فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

ISSN: 2676-6310

سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1401

www. jocrimas.ir

بررسی قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسید کربن و رابطه سیستماتیک
رشد اقتصادی با مصرف انرژی تجدیدناپذیر در کشورهای اسالمی عضو اوپک
ناصر حسین بر ، 1سیدنعمت اله موسوی ، 2عباس امینی

فرد3

 1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد نفت و گاز،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت (نویسنده مسئول)
 2دانشیارگروه اقتصادکشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
 3استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

چکیده
این مقاله عالوه بر بررسی رابطه قیمت نقت با میزان انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و برآورد
ارتباط متغییرها و رابطه علی انها در دوره زمانی  1993تا  ، 2019به بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط
رشد مصرف انرژی ورشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی عضو اوپک شامل ایران،بحرین،قطر،عربستان
سعودی،کویت،عمان و امارات متحده عربی می پردازد.که در این مطالعات فرضیات چهارگانه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفته ولی نتایج با هم مغایرت دارند که علت مغایرت ،تفاوت در انتخاب متغییرها و همچنین تفاوت در شیوه
آماری تخمین مدل ها می باشند با این حال در بررسی انجام شده اکثر مطالعات از فرضیه بازخورد و رشد حمایت می کردند و
در مرحله بعدی فرضیات حفاظت و خنثی مورد تایید می باشند .همچنین با توجه به نتایج آزمون های پدرونی ووسترلند نشان
می دهند که در بلندمدت بین سرانه تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت و سرانه دی اکسیدکربن ارتباط معنی داری وجود دارد
و با توجه به ازمون علیت گرنجر بین این متغییرها یک ر ابطه دو طرفه در سطح پانل وجود دارد و همنچنین نتایج تخمین به
روش حداقل مربعات اصالح شده نشان می دهد که با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید کربن
افزایش می یابد.
واژههای كلیدی :رفاه ،مصرف انرژی ،کشورهای عضو اوپک ،مدل خودرگرسیون برداری پانلی
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 .1مقدمه
میان محققان اتفاق نظر وجود دارد که حداقل سطح مصرف انرژی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی یک
2

کشوراجتناب ناپذیر میباشد  ،با این حال ،استفاده مؤثر و 1
کارآمد از انرژی از اهمیت کمی برخوردار نیست .

منگاکی) (2014یک آنالیز ترکیبی بر روی رابطه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی ( )GDPانجام داد .آنها نتایج 51
مطالعه منتشر شدهدر طول دو دهه گذشته را در مقاله گنجانده اند.
کالیمریﺲ و همﮑاران ( )2014همچنین یک آنالیز ترکیبی برای بررسی این رابطه درمقیاﺱ بزرگتر انجام داد .مطالعه آنها
شامل  158مطالعه در دوره  1978-2011بود.
نقش مهم انرژی به عنوان ورودی تولید تا زمان بحران نفتی دهه  1970مورد توجه نبوده است .به دنبال این دوره ،انرژی
همراه با نیروی کار و سرمایه به عنوان یک عامل تولید در نظر گرفته شد و تعداد مطالعات در مورد انرژی و مشﮑالت مربوط به
انرژی در حال افزایش بود .این مطالعات از منظرهای مختلف به مسئله انرژی میپردازند .برخی از مطالعات در ادبیات اقتصاد،
انرژی را به عنوان یک مشﮑل فنی در نظر میگیرند و بنابراین ،آنها فرض میکنند که با بهبود فنآوریهای موجود تولید
(مصرف) یا با ارائه فنآوریهای جدید ،میتوان استفاده بهینه تری از مقدار یﮑسان انرژی در مقایسه با مصرف همین مقدار
انرژی در گذشته داشت.3
رابطه رشد انرژی ،ادبیاتی است که به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی و جهت علیت در بین متغیرهای
نمایانگر مبانی اقتصاد مربوط می شود .مروری بر تحقیق در این زمینه را میتوان در ون چی لی (،)Wen-Chi Liu,2020
منگاکی و توکسو ( ،)Tugcu&Menegaki,2016فنگ و ولسوکی ( )fang& Wolski,2019مشاهده کرد .رشد
اقتصادی تقریباً در تمام این مطالعات با تولید ناخالص داخلی سرانه نشان داده شده است .و این مطالعات تأثیر و سهم اصلی
مصرف انرژی بر رفاه اقتصادی پایدار را نشان نمی دهند.
در بررسی مطالعات انجام شده بخش اعظمی از مطالعات به بررسی ارتباط مصرف انرژی های تجدیدپذیر با رشد اقتصادی
پرداخته اند و مطالعات در خصوص تاثیر قیمت نفت در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با توجه به موضوعاتی همانند گرم شدن
کره زمین و آلودگی هوا و همچنین تاثیر رفتارهای فرهنگی و مذهبی جوامع در نحوه مصرف بسیار محدود بودند.
این پژوهش به هدف بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید ناپذیر و قیمت و تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسید کربن
برای کشورهای منتخب اسالمی عضو اوپک در دوره زمانی  1993تا  2017و همچنین رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف
انرژی های تجدید ناپذیر در کشورهای مورد نظر بصورت مجزا و بصورت پانل انجام می شود.
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در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر با متغیرهای مورد نظر در کشورهای منتخب اسالمی و
صادرکننده نفت خام با استفاده از تﮑنیک های داده پانل و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی انجام شد و جهت علیت بین
مصرف انرژی تجدید ناپذیر و رشد اقتصادی در این کشورها بصورت پانل و بصورت تفﮑیﮑی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این پژوهش ابتدا به مبانی نظری و سپﺲ به پیشینه پژوهش پرداخته و در ادامه روششناسی پژوهش ارائه شده
است .بخش پایانی مقاله نیز به آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
درادبیات ،رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در چهار فرضیه طبقه بندی می شود:
-

فرضیه رشد :براسا ﺱ این فرضیه رشد اقتصادی متاثر از مصرف انرژی می باشد از این رو اجرای سیاست های
حفاظتی بر رشد اقتصادیکشور تأثیر منفی خواهد داشت.

-

فرضیه حﻔاﻇت :برخالف فرضیه رشد ،افزایش مصرف انرژی متاثر از رشد اقتصادی بوده ورشد اقتصادی مصرف
انرژی را افزایش می دهد از این بر اساﺱ فرضیه مذکور ،اجرای هرگونهسیاست صرفه جویی انرژی تاثیر منفی بر
رشد اقتصادی نخواهد داشت.

