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انرژی به عنوان یک نیروی محرکه در بیشــتر فعالیت های تولیدی 
و خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش موثری در رشد 
اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می کند.]1[ اهمیت منابع 
انرژی در گذار از مراحل مختلف توسعه، نزاع های سیاسی و نظامی 
را میان دولت ها به وجود آورده اســت و پایان پذیر بودن این منابع 
نیز مزید بر علت شــده است تا کشــورهای توسعه یافته و حتی در 
حال توســعه به دنبال یافتن راهی برای برون رفت از  وابستگی به 
منابع انرژی پایان پذیر و اســتراتژیک و همچنین جایگزینی آن با 

انرژی های نو و دارای آلودگی کمتر باشند.]2[
انــرژی الکتریکــی از انــواع انرژی اســت کــه دارای کاربردهای 
منحصربه فردی بوده و می توانــد در برخی زمینه ها جایگزین منابع 
انرژی مختلفی باشــد. با شناســایی انرژی الکتریکی و برتری آن بر 
سایر انرژی ها از لحاظ آثار زیست محیطی و با توجه به افزایش قیمت 
سوخت های فسیلی، گرایش به سرمایه گذاری در تولید آن، افزایش 
قابل توجهی داشته است.]3[ پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال 
توسعه به شــدت به انرژی الکتریسیته وابسته است، به گونه ای که 
اگر کمبود انرژی الکتریســیته در یک کشور رخ دهد، میزان تولید 
صنایع، کاهش می یابد که به نوبه ی خود اقتصاد را بی ثبات می  کند. 

بنابراین مصرف انرژی الکتریکی به عنوان یک عامل تولید به طور 
مســتقیم یا غیرمســتقیم با نیروی کار و سرمایه، رابطه ی مکملی 
دارد.]4[ از ســوی دیگر نفت و فرآورده هــای نفتی امروزه یکی از 

مهمترین انواع انرژی در اقتصاد دنیا محسوب می شوند. 
نفت و فرآورده هایش، انرژی اصلی موردنیاز صنعت در سراسر دنیا 
اســت. بدون نفت، حمل ونقل به شــکل امروزی آن میسر نیست. 
به بیان دیگر، نفت و محصوالتش یکی از شــاخص ها و بنیان  های 
اساسی جهان امروز اســت.]5[ بنابراین نقش اساسی قیمت نفت 
در رشــد و توســعه ی اقتصادی کشــورها توســط اقتصاددانان و 

سیاست گذاران به رسمیت شناخته شده است. 
درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهای نفت خیز به ویژه کشورهای 
عضو اوپــک یکی از متغیرهــای مهم و تاثیرگذار بــر متغیرهای 
اقتصاد کالن است. بخش نفت نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های 
مهم اقتصادی بر ســایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه 
درآمدهــای حاصل از آن به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد 

ارزی این کشورها ایفای نقش می کند. 
بنابراین نوســانات قیمت نفــت عالوه بر این کــه از عوامل مهم 
فعالیت هــای اقتصــادی کشــورهای واردکننده ی آن محســوب 
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می شــود، عامل اختالل در اقتصاد کشور های نفت خیز و وابسته به 
نفت نیز به شمار می آید.

هــدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر مصــرف انرژی الکتریکی، 
قیمــت نفــت، ســرمایه گذاری و نیــروی کار بر رشــد اقتصادی 
کشــور های اســالمی گروه D- 8 اســت. اعضای این گروه شامل 
هشــت كشور مسلمان در حال توســعه كه عبارت است از: ايران، 
اندونزي، بنگالدش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه که در 
محدوده ی زمانی ســال های 2014-1987 میالدی مورد ارزیابی 

قرار گرفتند.
ایــن گروه با هدف ایجاد توافق های منطقــه اي در جهت برقراری 
روابط مســتحكم اقتصادي و تقويت نفوذ اين كشورها در بازارهاي 

جهاني تشكيل شده است.]6[
طبق تقســيم بندي بانك جهاني، مي توان اين كشورها را بر اساس 
شــاخص هاي عمده ی اقتصادی در سه گروه جاي داد. گروه اول، 
كشــورهاي صادركننده ی نفت كه شامل سه كشور اندونزي، ايران 
و نيجريه اســت. گروه دوم كشــورهاي با درآمد متوسط كه چهار 
كشور پاكستان، تركيه، مالزي و مصر را شامل مي شود. گروه سوم 
كشورهاي كمتر توســعه يافته كه در ميان اين 8كشور تنها كشور 

بنگالدش در اين دسته قرار مي گيرد.]7[ 
طبق آخرین آمارهای بانک جهانی در ســال2014، ســه کشــور 
ترکیه، مالزی و ایران به ترتیب با 33، 26 و 15درصد، بیشــترین 

 D- 8 ســهم رشد اقتصادی )درآمد ســرانه( را در کشورهای گروه
به خــود اختصاص داده اند و در رتبه های بعــدی، اندونزی، مصر، 
نیجریه، پاکســتان و بنــگالدش قرار دارند که هــر کدام کمتر از 

