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اقتصادي در كشورهاي عضو  و رشد برق مصرف رابطه تحليلي بر
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  *نسبزهره طباطبايي
، گاه آزاد اسالمي، دانشواحد يزداستاديار اقتصاد، گروه اقتصاد، 

tabatabaienasab@iauyazd.ac.ir 
    23/01/1400تاريخ پذيرش:       05/11/1399تاريخ دريافت: 

  چكيده
كشور عضو اوپك براي  13هدف اين مقاله بررسي ارتباط مصرف برق و رشد اقتصادي در 

پيشنهاد شده استرپ  آزمون عليت پانلي بوتاست. براي اين منظور از  2018تا  1980دوره 
در ارزيابي ميزان وابستگي به برق  تواند مي آزمون) استفاده شده است. اين 2006توسط كونيا (

اقتصاد يك كشور به انرژي الكتريكي وابسته  زماني كهزيرا ؛ باشدمفيد  در بين اعضاي اوپك
 تأثيربر رشد اقتصادي  تواند مي در انرژي جويي صرفهبراي  محيطي زيست هاي سياست، است

پيامدهاي مهمي در  تواند مي شد اقتصاديبنابراين درك جهت عليت بين برق و ر ؛منفي بگذارد
  .داشته باشد گذاري سياست
فرضيه بازخورد مبني بر وجود  دهد مي استرپ در اين مطالعه نشان بوتآزمون عليت  جينتا

امارات ، اكوادور، رابطه علي دو طرفه بين رشد اقتصادي و مصرف برق در كشورهاي ايران
. همچنين شواهدي از شود مي تأييدقطر و كويت ، نيجريه، عربستان سعودي، متحده عربي

ليبي و ونزوئال وجود دارد. اين در حاليست كه ، الجزاير، عراقهاي  در كشور جويي صرفهفرضيه 
بين مصرف برق و رشد اقتصادي وجود ندارد و فرضيه اي  هدر كشورهاي انگوال و كنگو هيچ رابط

 هاي سياستكشورهاي اوپك  بيشتربنابراين در ؛ خنثايي در اين كشورها معتبر است
منفي بر رشد اقتصادي  تأثيرممكن است  كنند مي كه رشد مصرف برق را محدود محيطي زيست

را افزايش  تجديدپذيرتوليد برق از منابع الزم است كشورهاي مذكور  رو ازاين .داشته باشند
 .دهند

  JEL: ,Q13 32K01,Cبندي  طبقه
، سترپا پانلي بوت گرنجري آزمون عليت، اقتصاديرشد ، مصرف برق: ها واژهكليد 
    صادركننده انرژي كشورهاي

  
 

تبط استوار است كه فرض همبستگي مقطعي در ميان هاي به ظاهر نامر برآورد رگرسيون اسـاسايـن روش بـر . 1
مقادير بحراني بوت ترپاس خاص هـر   ي والد و باها آزمون را در نظر گرفته و جهت عليت بر مبناي اعضاي پانـل

ك (فـرض نـاهمگني   گيرد، اين رويكرد نيازي بـه در نظـر گـرفتن فرضــيه مشــتر      كشور، مورد آزمون قرار مي
آزمـوني بـراي    ، نيازي به هيچ پـيش نپارامترها) براي همه اعضاي پانـل نـدارد و همچنين در طي فرآيند آزمو

 .انباشتگي و ريشه واحد پانل نيست تشخيص هم
  *. نويسنده مسئول
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 مقدمه -1

ترين  اصلي و همچنين عوامل توليد ينتر مهم يكي از عنوان بهانرژي امروزه در جهان 
طرفي افزايش توليد و مصرف انرژي با از . است شده پذيرفته پايدار توسعه نياز

 عنوان بهناپذير تجديد هاي انرژيكه  طوري هب .باشد ميهمراه  محيطي زيستهاي  نگراني
حقيقت در در  شوند. مي شناخته هوا و آب راتييتغو  جهاني گرمايش اصلي محرك

