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های تحلیل رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش

 (PVARاقتصادی ایران: کاربرد الگوی خود رگرسیون برداری پانل )

 4، رضا شاکری بستان آباد3، حامد رفیعی2، نگین کشاورز1تورج علیزاده
 

 
 چکیده

باشد. همچنین بررسی ای اثرات قابل توجهی در اقتصاد میهای تولیدی است که دارانرژی یکی از عوامل اساسی برای تولید، در بخش
ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کالن و سیاست گذاری اقتصادی اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف مطالعه 

با به کارگیری  7171-7991زمانی  های اقتصادی ایران در بازهحاضر تحلیل رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش
بدین منظور ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر رابطه علیت بین متغیرها مورد ( است. PVARالگوی خود رگرسیون برداری پانل )

تفاده از رهیافت دهنده رابطه علیت دو طرفه بین تمام متغیرهای مورد مطالعه بود. در ادامه با اسبررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان
بینی تاثیرپذیری رشد اقتصادی، خودرگرسیون برداری پانل رابطه بین متغیرها برآورد گردید و با به کارگیری تجزیه واریانس خطای پیش

های صادرات و مصرف انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی بخش
صنعت در بلندمدت تاثیرپذیری بیشتری از مصرف انرژی نسبت به صادرات دارد و رشد اقتصادی در بلندمدت بخش زیادی از  کشاورزی و

دهد. همچنین صادرات نیز در بلندمدت از رشد اقتصادی تاثیرپذیری بیشتری نسبت به مصرف انرژی تغییرات مصرف انرژی را توضیح می
 دارد.
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 مقدمه

های اقتصادی در راستای ریزیرشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از اهداف اصلی کشورها است. بنابراین برنامه 

پر شتاب و ساله، رشد اقتصادی  22انداز کننده سند چشمگیرد. در ایران نیز تعییندستیابی به این هدف صورت می

رشد اقتصادی باال راه حل بسیاری از معضالت اقتصادی از جمله فقر،  (Hosseini et al., 2222 ).مستمر است

ها بوده و شود و به عنوان یک هدف سیاستی مهم مورد نظر دولتبیکاری، تورم و توزیع نامناسب درآمدها تلقی می

شود. دستیابی به نرخ ای از قدرت کشورها تلقی میوان نشانهای است که امروزه به عناهمیت این شاخص به اندازه

های اصلی این های مناسب اقتصادی است که یکی از بخشکارگیری سیاسترشد اقتصادی باالتر متضمن به

توان گفت که رشد . بنابراین می(Dezhpasan & Saburi,. 2222)دهد های تجاری تشکیل میها را سیاستسیاست

نماید و برای رسیدن به این مهم باید زمینه الزم را مهیا هایی است که هر اقتصادی دنبال میجمله هدفاقتصادی از 

 ها به شکل متناسب رشد نمایند.نماید. در این راستا، امکانات بالقوه باید شناسایی شود و همه بخش

جمله رشد اقتصادی و تجارت و های اقتصادی از ادبیات اقتصادی حاکی از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیت

های تولیدی و خدماتی بوده و جایگاه خاصی در ی اکثر فعالیتعنوان نیروی محرکهمصرف انرژی است، زیرا انرژی به

صادرات نیز یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی است و   (Abtahi et al,. .2207)رشد و توسعه ی اقتصادی دارد 

شود، همچنین صنایع صادراتی برای تداوم صادرات به ناچار باید خود را با شرایط ی میافزایش آن باعث رشد اقتصاد

وری و المللی هماهنگ نمایند که خود این باعث رشد بهرههای جدید علمی، اقتصادی، بازاری و فنی بینو فرصت

 .,Lotfalipour et al).بودتداوم بخش رقابت پذیری کل اقتصاد و زمینه ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی خواهد 

2202) 
در اقتصاد پویای در حال رشد، صادرات و رشد تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و از طریق یک تعامل پویا یکدیگر را 

شان در برخی صنایع قوی کنند. صادرات از مجرای ایجاد تقاضای مازاد نیز برای اقتصادهایی که توان عرضهتقویت می

توان می گردد و به طور کلی در اقتصادهایی که با کمبود تقاضا مواجهند با افزایش صادراتاست موجب رشد می

 ,Shakeri & Maliki)تقاضای کل و بنابراین درآمد کل آنها را افزایش داد و موجب تداوم و شتاب رشد آنها شد 

های دستیابی به رشد ه روشدر نتیجه، تأکید بر توسعه صادرات به عنوان یک استراتژی مهم، از جمل  (1111.

 ,Soltani)عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مطرح است مستمر اقتصادی است که همواره به 

2202). 

