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 چکیده

باه افازایش در مصارف     درنتیجاه رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصاادی،  
 رساد یما مالی است. لذا به نظار  توسعۀ بازارهای . از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون شودیمانرژی منجر 

 رابطاۀ میاان  مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال داشته باشد. این مقاله به بررسی توسعۀ بازارهای بسط و 
( در GMMمای  یافتاه    پنل پویا و روش گشاتاورهای تع  یهادادهو مصرف انرژی با استفاده از توسعۀ مالی 

متغیّار   کاه هنگاامی  دهناد یم. نتایج نشان پردازدیم مدتکوتاهدر بلندمدت و  ککشورهای منتخب عضو اپ
به همراه سایر متغیّرهای توضیحی تولید ناخاال  داخلای، شاّدت انارژی و نارّ تاوّرم در مادل        توسعۀ مالی 

باازار ماالی، تولیاد     توساعه اثر مثبات و معناادار   تخمین زده شده، حضور داشته باشد، نتایج برآوردها، وجود 
ناخال  داخلی و شاّدت انارژی و همیناین، اثار منفای و معناادار نارّ تاوّرم را بار مصارف انارژی ها  در             
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  151  و مصرف انرژي در کشورهاي منتخبتوسعۀ مالی ۀ میان رابطبررسی 

  .استانرژي کشورهاي مورد بررسی نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف 
  

  .، مدل پنل پویاتوسعۀ مالیانرژي،  مصرف :کلمات کلیدي
  JEL:Q54,E33 بندي طبقه

  
  مقدمه

ــاال   يمنــد بهــره ــهاز رشــد اقتصــادي ب ــه    ازجمل ــی اســت کــه همــواره مــورد توج اهــداف مهم
نیل بـه ایـن هـدف، متـأثر از عوامـل و متغیرهـاي       . اقتصادي جوامع قرار داشته است گذاران سیاست

یکی از ارکـان زنـدگی بشـریت و تکامـل کشـورها،       عنوان به يبسیاري است، که در آن میان، انرژ
نقش مهمی را در طرف  يانرژ اقتصاددانان معتقدند که، اکثر .است اي یژهو تاهمی جایگاه و يدارا

از عوامـل مـؤثر در    یکـی  عنـوان  بـه  يتقاضـا، انـرژ   یـدگاه از د. کند یمفا یاقتصاد ا يقاضاعرضه و ت
اقتصـاد   عرضـه تشان مطرح بوده و از طرف یردن مطلوبکثر کحدا ي، براکنندگان مصرفمات یتصم

 و یار، نقـش اساسـ  کـ  يرویـ ه و نیسـرما  نظیر موجـودي د یتول يها نهادهر ی، به همراه ساتواند یمز ین
اقتصـادي   توسـعه خود رشـد و  ، در ضمن. درافزایش سطح تولید و رشد اقتصادي داشته باشد یمهم

همچنین، یکـی دیگـر از عوامـل مـؤثر     . آمده نیز، عاملی است براي افزایش تقاضاي انرژي به وجود
ی در  نظام مالی بر رشد اقتصادي،  هـر کشـور دارد  عملکـرد کـالن اقتصـادي     است، که نقـش مهمـ .

بــه  انــدازها پــسی کارآمــد و توســعه یافتــه، از طریــق خــدمات مــالی بهتــر و تبــدیل  بازارهــاي مــال
 .منجر به نرخ رشد اقتصادي بـاالتر شـوند   توانند یمهزینه،  ینتر مناسببا  گذاري یهسرما يها فرصت

 درمطـرح   از عوامـل  یکـی  عنوان بهو تقاضاي انرژي،  توسعۀ مالی ، بررسی ارتباط میان ترتیب ینبد
بخـش   هـاي  سیاستبه تبیین  تواند یمو  است، ضروري و قابل توجه ياقتصاد رشد و توسعهیند فرآ

شده  یزير برنامهالزم جهت دستیابی به رشد اقتصادي مطلوب و  هاي گذاري یاستسانرژي و انجام 
  )Ebrahimi et al., 2012( .کمک مؤثري کند

ی و مصرف انـرژي، در کشـورهاي   مال توسعۀ بازارهاي حاضر، بررسی ارتباط میان  مقالههدف 
ایـن کشـورها،   . اسـت عربی، ایران، عربستان سـعودي و کویـت    متّحده؛ امارات کمنتخب عضو اپ

خاورمیانـه هسـتند و رقبـاي یکـدیگر در صـادرات نفـت و        منطقـه ذخـایر نفتـی    تـرین  بزرگداراي 
پنـل پویـا و روش    يهـا  دادهاسـتفاده از   منظـور بـا   ینبـد  .شـوند  یمـ مشتقّات آن به جهان، محسوب 
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   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   152

 توسعۀ مـالی  و بلندمدت میان  مدت کوتاه، مقاله به بررسی روابط GMM(1(گشتاورهاي تعمیم یافته 
الزم بـه   .پردازد یممیالدي  2000 -2011زمانی  بازهطی  و مصرف انرژي، در کشورهاي مورد نظر

نـه، از ایـن منظـر اسـت     ین زمیحاضر نسبت به مقاالت انجام شده در ا مطالعهذکر است که نوآوري 
و مصـرف انـرژي در    توسـعۀ مـالی   و بلندمـدت میـان    مـدت  کوتـاه که، این مقاله به بررسی روابـط  

عربی، ایران، عربستان سعودي و کویت، با استفاده از  متّحده؛ امارات ککشورهاي منتخب عضو اپ
مـیالدي   2000 -2011ی زمان بازه، طیGMM( (پنل پویا و روش گشتاورهاي تعمیم یافته  يها داده

بـا یکـدیگر و    ککشـورهاي منتخـب اپـ    توسـعۀ مـالی   وضـعیت   یسـه مقابراي  در ضمن، پردازد یم
بـدین شـکل صـورت     يا مطالعـه  حـال  تابـه ه کـ میانگین جهانی، از مدل موریس استفاده خواهد شد 

  .نگرفته است
در ادامه، در بخش دو به بیان مبانی نظري، بخش سه، مروري بـر مطالعـات انجـام شـده، بخـش      

با یکدیگر و میانگین جهانی با  ککشورهاي منتخب عضو اپ توسعۀ مالی وضعیت  یسهمقاچهار، به 
نتـایج تجربـی بـرآورد مـدل و      ارائهاستفاده از مدل موریس، بخش پنج، تصریح مدل، بخش شش، 

  .خواهد پرداخت گیري یجهنتبه بخش هفت، 
  

  مبانی نظري
  مبانی نظري پیرامون ارتباط میان مصرف انرژي و رشد اقتصادي

، رشـد اقتصـادي  و  يمصـرف انـرژ   يرهـا ین متغیارتباط ب در خصوص ،اقتصاد کالن در ادبیات
در  يانـرژ  ه،کـ  کند یم یانب معروف است،2رشد یهفرضه به ک اول  یهفرض. مطرح است چهار فرضیه

 رشـد اقتصـادي  د و یـ ش سـطح تول یمنجربه افزا تواند یمد، یاز عوامل تول یکی عنوان بهد یند تولیفرآ
، Stern (2000) ،Lee, C. & Chang (2004)، ازجملهبرخی از اقتصاددانان  يها مقالهنتایج . گردد

Lee, C. & Chang (2007) ه  دهنده نشانه، دو. باشد یماین فرضیدیدگاه وجود  براساس این فرضی
بیـان   Nair & Ayres (1984)هماننـد  3در دیدگاه اول، اقتصاددانان بـوم شناسـی اکولوژیـک   : دارد

________________________________________________________________ 

1- Generalized Method of Moments 
2- Growth Hypothesis 
3- Ecological 
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  153  و مصرف انرژي در کشورهاي منتخبتوسعۀ مالی ۀ میان رابطبررسی 

عامل رشد است، بطوریکه از نظر آنهـا   ینتر مهمکه در مدل بیوفیزیکی رشد، انرژي تنها و  کنند یم
) Stern,2004(ز دارنـد هستند که براي استفاده بـه انـرژي نیـا    يا واسطهنیروي کار و سرمایه، عوامل 

 Berndt (1978) & Denison(1985)مربوط به اقتصاددانان نئوکالسـیک ماننـد    دوم اغلب یدگاهد
، بطـور  گـذارد  یمـ ري کـه بـر نیـروي کـار و سـرمایه      یاست که آنها معتقدنـد، انـرژي از طریـق تـأث    

 ییجو صرفهمربوط به  یا فرضیه دوم یهفرض. )Stern, 1993(. غیرمستقیم بر رشد اقتصادي مؤثر است
اهش مصـرف  کـ درجهـت   يانـرژ  ییجـو  صـرفه  هـاي  یاستس ه،کن موضوع است یا انگریب 1يانرژ
 دیـ تول یشافـزا  گـر، یبه عبارت د. ندارد رشد اقتصاديو  دیوس بر تولکمعیر تأث اتالف آن، و يانرژ