را  داريدارد. توسعه پا ريانكارناپذ ينقش زيست محيطتوجه به ، داريتوسعه پا نديفرا
 محيطي زيست آورانيبا حداقل آثار ز يو اجتماع يساز توسعه اقتصاد نهيشيپ توان مي
انتشار ، وهوا آب يآلودگ، نيكره زم سابقهيدر حال حاضر گرم شدن ب. كرد فيتعر
 نيتر مهم از، ازن هيو نازك شدن ال هاستميرفتن اكوس نياز ب، يا گلخانه يها گاز
انسان و مصرف  يديتول يهاتيفعال يدر راستا عتياز طب اديز يريگبهره يامدهايپ

  هستند. كاالها
 ياقتصاد هاي سياستاز  ياريبس يهدف اصل يرشد اقتصاد عبارت ديگر به
به  يجد يها انيز جاديباعث ا معموالً عيسر يرشد اقتصاداز طرفي و  هاست دولت
تضاد بالقوه  كي رو ازاين؛ شود مي) يعياز منابع طب ندهياستفاده فزادليل  به( زيست محيط

 وجود دارد. زيست محيط تيو وضع يصادرشد اقت هاي سياست نيب

 ناشي از محيطي زيست. مسائل است انرژي كننده تأمينكي از منابع برق ي
فسيلي منجر به افزايش تمايل جامعه جهاني به سمت استفاده ي ها سوختگيري كار به
 هاي سياست كه شود مي با آاليندگي كمتر مانند برق شده است. استدالل ييها سوختاز 
 هشد يا گلخانهگازهاي مانع از انتشار  تواند مي مصرف برق شيمتناسب با افزا يثر انرژؤم

به رشد  يابيدست يبرا يبستر خوب ، در نتيجهرا كاهش دهد ييآب و هوا راتييو تغ
كم هاي  در دسترس بودن تجاري مجموعه متنوعي از فناوري .نمايد فراهم داريپا

 .آلودگي كرده استبراي مبارزه با تغييرات اقليمي و  ها تالشرا پيشتاز  برق، آالينده
از طريق  كربن اكسيد ديكاهش انتشار  بستر تواند مي برق بدون كربن، عالوه بر اين

  .دنمايفراهم را ي مايع مصنوعي ها سوختپايه برق مانند هيدروژن يا ي ها سوخت
 2040 سال تاتقاضاي جهاني برق انرژي  المللي بينسازمان  بيني پيشبراساس 

 1نمايد كه اين نرخ رشد دو برابر نرخ رشد تقاضاي انرژي اوليه مي رشددرصد  2,1 ساالنه
  

 

1. primary energy 
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 24به  2018در  درصد 19رود سهم برق در كل مصرف نهايي انرژي از  مي است. انتظار
  يابد.افزايش  2040در  درصد

و  يافته توسعهرا در اقتصادهاي الزم به ذكر است كه تقاضاي برق دو مسير متفاوت 
رشد تقاضاي برق يا ثابت  يافته توسعهدر حال توسعه پيش خواهد گرفت. در اقتصادهاي 

رشد مرتبط با افزايش مانده و يا در حال كاهش است دليل اين امر اين است كه 
 .خواهد شد ي خنثيديجيتالي شدن و الكتريكي شدن تا حد زيادي با بهبود كارايي انرژ

 اتگسترش توليد، افزايش درآمد، ين در حالي است كه در اقتصادهاي در حال توسعها
. در اين كشورها گردد مي اضاتق شديد رشدمنجر به  بخش خدمات رشد صنعتي و

رود  مي همچنين انتظار ،سه برابر شده است تقريباً 2018تا  2000تقاضاي برق از سال 
رشد تقاضاي درصد  90درصد ساالنه) ادامه يابد.  3( اين رشد تقاضا با سرعتي كمتر

است. البته تقاضاي  اقتصادهاي در حال توسعهمربوط به  2040تا سال جهاني برق 
 .١باشد مي يافته توسعهدرصد كمتر از تقاضا در كشورهاي  60سرانه برق در اين كشورها 