تواند به افزایش اند که توسعه صادرات از یک سو میبا وجود مزایای صادرات، برخی اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده

لودگی محیط زیست تمام شود، زیرا از جنبه نظری توسعه صادرات دست کم از دو روش مصرف انرژی و در پی آن آ

های تولید از تواند تقاضا برای انرژی را در داخل کشور افزایش دهد، نخست، توسعه صادرات تقاضا برای نهادهمی

به بندرها،  برای حمله کاالها بردهد. دوم، صادرات مستلزم استفاده از وسایل نقلیه انرژیجمله انرژی را افزایش می
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تواند زمینه را برای تولید کاالهای اضافی و صادرات ها و لب مرز است. از سوی دیگر مصرف انرژی بیشتر میفرودگاه

  ). ,2202Sadorosky (بین صادرات و مصرف انرژی قابل تصور است 0را فراهم کند. بنابراین رابطه علیتی

های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری های تولیدی، زیربنای اساسی فعالیتحرکه فعالیتعنوان نیروی مانرژی نیز به 

رود. یکی از عوامل پیشرفت و توسعه در جوامع توسعه یافته، استفاده کارا از انرژی در مقیاس وسیع به شمار می

نرژی، زیربنایی قوی برای شود. زیرا استفاده صحیح از منابع اباشد که منجر به تقویت سیستم تولید مدرن میمی

ای در بهبود اقتصاد هر جامعه دارد. بنابراین های تولید است و نقش تعیین کنندهپیشرفت در تمام عرصه

نظر ای انرژی را در دستیابی به توسعه پایدار مدتولیدکنندگان و مصرف کنندگان بایستی همواره نقش تعیین کننده

اهمیت انرژی در فرآیند تولید محصوالت مختلف از یک سو و   .(World Energy council, 2222)قرار دهند 

طلبد. به کمیابی آن از سویی دیگر، توجه هرچه بیشتر فعاالن اقتصادی را برای استفاده کارآمدتر از این عامل می

کشورها در چنین، عملکرد متفاوت عالوه با توجه به تفاوت ساختار کشورها در برخورداری از منابع انرژی و هم

استفاده از منابع انرژی از لحاظ فنی و تکنولوژی، بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی موضوعی مهم و دارای 

 اهمیت است.

گردد، مصرف انرژی به طور مستقیم بر روی از لحاظ نظری با توجه به اینکه انرژی یکی از عوامل تولید محسوب می

د. در صورتی که مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید افزایش یابد )یا به عبارت رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بو

 .,Mehrara et al)تواند موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند دیگر دسترسی به انرژی بیشتر گردد(، می

یار مهمی برای توان گفت ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی پیامدهای سیاستی بسبنابراین می  .(2202

های مناسب انرژی و اجرای آنها تواند داشته باشد. آگاهی از رابطه بین این دو متغیر در طراحی سیاستجامعه می

اهمیت بسیار زیادی دارد. کشوری که وابستگی باالیی به انرژی دارد و مصرف انرژی یکی از اجزای مهم تشکیل 

های مناسبی در حوزه انرژی به رشد اقتصادی باشد( باید سیاست از مصرف انرژی دهنده رشد اقتصادی آن )علیت

تواند تأثیرات بسیار نامطلوب بر رشد اقتصادی آن کشور اتخاذ  کند، زیرا هر شوک منفی در تأمین و عرضه انرژی می

ابستگی شود یا به عبارتی وداشته باشد. از طرف دیگر  در کشوری که رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی می

های ذخیره سازی و نگهداری انرژی تأثیر کمی بر رشد اقتصادی آن کشور خواهد کمتری به انرژی دارد، سیاست

 (Ozturk et al. 2202).داشت 

عنوان یک نهاده تولیدی کلیدی( و توسعه صادرات )به عنوان یکی از با توجه به مطالب فوق الذکر، مصرف انرژی )به 

واند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. با در نظر گرفتن این نکته که در سالهای اخیر تاجزای تقاضا کل( می

های اقتصادی با های توسعه صادرات بیش از پیش مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرارگرفته و در بخشسیاست

صنعتی در بخش صنعت،  گسترش مصرف انرژی نظیر توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و توسعه ماشین آالت

                                           
1 Causality 
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های زیست محیطی نسبت به فعالیتهای کشاورزی و صنعتی هر چه بیشتر افزایش یافته است،  بررسی رابطه دغدغه

های مهم اقتصادی )کشاورزی و صنعت( از اهمیت ویژه در بخشصادرات و رشد اقتصادی به بین مصرف انرژی،

گذاران بدست بدهد. در بررسی رابطه بین را برای سیاستتواند اطالعات مفیدی زیادی برخوردار است و می

زا بودن این متغیرها است که بدون حل آن برآورد مدل با تورش همراه متغیرهای مذکور، چالش اصلی و مهم، درون

گونه که احتمال دارد مصرف انرژی و صادرات بر رشد اقتصادی موثر باشند، ممکن است علیت خواهد بود. زیرا همان

کوس باشد و افزایش رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و صادرات در یک کشور شود. این حقیقت که مع

ها نظیر انرژی را افزایش دهد، های صادرات را بهبود دهد و تقاضا برای نهادهافزایش درآمد ممکن است زیرساخت

د کرده، علیت را معکوس و همبستگی کاذب را گیری را ایجامتغیرهای مذکور را درونزا کرده و مشکل خطا در اندازه

است. حل این مشکل باید با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی مناسبی صورت پذیرد. از این رو مطالعه باعث شده

حاضر بر آن است با روش اقتصاد سنجی مناسب )خود رگرسیون برداری پانل( رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و 

