جزء خودرگرسیون در  tهاي  ، میانگین آمارهtآماره 

  :شود انفرادي است و به صورت زیر حساب می ADFهاي  آماره

)14       (                                     � =
�

�
∑ t�

���  

شود و به طور مجانبی به سـمت یـک    فوق استاندارد می tآماره 

هاي صفر و مقابل  فرضیه. شود توزیع نرمال استاندارد همگرا می

  :به صورت زیر است) 2003(در آزمون ایم و همکاران 

H�		: β = 0	 ,   H�		: β� = 0		for	i = 1	,2, … , N �   
and β� < 0		���	� = N� + 1	, N � + 2,… , N  
 

  تعیین تعداد وقفه بهینه -3-3

به طور معمول، تأثیر تغییرات متغیرهاي مستقل بر روي متغیـر  

گیري اقتصادي روي متغیر مورد  وابسته آنی نیست و اثر تصمیم

هـاي   یـافتن وقفـه بهینـه در مـدل    . شـود  نظر با وقفه ظاهر می

 آیـد زیـرا   مسئله مهمی بـه شـمار مـی    (VAR)خودرگرسیونی 

 متغیرهــاي  هــاي  وقفـه تعـداد بـه آن، جنتـای و علیت تحلیل

  .وابسته است توضیحی

وجـود   بهینه تعداد وقفه انتخـاب در روش سـه طور کلی به

 تنهــا  و آمــاري  آزمون هیچ بدون وقفه نخست، روش در .دارد

 خود محقق روش، این در .شود می تعیین محقق نظر اساس بـر

 چنـد تغییـرات از حـداکثر وابسـته، متغیر کـه گیـرد می تصمیم

متـأثر   توضـیحی  متغیرهــاي  دیگــر  یــا  خــود  پیشـین دوره

 فـردي  متکـی بـر نظـر    که است آن روش این مشکل. شود می

 مختلـف،  تحقیقـات  در مـدل  ممکن اسـت یـک   و است محقق

 هــم  آمــاري  هاي شاخص دوم، روش در. بدهد متفاوتی نتایج

، SC(2(  شـوارتز،  ،1)AIC(آکاییـک،   اطالعات شـاخص چـون

، آزمون FPE(4(نهایی  بینی پیش، خطاي 3)HQ( کوئین-حنان

 حـداکثر کننـده مشخص ،LR(5( نسبت راستنمایی تعدیل شده

 اضـافه  جـایی  تـا  هـا  وقفـه  روش، ایـن  در. هستند بهینه وقفـه

 نیــز  روش ایــن . شوند حـداقل فوق هاي شاخص که شوند می

                                                   
1. Akaike Information Criterion 
2. Schwarz Information Criterion 
3. Hannan-Quinn information criterion 
4. Final Prediction Error  
5. Sequential Modified LR Test Statistic 

 است، ساز مشکل کوتاه زمانی بازه داراي هاي مدل در ویـژه بـه

 کاسـته  مـدل  آزادي درجات از درجـه یـک وقفـه، هـر بـا زیرا

رفتـه   کـار  بـه فـوق   روش دو از ترکیبی، سوم روش در. شود می

 زمانی بازه و دانش اسـاس بـر محقـق کـه صورت بدین. است

 بـا  سـپس  و نمایـد  مـی  مشـخص  را وقفـه  حـداکثر  خـود،  مدل

 را وقفــه  میـزان  بهترین شوارتز، و آکاییک شاخص از اسـتفاده

ـــازه ایـــن در ـــین پـــیش از ب ــد  مــی مشــخص شــده، تعی کن

  .)75: 1389 ،رهبرمیرشجاعیان حسینی و (

  

 6پانل انباشتگی همهاي  آزمون -3-4

متغیرها را  انباشتگی همهاي ریشه واحد،  با توجه به اینکه آزمون

دهند، در این مرحله وجود یا عدم وجود روابط تعـادلی   نشان می

معادلـه  . گیـرد  بلندمدت بـین متغیرهـا مـورد آزمـون قـرار مـی      

  :است )15(پانل به صورت معادله  انباشتگی هم

)15(                       y�� = γ� + k �� + λ �x�� + ε ��  

تواننـد بـین مقـاطع     شـیب مـی   ��اثرات ثابـت و   ��که در آن 

  .انفرادي تغییر یابند

)16(   

ε�� = ψ �ε���� + v ��  
) 15(معادلـه   ��εضرایب خـود رگرسـیون اجـزاء اخـالل      �ψو 

  .هستند

را معرفـی کـرد    انباشتگی همهفت آزمون  7)1999(پدرونی 

. شـوند  بندي می که در دو گروه بین بعدي و میان بعدي، تقسیم

: هسـتند و عبارتنـد از   آزمون درون بعـدي هاي  گروه اول؛ آماره

آماره ، 9پرون -نوع فیلیپس از ρ هاي پانل آماره، 8آماره پانل

فـولر  -از نوع دیکی t آماره پانل، 10پرون -از نوع فیلیپس tپانل 

ي هسـتند و  هاي آزمون بین بعـد  گروه دوم آماره؛ 11تعمیم یافته

 tآمـاره  ، 12یپـرون گروهـ   -فیلیـپس  ρ هـاي  آمـاره : عبارتند از

چهار مورد  .14 یگروه t ADFآماره ، 13یپرون گروه -فیلیپس

اول از طریق ترکیـب نمـودن ضـرایب خودرگرسـیون در بـین      

هاي مختلف بـر روي اجـزاء اخـالل     مقاطع مختلف براي آزمون

هـاي   آماره(آزمون بعدي سه . آیند می به دستتخمین زده شده 

                                                   
6. Panel Cointegration Test 
7. Pedroni (1999) 
8. Panely-Statistics 
9. Panel Phillips–Perron type r-statistics 
10. Panel Phillips–Perron type t-statistic 
11. Augmented Dickey–Fuller (ADF) type t-statistic 