ــ  مطالعــات برخــی از  یجنتــا .گــردد ي مــیانــرژ مصـرف ش یبــه افــزا منجــر یقــیحق یناخـالص داخل
 ،  Aqeel & Butt (2001) ،Morimoto (2004) &Hope، Ang (2008)؛ ازجملـه اقتصـاددانان  

Mustascu et al,. (2011) ه را نشانکـه،  کنـد  یمـ بیـان   2ییخنثـا  یهفرضـ . دهند یم، تأیید این فرضی 
 و يمصرف انرژ يرهاین متغیب یعلّ رابطهچ یه دارد و دیتول بر يزیناچ و كاند ریتأث يانرژ مصرف

ـ  3بـازخورد  یافرضـیه ارتباط متقابل  یهفرضبراساس . ندارد وجود یناخالص داخل دیتول  ی، ارتبـاط علّ
مطالعـات برخـی از    هـاي  یافتـه . باشند یکدیگر میمل کم داشته و وجود ریمتغ ن دوین ایب يا دوطرفه

 Yang (2000) ،Glasure (2001) ،(2009) Sinha ،ESSO (2010)، (2011)؛ ازجملهاقتصاددانان 
 Belke ه را نشانه بـه رونـد رشـد اقتصـادي و صـنعتی شـدن        . دهند یم، رسیدن به این فرضی با توجـ

موجـب تعامـل ایـن     ،روزافزون به انرژي یوابستگ ،ي اخیرها دهه طیهان اکثرکشورهاي مختلف ج
وابسـته بـه    ،اقتصـادي  توسـعه و سرعت در روند رشـد و   گردیدهاقتصادي  يها بخشبخش با سایر 
موجـب  نیـز،   جهـان آمـده در   بـه وجـود  اقتصـادي   رشـد  طرفی، از .است شده انرژي سطح مصرف

ه بـر    ینبنـابرا  .است گردیدها و مصرف انرژي ضافزایش تقا انـرژي  متقابـل،   ارتبـاط  یهفرضـ ، بـا تکیـ
قاضـاي انـرژي   ت كمحرّعامل  منزلهاقتصادي، به  توسعهو همچنین رشد و اقتصادي  توسعه زیربناي

  . شود یمتلقی 
  

________________________________________________________________ 

1-Conservation Hypothesis 
2-Neutrality Hypothesis 
3-Feedback Hypothesis 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   154

  و رشد اقتصادي توسعۀ مالی مبانی نظري پیرامون ارتباط میان 
سـاختار  کـه   شـود  یمـ  لیتشـک  مـالی  و واقعـی  دوبخـش  از هرکشوري اقتصاد نظام ی،طورکلّ به
ت فعالو  نهادهـا  یرندهدربرگاز این نظام،  اي یرمجموعهز عنوان به1مالی ایـن    .اسـت مـالی   هـاي  یـ طـی
طـرف   از مقـرّرات مشـخص،   سـرمایه در چـارچوب قـوانین و    و اعتبارات ،وجوه مالی، هاي یتفعال

 يیاکســر منـابع  کمبـود سـرمایه بــه طـرف متقاضـیان کـه بــا      پـول و  صــاحبان کننـدگان،  انـداز  پـس 
 مبادلــه هــاي مــالی یــیدارادرواقــع، در بازارهــاي مـالی،   .یابــد یمـ جریــان  هســتند، اندازمواجــه پـس 

 .رخ داده باشد توسعۀ مالی بازارهاي مالی مثبت خواهد بود که،  ردکوعمل ییآارکزمانی 2.شوند یم
 مختلفـی  داراي ابعـاد  توسعۀ مالی . است ساختار مالیو بهبود روند پیشرفت به معناي  3مالی  ۀتوسع

 گـذاري  یاسـت ساست که عبارتند از توسعه در بخش بانکی، بخش مالی غیر بانکی، بخش پـولی و  
طور چگونگی مقرّرات و نظارت بانکی، محیط نهادي جامعه، درجه بـاز بـودن بخـش    پولی و همین

توسـعۀ  ارتباط میـان   درباره). Dadrgar & Nazari, 2009(یبه خدمات مال یل دسترسیمالی و تسه
  :ن وجودداردکچهارحالت مم یو رشد اقتصادي، به لحاظ تجرب مالی 
علّـت   رشـد اقتصـادي   -2) 4دیدگاه راهبـري عرضـه  . (باشد يرشد اقتصادعلّت  مالی  توسعه -1

بصـورت همزمـان بـر     توسـعۀ مـالی   رشـد و   -3).  5تقاضـا  يرو دنبالـه دیـدگاه  (باشـد   توسعۀ مـالی  
 ,Motameni(ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، هیچ توسعۀ مالیرشد و  -4. یکدیگر اثرگذار باشند

2009.(  
رشد اقتصادي داللت دارد، بـدین   توسعۀ مالی بهعلّی از سمت  رابطهدیدگاه راهبري عرضه، بر 

بـا تسـهیل    توانـد  یم کارآمد یمال هاي یستمس يها تیفعال شیافزا ،توسعۀ مالیمعنی که، در راستاي 
 يهــا فرصــتمربــوط بــه آن، شناســایی  هــاي ینــههزکاالهــا و خــدمات وکــاهش  مبادلــهتجــارت و 

 ،کسـ یر تیریمـد وجوه، توزیع و  از طریق کسب اطّالعات و تعیین قیمت سرمایه و گذاري یهسرما
ماشـین آالت و   خریـد  يبـرا  ،انـدازها  ساز طریـق جـذب پـ    الزم نقـدینگی  تـأمین و  اعتبـار  عرضه

________________________________________________________________ 

1-Financial Structure 
2-www.tse.ir 
3-Financial Development 
4-Supply –Leading 
5-Demand – Following 
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  155  و مصرف انرژي در کشورهاي منتخبتوسعۀ مالی ۀ میان رابطبررسی 

 خصـوص  بـه با سودآوري و ارزش افـزوده بـاال،    گذاري ي سرمایهها پروژهتجهیزات مورد نیاز براي 
، موجـب افـزایش   مصـرفی  خـدمات  و خریـدکاال  بـه  کمـک نـین بـا   براي بخش خصوصـی و همچ 

منـابع،   ینـه بهموجـب تخصـیص    توانـد  یمـ نقدینگی شده که در کنار کاهش ریسک مربوط به آن، 
 یباشدکه دسترسـ  يگونه ا به توسعۀ مالی و در نهایت رشد اقتصادي گردد و اگر  ها گذاري یهسرما
درآمـدي   يکـاهش فقـر و نـابرابر    توانـد منجـر بـه    یمـ نکنـد،   محدود یمال يبه بازارها را ریفق افراد

و  یابـد  یمـ  کـاهش  یخارج یمال نیتأم موانع ،یافته توسعه، با وجودیک بازارمالی ینهمچن .زگرددین
، کـه از  گـردد  یمـ  فـراهم  با سرعت و کـارآیی بـاال،   1مستقیم خارجی گذاري یهسرماشرایط جذب 
 توانـد منبـع   یمـ مـدیریتی   يهـا  مهارتاي بین المللی و انتقال بابازاره ارتباط نولوژي،کطریق انتقال ت

اثـري   يدارا داخلـی،  گذاري یهسرماکارآمدي براي انباشت سرمایه بوده و با اثرگذاري بر کارآیی 
به این نکته ضروري است که، موضوع مهم در این میان، بحـث   توجه .اقتصادي باشد رشد مثبت بر

 ،توسـعۀ مـالی   يا جامعـه  در اگـر ارآیی سرمایه است، بدین معنی که بر افزایش ک توسعۀ مالی تأثیر 
ه، بـه  یسـرما  ییاراکـ منظـور از  (به افزایش کارآیی سرمایه  منجر اما کاهش دهد پس انداز را حجم

 .افـزایش دهـد   را توانـد رشـد اقتصـادي    یم ،شود) باشد یممولد اقتصاد  يهاآن در بخش يریارگک
 & Schumpeter ، Levine (1969), Ross (1934) ؛ازجملـه مطالعات برخی از اقتصاددانان  یجنتا

Zervos ،McKinnon (1973),.& Shaw ،Fas, & Abma (2003). ،بـر   توسـعۀ مـالی    یرتأث ییدتأ
ـ     يرو دنبالهدیدگاه . دهند یمافزایش کارآیی سرمایه را نشان  رشـد   از یتقاضـا، برجهـت ارتبـاط علّ