عضو اوپك تبيين با توجه به ارتباط مصرف انرژي برق و رشد اقتصادي در كشورهاي 
  بخش انرژي مفيد باشد. هاي سياستبراي تبيين  تواند مي كم و كيف اين رابطه

 رشد بر برق مصرف نقش اين مطالعه در صدد بررسي با توجه به آنچه گفته شد
عليت گرنجري پانلي كشورهاي عضو اوپك است. براي اين منظور از مدل  اقتصادي در

روش امكان آزمون عليت براي هر يك از اعضاي  . ايناستفاده شده است استرپ بوت
 متقابل ناهمگوني و مقطعي آورد. ضمن اينكه وابستگي مي جداگانه فراهم طور بهپانل را 
 از ناشي حداقل رسيدن تحريفات بهدليل  به. همچنين شود مي گرفته نظر درنيز  كشورها
هاي  ه توصيهبراي ارائ مطالعه اينهاي  يافته، بوت استرپ روش در كوچكهاي  نمونه

  .است تر اطمينان قابل سياستي
بخش تشكيل شده است: در ادامه و در بخش دوم مباني  از ششساختار مقاله حاضر 

. بخش سوم و چهارم به روش پژوهش و تصريح شود مي نظري و پيشينه پژوهش بيان
در بخش  يگير هپژوهش در بخش پنجم و در نهايت نتيجهاي  . يافتهداردمدل اختصاص 

  پاياني ارائه شده است.

  
 

1. IEA,World Energy Outlook, 2020 
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 مباني نظري و پيشينه پژوهش -2

؛ مورد مطالعه قرار گرفته استاي  هگسترد طور به ينقش مصرف برق در رشد اقتصاد
مصرف  اياست كه آ نيا يبحث اصل. اند دادهمطالعات تجربي نتايج متفاوتي را ارائه اما 

چهار  اتيادب ني. اشود مي يبودن رشد اقتصاد يخنث اي ماندگي عقب، برق باعث رشد
مصرف برق و رشد  نيب يوجود رابطه عل تيراجع به وجود و ماه ياحتمال هيفرض

در اي  هانرژي نيروي محرك، . در روند رشد اقتصاديكرده است ييرا شناسا ياقتصاد
 متفاوت، اما درجه اهميت انرژي در الگوهاي مختلف؛ جهت تسريع اين فرايند است

است. در اين راستا فروض متفاوتي در خصوص ارتباط انرژي و رشد اقتصادي مطرح 
 :شود مي ميتقسفرض مختلف  چهارشده است. اين فروض به 

 4لي، )2003( 3ساري و ) نتايج مطالعات سويتاس2010( 2و پاين )2010( 1اوزتورك
چهار فرضيه قابل ) را مورد بررسي قرار دادند و 2007همكاران ( و 5اوينگ، )2006(

، 6آزمون در خصوص رابطه علي بين انرژي و رشد اقتصادي را ارائه دادند (دستك
و  9بازخورد هيفرض، 8جويي صرفهفرضيه ، 7د از: فرضيه رشدنتها عبار فرضيهاين  .)2017
  .10خنثايي هيفرض

 چنين در. است اقتصادي رشد به برق مصرف از طرفه يك عليت بيانگر رشد فرضيه
مكمل سرمايه و نيروي كار  عنوان بهمستقيم و يا  طور بهشرايطي مصرف انرژي برق 

 كه باعث كاهش مصرف برق هايي سياست ؛ ونقشي حياتي در روند رشد اقتصادي دارند
  شوند. يمنجر به كاهش رشد اقتصاد توانند مي، شوند مي

ه برق جويي بدان معناست كه رشد اقتصادي موجب مصرف فزايند صرفه فرضيه
 به اقتصادي رشد از طرفه يك عليت كه شود مي تأييداين فرضيه در صورتي  خواهد شد.

