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 .1مقدمه
در سالهای اخیر در پژوهشهای بسیاری به بررسی شاخصهایی چون درآمد سرانه و رشد
اقتصادی پرداخته شده است اما به دلیل تک بعدی بودن این متغیرها که تنها بعد اقتصادی
زندگی خانوارها را در بر می گیرند و سایر ابعاد نظیر شرایط بهداشتی ،اجتماعی و رفاهی
جامعه را منعکس نمیکنند ،ضروری است اقتصاددانان جهت پرکردن خالء حاصله ،شاخص
توسعه انسانی )HDI( 0را نیز مورد توجه قرار دهند .وجود نگرانیهای مربوط به شاخص
توسعه انسانی ،که در برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل نمود پیدا کرده است ،دولتها
را وادار به تامین قسمت عمده هزینههای مربوط به این شاخص کرده است .شاخص توسعه
انسانی در برگیرنده ابعاد مختلف بهداشت ،آموزش و اقتصاد است ،به همین سبب بررسی
دقیق و جامع این شاخص با م شکالتی همراه است .از این رو مطالعات کمتری به بررسی
شاخص توسعه انسانی پرداختهاند و اغلب مطالعات انجام شده بر شاخصهای تک بعدی
چون :رشد اقتصادی ،نرخ مرگ و میر نوزادان ،امید به زندگی در بدو تولد متمرکز میباشند.
از سوی دیگر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید نام برده میشود که در کنار سایر
عوامل تولید نظیر کار ،سرمایه و مواد اولیه نقش تعیین کنندهای در رشد و توسعه اقتصادی
کشورها به عهده دارد .لذا استفاده بهینه و کارآ از منابع انرژی جهت بهبود شاخصهای توسعه
انسانی یکی از راهکارهای مهم در دستیابی به اهداف توسعه کشورها میباشد .وجود منابع
فراوان انرژی در کشورهای حوزه منا ،از جمله ایران ،باعث تمرکز بیشتر در استفاده از منابع
طبیعی و فشار بیشتر جهت نیل به رشد اقتصادی شده است .از آنجا که مصرف انرژی در
بهبود رشد اقتصادی و شاخصهای توسعه انسانی کشورها نقش عمدهای دارد ،از این رو
درک ارتباط بین رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی برای سیاستگذاران
و برنامهریزان حائز اهمیت است
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روشهای گوناگون توسط
بسیاری از محققان بررسی شده است .در این خصوص در اکثر مطالعات برای اندازهگیری

1. Human Development Index
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رشد اقتصادی از شاخصهای تولید ناخالص داخلی ( )GDP0یا تولید ناخالص ملی و یا از
تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده میشود .رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود سطح
زندگی افراد جامعه است اما شرط کافی برای تحقق آن نمیباشد .استفاده از شاخص توسعه
انسانی در کنار متغیر تولید ناخالص ملی ،بررسی بیشتر تاثیر مصرف انرژی روی مولفههای
توسعه را امکانپذیر میسازد .در بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی تنها به بعد
درآمد توجه میشود ،در صورتی که در شاخص توسعه انسانی عالوه بر درآمد دو مولفه
دیگر امید به زندگی و سطح دانش وجود دارد که میتواند تاثیر مصرف انرژی را بر رشد و
توسعه اقتصادی در نظر بگیرد .مصرف انرژی عالوه بر درآمد روی سایر مولفههای توسعه
انسانی اثرگذار است .از سوی دیگر استفاده از منابع انرژی تجدید ناپذیر باعث انتشار گازهای
گلخانهای شده که عالوه بر بروز مشکالت زیست محیطی توسعه انسانی را به مخاطره می-
اندازد .از این رو ،بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی
از اهمیت ویژه ای برخوردار است .لذا سوال اصلی در این مطالعه ،این است که چه ارتباطی
بین رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) ،مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در
کشورهای حوزه منا وجود دارد و نیز تاثیر متقابل این سه شاخص بر یکدیگر چگونه است؟
همچنین ،چه عواملی هر یک از این سه شاخص مورد مطالعه را در کشورهای حوزه منا تحت
تاثیر قرار میدهند؟ بنابراین ،هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی رابطه متقابل تولید
ناخالص داخلی ،مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای حوزه منا و
عوامل موثر بر آنها میباشد .در کشورهای توسعه یافته مطالعات زیادی در این رابطه انجام
شده است؛ اما در کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط ،مطالعه اندکی در این
خصوص انجام شده است  .برای تبیین این موضوع در ادامه ابتدا پیشینه نظری و تجربی
پژوهش مورد توجه قرار میگیرد .در بخش سوم به معرفی دادهها و الگوی پژوهش پرداخته
میشود .در بخش چهارم نتایج تجربی تخمین مدل بررسی میشود .در نهایت جمعبندی،
تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات ،بخش پایانی این مطالعه را تشکیل میدهد

1. Gross Domestic Product
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 .2پیشینه پژوهش
 .1-2پیشینه نظری پژوهش
ادبیات نظری توسعه انسانی صرفا محدود به توسعه اقتصادی نمیشود و ایده توسعه انسانی با
این پیش فرض اساسی ظهور پیدا کرد که "درآمد" همه زندگی انسانی نیست .بنابراین پیشرفت
انسانی را نمیتوان تنها با درآمد سرانه اندازهگیری کرد ،بلکه الزمه دستیابی به زندگی بهتر
عالوه بر داشتن درآمد باالتر ،پرورش و بسط استعدادها و ظرفیتهای انسانی است که این نه
تنها به درآمد بلکه به عوامل دیگری مانند امید به زندگی ،آموزش ،سواد ،بهداشت و مالحظات
زیست محیطی بستگی دارد (سن و آناند .)7333 ،0در بحث توسعه انسانی ،انسان مبدأ توسعه
معرفی میشود و با رویکردی کل نگر به "زندگی بهتر" با تاکید بر افزایش حیطه انتخاب
انسانی از یک سو به ایجاد ظرفیتها به جای تاکید بر مصرف کاالها و خدمات و از سوی
دیگر به پرورش استعدادها و قوای ذهنی در کنار رشد ظرفیتهای مادی میپردازد و با هدف
قرار دادن زندگی بهتر ،افق پویایی را فرا روی انتخابهای انسانی قرار میدهد .بطور کلی در
مفهوم توسعه انسانی ،انسان در مرکز الگوهای توسعه قرار دارد (صادقی.)0013 ،
شاخص توسعه انسانی به عنوان مقیاس جدیدی از توسعه در سال  0333بر مبنای نظریات
آمارتیاسن 7برنده جایزه نوبل و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق 0معرفی شد و با همکاری
گوستا و رانیس 4استاد دانشگاه ییل 5و دسای 6استاد مدرسه اقتصاد لندن بسط داده شد و از
همان زمان توسط "برنامه توسعه سازمان ملل ( ")UNDP1مورد استفاده قرار گرفته است .این
شاخص مبتنی بر این ایده اساسی است که الزمه دستیابی به زندگی بهتر ،عالوه بر داشتن درآمد