 تقاضـا  افـزایش  آن تبـع  و بـه رشـد اقتصـادي   ه، ک ن معنییدارد، بد داللت توسعۀ مالی  بهاقتصادي 
؛ ازجملـه برخی از اقتصاددانان . نماید یم را فراهم مالیي بازارها گسترش ینهزم مالی، خدمات يبرا

Robinson (1952) ،Jung (1986)، (2007)  Ang & McKibbin     در مطالعـات خـود بـه ایـن ،
بـه   ياقتصـاد  رشـد  و توسـعۀ مـالی    رابطهکند که  یمبیان  Patrick  (1966) .اند یافتهدیدگاه دست 

 یـده پداقتصـادي،   توسعهه یمراحل اول که در یمعن ینبد .دارد یبستگ شورکهر یافتگی توسعهدرجه 
عرضـه   يراهبـر  یـده پدج یتـدر  بـه  ،ياقتصـاد  توسـعه روند  ادامه در یعرضه برقراراست ول يراهبر

عالوه بر این دو دیگاه، دیـدگاه  . گردد یممسلّط  تقاضا يرو دنباله یتاً پدیدهنهاو  ددگر یممرنگ ک

________________________________________________________________ 

1-Foreign Direct Investment 
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 رابطـه دگاه، یـک  یـ ن دیـ براساس ا .تقاضااست دگاه عرضه ویب دکیدیگري نیز وجود دارد که تر
برخـی از  . کننـد  یمـ و رشد اقتصـادي یکـدیگر را تقویـت     توسعۀ مالی علّی دو طرفه وجود دارد و 

  King. & Levine (1993)، (1995) De Gregorio&. Guidotti.، (2000)ازجملـه؛  اقتصـاددانان  
Allen, Donald & Ndikumana دیدگاه آخـر نیـز برمسـتقل بـودن ایـن      . داراي این دیدگاه هستند

دارد  دکیتقاضـاتأ  يرو ودنبالهعرضه  يدیدگاه راهبر هردو دومتغیرنسبت به یکدیگر و عدم پذیرش
جایگـاه کـوچکی در رشـد     تواننـد  یمـ که، بازارهاي مالی در بهترین وضـعیت خـود    کند یمو بیان 

گرفتـه   بطورکلّی مطالعات صـورت . در این گروه است Lucas(1988) مقاله .اقتصادي داشته باشند
بـه   نتـوا  ینم، يرشداقتصاد و توسعۀ مالی ارتباط میان  ازآن داردکه در مورد یتحکا دراین راستا،

دادن  نشـان  يانتخـابی بـرا   يهـا  شـاخص باتوجه به اینکـه   بلکه یافت، جامع دست ينوعی جمع بند
 یا توسعه و درحال ،یافته توسعه يردیف کشورها مورد مطالعه در کشور چگونه بوده و توسعۀ مالی 

سـتم  یک سیـ بـه ذکـر اسـت کـه،      الزم .فقیربوده باشد، به نتایج متفاوتی خـواهیم رسـید   يکشورها
بـراي نمونـه در برخـی از     .ل خواهـد کـرد  یتسـه  رای ستم مـال یات سیح، عملیصح کارکرد با یقانون

تمایل چندانی به افزایش وام ندارند زیرا، سیستم قضـایی ناکـارا    ها بانککشورهاي در حال توسعه، 
ــا نهادهــاي سیاســی و   ــانع بازپرداخــت مناســب وام  ی ــاداري فاســد، م ــد یم  ,Zera neJad)گردن

Hoseinpour, 2013) . ،نی بیشتر باشد، همچنینم کشور از میزان معیانـدازها  پس بازدهاگر نرخ تور 
ــاهش  ــک ــد و  یم ــاي  یاب ــعۀ بازاره ــد      توس ــادي خواه ــد اقتص ــر رش ــري ب ــت کمت ــار مثب ــالی، آث م

  ).Hadian & Eizadi, 2013(داشت
  

  نهادهاي مالی بندي یمتقس
ـ  دیسررسـ  لیـ ازقب متفـاوتی  ارهـاي یمع به هباتوج مالی بازارهاي يبنـد  طبقـه  قابـل  ،مـالی  داتتعه 

بـازار  ( مـدت  کوتاهد یبا سررس یمال هاي ییدارابازار دو به مالی يبازارها ر،ایمع این یهبرپا .باشند یم
 تمرکـز  .شـوند  یمـ  بنـدي  یمتقسـ ) هیبـازار سـرما  (دبلندمدت یمالی با سررسـ  هاي ییدارابازار  و) پول

 هـاي  یژگیومالی جانشین نزدیک به پول با  هاي یگر دارایید وپول  بازارپول، داد و ستدفعالیت در 
ارزش اسـمی زیـاد    و ینقدشـوندگ  بودن ریسک عدم پرداخت، كیک سال، اند از کمتر سررسید

 ينهادها ینتر مهم ازتجاري،  يها بانک؛ازقبیل بانکی مالی هاي یگر واسطهد و يمرکز بانک .است
یـک   از بیشـتر  سررسـید  مـالی بـا   يابزارها بازارسرمایه به بازار داد و ستد. آیند یم شمار به بازارپول
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مـالی   يهـا  موسسـه بخـش، بازارهـاي سـهام،     یـن ا .شود یماطالق  بدون سررسید هاي ییدارا وسال 
بازنشسـتگی را در بـر    يهـا  صـندوق بیمـه و   يهـا  شـرکت ، بازارهاي اوراق بهادار، يا اجارهرهنی و 

   (Dadgar & Nazari, 2009) .گیرد یم
بخـش   ؛باشـند  یمـ  1بـازارمحور ه بـوده و اصـطالحاً   یسـرما  بـازار  یـه پا بـر ه کـ  یمـال  يها نظام در

 ننـدگان، کپـس انداز  و بازار مالی را در اختیـار دارد  عمدهسهم  بورس،غیربانکی و بخصوص بازار 
ارائـه   یمنـابع مـال   یمتقاضـ  يبه واحـدها د اوراق قرضه، سهام و غیره، یخود را از راه خر یمال منابع

 بـازار  یـه پا بـر ه کـ  یمـال  يها نظام در .موسوم است زیم نیمستق يه گذاریوه به سرماین شی، اکنند یم
را در  يانحصارنقش  تقریباً ها بانک؛ باشند یم2محور کبان اصطالحاً بوده و ها بانکپول بخصوص 

 بـه سیسـتم   يزیـاد  ودحـد  تـا  مالیشـان  نیاز مینأت يراب ها شرکتشته، بطوریکه بر عهده دابازار مالی 
 يهـا  بخـش الت بـه  یتسـه  ارائـه ، اقـدام بـه   هـا  بانـک  واسـطه به  اندازکنندگان پسو  اند وابسته بانکی

 درمراحـل  .غیر مستقیم نیـز موسـوم اسـت    گذاري یهسرماشیوه به  ینا ،کنند یم یعموم و یخصوص
 يبعد درمراحل، است یداخل یمال ینتأم ،ها بنگاه بودجه یاصل منبع ،کشورها اقتصادي توسعه یهاول

ت و اسـ  برخـوردار  يشـتر یب تیـ اهم از کیبان اعتبارات قیازطر یرونیب یمال ینتأم ،اقتصادي توسعه
. خواهندداشـت  عهدهر ب را يمحور نقش) وسهام قرضه اوراق(کیربانیغ یمال يبازارهاپس از آن، 

 رشد یکدیگر با همگام، سرمایه بازار و پول بازار نهادهايرخ دهد و  توسعۀ مالی بدین ترتیب، اگر 
داشـته   رشد اقتصـادي  درنتیجه و ها گذاري یهسرمای در مستقیم نقش توانند یم، کنند حرکت و یافته

 ریـ نظ مشـکالتی  بـروز  بـه  منجـر ، سـرمایه  و بـازارپول  يتراز هم و هماهنگی عدمباشند و در مقابل، 
بـاالي تـورم از رشـد بلندمـدت      يهـا  نرخخواهد شد، که  متوردنبال آن ه ب و نقدینگی باالي حجم

  .کند یماقتصادي جلوگیري 
  

  توسعۀ مالی مبانی نظري پیرامون ارتباط میان تقاضاي انرژي و 
ــرژي   ــه تقاضــاي ان ــوط ب ــان مطالعــات مرب ــرآن،   و در می برخــی از اقتصــاددانان عوامــل مــؤثر ب

________________________________________________________________ 

1-(Anglo – Saxon Model Market – Oriented) ساکسون-الگوي بازار محور آنگلو   

2-(Bank – Oriented Model) الگوي بانک محور    
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بـر تقاضـاي انـرژي مـؤثر      توانـد  یم توسعۀ مالی که عامل  کنند یم اشاره، Karanfil (2009)ازجمله
بـازار   توسـعه راهبري عرضـه، معتقـد اسـت که؛    یهفرض، با قبول Sadorsky, (2010), (2011). باشد