حفاظت از انرژي كه ممكن  هاي سياست صورت در اين .باشد داشته وجود برق مصرف
  

 

1. Ozturk 
2. Payne 
3. Soytas and Sari 
4. lee 
5. Ewing 
6. destek 
7. Growth hypothesis 
8. conservation hypothesis 
9. feedback hypothesis 
10. neutrality hypothesis 
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 رايز؛ نيست مضر اقتصادي رشد براي، است از استفاده فزاينده انرژي جلوگيري نمايد
و نداشته باشد  يبر رشد اقتصاد يمنف تأثيركاهش مصرف برق ممكن است  ياستراتژ

 .ابديمصرف برق كاهش ، يرساندن به رشد اقتصاد بيممكن است بدون آس

در  ي است.و رشد اقتصادبرق مصرف  نيدو طرفه ب تيعل بيانگر بازخورد هيفرض
به  .را كاهش دهد يرشد اقتصاد تواند مي يكاهش مصرف انرژ استيس، يطيشرا نيچن

  در مصرف انرژي منعكس شود. تواند مي همين ترتيب تغييرات در رشد اقتصادي
 يو رشد اقتصاد يمصرف انرژ نيب يداللت بر عدم وجود رابطه علّ خنثايي هيفرض

ي تأثيرو حفاظت از منابع انرژي  جويي صرفهفرضيه سياست  نيا اعتبار طيدارد. در شرا
 دهد مي نشاناين فرضيه  .)2012تاكو و همكاران داشت (بر رشد اقتصادي نخواهد 

بر مصرف  ينگذارد و رشد اقتصاد تأثير يكاهش مصرف برق ممكن است بر رشد اقتصاد
  گذارد. نمي تأثيربرق 

و  ي برقمصرف انرژ نيرابطه ب اوت براي بررسيمتف هاي روشدر مطالعات تجربي از 
 :شود مي يانمطالعات ب نيااز اي  هبخش گزيد. در اين اند نمودهاستفاده  يرشد اقتصاد

ي ط هند در و رشد اقتصادي مصرف برقدر پژوهشي به بررسي  )2002( 1گوش
نشان داد  VARبا استفاده از مدل  ها دادهپرداخت. تحليل نتايج  1997تا  1950دوره 
اين  در رو ازاينيك طرفه از توليد ناخالص داخلي به مصرف برق وجود دارد. علي رابطه 

  گرديد. تأييد جويي صرفهپژوهش فرضيه 
رابطه رشد اقتصادي و مصرف برق را در تركيه در بازه  )2005( 2كاراگولآلتيني و 

مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. آزمون عليت گرنجر نشان داد  2000تا  1950زماني 
 تأييدكه رابطه علي يك طرفه از مصرف برق به رشد اقتصادي وجود دارد و فرضيه رشد 

  .شود مي
-2002سري زماني در بازه  از اطالعات استفادهبا اي  هدر مطالع )2005( 3هونو

  فرضيه بازخورد وجود دارد. تأييدنشان داد در كره جنوبي شواهدي از  1970
) با استفاده از روش عليت گرنجر رابطه مصرف برق و رشد 2006( 4ناريان و سينگ

اين  جينتابررسي نمودند.  1971- 2002اقتصادي را در جزاير فيجي در دوره زماني 
  

 

1. Ghosh 
2. Altinay & Karagol 
3. Hoonu 
4. Narayan & Singh 
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فرضيه رشد است. در واقع در اين پژوهش نشان داده شده كه  دتأييمطالعه حاكي از 
  رابطه علي يك طرفه از مصرف برق به رشد اقتصادي وجود دارد.

) رابطه مصرف برق و رشد اقتصادي را دركشور چين مورد 2006و ديگران ( 1يوان
و  1978-2004تجزيه و تحليل قرار دادند. براي اين منظور از اطالعات سري زماني 

از مصرف  طرفه يكاستفاده شده است. نتايج حاكي از وجود رابطه علي  هم جمعيوش ر
  نمايد. مي برق به توليد ناخالص داخلي واقعي است. اين مطالعه از فرضيه رشد پشتيباني

) در پژوهشي به بررسي ارتباط مصرف برق و رشد اقتصادي در 2007( 2موزامدر
پرداخت. براي اين منظور از روش تصحيح  1999تا  1971كشور بنگالدش در دوره 