10درصد را شامل می شوند. 
سه کشور مالزی، ایران و ترکیه عالوه بر سهم باالی درآمد سرانه، 
از منظر ســرانه ی مصرف انــرژی الکتریکی به ترتیب با 33، 22 و 
21درصد، بیشترین سهم را در کشورهای D- 8 به خود اختصاص 
داده اند و در رتبه های بعدی، کشــورهای مصر، اندونزی، پاکستان، 
بنــگالدش و نیجریه قرار دارند کــه در مجموع 24درصد مصرف 

انرژی الکتریکی را در بر می گیرند.
از منظــر درصد جمعیــت نیــروی کار در ســال2014، تمامی 
کشورهای گروه D- 8 به طور تقریبی وضعیت نسبتا یکسانی دارند 
و هر 8کشــور حدود 10 الی 14درصد سهم نیروی کار را به خود 

اختصاص می دهند. 
بررســی سرانه ی سرمایه گذاری در ســال2014 نشان می دهد که 
چهار کشــور ترکیه، اندونزی، ایران و مالزی به ترتیب با 34، 25، 
17 و 12درصد در وضعیت مجزایی نسبت به سایر کشورهای گروه 
D- 8 قــرار دارند و در رتبه های بعدی کشــورهای مصر، نیجریه، 
بنگالدش و پاکســتان قرار دارند که هــر کدام کمتر از 5درصد را 

شامل می شوند.]7[ 

2  ســهم سرانه مصرف برق درکشورهای گروه D- 8 در سال2014ماخذ: ]7[1  ســهم رشد اقتصادی کشورهای گروه D- 8 در سال2014ماخذ: ]7[
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2- مرور ادبیات پژوهش
پس از وقوع شــوک های نفتی دهه ی1970، توجه اقتصاددانان به 
مباحــث پیرامون اقتصاد انرژی جلب شــد و در پــی آن مطالعات 
تجربی فراوانی در خصوص تعیین رابطه ی بین مصرف انرژی، قیمت 
نفت و رشــد اقتصادی انجام شده اســت که در این زمینه می توان 

مطالعات را به دو صورت طبقه بندی کرد: 

الف( مطالعاتی که به بررسی رابطه ی رشد اقتصادی  و مصرف انرژی 
الکتریکی پرداخته اند. 

ب( مطالعاتی که به بررســی رابطه ی رشــد اقتصادی و قیمت نفت 
پرداخته اند. 

به ترتیب در جداول1و2 مطالعات مربوط به این دو، مورد بررســی 
قرار گرفته اند.

4  سهم سرانه ی سرمایه گذاری در کشورهای گروه D- 8 در سال2014ماخذ: ]7[3  سهم نیروی کار در کشورهای گروه D- 8 در سال2014ماخذ: ]7[

   1   مرورمطالعات در مورد رابطه ی رشــد اقتصادی و مصرف انــرژی الکتریکی. ماخذ:یافته های تحقیق 

توضیحاترویکرد مورد استفادهمطالعه 

آزمون علیت بوت استرپ]8[
با استفاده از اطالعات مربوط به 35کشور عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی )OECD( به بررسی رابطه ی علی بین مصرف برق و رشد 

اقتصادی اقدام کردند. آنها پیشنهاد کردند که اجرای سیاست های کاهش مصرف برق برای رشد اقتصادی مضر نیست.

هم جمعی پنل]9[
رابطه ی بین مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف برق در بلندمدت 

بر رشد اقتصادی موثر است.

هم جمعی پنل و روابط علیت]10[
رابطه ی بین مصرف برق و رشد اقتصادی در مورد 15اقتصاد در حال توسعه را بررسی کردند. نتایج آنها نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی 

بلندمدت بین اجرای سیاست های کاهش مصرف انرژی الکتریسیته و رشد اقتصادی است.

]11[
مدل روش گشتاور تعمیم یافته1  

)GMM( 
از داده های 45کشور در سال های 1971 تا 2009 برای بررسی ارتباط بین  مصرف برق و رشد اقتصادی استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک 

ارتباط مثبت و معنی داری بین دو متغیر وجود دارد.

روش هم جمعی پانل بوت استرپ]12[
رابطه ی مصرف برق و رشد اقتصادی در 15کشور در حال گذار را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند که مصرف برق به طور قابل توجهی بر 
رشد اقتصادی در کشورهای بلغارستان و بالروس تاثیر می گذارد. رشد اقتصادی باعث مصرف بیشتر انرژی در کشورهای جمهوری چک، لیتوانی و 

لتونی می شود و برای کشورهای روسیه و اوکراین رابطه ی میان دو متغیر به صورت دوطرفه است.

]13[
روش حداقل مربعات اصالح شده2 

)FMOLS(

نیز در مطالعه ای رابطه ی بین مصرف برق و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن صادرات به عنوان یک عامل تعیین کننده در تابع تولید کشورهای عضو 
اوپک بررسی کردند. آنها دریافتند که مصرف برق و صادرات، بر رشد اقتصادی موثر هستند. تجزیه وتحلیل علیت آنها نشان می دهد که یک اثر 

بازخورد بین مصرف برق و رشد اقتصادی برقرار است.
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از نوآوری هــای این مطالعــه می توان به اســتفاده از رویکرد نوین 
در اقتصادســنجی داده های پنل ـ  الگوی خودتوضیحی با وقفه های 
گســترده ی پنلی )Panel ARDL( اشــاره کرد کــه در تمامی 

مطالعات مرتبط از این رویکرد برآوردی استفاده نشده است.