های کشاورزی و صنعت ایران مورد بررسی قرار دهد. در زمینه تاثیر صادرات و انرژی بر خشرشد اقتصادی را در ب

 & Moradi).شوندرشد اقتصادی و روابط بین این متغیرها مطالعاتی صورت گرفته که در ادامه تشریح می

jerjerzadeh, 2202)   توسعه طی سال به بررسی اثر صادرات بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال

( با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته و نشان دادند که رابطه صادرات محصوالت کشاورزی و 2204-0997های )

هایی را برای تخصصی شدن در باشد. افزایش تقاضا برای صادرات محصوالت کشاورزی انگیزهرشد اقتصادی مثبت می

ی غیرتجاری با کارایی کمتر به بخش تجاری صادرات با هااین بخش صادراتی و تخصیص مجدد منابع از بخش

 گردد.شود که در نهایت منجر به افزایش بهره وری و رشد تولید میکارایی باالتر را منجر می

.(Lotfalipour et al,. 2202)  به بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران

های ای پانل( با استفاده از آمارهای ترکیبی مصرف انرژی، صادرات و ارزش افزوده زیر بخشه)تحلیل مبتنی بر داده

مورد آزمون قرار داده و نشان دادند که از  0322-0392های طی سال ISICرقمی  2صنعتی در حد تفصیل کدهای 

در سایر موارد بین مصرف انرژی، علّیت وجود ندارد اما مدت رابطه صادرات به مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کوتاه

 مدت، بلندمدت و قوی دوطرفه مثبت وجود دارد. علّیت کوتاهصادرات و رشد اقتصادی رابطه 

(Qasemluet al,. 1112)  ،به بررسی رابطه بین رشد صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور

های پرداخته و داده (GMM2)ل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای با استفاده از رهیافت پانل دیتای پویا و از مد

استان کشور طی  22های صنعتی باالی ده نفر کارکن و بیشتر در های سرشماری ساالنه کارگاهمورد نیاز از گزارش

یرهای آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغجمع 0359-0392دوره 

 رشد صادرات کاالهای صنعتی و تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت است.
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 (Kohansal & Shayanmehr, 1112) به بررسی اثر متقابل میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط

های تابلویی رای دادهتوسعه از الگوی معادالت همزمان فضایی بکشور منتخب درحال 9زیست و نوع ارتباطات فضایی 

شده است. نتایج بیانگر آن است که مصرف انرژی، رشد اقتصادی و استفاده  2222-2200با اثرات تصادفی طی دوره 

زیست کشورهای مجاور قرار زیست هر کشور تحت تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیطآلودگی محیط

زیست و میان آلودگی محیططرفه میان رشد اقتصادی و آلودگی محیطدارد؛ همچنین یک رابطه علت و معلولی دو

 زیست و مصرف انرژی وجود دارد. بنابراین یک رابطه دوطرفه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی نیز برقرار است.

(Ghasem nezhad et al,. 2202) هایبه بررسی مصرف انرژی با رشد و صادرات کشاورزی با استفاده از تکنیک 

پرداخته و نشان دادند که  2207–0925اقتصاد سنجی سری زمانی از جمله علیت و آزمون هم آمیختگی برای دوره 

کند در حالی که هیچ ارتباطی بین مصرف انرژی وجود علیت یک طرفه از مصرف انرژی تا رشد کشاورزی را تأیید می

درصد رشد  29/0د افزایش مصرف انرژی منجر به های دیگر نشان داد که یک درصشود. یافتهو صادرات یافت نمی

شود. به منظور جلوگیری از تأثیرات مخرب بر رشد بخش، آزادسازی تدریجی قیمت رشد کشاورزی در بلندمدت می

 شود.انرژی برای مصارف کشاورزی توصیه می

(Alibakht et al,. 2202)  به بررسی بین انتشارCO2عه مالی در کشورهای ، مصرف انرژی، رشد اقتصادی و توس

پرداخته  2200تا  0922با استفاده از مدل های معادله همزمان پویا از سال  )GCC(0شورای همکاری خلیج فارس 

مدت و علی بین انتشار کربن، توسعه اقتصادی، تولید ناخالص و نشان دادند که نتایج حاکی از وجود روابط طوالنی

مه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز امارات متحده عربی است. و استفاده از انرژی در ه (GDP)داخلی 

های انرژی برای کشورهای گیرندگان در تهیه سیاستگذاران و تصمیمنتایج این مطالعه ممکن است از نظر سیاست

ی برخوردار کنند، از اهمیت باالیشورای همکاری خلیج فارس که با مهار رشد اقتصادی به مهار انتشار کربن کمک می

 باشد.

(Shahbaz et al,. 2203)  به بررسی رابطه  بلند مدت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی، توسعه مالی و تجارت در

پرداخته و نشان دادند که علیت یک طرفه از مصرف ( ARDL) با استفاده از روش 2200–0950چین طی دوره 

طرفه بین سرمایه و تقاضای انرژی، توسعه مالی و رشد انرژی به رشد اقتصادی وجود داشته؛ همچنین علیت دو 

 اقتصادی و تجارت بین المللی و رشد اقتصادی وجود دارد.