غیرمسـتقیم،   جنبـه از . باشـد  یمـ بر مصـرف انـرژي تأثیرگـذار     مستقیم و غیرمستقیم یوهشمالی از دو 
، هـا  بنگـاه سـپس  . آورنـد  یمـ فـراهم   هـا  بنگـاه را بـراي   تر ارزانو  تر آسانمالی  بازارهاي مالی، منابع

 واحدهاي تولیدي خـود را از طریـق اسـتخدام بیشـتر کارکنـان و خریـد ماشـین آالت و تجهیـزات        
 يهـا  فرصـت و  گـذاري  یهسـرما  هاي یتفعالبازار مالی،  توسعهبنابراین، با افزایش . دهند یمگسترش 

امر موجب، افـزایش تولیـد و درآمـد ملـی شـده و       ینا .رگران افزایش خواهد یافتاشتغال براي کا
مستقیم نیز، بازارهـاي مـالی از طریـق تسـهیل      جنبهاز . یابد یمبدنبال آن، تقاضا براي انرژي افزایش 

به منابع مالی شـده و   ترشان آسانو خانوارها، باعث دسترسی  کنندگان مصرفتأمین اعتبارات براي 
کـه   بدین ترتیب، تقاضا براي کاالهـاي بـادوام مصـرفی   . دهند یممحدودیت بودجه آنها را کاهش 

 يهـا  فـرآورده که قدرت حرکت خـود را از   ها لیاتومبمانند؛  کنند یممعموالً انرژي زیادي مصرف 
ماشین لباسشویی، یخچال،  ،شوند یممحصوالت انرژیگرم یا سرد  لهیبوسکه  ها خانه، رندیگ یمنفتی 

بر تقاضاي کلّ انرژي اثر گذاشته  تواند یم، که در نهایت، این موضوع ابدی یمافزایش  رایانه و غیره
  .دهد و به صورت مستقیم، تقاضا براي مصرف انرژي را افزایش

  
  مروري بر مطالعات انجام شده

 Ebrahimi & Almoradiداخلی؛  مطالعهدنبال تعیین عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژي، دو ه ب

نتایج هر دوي این . اند دادهمالی را بر مصرف انرژي مورد بررسی قرار  توسعۀ بازارهاي اثر  (2012)
بر مصرف انرژي در کشورهاي مـورد بررسـی اسـت، بـه      توسعۀ مالی مطالعات حاکی از، اثر مثبت 

 توسـعۀ بازارهـاي    "ت عنـوان  تحـ  يا مقالـه در  Ebrahimi & Almoradi (2012)این صورت کـه،  
ترکیبـی و   يهـا  داده، بـا اسـتفاده از الگـوي    "هشـت  يدمالی و مصرف انرژي در کشورهاي گـروه  

و مصـرف   توسعۀ مـالی  بخش بانکی و بازار سهام، به بررسی ارتباط میان  توسعۀ مالی  يها شاخص
، کـه نتـایج   انـد  پرداختـه مـیالدي   1988-2008 زمـانی   بـازه در  هشت يدانرژي در کشورهاي گروه 

تـر بـودن ضـرایب    مـالی بـر مصـرف انـرژي و بـزرگ      توسـعۀ بازارهـاي   ، تـأثیر مثبـت   دهنـده نشان 
 Asadi & Esmaeili (2013)همچنـین،  . باشـد  یمـ بازار بـورس   توسعهبانک از  توسعه يها شاخص

، "در ایـران   توسـعۀ مـالی  پویا میان مصرف انرژي و  رابطهبررسی وجود  "تحت عنوان  يا مقالهدر 
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 يهـا  وقفـه خودرگرسیون برداري با  يها مدلو کاربرد آن در  ها کرانهبا بکارگیري رهیافت آزمون 
بخش بانکی، به وجود اثر مثبت  توسعۀ مالی ، آزمون علیت گرنجري و شاخص ) ARDL(توزیعی 

در . انـد  افتـه یدسـت   1349-1391زمانی  دورهمالی بر مصرف انرژي در ایران طی  توسعۀ بازارهاي 
 Sadorsky, (2010), (2011)میان مطالعات خارجی انجام شده در این زمینه نیز، تنها در مطالعـات  

بـازار بـورس    توسعۀ مـالی  شاخص  عنوان بهاز حجم معامالت بازار بورس به تولید ناخالص داخلی 
، تنهــا از یتوســعۀ مــالســطح  یــريگ انــدازهاســتفاده شــده اســت و در مــابقی مطالعــات، بــه منظــور  

بـانکی ناشـی از    هـاي  یـی دارا؛ میـزان  ازجملـه بخـش بـانکی    توسـعۀ مـالی   مربـوط بـه    يها شاخص
ــا ســپرده ــش       يه ــه بخ ــه شــده ب ــانکی ارائ ــارات ب ــزان اعتب ــی و می ــد ناخــالص داخل ــه تولی ــولی ب پ

حاکی از آن است که، به غیـر   یجنتا .استفاده شده است) درصد از تولید ناخالص داخلی(خصوصی
و مصرف انـرژي روي   توسعۀ مالی نقش "با عنوان Atyab  Doaa Salmanai &.(2014)مطالعهاز 

، که به استفاده از مـدل تصـحیح خطـا و    "رشد اقتصادي چیست؟ شواهد از کشورهاي شمال آفریقا
و تـونس،   مصـر  آزمون علیت گرنجر براي بررسی ارتباط میان این دو متغیر در سه کشـور الجزایـر،  

 بر مصـرف   توسعۀ مالی اثر منفی  دهندهو نتایج آن، نشان  اند پرداخته 1980-2010زمانی  دورهطی
 توسعۀ بازارهاي انرژي در مصر است، نتایج مابقی مطالعات انجام شده در این زمینه، مؤید اثر مثبت 

ن مطالعات در ای ینتر مهممالی بر مصرف انرژي در کشورهاي مورد بررسی است، که در ارتباط با 
میالدي شـهباز و لـین و همچنـین، تانـگ و تـان اشـاره کـرد،         2012به مطالعات سال  توان یمرابطه 

موجـب   توسـعۀ مـالی   آیـا  "تحـت عنـوان    يا مقالـه در  Shahbaz & Lean   (2012) کـه  بطـوري 
اسـتفاده از تکنیـک    بـا  ،"؟ نقش صنعتی شدن و شهرنشینی در تونسشود یم افزایش مصرف انرژي

 ،تبلندمد طرفهو معلولی دو  تعلّ رابطهالگوي خودرگرسیونی و آزمون علیت گرنجري به وجود 
. انــد افتــهیدســت  1971-2008زمــانی  دورهدر تــونس طــی انــرژي، و مصــرف  توســعۀ مــالی  انیــم

ارتبـاط میـان مصـرف انـرژي، رشـد       "تحـت عنـوان    يا مقالهدر  Tang &  Tan (2012) همچنین،
اسـتفاده   بـا  ،"در مالزي توسعۀ مالی مستقیم خارجی و  گذاري یهسرمااقتصادي، قیمت نسبی انرژي، 

علّیـت   رابطـه و همچنـین، آزمـون علّیـت گرنجـري، بـه وجـود        ها کرانهاز روش یوهانسن و آزمون 
  . اند یافتهدست  1972-2009طی دوره زمانی مالزي در  توسعۀ مالی گرنجري بین مصرف انرژي و 
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با یکدیگر و میـانگین جهـانی بـا     کمنتخب عضو اپ کشورهاي توسعۀ مالی وضعیت  یسهمقا
  )Morris, 1997( استفاده از مدل موریس

بـازار   ینـده نما عنـوان  بهبازار پول، بخش بانکی را  توسعهدر این مقاله به منظور بررسی وضعیت 
شاخص در این رابطه که عبارت است از؛ نسبت اعتبـارات بـانکی    ینتر مهمپول در نظر گرفته و از 

همچنـین، بـراي   . ارائه شده به بخش خصوصی، درصد از تولید ناخالص داخلی، استفاده شده اسـت 
ظـر گرفتـه و از   بازار سرمایه در ن یندهنما عنوان بهبازار سرمایه، بازار سهام را  توسعهبررسی وضعیت 

ت یـا        الیـدو شاخص نسبت ارزش کلّ معامالت بازار سهام به تولید ناخـالص داخلـی، کـه معیـار فع
 بـازده بازار سـهام، کـه میـزان     شدهنقدینگی بازار بورس است و همچنین، گردش مالی سهام مبادله 

ه لک). Ebrahimi & Alemored, 2012(، اسـتفاده شـده اسـت   دهـد  یمـ ایـن بـازار را نشـان     ایـن   یـ
  .گردآوري شده است 1بانک جهانی يها گزارشبراي کشورهاي مختلف از  ها شاخص

