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چکیده
رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصاادی ،درنتیجاه باه افازایش در مصارف
انرژی منجر میشود .از سوی دیگر ،رشد اقتصادی مرهون توسعۀ بازارهای مالی است .لذا به نظار مایرساد
بسط و توسعۀ بازارهای مالی ،افزایش تقاضای انرژی را به دنبال داشته باشد .این مقاله به بررسی رابطاۀ میاان
توسعۀ مالی و مصرف انرژی با استفاده از دادههای پنل پویا و روش گشاتاورهای تعمای یافتاه  )GMMدر
کشورهای منتخب عضو اپک در بلندمدت و کوتاهمدت میپردازد .نتایج نشان میدهناد هنگاامیکاه متغیّار
توسعۀ مالی به همراه سایر متغیّرهای توضیحی تولید ناخاال

داخلای ،شادّت انارژی و نارّ تاورّم در مادل

تخمین زده شده ،حضور داشته باشد ،نتایج برآوردها ،وجود اثر مثبات و معناادار توساعه باازار ماالی ،تولیاد
ناخال

داخلی و شادّت انارژی و همیناین ،اثار منفای و معناادار نارّ تاورّم را بار مصارف انارژی ها در
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نسبت به بازار سرمایه ،بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی است.
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مقدمه

بهاارهمناادی از رشااد اقتصااادی بااا ازجملااه اهااداف مهمّاای اساات کااه همااواره مااورد توجّااه
سیاستگذاران اقتصادی جوامع قرار داشته است .نیل باه ایان هادف ،متاثثر از عوامال و متغیّرهاای
بسیاری است ،که در آن میان ،انرژی بهعنوان یکی از ارکاان زنادگی بشاریّت و تکامال کشاورها،
دارای جایگاه و اهمیّت ویژهای است .اکثر اقتصاددانان معتقدند که ،انرژی نقش مهمّی را در طرف
عرضه و تقاضای اقتصاد ایفا میکند .از دیادگاه تقاضاا ،انارژی باهعناوان یکای از عوامال مارثر در
تصمیمات مصرفکنندگان ،برای حداکثر کردن مطلوبیتشان مطرح بوده و از طرف عرضاه اقتصااد
نیز میتواند ،به همراه سایر نهادههای تولید نظیر موجاودی سارمایه و نیاروی کاار ،نقاش اساسای و
مهمّی درافزایش سطح تولید و رشد اقتصادی داشته باشد .در ضمن ،خود رشاد و توساعه اقتصاادی
به وجود آمده نیز ،عاملی است برای افزایش تقاضای انرژی .همینین ،یکای دیگار از عوامال مارثر
بر رشد اقتصادی ،نظام مالی است ،که نقاش مهمّای در عملکارد کا ن اقتصاادی هار کشاور دارد.
بازارهااای مااالی کارآمااد و توسااعه یافتااه ،از طریاام خاادمات مااالی بهتاار و تباادیل پ ا اناادازها بااه
فرصتهای سرمایهگذاری با مناسبترین هزینه ،میتوانند منجر به نرّ رشد اقتصادی باا تر شاوند.
بدینترتیب ،بررسی ارتباط میان توسعۀ مالی و تقاضای انرژی ،بهعناوان یکای از عوامال مطارح در
فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ،ضروری و قابل توجّه است و میتواند به تبیین سیاساتهاای بخاش
انرژی و انجام سیاستگذاریهای زم جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و برنامهریزی شاده
کمک مرثری کند)Ebrahimi et al., 2012 .
هدف مقاله حاضر ،بررسی ارتباط میان توسعۀ بازارهای مالی و مصرف انارژی ،در کشاورهای
منتخب عضو اپک؛ امارات متّحده عربی ،ایران ،عربساتان ساعودی و کویات اسات .ایان کشاورها،
دارای بزرگتارین ذخاایر نفتای منطقاه خاورمیاناه هساتند و رقباای یکادیگر در صاادرات نفات و
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مشتقّات آن به جهان ،محسوب مایشاوند .بادین منظاور باا اساتفاده از دادههاای پنال پویاا و روش
گشتاورهای تعمی یافته  ،3)GMMمقاله به بررسی روابط کوتاهمدّت و بلندمدّت میان توسعۀ ماالی
و مصرف انرژی ،در کشورهای مورد نظر طیّ بازه زمانی  2111 -2133می دی میپردازد .زم باه
ذکر است که نوآوری مطالعه حاضر نسبت به مقا ت انجام شده در این زمیناه ،از ایان منظار اسات
که ،این مقاله به بررسی رواباط کوتااهمادت و بلندمادّت میاان توساعۀ ماالی و مصارف انارژی در
کشورهای منتخب عضو اپک؛ امارات متّحده عربی ،ایران ،عربستان سعودی و کویت ،با استفاده از
دادههای پنل پویا و روش گشتاورهای تعمی یافته  ،)GMMطیّ بازه زمانی  2111 -2133مای دی
میپردازد ،در ضمن برای مقایسه وضاعیّت توساعۀ ماالی کشاورهای منتخاب اپاک باا یکادیگر و
میانگین جهانی ،از مدل موری

استفاده خواهد شد کاه تاباهحاال مطالعاهای بادین شاکل صاورت

نگرفته است.
در ادامه ،در بخش دو به بیان مبانی نظری ،بخش سه ،مروری بار مطالعاات انجاام شاده ،بخاش
چهار ،به مقایسه وضعیّت توسعۀ مالی کشورهای منتخب عضو اپک با یکدیگر و میانگین جهانی باا
استفاده از مدل موری  ،بخش پنج ،تصریح مدل ،بخش شش ،ارائه نتاایج تجربای بارآورد مادل و
بخش هفت ،به نتیجهگیری خواهد پرداخت.
مبانی نظری
مبانی نظری پیرامون ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی

در ادبیات اقتصاد ک ن ،در خصوص ارتباط باین متغیرهاای مصارف انارژی و رشاد اقتصاادی،
چهار فرضیه مطرح است .فرضیه اوّل که به فرضیه رشد2معروف است ،بیان میکناد کاه ،انارژی در
فرآیند تولید بهعنوان یکی از عوامل تولید ،میتواند منجربه افزایش ساطح تولیاد و رشاد اقتصاادی
گردد .نتایج مقالههای برخی از اقتصاددانان ازجمله،Lee, C. & Chang (2004) ،Stern (2000) ،
) Lee, C. & Chang (2007نشاندهنده این فرضیّه میباشد .براساس این فرضیّه ،دو دیدگاه وجود
________________________________________________________________
3- Generalized Method of Moments
2- Growth Hypothesis
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دارد :در دیدگاه اوّل ،اقتصاددانان باوم شناسای اکولوژیاک3همانناد ) Nair & Ayres (1984بیاان
میکنند که در مدل بیوفیزیکی رشد ،انرژی تنها و مه ترین عامل رشد است ،بطوریکه از نظر آنهاا
نیروی کار و سرمایه ،عوامل واسطهای هستند که برای استفاده باه انارژی نیااز دارناد )Stern,2004
دیدگاه دوم اغلب مربوط به اقتصاددانان نئوک سایک مانناد )Berndt (1978) & Denison(1985

است که آنها معتقدناد ،انارژی از طریام تاثثیری کاه بار نیاروی کاار و سارمایه مایگاذارد ،بطاور
غیرمستقی بر رشد اقتصادی مرثر است .)Stern, 1993 .فرضیه دوم یا فرضیه مربوط به صرفهجویی
انرژی 2بیانگر این موضوع است که ،سیاساتهاای صارفهجاویی انارژی درجهات کااهش مصارف
انرژی و ات ف آن ،تثثیر معکوس بر تولید و رشد اقتصادی ندارد .به عبارت دیگار ،افازایش تولیاد
ناخااال

داخلای حقیقای منجاار بااه افاازایش مصاارف اناارژی ماایگااردد .نتااایج مطالعااات برخاای از