(Lee et al,. 2222)  به بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در یک چارچوب چند متغیره که شامل سرمایه و

پرداخته و نتایج نشان  2222–0950های پانل در دوره کشور آسیایی با استفاده از داده 02ورودی نیروی کار برای 

دهد که یک رابطه مثبت و منسجم بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف انرژی وجود داشته؛ می

اگرچه رشد اقتصادی و مصرف انرژی فاقد علیت کوتاه مدت هستند، علیت یک طرفه طوالنی مدت از مصرف انرژی 
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مدت تأثیر ود دارد. این بدان معناست که کاهش مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی در کوتاهبه رشد اقتصادی وج

 گذارد. بنابراین، این کشورها باید سیاست انرژی شدیدتری را اتخاذ کنند.مدت تأثیر میگذارد بلکه در بلندمنفی نمی

)2204Esma et al,. ( ای کشور مدیترانه 32دی در به بررسی ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصاUFM0  طی

دهد که )مدل تصحیح خطا( پرداخته و نتایج نشان می ECM2های پانل و روش با استفاده از داده 2202-0922دوره 

 ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای کل پانل در بلند مدت و کوتاه مدت مشخص شده است.رابطه دو سویه

(Victor et al,. 2209) بررسی ارتباط بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در آفریقای  به

با استفاده از آزمون ثابت بودن پانل واجد شرایط و آزمون علیت گرنجر پرداخته  2202-0922های جنوبی طی سال

ضیه رشد منجر به دهد و فردهد که علیت یک طرفه بین انرژی و رشد اقتصادی نشان میشده و نتایج نشان می

شکل وارونه بین استفاده از انرژی و رشد اقتصادی در طوالنی مدت  Uکند. مطالعه ما یک الگوی انرژی را تأیید می

دهد که در سطح باالتری از توسعه اقتصادی، شدت مصرف انرژی کمتر است؛ از پیدا کرده است. این یافته نشان می

 کند.لی است که کارایی انرژی را در آفریقای جنوبی تأیید میاین رو، نشانگر کاهش شدت انرژی در حا

(Zheng & Walsh, 1112).  های به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی، شهر نشینی و مصرف انرژی در سطح استان

دهد که پرداخته و نتایج نشان می 2202تا  2220چین با استفاده از یک مدل مجموعه داده پانل در بازه زمانی 

شکل بین  "شکل U"رنشینی و سرمایه مهمترین عامل در رشد اقتصاد چین هستند. در همین حال، یک رابطه شه

شهرنشینی و رشد اقتصادی وجود دارد. اینکه صنایع سنگین با استفاده از روشهای تعمیم یافته سیستمهای گشتاور 

(GMM-sys) تجارت بین المللی و رشد اقتصادی دوطرفه  تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. رابطه بین

 است. تنظیم صنعت و ساختار تجارت در رشد اقتصادی در اولویت سیاستگذاران است.

تحلیل رابطه بین مصرف انرژی، ای به بررسی و دهد که در داخل کشور مطالعهبررسی مطالعات تجربی نشان می

پرداخته است. همچنین وجه تمایز  دیگر این مطالعه با های اقتصادی ایران نصادرات و رشد اقتصادی در بخش

مطالعات داخلی و خارجی که انجام یافته است این است که تاکنون این رابطه برای کشور با استفاده از مدل 

رابطه بین بررسی نشده است. این مطالعه با رویکردی جدید به بررسی  (Panel Var) پانلی  خودرگرسیون برداری

های اقتصادی ایران، رابطه علیت، تجزیه واریانس و توابع واکنش آنی ، صادرات و رشد اقتصادی در بخشمصرف انرژی

 پردازد. ان میرهای اقتصادی ایبرای بخش (P-Var) پانلی  در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری

 ها مواد و روش

ل، رهیافت اقتصادسنجی مطالعه )خود های پاندر این بخش ابتدا مفهوم علیت گرنجری و آزمودن آن در داده

 شود.ها بیان میشود و بعد از آن متغیرهای مطالعه و منابع دادهرگرسیون  برداری پانل( تشریح می
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 علیت گرنجری

دهندگی ( معرفی شده است، علّیت را به معنای تقدم در توضیح0929) Grangerآزمون علیت گرنجر که در مطالعه 

را  yبتواند رفتار سری زمانی  t-pدر زمان  xدهد. برای نمونه، چنانچه سری زمانی ون قرار میبیان کرده و مورد آزم

خواهد بود. در این تعریف توجه به نکاتی ضروری است: نتیجه آزمون  yعّلت گرنجری  xبینی کند، پیش tدر زمان 

هر دو علّت  yو  xباشد. سوم،  xت علّ yباشد. دوم،  yعلّت  xعلّیت گرنجر چهار حالت ممکن خواهد داشت. اول، 

گونه رابطه علّی با یکدیگر نداشته باشند. نکته دیگر اینکه گرنجری یکدیگر باشند و چهارم، دو سری زمانی هیچ

های سری زمانی طراحی شده است. شکل ساده و عمومی این آزمون بر مبنای روش آزمون علّیت گرنجر برای داده

VAR های زمانیو برای سری ( مانا قابل استفاده است. این آزمون بر وقفهp حساس است و تعیین صحیح این وقفه )