3- مبانی نظری و روش شناسی
میزان دسترسی بنگاه های اقتصادی به عوامل تولید بر سطح تولید 
آنها اثرگذار است و هرگونه تخصیصی از عوامل تولید نتایج متفاوتی 
بر ســطوح تولیدی کاالها و خدمات به دنبال دارد. بدیهی است که 
تولید بنگاه ها، تولید کل و نهایتا ســطح رشــد اقتصادی را تعیین 
می کند. لذا عوامل تولید از طریق تغییری که بر تولید بنگاه ها ایجاد 
می کنند، می  تواننــد کل اقتصادی را تحت تاثیر قــرار دهند. بدین 
ترتیب چنانچه تولیــد هر بنگاه تابعی از به کارگیری عوامل مختلف 

در نظر گرفته شود، خواهیم داشت:
معادله ی)1(:                                                  

که در اینجا  تولید کل داخلی و عوامل مختلف تولید است. همچنین 
فرض می شود بین استفاده از این عوامل تولید و سطح تولید رابطه ی 
مستقیم وجود دارد، یعنی افزایش هریک از نهاده های مذکور باعث 
افزایش تولید می شــود. به عبارتی به همراه رشــد اقتصادی، تقاضا 

برای عوامل تولید افزایش می یابد. 
یکــی از عواملی که به عنوان عامل مهم تولید مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، انرژی با شکل های مختلف آن است و در بیشتر فعالیت های 
تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و نقش موثری 

در رشــد اقتصادی ایفا می کند. در مدل های رشد نئوکالسیک، تنها 
ســرمایه و نیــروی کار از مهمترین عوامل موثر بر رشــد اقتصادی 

هستند. 
بــا این حال در نظریه های جدید رشــد، عامــل انرژی با درجه ی 
اهمیت متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. حالت کلی یک تابع 
تولید در رابطــه با مصرف انرژی و فعالیت هــای اقتصادی به این 

شکل است:]19[
معادله ی)2(:            

معادله ی)3(:                                               
که در آن Y1 تولیدات مختلف اقتصادی از قیبل کاال های تولیدی و 
خدمات،X1 عوامل تولید از قبیل سرمایه و نیروی کار،E1 عامل انرژی 
مانند نفت و انرژی الکتریســیته وA نشانه ی وضعیت تکنولوژیکی و 
شــاخص بهره وری اســت. در این تابع رابطه ی بیــن انرژی و دیگر 
عوامــل، تغییرات تکنولوژیکی )تغییــرات در A(، تغییر در ترکیب 
عامــل انرژی، تغییر در ترکیب محصول تولیدی و تغییر در میزان و 

ترکیب عوامل تحت تاثیر قرار می گیرد. 
 )K( و ســرمایه )L( بدین ترتیب اگر تولید تنها تابعی از نیروی کار
و اشکال مختلف انرژی )E( در نظر گرفته شود، رابطه ی3 به دست 

خواهد آمد.]19[
در این مطالعــه ارزیابی تاثیر مصرف انرژی الکتریکی و قیمت نفت بر 
رشد اقتصادی بر حسب داده های پانل، به صورت رابطه ی4 است.]20[ 

معادله ی)4(: 

   2   مرور مطالعات در مورد رابطه ی رشــد اقتصادی و قیمــت نفت. ماخذ:یافته های تحقیق 

توضیحاترویکرد مورد استفادهمطالعه 

نتایج این مطالعه نشان دادند که رابطه ی بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی غیرخطی و نامتقارن است.هم جمعی پنل]14[

مدل خودتوضیحی برداری]15[
نتایج نشان دادند که شوک مثبت در قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر تولید صنعتی دارد. در مقابل، شوک های منفی قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید 

صنعتی دارند.

]16[
مدل خود توضیحی برداری ساختاری3 

)SVAR(
رابطه ی بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کالن را برای اقتصاد ترکیه تحلیل کردند. نتایج نشان دادند که افزایش قیمت نفت منجر به کاهش 

رشد اقتصادی می شود.

تحلیل تعادل عمومی]17[
برای بررسی رابطه ی تجربی بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی، 25کشور در حال توسعه را بررسی کرد. نتایج نشان دهنده ی تاثیر منفی و قابل 
توجه قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی است. دلیل اصلی این رابطه ی منفی، وابستگی صنایع به نفت است. عالوه بر این، یافته ها نشان می دهد 

که افزایش قیمت نفت به تقویت اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت کمک می کند.