-

فرضیه باﺯﺧورد :بر اساﺱ این فرضیه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یک رابطه دو طرفه وجود دارد به این
معنی که مصرف انرژی متاثر از رشد اقتصادیو رشد اقتصادی متاثر از مصرف انرژی می باشد.

-

فرضیه بی ﻃرفی :بر اساﺱ این فرضیه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه علت و معلولی وجود ندارد.

قبلاز اجرای هر سیاست حفاظتی ،رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی باید به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرد .اگر
نتایجتحقیق از فرضیه حفاظت یا فرضیه بی طرفی حمایت کند ،سیاست حفاظتی هیﭻ تأثیر منفی یا حداقلی بر رشد اقتصادی
خواهدداشت .با این حال ،اگر نتایج از فرضیه رشد یا فرضیه بازخورد حمایت کند ،اجرای یک سیاست حفاظتی تأثیر منفی بر
رشد اقتصادیخواهد داشت.
در خصوص بررسی ارتباط و رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقت صادی مطالعات متعددی انجام شده است که هر یک از
متغییرها و داده های مختلفی برای کشورهای مختلف استفاده نموده اند که نتایج بیانگر این می باشد که هر کشور برای
استفاده بهینه از منابع نیاز به اجرای سیاست هایی متناسب با نقشه اقتصادی و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مختص
آن کشور دارد و نمی توان از نتایج مربوط به بررسی های یک کشور در کشور مشابه دیگری استفاده نمود.
در چند دهه گذشته ،برای بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی ( )EGو مصرف انرژی کرافت و کرافت (Kraft
) & Kraft,1978اولین کسانی بودند که در مورد رابطه بین انرژی تحقیق کردند.
اوزتورک و آکاراوچی( )Ozturk & Acaravci, 2010دریک بررسی برای آلبانی ،بلغارستان ،رومانی و
مجارستان شواهدی برای علیت یﮑطرفه از مصرف انرژی به سمت رشد اقتصادی در سه کشور اول پیدا میکنند ،در حالی که
برای کشورچهارمی شواهدی برای ارتباط دو طرفه بین رشد اقتصادی و رفاه ارایه نمودند.
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همچنین کیارتا و زاراگا ( )Ciarreta. & Zarraga., 2010در مطالعه ای در مورد ارتباط مصرف انرژی برق و
رفاه در دوازده کشور شواهدی رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی برق و رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت یافتند.
 .3پیشینه تحقیق
باقری و موسوی ( ،)1399در پژوهش خود با شبیهسازی اثرات آزادسازی قیمت حاملهای انرژی با استفاده از یک مدل
برنامهریزی ریاضی قیمت درونزا ،به تحلیل آثار رفاهی سیاست هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت رفاه تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان برنج در کشور پرداختند .نتایج نشان داد که در پی هدفمندسازی ،یارانه سوخت به مثابه نهادهای بسیار
تأثیرگذار در فرآیند تولید و بازار محصول برنج ،تولید اندکی کاهش و قیمتها افزایش مییابند ،همچنین ،تعادلی جدید در
ساختار بازار این محصول شﮑل میگیرد و به دلیل کاهش در رفاه مصرفکنندگان و افزایش ناچیز در رفاه تولیدکنندگان ،به
کاهش رفاه میانجامد؛ و بنابراین ،سیاست هدفمندی یارانه انرژی از طریق کاهش مقادیر و افزایش قیمتها در بازار محصول
برنج شرایط رکودی را ایجاد میکند.
برای بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی اولین مطالعه را کرافت و کرافت در  1978انجام داد ( )1978آنها
پﺲ از افزایش قیمت انرژی داده های ایاالت متحده را در خصوص نهاده های انرژی و تولید ناخالص ملی( )GNPرا مورد
بررسی قرار دادند و بر اساﺱ نتایج فرضیه حفاظت را که  GNPباعﺚ مصرف انرژی می شود،را مورد تایید قرار دادند پﺲ از
آن مطالعات متعددی در سرتاسر جهان در بازه های زمانی مختلف ،متغیرهایکنترلی ،روش های اقتصادسنجی مختلفی انجام
شد و علت تفاوت در نتایج هم استفاده از داده ها و بازه های زمانی و روش مختلف اقتصاد سنجی استفاده شده در این مطالعات
می باشند .برخ یاز این مطالعات نشان دادند که علیت از طرف مصرف انرژی به سمت رشد اقتصادی می باشد در حالی که
برخی دیگر نشان دادندکه این علیت از سمت رشد اقتصادی به طرف مصرف انرژی می باشد با این حال ،مطالعات دیگر نشان
داد که بین این متغیرها علیتوجود ندارد و گروه آخر ،علیت دوسویه را در هر دو جهت بین دو متغیر نشان دادند.
زرنژاد و همﮑاران ( )1396درپژوهش خود با استفاده از تﮑنیک اقتصادسنجی دادههای ترکیبی در دو گروه از کشورهای
اسالمی و غیراسالمی طی دوره زمانی  2000-2014به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی با توجه به نقش زکات پرداخته اند
تا مقایسهای میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی از حیﺚ اثرگذاری زکات بر اقتصاد صورت گیرد .نتایج پژوهش میزان
اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی را  0.72و در کشورهای غیراسالمی به میزان  0.65درصد به ازای
افزایش یکدرصدی در مصرف نشان میدهد ،ونتیجه گرفته اند وضع سیاست مالی ،زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی
باالتر سوق خواهد داد.
شیروز علیآبادی و صمدی ( ،)1398در پژوهش خود اثر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و سهم مصرف انرژیهای تجدید
پذیر بر روی شاخصهای رفاه در سطح ملی مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه و در سطح فردی مانند
درآمد خانوارهای شهری و روستایی در ایران طی دوره  ،1350-1388با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ) (OLS4و
مدل انگل-گرنجر( )Engle-Grangerرا بررسی کردهاند .نتایج تخمینها نشان داد که رابطه بلندمدت بین مصرف انرژیهای
4