12. Group Phillips–Perron type ρ -statistics 
13. Group Phillips–Perron type t-statistic 
14. Group ADF type t-statistic 
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گیري از ضرایب تخمین انفـرادي   بر مبناي میانگین) بین بعدي

هاي آزمون درون بعـدي   آماره. آیند می به دستبراي هر مقطع 

فرضـیه صـفر و   . کننـد  فرضیه صفر عدم انباشتگی را آزمون می

:		�Hمقابل به صورت ψ� = :		�Hو  	1 ψ��ψ < بـراي   1

هاي بین بعدي بـه   و مقابل آمارهفرضیه صفر . باشد ها میiتمام 

:		�Hصــورت  ψ� = :		�Hو  	1 ψ� < ــراي تمــام  1 هــا iب

  .باشد می

  

میان  علّیت رابطه (یاماموتو -تودا علّیت آزمون  -3-5

  )متغیرها

یک روش سـاده در قالـب یـک     1995در سال  1تودا و یاماموتو

تعدیل یافته براي بررسـی  ) VAR(مدل خود رگرسیون برداري 

این روش نسبت به سـایر  . گرنجري پیشنهاد دادند علّیت رابطه 

 :)90: 2013، 2زیرامبا(داراي مزایاي زیر است  علّیت هاي  روش

در ایـن روش نیـازي بـه یکسـان بـودن درجـه انباشـتگی         -1

 .متغیرها نیست

میـان متغیرهـا    انباشـتگی  هـم این روش بـه وجـود رابطـه     -2

 .حساس نیست

هاي سـایر   اري از ضعفروش آزمون بسیار ساده بوده و بسی -3

 .سنجی را ندارد هاي اقتصاد روش

 

  یاماموتو-تودا علّیت نحوه انجام آزمون  -3-5-1

ــداد وقفــه  مــدل ) k(هــاي بهینــه  در ایــن روش ابتــدا بایــد تع

را با استفاده از  pvar(3(هاي پانلی  خودرگرسیون برداري با داده

انتخـاب کـرده و   معیارهاي انتخاب الگو مانند آکائیک و شوارتز 

را تعیین نموده و  )���d( واحد هاي سپس تعداد ماکزیمم ریشه

هـاي   رگرسیون برداري را با تعداد وقفه در نهایت یک مدل خود

)k + d انتخـاب   فرایندالزم به ذکر است . دهیم تشکیل ) ���

kوقفه زمانی معتبر خواهد بود که ≥ d���  پـس اگـر   . باشـد

 مــدل دو متغیــره زیــر را در نظــر بگیــریم و فــرض کنــیم کــه 

 k + d ��� =   :باشد خواهیم داشت2

)17( 

   �
y��
�

y��
�� = �

α��

α��
� + �

α��
(�)

α��
(�)

α��
(�)

α��
(�)

� �
y�,���
�

y�,���
� � +

                                                   
1. Toda & Yamamoto (1995) 
2. Ziramba (2013)  
3. Panel Var  

�
α��

(�)
α��

(�)

α��
(�)

α��
(�)

� �
y�,���
�

y�,���
� � + �

ε��
�

ε��
� �  

ــه در آن � ک
ε��
�

ε��
� ــوع   � ــی و از ن ــالل ترکیب ــالت اخ ــردار جم ، ب

  ).42: 1392ابریشمی و همکاران، (است  4اختشاش سفید

است امـا   kرغم آنکه طول وقفه بهینه برابر با  در این روش علی

شود به همین دلیـل بـه    برآورد میوقفه  d+kبا  VARالگوي 

VAR  الگـوي مـذکور بـه روش    . گسترش یافته معروف اسـت

شود و سپس بـا   برآورد می SUR(5(رگرسیون به ظاهر نامرتبط 

) وقفـه  k(بهینه  هاي انجام آزمون والد، صفر بودن ضرایب وقفه

بـراي مثـال بـراي آزمـون ایـن      . شـود  در هر معادله، آزمون می

��αنیست، محدودیت  �y علّیت  �yفرضیه که 
(�)

= آزمون  0

  .شود می

گرنجري بـا ایـن روش، سـه     علّیت به این منظور براي بررسی 

  .زنیم گسترش یافته به شکل زیر تخمین می )VAR(معادله 

)18( 

���,� = α �
�� + � β�,�

��

���

���

VA�,���

+ � δ�,�
��

���

���

EN�,���

+ � γ�,�
��

���

���

EX�,���

+ λ �
��ECT�,���

�� + η �,�	 
)19( 

���,� = α �
�� + ∑ β�,�

�����
��� VA�,��� +

∑ δ�,�
�����

��� EN�,��� + ∑ γ�,�
�����

��� EX�,��� +

λ�
��ECT�,���

�� + υ �,�  
)20( 

���,� = α �
�� + ∑ β�,�

�����
��� VA�,��� +

∑ δ�,�
�����

��� EN�,��� + ∑ γ�,�
�����

��� EX�,��� +

λ�
��ECT�,���

�� + υ �,�  
  

ماکزیمم درجه انباشتگی متغیرهاي الگـو و   dدر معادالت فوق 

k  2014دیویـد و آن،  (هـر الگـو اسـت    طول وقفه بهینه براي :

68(6.  