هم چمعی پانل]18[
وابستگی متقابل بین قیمت نفت و رشد اقتصادی را با استفاده از داده های ماهانه ی کشورهای منتخب عضو اوپک در سال های 2010-2000 مورد 
بررسی قرار دادند. آنها اشاره کردند که شوک قیمت نفت به صورت نوسانات چرخه ی کسب وکار جهانی و بحران مالی بر روی رشد اقتصادی ناشی از 

فروش نفت کشورهای عضو اوپک تاثیر می گذارد.
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در ایــن روابط، Ln معرف لگاریتم طبیعی اســت. اندیس i و t به 
ترتیب کشور و زمان را نشان می دهند.

Y: سرانه ی تولید ناخالص داخلی )به عنوان معیاری از رشد اقتصادی( 
که بر حسب قیمت های ثابت سال2010 محاسبه شده است.

E: ســرانه ی مصرف برق الکتریکی که معیــاری جهت اندازه گیری 
تولید نیروگاه های برق و بر حسب کیلو وات ساعت محاسبه می شود. 
O: قیمت نفت به ازای هر بشــکه است که بر اساس شاخص قیمت 

مصرف کننده و بر حسب دالر محاسبه شده است.
K: ســرمایه گذاری ناخالص داخلی ســرانه که بر حسب قیمت های 
ثابت سال2010 محاسبه شده است، این شاخص شامل هزینه های 
اضافی بــه دارایی های ثابت اقتصاد، به همــراه تغییرات خالص در 
سطح موجودی اســت. دارایی های ثابت شامل بهبود زمین، خرید 

ماشین آالت و تجهیزات، ساخت جاده ها، راه آهن و غیره است. 
L: معرف جمعیت فعال )نیروی کار( که افراد بین 15 تا 64سال را در 
بر می گیرد و بر حسب درصدی از کل جمعیت محاسبه می شود.]7[

با توجه به ماهیت داده های مورد استفاده در مطالعه )داده های پنل( 
ابتدا آزمون قابلیت تلفیق داده ها و ســپس ایســتایی متغیرها مورد 

بررسی قرار گرفت. 
در مدل هاي تركيبي نيز همانند مدل هاي ســري زماني در صورت 
غير ايســتا بودن متغيرها مســئله ی رگرسيون ســاختگي مصداق 
خواهد داشــت و مشاهده یR 2 باال ناشــي از وجود متغير زمان به 
واســطه ی ارتباط حقيقي بين متغيرها نیست.]21[ بنابراين كاربرد 
آزمون ريشــه واحد داده هاي تركيبي جهت تضمين صحت و اعتبار 
نتايــج، امري ضــروري اســت. در این پژوهش به منظور بررســی 
ایســتایی متغیرها از دو آزمون ایستایی )LLC( و )IPS( استفاده 

شد.]22و23[

)Panel ARDL( 1-3- الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ی پنلی
رهیافت مورد استفاده در برآوردهای این مطالعه، مدل خودتوضیحی 
با وقفه های گســترده ی پنلی )Panel ARDL( است. در مواردی 
که ایستایی متغیرها از درجه های مختلف باشد، برآوردهای مختلف 
داده هــای پنل مانند اثرات ثابت4، اثــرات تصادفی5، برآورد حداقل 
مربعــات معمولی مختلطPooled OLS( 6( نامناســب هســتند. 
همچنین در برخی از روش های فوق مانند حداقل مربعات معمولی 
مختلط )Pooled OLS(، عرض از مبدا و ضرایب برای تمام مقاطع 

عرضی یکسان است. 
در روش اثرات ثابت نیز اگر چه عرض مبدا برای هر گروه یا کشــور 

متفاوت اســت، اما دارای این محدودیت اســت کــه ضرایب برای 
تمام گروه ها یکســان اســت.]24[ همچنین در صورتی که برخی 
از متغیرهــای مســتقل، درون زا نیز باشــند و با جمله ی پســماند 
همبستگی داشته باشند، برآوردگر اثرات ثابت با مشکل اریب مواجه 
خواهد بود.]25[ همچنیــن مدل های اثرات ثابت دارای محدودیت 
در درجه ی آزادی نیز هســتند. در مقابــل روش اثرات تصادفی با 

مشکالت کمتری از جمله درجه ی آزادی مواجه است. 
اما روش مذکور با فرض محدودیت زمان مواجه است، بدین مفهوم 
که خطا در هر دوره با دوره ی قبل همبســته نیست.]26[ به عالوه 
برآوردهــای پویا ماننــد روش گشــتاورهای تعمیم یافته ی پنلی7 
)Panel GMM( بــرای مدل های پانل کــه دارای دوره ی زمانی 

طوالنی هستند، مناسب نیستند.]27[
در مقابل رهیافت خودتوضیحی با وقفه های گسترده ی پنلی، دارای 
ویژگی  های مناســبی است که موجب شده در مطالعات اخیر بیشتر 
مورد توجه پژوهشــگران قرار گیرد. از جمله، این روش در مواردی 
که متغیرهای مورد اســتفاده در مدل، در یک سطح ایستا نباشند 
 )I )1(( و تعدادی با یکبار تفاضل گیری )I )0(( و تعدادی در ســطح