- Ordinary least Squares (OLS).
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تجدید پذیر ،سهم مصرف انرژی ،تشﮑیل سرمایه ،نیروی کار ،درآمد نفتی و مخارج آموزش با متغیرهای تولید ناخالص داخلی و
تولید سرانه ،درآمد خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد .به عبارتی در بلندمدت مصرف انرژیهای تجدید پذیر و دیگر
متغیرها بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارند.
محالیک و همﮑاران ( )Mahalik et al,2017ارتباط بین تولید ناخالص داخلی،مصرف انرژی ،توسعه مالی ،سرمایه و
شهرنشینی در عربستان سعودی طی بازه زمانی  1971-2011با دو روش ترکیبی بایر-هنک ( )Bayer–Hanckو تﮑنیک
های  ADRLمورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که رابطه ای بین تولید ناخالص داخلی و مصرفانرژی وجود ندارد و
فرضیه بی طرفی را تایید نمودند.
در حالیﮑه برای کشور عربستان خو و همﮑاران (  )Xu et al,2018رابطه بین تولید ناخالص داخلی ،مصرفبرقCO ،
وجهانی شدن ،شهرنشینی و توسعه مالی در عربستان سعودی را با روش  ARDLدر دوره  1971-2016مورد بررسی قرار
داده و فرضیه رشد را تایید نمودند.
صالحالدین و همﮑاران ( )2018رابطه بین تولید ناخالص داخلی ،مصرف برق ،دی اکسید کربن و سرمایه گذاری مستقیم
خارجی و توسعه مالی در کویت را با روش  ARDLدر دوره  1980-2013استفاده تجزیه و تحلیل نموده و دریافتند که بین
مصرف برق و رشد اقتصادی یک رابطه علت و معلولی و دو طرفه وجود دارد.
الماللی و سب()Al-Mulali and Sab,2018تاثیر مصرف انرژی و انتشار  CO2بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در امارات
متحدهعربی با روش یوهانسن -جوسیلیوﺱدر دوره  1980-2008مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که مصرف انرژی باعﺚ
رشد اقتصادی می شود و فرضیه رشد مورد تایید می باشد.
شرفالدین و همﮑاران ( )Charfeddine et al,2018برای کشور قطر رابطه بین تولید ناخالص داخلی ،مصرفانرژی،
مصرف برق ،سرمایه واقعی سرانه ،نیروی کار ،شهرنشینی و باز بودن تجارت را با استفاده از تﮑنیک  ARDLدر دوره -2014
 1970تجزیه و تحلیل نموده و فرضیه رشد را مورد تایید قرار دادند.
الماللی و همﮑاران ()Al-Mulali et al,2019رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی با استفاده از متغییرهای سرمایه
گذاری داخلی ،نیروی کار ،صادرات و واردات جهت کشورهای خلیج فارﺱ با روش هم انباشتگی پانل در دوره 1980-2014
مورد مطالعه قرار دادند که در کوتاه مدت ،یک رابطه علی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف برق تایید شد که آن
از فرضیه حفاظت حمایت می کرد.
الساعدی و توالرام ( )Alsaedi and Tularam,2019در یک بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی ،مصرف برق و دی
اکسید کربن را در عربستان سعودی با رویﮑرد یوهانسن-جوزلیوﺱ در دوره  1990-2015مورد بررسی قرار داده و فرضیه
حفاظت را تایید کرد.
گوروﺱ و آیدین ( )Gorus and Aydin,2019رابطه بین تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی و  CO2در هشت کشور از
جمله عربستان سعودی ،امارات و عمان در دوره  1975-2014مورد بررسی قرار دادند که در این مطالعه نتایج متفاوتی پدید
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آمد .برای عربستان سعودی ،فرضیه بازخورد پشتیبانی شد .از سوی دیگر ،فرضیه بی طرفی برای عمان مورد حمایت قرار گرفت.
در نهایت ،فرضیه حفاظتاز امارات متحده عربی پشتیبانی شد.
سﮑرافی و سقایر ( )Sekraf and Sghaier,2018در یک بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی ،دی
اکسید کربن کنترل فساد ،نسبت سرمایه گذاری به تولید را در  13کشور منطقه خاورمیانه از جمله عربستان سعودی ،قطر،
عمان ،بحرین وامارات .با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMدر دوره  1984-2012مورد بررسی قرار داد و
فرضیه بازخورد مورد تایید قرار گرفت.
یسیﭻ و همﮑاران ( )2017در یک بررسی با استفاده از روش مدل علیت گرنجر روابط بین توسعه گردشگری ،مصرف انرژی
های تجدیدپذیر،و رشد اقتصادی در ایاالت متحده ،فرانسه ،اسپانیا ،چین ،ایتالیا ،ترکیه و آلمان را مورد بررسی قرار دادند و
نتایج متفاوتی بدست اوردند آنها رابطه متقابل و دو طرفه بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی را در المان بدست آوردند اما
این رابطه در چین و ترکیه برعﮑﺲ یﮑطرفه از سمت توسعه گردشگری به سمت رشد اقتصادی بود
اعظمی و الماسی( ،)Azami & Almasi, 2020در پژوهش خود رابطه بین مصرف انرژی و رفاه اقتصادی پایدار در
کشورهای صادر کننده نفت بررسی میکنند .آنها در ابتدا ،شاخص رفاه اقتصادی پایدار ) (ISEWو پﺲ از بررسی رابطه بین
مصرف انرژی و رفاه اقتصادی پایدار را در این کشورها بررسی میکنند .میزان مصرف شخصی و کاهش انرژی را به عنوان
مؤلفههای رفاه پایدار در نظر گرفتهاند .نتایج برآورد شده بر اساﺱ آزمون وسترلوند ( )2007و در نظر گرفتن وابستگی مقطعی
نشان میدهد که بین مصرف انرژی و رفاه اقتصادی پایدار رابطه طوالنیمدت وجود دارد .نتایج آزمون علیت گرنجر یک علیت
یک طرفه را نشان میدهد که از رفاه اقتصادی پایدار به سمت مصرف انرژی میرود .این نتیجه برای سیاستگذاران انرژی و
محیطزیست پیامدهایی دارد.
اولوبی ( ،)Olubiyi, 2020در پژوهش خود با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( )SYS-GMMبه
بررسی ارتباط میان مصرف انرژی ،انتشار دیاکسید کربن و رفاه میپردازد .نتایج نشان میدهد علیت یک طرفه از مصرف زغال
سنگ به درآمد سرانه وجود دارد .همچنین علیت یک طرفه از میزان مرگومیر به سمت مصرف زغال سنگ و انتشار دی
اکسید کربن مشاهده شد .بعالوه ،بین میزان مرگومیر و استفاده از انرژی رابطه دو طرفه وجود دارد .نتایج SYS-GMM
نشان میدهد که تأثیرات مصرف انرژی بر رفاه متنوع است .افزایش مصرف زغال سنگ نرخ بیﮑاری را کاهش میدهد در حالی
که مصرف انرژی میزان مرگومیر نوزادان را کاهش میدهد .مصرف سوخت میزان مرگومیر را تشدید میکند .انتشار دی
اکسید کربن ،بیﮑاری را کاهش میدهد اما میزان مرگومیر نوزادان را بدتر میکند .مصرف انرژی نیز میزان مرگومیر نوزادان را
کاهش میدهد.
بﮑیرتاﺱ و اکپوالت ) (Bakirtas & Akpolat,2018در مطالعه ای رابطه بین مصرف انرژی ،شهرنشینی و رشد
اقتصادی در کشورهای جدید در حال ظهور در بازه زمانی  1971-2014را مورد بررسی قرار دادند آنها برای مشخص کردن
اثر علیت مشترک از روش پانل دومتغیره و سه متغیره و تجزیه وتحلیل علیت گرنجر استفاده نمودند .و نتیجه گرفتند که از
رشد اقتصادی به مصرف انرژی و از شهرنشینی به مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد .
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سوالرین و اوزترک ( )Solarin & Sakiru,2016در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مصرف گاز طبیعی و رشد
اقتصادی در  12کشور عضو اوپک برای دوره  2012-1980است .آنها برای ارزیابی رابطه علی بین مصرف گاز طبیعی و رشد
اقتصادی استفاده می کند از آزمون علیت پانل گرنجر استفاده نمودند و در بررسی خود شواهدی از ارتباط بازخوردی بین
مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در اعضای اوپک را به عنوان یک پانل نشان دادند .با این حال ،زمانی که کشورهای عضو را
به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند ،نتایج متنوعی به دست آوردند .این نتایج شواهدی برای فرضیه رشد در عراق ،کویت،
لیبی ،نیجریه و عربستان سعودی،و فرضیه حفاظت در الجزایر ،ایران ،امارات متحده عربی و ونزوئال ارائه نمودند .و همچنین
شواهدی حاکی از وجود فرضیه بی طرفی در آنگوال و قطر و شواهدی برای فرضیه بازخورد در اکوادور ارایه نمودند.
دانیل و همﮑاران )(Daniel et al,2013در پژوهش خود به مطالعه بررسی رابطه علی بین رشد اقتصادی (،)EG
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( ،)FDIحوالهها ( ،)RMTsشاخص توسعه انسانی ( )HDIومصرف انرژی  ECبا استفاده از
دادههای ساالنه از سال  1981تا  2011کشور مﮑزیک و اکوادور از طریق علیت چند متغیره گرنجرپرداختند .و مشاهده کردند
که برای اکوادور ،در دراز مدت ،علل یک طرفه از  ،HDI ،FDIو  RMTsبه  ECجریان دارد .برای مﮑزیک ،هیﭻ مدرکی
مبنی بر جریان هیﭻ متغیر رفاهی به سمت  ECوجود ندارد.
در جدول زیر مهمترین تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص مصرف انرژی در کشورهای مختلف و روش های آماری این
مطالعات گردآوری شده اند.