)1. Sen &Anand (2000
2. Amartya Sen
3. Mahbub-UL Hag
4. Gustav Ranis
5. Yale university
6. Desai
7. United National Development Program
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باالتر ،پرورش و بسط استعدادها و ظرفیتهای انسانی است .شاخص توسعه انسانی در صدد
اندازه گیری متوسط دستیابی یک کشور به سه بعد اساسی توسعه انسانی است که این ابعاد
عبارتند از :زندگی طوالنی توأم با سالمتی ،دانش و استاندارد شایسته زندگی .این شاخص
نتیجه کوششی است به منظور رها کردن دیدگاه تولید مدار که به تولید ناخالص داخلی یا ملی
تاکید دارد و جایگزین کردن دیدگاه دیگری که انسان مدار است .این نگرش از یک طرف
به پرورش قابلیتها میانجامد و از طرف دیگر به شیوه بکارگیری این تواناییها میپردازد .در
محاسبه این شاخص از "امید به زندگی در بدو تولد "0به عنوان نماینده طول عمر ،به منظور
محاسبه شاخص دانش از دو شاخص "نسبت با سوادی بزرگساالن "7و "نسبت ناخالص ثبت
نام در سطوح اول ،دوم و سوم تحصیلی "0و برای محاسبه شاخص رفاه اقتصادی از "برابری
قدرت خرید تولید ناخالص داخلی سرانه "4استفاده میشود (گزارش برنامه توسعه سازمان ملل،
.5)7333 ،UNDP
توجه به نقش انسان در رشد و توسعه اقتصادی از لحاظ تاریخی به شروع علم اقتصاد در
قالب تفکرات کالسیک و دیدگاههای آدام اسمیت بر میگردد .البته نظریات اولیه پیرامون
نقش انسان در رشد اقتصادی ،نگاه ابزاری به انسان داشته و انسان را مانند دیگر عوامل تولید
در رشد و توسعه به عنوان یک ابزار تولید در نظر میگرفته؛ به گونهای که این تصور به وجود
میآمد که عامل توسعه فقط سرمایه و یا ملحقات مربوط به آن است .در صورتی که در بحث
توسعه انسانی ،انسان مبدأ توسعه معرفی میشود و گذر زمان نشان داد که نقش انسان در توسعه
فراتر از نیروی کار تولید است و مهارتها و دانش انسانی یکی از فاکتورهای مؤثر در رشد
است (لوکاس.)0331 ، 6

1. Life Expectancy at Birth
2. Adult literacy Ratio
3. Gross Enrolment Ratio to Primary, Secondary and Tertiary
4. Purchasing Power Parity Gross Domestic Product Per Capita
)5. Singer (2001
)6. Lucas (1998
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گری بکر 0عوامل سرمایه انسانی (همچون آموزش ،تربیت و شرایط بهداشتی) تولید را
مهمترین پدیده مؤثر رشد اقتصادی میانگارد .برخی از اقتصاددانان همچون آرتور لوئیس

7

که عرضه نیروی کار را نامحدود فرض میکنند نیز با تأکید بر توانایی علمی و فنی انسان ،این
عامل را به عنوان سرمایه تلقی میکنند .لیکن مطالعات تجربی تنها این عامل را موجب رشد
اقتصادی تلقی نمیکنند و بر فاکتورهای دیگر هم تأکید دارند (رومر.)07336 ،
از سوی دیگر اهمیت انرژی برای برآوردن نیازهای اساسی ،رشد و توسعه اقتصادی و در
نهایت رسیدن به سطح باالتر توسعه انسانی است .امروزه ،افزایش تمرکز روی سطوح خرد و
مسائلی مانند توسعه انسانی از راهبردهای توسعه بهشمار میرود .سازمان ملل متحد در سال
 7336به هشت هدف توسعه هزاره سوم ( )MDG4اشاره کرده است؛ که عبارتند از :ریشه کن
کردن فقر و گرسنگی ،دستیابی به آموزش ابتدایی و همگانی ،ترویج برابری جنسیتی و
تواندمندسازی زنان ،کاهش نرخ مرگومیر کودکان ،بهبود بهداشت مادران ،مبارزه با بیماری-
ها ،اطمینان از پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه .از آنجایی که
انرژی یکی از راههای دستیابی به برخی از این اهداف میباشد ،لذا به عنوان منبعی برای
توسعه تلقی شده است .در گذشته مصرف انرژی بیشتر باعث افزایش توسعه انسانی میشد ،اما
امروزه با تغییرات آبوهوایی ،محدودیت عرضه منابع انرژی و استفاده نامناسب از انرژی ،این
ارتباط تغییر کرده است .کشورهای توسعه یافته با مصرف انرژی سرانه کمتر به شاخص توسعه
انسانی باالتری دست یافتهاند .در حالی که در کشورهای در حال توسعه ارتباط مستقیمی بین
شاخص توسعه انسانی و مصرف انرژی وجود دارد (.)7334 ،IEA5
ادبیات موجود درباره تاثیر انرژی بر عملکرد اقتصادی متشکل از مطالعات تجربی است
که عمدتا به بررسی رابطه بین مصرف انرژی یا مصرف برق و رشد اقتصادی پرداختهاند .در
1. Gary Becker
2. Arthur Lewis
)3. Romer (2006
4. Third Millennium Development Goal
5. International Energy Agency
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این ادبیات ،اعتقاد بر این است که بین استانداردهای زندگی و مصرف انرژی یک رابطه مثبت
وجود دارد؛ که این استانداردهای زندگی در کشورهایی که مصرف انرژی بیشتری دارند باالتر
است (وو و همکاران .)7303 ،0با این حال توجه اندکی به استفاده از شاخصهای توسعه در
کنار (و یا حتی به جای) تولید ناخالص داخلی سرانه شده است .توسعه اقتصادی به عنوان
پدیدهای پویا در فرآیند بهبود کیفیت زندگی انسانها است .لذا بنظر میرسد که بررسی
همزمان و متقابل رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و توسعه انسانی که در این مطالعه مورد توجه
جدی قرار گرفته است ،از اهمیت ویژهای برخوردار باشد تا بتوان به نقش انرژی بر توسعه
انسانی بیش از پیش پی برد .بنابراین ،این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین داخلی دارای سه وجه
تمایز اصلی است :در این مطالعه ،در قالب سه معادله ارتباط بین رشد اقتصادی (،)GDP
مصرف انرژی و توسعه انسانی به صورت متقابل و همزمان دیده شده است .از سوی دیگر ،در
قالب دادههای تابلویی از مدل معادالت همزمان مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیمیافته
( ) GMM7برای تخمین رابطه متقابل رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی
کشورهای هدف استفاده شده است .بازه زمانی مورد بررسی در این پژوهش از سال  0331تا
 7305انتخاب گردید؛ زیرا اکثر اطالعات مورد نیاز کشورهای مورد مطالعه در این بازه در
دسترس بود که نسبت به مطالعات انجام شده داخلی بازه زمانی کاملتری میباشد.

 .2-2پیشینه تجربی پژوهش
از الزامات هر پژوهش ،شناخت مطالعات انجام شده در زمینه مورد نظر است.
مطالعه کرافت و کرافت )0311(3که در آن علیت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در
کشور آمریکا طی دورهی  0341تا  0314آزمون شد ،پیشگام پژوهش در زمینه مصرف