 

                                                   
4. White Noise 
5. Seemingly Unrelated Regression 
6. David & Ann (2014)  
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  (ECT) 1الگوي تصحیح خطا -3-6

تصحیح خطاي برداري وجود  هاي استفاده از مدل مبناي آماري

: 1378سـتی،  نوفر( اسـت  اقتصـادي  همجمعی بین متغیرهـاي 

100(.  

در استفاده از آنهـا  شوند و  میبه سادگی ساخته  ها این مدل

نیازي به اطالعات قبلی در خصوص روابط علّی میـان متغیرهـا   

لذا در این الگوها نیازي به تصریح روابط سـاختاري   .وجود ندارد

هاي الگو  مدت یا دانش ساختاري از روابط علّی میان متغیر کوتاه

به خصوص زمانی که اطالعـات دقیقـی از چگـونگی    . باشد نمی

کننده متغیرهاي الگو  دنیاي واقعی یا عوامل تعیین فرایندکارکرد 

 بـرداري اجتنـاب   یحتوضـ  توسل به الگوهاي خـود   ،وجود ندارد

در این رویکرد از نظریه و دانـش قبلـی محقـق    . باشد ناپذیر می 

تنها براي تعیین متغیرهایی که بایـد وارد الگـو شـود، اسـتفاده     

 ).16، 1392فر،  رضوي و سلیمی( گردد می

  :باشد به صورت زیر می این تحقیق برداري خود توضیح مدل
  

)21(  

∆VA�,� = α �
�� + �β�,�

��

�

���
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��
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���
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+ �γ�,�
��

�

���

∆EX�,��� + λ �
��ECT�,���

��

+ η �,�		 
  

)22(  

						∆EX�,� = α �
�� + �β�,�

��

�

���

∆VA�,���

+ �δ�,�
��

�

���

∆EN�,���

+ �γ�,�
��

�

���

∆EX�,��� + λ �
��ECT�,���

��

+ η �,� 
  

)23(  

∆EN�,� = α �
�� + �β�,�

��

�

���

∆VA�,��� + �δ�,�
��

�

���

∆EN�,���

+ �γ�,�
��

�

���

∆EX�,��� + λ �
��ECT�,���

��

+ η �,�	 

  

                                                   
1. Error Correction Model 

)24(  

∆VA�,� = α �
�� + �β�,�

��

�

���

∆VA�,��� + �δ�,�
��

�

���

∆EN�,���

+ �γ�,�
��

�

���

∆EX�,��� + λ �
��ECT�,���

��

+ η �,�	 
 

Δ    ،عملگر تفاضـل مرتبـه اولp،q  ،m  وr   هـاي   تعـداد وقفـه

مدت به سمت  جزء تصحیح خطاي نوسانات کوتاه ECTبهینه، 

. اجـزاء اخـالل هسـتند    ηو   ،υ	ν،μمقدار تعادلی بلندمـدت و  

آن  (ECT)ترین دلیل شهرت الگوهـاي تصـحیح خطـا     عمده

مـدت متغیرهـا را بـه مقـادیر تعـادلی       است که نوسـانات کوتـاه  

  . دهند بلندمدت آنها ارتباط می

  

  

 ها داده -4

در این مقاله رابطه بین رشد اقتصادي، صادرات و مصرف انرژي 

ارکن و بیشـتر بـا   نفـر کـ   10رشته فعالیت صنعتی بـا   23براي 

ــتفاده از داده ــی اس ــاي ترکیب ــق داده( ه ــی تلفی ــاي مقطع و  2ه

براي ایـن منظـور از   . بررسی شده است )3هاي سري زمانی داده

آمارهاي مصرف انرژي، ارزش افزوده و صادرات به قیمت ثابت 

اسـتفاده شـده و بـا     1380-1390براي دوره زمانی  1390سال 

: VAهاي صنعتی؛  فعالیت ارزش صادرات رشته: EXنمادهاي 

ارزش انـرژي  : ENهـاي صـنعتی و    ارزش افزوده رشته فعالیت

  .اند هاي صنعتی، نشان داده شده مصرفی رشته فعالیت

  

  نتایج -5

 نتایج آزمون ریشه واحد و تعداد وقفه بهینه -5-1

نشان دهنده  )IPS( ایم، پسران و شین ریشه واحد آزموننتیجه 

درصـد بـراي مقـادیر     99ریشه واحد در سـطح اطمینـان    وجود

وجود ریشـه واحـد بـراي     یهفرض اما .باشد میمتغیرها در سطح 

 انباشـتگی  هـم وجـود   و نشان دهنده شود تفاضل متغیرها رد می

  .)6جدول ( استمتغیرها  4مرتبه اول

زمـانی  بـازه کوتاه بودن حاضر با توجه به نوع مدل و تحقیق در

به آمـاره   با توجهمورد مطالعه، حداکثر چهار وقفه پیشنهاد شد و 

وقفه  3کند،  جویی می ها صرفه شوارتز که در انتخاب تعداد وقفه

                                                   
2. Cross Section Data 
3. Time Series Data  
4. Cointegration of Order One 
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  .)7جدول ( به عنوان وقفه بهینه انتخاب شد
  

  یاماموتو -تودا علّیت نتایج آزمون  -5-2

بـین   VARبا توجه بـه تعـداد سـه وقفـه بهینـه در الگوهـاي       

بـا چهـار    VARمتغیرها و مرتبه اول انباشتگی متغیرها، مـدل  

هـاي بهینـه متغیرهـا     وقفه تخمـین زده شـد و ضـرایب وقفـه    

با آزمون والد مورد بررسی قـرار گرفـت   ) هاي اول تا سوم وقفه(

 jنشان داده شـده اسـت کـه در آن    ) 8(که نتایج آن در جدول 

  .تندهاي صنعتی هس زیربخش iهاي بهینه و  وقفه

دهـد غیـر از عـدم     یاماموتو نشان می –تودا  علّیت نتایج آزمون 

از صـادرات بـه مصـرف انـرژي، بـین سـایر        علّیت وجود رابطه 

  . دو طرفه وجود دارد علّیت متغیرهاي الگو رابطه 

  