جدول ( ) 1ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
نتیجه

روش شناسی

دوره

نویسنده

کشور یا کشورهای مورد
مطالعه

رشد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1968–2016

آکادیری و
همﮑاران()2019

عربستان سعودی

حفاظت

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1990–2015

الساعدی و
توالرام()2019

عربستان سعودی

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2014

الماللی و دیگران()2019

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

رشد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2015

آکادیری و
همﮑاران()2019

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1980–2013

صالح الدین و
همﮑاران()2018

کویت

رشد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1971–2016

خو و همﮑاران()2018

عربستان سعودی

رشد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1970–2014

چارفالدین و
همﮑاران)2018(.

قطر

رشد

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1980–2008

الماللی و سب()2018

امارات متحده عربی

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1990–2008

الملعلی و سب()2018

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ
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ادامه جدول ( ) 1ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1984–2012

سﮑرفی و سغایر ()2018

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2011

وانگ و همﮑاران()2018

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

خنثی

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1971–2011

محلیک و
همﮑاران()2017

عربستان سعودی

زیست
محیطی:خنثی و
مدل دی اکسید
کربن:رشد

آزمون گریگوری و هانسن و ازمون حاتمی ج و
رویﮑرد مارکوف

1970–2016

شارف الدین()2017

قطر

سوئیچینگ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1975–2007

چارف الدین و
مرابت()2017

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

رشد،بازخورد و
خنثی

روش دمترسﮑیو و هم انباشتگی ورگرسیون
چندگانه

1990 –2012

کوک وشارکگونسی
()2017

کشورهای بالﮑان

بازخورد

آزمون گریگوری و هانسن و ازمون حاتمی ج و
رویﮑرد مارکوف

 9دریای سیاه و
1975–2011

سوئیچینگ
عربستان و
قطر:بازخوردو
عمان:رشد وامارات
متحده:خنثی
وبحرین و
کویت:حفاظت

عربستان:بازخورد
وامارات :خنثی و
بحرین حفاظت
وکویت و قطر و
عمان:رشد

چارف الدین و
خدیری()2016

Engle–Granger Note
1980–2011

ایرانی و ترابلسی()2016

امارات متحده عربی

عربستان وقطر و عمان و
امارات متحده عربی و بحرین
و کویت

and
Johansen–Juselius

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1960–2013
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مگازینو()2016

عربستان،امارات متحده
عربی،بحرین،کویت،قطر و
عمان
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ادامه جدول ( ) 1ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
رشد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1971–2006

مگازینو()2016

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1975–2012

عثمان و
همﮑاران()2016

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2012

سوالرین و
اوزتورک()2016

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

حفاظت و خنثی

روش حداقل مربعات معمولی پویا () DOLS
و هم انباشتگی

1971–2011

دستک ()2016

ترکیبی

رویﮑرد علیت نامتقارن

1990–2009

آلپر و اوکال ()2016

 7کشور عضو جدید اتحادیه
اروپا

بازخورد

همگرایی و علیت Hatemi-J causality

–1991Q1
2015Q4

شهباز و همﮑاران
()2016

کشورهای بریﮑﺲ

رشد

مدل الگوی تصحیح خطای برداری()VECM
و هم انباشتگی

1990–2010

انجلسی-لوتز ()2016

 34کشور OECD

رشد

مدل الگوی تصحیح خطای برداری()VECM
و هم انباشتگی

1971–2007

هامیت-هاگر ()2016

 11کشور آفریقای جنوب
صحرا

خنثی

روش دمترسﮑیو و روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( ) DOLSو هم انباشتگی