)1. Wu et al. (2010
2. Generalized Method of Moments
)3. Kraft and Kraft (1978
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انرژی و رشد اقتصادی است .نتایج مطالعه حاکی از وجود علیت یکطرفه از تولید ناخالص
ملی به مصرف انرژی برای اقتصاد آمریکا دارد .آنها پیشنهاد کردند که دولت آمریکا می-
تواند سیاستهای صرفهجویی انرژی را دنبال کند .ازتورک )7303( 1و ازتورک و
آکراویکی )7300( 2چهار فرضیه در مورد ارتباط بین رشد اقتصادی و انرژی بیان کردند؛
فرضیه اول ،هیچ علیتی بین رشد اقتصادی و انرژی وجود ندارد ،که به عنوان "فرضیه خنثی"3
مطرح شد .به عبارت دیگر سیاستهای توسعه انرژی یا محدودیت آن هیچ یک بر رشد
اقتصادی اثری نخواهد داشت .فرضیه دوم ،علیت یکطرفه از رشد اقتصادی به مصرف
انرژی است که "فرضیه حفاظت "4نامیده میشود .این بدان معناست که سیاستهای صرفه-
جویی در انرژی ،اثر سوء بر رشد اقتصادی ندارد .فرضیه سوم ،علیت یکطرفه از مصرف
انرژی به رشد اقتصادی است که به عنوان "فرضیه رشد به رهبری انرژی "5نامیده میشود.
در این وضعیت ،سیاستگذاران باید توجه ویژهای به محدودیت استفاده از انرژی به دلیل
تاثیر آن بر رشد اقتصادی داشته باشند؛ زیرا محدود کردن استفاده از انرژی منجر به اثرات
مخرب بر رشد اقتصادی میشود .طرفداران این فرضیه بر این باورند که انرژی نهاده حیاتی
برای تولید است و محدودیت استفاده از انرژی عامل محدود کننده رشد اقتصادی است .در
نهایت فرضیه چهارم ،علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی به عنوان "فرضیه
بازخورد "6شناخته شده است .به این معنی که مصرف انرژی و رشد اقتصادی مکمل
یکدیگرند.
مطالعات تجربی که به بررسی متقابل بین مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی پرداخته-
اند بسیار کمترند ،این امر میتواند دلیلی باشد بر اینکه ارتباط بین مصرف انرژی و توسعه
)1. Ozturk (2010
)2. Ozturk and Acaravici (2011
3. Neutrality hypothesis
4. Conservation hypothesis
5. Energy-led growth hypothesis
6. Feedback hypothesis
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انسانی همانند ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی نیست (نیو و همکاران .)7300 ،0ایدگر
و تاتدیل ،)7336( 7با استفاده از آنالیز اجزا و وزن دادههای شاخص توسعه انسانی سال 7333
برای  010کشور و ادغام بخش انرژی به آن ،شاخص توسعه انسانی را دوباره مورد محاسبه
قرار دادند .مقایسه شاخص اصالح شده با سایر شاخصهای مرتبط با انرژی ارائه شده در
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال  ،7330اختالف شدید در رتبهبندی کشورها
را نشان داد .مازور )7300( 0با استفاده از دادههای سال  0313تا  7336برای  70کشور صنعتی
نشان داد که در میان کشورهای صنعتی ،افزایش در انرژی سرانه و مصرف الکتریسته در طول
سه دهه گذشته با بهبود در کیفیت زندگی مرتبط نیست .در صورتی که مصرف الکتریسته
برای بهبود رفاه و زندگی با کیفیتتر در کشورهای کمتر توسعه یافته بخصوص چین و هند
ضروری است.
نیو و همکاران ( ) 7300علیت بین مصرف الکتریسته و توسعه انسانی را با استفاده از
تکنیک همانباشتگی پانل برای  53کشور در چهار گروه درآمدی و در دورهی  0333تا 7333
بررسی کردند .آنها پنج شاخص که بازتاب سطح توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بود
انتخاب کردند :تولید ناخالص داخلی سرانه ،مخارج مصرفی سرانه ،میزان شهرنشینی ،امید به
زندگی در بدو تولد و نرخ باسوادی بزرگساالن .نتایج نشان دهنده علیت دو طرفه در بلندمدت
بین مصرف برق و پنج شاخص است .امری ،)7300( 4با استفاده از تکنیک معادالت همزمان
به بررسی ارتباط بین انتشار دیاکسید کرین ،مصرف انرژی و رشد اقتصادی در  04کشور
منطقه منا طی دوره  0333تا  7300میالدی پرداخت .نتایج مطالعه نشان داد که بین مصرف
انرژی و رشد اقتصادی رابطه علی دو طرفه برقرار است ،اما رابطه علی یک طرفه از مصرف

)1. Niu et al. (2013
)2. Ediger and Tathdil (2006
)3. Mazur (2011
)4. Omri (2013
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انرژی به سمت انتشار دیاکسید کربن وجود دارد .همچنین بین رشد اقتصادی و انتشار دی-
اکسید کربن کشورهای منطقه رابطه علی دو طرفه حاکم میباشد.
اوئدراگا ،)7300( 0با استفاده از تکنیک همانباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطا به بررسی
ارتباط علی مصرف انرژی و توسعه انسانی در  05کشور در حال توسعه در بازه زمانی  0311تا
 7331پرداخت .نتایج بدست آمده در بلند مدت رابطه منفی بین مصرف انرژی و شاخص
توسعه انسانی را نشان میداد .در حالیکه رابطه بین مصرف برق و شاخص توسعه انسانی مثبت
بود.
تکسیرا و کویرس )7306( 7در تحقیقی با عنوان « رشد اقتصادی ،تغییرات ساختاری ،و
سرمایه انسانی :شواهدی مبتنی بر دادههای تابلویی پویا » ،بیان میکنند که سرمایه انسانی به
عنوان یکی از شاخصهای اصلی رشد اقتصادی شناخته شده میباشد که نقش مهمی در توسعه
تکنولوژیکی کشورها دارد .آنها با استفاده از مدل رشدی که متغیرهای دو طرف عرضه و
تقاضا را با یکدیگر تلفیق می نماید ،تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه انسانی بر رشد
اقتصادی از جمله تاثیر متقابل سرمایه انسانی با تخصصی بودن صنایع کشورها را مورد ارزیابی
قرار میدهند .آنها در مطالعه خوددریافتند که تاثیر متقابل میان سرمایه انسانی و تغییرات
ساختاری در صنایع دانش بنیان اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد .با این حال ،تاثیر نهایی
به نوع کشور و دوره تجزیه و تحلیل بستگی دارد .به ویژه آنکه طی دوره زمانی طوالنی مدت
(  )0363-7300و در کشورهای توسعه یافته تاثیر ارتباط میان سرمایه انسانی و تغییر ساختاری
مثبت می باشد .یافتههای نهایی نشان میدهد که فقدان ساختارهای کارآمد صنعتی جهت تلفیق
صحیح افراد تحصیل کرده با سیستمهای بهرهوری ،نتایج اقتصادی نامطلوبی را برای کشورها
به ارمغان میآورد.

)1. Ouedraogo (2013
)2. Teixeira & Queirós (2016
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مصطفی و همکاران )7301( 0به بررسی ارتباط سه جانبه و همزمان میان رشد اقتصادی ،توسعه
انسانی و آزادی تجارت ،با استفاده از آمار دوازده کشور آسیایی در حال توسعه طی سال-
های( )0313-7300پرداختند .یافتههای پژوهش نشان دادهاند که رشد اقتصادی تنها زمانی
پایدار است که با توسعه انسانی همراه باشد .آنها تایید کردند که سیاستهای آزاد سازی نقش
مهمی در دستیابی به رشد بیشتر و توسعه انسانی دارند.
خوشنویس و پژویان ( ،)0030تأثیر آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوختهای
فسیلی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم
از کانال امید به زندگی با استفاده از روش دادههای تابلویی طی دوره زمانی  7333-7303مورد
بررسی قرار دادند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که لحاظ مولفه آلودگی محیط زیست در
سنجش شاخص توسعه انسانی ،این کشورها را اجبار میکند که در مسیر توسعه به منظور باال
بردن سطح توسعه یافتگی خود ،توجه بیشتری را به مالحظات زیست محیطی و جلوگیری از
انتشار گازهای گلخانهای معطوف نمایند .در غیر اینصورت سطح توسعه یافتگی آنها با
اثرگذاری عامل آلودگی کاهش مییابد.
فطرس و ترکمنی ( ،)0030ارتباط بین مصرف انرژی ،مصرف الکتریسته و توسعه انسانی
در ایران را مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای
گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی ،مصرف سرانه الکتریسته و
توسعه انسانی به عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره زمانی  0053تا  0033میپردازد .نتایج
مطالعه نشان میدهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه
انسانی تاثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تاثیر مثبت و معناداری روی
شاخص توسعه انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت دارد .همچنین بررسی رابطه علی نشان میدهد