  انباشتگی همهاي  نتایج آزمون -5-3

 اکثر پدرونی، انباشتگی هم هاي آزمون از حاصل جینتا به توجه با

 بـردار  عـدم وجـود   بـر ی مبنـ  صـفر  فـرض ، آزمـون  هاي آماره

اگـر  ، همچنین طبـق نظـر پـدرونی    کنند می رد را انباشتگی هم

آماره اول مقدار مثبت بزرگ و شش آمـاره دیگـر مقـدار منفـی     

: 1999پـدرونی؛  (شـود   بزرگ داشته باشند، فرضیه صفر رد مـی 

 دارد ودوجـ  متغیرهـاي الگـو   نیب بلندمدت رابطه نیبنابرا ).668

  .)9جدول (

  

  انباشتگی همتعیین تعداد بردارهاي  -5-4

از دو آماره ماتریس اثر  انباشتگی همبراي تعیین تعداد بردارهاي 

)λ-Trace(   و حداکثر مقـادیر ویـژه )λ-Max(    اسـتفاده شـده

کنند  می تأییدرا  انباشتگی همهر دو آماره وجود یک بردار . است

 49/15 از مقـدار بحرانـی   λ-Trace= 04/12ت آماره کمیزیرا 

ـ . شـود  کمتر است و فرضیه صفر رد نمـی % 95در سطح  ت کمی

در سـطح   26/14کمتر از مقدار بحرانـی   λ-Max= 72/7 آماره

شـود و بنـابراین یـک     است و فرضیه صفر رد نمی% 95احتمال 

 تأییـد بنابراین یک بردار پایا . دهد میترکیب خطی پایا را نشان 

 انباشتگی همیک بردار ) 10(راین با توجه به جدول نابب .شود می

مثبـت بـین متغیرهـاي مصـرف      انباشـتگی  همیک رابطه  لذاو 

  .انرژي، صادرات و ارزش افزوده وجود دارد

  

مـدت و بلندمـدت در مـدل     کوتاه علّیت  نتایج  -5-5

  تصحیح خطا

آمـده  ) 11(جدول نتایج تخمین مدل تصحیح خطاي برداري در 

هاي تصحیح  در معادله )ECT)-1((ضریب تصحیح خطا . است

خطا داراي عالمت منفی است و نشان دهنـده تعـدیل خطـاي    

مدت به سمت مقدار تعادلی بلندمدت و مقـدار عـددي آن    کوتاه

مدت بـه سـمت مقـدار     نشان دهنده سرعت تعدیل خطاي کوتاه

ضـریب نشـان    در مورد متغیر انرژي این. تعادلی بلندمدت است

مـدت بـه سـمت     درصد خطاي کوتـاه  5/5دهد در هر دوره  می

در مـورد متغیـر ارزش   . شـود  مقدار تعادلی بلندمدت تعدیل مـی 

 3/26درصد و در مورد صـادرات هـم    04/0افزوده در هر دوره 

  .شود مدت در هر دوره تصحیح می درصد خطاي کوتاه

  

  )IPS(ایم، پسران و شین نتایج آزمون ریشه واحد. 6 دولج

  متغیر
  تفاضل اول  سطح

  نتیجه آزمون
  سطح احتمال  آماره  سطح احتمال  آماره

VA  97/0 -  16/0  80/2 -  0  

  EX  98/0 -  16/0  80/5 -  0  همه متغیرها انباشته از درجه یک هستند

EN  65/0  74/0  60/7 -  0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  ین تعداد وقفه بهینهیآزمون تعنتایج . 7جدول 

 LR AIC SC HQ  طول وقفه

0 - 82/91  89/91  85/91  

1 86/957  80/84  06/85  91/84  

2 48/79  33/84  77/84  51/84  

3 34/68  92/83  56/84 * 18/84  

4 34/28 * 83/83 * 65/84  16/84 * 

  .باشد نشان دهنده وقفه بهینه می *عالمت 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  )علّیت  عدم وجود : ��(یاماموتو -تودا علّیت  نتایج آزمون  .8 جدول

  گیري نتیجه  آماره والد  �Hفرضیه   متغیر تأثیرگذار  متغیر وابسته

  رشد اقتصادي

  مصرف انرژي
δ�,�
�� = 0 

i= 1تا23و  j= 1تا3  
χ�= 87/14  ( 00/0 ) EN⟹ VA 

  صادرات
γ�,�
�� = 0 

i= 1تا23 , j= 1تا3  
χ�= 99/22  ( 00/0 ) EX⟹ VA 

  مصرف انرژي

  رشد اقتصادي
β�,�

�� = 0 

i= 1تا23 , j= 1تا3  
χ�= 87/16  ( 00/0 ) VA ⟹ EN 

  صادرات
γ�,�
�� = 0, 

i= 1تا23 , j= 1تا3  
Χ�= 00/3  ( 39/0 ) EX 	⇏ EN 

  صادرات

  رشد اقتصادي
β�,�

�� = 0, 

i= 1تا23 , j= 1تا3  
Χ�= (5/7  057/0 ) VA ⟹ EX 

  مصرف انرژي
δ�,�
�� = 0, 

i= 1تا23 , j= 1تا3  
Χ�= 10/36  ( 00/0 ) EN ⟹ EX 

  اعداد داخل پرانتز سطح احتمال هستند–محاسبات تحقیق :مأخذ

  