1991–2012

بهاتاچاریا و
همﮑاران()2016

رشد

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1971–2010

الشهری و بلومی()2015

عربستان سعودی

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2012

صالح الدین ،گو و
اوزترک()2015

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2010

کارانفیل و لی()2015

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1996–2012

الملعلی و
اوزترک()2015

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

برزیل ،هند ،ترکیه،

آفریقای جنوبی ،مﮑزیک
و مالزی

 38برتر تجدید پذیر

کشورهای انرژی
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ادامه جدول ( ) 1ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2012

رشد

ازتورک و الماللی()2015

کشورهای منتخب خلیج فارﺱ

مدل الگوی تصحیح خطای
برداری(-)VECMرویﮑردهای همجمعی،
روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS
) و رهیافت همجمعی

1981–2013

بیلگیلی ()2015

ایاالت متحده آمریﮑا

بازخورد

روش موجک همدوﺱ ( wavelet
) coherence

–1972Q1
2011Q4

شهباز و همﮑاران
()2015

پاکستان

خنثی

مدل الگوی تصحیح خطای
برداری( )VECMو هم انباشتگی

1990–2012

دوگان ()2015

ترکیه

رشد

مدل الگوی تصحیح خطای
برداری( )VECMو هم انباشتگی

1980–2009

بیلگیلی و اوزتورک
()2015

کشورهای G7

رشد

روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS
) و هم انباشتگی

1980–2009

) (2015اوزتورک و
بیلگیلی

 51کشور صحرای آفریقا

بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1980–2010

حمدی،اسبیا و
شهباز()2014

بحرین

بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1975–2011

شهباز و
همﮑاران)2014(.

امارات متحده عربی

بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1975–2011

صبیا ،شهباز و
حمدی()2014

امارات متحده عربی

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2012

صالح الدین و گو()2014

کشورهای منتخب خلیج فارﺱ

عربستان و
کویت:خنثی وقطر
وعمان:رشد و امارات
و بحرین:بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1980–2012

الملی و اوزترک()2014

عربستان،کویت،قطر،عمان،امارات
و بحرین

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1970–2012

جلیل()2014

کشورهای منتخب خلیج فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2007

محمدی و
پرورش()2014

کشورهای منتخب خلیج فارﺱ
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عربستان و
عمان:حفاظت وکویت
و بحرین:بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1972–2011

کاییﮑچی و
بیلدیریچی()2014

عربستان،عمان،کویت و
بحرین

رشد

هم جمعی آزمون کرانهای ARDL

1961–2011

اصالن ()2014

ایاالت متحده

بازخورد

هم جمعی آزمون کرانهای ARDL

1977–2011

لین و مبارک ()2014

چین

بازخورد

تﮑنیک های همگرایی

1980–2010

الماللی و همﮑاران
()2014

 18کشور آمریﮑای التین

مدل تجمیعی:خنثی و
مدل نفت:رشد و مدل
گاز:حفاظت و مدل
الﮑتریسیته:خنثی

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1980–2011

الخسالن و جاوید()2013

عربستان سعودی

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2009

المعلی و لی()2013

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2009

المعللی و تنگ()2013

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1990–2008

اوزجان()2013

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

رشد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1990–2010

دامته و سگیر()2013

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1990–2011

عمری()2013

عربستان،کویت،قطر،امارات
متحده،عمان،بحرین

خنثی

هم انباشتگی -علیت تودا-یاماموتو

1990–2010

اوکال و آلپر ()2013

بوقلمون

بازخورد،خنثی،حفاظت

رهیافت روش FMOLS

Different
periods

الماللی و همﮑاران
()2013

بازخورد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1973–2008

سویدن()2012

ادامه جدول ( ) 1ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
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باال ،باال وسط،
پایین وسط و پایین
کشورهای درآمدی
امارات متحده عربی
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حفاظت

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1980–2008

حسین و
همﮑاران()2012

عربستان،کویت،قطر،امارات
متحده

خنثی

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2006

«نارایان و پاپ()2012

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

ترکیبی

همگرایی و علیت Hatemi-J causality

1980–2009

توگﮑو و همﮑاران
()2012

کشورهای G7

بازخورد

رویﮑردهای همجمعی ،روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( ) DOLSو رهیافت همجمعی

1980–2006

سلیم و رفیق ()2012

 6اقتصاد بزرگ در حال ظهور

بازخورد

مدل الگوی تصحیح خطای برداری()VECM
و هم انباشتگی

1990–2007

آپرگیﺲ و پین ()2012

 80کشور

بازخورد

مدل الگوی تصحیح خطای برداری()VECM
و هم انباشتگی

1980–2010

پائو و فو ()2013

برزیل

بازخورد

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1980–2009

الملعلی()2011

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1980–2007

سادورسﮑی()2011

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

عربستان:خنثی و
عمان و امارات
متحده عربی
:حفاظت

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1971–2006

اوزتورک و
آکاراوچی()2011

عربستان و امارات متحده

خنثی

مدل اثر تصادفی یک طرفه ،آزمون های علیت
پانل

1997–2007

منگاکی ()2011

 27کشور اروپایی

بازخورد

مدل الگوی تصحیح خطای برداری(-)VECM
رویﮑردهای همجمعی ،روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( ) DOLSو رهیافت همجمعی

1980–2006

آپرگیﺲ وپین ()2011

 6کشور آمریﮑای مرکزی

حفاظت

VARساختاری

1960–2009

تیواری ()2011

هندوستان

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1971–2005

اوزتورک و
همﮑاران()2010

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

مدل الگوی تصحیح خطای برداری(-)VECM
رویﮑردهای همجمعی ،روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( ) DOLSو رهیافت همجمعی-
مدل اثر تصادفی یک طرفه ،آزمون های علیت
پانل

1985–2005
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آپرگیﺲ و پین ()2010

 20کشور OECD
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ادامه جدول ( ) 1ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
رشد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1974–2002