)1. Mustafa et al. (2017
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که در بلندمدت علیت دو طرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و همچنین میان مصرف
الکتریسته و توسعه انسانی وجود دارد.
خورسندی و همکاران ( ،)0030در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف
انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی در طی دوره  0330تا 7300
پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت
به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگتری بر مصرف سرانه انرژی دارد .هچنین مقایسه متغیر بازار
سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی
نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در
حال توسعه نفتی منفیتر و کوچکتر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است.
میدانی و همکاران ( ،) 0034در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی
در کشورهای منتخب در حال توسعه به روش دادههای تابلویی پرداختند .در این مطالعه ،عوامل
تاثیرگذار بر تقاضای انرژی از جمله اثر توسعه بازراهای مالی شامل بانکها و بازار سهام به
همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،قیمت انرژی و جمعیت بررسی گردید و با استفاده از
الگوی دادههای تابلویی برای کشورهای منتخب در حال توسعه در بازه زمانی  7333تا 7303
مورد آزمون قرار گرفت .نتایج تجربی نشان میدهد که رابطه مثبت و معنی دار آماری بین
توسعه مالی و مصرف انرژی ،وجود دارد .در حالیکه متغیرهای بازار سهام  ،دارای تاثیر منفی
بر مصرف انرژی است.
همانطور که مالحظه میشود مطالعاتی در خصوص ارتباط بین رشد اقتصادی (،)GDP
مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی برای بازههای زمانی مختلف و نیز کشورهای مختلف
انجام شده است .اما مطالعهای که در آن بطور همزمان ارتباط متقابل بین این سه شاخص مهم
را بویژه برای کشورهای حوزه منا مورد بررسی قرار دهد ،انجام نشده که در مطالعه حاضر به
این موضوع پرداخته شده است.

 .3معرفی الگو و دادهها

بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و815 ...

از جمله روش های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درونزا بودن شاخصها
و همبستگی بین متغیرهای توضیحی ،تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته
( )GMMاست .با توجه به اینکه با دادههای تابلویی مواجه هستیم و قصد داریم تا با استفاده
از مدل معادالت همزمان تاثیر متقابل متغیرهای رشد اقتصادی ( ،)GDPمصرف سرانه انرژی
و توسعه انسانی را بر یکدیگر بسنجیم .لذا رویکرد بکار گرفته شده در این مطالعه تخمین
سیستم معادالت همزمان با استفاده از روش  GMMمیباشد .الزمه استفاده از این روش یافتن
متغیر ابزاری مناسب برای رفع مشکل درونزا بودن متغیرهای مورد نظر است .اما این روش با
محدودیت هایی مانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود بودن این نوع متغیرها
همراه است .به کار بردن روش  ،GMMمزیتهایی مانند لحاظ نمودن ناهمسانی فردی و
حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی دارد که نتیجه آن تخمینهای دقیقتر ،با
کارایی باالتر و هم خطی کمتر خواهد بود .این مطالعه ،جهت بررسی نحوه ارتباط و میزان
تاثیرگذاری متقابل رشد اقتصادی ،مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی بر یکدیگر
در کنار سایر عوامل مورد بررسی در کشورهای منتخب حوزه منا ،از الگوی پژوهش برگرفته
از مقاالت امری ( ،)7300نیو و همکاران ( )7300و اوئدراگا ( )7300در قالب سیستم معادالت
همزمان زیر استفاده مینماید .لذا در این مطالعه ،از مدل معادالت همزمان دادههای تابلویی
مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرای تخمین معادالت ( )7( ،)0و ( )0استفاده
شده است.
()0

HDIi.t = β0 + β1 LECi.t + β2 LGDPi.t + β3 LOPNi.t + β4 LMortalityi.t + β5 CO2 + εi.t

()7

LECi.t = β0 + β1 HDIi.t + β2 LGDPi.t + β3 LPOPi.t + β4 LFDi.t + εi.t

()0

LGDPi.t = β0 + β1 HDIi.t + β2 LECi.t + β3 LLi.t + β4 LK i.t + εi.t

از جمله دالیل طراحی این الگو این است که با توجه به اینکه مدلهای تک معادله دارای یک
متغیر وابسته درونزا ( )yو یک یا چند متغیر توضیحی می باشند که در آن ها جهت علیت از
 xبه  yمی باشد .از طرف دیگر یکی از فروض مدل کالسیک این است که متغیرهای توضیحی
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غیر تصادفی و یا برونزا هستند .بدیهی است که ممکن است چنین شرایطی بر قرار نباشد و
یک متغیر درونزا تابعی از متغیر درونزای دیگر باشد که خود نیز نیاز به معرفی معادله دیگری
دارد .بدین ترتیب پژوهشگر به جای یک معادله با چند معادله (سیستم معادالت) مواجه خواهد
بودکه این وضعیت موجب نقض فروض روش  OLSمیشود .سیستم معادالت همزمان وقتی
مورد استفاده قرار میگیرد که چند متغیر وابسته داریم که بین آنها وابستگی متقابل وجود دارد.
بنابراین بایستی چند معادله یا یک سیستم معادالت برای آنها تعریف شود(گرین.)07337 ،
به طور کلی بر اساس قابلیت شناسایی یا تشخیص ،هر یک از معادالت فرم ساختاری را به
صورت زیر تقسیم بندی میکنند:
 -0غیر قابل شناسایی یا کمتر از حد مشخص یا نامشخص :در این صورت امکان برآورد
ضرایب ساختاری وجود ندارد.
 -7دقیقاً قابل شناسایی یا دقیقاً مشخص :در این صورت امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود
دارد و جواب منحصر به فرد برای آنها به دست میآید.
 -0بیش از حد قابل شناسایی یا بیش از حد مشخص :در این صورت امکان برآورد ضرایب
ساختاری وجود دارد ولی بیش از یک جواب برای آنها به دست میآید.
برای شناسایی هر یک از معادالت فرم ساختاری میتوان از قواعد سادهتری استفاده نمود که
معروف به شرط درجهای و شرط رتبهای است .برای بررسی شرط درجهای ،ابتدا حالت کلی
یک سیستم معادالت را تصور کنید که فرم ساختاری آن شامل موارد زیر است:
الف) دارای  Mمعادله و  Mمتغیر درونزا ( Yها)
ب) دارای  Kمتغیر برونزا شامل متغیرهای توضیحی و از قبل تعیین شده می باشد.
براساس شرط درجهای میتوان تقسیم بندی زیر را انجام داد:
 -0اگر K-k<m-1باشد ،معادله مورد نظر نامشخص است.

(1. Green )2002
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 -7اگر  K-k=m-1باشد ،معادل مورد نظر دقیقاً مشخص است.
 -0اگر  K-k>m-1باشد ،معادله مورد نظر بیش از حد مشخص است.
شرط رتبه ای در صورتی تأمین می شود که هیچ ترکیب خطی بین ضرایب متغیرهای
خارج از معادله موردنظر وجود نداشته باشد .بدین منظور الزم است که ماتریسی از ضرایب
متغیرهای خارج از معادله موردنظر تشکیل داده و دترمینان آن بررسی شود .برای تأمین شرط
رتبه ای الزم است که این ماتریس الاقل یک دترمینان مخالف صفر داشته باشد .به عبارت
دیگر رتبه ماتریس مذکور برابر با  M-1باشد( گرین.)7337 ،
)(M-1)×(M-1
در سیستم معادالت ( )7( ،)0و ()0؛  :HDIشاخص توسعه انسانی (که طبق گزارش برنامه
توسعه سازمان ملل از چهار فاکتور تشکیل شده است :امید به زندگی ،امید به تحصیل ،متوسط
سالهای تحصیل ( )MYS0و درآمد سرانه ( :LEC ،))PPP7لگاریتم طبیعی مصرف سرانه
انرژی (بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام) :LGDP ،لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی
(به قیمت ثابت سال  7303بر حسب دالر آمریکا) :LOPN ،لگاریتم طبیعی درجه باز بودن
اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) : LMortality ،لگاریتم
طبیعی نرخ مرگومیر افراد زیر پنج سال (به ازای هر  0333تولد زنده) :LPOP ،لگاریتم
طبیعی میزان جمعیت کشورهای مورد مطالعه (بر حسب میلیون نفر) :LFD ،لگاریتم طبیعی
شاخص میزان توسعه بازارهای مالی کشورهای مورد مطالعه :CO2 ،میزان سرانه انتشار گاز
دیاکسید کربن (بر حسب هزار تن) در کشورهای حوزه منا :LL ،لگاریتم طبیعی تعداد نیروی
کار (شامل افراد با سن 05سال و باالتر که در طول یک دوره زمانی مشخص برای تولید کاال
و خدمات اقدام به عرضه کار یا خدمت میکنند) و  :LKلگاریتم طبیعی تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص یا میزان سرمایهگذاری انجام شده (به قیمت ثابت سال  7303بر حسب دالر آمریکا)