یکی از الزامات پیشین برآورد است. همچنین الزم به ذکر است که در آزمون علّیت گرنجر فرضیه صفر مبنی بر عدم 

های عّلیت گرنجر در داده نامند. آزمونمی 0رابطه علّی است. به همین دلیل برخی آزمون گرنجر را آزمون علّیت

های تابلویی و رفتار های موجود به ماهیت دادههای مختلفی قابل انجام است. تفاوت روشتابلویی )پانل( به روش

 ( را در نظر بگیرید.0مقاطع وابسته است. برای توضیح بیشتر رابطه )

(0)                                               
زا درون Zمقطع است. با توجه به وجود امکان رابطه متقابل، بردار  iبردار متغیرهای پژوهش برای  Zمعادله  در این

اثر مقاطع است که   . عبارتاست حداکثر وقفه انتخابی pیابد. ( تغییر میh( با وقفه )αاست. بردار ضرایب )

)زروکی و نشده در الگوی پژوهش استلحاظ ن عبارت نماینده متغیرهایتواند ثابت یا تصادفی باشد. در حقیقت ایمی

 (.0394همکاران، 

(2) 

 

(3 ) 
)یعنی ها( از نظر آماری تفاوت معناداری با صفر نداشته باشند؛  x وقفه ( همه ضرایب متغیرهای با2) اگـر در رابطه

 ن موضوع از آزمون والد، با قید نیست. به منظور بررسی ای  yعلت گرنجری  xآنگاه

در منطقه بحرانی قرار گیرد، فرضیه عدم علیت رد  F . چنانچه مقدار آمارهاست F آماره این آزمونشود. استفاده می

خواهد بود. به همین ترتیب چنانچه آزمون والد فرضیه   yعلت گرنجری  xشود و در نتیجهمی

خواهد بود. چنانچه در هر دو معادله فرضیه  x علت y ؛( رد کند3ابطه )در ررا در  
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ها رد نشود این دو علت یک از فرضیهرابطه علی متقابل خواهند داشت و در صورتی که هیچ x و yصفر رد شود، 

مهم در مورد رفتار مقاطع صورت گیرد. در  باید یک فرضمی و  پیش از برآورد ضرایب  . امایکدیگر نخواهند بود

شود . در این حالت فرض میدارند این مرحله دو روش کلی وجود دارد. نخست اینکه فرض شود مقاطع رفتار همسان

توان می برآوردی از میانگین ضرایب انفرادی تمام مقاطع است و چنانچه این ضرایب صفر باشند  و  که ضرایب 

به هر مقطع به  بردار  ، برآورداست. یعنی در روش همسان صفر هم نتیجه گرفت که این ضریب برای هر مقطع

 عدم توان آزمونفرض انجام شود میشود. آزمون علیت گرنجری را کـه با این پیشصورت انفرادی تعمیم داده می

ندارد و برعکس. فرضیه   yرابطه علیت با x ین آزمون فرضیه صفر این است کـهدر انامید.  )HNC(0  همسان علیت

پردازند که ممکن این نکته می ( به2202رابطه علیت دارد. اما دمترسکیو و هرلین ) y با x که است آن آلترناتیو نیز

تک مقاطع تعمیم رفتار تک به را است رفتار مقاطع یکسان نباشد و نتوان نتیجه حـاصل از برآورد ضرایب الگوی پانل

های تابلویی بین صادرات بـه صورت همسان رابطه علیت گرنجر در داده است داد. برای نمونه در این پژوهش ممکن

اند های اقتصادی که مورد مطالعه قرار گرفتهدر بین بخش است ممکن و مصرف انرژی و رشد اقتصادی رد شود. اما

در این حالت دمترسکیو و هرلین  (.0394)زروکی و همکاران،  رابطه علیتی بـاشند. چنین حبصا برخی از آنها

دهند. در این روش فرضیه بودن مقاطع را شکل میناهمسان و امکان گذارندمی ( قید همسانی مقاطع را کنار2202)

 :( است4صفر به شکل رابطه )
(4                                     )                                                           

 
شود. علی تمامی مقاطع در نظر گرفته می رابطه برای پانل معیاریدر الگوی  و  در این فرض، برآیند ضرایب 

( با روش همسان 2202ندارد. تفاوت بین روش دمترسکیو و هرلین ) تفاوتی این فرضیه با فرضیه صفر روش همسان

 :است در فرضیه آلترناتیو
(7 )

 
 

 
وجـود رابطه علیت در برخی از  ، بلکهوجود رابطه علیت نیست ( فرض آلترناتیو2202در آزمون دمترسکیو و هرلین)

ای از مقاطع وجود دارند که در آنها رابطه علیت رد که زیرمجموعه است این مقاطع است. به عبارتی فرضیه آلترناتیو

. امـا زمانی که یابدنتایج آزمون ناهمسان به همسان تغییر میباشد،  در این روش چنانچه  .شودنمی
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( راهبردی برای 2202روش همسان دیگر قابل استفاده نیست. دمترسکیو و هرلین )است، آماره آزمون  

به جای برآورد  آزمون این موسوم است. در HENC(0(  اند که بهگرنجر در روش ناهمسان یافته علیت آزمون عدم