اقتصااددانان ازجملاه؛ )، Ang (2008)،Hope& Morimoto (2004) ،Aqeel & Butt (2001
) ،Mustascu et al,. (2011تثیید این فرضیّه را نشان میدهند .فرضیه خنثاایی 1بیاان مایکناد کاه،
مصرف انرژی تثثیر اندک و ناچیزی بر تولید دارد و هیچ رابطه علّی بین متغیرهای مصرف انرژی و
تولید ناخال

داخلی وجود ندارد .براساس فرضیه ارتباط متقابل یافرضایه باازخورد ،1ارتبااط علّای

دوطرفهای بین این دو متغیر وجود داشته و مکمّل یکدیگر میباشند .یافتاههاای مطالعاات برخای از
اقتصاددانان ازجمله؛ )(2011)،ESSO (2010) ،Sinha (2009) ،Glasure (2001) ،Yang (2000

 ، Belkeرسیدن به این فرضیّه را نشان میدهند  .با توجّاه باه روناد رشاد اقتصاادی و صانعتی شادن
اکثرکشورهای مختلف جهان طیّ دهههای اخیر ،وابستگی روزافزون به انرژی ،موجاب تعامال ایان
بخش با سایر بخشهای اقتصادی گردیده و سرعت در روناد رشاد و توساعه اقتصاادی ،وابساته باه
سطح مصرف انرژی شده است .از طرفی ،رشاد اقتصاادی باه وجاود آماده در جهاان نیاز ،موجاب
افزایش تقاضا و مصرف انرژی گردیده است .بناابراین ،باا تکیّاه بار فرضایه ارتبااط متقابال ،انارژی
زیربنای توسعه اقتصادی و همینین رشد و توسعه اقتصادی ،به منزله عامل محرّک تقاضاای انارژی
________________________________________________________________
3- Ecological
2-Conservation Hypothesis
1-Neutrality Hypothesis
1-Feedback Hypothesis
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تلقی میشود.
مبانی نظری پیرامون ارتباط میان توسعۀ مالی و رشد اقتصادی

به طورکلّی ،نظام اقتصادی هرکشور از دوبخاش واقعای و ماالی تشاکیل مایشاود کاه سااختار
مالی3بهعنوان زیرمجموعهای از این نظام ،دربرگیرنده نهادهاا و فعّالیّاتهاای ماالی اسات .طایّ ایان
فعّالیّتهای مالی ،وجوه ،اعتباارات و سارمایه در چاارچوب قاوانین و مقارّرات مشاخ

 ،از طارف

پ اناداز کننادگان ،صااحبان پاول و سارمایه باه طارف متقاضایان کاه باا کمباود مناابع یاکساری
پا اندازمواجااه هسااتند ،جریااان ماییابااد .درواقااع ،در بازارهااای ماالی ،دارایاایهااای مااالی مبادلااه
میشوند2.زمانی کارآیی وعملکرد بازارهای مالی مثبت خواهد بود که ،توسعۀ مالی رّ داده باشد.
توسعۀ مالی  1به معنای روند پیشرفت و بهبود ساختار مالی است .توسعۀ ماالی دارای ابعااد مختلفای
است که عبارتند از توسعه در بخش بانکی ،بخش مالی غیر بانکی ،بخاش پاولی و سیاساتگاذاری
پولی و همینطور چگونگی مقرّرات و نظارت بانکی ،محیط نهادی جامعه ،درجه بااز باودن بخاش
مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی  .)Dadrgar & Nazari, 2009درباره ارتبااط میاان توساعۀ
مالی و رشد اقتصادی ،به لحاظ تجربی چهارحالت ممکن وجوددارد:
 -3توسعه مالی علّت رشد اقتصادی باشد .دیدگاه راهباری عرضاه -2 )1رشاد اقتصاادی علّات
توسعۀ ماالی باشاد دیادگاه دنبالاهروی تقاضاا -1 .) 1رشاد و توساعۀ ماالی بصاورت همزماان بار
یکدیگر اثرگذار باشند -1 .رشد و توسعۀ مالی ،هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند Motameni,

.)2009
دیدگاه راهبری عرضه ،بر رابطه علّی از سمت توسعۀ مالی به رشد اقتصادی د لات دارد ،بادین
معنی که ،در راستای توسعۀ مالی ،افزایش فعّالیّتهای سیست های مالی کارآمد میتواناد باا تساهیل
________________________________________________________________
3-Financial Structure
2-www.tse.ir
1-Financial Development
1-Supply –Leading
1-Demand – Following
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تجااارت و مبادلااه کا هااا و خاادمات وکاااهش هزینااههااای مربااوط بااه آن ،شناسااایی فرصااتهااای
سرمایهگذاری از طریم کسب اطّ عات و تعیین قیمت سرمایه و وجوه ،توزیع و مادیریت ریساک،
عرضه اعتباار و تاثمین نقادینگی زم از طریام جاذب پا

انادازها ،بارای خریاد ماشاین آ ت و

تجهیزات مورد نیاز برای پروژههای سرمایهگذاری با سودآوری و ارزش افازوده باا  ،باهخصاوص
برای بخش خصوصای و همیناین باا کماک باه خریادکا و خادمات مصارفی ،موجاب افازایش
نقدینگی شده که در کنار کاهش ریسک مربوط به آن ،مایتواناد موجاب تخصای

بهیناه مناابع،

سرمایهگذاریها و در نهایت رشد اقتصادی گردد و اگر توسعۀ مالی به گونه ای باشدکه دسترسای
افراد فقیر را به بازارهای مالی محدود نکند ،مایتواناد منجار باه کااهش فقار و ناابرابری درآمادی
نیزگردد .همینین ،با وجودیک بازارمالی توسعهیافته ،موانع تثمین مالی خارجی کااهش ماییاباد و
شرایط جذب سرمایهگذاری مستقی خارجی 3با سرعت و کاارآیی باا  ،فاراه مایگاردد ،کاه از
طریم انتقال تکنولوژی ،ارتباط بابازارهای بین المللی و انتقال مهارتهای مادیریتی مایتواناد منباع
کارآمدی برای انباشت سرمایه بوده و با اثرگذاری بر کارآیی سرمایهگذاری داخلای ،دارای اثاری
مثبت بر رشد اقتصادی باشد .توجّه به این نکته ضروری است که ،موضوع مه در این میاان ،بحا
تثثیر توسعۀ مالی بر افزایش کارآیی سرمایه است ،بدین معنی که اگار در جامعاهای توساعۀ ماالی،
حج پ

انداز را کاهش دهد امّا منجر به افزایش کارآیی سارمایه منظاور از کاارایی سارمایه ،باه

کارگیری آن در بخشهای مولد اقتصاد میباشد) شود ،میتواناد رشاد اقتصاادی را افازایش دهاد.
نتایج مطالعات برخی از اقتصاددانان ازجملاه؛ )& Levine (1969), Ross ،Schumpeter (1934
 ،.Fas, & Abma (2003) ،Shaw &.McKinnon (1973), ،Zervosتثیید تثثیر توسعۀ ماالی بار
افزایش کارآیی سرمایه را نشان میدهند .دیدگاه دنبالهروی تقاضاا ،برجهات ارتبااط علّای از رشاد
اقتصادی به توسعۀ مالی د لت دارد ،بدین معنی که ،رشاد اقتصاادی و باه تباع آن افازایش تقاضاا
برای خدمات مالی ،زمینه گسترش بازارهای مالی را فراه مینماید .برخی از اقتصااددانان ازجملاه؛
) ،Ang & McKibbin (2007) ،Jung (1986) ،Robinson (1952در مطالعاات خاود باه ایان
دیدگاه دست یافتهاند Patrick (1966).بیان میکند که رابطه توساعۀ ماالی و رشاد اقتصاادی باه
________________________________________________________________
3-Foreign Direct Investment
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درجه توسعهیافتگی هرکشور بستگی دارد .بدین معنی که در مراحل اولیه توسعه اقتصاادی ،پدیاده
راهبری عرضه برقراراست ولی در ادامه روند توساعه اقتصاادی ،باه تادریج پدیاده راهباری عرضاه
کمرنگ میگردد و نهایتاً پدیده دنبالهروی تقاضا مسلّط میگردد .ع وه بر این دو دیگاه ،دیادگاه
دیگری نیز وجود دارد که ترکیب دیدگاه عرضه و تقاضااست .براساس ایان دیادگاه ،یاک رابطاه
علّی دو طرفه وجود دارد و توسعۀ مالی و رشد اقتصاادی یکادیگر را تقویات مایکنناد .برخای از
اقتصاددانان ازجملاه؛ )(2000) ،.De Gregorio&. Guidotti (1995)،King. & Levine (1993