1. Mean Years of Schooling
2. Purchasing Power Parity
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توسط کشورهای مورد مطالعه در بازه زمانی مورد نظر میباشد .همانطور که در معادالت (،)0
( )7و ( )0مالحظه میشود ،همه متغیرها به جز شاخص توسعه انسانی و انتشار دیاکسید کربن
بصورت لگاریتم اعداد طبیعی میباشند .بازه زمانی این مطالعه از سال  0331تا  7305میالدی
میباشد .همچنین ،تمامی اطالعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه از تارنمای بانک جهانی

0

استخراج شده است.
کشورهای مورد بررسی شامل  07کشور حوزه منا است که عبارتند از :الجزایر ،بحرین،
مصر ،ایران ،اردن ،کویت ،مراکش ،عمان ،عربستان سعودی ،تونس ،عمارات متحده عربی و
یمن .یکی از دالیل انتخاب کشورهای مذکور در منطقه منا وجود محدودیت در دادههای
مورد نیاز برای انجام پژوهش بود .نمودار یک روند مصرف سرانه انرژی در کشورهای منتخب
حوزه منا طی سالهای  0331-7305را نشان میدهد.
تونس

امارات متحده عربی

یمن

مراکش

عمان

عربستان سعودی

جمهوری اسالمی ایران
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نمودار ( :)0مصرف سرانه انرژی در کشورهای منتخب حوزه منا طی 0331-7305منبع :بانک جهانی

همانطور که در نمودار فوق مطالحظه میشود ،در برخی کشورهای مورد مطالعه مصرف سرانه
انرژی طی این مدت افزایش یافته است .یکی از دالیل انتخاب کشورهای منطقه منا این است
1. www. worldbank.org
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که بر اساس اطالعات بانک جهانی ،عمده مصرف انرژی در این کشورها سوختهای فسیلی
بوده و لذا اکثر کشورهای منتخب منطقه منا از سرانه انتشار گازهای گلخانهای باالیی برخوردار
هستند که بر نحوه عملکرد شاخص توسعه انسانی نقش بسزایی دارد .منابع بنیان بودن اقتصاد و
عدم اتکا به دانش و تکنولوژی بویژه تکنولوژی بومی از دیگر ویژگیهای مشترک کشورهای
مورد مطالعه منطقه منا میباشد که میتواند بر توسعه انسانی این کشورها تاثیرگذار باشد.
با توجه به موارد مطرح شده برای اینکه امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود داشته
باشد و جهت جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون کاذب ،سیستم معادالت ( )7( ،)0و ()0
طراحی شده است .در خصوص شاخصهای توسعه مالی و رشد جمعیت با وجود اینکه در
مطالعات پیشین تاثیر مستقیم آنها بر شاخص توسعه انسانی اثبات شده است اما در این مطالعه،
اضافه کردن این شاخصها موجب ایجاد نتایج نامتعارف (غیربهینه) در معادالت و آزمونهای
تشخیصی مربوطه میگردید .لذا الگوی معادالت ( )7( ،)0و ( )0با توجه به آزمونهای
تشخیصی انجام شده به عنوان الگوی منتخب پذیرفته شده است .در ادامه به تخمین مدل و
گزارش نتایج آزمونهای مربوطه قبل و پس از تخمین پرداخته میشود .در بخش بعدی به
تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها پرداخته و از طریق برآورد الگوی مورد بررسی ،نتایج نهایی
از نرم افزار 0استخراج شده است .در مورد هر کدام از معادالت به تفصیل نتایج حاصل از
تخمین مدل تجزیه و تحلیل میشود.

 .۴تخمین مدل و تحلیل یافتهها
 .1-۴آزمون وابستگی مقطعی پسران
در فرآیند پژوهش به روش دادههای تابلویی سیستمی ،ابتدا الزم است تا همبسته بودن همزمان
پسماندها میان مقاطع مورد آزمون قرار بگیرد .به این منظور از آزمون وابستگی مقطعی پسران

7

 .2جهت انجام مراحل تخمین مدل از نرم افزار  STATA.12استفاده شده است.
2. Pesaran’s Cross-sectional Dependency (CD) test.
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استفاده می شود .فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر عدم خود همبستگی میان مقاطع است.
چنانچه مقدار آماره محاسبه شده ،بزرگتر از مقدار بحرانی مقدار جدول در سطح اطمینان 35
درصد باشد (مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتراز  3/35باشد) فرضیه صفر مبنی بر عدم
وجود همبستگی می ان مقاطع رد خواهد شد .نتیجه حاصل از انجام این آزمون ،انتخاب نوع
آزمون مانایی را مشخص مینماید .در صورت وجود همبسسته بودن پسماندها میان مقاطع،
برخی از آزمونهای مانایی همچون آزمون لوین لین چو )LLC( 0و پسران شین )IPS) 7نتایج
کاذبی را نتیجه خواهد داد و به همین دلیل از این آزمونها نمیتوان در جهت بررسی مانایی
متغیرها استفاده نمود(صمدی و ابولحسن بیگی .)0030 ،چنانچه نتایج حاصل از آزمون
وابستگی مقطعی گویای عدم همبستگی میان مقاطع باشد ،استفاده از آزمونهای  LLCو IPS
جهت بررسی مانایی بالمانع خواهد بود .همانطور که در جدول ( )0مالحظه میشود ،نتایج
حاصل از انجام آزمون وابستگی مقطعی پسران برای کشورهای منتخب حاکی از عدم وابستگی
پسماندها میان مقاطع میباشد.
جدول ( :)1آزمون وابستگی مقطعی برای سیستم معادالت ( )2( ،)1و ()3
احتمال آماره

معادله

آماره آزمون

() 2

2/011

1/2112

() 1

2/011

1/2101

() 3

2/777

1/1720

نتیجه

)(Prob
عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع (عدم
وجود وابستگی مقطعی)
عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع (عدم
وجود وابستگی مقطعی)
عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع (عدم
وجود وابستگی مقطعی)

منبع :یافتههای پژوهش

1. Levin, Lin and Chu
2. Im, Pesaran and Shin

بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و818 ...