 :گیردای صورت میها، برای هر مقطع برآورد جداگانهداده انباشت یکباره ضرایب در قالب

  (2)                     

  

(5                    )

 
(2                   )

 
(9                   )

 
(02                    )

  
(00)  

 
گرنجر  علیت شود. از هر آزمون انفرادیانجام می جداگانه گرنجر عدم علیت آزمون (i) ش به تعداد مقاطعاین رو در

( 2202)و هرلین شود. دمترسکیومحاسبه می آید. سپس آماره یک آماره والد به دست می

افزایش تعداد  با دهند کهمحاسبه کرده و نشان می یتابلوی هایبرای شرایط مختلف داده مقادیر بحرانی این آماره را

 تاکید تعمیم نتایج به مطالعات تجربی برای شود. آنهامایل می( ) مقطع و زمان، تـوزیع این آماره بـه تـوزیع نـرمال

( آزمونی 2202و هرلین )باشد. روش دمترسکیو  مانا بایددر این روش می استفاده های موردکه داده دارند
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 نتیجه توانآزمون همسان و ناهمسان رد نشود، می در کننده برای آزمون همسان است. چنانچه فرضیه صفرتکمیل

توان یافت که ای از مقاطع را نیز نمیمقاطع وجود ندارد، بلکه زیرمجموعه رابطه علیت در مجموع تنها نه گرفت که

 کندعلیت صدق می عدم های اقتصادی رابـطهبخش تکتک جود داشته باشد. به عبارتی درو علیت در آنها رابطه

 (.0394)زروکی و همکاران، 

های پانلی  نیازمند یک روش رفتاری دقیق، با احتساب سه موضوع است: موضوع آزمون علیت گرنجر، در بین داده

تواند در اثر عواملی است، چرا که وابستگی بین مقاطع می در بین اعضای پانل  0اول: کنترل امکان همبستگی مقطعی

ای و اقتصادی، وابستگی متقابل اجزای باقیمانده محاسبه نشده است و منطقه همچون پیامدهای خارجی، ارتباط

 ,Pesaran). .(Aghaei et al., 1114)عوامل غیر معمول مشاهده نشده، در بین مقاطع مختلف وجود داشته باشد 

دهد که در صورت نادیده گرفتن همبستگی مقطعی، یکتورش و انحراف اساسی در نتایج وجود نشان می (2222

های همبستگس مقطعی های پانلی انجام آزمونخواهد آمد. بنابراین اولین گام در آزمون علیت گرنجر در بین داده

ی برآورد شده برای هر عضو پانل، به است. موضوع دوم، بحث ناهمگنی است.  به این صورت که ناهمگنی پارامترها

به علت ویژگی خاص هر  (Kar et al,. 2200).منظور اعمال یک محدودیت بر رابطه علی باید در نظر گرفته شود

ها توان فرض همگنی را برای پارامترهای اعضا پانل در نظر گرفت. در نظر گرفتن ناهمگنی از دادهمقطع نمی

های مختلف  اقتصادی کشور از نظر رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارا ی ا که بخشاز آنج .(Bruting, 2227)نیست

ها در تحلیل رابطه علی بین این دو سطوحی معینی از ناهمگنی هستند، در نظر گرفتن فرض همگنی برای این بخش

عضای پانل، از آزمون ای منجر شود. به منظور انجام آزمون ناهمگنی بین امتغیرها ممکن است به نتایج گمراه کننده

گیرد. شود، مورد استفاده قرار می( که به آن آزمون دلتا نیز گفته می2222) 2اراِئه شده توسط پسران و یاگاماتا

انباشتگی بین متغیرهای مدل است. چنانچه رابطه های علیت گرنجری توجه به بحث همموضوع سوم در آزمون

علیت گرنجر کارایی خود را از دست خواهد داد. در این راستا، تودا و  جمعی بین متغیرها تایید گردد، آزمونهم

تعدیل یافته برای   (VAR)یک روش ساده به صورت تخمین یک مدل خودرگرسیون برداری 0997یاماموتو در سال 

شرایط کنند که این روش حتی در ها استدالل میاند. آنهای زمانی پیشنهاد دادهبررسی رابطه علیت گرنجری سری

جمعی بین متغیرها نیز معتبر است. در این روش ابتدا تعداد وقفه بهینه مدل خودرگرسیون برداری و یک رابطه هم

های بهینه تشکیل  خواهند داد، سپس برای با تعداد وقفه  VARسپس درجه پایای ماکزیمم تعیین و یک مدل 

 آزمودن جهت علیت اقدام خواهد شد. 