 Allen, Donald & Ndikumanaدارای این دیدگاه هستند .دیدگاه آخر نیاز برمساتقل باودن ایان
دومتغیرنسبت به یکدیگر و عدم پذیرش هردو دیدگاه راهبری عرضه ودنبالهروی تقاضااتثکید دارد
و بیان میکند که ،بازارهای مالی در بهترین وضاعیّت خاود مایتوانناد جایگااه کاوچکی در رشاد
اقتصادی داشته باشند .مقاله ) Lucas(1988در این گروه است .بطورکلّی مطالعاات صاورت گرفتاه
دراین راستا ،حکایت ازآن داردکه در مورد ارتباط میان توسعۀ مالی و رشداقتصادی ،نمیتاوان باه
نوعی جمع بندی جامع دست یافت ،بلکه باتوجّه باه اینکاه شااخ

هاای انتخاابی بارای نشاان دادن

توسعۀ مالی چگونه بوده و کشور مورد مطالعه در ردیف کشورهای توسعهیافته ،درحال توسعه و یا
کشورهای فقیربوده باشد ،به نتایج متفااوتی خاواهی رساید .زم باه ذکار اسات کاه ،یاک سیسات
قانونی با کارکرد صحیح ،عملیات سیست ماالی را تساهیل خواهاد کارد .بارای نموناه در برخای از
کشورهای در حال توسعه ،بانکها تمایل چندانی به افزایش وام ندارند زیرا ،سیست قضاایی ناکاارا
یااا نهادهااای سیاساای و اداری فاسااد ،مااانع بازپرداخاات مناسااب وام م ایگردنااد (Zera neJad,

) .Hoseinpour, 2013همینین ،اگر نرّ تورّم کشور از میزان معیّنی بیشتر باشد ،بازده پ انادازها
کاااهش مااییابااد و توسااعۀ بازارهااای مااالی ،آثااار مثباات کمتااری باار رشااد اقتصااادی خواهااد
داشت .)Hadian & Eizadi, 2013
تقسیمبندی نهادهای مالی

بازارهای مالی باتوجّه به معیارهاای متفااوتی ازقبیال سررساید تعهّادات ماالی ،قابال طبقاهبنادی
میباشند .برپایه این معیار ،بازارهای مالی به دوبازار داراییهای مالی با سررسید کوتااهمادّت باازار
پول) و بازار داراییهای مالی با سررسایدبلندمدّت باازار سارمایه) تقسای بنادی مایشاوند .تمرکاز
فعّالیّت در بازارپول ،داد و ستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک به پول با ویژگیهاای
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سررسید کمتر از یک سال ،اندک بودن ریسک عدم پرداخت ،نقدشاوندگی و ارزش اسامی زیااد
است .بانک مرکزی و دیگر واسطههای مالی بانکی ازقبیل؛بانکهای تجاری ،از مه ترین نهادهاای
بازارپول به شمار میآیند .بازارسرمایه به بازار داد و ستد ابزارهای ماالی باا سررساید بیشاتر از یاک
سال و داراییهای بدون سررسید اط ق میشود .ایان بخاش ،بازارهاای ساهام ،موسّساههاای ماالی
رهنی و اجارهای ،بازارهای اوراق بهادار ،شارکتهاای بیماه و صاندوقهاای بازنشساتگی را در بار
میگیرد(Dadgar & Nazari, 2009) .

در نظامهای ماالی کاه بار پایاه باازار سارمایه باوده و اصاط حاً باازارمحور 3مایباشاند؛ بخاش
غیربانکی و بخصوص بازار بورس ،سه عمده بازار مالی را در اختیاار دارد و پا

اندازکننادگان،

منابع مالی خود را از راه خرید اوراق قرضه ،سهام و غیره ،به واحادهای متقاضای مناابع ماالی ارائاه
میکنند ،این شیوه به سرمایه گذاری مستقی نیز موسوم است .در نظامهای ماالی کاه بار پایاه باازار
پول بخصوص بانکها بوده و اصط حاً بانک محور2میباشند؛ بانکها تقریباً نقش انحصاری را در
بازار مالی بر عهده داشته ،بطوریکه شرکتها برای تثمین نیاز مالیشاان تاا حادود زیاادی باه سیسات
بانکی وابستهاند و پ اندازکنندگان به واساطه باناکهاا ،اقادام باه ارائاه تساهی ت باه بخاشهاای
خصوصی و عمومی میکنند ،این شیوه به سرمایهگذاری غیر مستقی نیاز موساوم اسات .درمراحال
اولیه توسعه اقتصادی کشورها ،منبع اصلی بودجه بنگاه ها ،تثمین مالی داخلی است ،درمراحل بعدی
توسعه اقتصادی ،تثمین مالی بیرونی ازطریم اعتبارات باانکی از اهمیات بیشاتری برخاوردار اسات و
پ

از آن ،بازارهای مالی غیربانکی اوراق قرضه وسهام) نقش محوری را بر عهاده خواهندداشات.

بدین ترتیب ،اگر توسعۀ مالی رّ دهد و نهادهای بازار پول و بازار سرمایه ،همگام با یکدیگر رشد
یافته و حرکت کنند ،میتوانند نقش مستقیمی در سرمایهگذاریها و درنتیجه رشد اقتصاادی داشاته
باشند و در مقابل ،عدم هماهنگی و ه ترازی باازارپول و سارمایه ،منجار باه باروز مشاک تی نظیار
حج با ی نقدینگی و به دنبال آن تورّم خواهد شد ،که نارّهاای باا ی تاورّم از رشاد بلندمادّت
اقتصادی جلوگیری میکند.
________________________________________________________________
الگوی بازار محور آنگلو-ساکسون)3-(Anglo – Saxon Model Market – Oriented
الگوی بانک محور )2-(Bank – Oriented Model
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مبانی نظری پیرامون ارتباط میان تقاضای انرژی و توسعۀ مالی

در میااان مطالعااات مربااوط بااه تقاضااای اناارژی و عواماال ماارثر باارآن ،برخاای از اقتصاااددانان
ازجمله) ،Karanfil (2009اشاره میکنند که عامل توسعۀ مالی میتواند بار تقاضاای انارژی مارثر
باشد ،Sadorsky, (2010), (2011) .با قبول فرضیّه راهبری عرضاه ،معتقاد اسات که؛توساعه باازار
مالی از دو شیوه مستقی و غیرمستقی بر مصارف انارژی تثثیرگاذار مایباشاد .از جنباه غیرمساتقی ،
بازارهای مالی ،منابع مالی آسانتر و ارزانتر را بارای بنگااههاا فاراه مایآورناد .ساس

بنگااههاا،

واحدهای تولیدی خاود را از طریام اساتخدام بیشاتر کارکناان و خریاد ماشاین آ ت و تجهیازات
گسترش میدهند .بنابراین ،با افزایش توسعه بازار مالی ،فعّالیّتهای سارمایهگاذاری و فرصاتهاای
اشتغال برای کارگران افزایش خواهد یافت .این امر موجب ،افازایش تولیاد و درآماد ملای شاده و
بدنبال آن ،تقاضا برای انرژی افزایش مییابد .از جنبه مستقی نیز ،بازارهاای ماالی از طریام تساهیل
تثمین اعتبارات برای مصرفکنندگان و خانوارها ،باع