ایستا شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنین این رهیافت در برآورد داده های پنل که دارای سری زمانی 
طوالنی باشند، نیز قابل استفاده است. البته این روش انعطاف پذیری 
باالیی در خصوص تعداد داده دارد و لذا در برآورد مدل هایی با تعداد 
اندک داده های ســری زمانی نیز کاربرد فراوان دارد.]27[ رهیافت 
خودتوضیحی با وقفه های گســترده ی پنلی دارای ســه ساختار یا 
روش متفاوت جهــت برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت اســت، 
که شــامل روش میان گروهیMG( 8(، روش میان گروهی تلفیقی9 
)PMG( و روش اثرات ثابت پویا10 )DEF( اســت. هر ســه روش 

مذکور از برآوردگر حداکثر راست نمایی استفاده می کنند. 
در این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای مصرف انرژی الکتریکی، 
قیمت نفت، سرمایه گذاری و نیروی کار بر رشد اقتصادی از رابطه ی5 

در چارچوب پنل ARDL استفاده شده است:
معادله ی)5(:

                               

 Y .که در آن  بیان گر تعداد مقاطع و اشــاره به دوره ی زمانی دارد
 X متغیر وابســته )در این مطالعه سرانه ی تولید ناخالص داخلی( و
متغیرهــای توضیحی مدل )مصرف انــرژی الکتریکی، قیمت نفت، 

سرانه ی سرمایه گذاری و نیروی کار( هستند.
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 PMG، MG، در این مطالعه به منظور برآورد مدل از ســه روش
DFE و جهت انتخاب الگوی مناســب میان این سه روش از آزمون 

هاسمن11 استفاده شد.]28[ 
فرضیه ی  بیان گر این اســت که تفاوت در ضرایب، سیستماتیک و 
قاعده  مند نیســت، عدم رد این فرضیه به معنــای برتری برآوردگر 

PMG نسبت به دو برآوردگر MG و DFE است.]27[ 
معادله ی)6(:

H0= Difference in coefficients no systematic                         
H1=Difference in coefficients is systematic

2-3- داده ها و جامعه ی آماری
جامعه ی آماری در این پژوهش شــامل 8کشــور اسالمی در حال 

توســعه با نام اختصاری گروه D- 8 اســت که عبارتند از: اندونزي، 
ايران، بنگالدش، پاكســتان، تركيه، مالزي، مصــر و نيجريه که در 
محدوده ی زمانی سال های 2014-1997 میالدی مورد ارزیابی قرار 

گرفتند. 
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش مطابق توضیحات جدول3، 
شامل سرانه ی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی الکتریکی، قیمت 
نفت، ســرانه ی ســرمایه گذاری و نیروی کار به  صورت سری زمانی 
هســتند و برای کشورهای اســالمی گروه D- 8 در طی سال های 
2014–1987 میــالدی از پایگاه داده های بانک جهانی اســتخراج 
شــد. به  منظور تجزیه وتحلیل  های آماری در این مطالعه از نرم افزار 

EVIEWS9 و STATA14 استفاده شد.

   3   معرفی داده های ورودی بــه نرم افزار. ماخذ:یافته های تحقیق 

منبععنوانعنوانداده ها 

Y7[به عنوان معیاری از رشد اقتصادی و بر حسب قیمت های ثابت سال2010تولید ناخالص داخلی سرانه[

E7[معیاری جهت اندازه گیری تولید نیروگاه های برق و بر حسب کیلووات ساعتمصرف سرانه ی انرژی الکتریکی[

O7[قیمت نفت به ازای هر بشکه که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده و بر واحد پولی دالر محاسبه شده است.قیمت نفت[

Kسرانه ی سرمایه گذاری
بر حسب قیمت های ثابت سال2010، شامل هزینه های اضافی به دارایی های ثابت اقتصاد، به همراه تغییرات خالص در سطح 

موجودی است. دارایی های ثابت شامل بهبود زمین، خرید ماشین آالت و تجهیزات، ساخت جاده ها، راه آهن و غیره است.
]7[

L7[معرف جمعیت فعال )نیروی کار( شامل افراد بین 15 تا 64 سال است.نرخ اشتغال[

   4   نتایج ایســتایی متغیرهای مورد مطالعه. ماخذ:یافته های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در ســطح 10، 5 و 1درصد اســت و اعداد داخل پرانتز 

بیان گر احتمال معنی داری فرضیه ی صفر مبنی بر وجود ریشــه ی واحد اســت(

وضعیت ایستاییایم، پسران و شین )IPS(لوین، لین و چاو )LLC(متغیرها

I(1)***)0/000(867/-7***)0/000( 492/-7لگاریتم سرانه ی تولید ناخالص داخلی

I(0)*)0/067( 495/-1***)0/000( 419/-5لگاریتم سرانه ی مصرف انرژی الکتریکی

I(1)***)0/000( 439/-10***)0/000(676/-10لگاریتم قیمت نفت

I(1)***)0/000( 307/-9***)0/000( 520/-9لگاریتم سرانه ی سرمایه گذاری

I(0)***)0/000( 720/-5***)0/000( 184/-4نرخ نیروی کار
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4- نتایج و بحث
آزمون ایســتایی از مهمترین آزمون ها برای برآورد یک رگرسیون با 
ضرایب قابل اعتماد اســت و قبل از هر چیزی در تخمین مدل های 
داده های ترکیبی نیز مانند مدل های سری زمانی الزم است ایستایی 
متغیرها مورد بررســی قرار گیرد. نتایج آزمون ایستایی متغیرهای 