نارایان و اسمیت()2009

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

خنثی

علیت تودا-یاماموتو

1949–2006

پین ()2009

ایاالت متحده آمریﮑا

حفاظت

مدل الگوی تصحیح خطای برداری(-)VECM
رویﮑردهای همجمعی ،روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( ) DOLSو رهیافت همجمعی

1994–2003

سادورسﮑی ()b2009

 18کشور در حال ظهور

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1971–2002

مهرآرا()2007

عربستان و کویت

عربستان و
قطر:بازخورد و
کویت:حفاظت و
امارات متحده
عربی:رشد

هم جمعی آزمون کرانه های ARDL

1980–2003

اسﮑوالی()2007

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

بازخورد

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1971–2002

مهادوان و آسافو
ادجایه()2007

کشورهای منتخب خلیج
فارﺱ

عربستان:رشد و
کویت:بازخورد

آزمون انگل-گرنجر و روش یوهانسن-
جوسیلیوﺱ

1971–2002

مهرآرا()2007

عربستان و کویت

حفاظت

آزمون همجمعی پدرونی .مون همجمعی
وسترلند

1971–2002

االیریانی()2006

کشورهای منتخب

برای درک ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بصورت کلی و از دیدگاه های مختلف ،این مقالات را می توان به چند
دسته طبقه بندی کرد:
دوره های زمانی  :برای بررسی این ارتباط محققان از بازه های زمانی مختلفی استفاده کرده اند برخی از بازه ده ساله و برخی
از بازه زمانی  20ساله و سی ساله و چهل ساله استفاده کرده اند.
متغیرهای مورد استفاده :برخی از مطالعات از مصرف انرژی و رشد اقتصادی به عنوان تنها دو متغیر استفاده کردند .با این
حال ،برخی از مطالعات از متغیرهای اضافی مانند واردات و صادرات،انتشار دی اکسید کربن و شهرنشینی و سرمایه گذاری
مستقیمخارجی .بطور کلی مهمترین متغییرهای بﮑار رفته در مطالعات قبلی عبارتند از :
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تولید ناخالص ملی،برق مصرفی ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی  ،تولید ناخالص داخلی ،دی اکسید کربن ،توسعه اقتصادی
،تولید خالص داخلی ،مصرف انرژی ،سرمایه گذاری داخلی،نیروی کار،صادرات و واردات،کنترل فساد،میزان سرمایه گذاری
نسبت به تولید ناخالص داخلی،شهرنشینی،زیست محیطی ،شهرنشینی و شاخص سیاسی سازمانی ،نرخ باروری،میل به زندگی،
باز بودن تجارت،کل نیروی کار،سرمایه ناخالص ثابت ،تولید ناخالص ملی  ،رانت نفت،مصرف انرژی در هر واحد تولید ناخالص
داخلی،نسبت عمومی خرج کردن به تولید ناخالص ملی،باز بودن تجارت وثبات سیاسی و تعارض ،واردات خالص از برق و
شهرنشینی ،افزایش دی اکسید کربن وتوسعه مالی ،سهام انتشار نیافته شرکت تضامنی ،استخدام و اقتصاد باز ،سرانه سرمایه
واقعی به ازای هرنیروی کار،تولید ناخالص داخلی ،گاز طبیعی و کل تجارت،
متغیرهای مذکور که از بررسی مطالعات انجام شده قبلی به دست آمده اند به محققان آینده در خصوص بررسی مطالعات
جدید در این زمینه کمک می کند ایده ای از گنجاندن متغییرها در بررسی های آتی خود بدست آورند.
سطح کشوری یا جهانی تجزیه و تحلیل :برخی از این مطالعات این ارتباط را در سطح یک کشور بررسی کرده اند در حالی
که برخی دیگر این رابطهرا در پانل گروهی از کشورها تجزیه و تحلیل کردند.
روش شناسی اقتصادسنجی :مهمترین روش اقتصادسنجی مورد استفاده برای بررسی رابطه علی بین مصرفانرژی و رشد
اقتصادی عبارتند از :
آ .رویﮑردهایانگل-گرنجر و یوهانسن-جولیوﺱ
ب آزمون کرانههای تاخیر توزیعشده خودرگرسیون ()ARDL
ج خودرگرسیون ،گرگوری و هانسن ،و رویﮑرد تغییرحاتمی-جی و مارکف
د همادغام پانل پدرونی و یﮑپارچه سازی پانل Westerlund
ه .سایرروش ها :همانند تجزیه و تحلیل حوزه زمان و روش های تحلیل دامنه فرکانﺲ.
 .4معرفی مدل و متغیرهای تحقیق
در این بررسی از داده های در دسترﺱ و موجود کشورهای اسالمی منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی  1993تا 2019
استفاده گردیده است و متغیرهای استفاده شده در این بررسی عبارتند از سرانه مصرف انرژی های تجدید ناپذیر بر حسب تن
،شاخص سرانه انتشار  co2بر حسب متریک ،قیمت واقعی نفت خام وست تگزاﺱ مدیت به دالر ثابت آمریﮑا در 2010
از این رو مدل کلی تحقیق به اینصورت است که تابع سرانه مصرف انرژی های تجدید ناپذیر تابعی از قیمت نفت و سرانه تولید
ناخالص داخلی وسرانه co2
)NEC=ƒ(GDP,CO2,OIL
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در این مقاله از تﮑنیک مدلسازی پانل استفاده می شود به اینصورت ابتدا به بررسی تست های ریشه واحد و در مرحله بعد
بررسی ثبات یا غیر ثبات بودن متغییرها و همچنین بررسی انباشتگی متغییرها با استفاده از روش های پدرونی (،2001 ،1999
 )2004و وسترلوند ( )2005،2006می پردازیم و سپﺲ برای بررسی ارتباط بلندمدت متغییرها از مدل های  FMOLSو
 DOLSو برای بررسی روابط علی بین متغییرها از روش دومیترسﮑو و هورلین ( )2012استفاده می کنیم .
بطور کلی در داده های پانلی آزمون های زیادی شامل لوین ،لین و چو )، (LLC,2002ایم ،پسران ،شین )(IPS,2003
برایتونگ ) (2000و آزمون  PP-Fisherو چوئی )  (Choiو هادری )  (Hadriبرای تست ریشه واحد ارائه شده است.
آزمون ریشه واحد در داده هایپانلی همانند سری های زمانی یک متغیره است .از این رو برای سری