از رشد  طرفه يكخطاي برداري بهره گرفته شده است. نتايج حاكي از وجود رابطه علي 
  است. جويي صرفهفرضيه  تأييداقتصادي به مصرف برق و 

به بررسي رابطه علي بين  ARDLروش با استفاده از  )2010و همكاران ( 3اندرانچ
براي كشور مالزي پرداختند.  1971-2003مصرف برق و رشد اقتصادي طي دوره زماني 

 كننده مصرفدر اختيار نداشتن قيمت برق مصرفي از شاخص قيمت دليل  به ها آن
كه رابطه  دهد مي نشان اين تحقيق جمتغير جايگزين استفاده كردند. نتاي عنوان به

 .بلندمدت از مصرف برق به رشد اقتصادي وجود دارد

) به بررسي رابطه بين مصرف برق و توليد ناخالص داخلي سرانه 2010( 4يو و كواك
پرو و ، اكوادور، كلمبيا، شيلي، برزيل، در هفت كشور آمريكاي جنوبي از جمله آرژانتين

به اين  ها آن. پرداختند 2006تا  1975سري زماني از  هاي دادهونزوئال با استفاده از 
 درنتيجه رسيدند كه رابطه علي يك طرفه از مصرف برق به توليد ناخالص داخلي واقعي 

 تأييدفرضيه رشد در اين كشورها  ؛ وكلمبيا و اكوادور وجود دارد، شيلي، برزيل، آرژانتين
. عالوه نمايد مي از فرضيه بازخورد پشتيباني ونزوئال شده است. همچنين شواهد در كشور

در مورد كشور پرو هيچ رابطه عليتي بين مصرف برق و رشد اقتصادي وجود ، بر اين
 .شود مي تأييدفرضيه خنثايي در اين كشور  ؛ وندارد

و توليد ناخالص داخلي  برققيمت ، ) رابطه بين مصرف برق2010( ٥جميل و احمد
با استفاده از نتايج  .كند مي شي در پاكستان تجزيه و تحليلواقعي را در سطح كل و بخ

  
 

1. Yuan 
2. Mozumder 
3. Chandran 
4. Yoo, Kwak 
5. Jamil, Ahmad 
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وجود عليت يك طرفه از فعاليت اقتصادي ، 1960-2008ساالنه براي دوره  هاي داده
  .دهد مي نشانواقعي به مصرف برق را 

براي بررسي رابطه بلندمدت بين  ARDL) از روش 2011( همكارانو  1شهباز
استفاده  2008تا  1971مصرف برق و رشد اقتصادي در پاكستان براي بازه زماني 

كه اين دو متغير در يك تعادل بلندمدت قرار دارند و رشد  دهد مي نتايج نشان .نمودند
 در اين پژوهش فرضيه رو اين از. شود مي مصرف برق افزايش اقتصادي منجر به

  شده است. تأييد ييجو صرفه
رشد ، به بررسي رابطه بين مصرف برقدر تحقيق ديگري ) 2011و همكاران (شهباز 

براي دوره زماني از  هم جمعيو  گرنجر تياز علاقتصادي و اشتغال در پرتغال با استفاده 
مصرف  بين بلندمدتيرابطه  كهنتايج حاكي از آن است پرداختند.  2009تا  1971سال 
فرضيه بازخورد  بلندمدتدر عالوه  بهوجود دارد. رشد اقتصادي و اشتغال در پرتغال ، برق
  .نمايد مي فرضيه بازخورد پشتيبانياز  مدت كوتاههمچنين نتايج در  .گرديده است تأييد

 88رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي اي  همطالع در) 2011( 2و پاين اپرگيس
عليت دو  دهد مي نتايج حاصل نشان بررسي نمودند. 1990- 2006كشور را طي دوره 

با  هايكشور  براي پانل بلندمدتو  مدت كوتاهطرفه بين مصرف برق و رشد اقتصادي در 
يك طرفه از مصرف برق به  عليهمچنين رابطه وجود دارد.  طدرآمد باال و درآمد متوس