مورد مطالعه در جدول4 گزارش شده است. 
نتایج نشان داد که بر اساس هر دو آزمون ایستایی )LLC( و )IPS( برای 
دو متغیر توضیحی مدل یعنی ســرانه ی مصرف انرژی الکتریکی و نیروی 
کار فرضیه ی صفر مبنی بر وجود ریشه ی واحد در سطح رد شده است و 
دو متغیر مذکور در سطح ایستا می باشند. اما برای بقیه ی متغیرهای مدل 
نظیر سرانه ی تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و سرانه ی سرمایه گذاری 
فرضیه ی صفر مبنی بر وجود ریشــه ی واحد در سطح رد نشده و تفاضل 

مرتبه اول آنها ایستا است.

با توجه به وجود توام متغیرهای ایســتا در ســطح و متغیرهایی که پس 
از انجام یک بار تفاضل گیری ایســتا می شوند، از تحلیل هم جمعی موسوم 
به روش خودتوضیحی با وقفه های گســترده )ARDL( اســتفاده شد. 
رابطه ی بلندمــدت و کوتاه مدت اثر مصرف انرژی الکتریکی، قیمت نفت، 
سرمایه گذاری و نیروی کار بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی گروه 

D- 8 در جدول5 ارائه شده است. 
ضرايب به  دست  آمده در جدول5 را می توان به  عنوان كشش سرانه ی رشد 
اقتصادی )درآمد ســرانه( نســبت به هر يك از متغيرهاي مربوطه تفسير 
کرد، چراکه به غیر از متغیر نیروی کار که بر حسب درصد می باشد، سایر 
متغیرهای مطالعه بر حسب لگاریتم طبیعی در مدل وارد شده اند. الزم به 
توضیح اســت که کلیه ی پارامترهای مدل تصحیح خطا به شکل تفاضل 

مرتبه اول هستند.

   5   نتایج حاصل از برآورد بلندمدت و کوتاه مدت اثرات مصرف انرژی الکتریکی، قیمت نفت، ســرمایه گذاری و نیروی کار بر رشــد اقتصادی در کشــورهای 

اســالمی گروه D- 8 . مأخذ: یافته های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در ســطح 10، 5 و 1درصد اســت و اعداد داخل پرانتز بیان گر احتمال معنی داری 
ضرایب است(.

برآوردگر DFEبرآوردگر MGبرآوردگر PMGمتغیرها

***)0/000( 0/291)0/424( 573/-0***)0/000( 0/262لگاریتم سرانه ی مصرف انرژی الکتریکی

***)0/000( 0/183*)0/536( 184/-0***)0/000( 0/134لگاریتم قیمت نفت

***)0/000( 0/235**)0/041( 0/506***)0/000( 0/306لگاریتم سرانه ی سرمایه¬گذاری

*)0/073( 009/-0)0/191( 0/154**)0/049( 006/-0نرخ نیروی کار

**)0/030( 0/653**)0/030( 0/653***)0/000(0/758عرض از مبدا

رابطه کوتاه مدت

تفاضل مرتبه اول لگاریتم سرانه ی مصرف انرژی 
الکتریکی

0/110 )0/072(*0/052 )0/362(0/094 )0/010(***

*)0/066( 0/017)0/594( 0/008)0/163( 0/014تفاضل مرتبه اول لگاریتم قیمت نفت

***)0/000( 0/089**)0/016( 0/051**)0/013( 0/062تفاضل مرتبه اول لگاریتم سرانه ی سرمایه گذاری

**)0/050( 0/015)0/291( 068/-0)0/296( 031/-0تفاضل مرتبه اول نرخ نیروی کار

***)0/000( 169/-0***)0/000( 335/-0***)0/000( 178/-0جمله تصحیح خطا

)1/000( 0/000)0/480(  3/480نتایج آزمون هاسمن
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نتایج آزمون هاســمن در جدول5 نشــان می دهد کــه با عدم رد 
فرضیــه ی  در رابطــه ی3، از میان ســه برآوردگر PMG، MG و 
DFE، نتایــج برآوردگــر PMG از کارآیی و ســازگاری باالتری 
 PMG برخوردار است. بنابراین در ادامه ، نتایج حاصل از برآوردگر

را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
نتایج رویکرد PMG نشان می دهد که در بلندمدت و کوتاه مدت با 
افزایش سرانه ی مصرف برق، شاخص رشد اقتصادی افزایش می یابد. 
به طوری كه انتظار می رود با افزايش مصرف برق بر حســب سرانه به 
ميزان 1درصد، رشــد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب 