 

 

 

                                           
1 Cross – Sectional Dependence 
1 Pesaran and Yagamata 
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 (Panel Var) رداری تابلوییمدل خود رگرسیون ب
استفاده شده است. روشی که ترکیبی  (P-Var)شناسی الگوهای خود توضیح برداری پانل در مطالعه حاضر، از روش 

های های ترکیبی است. در این روش تمام متغیرهای الگو با رویکرد دادهاز رویکرد الگوهای خود توضیح برداری و داده

دهد تا ناهمگنی انفرادی نادیده شده نیز مورد بررسی قرار بود. این موضوع به ما اجازه میزا خواهند ترکیبی، درون

زا و را دارد، یعنی تمام متغیرها درون Varهمان ساختار الگوی  Pvar . الگوی (Love & Zicchino , 6002 )گیرد

اری از موضوعات و مسائل اقتصادسنجی اند، اما بعد سطح )مقطع( نیز به الگو اضافه شده است.  بسیوابسته فرض شده

متغیرهای اقتصادکالن، متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصاد انرژی متغیرها به شکلی مطرح  کالن مانند تاثیر شوک

های ها در قالب مدلهای مورد نیاز در یک دوره زمانی بلندمدت، جهت تحلیل شوکتوان دادهگردند که نمیمی

 Pradhan et)های خودرگرسیون برداری تابلویی امکان پذیر است این مسائل در قالب مدل سری زمانی یافت. تحلیل

al, 2204.) 

عنوان یک جایگزین برای مدل معادالت در ادبیات اقتصاد کالن به(Var) های سری زمانی رگرسیون برداری مدل

زا مورد بررسی قرار نصورت درو، معموال به Varباشند. همه متغیرها در یک سیستم همزمان چند متغیره می

های های نظری و یا در روش آماری ممکن است تاثیر شوکاگرچه شناسایی محدودیت بر پایه مدل گیرند، می

های متعدد در برنامه  Panel Varهای پانلی، مدل در داده Varزا روی سیستم تحمیل شود. با معرفی تنظیمات برون

 Pradhan)توان به صورت زیر معرفی نمود: در حالت دو متغیره را می Pvarصه روش استفاده شده است. به طور خال

et al, 2204.) 

 
 متغیرهای پژوهش 

ارزش افزوده بخش  IndGDPارزش افزوده بخش کشاورزی،   AgriGDPمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل 

انرژی مورد استفاده در بخش   AgriENصنعت،  صادرات بخش  IndEXPصادرات بخش کشاورزی،   AgriEXPصنعت، 

ها و میزان تاثیرگذاری هر یک انرژی مورد استفاده در بخش صنعت است که روابط علیت بین آن  IndENکشاورزی و  

های پانل و رهیافت خودرگرسیون برداری پانل در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از آزمون علیت در چارچوب داده

 3و آمار و اطالعات وزارت نیرو 2، فائو0های مورد نیاز در این تحقیق از بانک جهانیگیرد.دادهن قرار میمورد آزمو

                                           
1 World bank 
1 Food and Agriculter Organization of United Nations 
5 Isn.moe.gov.ir 
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مربوط به دو بخش کشاورزی و صنعت ایران   2205تا  0995استخراج شده است. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 

 .استخراج شده است

 نتایج و بحث

رها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج آن در جدول در تحقیق حاضر ابتدا مانایی متغی

 اند. ( همه متغیر ها در سطح مانا بوده0( گزارش شده است. بر اساس نتایج جدول )0)

 . نتایج آزمون مانایی متغیرهای مطالعه1جدول 
 هاآزمون مانایی در سطح داده

 .t-statistic Prob متغیر

 27/29- 22/2 (GDP)فزوده بخش کشاورزی و صنعت ارزش ا

 92/02- 22/2 (EXP)صادرات بخش کشاورزی و صنعت 

 و صنعت انرژی مورد استفاده در بخش کشاورزی 
(EN) 

35/02- 22/2 

 های تحقیقماخذ: یافته

علیت رشد  EN و  EXر دهد که متغیباشد. نتایج نشان میدهنده  نتایج علیت گرنجری بین متغیرها می( نشان2جدول )

باشند.  متغیر رشد اقتصادی و مقدار علیت مقدار صادرات می ENو  GDPشوند. همچنین متغیر اقتصادی محسوب می

رابطه علیت دو طرفه بین تمام متغیرهای توان گفت باشند. در کل میصادرات  نیز علیت گرنجری مقدار مصرف انرژی می

 د دارد.مورد مطالعه وجو

 آزمون علیت گرنجری -(2جدول )

2Xآماره  متغیر مستقل متغیر وابسته
 سطح احتمال 

GDP EXP 27/5 22/2 

GDP EN 22/02 22/2 

EXP GDP 32/2 22/2 

EXP EN 90/2 22/2 

EN GDP 45/00 22/2 

EN EXP 20/07 22/2 

 های تحقیقماخذ: یافته
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ی مورد مطالعه، از تجزیه واریانس خطای استفاده شد که های ساختاری بر متغیرهادر ادامه برای بررسی تاثیر تکانه

( مشاهده می گردد در دوره )سـال( اول یـا دوره کوتـاه 3(  شده است. همانطور که در جدول )3نتایج آن در جدول )

 92و  99شـود. در دوره دوم و سـوم ، توسط خود آن متغیر توضـیح داده می (GDP)مدت، تمام تغیرات متغیر رشد 

های بلند شود. هرچه به سمت دورهغیرات رشد اقتصادی توسط خودش و بقیه توسط سایر متغیرها تبیین میدرصد ت

در  (EXP)شـود، مقـدار صـادرات شود. همان طور کـه مالحظـه میشود، این  تغییرات کمتر میمدت پیش رفته می

ن بر رشد اقتصادی به مقـدار بسـیار کـم رـاهر دوره اول تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد اما از دوره دوم به بعد تأثیر آ

در دوره اول تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، در دوره دوم و سـوم تـاثیر  (EN)شود. همچنین، مقدار مصرف انرژی می

هـای کوتـاه مـدت بـر رشـد های بلند مدت تاثیر بیشتری نسبت به دورهبسیار کمی بر رشد اقتصادی دارد و در دوره

باشـد و نسـبت بـه صـادرات درصـد مـی 02در بلندمدت میزان تاثیر انرژی بر رشد اقتصـادی حـدود  اقتصادی دارد.