  
  2000- 2012در بازه زمانی  توسعۀ مالی  يها شاخصمتوسط ): 1(جدول

نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به 
تولید  درصد ازبخش خصوصی 

 2ناخالص داخلی

گردش مالی سهام 
بازار  شدهمبادله 

 3سهام

کل معامالت نسبت ارزش 
به تولید ناخالص  بازار سهام

 4داخلی
 کشور

51,9 59,5 21,8 
حده امارات متّ
 عربی

 ایران 3,5 20,4 46,2

 عربستان سعودي  4/115 9/128 9/33

 کویت 60,2 61 58,7

 جهان 5/119 142 1/80

 WorldDevelopment Indicators, World Bankمنبع :  

  

________________________________________________________________ 

1-World Development Indicators, World Bank ( 2012-2000 ). 
2-Domestic Credit to Private Sector by banks (% of GDP) 
3- Stocks Traded, Turnover Ratio(%) 
4- Stocks Traded,Total Value (% of GDP) 
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در تمـامی کشـورهاي منتخـب عضـو      توسـعۀ مـالی    يها شاخص، متوسط )1(با توجه به جدول
بنابراین چنین اسـتنباط  . هستند تر یینپامیالدي، از میانگین جهانی  2000 -2012 يها سال، طی کاپ
. باشـد  ینمـ کشـورهاي مـذکور در مقایسـه بـا کـلّ دنیـا مناسـب         توسعۀ مالی که، وضعیت  شود یم

 يبنـد  رتبـه و  ککشورهاي منتخـب عضـو اپـ    توسعۀ مالیوضعیت  تر یقدقولیکن، به منظور بررسی 
در ارتباط . پردازیم یم (Morris, 1997) آنها با توجه به میانگین جهانی، به استفاده از مدل موریس

غیرهاي کشورهاي مختلف از لحاظ مت يبند رتبه يها روشبا علّت انتخاب این روش در مقابل سایر 
سـطح جهـانی    بیان کرد که، هم جدیدترین الگوي رسـمی اسـتفاده شـده در    توان یممورد بررسی، 

مختلف ومتنـوع را دارا اسـت    هاي یاسبامق یزير برنامههم اینکه، قابلیت استفاده درفضاهاي  است و
نـواحی   يدبنـ  درجـه نیـز، از ایـن الگـوبراي     UNDP(1(عمران سازمان ملل متّحـد   برنامههمچنین،  و

ایـن روش، بـا    براسـاس  ).Hoseinzade, 2001(ازلحاظ شاخص توسعه انسانی استفاده کرده اسـت  
مـورد   توسعۀ مالی ، ابتدا شاخص ناموزون موریس هر کشور براي هر شاخص )1(استفاده از فرمول
  .شود یمبررسی، محاسبه 

퐼푗푖 = 	 	
	 	

       )1 (                                       
Iji  = توسعۀ مالی شاخص ناموزون موریس براي شاخصi  کشور(در منطقه (j .  

Xji  =توسعۀ مالی شاخص  رمقداi  در کشورj .  
Max Xji  = توسعۀ مالی حداکثر مقدار شاخصi در بین کشورها.  
Min Xji  = توسعۀ مالی حداقل مقدار شاخصi در بین کشورها.  

در  ناموزون موریس کشـورها  يها شاخص، با استفاده از نسبت، جمع )2(سپس مطابق با فرمول 
، میـانگین شـاخص   توسـعۀ مـالی   يهـا  شـاخص مورد بررسی بـه تعـداد آن    توسعۀ مالی هر شاخص 

  . گردد یمموریس هر کشور محاسبه 
n  = بکار گرفته شده توسعۀ مالی  يها شاخصتعداد.  

퐼푗 = ∑ )2        (                                                     
 توسعۀ مالی سپس، پس از کسرمیانگین شاخص موریس هر کشور از عدد یک، شاخص اصلی 

________________________________________________________________ 

1- The United Nations Development Programme 
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  .گردد یمهر کشور، محاسبه 
Dji = 1 – Ij )3                                                           (  

کشورها  توان یمکشور،  هر يبدست آمده برا توسعۀ مالی به شاخص اصلی  باتوجه در نهایت،
توسـعۀ  سطح بیشتر  وجود دهنده نشان ترباشد،بزرگ ،Djiبطوریکه، هرچقدرعدد .کرد يرا رتبه بند

  .در آن کشور نسبت به سایر کشورهاي مورد بررسی است مالی 
  

  2000- 2012تفکیک سیستم بانکی و بازار سهام در بازه زمانی  در حالت کلّی و به توسعۀ مالی سطح ): 2(جدول
 کشور سطح توسعه  مالی سطح توسعه  مالی سیستم بانکی سطح توسعه  مالی بازار سهام

0,24 39/0 29/0 
امارات متّحده 

 عربی

 ایران 08/0 27/0 0

 عربستان سعودي 62/0 0 93/0

 کویت 45/0 54/0 41/0

 جهان 1 1 1

 .محقّق يها افتهی: منبع

  
 توسـعۀ مـالی   میالدي، سطح  2000 -2012 يها سال، طی گردد یممالحظه ) 2(باتوجه به جدول

، کدر حالت کلّی و به تفکیک سیستم بانکی و بازار سهام، در تمامی کشورهاي منتخب عضـو اپـ  
. میانگین کلّ جهان، کمتر اسـت  کلّی و به تفکیک سیستم بانکی و بازار سهام توسعۀ مالی از سطح 

 توســعۀ مــالی ســطح  تــرین یینپــادر ایــن میــان، عربســتان ســعودي داراي بــاالترین و ایــران، داراي  
 تـرین  یینپـا وهمچنین، کشور کویت داراي باالترین و در مقابـل، کشـور عربسـتان سـعودي، داراي     

دلیـل کـه کشـور کویـت در     بـه ایـن   . سیستم بانکی در میان این کشورها هسـتند  توسعۀ مالی سطح 
عـراق بـه تأسیسـات نفتـی ایـن       حملهراستاي مقابله با مشکالت اقتصادي زیادي همچون، پیامدهاي 

اقتصادي  پیشنهادي صـندوق بـین المللـی پـول، کـه یکـی از        برنامهمیالدي، از 1990کشور در سال 
به سـطح مناسـبی   اخیر  يها سالبود، پیروي کرد، در  سازي یخصوص توسعهکلیدي آن،  يها بخش
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شـدید   بودجـه همچنین، کشور عربسـتان بـدلیل کسـري     1.بخش بانکی رسیده است توسعۀ مالی از 
  بـر  2007 -2009و بحـران مـالی جهـانی    1998 -1999 يهـا  سـال ناشی از کاهش قیمت نفت طـی ،

و اصـالحات   سازي یخصوصمختلف در راستاي گسترش جریان  هاي گذاري یاستسخالف اتّخاذ 
، بخوبی نتوانسته در اعطاي تسهیالت به بخش خصوصی، نسبت به سه کشور دیگر، عمـل  اقتصادي

بـازار   یـافتگی  توسـعه سـطح از   تـرین  یینپـا کشور در باالترین و کشور ایران، در  ینا درمقابل،. کند
 تـرین  بـزرگ تنها بازار بورس در این کشور،  عنوان بهبازار بورس تداول عربستان، . سهام قرار دارند

اولیه زیاد و نقدشوندگی بـاال   يها عرضهدر بورس عربستان، تعداد . زار بورس در خاورمیانه استبا
. خاورمیانه و آفریقاي شمالی اسـت  منطقهبازار سهام در  ینتر شوندهاست، به عبارتی این بازار، نقد 

 کهمچنین، علّت عملکرد ضعیف بورس ایران نسبت به بورس دیگر کشورهاي منتخـب عضـو اپـ   
در این مطالعه، عدم ثبات در مسائل اقتصادي، میزان بسیار کم حجم معامالت بازار سهام، وابستگی 

بنـابراین، سیسـتم    2.باشـد  یمزیاد در این بازار  هاي یسکراین بازار به نوسانات قیمت نفت و وجود 
و بـازار سـهام    تـر  یافتـه بانکی کشورهاي کویت، امارات و ایران، نسبت به بازار سهام آنهـا، توسـعه   

  .بیشتري برخوردار است یافتگی توسعه، از اش یبانککشور عربستان سعودي نسبت به سیستم 
  

  تصریح مدل 
؛ افزایش قابل توجه تعداد مشاهدات، لحاظ نمودن ازجمله، 3باتوجه به مزایاي الگوهاي پنل پویا