 .2-۴آزمون تشخیص مانایی دادهها
پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین مورد آزمون
قرار گیرد زیرا مانایی متغیرها چه در مورد سریزمانی و چه دادههای تابلویی باعث بروز
مشکل رگرسیون کاذب میشود .برای این منظور ،با توجه به نتایج حاصل از آمون وابستگی
مقعطی ،از آزمون  LLCمختص دادههای تابلویی جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده می-
شود .نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرها در جدول ( )7نشان داده شده است.
جدول ( :)2آزمون مانایی  LLCبرای متغیرهای مورد استفاده در سیستم معادالت ( )2( ،)1و ()3
ردیف

متغیر

آماره آزمون

احتمال آماره

نتیجه

)(Prob
0

لگاریتم تولید ناخالص داخلی ()LGDP

- 7/6651

3/3301

)I(0مانا

7

شاخص توسعه انسانی ()HDI

- 4/0536

3/3333

) I(0مانا

0

لگاریتم درجه بازبودن اقتصاد ()LOPN

- 0/0764

3/3371

) I(0مانا

4

لگاریتم نرخ مرگ و میر ()LMOR

- 4/6040

3/3333

)I(0مانا

5

لگاریتم مصرف انرژی ()LEC

- 0/1153

3/3030

)I(0مانا

6

لگاریتم جمعیت ()LPOP

- 01/5070

3/3333

مانا (با لحاظ روند)

1

لگاریتم توسعه مالی ()LFD

- 7/4130

3/3364

)I(0
مانا (با لحاظ روند)

1

انتشار دیاکسید کربن ( )CO2

- 0/0033

3/3333

)I(0
)I(0مانا

3

لگاریتم نیروی کار ()LL

-7/6011

3/3344

)I(0مانا

03

لگاریتم سرمایهگذاری ()LK

-0/1333

3/3446

مانا (با لحاظ روند)
)I(0

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج آزمون مانایی به روش  LLCبرای متغیرهای مستقل و وابسته ،فرضیه صفر
آزمون مبنی بر ریشه واحد بودن و نامانایی کلیه متغیرها رد میشود و بنابراین کلیه متغیرهای
الگو مانا می باشند .به عبارت دیگر ،متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد یا تجارت (در سطح
اهمیت  33درصد) ،نرخ مرگ و میر ،مصرف انرژی ،تولید ناخالص داخلی ،شاخص توسعه
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انسانی ،انتشار دیاکسید کربن و نیروی کار در سطح مانا بوده و متغیرهای جمعیت ،سرمایه-
گذاری و توسعه مالی با لحاظ روند مانا میباشند.

 .3-4نتایج تخمین مدل و تحلیل یافتهها
پس از بررسی نتایج آزمونهای مانایی و استقالل مقطعی ،نتایج تخمین مدل معادالت
همزمان مورد بررسی ،در جدول ( )0نمایش داده شده است.
جدول ( :)3نتایج حاصل از تخمین مدل معادالت همزمان ( )2( ،)1و ( )3با رویکرد GMM

معادله اول

(متغیر وابسته :شاخص توسعه انسانی)

معادله دوم

(متغیر وابسته :لگاریتم مصرف انرژی)

LEC

معادالت

HDI

متغیرهای توضیحی

ضرایب

Zآماره

عرض از مبدا

b0

7/3505

7/11

3/334

لگاریتم مصرف انرژی

LEC

3/5673

3/14

3/333

LGDP

3/0337

5/05

3/333

LOPN

3/0643

7/70

3/371

لگاریتم تولید ناخالص
داخلی
لگاریتم درجه باز بودن
اقتصاد (تجارت)
لگاریتم نرخ مرگ و میر