دسترسی آسانترشان به منابع ماالی شاده و

محدودیّت بودجه آنها را کاهش میدهند .بدین ترتیب ،تقاضا بارای کا هاای باادوام مصارفی کاه
معمو ً انرژی زیادی مصرف میکنند مانند؛ اتومبیلها که قدرت حرکت خاود را از فارآوردههاای
نفتی میگیرند ،خانهها که بوسیله محصو ت انرژیگرم یا سرد میشوند ،ماشین لباسشویی ،یخیال،
رایانه و غیره افزایش مییابد ،که در نهایت ،این موضوع میتواند بر تقاضای کلّ انرژی اثر گذاشته
و به صورت مستقی  ،تقاضا برای مصرف انرژی را افزایش دهد.
مروری بر مطالعات انجام شده

به دنبال تعیین عوامل تثثیرگذار بر مصرف انرژی ،دو مطالعه داخلی؛ Ebrahimi & Almoradi

) (2012اثر توسعۀ بازارهای مالی را بر مصرف انرژی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج هر دوی این
مطالعات حاکی از ،اثر مثبت توسعۀ مالی بر مصرف انرژی در کشورهای ماورد بررسای اسات ،باه
این صورت کاهEbrahimi & Almoradi (2012) ،در مقالاهای تحات عناوان " توساعۀ بازارهاای
مالی و مصرف انرژی در کشورهای گاروه دیهشات" ،باا اساتفاده از الگاوی دادههاای ترکیبای و
شاخ

های توسعۀ مالی بخش بانکی و بازار سهام ،به بررسی ارتباط میان توساعۀ ماالی و مصارف

انرژی در کشورهای گروه دیهشت در بازه زماانی  3322-2112مای دی پرداختاهاناد ،کاه نتاایج
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نشان دهناده ،تاثثیر مثبات توساعۀ بازارهاای ماالی بار مصارف انارژی و بازرگتار باودن ضارایب
شاخ

های توسعه بانک از توسعه بازار باورس مایباشاد .همیناینAsadi & Esmaeili (2013) ،

در مقالهای تحت عنوان " بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انارژی و توساعۀ ماالی در ایاران"،
با بکارگیری رهیافت آزمون کرانهها و کاربرد آن در مدلهای خودرگرسیون برداری با وقفاههاای
توزیعی  ،) ARDLآزمون علیّت گرنجری و شاخ

توسعۀ مالی بخش بانکی ،به وجود اثر مثبت

توسعۀ بازارهای مالی بر مصرف انرژی در ایران طیّ دوره زمانی  3113-3133دسات یافتاهاناد .در
میان مطالعات خارجی انجام شده در این زمینه نیز ،تنهاا در مطالعاات )Sadorsky, (2010), (2011

از حج معام ت بازار بورس به تولید ناخال

داخلی بهعنوان شاخ

توساعۀ ماالی باازار باورس

اسااتفاده شااده اساات و در مااابقی مطالعااات ،بااه منظااور اناادازهگیااری سااطح توسااعۀ مااالی ،تنهااا از
شاخ

های مرباوط باه توساعۀ ماالی بخاش باانکی ازجملاه؛ میازان دارایایهاای باانکی ناشای از

سااسردههااای پااولی بااه تولیااد ناخااال
خصوصی درصد از تولید ناخال

داخلاای و میاازان اعتبااارات بااانکی ارائااه شااده بااه بخااش

داخلی) استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که ،باه غیار

از مطالعه) Doaa Salmanai & Atyab.(2014با عنوان"نقش توسعۀ مالی و مصرف انارژی روی
رشد اقتصادی چیست؟ شواهد از کشورهای شمال آفریقا" ،که به استفاده از مادل تصاحیح خطاا و
آزمون علیّت گرنجر برای بررسی ارتباط میان این دو متغیّر در سه کشاور الجزایار ،مصار و تاون ،
طیّ دوره زمانی  3321-2131پرداختهاند و نتایج آن ،نشان دهنده اثر منفی توسعۀ مالی بار مصارف
انرژی در مصر است ،نتایج مابقی مطالعات انجام شده در این زمینه ،مرید اثر مثبت توسعۀ بازارهاای
مالی بر مصرف انرژی در کشورهای مورد بررسی است ،که در ارتباط با مه ترین مطالعات در ایان
رابطه میتوان به مطالعات سال  2132می دی شاهباز و لاین و همیناین ،تاناگ و تاان اشااره کارد،
بطاوری کاه ) Lean& Shahbaz (2012در مقالاهای تحات عناوان "آیاا توساعۀ ماالی موجاب
افزایش مصرف انرژی میشود؟ نقش صنعتی شدن و شهرنشینی در تون " ،باا اساتفاده از تکنیاک
الگوی خودرگرسیونی و آزمون علیّت گرنجری به وجود رابطه علّت و معلولی دو طرفه بلندمادّت،
میاان توسااعۀ مااالی و مصاارف اناارژی ،در تااون

طایّ دوره زمااانی  3393-2112دساات یافتااهانااد.

همینین Tan &Tang (2012)،در مقالهای تحات عناوان " ارتبااط میاان مصارف انارژی ،رشاد
اقتصادی ،قیمت نسبی انرژی ،سرمایهگذاری مستقی خارجی و توسعۀ مالی در مالزی" ،باا اساتفاده
از روش یوهانسن و آزمون کرانهها و همیناین ،آزماون علّیات گرنجاری ،باه وجاود رابطاه علّیات
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گرنجری بین مصرف انرژی و توسعۀ مالی در مالزی طیّ دوره زمانی  3392-2113دست یافتهاند.

مقایسه وضعیّت توسعۀ مالی کشورهای منتخب عضو اپک با یکدیگر و میاانگین جهاانی باا
استفاده از مدل موریس ()Morris, 1997

در این مقاله به منظور بررسی وضعیّت توسعه بازار پول ،بخش بانکی را باهعناوان نمایناده باازار
پول در نظر گرفته و از مه ترین شاخ

در این رابطه که عبارت است از؛ نسابت اعتباارات باانکی

ارائه شده به بخش خصوصی ،درصد از تولید ناخال

داخلی ،استفاده شده اسات .همیناین ،بارای

بررسی وضعیّت توسعه بازار سرمایه ،بازار سهام را بهعنوان نماینده بازار سارمایه در نظار گرفتاه و از
دو شاخ

ل معام ت بازار سهام به تولیاد ناخاال
نسبت ارزش ک ّ

داخلای ،کاه معیاار فعّالیّات یاا

نقدینگی بازار بورس است و همینین ،گردش مالی سهام مبادله شده بازار ساهام ،کاه میازان باازده
ایان باازار را نشاان مایدهاد ،اساتفاده شاده اسات  .)Ebrahimi & Alemored, 2012کلیّاه ایان
شاخ

ها برای کشورهای مختلف از گزارشهای بانک جهانی 3گردآوری شده است.
جدول( :)1متوسط شاخصهای توسعۀ مالی در بازه زمانی 2111-2112
نسبت ارزش کل معامالت

گردش مالی سهام

نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به

بازار سهام به تولید ناخالص

مبادله شده بازار

بخش خصوصی درصد از تولید

داخلی4

سهام3

2312

1311

1313

ایران

111

2111

1112

عربستان سعودی

331/1

322/3

11/3

کشور
امارات متّحده
عربی

ناخالص

داخلی2

________________________________________________________________
3-World Development Indicators, World Bank ( 2111-2132).
)2-Domestic Credit to Private Sector by banks (% of GDP
)1- Stocks Traded, Turnover Ratio(%
)1- Stocks Traded,Total Value (% of GDP
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کویت