برآورد،  مف یا کاهش تورو حذ ها گروهمربوط به واحدها یا  هاي یوناهمگنمتغیرهاي حذف شده 
با درجه آزادي و کارآیی باالتر و همچنین، همخطی کمتر است،  تر یقدق هاي ینتخمآن،  یجهنتکه 
و مصـرف   توسـعۀ مـالی   و بلندمـدت میـان    مـدت  کوتـاه حاضر، به منظور بررسی روابـط   مطالعهدر 

ورهاي تعمـیم یافتـه   پنـل پویـا و روش گشـتا    يهـا  داده از ،کعضو اپـ در کشورهاي منتخب  انرژي
)GMM(4ه به مدل پیشنهادياستفاده و با توج Sadrosky (2010)مدل زیر ارائه شده است ،:  

퐿퐸  =훽 + 훽 	퐿퐼푁푇  + 훽 퐼푁퐹  + 훽 	퐿푆푣푎푙푢푒  +훽 	퐿퐶푟푒푑푖푡 + 훽 	퐿퐺퐷푃  
________________________________________________________________ 

1- www.IMF.org 
2- www.akhbarbank.com 
3- Dynamic Panel Models 
4- Generalized Method of Moments 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   164

+훽 	퐿퐸  + Vi + Ut + Ɛit      )4                                                                                 (  
لگـاریتم مصـرف انـرژي بـا واحـد کیلـوتن معـادل نفـت خـام،           دهنـده  نشان퐿퐸، )4( رابطهدر 
퐿퐼푁푇   ،ت انرژي با واحد کیلوتن معادل نفت خام به دالر آمریکـالگاریتم شد퐼푁퐹    منـرخ تـور

بازار پـول، کـه بـه صـورت      توسعهشاخص  دهندهنشان 퐿퐶푟푒푑푖푡ساالنه براساس شاخص ضمنی، 
 باشـدو  یمـ نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی، درصـد از تولیـد ناخـالص داخلـی     

퐿푆푣푎푙푢푒کلّ معامالت بازار  بازار سرمایه، که به صورت،نسبت ارزش توسعهشاخص  دهنده نشان
و  باشــد یمــولید ناخــالص داخلــی کــه معیــار فعالیــت و نقــدینگی بــازار بــورس اســت، نســبت ســهام 

퐿퐺퐷푃برابـري   یـه نظربراسـاس   2011لگاریتم تولید ناخالص داخلـی بـه قیمـت ثابـت      دهنده نشان
اثـر  Viزمـان،   دهنده شانن tکشور، دهنده نشان iهمچنین . باشد یمقدرت خرید با واحد دالر آمریکا 

براي تصریح پویایی مدل، وقفه . باشند یمجزء خطاء تصادفی Ɛit اثر ثابت زمان و Utثابت کشورها،
ه بـه نتـایج بـرآورد      .متغیر وابسته در سمت راست معادله قرارگرفته اسـت  مطالعـا  يهـا  مـدل بـا توجـ 

و مصـرف انـرژي    توسعۀ مالی  رابطۀ میان که به بررسی  Shahbaz (2012)و  Sadrosky (2010)با
، زیـرا بـه   دهـد  یمـ که، مدل لگاریتمی بهترین نتـایج را ارائـه    رسد یم، این ادعا به اثبات اند پرداخته

زمـانی، الگـو قـادر بـه      دوره، بـدلیل وجـود نوسـان در طـول     هـا  دادههنگام استفاده از مقادیر مطلـق  
را تـا   هـا  نوسـان ایـن   دامنـه ، هـا  دادهلگـاریتمی  و استفاده از مقـادیر   باشد ینم ها نوسان همهپوشاندن 

، بنابراین، در مدل مـورد بررسـی در ایـن مطالعـه، از مقـدار لگـاریتمی       کند یمحدود زیادي تعدیل 
 بانـک  يهـا  گـزارش  براسـاس ،ي مـورد اسـتفاده درایـن پژوهش   هـا  داده. متغیرها استفاده شده است

و تخمین مدل با استفاده  ها آزمونو تمام  شدهي آور جمعمیالدي 2000 ها براساس سال براي جهانی
تـا سـال    یمربـوط بـه دوره زمـان    يهـا  دادهعلت استفاده از (انجام شده است  Eviews6از نرم افزار 

  .)شورها بودک يرها برایاز متغ یدسترس نبودن آمار برخ در 2011
  
  نتاج تجربی برآورد مدل ارائه

  آزمون پایایی متغیرها
در ، نیبنـابرا  .شـود  یمـ وجود متغیرهاي ناپایا در مدل باعث ایجاد رگرسیون کاذب یا ساختگی 

را بـه منظـور    LLC (  Levin, Lin and Chu(این مطالعه پیش از برآورد مدل، آزمون ریشه واحد 
نتـایج آزمـون پایـایی متغیرهـا بصـورت      . دهـیم  یمـ بررسی پایایی متغیرهاي موجود در مـدل انجـام   
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  :ارائه شده است) 3(صه در جدول خال
  

  نتایج آزمون پایایی متغیرها ):3(جدول 
 متغیر مقدار آماره آزمون سطح احتمال وضعیت

I(1) 0.0296 -1.88711   لگاریتم مصرف انرژي)LE( 

I(0) 0.0001 -3.87847 
لگاریتم نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص 

 )LSvalue(داخلی

I(1) 0.0044 -2.61671 
لگاریتم نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی به 

 )LCredit(تولید ناخالص داخلی

I(0) 0.0065 -2.48642 لگاریتم تولید ناخالص داخلی)LGDP( 

I(0) 0 -4.83225 ت انرژيلگاریتم شد)LINT( 

I(0) 0.0028 -2.77266 منرخ تور)INF( 

 .نتایج تحقیق: مأخذ
  

ــر از متغیرهــاي  ) 3(در جــدول ) LLC(همــانطور کــه از نتــایج آزمــون   مشــخّص اســت، بــه غی
)LCredit(  و لگاریتم مصرف انرژي)LE(    یـه بق، انـد  شـده که ناپایا و با یک بار تفاضل گیـري پایـا 

  .متغیرها پایا هستند
  

  برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج6-2
  لیمر  Fآزمون 2-1- 6

فرضـیه صـفر ایـن آزمـون،     . شود یملیمر استفاده  Fگام اول در برآورد مدل، از آزمون  عنوان به
مقابل، بیانگر آن است که حـداقل یکـی از    یهفرضاست و  مبدأهامبتنی بر برابر بودن تمام عرض از 

  .عرض از مبدأها، متفاوت است
  

  لیمر- Fنتایج مربوط به آزمون ): 4(جدول 
 السطح احتم Fمقدار آماره 

47.530339 0 
 .نتایج تحقیق: مأخذ
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مشخّص است، فرضیه صفر، مبتنی بر همگـن  ) 4(لیمر در جدول  Fهمانطور که از نتایج آزمون 
مقابل، مبتنی بر ناهمگنی بین مقاطع پذیرفته  یهفرضو  شود یمرد % 5بودن مقاطع در سطح معناداري 

  .نیست) 1پولینگ(تجمیعیبنابراین، مدل مورد بررسی، . گردد یم
  

  آزمون هاسمن
. س از تأیید وجود ناهمگنی در مقـاطع، تعیـین نـوع اثـر متغیرهـاي توضـیحی اسـت       پگام بعدي 

) اثـرات ثابـت، اثـرات تصـادفی    (بدین منظور، با استفاده از آزمون هاسمن به بررسی روش بـرآورد  
فرضیه صفر این آزمون، وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، وجود اثرات ثابت . خواهیم پرداخت

  . است
  

  نتایج مربوط به آزمون هاسمن): 5(جدول 
 سطح احتمال مقدار آماره آزمون

10.093994 0.1833 
 .نتایج تحقیق: مأخذ

  
مشخّص است، فرضیه صفر مبتنی بر انتخـاب  ) 5(همانطور که از نتایج آزمون هاسمن در جدول 

، بنابراین، مدل مورد بررسی با استفاده از الگوي پنلی با اثـرات تصـادفی   شود ینمروش تصادفی رد 
داراي ضرایب کارآتري نسبت به الگوي پنلی با اثرات ثابت اسـت و اسـتفاده از روش تصـادفی در    

  .باشد یمتخمین این مدل، مناسب 
  

  برآورد مدل پنل پویا 
بدلیل اینکه مدل مورد نظر بصورت لگاریتمی تصریح شـده اسـت، ضـرایب حاصـل از تخمـین      

 یجنتا .دهند یممصرف انرژي را نسبت به هر یک از عوامل تأثیرگذار بر آن نشان  يها کششمدل، 
، در جـدول  GMMمدل پنل پویاي مورد بررسی با استفاده از روش  مدت کوتاه يها کششبرآورد 

  :است ارائه شده) 6(
________________________________________________________________ 