LMortality

- 0/3065

- 00/43

CO2

- 3/3463

- 3/71

3/333

عرض از مبدا

C0

-3/4061

-0/30

3/034

شاخص توسعه انسانی

HDI

3/4001

3/37

3/333

LGDP

3/6331

73/07

3/333

LPOP

- 3/ 1053

- 74/41

3/333

LFD

- 3/0071

- 4/31

3/333

عرض از مبدا

D0

06/0574

04/00

3/333

شاخص توسعه انسانی

HDI

3/3154

3/53

3/605

لگاریتم مصرف انرژی

LEC

3/7401

7/30

3/344

لگاریتم نیروی کار

LL

3/0634

4/11

3/333

لگاریتم سرمایهگذاری
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طبق نتایج بدست آمده از معادله اول ،شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا
با نرخ مرگومیر کودکان زیر  5سال و حجم انتشار سرانه دیاکسید کربن ارتباط منفی و از
نظر آماری معناداری دارد .همچنین مصرف انرژی ،تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن
اقتصاد با شاخص توسعه انسانی این کشورها در این مدت رابطه صعودی (با شیب کاهنده)،
مثبت و معناداری داشته است .بررسی دادههای آماری استخراج شده از بانک جهانی نشان
دهنده افزایش و بهبود رتبه شاخص توسعه انسانی در همه کشورهای مورد مطالعه و منتخب
حوزه منا طی سالهای  0331تا  7305میباشد (گزارش بانک جهانی .)7301 ،بر این اساس،
با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،افزایش مصرف سرانه انرژی در این کشورها منجر به بهبود
شاخصهای توسعه انسانی در طی این مدت شده است .از اینرو ،این ارتباط نشان دهنده
افزایش تولید و مصرف انرژی (بویژه انرژیهای فسیلی) طی سالهای  0331تا  7305در اکثر
کشورهای مورد مطالعه است (نمودار یک) که از آن برای تولید ثروت و کسب درآمد
توسط خانوارها جهت افزایش رفاه مردم ،گسترش مراکز بهداشتی_درمانی جهت افزایش
امید به زندگی و توسعه مراکز آموزشی کشورها جهت بهبود دانش افراد جامعه استفاده شده
است .لذا ،این رابطه و آمار و اطالعات بررسی شده نشان میدهد که افزایش تولید و مصرف
سرانه انرژی در این کشورها به بهبود شاخص توسعه انسانی آنها منجر شده است.
تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه
شاخصهای انسانی برای کشورهای حوزه منا در این مدت داشته است .رشد  GDPمنجر
به افزایش درآمد سرانه و نیز قدرت خرید افراد شده که یکی از فاکتورهای مهم در محاسبه
شاخص توسعه انسانی میباشد .افزایش درآمد سرانه باعث بهبود وضعیت معیشتی ،بهداشت،
سالمت ،امید به زندگی و تحصیالت افراد میشود .لذا ،طبق نتایج به دست آمده ،ارتباط
مستقیم و معناداری بین رشد  GDPکشورها و بهبود شاخص توسعه انسانی وجود دارد.
درجه باز بودن اقتصاد متغیر دیگری است که بهبود وضعیت کشورهای منا در این
شاخص ،میتواند تاثیر مثبت و معناداری را بر توسعه و پیشبرد شاخصهای انسانی داشته
باشد .نتیجه پژوهشهای مختلف نشان میدهد که در اقتصادهای باز نسبت به اقتصادهای
محدود و بسته ،درآمد سرانه افراد بیشتر بوده و نیز فقر مطلق به نسبت کمتر است .از اینرو،
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افزایش درآمد سرانه افراد منجر به توجه بیشتر به بهداشت و تحصیالت شده و در نتیجه امید
به زندگی را افزایش میدهد .با توجه به مبانی نظری علم اقتصاد ،باز بودن تجارت مستقیم و
نیز بطور غیر مستقیم از طریق رشد درآمد ،دسترسی به کاالها و خدمات را افزایش میدهد
و بر توسعه انسانی و حتی اجتماعی کشورها تاثیر میگذارد.
طبق نتایج بدست آمده ،نرخ مرگومیر افراد زیر پنج سال ،که به ازای هر  0333تولد
موفق نوزاد محاسبه میشود ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ارتباط منفی و به لحاظ آماری
معناداری را با شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب حوزه منا طی این دوره داشته است.
مطابق انتظار ،هر چه نرخ مرگومیر نوزادان زیر  5سال کمتر باشد شانس موفقیت آنان در
زندگی کردن و مهیا ساختن شرایط محیطی برای ادامه عمر و افزایش امید به زندگی بیشتر
خواهد بود که منجر به بهبود شاخص توسعه انسانی میگردد .نرخ مرگ و میر نوزادان و
کودکان زیر  5سال شاخص مهمی است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت تندرستی افراد،
سطح فقر و توسعه انسانی دارد و به سطوح پایینتری از توسعه انسانی منجر می شود .بنابراین،
در کشورهای منتخب حوزه منا کاهش نرخ مرگ و میر کودکان تاثیر قابل توجهی بر بهبود
شاخص توسعه انسانی گذاشته است.
همچنین ،سرانه انتشار گاز آالینده دیاکسید کربن (  ،)CO2با فرض ثابت بودن سایر
عوامل ،تاثیر منفی و به لحاظ آماری معناداری را بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب
حوزه منا در طی سالهای  0331تا  7305میالدی داشته است .به عبارت دیگر ،افزایش انتشار
گاز آالینده  CO2باعث گرم شدن بیشتر اتمسفر ،افزایش آلودگیهای زیست محیطی و
آلودگی هوای شهرها میشود .در نتیجه ،بهداشت محیطی و سالمت افراد جامعه به خطر
میافتد و امید به زندگی مردم نیز کاهش مییابد که یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر
عملکرد شاخص توسعه انسانی است.
نتایج بدست آمده از معادله دوم نشان میدهد که با فرض ثابت بودن سایر عوامل ارتباط
مثبت و از نظر آماری معناداری بین سرانه مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی در
کشورهای منتخب حوزه منا وجود دارد .بر این اساس ،بین مصرف سرانه انرژی و شاخص
توسعه انسانی در این کشورها یک ارتباط متقابل مثبت و معنادار برقرار است که تغییر هر
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یک میتواند بر دیگری تاثیرگذار باشد .از سوی دیگر ،تولید ناخالص داخلی با سرانه
مصرف انرژی رابطه مثبت (با شیب کاهنده) و معناداری داشته است .به عبارت دیگر ،با فرض
ثابت بودن سایر متغیرها ،یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی بطور متوسط منجر به
 3/63درصد رشد مصرف سرانه انرژی در کشورهای منطقه منا طی این دوره شده است .به
عبارت دیگر ،رشد  GDPو درآمد سرانه در کشورهای مورد مطالعه باعث افزایش مصرف
انرژی شده است.
رشد جمعیت متغیر دیگری است که ارتباط منفی و از نظر آماری معناداری با مصرف
سرانه انرژی در این کشورها داشته است .بطوری که یک درصد رشد جمعیت در این
کشورها طی دوره  0331تا  ،7305با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،بطور متوسط باعث
کاهش  3/10درصدی در مصرف سرانه انرژی شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد
که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفتهای علمی در کشورهای حوزه منا و بهره-
برداری از منابع مختلف انرژی (بویژه انرژیهای فسیلی) ،با رشد جمعیت ،سرانه مصرف
انرژی کاهش یافته است .شاخص توسعه مالی نیز متغیر دیگری است که تاثیر منفی و از نظر
آماری معناداری را بر مصرف سرانه انرژی کشورهای منتخب در طی این دوره داشته است.
به عبارت دیگر ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد بهبود شاخص توسعه مالی
کشورهای منتخب حوزه منا منجر به کاهش متوسط  3/00درصدی در مصرف سرانه انرژی
این کشورها شده است .توسعه مالی مفهومی چندوجهی است که عالوه بر بعد پولی و بانکی،
ابزار و مولفههای دیگری را نیز شامل میشود .طبق نتایج مطالعه ،توسعه مالی در کشورهای
منتخب حوزه منا منجر به کاهش مصرف انرژی سرانه شده است که یکی از دالیل آن می-
تواند توسعه نامتوازن بخش مالی در این کشورها باشد.
در نهایت ،همانطور که در جدول ( )0مالحظه میشود ،طبق نتایج بدست آمده از معادله
سوم شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا با رشد اقتصادی رابطه مثبت و از
نظر آماری غیرمعناداری دارد .بر این اساس ،ارتباط متقابل مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه
انسانی کشورهای مورد مطالعه وجود دارد .در واقع میتوان گفت رشد اقتصادی ،بدون بهبود
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در توسعه انسانی استمرار نمییابد و توسعه انسانی ،پیش نیاز رشد پایدار است و هر کشور
برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی به یک آستانه توسعه انسانی نیاز دارد.
همچنین ،مصرف انرژی ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،تاثیر مثبت و به لحاظ آماری
معناداری را بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه منا در طی سالهای  0331تا 7305
میالدی داشته است .به عبارت دیگر ،افزایش مصرف سرانه انرژی ،با توجه به اینکه انرژی
یکی از عوامل تولید محسوب میگردد به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد
بود .لذا ،بر اساس نتایج این پژوهش ارتباط متقابل بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
( )GDPکشورهای حوزه منا وجود دارد.
طبق نتایج بدست آمده ،تاثیر متغیر نیروی کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک
درصد در متغیر نیروی کار و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی  3/06درصد
افزایش مییابد .در واقع میتوان گفت با توجه به ضریب به دست آمده ،رشد نیروی کار
طی دوره مورد بررسی در کشورهای منتخب ،باعث تداوم رشد اقتصادی در این کشورها
شده است.
با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل ،مطابق انتظار و بر اساس تئوریهای مختلف
رشد در علم اقتصاد ،تاثیر متغیر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا
مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک درصدی متغیر سرمایهگذاری و
با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی  3/17درصد افزایش مییابد .میتوان گفت
از آنجایی که سرمایهگذاری به معنی عام عبارت است از تمام هزینههایی که موجب
حفظ ،بقا و یا افزایش ظرفیتهای تولید و همچنین ایجاد درآمد میشود ،لذا یکی از
عوامل مهم پیشرفت و رشد اقتصادی به شمار میآید که همواره کشورها با انجام سرمایه-
گذاری به دنبال ایجاد ظرفیتهای جدید در اقتصاد ،افزایش اشتغال ،درآمد و بهبود توسعه
اقتصادی میباشند.
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 .۴-۴آزمونهای تشخیصی
 .1-۴-۴آزمون درونزایی

1

با توجه به اینکه مدل مطالعه با استفاده از روش  GMMبرآورد گردیده است ،انجام آزمون
درونزایی چیزی را محاسبه میکند که هایاشی  )7333(7آن را آماره  Cمینامد ،که با نام
آماره تفاضل سارگان 0نیز شناخته میشود .فرضیه  H0این آزمون مبنی بر برونزایی متغیرها
میباشد .در سطح اطمینان  35درصد اگر مقدار احتمال بدست آمده از  %5کمتر باشد فرضیه
 H0رد میشود و درونزایی متغیرها تایید میشود.
جدول ( :)۴نتایج آزمون درونزایی
آماره ی آزمون C

سطح احتمال

معادله اول

05/4034

3/3334

معادله دوم

55/1035

3/3333

معادله سوم

50/3163

3/3333
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بر اساس نتایج جدول ( ،)4همانطور که مشاهده میشود فرضیه ی صفر در هر سه معادله مبنی
بر برونزایی متغیرها رد شده ،بنابراین متغیرهای سه معادله ( )7( ،)0و ( )0درونزا هستند.
بنابراین ،استفاده از مدل معادالت همزمان تخمین زده شده مانعی ندارد.