ز مصرف برق به وجود دارد. همچنين عليت يك طرفه ا مدت كوتاهرشد اقتصادي در 
  .برقرار استبا درآمد كم  هايرشد اقتصادي براي پانل كشور

 15گرنجر بين مصرف برق و رشد اقتصادي براي  ترابطه علي )2014( 3ولد رافائل
بوت  با استفاده از روش عليت پانلرا  1975-2010اقتصاد در حال گذار براي دوره 

عليت يك طرفه از مصرف برق  دهد مي اين پژوهش نشانهاي  يافته آزمون نمود.استرپ 
از وجود دارد. همچنين رابطه علي يك طرفه رشد اقتصادي در بالروس و بلغارستان به 

 وجود دارد. ليتواني و روسيه، لتوني، مصرف برق در جمهوري چكبه رشد اقتصادي 

، دونيهمق، آلباني در كه درحالي شده است. تأييدفرضيه بازخورد در اوكراين الوه بر اين ع
از فرضيه خنثايي جمهوري اسلواكي و اسلووني ، صربستان، روماني، لهستان، مولداوي
  .شود مي پشتيباني

  
 

1. Shahbaz 
2. Apergis and Payne 
3. Wolde-Rufael  
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) رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي را در منطقه بالتيك در دوره 2017( 1فاراكا
 پشتيباني جويي صرفهبررسي نمود. نتايج اين مطالعه از فرضيه  2011تا  1992

  نمايد. مي
ارتباط مصرف برق و رشد اقتصادي در اي  ه) در مقال2020( همكارانو  2الوال

مورد تحليل قرار دادند. در اين  2017تا  1971 هاي سالكشورهاي آفريقايي را در 
 بين دهد مي نشان مطالعه از روش گشتاورهاي تعميم يافته بهره گرفته شده است. نتايج

  وجود دارد. يمعنادار و مثبت رابطه رشد و برق مصرف
) رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي را در ايالت كارناتاكاي 2020( 3راجكامري

 نشان گرنجر عليت هند با استفاده از آزمون عليت گرنجر مورد بررسي قرار داد. آزمون
 و كشاورزي، كل مصرف براي، كارناتاكا در اقتصادي رشد و برق مصرف بين كه دهد مي

 تأييدبنابراين در اين پژوهش فرضيه خنثايي ؛ ندارد عليتي وجود رابطه هيچ، صنعتي
  .گردد مي

) رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي ايران را بررسي 1387( همكارانبهبودي و 
 هم جمعيو روش  1346-1385ساالنه طي دوره  هاي دادهنمودند. در اين پژوهش از 

و  بلندمدترابطه  دهد مي قيق نشاناستفاده شده است. نتايج به دست آمده از اين تح
مختلف هاي  مستقيم بين مصرف برق و رشد اقتصادي وجود دارد. همچنين رشد بخش

  .شود مي انرژيهاي  كشور موجب افزايش مصرف حامل ياقتصاد
 بررسي رابطه تابلويي به هاي داده ياز الگوبا استفاده  )1388تجويدي ( و زاده فضل

  افزوده ايجاد شده در صنايع كوچك طي دوره زماني بين مصرف برق و ارزش
وجود رابطه عليت دوطرفه را بين مصرف  اين پژوهش. نتايج پرداختند 1385-1373

  .دهد مي افزوده ايجاد شده در صنايع كوچك نشان برق و ارزش
قيمت برق و رشد اقتصادي در ، رابطه بين مصرف برق) 1390( انحيدري و همكار

بين مصرف برق و رشد  بلندمدتو  مدت كوتاهرابطه  پژوهشاين مودند. را تحليل ن ايران
پذيري مصرف برق و تأثيراقتصادي را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنين نحوه 

مورد  1351-86رشد اقتصادي از قيمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طي دوره 
استفاده  ها كرانهافت آزمون بررسي اين روابط از رهي منظور بهمطالعه قرار داده است. 