  )انباشتگی هم بردار عدم وجود: ��( هاي مختلف با استفاده از آماره انباشتگی همنتایج حاصل از آزمون  .9 جدول

مبدأبا عرض از  هاي آزمون آماره   و روند مبدأبدون عرض از  و روند مبدأبا عرض از    

  در بین ابعاد

Panel v-Statistic 
06/6  

)00/0(  

34/6  

)00/0(  

24/5  

)00/0(  

Panel rho-Statistic 
04/2 -  

)00/0(  

04/3  

)99/0(  

43/1 -  

)07/0(  

Panel PP-Statistic 
7.07-  

)02/0(  

63/1 -  

)05/0(  

32/4 -  

)00/0(  

Panel ADF-Statistic 
86/8 -  

)00/0(  

97/1 -  

)024/0(  

58/5 -  

)00/0(  

  میان ابعاددر 

Group rho-Statistic 
61/2  

)99/0(  

70/4  

)1(  

29/1  

)9/0(  

Group PP-Statistic 
78/8 -  

)00/0(  

53/9 -  

)00/0(  

30/5 -  

)00/0(  

Group ADF-Statistic 
39/10-  

)00/0(  

02/5 -  

)00/0(  

35/8 -  

)00/0(  

  مقادیر داخل پرانتز سطح احتمال هستند -

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

   انباشتگی هم بردارهاي تعداد تعیین .10جدول 

  ارزش احتمال  %95 مقدار بحرانی در سطح  مقدار آماره آزمون  فرضیه مقابل  فرضیه صفر  آزمون

 ماتریس اثر
r=0 * r≥1 55/35  79/29  00/0  

r≤1 r≥2 04/12  49/15  15/0  

 حداکثر مقادیر ویژه
r=0* r=1 50/23  13/21  02/0  

r≤1 r =2 72/7  26/14  40/0  

  .باشد می% 5در سطح  انباشتگی همو وجود یک بردار  Hoبیانگر رد فرضیه  *

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  نتایج تخمین مدل تصحیح خطاي برداري .11 جدول

 متغیرهاي

 توضیحی

 متغیرهاي وابسته

D(EN)  آمارهt D(VA)  آمارهt D(EX)  آمارهt 

ECT (-1) 055/0-  57/3 -  0004/0-  08/3 -  26/0 -  1/2-  

D(EN(-1)) 19/1  09/7  0053/0-  74/3 -  77/6  99/4  

D(EN(-2)) 01/1 -  3/3-  0033/0-  3/1-  38/7  99/2  

D(EN(-3)) 4/0-  4/2-  0060/0-  33/4 -  72/2 -  04/2 -  

D(VA(-1)) 71/22-  37/2 -  0416/0  52/0  81/186-  41/2 -  

D(VA(-2)) 45/8  83/0  6593/0  75/7 -  53/14-  18/0 -  

D(VA(-3)) 67/27  42/2  0229/0  24/0  12/21-  23/0 -  

D(EX(-1)) 02/0 -  3/1-  0002/0  69/1  32/0 -  18/1 -  

D(EX(-2)) 01/0 -  66/0 -  0002/0  66/1  22/0  74/2 -  

D(EX(-3)) 05/0 -  19/2 -  0003/0  49/1  1140209 23/1  

C 151143 2 668 1 45/0  2 

R-squared 52/0  42/0  45/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  

  گرنجري در معادله تصحیح خطاي رشد اقتصادي علّیت  نتایج آزمون . 12جدول 

 نتیجه گیري آماره والد  �Hفرضیه  علّیت   متغیر تأثیرگذار متغیر وابسته

 رشد اقتصادي

 

 مصرف انرژي

مدت کوتاه  
δ�,�
�� = 0 

i= 1تا23 , j= 1تا3  

F= 14/10  ( 00/0 ) 

χ�= 44/3 ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

)مأتو(قوي   
δ�,�
�� = va

i

= 0 
i= 1تا23 , j= 1تا3  

F= 32/9  ( 00/0 ) 

χ� 31/37= ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

 صادرات

مدت کوتاه  
γ�,�
�� = 0 

i= 1تا23 , s= 1تا3  

F= 82/1  ( 14/0 ) 

χ� 48/5=  ( 14/0 ) 
وجود ندارد علّیت    

)مأتو(قوي   
γ�,�
�� = va

i

= 0 
i= 1تا23 , s= 1تا3  

F= 12/8  ( 00/0 ) 

χ� 51/32= ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

va
tiECT 1, 

va بلندمدت 
i =0 

t= 08/3  ( 00/0 ) 

F= 50/9 ( 00/0 ) 

χ�= 50/9  ( 00/0 ) 

وجود دارد علّیت    

  .مقادیر داخل پرانتز سطح احتمال هستند -

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  گرنجري در معادله تصحیح خطاي مصرف انرژي علّیت  نتایج آزمون  .13جدول 

گیري نتیجه آماره والد  �Hفرضیه  علّیت   متغیر تأثیرگذار متغیر وابسته  

 مصرف انرژي

 رشد اقتصادي

 

مدت کوتاه  
β�,�

�� = 0 

i= 1تا23 , k= 1تا3  

F= 24/6 ( 00/0 ) 

χ� 72/18= ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

)توأم(قوي   
β�,�

�� = en
i

= 0 
i= 1تا23 , k= 1تا3  

F= 77/7 ( 00/0 ) 

χ� 10/31= ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

 صادرات

مدت کوتاه  
γ�,�
�� = 0 

i= 1تا23 , s= 1تا3  

F= 78/1 ( 15/0 ) 

χ� 34/5= ( 15/0 ) 
وجود ندارد علّیت    

)توأم(قوي   
γ�,�
�� = en

i

= 0 
i= 1تا23 , s= 1تا3  

F= 32/3 ( 01/0 ) 