حدود 0/26 و 0/11درصد افزايش يابد. 
در کشــورهای مورد مطالعه، گسترش و رشــد بخش های مختلف 
اقتصــادی از جمله صنايــع مختلف ) فوالد، ســيمان، ذوب آهن، 
پتروشــيمي و پااليشــگاه ها( و بخــش خدمات )عمده فروشــی، 
خرده فروشــی، تعمیر وســایل نقلیه و کاال ها، هتل و رســتوران و 
انبارداری و ارتباطات و سایر خدمات( نیازمند منابع انرژی الکتریکی 
مضاعف می باشد، در نتیجه در کوتاه مدت رابطه میان مصرف برق و 

رشد اقتصادی در کشورهای گروه D- 8 مستقیم است. 
از ســوی دیگر انرژی الکتریسته نقش مهمی در بهبود آموزش افراد 
دارد، روشنایی حاصل از انرژی الکتریسيته ساعات مطالعه را افزایش 
می دهد. همچنین اســتفاده از رایانه و اینترنت را افزایش و توانایی 
افــراد را در به دســت آوردن اطالعات و دانش هــای جدید بهبود 
می بخشــد. انرژی الکتریسيته سبب اســتفاده از وسایل الکتریکی 
خانگی از قبيل یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی شده و سطح 

کيفی زندگی را ارتقا می بخشد. 
از سوی دیگر استفاده از انرژی الکتریسيته آالینده های محيط زیست 
را کاهش داده و بر روی بهداشــت افراد تاثيرگذار اســت. از این رو  
می توان گفــت در بلندمــدت افزایش مصرف انرژی الکتریســيته 
می تواند موجب رشــد و توســعه ی اقتصادی شــود. ایــن نتایج با 

مطالعات مختلفی سازگار است.]9،11،12،13و29[  
نتایج رویکرد PMG حاکی از آن اســت که قیمت نفت نیز تاثیری 
مثبت بر درآمد ســرانه دارد. به  طوری  که با 1درصد افزایش در این 
متغیر، انتظار می رود که شاخص رشد اقتصادی در بلندمدت حدود 

0/13درصد افزایش یابد. 
بــر اســاس ادبیات موجــود، افزایــش قیمت های انــرژی مانع از 
سرمایه گذاری در فرآیندهای تولیدی می شود و با افزایش هزینه های 
تولید منجر به کاهش ســتانده ی واحدهای تولیدی شده و عرضه ی 
کل را تحت فشــار و با افزایش در هزینه ی نهاده های ورودی، ســود 

تولیدکنندگان را کاهش می دهد.
لــذا تولیدکننــدگان، تولیــد و عرضــه ی محصــوالت را کاهش 
می  دهنــد،]30[ بنابراین می تــوان گفت که افزایــش قیمت نفت 
موجب کاهش رشــد اقتصادی می شود. با این حال، مطالعات اخیر 
نشــان می دهند که رابطه ی منفی قیمت نفت و رشــد اقتصادی به 
دلیــل جایگزینی های نفت و اقدامات پیشــگیرانه ی دولت در برابر 
شــوک های ناگهانی قیمت نفت در بلندمدت از بین می رود و منجر 

به افزایش رشد اقتصادی می شود.]31و32[ 
ســرانه ی ســرمایه گذاری در هر دو حالت بلندمــدت و کوتاه مدت 
تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد و در بلندمدت باالترین ضریب 
را به خود اختصاص داده است، به طوری که انتظار می رود با 1درصد 
افزایش در ســرانه ی ســرمایه گذاری، شاخص رشــد اقتصادی در 
بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب حدود 0/30 و 0/06درصد افزایش 

می یابد. 
بر اساس تئوری، هرگونه سرمایه گذاری در مجموعه ی زیرساخت های 
کشور )مانند بزرگراه ها، پل ها، راه آهن  و جاده های حمل کاال )ترانزیت(، 
شبکه ی فاضالب، سیســتم آب رسانی، مراکز تولید برق، گاز و غیره( 
موجب افزایش رشد اقتصادی و تولید کل می شوند.]33[ محصوالت 
و خدمات تولید شــده از زیرساخت ها می توانند به عنوان یک عامل 

تولید، در تولید محصوالت، ایفای نقش کنند. 
برای مثال گاز، آب و برق که از محصوالت زیرســاخت ها هســتند، 
به عنوان نهاده در تولید اســتفاده می شــوند یا اینکه زیرساخت ها 
می تواننــد به عنوان یک داده ی واســطه ای، بهره وری عوامل تولید 
نظیــر زمین، نیروی کار و ســرمایه ی فیزیکی را به طور مســتقیم 
افزایش دهند. به عنوان مثال سیســتم حمل ونقل موجب تســهیل 
انتقــال کاال ها و نهاده های تولید می شــود. از ایــن رو ضرایب اثر 
سرانه ی سرمایه گذاری بر رشــد اقتصادی در این مطالعه سازگار با 

تئوری است. 
بزرگ تر بودن ضریب سرانه ی ســرمایه گذاری در بلندمدت نسبت 
به کوتاه مدت مطابق انتظار اســت، زیرا اثرگذاری ســرمایه گذاری 
بر رشــد اقتصادی امری زمان بر اســت و در بلندمدت به طور کامل 
تحقق می یابد. این نتایج مشــابه سازگار با چندین مطالعه است که 
سرمايه ی ســرانه نقش حیاتی را در تحریک فعالیت اقتصادی و در 