1- Pooling 
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  167  و مصرف انرژي در کشورهاي منتخبتوسعۀ مالی ۀ میان رابطبررسی 

  GMMمتغیرهاي مدل پنل پویا با استفاده از رویکرد  مدت کوتاهنتایج برآورد کشش  ):6( جدول
 متغیر  ) tآماره(ضریب 

0,088227 - )4,904711 -(  ( 훽 ( عرض از مبدأ  
 

 )LSvalue(لگاریتم نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی  )53,52829( 0,008084

0,017826 )17,56377( 
لگاریتم نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی 

)LCredit( 

 )LGDP(لگاریتم تولید ناخالص داخلی  )20,58391( 0,038702

 )LINT(لگاریتم شدت انرژي  )69,88134( 0,127168

 )INF(نرخ تورم   )-39,85127( 0,002549

  متغیر وابسته با وقفه    )654,1379(0,949848
 )1-(LE 

0,99635 R2 
4,86011 J-Statistic 

 .است tآماره داخل پرانتز،

 .نتایج تحقیق: مأخذ

  
  آزمون همجمعی

در صورت ناپایایی متغیرهاي مدل، اگر ترکیب خطی بلندمدت ایـن متغیرهـا، پایـا و میـان آنهـا      
اقتصادي مورد  یهنظرهمجمعی برقرار باشد، نتایج حاصل از تخمین مدل، قابل اعتماد و اعتبار  رابطه

. گیـرد  یمـ مورد نظر، زیر سؤال قـرار   یهنظربررسی، صحیح خواهد بود، در غیر این صورت، اعتبار 
  در نتیجه در این مطالعه، از آزمون همجمعی ارائه شده توسط

 Kao (1990) ت را آزمون تعا رابطهوجود  کهدر ایـن  . شـود  یمـ ، اسـتفاده  کند یمدلی بلندمد
  . همجمعی میان متغیرهاي مدل است رابطهآزمون، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود 

  
 نتایج مربوط به آزمون همجمعی): 7(جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آزمون
-4.77845 0 

 .نتایج تحقیق: مأخذ

 
مشخّص است، فرضیه صفر در سطح معنـاداري  ) 7(همانطور که از نتایج آزمون کائو در جدول 
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  .همجمعی میان متغیرهاي مدل برقرار است رابطهبنابراین، . شود یمرد % 5
به معتبر بودن متغیرهاي ابزاري و وجود فرض عـدم   GMM زننده ینتخماز آنجاییکه سازگاري 

بسـتگی دارد، لـذا بـراي آزمـون ایـن موضـوع، اغلـب از آزمـون          همبستگی آنها بـا جمـالت خطـا   
در ایـن آزمـون،   . سـنجد  یمـ که اعتبار کلّ متغیرهاي ابزاري بکار رفتـه را   شود یماستفاده  1سارگان

ه بـه   باشـد  یمصفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاء اخالل و معتبر بودن آنها  یهفرض باتوجـ ،
، کـه  شـود  ینمـ که، فرضیه صفر این آزمون رد  گردد یم، مالحظه 4,86با مقدار  J-Statistic آماره

) 6(گونـه کـه از جـدول    همـان  .داللت بر معتبر بودن متغیرهاي ابزاري اسـتفاده شـده در مـدل دارد   
است که قدرت توضیح دهندگی باالي مدل  0,99بدست آمده براي مدل برابر با R2مشخّص است،

متغیرهاي موجود در مدل بـه   یلهبوسن بدان معناست که، تغییرات مصرف انرژي ای. دهد یمرا نشان 
، تولیـد ناخـالص   توسـعۀ مـالی  نتایج برآورد مدل با متغیرهاي توضیحی . شود یمخوبی توضیح داده 

بـازار مـالی، تولیـد ناخـالص      توسـعه داخلی، شدت انرژي و نرخ تورم، وجود اثـر مثبـت و معنـادار    
 مـدت  کوتاهنرژي و همچنین، اثر منفی و معنادار نرخ تورم را بر مصرف انرژي در داخلی و شدت ا

بازار  توسعهبدست آمده براي شاخص  مدت کوتاهکه، کشش مثبت و معنادار بطوري. دهد یمنشان 
درصـد افـزایش   1بـه ازاي  مـدت  کوتـاه ، با ثابت بودن سایر شـرایط، در  دهد یم نشان) Lcredit(پول

خواهـد  ) کـاهش (درصـد افـزایش   0,018بـازار پـول، تقاضـاي انـرژي      توسعهص در شاخ) کاهش(
بـازار   توسـعه بدسـت آمـده بـراي شـاخص      مـدت  کوتـاه همچنـین، کشـش مثبـت و معنـادار     . یافت

درصد افزایش 1به ازاي  مدت کوتاه، با ثابت بودن سایر شرایط، در دهد یمنشان ) Lsvalue(سرمایه
کشـش  . یابـد  یمـ ) کـاهش (درصد افزایش  0,008مصرف انرژي  بازار سرمایه، توسعهدر ) کاهش(

بـه   مـدت  کوتاهکه، در  دهد یمنیز نشان ) LGDP(تولید ناخالص داخلی مدت کوتاهمثبت و معنادار 
درصـد   0,038در تولیـد ناخـالص داخلـی، مصـرف انـرژي حـدود       ) کاهش(درصد افزایش 1ازاي 

نشـان   )INF(نـرخ تـورم   مـدت  کوتـاه کشـش منفـی و معنـادار    همچنـین،  . یابد یم) کاهش(افزایش 
درصــد کــاهش  0,002در آن، باعــث ) کــاهش(درصــد افــزایش 1 مــدت کوتــاهکــه، در  دهــد یمــ
کـه بـراي تولیـد معینـی از کاالهـا و       دهـد  یمـ شدت انرژي نشـان   .شود یممصرف انرژي ) افزایش(

________________________________________________________________ 

1- Sargan test 
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قـدار مصـرف انـرژي بـه تولیـد ناخـالص       خدمات، چه میزان انرژي بکار رفته است، که از نسـبت م 
مهم بررسی کارآیی مصرف انرژي در سطح  يها شاخصیکی از  عنوان بهو  شود یمداخلی حاصل 

ه بـه کشـش مثبـت و معنـادار      . گردد یمکالن کشورها، محسوب  ت  کوتـاه با توجـآن مـد)LINT( ،
مصـرف انـرژي   ) کـاهش (درصد افزایش  0,127در شدت انرژي، باعث ) کاهش(درصد افزایش 1

  .گردد یم مدت کوتاهدر 
  

  بلند مدت مدل پنل پویا با استفاده از روش تعدیل جزئی يها کششنتایج برآورد 
مصرف واقعی انرژي ممکن اسـت بـا مصـرف تعـادلی بلندمـدت انـرژي، متفـاوت باشـد، زیـرا          

 توان یمبراي این امر . به سادگی به سمت تعادل بلندمدت تعدیل شود تواند ینمموجودي تجهیزات 
که تغییر در تقاضـاي واقعـی انـرژي،     کند یماین مدل فرض  .تعدیل جزئی بهره برد هاي یسممکاناز 

، تنها کسري از تفاوت میان لگاریتم تعادل بلندمدت تقاضـاي انـرژي   t-1و  tزمانی  دورهبین هر دو 
  :شود یماست که به صورت زیر نوشته  t-1 دورهم واقعی و لگاریت t دوره

퐿퐸  - 퐿퐸  = ( 퐿퐸 ∗ - 퐿퐸 ) )5                                                                         (  
این امر داللت بر آن دارد که با فرض بهینگـی، سـطح تقاضـاي    . است 휆<0>1، )5( رابطهدر 

 فـرض  .شـود  یمـ زمـانی، همگـرا    دورهانرژي تنها به صورت تدریجی به سمت سطح بهینـه بـین دو   
  :زیر است معادلهسطح مطلوبیت مصرف انرژي به صورت  میکن یم

퐿퐸 -	퐿퐸 =휆훽 + 휆훽 	퐿퐼푁푇 + 휆훽 퐼푁퐹 + 휆훽 퐿푆푣푎푙푢푒 + λ훽 퐿퐶푟푒푑푖푡 +

λ훽 	퐿퐺퐷푃 −휆훽 	퐿퐸 + Ɛit )6(                                                                         
شـدت انـرژي،    مـدت  کوتـاه  يها کششبه ترتیب  훽و 훽 ،훽	훽 ،훽 ،ضرایب ) 6( معادلهدر 

بــازار پـول و تولیـد ناخـالص داخلــی     توسـعه بــازار سـرمایه، شـاخص    توسـعه نـرخ تـورم، شـاخص    
، بـه صـورت زیـر    )6( مرتّبمعادلـه  مرتّـب ).نتایج برازش آنها ذکر گردید 6ول شماره ( در ج.(هستند
  :است