χ� 29/13= ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

en
tiECT 1, 

en بلندمدت 
i =0 

t= 56/3- ( 00/0 ) 

F= 71/12 ( 00/0 ) 

χ�= 71/12 ( 00/0 ) 

وجود دارد علّیت    

  .مقادیر داخل پرانتز سطح احتمال هستند -

   محاسبات تحقیق: مأخذ

  گرنجري در معادله تصحیح خطاي صادرات علّیت  نتایج آزمون  .14جدول 

گیري نتیجه آماره والد  �Hفرضیه  علّیت   متغیر تأثیرگذار متغیر وابسته  

 صادرات

 رشد اقتصادي

 

مدت کوتاه  
β�,�

�� = 0 

i= 1تا23 , k= 1تا3  

F= 14/2  ( 098/0 ) 

χ� 42/6= ( 093/0 ) 
وجود دارد علّیت    

)توأم(قوي   
β�,�

�� = ex
i

= 0 
i= 1تا23 , k= 1تا3  

F= 51/2  ( 04/0 ) 

χ� 07/10= ( 04/0 ) 
وجود دارد علّیت    

 مصرف انرژي

مدت کوتاه  
δ�,�
�� = 0 

i= 1تا23 , j= 1تا3  

F= 08/11  ( 00/0 ) 

χ� 33.25=  ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

)توأم(قوي   
δ�,�
�� = ex

i = 0 

i= 1تا23 , j= 1تا3  

F= 47/11 ( 00/0 ) 

χ� 90/45= ( 00/0 ) 
وجود دارد علّیت    

ex
tiECT 1, 

مدت بلند   ex
i =0 

t= 09/2  ( 038/0 ) 

F= 4.40( 038/0 ) 

χ�= 40/4  ( 036/0 ) 

وجود دارد علّیت    

  .مقادیر داخل پرانتز سطح احتمال هستند -

محاسبات تحقیق: مأخذ

گرنجري در معادله تصحیح  علّیت  نتایج آزمون ) 12(جدول 

 علیـت  بررسـی  بـراي . دهـد  خطاي رشد اقتصادي را نشان مـی 

 ضـرایب متغیرهـاي بـا وقفـه     روي بر والد آزمون از 1مدت کوتاه

 علیـت  شده است و بـراي بررسـی   خطا استفاده تصحیح معادله

     خطـا  تصـحیح  ضـریب جـزء   روي بـر  والد آزمون از 2مدت بلند

))1-(ECT(  توأم علّیت و براي بررسی )والـد  آزمـون  از 3)قوي 

خطا و ضریب  تصحیح متغیرهاي با وقفه معادله ضرایب روي بر

                                                   
1. Short-Run Causality 
2. Long-Run Causality 
3. Strong Causality 

به طور همزمان اسـتفاده شـده   ) ECT)-1((خطا  تصحیح جزء

 علّیـت   از متغیر مصرف انرژي رابطـه  ) 12(جدول مطابق . است

مدت و قـوي بـه رشـد اقتصـادي وجـود دارد و از متغیـر        کوتاه

) تـوأم (قـوي   علّیـت   مدت وجود ندارد امـا   کوتاه علّیت  صادرات 

ــرژي و صــادرات   ــر مصــرف ان ــت  وجــود دارد و از دو متغی  علّی

  .بلندمدت به متغیر رشد اقتصادي وجود دارد

مـدت و   کوتـاه  علّیـت   از رشد اقتصادي ) 13(مطابق جدول 

 علّیـت   وي به مصرف انرژي وجـود دارد و از متغیـر صـادرات    ق

قوي وجود دارد و تنهـا تفـاوت    علّیت  مدت وجود ندارد اما  کوتاه
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-تـودا  علّیـت   تصحیح خطـا بـا نتـایج حاصـل از      علّیت  آزمون 

از صـادرات بـه رشـد اقتصـادي در      علّیـت   یاماموتو نبود رابطـه  

دو روش مؤیـد   مـدت  کوتاهاست و در سایر موارد در  مدت کوتاه

از دو متغیــر رشــد اقتصــادي و صــادرات در . یکــدیگر هســتند

  .به سمت مصرف انرژي وجود دارد علّیت  بلندمدت رابطه 

از دو متغیر رشـد اقتصـادي و مصـرف    ) 14(مطابق جدول 

مـدت، بلندمـدت و قـوي بـه متغیـر       کوتـاه  علّیت  انرژي، رابطه 

  .صادرات وجود دارد

غیر از یـک مـورد    ،شده در سه جدول فوق اصلح نتایج مطابق

 علّیـت  که از متغیر صادرات به سمت متغیر مصرف انرژي رابطه 

مدت، بلندمدت  کوتاه علّیت وجود ندارد، بین سایر متغیرها رابطه 

  .و قوي دو طرفه وجود دارد

   

آمده با نتایج سایر مطالعـات   به دستمقایسه نتایج 

 در این زمینه

در زمینه ارتباط دو سویه بین  مطالعه در این آمده دست به نتایج

داخلـی   تجربی مطالعاتمصرف انرژي و رشد اقتصادي با نتایج 

باشـد، از جملـه مطالعـه مهـرآرا و      می سازگار و متعددي همسو

ــودي و همکــاران )1390(همکــاران  ، نجــارزاده و )1388(، بهب

، دامن کشیده و همکاران )1383(، ملکی )1383(عباس محسن 

)1392 .(  

مطالعات دیگري وجود دارند که رابطه یک طرفه از مصرف 

دهنـد؛ از جملـه مطالعـه     انرژي به رشد اقتصادي را نشـان مـی  

، حســنی صــدرآبادي و همکــاران )1391(ســعیدپور  حیــدري و

، صادقی و همکـاران  )1389(نژاد و استادحسین  ، دیلمی)1386(

بـراي  ) 2007(در مطالعه دیگـري کـه توسـط مهـرآرا     ). 1393(

باشـد   یازده کشور صادرکننده نفت که ایران نیز جـزء آنهـا مـی   

انجام گرفته، رابطه یک طرفـه از رشـد اقتصـادي بـه مصـرف      

هیچ گونـه  ) 1376(اما مطالعه قبادي . ي گزارش شده استانرژ

  .دهد اي را بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي نشان نمی رابطه