شـود، بیشـترین تاثیرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. در رابطه با متغیر مقدار صادرات همانطور که مشاهده می

باشـد ر بیشـتر از بلنـد مـدت میباشد و در دوره کوتـاه مـدت ایـن اثـناشی از تغییرات خودش می (EXP)تغییرات 

همچنین در بلندمدت میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر صادرات بیشتر از انرژی است. در رابطـه بـا مقـدار مصـرف 

توسـط تغییـرات خـودش توضـیح داده  (EN)شود در کوتاه مـدت بیشـتر تغییـرات انرژی، همانطور که مشاهده می

شود و میـزان تاثیرگـذاری بیشتر می (EN)روی تغییرات   (GDP)شود و اثر میشود. اما در بلند این تاثیر کمتر می

درصـد از  72رشد اقتصادی بر مصرف انرژی بیشتر از تاثیرگذاری صادرات اسـت. بطوریکـه کـه در بلندمـدت حـدود 

 شود.تغییرات انرژی توسط رشد اقتصادی توضیح داده می

 تجزیه واریانس خطای پیش بینی –( 3جدول )

 Step GDP EXP EN غیرمت

GDP 

0 022 2/22 22/2 

2 29/99 29/2 20/2 

3 92 24/2 57/0 

2 20/29 93/2 27/9 

9 32/22 99/2 24/02 

02 22/25 22/0 94/00 

 
EXP 

 

 

0 22/2 30/99 02/2 

2 32/0 70/92 7/2 

3 04/2 33/95 50/0 

2 25/2 27/25 22/4 

9 47/9 30/27 22/7 

02 27/02 93/22 22/2 

EN 0 34/02 20/2 23/22 
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2 54/07 40/0 50/54 

3 20/20 42/3 00/37 

2 95/47 72/02 42/37 

9 32/42 02/20 72/32 

02 94/49 72/23 73/22 

 های تحقیقمنبع: یافته

 نتیجه گیری و پیشنهادها

های صنعت و ت و ارزش افزوده بخشاین پژوهش به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، صادرا

پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر  2205تا  0995کشاورزی ایران در بازه زمانی 

دهنده رابطه علیت دو طرفه بین تمام متغیرهای رابطه علیت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان

ادامه با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری پانل رابطه بین متغیرها برآورد گردید و با به  مورد مطالعه بود. در

بینی تاثیرپذیری رشد اقتصادی، صادرات و مصرف انرژی در کوتاه مدت و کارگیری تجزیه واریانس خطای پیش

 بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت.

ای کشاورزی و صنعت در بلندمدت تاثیرپذیری بیشتری از مصرف هنتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی بخش

دهد. انرژی نسبت به صادرات دارد و رشد اقتصادی در بلندمدت بخش زیادی از تغییرات مصرف انرژی را توضیح می

همچنین صادرات نیز در بلندمدت از رشد اقتصادی تاثیرپذیری بیشتری نسبت به مصرف انرژی دارد. از این رو 

گذاری در بهره وری انرژی و های حفارت از انرژی مثل سرمایهشود که در بلندمدت در اتخاذ سیاستهاد میپیشن

های انرژی با احتیاط عمل شود تا با توجه به جایگاه بسیاری های مدیریت تقاضا مثل توقف تدریجی یارانهسیاست

به تبع آن اشتغال این بخش ها تحت تاثیر  های کشاورزی و صنعت، رشد اقتصادی، صادرات ومهم انرژی در بخش

 منفی قرار نگیرد.

شود جهت حفارت از با توجه به تاثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت رشد اقتصادی بر مصرف انرژی پیشنهاد می

های مبتنی بر کاهش کمی در مصرف انرژی، در زمینه افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی به جای سیاست

 گذاری الزم صورت گیرد تا منافع بلندمدت در استفاده کارا از انرژی حاصل شود.نرژی سرمایهمصرف ا

های حاصل از این کند لیکن یافتهادبیات تجربی و نظری موجود شدیدا بر نقش مثبت صادرات برای رشد تاکید می

های توسعه صادرات در یاستگردد که وضع سدهد. بر این اساس پیشنهاد میتحقیق چنین تاثیری را نشان نمی

های کشاورزی  حال رشد بخشبخش کشاورزی و صادرات با تدبیر و تامل بیشتری صورت گیرد، به طوری که کمک

و صنعت گردد. زمانی که صادرات باعث انتقال تکنولوژی و افزایش رقابت نگردد، به چند محصول خاص و سنتی 

تواند کمکی به ارزش افزوده بخش ستفاده نگردد، به سختی میمحدود گردد و از ارز حاصل از آن به خوبی ا

 کشاورزی و صنعت نماید.
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