فرآیند ( AR )1را

در نظر بگیرید:

باشد

در این تابع

باشد

مانا و اگر

نامانا می باشد بطور کلی برای

دو فرض می توان

مطرح کرد ریشه واحد مشترک و ریشه واحد مقطعی ازمون های همانند  LLCو برایتونگ و هاردی از فرض آزمون ریشه
واحد مشترک که در آن

برای همه مقاطع یﮑسان هست استفاده می کنند(

 ADF-Fisherو  PP-Fisherاز فرض ریشه واحد مقطعی که در آن

) و آزمون هایی همانند  IPSو

برای همه مقاطع متفاوت است استفاده می کنند

(سوری)1393،
جدول ( )2نتایج آزمایشهای ریشه واحد پانل  GDP ،OILو  CO2برای کشورهای منتخب اسالمی
عضو اوپک
آی
روش

لوین-لین-چو

-پسران-

شین

برایتونگ

دیﮑی فولر تعدیل یافته -فیشر

سطح احتمال

سطح احتمال

سطح احتمال

CO2

-1.49

-1..48

0.23

-1/1

OIL

-0.43

-0.77

-1.03

-2.16

GDP

0.03

-0.58

0.28

-1.18

متعییرها سطح احتمال

ماخذ:یافته های تحقیق
باتوجه به داده های جدول شماره  2فرضیه صفر را نمی توان رد کرد و تمام سری های پانل در سطح 5درصد غیرثابت می
باشند .
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جدول ( )3نتایج آﺯمایشهای ریشه واحد پانل  GDP ،OILو  CO2برای كشورهای منتخب
اسالمی عضو اوپک
آی -پسران -شین

برایتونگ

دیﮑی فولر تعدیل یافته -فیشر

روش

لوین-لین-چو

تفاوت اول

تفاوت اول

تفاوت اول

CO2

8/9

-7.9

-7.94

38.4

OIL

-6.7

-7.2

-5.5

28.6

GDP

-2.37

-7.38

-2.65

31.8

متعییرها تفاوت اول

ماخذ:یافته های تحقیق
و همچنین بر اساﺱ داده های جدول شماره  3فرضیه صفر برای همه متغییرها رد شده و تمامی آن ها در تفاوت اول ثابت
می باشند که این نشان دهنده یک پارچﮑی آن ها در مرتبه اول در پانل می باشد.
در مرحله بعدجهت بررسی انباشتگی متغییرها با استفاده از روش های پدرونی ( )2004 ،2001 ،1999و وسترلوند
( )2005،2006می پردازیم پدرونی دو نوع آزمون پیشنهاد داده است:
یک نوع براساﺱ بر رویﮑرد درون گروهی با آماره هایی همانند Panel rho-Panel pp-،Panel Statistic-v
 statistic,Panel ADF-statistic, statisticبا فرضیه صفر
باشد و نوع دوم آن روش بین گروهی با آماره های statistic
 statistic,با فرضیه صفر

و فرضیه مقابل

می

و فرضیه مخالف

Group PP-statistic, Group ADF- Group
برای کلیه

ها می باشد(.فطرﺱ و جبرائیلی)1391،

جدول  -4نتایج آﺯمون های هم انباشتگی پانل برای كشورهای اسالمی منتخب عضو اوپک
آزمونهای هم انباشتگی

آزمون وسترلوند

آزمون پدرونی

آزمون وسترلوند

احتمال

آماره

احتمال

آماره

آزمون پدرونی

0.16

0.95-

0.43

0.15-

ماخذ:یافته های تحقیق
با توجه به داده های جدول شماره  4ارتباط بلندمدت بین متغییرها تایید می شود و شواهد نشان می دهد که هر سه
متغییر در بلندمدت با هم حرکت می کنند.
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در مرحله بعد سپﺲ برای بررسی ارتباط بلندمدت متغییرها از مدل های  FMOLSو  DOLSاستفاده می شود روش
حداقل مربعات کامالً تعدیل یافته ( ) Square Least Ordinary Modified Fullyکه ناهمگنی های موجود در مقاطع
مختلف پانل را در نظر می گیرد توسط پدرونی ( )2000برای تخمین روابط بلندمدت همجمعی پانل معرفی گردید.مدل تجربی
هم انباشتگی در این مطالعه عبارت است از:

در این الگو ،تابع سرانه مصرف انرژی تجدید ناپذیر ( ، )NECسرانه تولید ناخالص داخلی ( ، )gdpقیمت نفت ( ،)oilو
سرانه ( )CO2و نیز جمله اخالل میباشد .
در این مطالعه جهت بررسی و تحلیل رابطه بلندمدت از روش  DOLSو  FMOLSاستفاده میشود.
به منظور تخمین  FMOLSمدل زیر را در نظر می گیریم

در معادله باال فرض بر این هست که

و

هم انباشتگی دارند در نتیجه می شود معادله را بصورت زیر

با شیب

بازنویسی کرد.

در معادله باال
فرض

ضریب با وقفه تفاضل اول متغیرهای توضیحی می باشد و با

برداری از متغیرهای توضیحی مدل و
کوواریانﺲ بلندمت عبارت است از:

از این رو ضریب برآوردی  FMOLSدر مدل برابر است با :

در اینجا
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می باشند(امیرنژاد و اسدپور کردی)1393،
جدول  -5نتایج برآورد  FMOLSو  DOLSبرای كشورهای منتخب
اسالمی عضو اوپک
متغیرها

GDP

OIL

CO2

FMOLS

0.23

0.30

-1.65

DOLS

0.02

0.24

-0.59

ماخذ:یافته های تحقیق
با توجه به بررسی های بعمل آمده از روش  DOLSو  FMOLSو ضرایب تخمینی برای سرانه تولید ناخالص داخلی و
قیمت ها در سطح 1درصد معنی دار بوده و مثبت می باشند
با توجه به نتایج به دست آمده یک رابطه علی دو طرفه بین تولید ناخالص داخلی و سرانه مصرف انرژی در دوره مورد نظر
وجود دارد.
همچنین بر اساﺱ نتایج یک رابطه علی یک سویه از مصرف انرژی به سمت انتشار  co2در دوره مذکور وجود دارد

جدول  -6نتایج آﺯمون علیت پانل برای منتخب كشورهای اسالمی عضو اوپک
جهت علیت

بله/خیر

سرانه تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد انرژی می باشد

بله

مصرف انرژی متاثر از سرانه تولید ناخالص داخلی هست

بله

انتشار دی اکسد کربن متاثر از سرانه تولید ناخالص داخلی هست

بله

سرانه تولید ناخالص داخلی متاثر از انتشار دی اکسید کربن هست

بله

مصرف انرژی متاثر از انتشار دی اکسید کربن هست.