퐿퐸  =휆훽 + 휆훽 	퐿퐼푁푇 + 휆훽 퐼푁퐹 + 휆훽 	퐿푆푣푎푙푢푒 + λ훽 	퐿퐶푟푒푑푖푡 +
	λ훽 	퐿퐺퐷푃 +(1− 휆)훽 	퐿퐸 + Ɛit )7(                                                            

، 훽 ،훽متغیرهاي توضیحی مـدل، ضـرایب   مدت کوتاه يها کششکه  دهد یمنشان ) 7( معادله
	훽 ،훽 و훽 ت با تقسیم  يها کششهستند وت کوتاه يها کششبلندمدرهاي توضـیحی بـر    مدمتغی
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휆 صورت یک منهـاي ضـریب   د بهکه خو퐿퐸   آینـد  یمـ اسـت، بدسـت(Jalaei, et al,. 2013) 
  :ارائه شده است) 8(بلندمدت مدل پنل پویاي مورد بررسی، در جدول  يها کششنتایج برآورد 

  
  نتایج برآورد کشش بلندمدت متغیرهاي مدل پنل پویا ):8(جدول 

 متغیر  

 )LSvalue(مبادله شده به تولید ناخالص داخلی لگاریتم نسبت ارزش سهام 0.16119

 )LCredit(لگاریتم نسبت اعتبارات بانکی ارائه شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی 0.355439

 )LGDP(تولید ناخالص داخلی 0.771694

 )LINT(لگاریتم شدت انرژي 2.535652

 )INF(نرخ تورم 0.050825-

 .نتایج تحقیق: مأخذ

  
، بـا  دهـد  یمـ  نشان) Lcredit(بازار پول توسعهبدست آمده براي شاخص  بلندمدتکشش مثبت 

بـازار پـول، تقاضـاي     توسـعه در شاخص ) کاهش(درصد افزایش 1ثابت بودن سایر شرایط، به ازاي
، کشـش مثبـت   ینهمچنـ  .خواهـد یافـت  ) کـاهش (، درصد افزایش 0,36انرژي در بلندمدت حدود 

، بـا ثابـت بـودن    دهـد  یمـ نشان ) Lsvalue(براي شاخص توسعه بازار سرمایهبدست آمده  بلندمدت
بــازار ســرمایه، مصــرف انــرژي در  توســعهدر ) کــاهش(درصــد افــزایش 1ســایر شــرایط، بــه ازاي 

مثبـت بلندمـدت تولیـد ناخـالص      کشـش  .یابـد  یمـ ) کاهش(درصد افزایش  0,16بلندمدت، حدود 
در رشـد اقتصـادي، باعـث حـدود     ) کـاهش (فـزایش  درصـد ا 1که،  دهد یم، نشان )LGDP(داخلی

، کشــش منفــی ینهمچنـ  .شــود یمـ مصــرف انـرژي در بلندمــدت،  ) کـاهش (درصـد افــزایش   0,77
درصـد  0,05در آن، باعـث  ) کاهش(درصد افزایش  1که،  دهد یمنشان ) INF(بلندمدت نرخ تورم

مثبـت بلندمـدت شـدت    ا توجه به کشـش  و ب شود یممصرف انرژي در بلندمدت ) افزایش(کاهش 
مصـرف انـرژي حـدود    ) کـاهش (در آن، باعث افزایش ) کاهش(درصد افزایش 1، )LINT(انرژي
  .گردد یمدرصد در بلندمدت،  2,54
  

  جمع بندي و نتیجه گیري
به همراه سایر متغیرهاي توضیحی تولید ناخـالص داخلـی، شـدت     توسعۀ مالی متغیر  که هنگامی
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دل تخمین زده شده، حضور داشته باشد، نتایج برآوردها، وجود اثر مثبت و انرژي و نرخ تورم در م
بازار مالی، تولید ناخالص داخلی و شدت انرژي و همچنین، اثر منفی و معنـادار نـرخ    توسعهمعنادار 

مثبـت و   يهـا  کشش. دهد یمو هم در بلندمدت، نشان  مدت کوتاهتورم را بر مصرف انرژي هم در 
رخ دهـد و بازارهـاي پـول و     توسـعۀ مـالی  که، اگر  دهند یمنشان  توسعۀ مالی  يها شاخصمعنادار 

سرمایه، همگام با یکدیگر رشد یافته و حرکت کنند، با توجه به ماهیت عملیاتی خود، با تخصـیص  
و  گـذاران  یهسـرما بخش انرژي و ترغیـب   ازجملهمختلف اقتصادي  يها بخشمنابع مالی براي  ینهبه

تـر بـراي   و ارزان تـر  آسانو همچنین، با فراهم آوردن منابع مالی  گذاري یهسرمان براي تولیدکنندگا
 بـر  يانـرژ ، موجب افزایش قدرت خرید آنها و به تبع آن، خرید بیشتر از کاالهـاي  کنندگان مصرف

نقش مستقیمی در افزایش تولید و رشد اقتصادي داشته باشـند، کـه در نهایـت،     توانند یمو  شوند یم
بـازار   توسعهو بلندمدت  مدت کوتاه يها کشش یسهمقا. منجر به افزایش  مصرف انرژي خواهد شد

تأثیرگذاري بیشتر بازار پـول بـر مصـرف انـرژي کشـورهاي مـورد        دهندهسرمایه و بازار پول، نشان 
بـه غیـر از عربسـتان سـعودي، بـازار سـرمایه        کیرا درکشورهاي منتخب عضو اپ، زباشد یمبررسی 

. کمتري برخوردار است یافتگی توسعهنتوانسته به نهادي کارآمد تبدیل شود و نسبت به بازار پول از 
، بخـش بـانکی سـهم    باشـد  یمـ برقـرار   هـا  بانـک بازار پول بخصـوص   یهپادر چنین نظام مالی که بر 

د را در اختیـار دارد و بـازار پـول نسـبت بـه بـازار سـرمایه، قـدرت بیشـتري بـراي           از اقتصا يا عمده
یـک معیـار از ســطح    عنـوان  بــهتولیـد ناخـالص داخلـی     یــرمتغ .اثرگـذاري بـر تقاضـاي انـرژي دارد    

در ) کاهش(،  افزایش دهند یممثبت و معنادار آن نشان  يها کششاقتصادي است که،  هاي یتفعال
و هـم در بلندمـدت    مـدت  کوتـاه مصـرف انـرژي هـم در    ) کـاهش (ث افـزایش  رشد اقتصادي، باع

ات اقتصـادي راجـع بـه      . شود یم تقاضـاي انـرژي و رشـد اقتصـادي      رابطـه این نتیجه مطابق بـا نظریـ
، بطور همزمان یکدیگر را تقویت کرده و مکمل هـم  رشد اقتصاديو  انرژيمتغیر  ، زیرا دوباشد یم

آن، باعـث کـاهش   ) کـاهش (، افـزایش  دهنـد  یممنفی و معنادار نرخ تورم نشان  يها کشش. هستند
، که این نتیجه نیز، مطـابق بـا   شود یمو هم در بلندمدت  مدت کوتاهمصرف انرژي هم در ) افزایش(

نظریات اقتصادي است، زیرا تورم عالوه بر اثـر منفـی بـر رشـد اقتصـادي و کـاهش قـدرت خریـد         
آنجاییکه شدت انرژي عبارت است  از .گردد یمکاهش تقاضاي انرژي نیز  ، سببکنندگان مصرف

از نسبت مقدار مصرف انرژي به تولید ناخالص داخلی، تغییـر در مصـرف انـرژي اثـر مسـتقیمی بـر       
و بلندمـدت آن،   مـدت  کوتـاه مثبـت و معنـادار    يها کشششدت انرژي دارد و همچنین، باتوجه به 
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و هـم   مدت کوتاهمصرف انرژي هم در ) کاهش(انرژي، باعث افزایش در شدت ) کاهش(افزایش 
اقتصادي و افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان تقاضـاي   هاي یتفعالبا تغییر . شود یمدر بلندمدت، 

بـدلیل   ک، تولیـد کاالهـا و خـدمات در کشـورهاي منتخـب عضـو اپـ       یابـد  یمـ انرژي نیـز افـزایش   
از . کند یموز شدن پیشرفت تکنولوژیکی، انرژي زیادي را مصرف فرسودگی تجهیزات و عدم به ر

که اغلب در این کشورها میزان تغییر افزایشی تولید ناخالص داخلـی نسـبت بـه میـزان تغییـر      آنجایی
افزایشی مصرف انرژي، کمتر است، کارآیی مصرف انرژي پـایین و شـدت انـرژي آنهـا در سـطح      

  . باالیی قرار دارد
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