 .2-۴-۴آزمون شناسایی محدودیتهای بیش از حد( ۴آزمون جی هانسن)5
یکی از آزمون های تشخیصی در الگوی دادههای تابلویی معادالت همزمان مبتنی بر روش
 ، GMMآزمون جی هانسن است که برای اثبات شرط اعتبار بیش از حد یعنی صحت و
اعتبار متغیرهای ابزاری به کار میرود .در این آزمون فرضیه صفر به معنی آن است که

1. Test of Endogeneity
2. Hayashi, 2000
3. Difference-in-Sargan
4. Valid Over Identifying Restriction
5. Hansen`s J Test
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ابزارهای مورد نظر معتبر بوده و مدل ساختاری به درستی تصریح شده است .نتیجه این آزمون
در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول ( :)5نتیجهی آزمون شناسایی محدودیتهای بیش از حد (جی هانسن)
آماره ی آزمون

سطح احتمال

معادله اول

4/6637

3/3361

معادله دوم

6/1065

3/3110

معادله سوم

0/1050

3/0335

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس یافتههای پژوهش ،در سطح اهمیت  35درصد فرضیه صفر رد نشده است که حاکی
از مناسب بودن ابزارهای مدل ساختاری ارائه شده میباشد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی
ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در مطالعات گسترده و به روشهای مختلف
بررسی شده است .طی چند سال اخیر نیز ارتباط بین مصرف انرژی و توسعه انسانی جوامع
برای کشورها و مناطق مختلف دنیا از دیدگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است .از
آنجا که رشد اقتصادی شرط کافی برای افزایش رفاه نبوده و نشاندهنده بهبود کیفیت زندگی
افراد جامعه نیست ،لذا عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی و ارتباط حوزه انرژی با این
شاخص باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد .لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل و
همزمان بین رشد اقتصا دی ،مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی برای  07کشور
منتخب حوزه منا طی دوره زمانی  0331-7305پرداخته است .جهت برآورد میزان و نحوه
تاثیرگذاری هر یک از متغیرها بر یکدیگر در الگوی همزمان سه معادلهای ،از روش
گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMاستفاده شد .پس از تخمین مدل ،جهت تعیین نوع آزمون
مانایی ابتدا آزمون استقالل مقطعی پسران برآورد شد و با توجه به نتایج این آزمون ،از آزمون
 LLCجهت بررسی مانایی متغیرها استفاده شد .در پایان نیز نتایج آزمونهای تشخیصی،
جهت اطمینان از صحت تخمین مدل ،برآورد شد.
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نتایج مطالعه برای کشوره ای منتخب حوزه منا بیانگر ارتباط متقابل و مثبت بین رشد
اقتصادی ،مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی است .شواهد موجود در این کشورها
نشان میدهد که مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر در این کشورها افزایش یافته و از آنجا که
اقتصاد آنها بیشتر به استخراج منابع فسیلی متکی است ،لذا با افزایش تولید و فروش انرژی
فسیلی درآمد ملی و سرانه کشورها افزایش یافته است .همچنین با رشد تولید ناخالص داخلی
و بهرهبرداری بیشتر از منابع انرژی ،مراکز آموزشی و بهداشتی گسترش مییابد و بهداشت و
سالمت فردی در اولویت قرار میگیرد و انرژی در خدمت بهبود شاخصهای توسعه انسانی
قرار میگیرد .لذا میتوان گفت که رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و توسعه انسانی در
کشورهای منتخب مورد مطالعه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند .درجه باز بودن تجارت
تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ مرگ و میر کودکان زیر  5سال و سرانه انتشار دیاکسید کربن
تاثیر منفی بر بهبود  HDIداشتهاند .از آنجا که اکثر کشورهای حوزه منا از اقتصادهای دولتی
محدود برخوردارند ،لذا خصوصی سازی و تعامل گسترده با اقتصاد بینالمللی در همه
حوزهها میتواند منجر به رشد و بهبود در شاخصهای توسعه انسانی گردد.
از سوی دیگر ،متغیرهای شاخص توسعه انسانی و تولید ناخالص داخلی با مصرف سرانه
انرژی ارتباط مثبت و معناداری در کشورهای مورد مطالعه دارند .با توجه به نتایج ،متغیرهای
رشد جمعیت و توسعه مالی بر مصرف سرانه انرژی تاثیر منفی و معناداری گذاشتهاند .بهره-
برداری بیشتر از منابع انرژی فسیلی همراه با رشد جمعیت کشورهای مورد مطالعه منجر به
کاهش مصرف سرانه انرژی شده است .بر اساس نتایج بدست آمده میتوان اینگونه استدالل
کرد که بخش مالی کشورهای مورد مطالعه به طور جامع توسعه و بهبود نیافته است تا بطور
کامل بتواند به رشد تولید و مصرف انرژی منجر گردد.
همچنین با توجه به نتایج میتوان گفت ارتقای شاخص توسعه انسانی ،بهرهوری نهاده-
های تولیدی را افزایش میدهد که در نهایت موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی می-
گردد .از سوی دیگر میتوان گفت افزایش رشد اقتصادی منجر به افزایش هزینه کردن برای
بهداشت ،آموزش و سالمت موجب کاهش مرگ و میر و افزایش بازدهی نیروی کار فعال
میگردد .این ارتباط مثبت ابتدا بر سودآوری سرمایهگذاری در بهداشت و آموزش و در
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مرحله بعد ،در کل اقتصاد آشکار شده و به این ترتیب مدار بسته رشد سرمایهگذاری در
توسعه انسانی شکل میگیرد .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی نیز ارائه میشود:
 با توجه به ضرایب متغیرهای توضیحی ،میتوان گفت که مصرف سرانه انرژی و
نرخ مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر شاخص
توسعه انسانی بودهاند .از سوی دیگر ،رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی مهم-
ترین عوامل موثر بر مصرف سرانه انرژی میباشند .همچنین ،انجام سرمایهگذاری
و مصرف انرژی در این مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای نفت-
خیز حوزه منا داشته اند .بنابراین ،بهبود عملکرد و استفاده صحیح از این عوامل
میتواند توسعه پایدار را به همراه داشته باشد.
 جهت بهبود کیفیت محیط زیست ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ارتقای
شاخصهای سالمت انسانی ،کشورهای مورد مطالعه باید به سمت بکارگیری
تکنولوژیهای مدرنتر جهت مصرف بهینه سوختهای فسیلی حرکت کنند .تا
ضمن کاهش آالیندگی محیط بیشترین کارآیی را در بهرهبرداری از منابع طبیعی
خود داشته باشند .همچنین در برنامهریزی حوزه انرژی خود نیز به آمادهسازی
زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر در کنار استفاده از انرژیهای فسیلی نیز
توجه نمایند.
 از آنجا اکثر کشورهای منطقه منا دارای اقتصادی دولتی و اصطالحا بسته هستند،
لذا حرکت به سمت خصوصیسازی ،آزادی اقتصادی و دولتزدایی از اقتصاد و
گسترش تعامالت و مناسبات بینالمللی میتواند منجر به بهبود شاخص توسعه
انسانی شود .همچنین انجام اصالحات و رفع تنگناهای مالی در غالب شاخص
توسعه مالی ( )FDنیز میتواند در رشد و توسعه این کشورها تاثیر بسزایی داشته
باشد .از این رو ،انجام اصالحات اساسی در حوزه پولی و مالی و به روز شدن
مقررات مالی با اقتصاد بینالملل در این کشورها که عمدتا از ضعف بازارهای مالی
برخوردارند ،میتواند رشد ورود سرمایه خارجی ،ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی
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را به همراه داشته باشد .به طور کلی پیش بینی میشود که کشورهای دارای اقتصاد
باز ،از سطوح باالتر توسعه انسانی و بازده تحصیالت مثبتی برخوردار میباشند.
 با توجه به نتایج تحقیق و با توجه به اینکه در اکثر اقتصادها ،بهبود توسعه انسانی
نقش مهمی در فرآیند رشد اقتصادی ایفا میکند و از آنجا که ارتقای شاخصهای
مرتبط با توسعه انسانی در یک کشور عالوه بر این که منافع اقتصادی جنبی مانند
افزایش بهرهوری کارکنان و تولید را به همراه دارند ،اصوال اهداف مد نظر توسعه
اقتصادی را نیز جـستجو میکنند .بنابراین ،توسعه اقتصادی مستلزم اهمیت دادن به
بحث توسعه انسانی و تالش در جهت بهبود شاخصهای مرتبط با آن است .در
واقع سـرمایهگذاری در زمـینه نیروی انسانی و باال بردن کیفیت نیروی کار ،عالوه
بر منافع اجتماعی ،رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرارداده و منافع بلند
مـدت ایـن مـوضوع ،مسیر دستیابی کشورها به اهدف توسعه اقتصادی راهموارتر
می نماید.
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