ــاران   ــوانی و همک ــات پهل ــی  1)2005(مطالع ــري و کریم ، اکب

نفتـی بـر رشـد    غیر عدم تأثیرگذاري صادرات ) 1379(هسینجه 

  .دهند اقتصادي را نشان می

نشان دهنده رابطه یـک  ) 1391(مطالعه حیدري و سعیدپور 

باشد، در مطالعه  نفتی میغیر طرفه از رشد اقتصادي به صادرات 

از صــادرات بــه رشــد  علّیــت رابطــه ) 1386(عطرکــار روشــن 

اقتصادي گزارش شده است و مطالعه مهدوي عادلی و دهنـوي  

                                                   
1. Pahlavani (2005) 

دهد در کشورهاي در حـال توسـعه، تنهـا در     نشان می) 1390(

شـود امـا در    باعث رشد اقتصادي مـی بلندمدت توسعه صادرات 

دو  علّیـت  رابطـه   مدت کوتاهدر بلندمدت و  OECDکشورهاي 

طرفه میان رشد اقتصـادي و توسـعه صـادرات وجـود دارد کـه      

نتیجه اخیر سازگار با نتیجـه مطالعـه حاضـر در رابطـه بـین دو      

  . متغیر صادرات و رشد اقتصادي است

در زمینـه   لعـه مطا در ایـن  آمـده  دسـت  به همچنین نتایج

 ارتباط دو سویه بین مصرف انرژي و صادرات با نتایج مطالعات

باشـد از جملـه    مـی  سـازگار  و تجربی خارجی متعـددي همسـو  

ــان   ــت و عثم ــه بخ ــی )2014(مطالع ــیم )2014(، ل ــک و ک ، ب

دي اوگلـو و کایـا    ، دي)2014( شی تینـگ ماللی و  ، آل)2011(

، نسرین )2014(ان ، شهباز و همکار)2012(، سادرسکی )2013(

کــه بــا تفصــیل  2)2010(و ارکــن و همکــاران ) 2014(و انــوار 

  . اند آورده شده) 2(بیشتري در جدول 

تنها مطالعه داخلی انجام شده توسـط حیـدري و سـعیدپور    

در زمینه رابطه بین مصرف انرژي و صادرات هیچ گونه ) 1391(

  . دهد اي را بین این دو متغیر نشان نمی رابطه

  

  گیري  بحث و نتیجه -6

این مقاله به بررسی رابطه پویاي بین متغیرهاي مصرف انرژي، 

گانـه صـنعتی    23هـاي   صادرات و ارزش افزوده رشـته فعالیـت  

 1380-1390هاي پانل طی دوره زمانی  ایران با استفاده از داده

 علّیـت  براي این منظور ابتدا با استفاده از آزمـون  . پرداخته است

. بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت علّیت و رابطه یاماموت-تودا

یک حالت که از متغیـر صـادرات بـه     به جزدهد  نتایج نشان می

وجود ندارد، در سایر موارد بین سایر  علّیت مصرف انرژي رابطه 

  . دوطرفه وجود دارد علّیت متغیرها رابطه 

بـین  ) قـوي ( تـوأم مـدت، بلندمـدت و    کوتاه علّیت در ادامه 

غیرهاي مصرف انرژي، صادرات و رشـد اقتصـادي و سـرعت    مت

مـدت بـه سـمت مقـدار تعـادلی بلندمـدت        تعدیل خطاي کوتاه

پانل پدرونی نشان دهنده  انباشتگی همنتایج آزمون . بررسی شد

نتایج . است انباشتگی هممتغیرها و وجود یک بردار  انباشتگی هم

نـده وجـود   مطالعه با استفاده از الگوي تصحیح خطـا نشـان ده  

دو طرفه بین متغیرهاي مصرف انرژي، صـادرات و   علّیت رابطه 

باشـد و   می) قوي( توأممدت، بلندمدت و  رشد اقتصادي در کوتاه

مدت از متغیر صادارت بـه سـمت متغیـر مصـرف      تنها در کوتاه

بلندمدت و قـوي   علّیت وجود ندارد اما رابطه  علّیت انرژي رابطه 

                                                   
2. Erkan et al. (2010) 
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بـه رشـد    علّیـت  ین متغیر انواع روابـط  همچنین از ا. وجود دارد