1112

13

1219

جهان

333/1

312

21/3

 :منبع WorldDevelopment Indicators, World Bank

با توجّه به جدول  ،)3متوسّط شاخ

هاای توساعۀ ماالی در تماامی کشاورهای منتخاب عضاو

اپک ،طیّ سالهای  2111 -2132می دی ،از میانگین جهانی پایینتر هستند .بنابراین چنین اساتنباط
ل دنیاا مناساب نمایباشاد.
میشود که ،وضعیّت توسعۀ مالی کشاورهای ماذکور در مقایساه باا کا ّ
ولیکن ،به منظور بررسی دقیمتر وضعیّت توسعۀ مالی کشورهای منتخاب عضاو اپاک و رتباهبنادی
آنها با توجّه به میانگین جهانی ،به استفاده از مدل موری

) (Morris, 1997میپردازی  .در ارتبااط

با علّت انتخاب این روش در مقابل سایر روشهای رتبهبندی کشورهای مختلف از لحاظ متغیّرهای
مورد بررسی ،میتوان بیان کرد که ،ه جدیدترین الگوی رسامی اساتفاده شاده در ساطح جهاانی
است و ه اینکه ،قابلیّت استفاده درفضاهای برنامهریزی بامقیاسهای مختلف ومتناوّع را دارا اسات
و همینین ،برنامه عمران سازمان ملل متّحد  3)UNDPنیاز ،از ایان الگاوبرای درجاهبنادی ناواحی
ازلحاظ شاخ

توسعه انسانی استفاده کرده اسات  .)Hoseinzade, 2001براسااس ایان روش ،باا

استفاده از فرمول  ،)3ابتدا شاخ

هر کشور برای هر شاخ

ناموزون موری

بررسی ،محاسبه میشود.

𝑖𝑗𝑋 𝑀𝑎𝑥 𝑋𝑗𝑖−

𝑖𝑗𝑋 𝑛𝑖𝑀𝐼𝑗𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 𝑋𝑗𝑖−

)3
 = Ijiشاخ

ناموزون موری

 = Xjiمقدار شاخ

برای شاخ

 = Min Xjiحداقل مقدار شاخ
هر شاخ

توسعۀ مالی  iدر منطقه کشور) . j

توسعۀ مالی  iدر کشور . j

 = Max Xjiحداکثر مقدار شاخ
سس

توسعۀ ماالی ماورد

توسعۀ مالی  iدر بین کشورها.
توسعۀ مالی  iدر بین کشورها.

مطابم با فرمول  ،)2با استفاده از نسبت ،جمع شاخ
توسعۀ مالی مورد بررسی باه تعاداد آن شااخ

های ناموزون ماوری

کشاورها در

هاای توساعۀ ماالی ،میاانگین شااخ

________________________________________________________________
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هر کشور محاسبه میگردد.

 = nتعداد شاخ

های توسعۀ مالی بکار گرفته شده.

𝑖𝑗𝐼 ∑

)2
سس  ،پ

از کسرمیانگین شاخ

موری

𝑛

هر کشور از عدد یک ،شاخ

= 𝑗𝐼

اصلی توسعۀ ماالی

هر کشور ،محاسبه میگردد.
Dji = 1 – Ij

)1

اصلی توسعۀ مالی بدست آمده برای هر کشور ،میتوان کشاورها

در نهایت ،باتوجّه به شاخ

را رتبه بندی کرد .بطوریکه ،هرچقدرعدد ،Djiبزرگترباشد ،نشاندهنده وجود سطح بیشتر توساعۀ
مالی در آن کشور نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی است.
جدول( :)2سطح توسعۀ مالی در حالت کلّی و به تفکیک سیستم بانکی و بازار سهام در بازه زمانی 2111-2112

کشور

سطح توسعه مالی

سطح توسعه مالی سیستم بانکی

سطح توسعه مالی بازار سهام

1/23

1/13

1121

ایران

1/12

1/29

1

عربستان سعودی

1/12

1

1/31

کویت

1/11

1/11

1/13

جهان

3

3

3

امارات متّحده
عربی

منبع :یافتههای محقّم.

باتوجّه به جدول  )2م حظه میگردد ،طیّ سالهای  2111 -2132می دی ،سطح توساعۀ ماالی
در حالت کلّی و به تفکیک سیست بانکی و بازار سهام ،در تمامی کشورهای منتخاب عضاو اپاک،
از سطح توسعۀ مالی کلّی و به تفکیک سیست بانکی و بازار سهام میانگین کلّ جهان ،کمتار اسات.
در ایاان میااان ،عربسااتان سااعودی دارای بااا ترین و ایااران ،دارای پااایینتاارین سااطح توسااعۀ مااالی
وهمینین ،کشور کویت دارای با ترین و در مقابال ،کشاور عربساتان ساعودی ،دارای پاایینتارین
سطح توسعۀ مالی سیست بانکی در میان این کشورها هساتند .باه ایان دلیال کاه کشاور کویات در
راستای مقابله با مشک ت اقتصادی زیادی همیون ،پیامدهای حمله عاراق باه تثسیساات نفتای ایان
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کشور در سال 3331می دی ،از برنامه اقتصادی پیشنهادی صاندوق باین المللای پاول ،کاه یکای از
بخشهای کلیدی آن ،توسعه خصوصیسازی بود ،پیروی کرد ،در سالهای اخیر به ساطح مناسابی
از توسعۀ مالی بخش بانکی رسیده است 3.همینین ،کشاور عربساتان بادلیل کساری بودجاه شادید
ناشی از کاهش قیمت نفت طایّ ساالهاای 3332 -3333و بحاران ماالی جهاانی  ،2119 -2113بار
خ ف اتّخاذ سیاستگذاریهای مختلف در راستای گسترش جریان خصوصیسازی و اصا حات
اقتصادی ،بخوبی نتوانسته در اعطای تسهی ت به بخش خصوصی ،نسبت به سه کشور دیگار ،عمال
کند .درمقابل ،این کشور در با ترین و کشور ایران ،در پاایینتارین ساطح از توساعهیاافتگی باازار
سهام قرار دارند .بازار بورس تداول عربستان ،بهعنوان تنها بازار بورس در این کشاور ،بازرگتارین
بازار بورس در خاورمیانه است .در بورس عربستان ،تعداد عرضههای اولیّه زیاد و نقدشاوندگی باا
است ،به عبارتی این بازار ،نقد شوندهترین بازار سهام در منطقه خاورمیانه و آفریقای شامالی اسات.
همینین ،علّت عملکرد ضعیف بورس ایران نسبت به بورس دیگر کشاورهای منتخاب عضاو اپاک
در این مطالعه ،عدم ثبات در مسائل اقتصادی ،میزان بسیار ک حج معام ت بازار سهام ،وابساتگی
این بازار به نوسانات قیمت نفت و وجود ریسکهای زیاد در این بازار میباشاد 2.بناابراین ،سیسات
بانکی کشورهای کویت ،امارات و ایران ،نسبت به بازار ساهام آنهاا ،توساعه یافتاهتار و باازار ساهام
کشور عربستان سعودی نسبت به سیست بانکیاش ،از توسعهیافتگی بیشتری برخوردار است.
تصریح مدل

باتوجه به مزایای الگوهای پنل پویا ،1ازجمله؛ افزایش قابل توجّه تعداد مشاهدات ،لحاظ نمودن
متغیّرهای حذف شده وناهمگنیهای مربوط به واحدها یا گروهها و حذف یا کاهش تورم بارآورد،
که نتیجه آن ،تخمینهای دقیمتر با درجه آزادی و کارآیی با تر و همینین ،همخطی کمتر اسات،
در مطالعه حاضر ،به منظور بررسی رواباط کوتااهمادّت و بلندمادّت میاان توساعۀ ماالی و مصارف
________________________________________________________________
3- www.IMF.org
2- www.akhbarbank.com
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انرژی در کشورهای منتخب عضو اپاک ،از دادههاای پنال پویاا و روش گشاتاورهای تعمای یافتاه
3)GMMاستفاده و با توجّه به مدل پیشنهادی) ، Sadrosky (2010مدل زیر ارائه شده است:

𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺𝐿 𝐿𝐸𝑖𝑡 =𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑆𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑡 +𝛽5 𝐿𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝛽6
+𝛽7 𝐿𝐸𝑖𝑡−1 + Vi + Ut + Ɛit
)1

در رابطه 𝐿𝐸𝑖𝑡 ،)1نشاندهناده لگااریت مصارف انارژی باا واحاد کیلاوتن معاادل نفات خاام،
𝑡𝑖𝑇𝑁𝐼𝐿 لگاریت شدّت انرژی با واحد کیلوتن معادل نفت خام به د ر آمریکاا 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 ،نارّ تاورّم
سا نه براساس شاخ

ضمنی𝐿𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑡 ،نشان دهنده شاخ

توسعه بازار پاول ،کاه باه صاورت

نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصای ،درصاد از تولیاد ناخاال
𝑡𝑖𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣𝑆𝐿نشاندهنده شاخ
سااهام نساابتولید ناخااال

داخلای مایباشادو

توسعه بازار سرمایه ،که به صورت،نسبت ارزش کلّ معام ت بازار

داخلاای کااه معیااار فعّالیّاات و نقاادینگی بااازار بااورس اساات ،مایباشااد و

𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺𝐿نشاندهنده لگاریت تولید ناخال

داخلای باه قیمات ثابات  2133براسااس نظریاه براباری

قدرت خرید با واحد د ر آمریکا میباشد .همینین  iنشاندهنده کشور t،نشاندهنده زماانVi ،اثار

ثابت کشورهاUt،اثر ثابت زمان و  Ɛitجزء خطاء تصادفی میباشند .برای تصریح پویایی مدل ،وقفه
متغیّر وابسته در سمت راست معادله قرارگرفتاه اسات.با توجّاه باه نتاایج بارآورد مادلهاای مطالعاا
با) Sadrosky (2010و ) Shahbaz (2012که به بررسی رابطۀ میان توسعۀ مالی و مصارف انارژی
پرداختهاند ،این ادّعا به اثبات میرسد که ،مدل لگاریتمی بهتارین نتاایج را ارائاه مایدهاد ،زیارا باه
هنگام استفاده از مقادیر مطلام دادههاا ،بادلیل وجاود نوساان در طاول دوره زماانی ،الگاو قاادر باه
پوشاندن همه نوسانها نمیباشد و استفاده از مقاادیر لگااریتمی دادههاا ،دامناه ایان نوساانهاا را تاا
حدود زیادی تعدیل میکند ،بنابراین ،در مدل ماورد بررسای در ایان مطالعاه ،از مقادار لگااریتمی
متغیّرها استفاده شده است .دادههاای ماورد اساتفاده درایان پژوهش،براسااس گازارشهاای باناک
جهانی برای سالها براساس 2111می دی جمعآوری شده و تمام آزمونها و تخمین مدل با استفاده
از نرم افزار  Eviews6انجام شده است علت استفاده از دادههاای مرباوط باه دوره زماانی تاا ساال
 2133در دسترس نبودن آمار برخی از متغیرها برای کشورها بود).
________________________________________________________________
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ارائه نتاج تجربی برآورد مدل
آزمون پایایی متغیّرها

وجود متغیّرهای ناپایا در مدل باع

ایجاد رگرسیون کاذب یا سااختگی مایشاود .بناابراین ،در

این مطالعه پیش از برآورد مدل ،آزمون ریشه واحاد  Levin, Lin and Chu )LLCرا باه منظاور
بررسی پایایی متغیّرهای موجود در مادل انجاام مایدهای  .نتاایج آزماون پایاایی متغیّرهاا بصاورت
خ صه در جدول  )1ارائه شده است:
جدول ( :)3نتایج آزمون پایایی متغیّرها

متغیّر

مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

وضعیّت

لگاریت مصرف انرژی )LE

-1.88711

0.0296

)I(1

-3.87847

0.0001

)I(0

-2.61671

0.0044

)I(1

-2.48642

0.0065

)I(0

لگاریت شدّت انرژی )LINT

-4.83225

0

)I(0

نرّ تورّم )INF

-2.77266

0.0028

)I(0

لگاریت نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخال
داخلی )LSvalue
لگاریت نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی به
تولید ناخال

داخلی )LCredit

لگاریت تولید ناخال

داخلی )LGDP

مثخذ :نتایج تحقیم.

همااانطور کااه از نتااایج آزمااون  )LLCدر جاادول  )1مش اخّ

اساات ،بااه غیاار از متغیّرهااای

 )LCreditو لگاریت مصرف انرژی  )LEکه ناپایا و با یک بار تفاضل گیاری پایاا شادهاناد ،بقیاه
متغیّرها پایا هستند.
2-6برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
1-2-6آزمون  Fلیمر

بهعنوان گام اوّل در برآورد مدل ،از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .فرضایّه صافر ایان آزماون،
مبتنی بر برابر بودن تمام عرض از مبدأها است و فرضیّه مقابل ،بیانگر آن است کاه حاداقل یکای از
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عرض از مبدأها ،متفاوت است.
جدول ( :)4نتایج مربوط به آزمون -Fلیمر

سطح احتمال

مقدار آماره F

47.530339

0
مثخذ :نتایج تحقیم.

همانطور که از نتایج آزمون  Fلیمر در جدول  )1مشخّ

است ،فرضیّه صفر ،مبتنی بر همگان

بودن مقاطع در سطح معناداری  %1رد میشود و فرضیّه مقابل ،مبتنی بر ناهمگنی بین مقاطع پذیرفته
میگردد .بنابراین ،مدل مورد بررسی ،تجمیعی پولینگ )3نیست.
آزمون هاسمن

گام بعدی پ

از تثیید وجود ناهمگنی در مقااطع ،تعیاین ناوع اثار متغیّرهاای توضایحی اسات.

بدین منظور ،با استفاده از آزمون هاسمن به بررسی روش بارآورد اثارات ثابات ،اثارات تصاادفی)
خواهی پرداخت .فرضیّه صفر این آزمون ،وجود اثرات تصادفی و فرضیّه مقابل ،وجود اثرات ثابت
است.
جدول ( :)5نتایج مربوط به آزمون هاسمن

مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

10.093994

0.1833
مثخذ :نتایج تحقیم.

همانطور که از نتایج آزمون هاسمن در جدول  )1مشخّ

است ،فرضیّه صفر مبتنی بر انتخااب

روش تصادفی رد نمیشود ،بنابراین ،مدل مورد بررسی با استفاده از الگوی پنلی با اثارات تصاادفی
دارای ضرایب کارآتری نسبت به الگوی پنلی با اثرات ثابت اسات و اساتفاده از روش تصاادفی در
تخمین این مدل ،مناسب میباشد.
________________________________________________________________
3- Pooling
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برآورد مدل پنل پویا

بدلیل اینکه مدل مورد نظر بصورت لگاریتمی تصریح شاده اسات ،ضارایب حاصال از تخماین
مدل ،کششهای مصرف انرژی را نسبت به هر یک از عوامل تثثیرگذار بر آن نشان میدهند .نتایج
برآورد کششهای کوتاهمدّت مدل پنل پویای مورد بررسی با استفاده از روش  ،GMMدر جادول
 )1ارائه شده است:
جدول ( :)6نتایج برآورد کشش کوتاهمدت متغیّرهای مدل پنل پویا با استفاده از رویکرد GMM
ضریب (آماره) t

متغیّر

عرض از مبدأ ) 𝛽1
لگاریت نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخال

)-11311933 -11122229
داخلی )LSvalue

لگاریت نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی به تولید ناخال
)LCredit
داخلی )LGDP

لگاریت تولید ناخال

داخلی

)11112223 11112121
)39111199 11139221
)21112133 11112912

لگاریت شدّت انرژی )LINT

)13122311 11329312

نرّ تورّم )INF

)-13121329 11112113

متغیر وابسته با وقفه
LE)-3

)11113193 11313212

R2

1133111

J-Statistic

1121133

آماره داخل پرانتز t،است.
مثخذ :نتایج تحقیم.