  
 

1. Furuoka 
2. lawal et al 
3. Rajkumari 
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طرفه از رشد  وجود رابطه بلندمدت يك، شده است. نتايج حاصل از مدل طرف عرضه
نيز بر وجود  مدت كوتاه. نتايج دهند مي اقتصادي به مصرف برق را با ضريب منفي نشان

. نتايج حاصل از كند مي رابطه دوطرفه و مثبت بين مصرف برق و رشد اقتصادي داللت
رف تقاضا نيز بر عدم وجود رابطه بلندمدت ميان قيمت برق با مصرف آن و رشد مدل ط

  .كند مي اقتصادي داللت
گسترش ، رابطه علي بين رشد اقتصادي در پژوهشي) 1393ان (همكارزاده و معصوم

براي كشور ايران مورد بررسي قرار  1997-2011شهرنشيني و مصرف برق را طي دوره 
بين متغيرها از مدل خود  بلندمدتو  مدت كوتاهه براي بررسي رابطه مطالع. در اين دادند

و همچنين براي بررسي عليت بين متغيرها از   (ARDL)توزيعيهاي  قفهوتوضيح با 
كه  دهد مي آزمون عليت تودا ياماماتو استفاده شده است. نتايج حاصل از تحقيق نشان

رشد شهرنشيني و ، بين مصرف انرژي مدت كوتاهو  بلندمدت دار معنييك رابطه مثبت و 
رشد اقتصادي وجود دارد و همچنين نتايج عليت نشانگر عليت يك طرفه بين متغيرها 

  است.
ي سري زماني ساالنه اقتصاد ها دادهبا استفاده از اي  همطالعدر ) 1395صالحي ابر (
مورد بررسي قرار را رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي  1357-94ايران طي دوره 

. براي اين منظور از روش رگرسيون فازي استفاده شده است. نتايج مقاله داده است
متغير مصرف برق بر رشد اقتصادي ايران داراي ضريب فازي  تأثيركه  دهد مينشان 

است. بر طبق ضريب فازي به دست آمده حداكثر اثرگذاري متغير  )0113/0، 0041/0(
 0072/0و حداقل اثرگذاري آن برابر  0154/0ادي كشور برابر مصرف برق بر رشد اقتص

  .است 0113/0. متوسط اثرگذاري آن نيز برابر است
افزوده  هاي انرژي و ارزش رابطه بين مصرف حامل) 1396زاده ( گل خندان و علي

وجود رابطه اين مطالعه  بر اساس نتايجرا بررسي نمودند.  هاي اقتصادي ايران بخش
. در شود مي تأييدها  خدمات و كل بخش  افزوده در بخش ه بين برق و ارزشعليت دوطرف

افزوده وجود دارد. در بخش  بخش كشاورزي تنها وجود رابطه عليت از برق به ارزش
افزوده و وجود رابطه عليت  طرفه بين گاز و برق با ارزش صنعت وجود رابطه عليت دو

. در بخش حمل و نقل نيز رابطه عليت ودش مي تأييدافزوده به نفت  از ارزش طرفه يك
افزوده  افزوده و رابطه عليت دوطرفه بين نفت و ارزش از گاز و برق به ارزش طرفه يك

  .وجود دارد
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 روش تحقيق -3

 از اقتصادي و رشد تجديد ناپذير و تجديدپذير انرژي مصرف رابطه بررسي منظور به

است.  شده گرفته بهره، نموده ) ارائه2006( 1كونيا ترپ كهسا بوت گرنجري عليت روش
 همه براي مشترك صورت به عليت انجام آزمون به نيازي، كند مي ارائه كونيا كه روشي در

  .كرد بررسي جداگانه صورت به مقاطع همه براي را عليت وجود توان مي و نيست مقاطع
 است اينزماني  سري چارچوب در گرنجري عليت روش به نسبت، روش اين برتري

 است ممكن تابلويي هاي داده چارچوب در كه همبستگي همزماني از، كونيا روش در كه

 نتايج اضافي اطالعات اين از استفاده .شود مي گرفته بهره، باشد وجود داشته مقاطع بين

 اين از گيري بهره براي كونيا كه شود مي داده توضيح، ادامه در بهتري را به همراه دارد.