دو روش تصحیح خطا و  علّیت نتایج روابط . اقتصادي وجود دارد

 .مؤید یکدیگر هستند علّیت یاماموتو غیر از یک رابطه  -تودا

 مطالعـه  ایـن  از دست آمده به کلی گیري نتیجه عنوان به

که با توجه به تأثیرپذیري رشـد اقتصـادي و    کرد بیان توان می

مـدت و بلندمـدت، پیشـنهاد     صادرات از مصرف انرژي در کوتاه

ــی ــود در اتخــاذ سیاســت  م ــل   ش ــرژي مث ــاي حفاظــت از ان ه

هاي مدیریت تقاضا  وري انرژي و سیاست گذاري در بهره سرمایه

هاي انرژي با احتیاط عمل شود تـا بـا    مثل توقف تدریجی یارانه

ه از انـرژي  توجه به اینکه صنعت کشور تاکنون از مزیت استفاد

پـذیري آن و در نتیجـه رشـد     ، قدرت رقابتهمند بود ارزان بهره

اقتصادي و صادرات و به تبع آن اشتغال تحت تأثیر منفی قـرار  

همچنین اگر اثر صادرات بر مصرف انرژي در نظر گرفته . نگیرد

شود تقاضاي انرژي کمتر از واقع برآورد شـود و   نشود، باعث می

اشاره ضـمنی  . ود عرضه در آینده شودممکن است منجر به کمب

هاي زیست محیطی بـا هـدف کـاهش     دیگر آن تقابل سیاست

ــه    ــاي گلخان ــار گازه ــاهش انتش ــرژي و ک ــرف ان ــا  مص اي ب

هاي گسترش تجاري است که بـراي اجتنـاب از تحـت     سیاست

هـاي زیسـت محیطـی،     تأثیر قرار گرفتن صـادرات از سیاسـت  

هـاي تجدیدپـذیر    شود سهم نسبی مصـرف انـرژي   پیشنهاد می

قابـل تجدیدپـذیر و مخـرب    غیـر  هاي فسـیلی   نسبت به انرژي

  .محیط زیست افزایش یابد

همچنین با توجه به رابطه بازخورد دوطرفه بین صـادرات و  

رشــد اقتصــادي، از فرضــیه مشــترك رشــد صــادرات محــور و 

کنـد و نشـان دهنـده کـارایی      صادرات رشد محور پشتیبانی می

رات بـراي دسـتیابی بـه رشـد مسـتمر      استراتژي توسـعه صـاد  

  .باشد می

مدت و بلندمدت  از طرف دیگر با توجه به تأثیرگذاري کوتاه

شود جهت حفاظت  رشد اقتصادي بر مصرف انرژي پیشنهاد می

هـاي مبتنـی بـر کـاهش کمـی در       از انرژي، به جاي سیاسـت 

وري انـرژي و کـاهش    مصرف انرژي، در زمینـه افـزایش بهـره   

گذاري الزم صورت گیرد تـا منـافع    انرژي سرمایهشدت مصرف 

  .بلندمدت در استفاده کارا از انرژي حاصل شود
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مـورد کشـورهاي در حـال    : خودرگرسیون برداري تـابلویی 

المللـی اقتصادسـنجی،    ین همایش بیناول. "توسعه منتخب

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجها و کاربردها روش

و  انرژي مصرف بین علّیت  رابطه بررسی"). 1383(ملکی، رضا 

، 89، شـماره  مجله برنامه و بودجـه . "ایران در داخلی تولید

121-81. 

ــادلی، ــوي،و  محمــد حســین مهــدوي ع ). 1390( جــالل دهن

 در صـادرات  اقتصـادي و  رشـد  علّیت بین  رابطه مقایسه"

یک  OECD کشورهاي عضو و توسعه حال در کشورهاي
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 ،مقداري اقتصاد فصلنامه. "پانلی هاي داده بر مبتنی تحلیل

 .1-24، 29شماره 

 آیـت  زاده، حسـن و  راضـیه  فرمهینی فراهـانی، ؛ محسن مهرآرا،

 رشـد  و بـرق  مصـرف  رشـد  میان رابطه بررسی"). 1390(

. "نفـت  صـادرکننده  کشـورهاي منتخـب   در اقتصـادي 

 .69-90، 14، شماره 5دوره  ،مدلسازي اقتصادي

ــمانه    ــین زاده، س ــی و حس ــانی، عل ــدعلی؛ دهق ــوالیی، محم م

رابطــه بــین مصــرف انــرژي و رشــد تولیــد در      "). 1394(

ــران   هــاي بنگــاه بــزرگ تولیدکننــده وســایل حمــل و نقــل ای

هـاي تـابلویی    رهیافت علّیـت گرنجـر، تـودا و یامامـاتو و داده    (

ــا ــی  . ")پوی ــی پژوهش ــلنامه علم ــژوهشفص ــا پ ــد و ه ي رش

  .25-40، 19، سال پنجم، شماره توسعه اقتصادي

بررسـی  ". )1389( رهبر، فرهـاد میرشجاعیان حسینی، حسین و 

هاي توسـعه پایـدار در کشـورهاي     لفهؤرابطه علیت میان م

 ،مطالعـات اقتصـاد انـرژي    .")منا( خاورمیانه و شمال آفریقا

  63-88، 25شماره 

رابطـه بـین   "). 1383( اعظـم  عباس محسـن، و  رضا نجارزاده،

هـاي اقتصـادي در    هاي انرژي و رشد بخـش  مصرف حامل

 .61-81، 2شماره  ،مطالعات اقتصاد انرژي. "ایران

ــی،   ــت اللهـ ــا   نعمـ ــبی، علیرضـ ــمیه و گرشاسـ ). 1393(سـ

پـذیري صـادرات غیرنفتـی در شـرایط      بررسی تغییـرات تنـوع  "

ــین تحــریم ــر دوره زمــانی   هــاي ب ــد ب ــا تأکی ــی ب -1391الملل

ــی  . "1383 ــی پژوهش ــلنامه علم ــژوهشفص ــا پ ــد و ه ي رش

  .75-92، 14، شماره چهارم، سال توسعه اقتصادي

ریشــه واحــد و همجمعــی در   "). 1378(نوفرســتی، محمــد  

.تهـران، مؤسسـه خـدمات فرهنگـی رسـا     . "اقتصادسنجی
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