بله
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انتشار دی اکسید کربن متاثر از مصرف انرژی می باشد

بله

قیمت نفت متاثر از سرانه تولید ناخالص داخلی هست.

بله

سرانه تولید ناخالص داخلی متاثر از قیمت نفت می باشد.

بله

قیمت نفت متاثر از سرانه انتشار دی اکسید کربن هست.

بله

سرانه انتشار دی اکسید کربن متاثر از قیمت نفت هست.

بله

سرانه مصرف انرژی متاثر از قیمت نفت هست.

بله

قیمت نفت متاثر از سرانه مصرف انرژی هست

بله

ماخذ:یافته های تحقیق
با توجه به بررسی های بعمل آمده از روش  DOLSو  FMOLSو ضرایب تخمینی برای سرانه تولید ناخالص داخلی و
قیمت ها در سطح 1درصد معنی دار بوده و مثبت می باشند
با توجه به نتایج به دست آمده یک رابطه علی دو طرفه بین تولید ناخالص داخلی و سرانه مصرف انرژی در دوره مورد نظر
وجود دارد.
همچنین بر اساﺱ نتایج یک رابطه علی یک سویه از مصرف انرژی به سمت انتشار  co2در دوره مذکور وجود دارد
رابطه رشد و مصرف انرژی در کشورهای منتخب بر اساﺱ مطالعات انجام شده
جدول  9هر  4فرضیه مرتبط به رشد و مصرف انرژی را در کشورهای منتخب و اسالمی عضو اوپک را به بصورت پانل نشان
می دهد .تعداد مشاهدات  220عدد می باشد .با توجه به بررسی ها هیﭻ فرضیه ای بصورت غالب با بیش از  50درصد مورد
تایید قرار نگرفت .
جدول9.خالصه ای از چهار فرضیه در میان کشورهای منتخب اسالمی عضو اوپک
نام کشور

تعداد

رشد(درصد) حفاظت(درصد) بازخورد(درصد) خنثی(درصد)

مشاهدات
ایران

36

18

28

49

5

امارات

31

15

27

46

12

عربستان

34

17

27

48

8
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بحرین

30

13

30

46

11

قطر

28

14

29

45

12

عمان

32

14

26

45

15

کویت

29

16

26

46

12

جمع

220

15

29

47

9

وحید و همﮑاران( ) 2019در بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد و دی اکسید کربن برای کشورهای در حال توسعه نتیجه
گرفت که مصرف باعﺚ رشد می شود و فرضیه رشد مورد تایید قرار گرفته بود و همچنین سرور و همﮑاران ( )2017در یک
مطالعه داده های تابلویی  210کشور را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که فرضیه های مختلف برای کشورهای مختلف
مورد تایید می باشند در این تحقیق فرضیه رشد برای کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و فرضیه بازخورد برای کشورهای
صادرکننده نفت مورد تایید قرار گرفت که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق مذکور مطابقت دارند.
 .6نتیجهگیری
با توجه به آزمون های هم انباشتگی پدرونی ( )1999،2004و وسترلند ( )2005،2006بین متغیرهای تحقیق یعنی سرانه
تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی یک رابطه بلند مدت وجود دارد و همچنین با توجه به برآورده
های آزمون علیت گرنجر بین متغییرهای تحقیق بصورت پانل یک علیت دو طرفه وجود دارد ولی با بررسی رابطه بین رشد
مصرف انرژی ورشد اقتصادی در هر یک از کشورهای منتخب بصورت مجزا مشخص گردید که هر چهار فرضیه در این کشورها
مورد تایید قرار گرفتند و فرضیه غالبی از آن چهار فرضیه به چشم نمی خورد و با توجه به بررسی سایر مطالعات مطرح شده در
ادبیات تحقیق اکثر نتایج از فرضیه رشد حمایت می کردند عالوه بر این در بررسی های انجام شده با توجه به ادبیات
تحقیق،مطالعات انجام شده برای برخی کشورهای منتخب مثل بحرین و عمان بسیار ناچیز بودند و بیشتر مطالعات بر انجام
بررسی ها بصورت گروهی متمرکز شده بودند و نﮑته بعدی اینﮑه اکثر این مطالعات بر روی مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و
برق متمرکز شده بودند و مطالعات در خصوص مصرف انرژی روی سایر بخش های صنعتی و مسﮑونی بسیار محدود می باشند
از این رو نیاز هست محققان رابطه مصرف انرژی در این بخش ها را در مطالعات خود مد نظر قرار دهند.
همچنین با توجه به آزمون های مدل های  FMOLSو  DOLSافزایش سرانه تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی را
افزایش می دهد واز انجا که در حال حاضر جهان با مشﮑل گرمایش زمین مواجه می باشد و اکثر کشورها برای بهبود اقتصاد و
افزایش تولید ناخالص داخلی به مصرف بیشتر انرژی روی می اورند ضرورت جایگزین انرژی های تجدید ناپذیر با انرژی های
تجدیدپذیر بعنوان یک سیاست کلی باید مورد توجه قرار گیرد علی الخصوص اینﮑه رابطه معناداری بین کاهش قیمت نفت با
مصرف انرژی ناشی از سوخت های فسیلی وجود دارد بنظر می رسد کشورها باید در سیاست های افزایش مصرف سوخت های
فسیلی تجدید نظر نموده و این سیاست ها به سمت و سوی انرژی های پاک و حمایت جدی از طرح های نوآورانه در خصوص
انرژی های پاک معطوف شوند و ضرورت انجام سرمایه گذاری بر منابع انرژی تجدید پذیر همانند انرژی خورشیدی و سایر
منابع به منظور تامین انرژی ارزان و قابل رقابت با انرژی های تجدید ناپذیر که باعﺚ رشد اقتصادی بلندمدت می شوند را
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مورد توجه قرار دهند تا در بلندمدت بدون آسیب رساندن به محیط زیست همزمان با رشد اقتصادی منابع سوخت فسیلی را
جایگزین نمایند.
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