نتیجه رشد اقتصادی ایفا می کند.]33،34و35[   
شاخص نیروی کار با اثرگذاری بسیار ناچیزی منجر به کاهش  رشد 
اقتصادی می شــود، به طوری که انتظار می رود با 1درصد افزایش در 
جمعیت نیروی کار )64-15سال(، رشد اقتصادی )درآمد سرانه( در 
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بلندمدت حدود 0/006درصد کاهــش یابد. برای توجیه این رابطه 
می توان اســتدالل کرد که در تئوري اقتصــاد، آنچه که معموال در 
مورد نيروي کار همچون ساير عوامل توليد مورد توجه قرار مي گيرد، 
کميت نيروي کار است. البته در بعضي مواقع با تقسيم بندي نيروي 
کار بــه ماهر و غيرماهر، جنبه ی کيفــي آن اگرچه به طور محدود، 

مورد توجه قرار می گیرد. 
در مباحث رشــد اقتصادي، کيفيت نیروی کار از اهمیت برخوردار 
بــوده و افزایش تعداد نیروی کار به تنهایی موجب رشــد اقتصادی 
نخواهد شد. بر اساس نظر کوزنتس کيفيت نيروي کار داراي چنان 
اهميتي است که تفاوت بين سطح رشد اقتصادي کشورها را مي توان 

با تفاوت در نيروي کار در اين کشورها توجيه کرد. 
ضریب جمله تصحیــح خطا در برآوردگر PMG نشــان  دهنده ی 
وجــود رابطه ی بلندمدت معنی  دار بین متغیرهای الگو اســت. این 
ضریب در ســطح احتمال 1درصد معنــی دار و دارای عالمت منفی 
است، به  طوری که انتظار می رود در هر دوره حدود 18درصد انحراف 
رابطه ی کوتاه مدت از مســیر بلندمدت، تعدیل شود. بر این اساس 
اثر یک شــوک بر شاخص رشد اقتصادی در کوتاه مدت کمی کمتر 
از شــش دوره زمان به طول خواهد انجامیــد و پس  از آن رابطه ی 
کوتاه مدت نیز در مسیر رابطه ی تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری و پیشنهادها
رابطه ی میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم 
اقتصاد انرژی اســت که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. انرژی 
یکی از عوامل حیاتی توسعه ی اقتصادی هر کشور بوده و نقش مهمی 
در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. بر این اســاس در این پژوهش 
به ارزیابی تاثیر مصرف انرژی الکتریکی، قیمت نفت، سرمایه گذاری 
و نیروی کار بر رشد اقتصادی در جامعه ی آماری کشورهای اسالمی 

گروه D- 8 در طی سال های 2014-1987 پرداخته شد. 
به منظور بررســی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت با توجه به نتایج 
آزمون های ایســتایی از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ی 
پنلی )Panel ARDL( استفاده شد. نتایج تخمین نشان می دهد 
که در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش سرانه ی مصرف برق، شاخص 
رشــد اقتصادی افزایش می یابد. قیمت نفت نیــز تاثیری مثبت بر 
درآمد ســرانه دارد. در نهایت ســرمایه گذاری سرانه در بلندمدت و 

کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیری مثبت دارد. 
همچنیــن بــا توجه بــه افزایش قیمت ســوخت های فســیلی و 
پایان پذیری آنها، گرایش به سرمایه گذاری بلندمدت امری ضروری 

است. بر اســاس گزارش آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر 12 
)IRENA( چنانچه ســهم انرژی های تجدیدپذیر تا سال2030 دو 
برابر شود، ساالنه تا 4/2تریلیون دالر صرفه جویی اقتصادی به همراه 

خواهد داشت. 
در واقع دو برابر شــدن ســهم فناوری های تجدیدپذیــر، نیازمند 
ســاالنه 290میلیارد دالر سرمایه گذاری اســت و این میزان هزینه 
در حدود 4 تا 15برابر کمتر از هزینه ها و عوارض جانبی استفاده از 
ســوخت های فسیلی است. به عبارت دیگر، کاهش انتشار آالینده ها 
به ویژه دی اکســیدکربن می تواند حدود 1200 تــا 4200میلیارد 
دالر در هزینه ها صرفه جویی به همراه داشــته باشد.]36[ بنابراین 
پیشــنهاد می شــود که تمامی کشــورهای مورد مطالعــه با اتخاذ 
سیاســت هایی نظیر وضع عوارض و مالیات های زیســت محیطی بر 
اســتفاده از سوخت های فسیلی و ســرمایهگذاری هر چه بیشتر در 
جهت جایگزینی انرژی های پاک، به کاهش انتشار آلودگی و افزایش 

رشد اقتصادی کمک شایانی کنند.
همچنین با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت سرمایه گذاری 
بر رشــد اقتصادی کشــورهای مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که 
برنامه ریزی مدون و بلندمدتی در امور زیرســاختی به عمل آید که 
بــه طور کلی باعث افزایش کیفیت زندگی و ســطح رفاه اجتماعی 

می شوند.
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