آزمون همجمعی

در صورت ناپایایی متغیّرهای مدل ،اگر ترکیب خطی بلندمدّت ایان متغیّرهاا ،پایاا و میاان آنهاا
رابطه همجمعی برقرار باشد ،نتایج حاصل از تخمین مدل ،قابل اعتماد و اعتبار نظریه اقتصادی مورد
بررسی ،صحیح خواهد بود ،در غیر این صورت ،اعتبار نظریه مورد نظر ،زیر سارال قارار مایگیارد.
در نتیجه در این مطالعه ،از آزمون همجمعی ارائه شده توسط
)Kao (1990که وجود رابطه تعادلی بلندمدّت را آزمون میکند ،اساتفاده مایشاود .در ایان
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آزمون ،فرضیه صفر بیانگر عدم وجود رابطه همجمعی میان متغیّرهای مدل است.
جدول ( :)7نتایج مربوط به آزمون همجمعی

سطح احتمال

مقدار آماره آزمون

0

-4.77845

مثخذ :نتایج تحقیم.

همانطور که از نتایج آزمون کائو در جدول  )9مشخّ

است ،فرضیّه صفر در سطح معنااداری

 %1رد میشود .بنابراین ،رابطه همجمعی میان متغیّرهای مدل برقرار است.
از آنجاییکه سازگاری تخمینزننده  GMMبه معتبر بودن متغیّرهای ابزاری و وجود فرض عادم
همبستگی آنها باا جما ت خطاا بساتگی دارد ،لاذا بارای آزماون ایان موضاوع ،اغلاب از آزماون
سارگان 3استفاده میشود که اعتبار کلّ متغیّرهای ابزاری بکار رفتاه را مایسانجد .در ایان آزماون،
فرضیّه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاء اخ ل و معتبر بودن آنها مایباشاد ،باتوجّاه باه
آماره  J-Statisticبا مقدار  ،1121م حظه میگردد که ،فرضیّه صفر این آزمون رد نمایشاود ،کاه
د لت بر معتبر بودن متغیّرهای ابزاری اساتفاده شاده در مادل دارد .هماانگوناه کاه از جادول )1
مشخّ

استR2،بدست آمده برای مدل برابر با  1133است که قدرت توضیح دهندگی با ی مدل

را نشان میدهد .این بدان معناست که ،تغییرات مصرف انرژی بوسیله متغیّرهای موجود در مادل باه
خوبی توضیح داده میشود .نتایج برآورد مدل با متغیّرهای توضیحی توساعۀ ماالی ،تولیاد ناخاال
داخلی ،شدّت انرژی و نرّ تورّم ،وجود اثار مثبات و معناادار توساعه باازار ماالی ،تولیاد ناخاال
داخلی و شدّت انرژی و همینین ،اثر منفی و معنادار نرّ تورّم را بر مصرف انرژی در کوتااهمادّت
نشان میدهد .بطوریکه ،کشش مثبت و معنادار کوتاهمدت بدست آمده برای شاخ

توسعه بازار

پول  )Lcreditنشان میدهد ،با ثابت بودن سایر شرایط ،در کوتااهمادت باه ازای3درصاد افازایش
کاهش) در شاخ

توسعه باازار پاول ،تقاضاای انارژی 11132درصاد افازایش کااهش) خواهاد

یافت .همیناین ،کشاش مثبات و معناادار کوتااهمادّت بدسات آماده بارای شااخ

توساعه باازار

________________________________________________________________
3- Sargan test
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سرمایه  )Lsvalueنشان میدهد ،با ثابت بودن سایر شرایط ،در کوتاهمدّت به ازای 3درصد افزایش
کاهش) در توسعه بازار سرمایه ،مصرف انرژی  11112درصد افزایش کااهش) ماییاباد .کشاش
مثبت و معنادار کوتاهمدّت تولید ناخال

داخلی  )LGDPنیز نشان میدهد که ،در کوتاهمادّت باه

ازای 3درصد افزایش کاهش) در تولیاد ناخاال

داخلای ،مصارف انارژی حادود  11112درصاد

افزایش کاهش) مییابد .همیناین ،کشاش منفای و معناادار کوتااهمادّت نارّ تاورّم  )INFنشاان
مایدهااد کااه ،در کوتاااهمادّت 3درصااد افاازایش کاااهش) در آن ،باعا

 11112درصااد کاااهش

افزایش) مصرف انرژی میشود .شدّت انرژی نشان مایدهاد کاه بارای تولیاد معیّنای از کا هاا و
خدمات ،چه میزان انرژی بکار رفته است ،کاه از نسابت مقادار مصارف انارژی باه تولیاد ناخاال
داخلی حاصل میشود و بهعنوان یکی از شاخ

های مه ّ بررسی کارآیی مصرف انرژی در سطح

ک ن کشورها ،محسوب میگردد .با توجّاه باه کشاش مثبات و معناادار کوتااهمادّت آن ،)LINT
3درصد افزایش کاهش) در شدّت انرژی ،باع

 11329درصد افزایش کااهش) مصارف انارژی

در کوتاهمدّت میگردد.
نتایج برآورد کششهای بلند مدّت مدل پنل پویا با استفاده از روش تعدیل جزئی

مصرف واقعی انرژی ممکن اسات باا مصارف تعاادلی بلندمادّت انارژی ،متفااوت باشاد ،زیارا
موجودی تجهیزات نمیتواند به سادگی به سمت تعادل بلندمدّت تعدیل شود .برای این امر میتوان
از مکانیس های تعدیل جزئی بهره برد .این مدل فرض میکند که تغییر در تقاضاای واقعای انارژی،
بین هر دو دوره زمانی  tو  ،t-1تنها کسری از تفاوت میان لگاریت تعادل بلندمدّت تقاضاای انارژی
دوره  tو لگاریت واقعی دوره  t-1است که به صورت زیر نوشته میشود:

) 𝐿𝐸𝑖𝑡 - 𝐿𝐸𝑖𝑡−1 = ( 𝐿𝐸𝑖𝑡 ∗ - 𝐿𝐸𝑖𝑡−1

)1

در رابطه  1<𝜆<3 ،)1است .این امر د لت بر آن دارد که با فارض بهینگای ،ساطح تقاضاای
انرژی تنها به صورت تدریجی به سمت سطح بهیناه باین دو دوره زماانی ،همگارا مایشاود .فارض
میکنی سطح مطلوبیّت مصرف انرژی به صورت معادله زیر است:
𝐿𝐸𝑖𝑡 - 𝐿𝐸𝑖𝑡−1 =𝜆𝛽1+ 𝜆𝛽2 𝐿𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝜆𝛽3 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝛽4 𝐿𝑆𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑡 + λ𝛽5 𝐿𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑡 +

)1

λ𝛽6 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 −𝜆𝛽7 𝐿𝐸𝑖𝑡−1 + Ɛit

در معادله  )1ضرایب 𝛽5 ، 𝛽4 ،𝛽3 ،𝛽2و  𝛽6به ترتیب کششهای کوتااهمادّت شادّت انارژی،
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ناارّ تااورّم ،شاااخ

توسااعه بااازار پااول و تولیااد ناخااال

توسااعه بااازار ساارمایه ،شاااخ

داخلاای

هستند .در ج ول شماره  1نتایج برازش آنها ذکر گردید).مرتّب مرتّبمعادلاه  ،)1باه صاورت زیار
است:

λ𝛽5 𝐿𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑡 +

𝜆𝛽4 𝐿𝑆𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑡 +

)9

𝐿𝐸𝑖𝑡 =𝜆𝛽1+ 𝜆𝛽2 𝐿𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝜆𝛽3 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 +
λ𝛽6 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +(1 − 𝜆)𝛽7 𝐿𝐸𝑖𝑡−1 + Ɛit

معادله  )9نشان میدهد که کششهای کوتاهمدّت متغیّرهای توضیحی مادل ،ضارایب،𝛽3 ،𝛽2
𝛽5 ، 𝛽4و 𝛽6هستند و کششهای بلندمدّت با تقسی کششهای کوتاهمدّت متغیّرهای توضایحی بار

𝜆 که خود به صورت یک منهاای ضاریب 𝐿𝐸𝑖𝑡−1اسات ،بدسات مایآیناد)(Jalaei, et al,. 2013

نتایج برآورد کششهای بلندمدّت مدل پنل پویای مورد بررسی ،در جدول  )2ارائه شده است:
جدول ( :)8نتایج برآورد کشش بلندمدّت متغیّرهای مدل پنل پویا

متغیّر
داخلی )LSvalue

لگاریت نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخال

لگاریت نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی به تولید ناخال

داخلی )LCredit

0.16119
0.355439

داخلی )LGDP

0.771694

لگاریت شدّت انرژی )LINT

2.535652

نرّ تورّم )INF

-0.050825

تولید ناخال

مثخذ :نتایج تحقیم.

کشش مثبت بلندمدّت بدست آمده برای شاخ

توسعه بازار پول  )Lcreditنشان مایدهاد ،باا

ثابت بودن سایر شرایط ،به ازای3درصد افزایش کاهش) در شاخ

توساعه باازار پاول ،تقاضاای

انرژی در بلندمدّت حدود  ،1111درصد افزایش کااهش) خواهاد یافات .همیناین ،کشاش مثبات
بلندمدّت بدست آمده برای شاخ

توسعه بازار سرمایه  )Lsvalueنشان مایدهاد ،باا ثابات باودن

سااایر شاارایط ،بااه ازای 3درصااد افاازایش کاااهش) در توسااعه بااازار ساارمایه ،مصاارف اناارژی در
بلندمدّت ،حدود  1131درصد افزایش کاهش) ماییاباد .کشاش مثبات بلندمادّت تولیاد ناخاال
داخلی  ،)LGDPنشان میدهد که 3 ،درصاد افازایش کااهش) در رشاد اقتصاادی ،باعا

حادود

 1199درصاد افازایش کااهش) مصارف انارژی در بلندمادّت ،مایشاود .همیناین ،کشاش منفاای
بلندمدّت نرّ تورّم  )INFنشان میدهد که 3 ،درصد افزایش کاهش) در آن ،باعا

1111درصاد

111

بررسی رابطۀ میان توسعۀ مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب

کاهش افزایش) مصرف انرژی در بلندمدّت میشود و با توجّه به کشاش مثبات بلندمادّت شادّت
انرژی 3 ،)LINTدرصد افزایش کاهش) در آن ،باع

افزایش کااهش) مصارف انارژی حادود

 2111درصد در بلندمدّت ،میگردد.
جمع بندی و نتیجه گیری

هنگامیکه متغیّر توسعۀ مالی به همراه سایر متغیّرهای توضیحی تولید ناخاال

داخلای ،شادّت

انرژی و نرّ تورّم در مدل تخمین زده شده ،حضور داشته باشد ،نتایج برآوردها ،وجود اثر مثبات و
معنادار توسعه بازار مالی ،تولید ناخال

داخلی و شدّت انرژی و همینین ،اثر منفی و معناادار نارّ

تورّم را بر مصرف انرژی ه در کوتاهمدت و ه در بلندمدّت ،نشان میدهد .کششهاای مثبات و
معنادار شاخ

های توسعۀ مالی نشان میدهند که ،اگر توساعۀ ماالی رّ دهاد و بازارهاای پاول و

سرمایه ،همگام با یکدیگر رشد یافته و حرکت کنند ،با توجّه به ماهیّت عملیاتی خود ،باا تخصای
بهینه منابع مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله بخش انرژی و ترغیاب سارمایهگاذاران و
تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری و همینین ،با فراه آوردن منابع مالی آسانتار و ارزانتار بارای
مصرفکنندگان ،موجب افزایش قدرت خرید آنها و به تبع آن ،خرید بیشتر از کا هاای انارژیبار
میشوند و میتوانند نقش مستقیمی در افزایش تولید و رشد اقتصادی داشته باشاند ،کاه در نهایات،
منجر به افزایش مصرف انرژی خواهد شد .مقایسه کششهای کوتاهمدّت و بلندمدّت توسعه باازار
سرمایه و بازار پول ،نشان دهنده تثثیرگذاری بیشتر بازار پاول بار مصارف انارژی کشاورهای ماورد
بررسی میباشد ،زیرا درکشورهای منتخب عضو اپک باه غیار از عربساتان ساعودی ،باازار سارمایه
نتوانسته به نهادی کارآمد تبدیل شود و نسبت به بازار پول از توسعهیافتگی کمتری برخوردار است.
در چنین نظام مالی که بر پایه بازار پول بخصاوص باناکهاا برقارار مایباشاد ،بخاش باانکی ساه
عمدهای از اقتصاد را در اختیاار دارد و باازار پاول نسابت باه باازار سارمایه ،قادرت بیشاتری بارای
اثرگذاری بار تقاضاای انارژی دارد .متغیّار تولیاد ناخاال

داخلای باهعناوان یاک معیاار از ساطح

فعّالیّتهای اقتصادی است که ،کششهای مثبت و معنادار آن نشان میدهند ،افزایش کااهش) در
رشد اقتصادی ،باع

افازایش کااهش) مصارف انارژی ها در کوتااهمادّت و ها در بلندمادّت

میشود .این نتیجه مطابم باا نظریّاات اقتصاادی راجاع باه رابطاه تقاضاای انارژی و رشاد اقتصاادی
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میباشد ،زیرا دو متغیّر انرژی و رشد اقتصادی ،بطور همزمان یکدیگر را تقویّت کرده و مکمّل ها
هستند .کششهای منفی و معنادار نرّ تورّم نشان میدهناد ،افازایش کااهش) آن ،باعا

کااهش

افزایش) مصرف انرژی ه در کوتاهمدّت و ه در بلندمدّت میشود ،که این نتیجه نیز ،مطاابم باا
نظریّات اقتصادی است ،زیرا تورّم ع وه بر اثار منفای بار رشاد اقتصاادی و کااهش قادرت خریاد
مصرفکنندگان ،سبب کاهش تقاضای انرژی نیز میگردد .از آنجاییکه شدّت انرژی عبارت است
از نسبت مقدار مصرف انرژی به تولید ناخال

داخلی ،تغییار در مصارف انارژی اثار مساتقیمی بار

شدّت انرژی دارد و همینین ،باتوجّه به کششهای مثبات و معناادار کوتااهمادّت و بلندمادّت آن،
افزایش کاهش) در شدّت انرژی ،باع

افزایش کاهش) مصرف انرژی ه در کوتاهمدّت و ها

در بلندمدّت ،میشود .با تغییر فعّالیّتهای اقتصادی و افزایش تولید ناخال

داخلی ،میزان تقاضاای

انرژی نیاز افازایش ماییاباد  ،تولیاد کا هاا و خادمات در کشاورهای منتخاب عضاو اپاک بادلیل
فرسودگی تجهیزات و عدم به روز شدن پیشرفت تکنولوژیکی ،انرژی زیادی را مصرف میکند .از
آنجاییکه اغلب در این کشورها میزان تغییر افزایشی تولید ناخال

داخلای نسابت باه میازان تغییار

افزایشی مصرف انرژی ،کمتر است ،کارآیی مصرف انرژی پاایین و شادّت انارژی آنهاا در ساطح
با یی قرار دارد.
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