 يكي از مزاياي اين روش توجه به. كند مي استفاده تخمين براي SUR2روش  از اطالعات

 ها نيتخم شدن سبب كاراتر موضوع اين است كه كوواريانس - واريانس ماتريس اطالعات
 در بايد متغيرها آن در كه عليت آزمون سنتي روش برخالف كه اين ديگر . مزيتشود مي

 در آزموني هيچ گونه و نيست متغيرها ايستايي به نيازي، باشند هم انباشته يا ايستا سطح

  شود. نمي انجام متغيرها هم انباشتگي يا ايستايي خصوص
 در، باشد گرنجري عليت سنتي روش به نسبت برتري روش، كونيا روش اينكه براي

به نتايج كاراتر  روش اين تا باشد داشته وجود مقاطع بين همزماني همبستگي اصل بايد
 بين كه است اين كونيا روش از استفادههاي  پيش فرض از يكي، بنابراين .يابددست 

 كه وجود دارند هايي آزمون باشد. خوشبختانه داشته وجود همبستگي همزمان، مقاطع

، روش اين اينكه به توجه با، همچنين .دسازن ميممكن  را چنين همبستگي وجود بررسي
 دليل بايد، كند مي بررسي مقطع هر براي جداگانه صورت به را گرنجري عليت

 راه از توان مي نيز را باشد. اين موضوع داشته وجود تفكيكي چنين براي يا كننده قانع

 يها آزمون به ادامه در، موضوع شدن تر روشن نمود. براي بررسي ضرايب همگني آزمون
 خواهد. اشاره ضرايب همگني و متقاطع همبستگي

  مقطعي بين همبستگيهاي  آزمون
 در كاراتري روش SURروش  اينكه براي، شد داده توضيح تر شيپ كه طور همان

 همزمان همبستگي ها معادله سيستم خطايهاي  جمله بين بايد، باشد OLSبا  مقايسه

  
 

1. Konya 
2. Seemingly Unrelated Regression 
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 عامل شايد، دهد رخ است ممكن دليل چند به همبستگي همزمان. باشد داشته وجود

و  شده گرفته ناديده رگرسيون در كه باشد داشته مقاطع وجود همه بر مشتركي اثرگذار
وجود  به مقاطع متقابل اثرهاي نتيجه در باشد و يا دوم سرريز فضاي اثرهايدليل  بهيا 

  )2013، باشد. (چاديك و پسرانآمده 
 كشورها همه بر مشترك صورت به كه شوكي است جهاني اقتصاد ركود، مثال براي

 متغيرهاي توسط، شوكي چنين .دهد مي قرار تأثير تحت را كشورها توليد و شود مي وارد

 و شود مي رگرسيون ظاهر خطايهاي  جمله در، رو ازايننيست.  پذير توضيح اقتصادي
 بين مقاطع مشترك اثرگذار عامل همان . اينشود مي بين مقطعي همبستگي ايجاد سبب

 OLSاز برآوردگر  استفاده، باشد داشته مقطعي وجود بين همبستگيكه  درصورتياست. 
 براي نباشند. كارا ها تخمين نشود و استفاده موجود اطالعات تمام از كه شود مي سبب

 از توان مي، كرد كوواريانس استفاده – واريانس ماتريس در موجود اطالعات بتوان از اينكه

يافت. الزم به ذكر است كه در اين  دست كاراتريهاي  تخمين به و استفاده SUR  روش
تعديل  LM) و 2004پسران ( CD، )1980( 1بريوش پاگان LMلعه از سه آزمون مطا

  ) استفاده خواهد شد.2008يافته پسران و همكاران (

  بريوش پاگان LMآزمون 
  .شود مي محاسبه )1رابطه (آماره اين آزمون به شكل 

)1(  LM = ∑ ∑ Tρ∧ 	ϰ ( )/ 		  
است. اين توزيع مجانبي  jو  iمقاطع  خطايهاي  جمله بين همبستگي ∧ρكه در آن

 Tاست. زماني كه  ∞→Tثابت و  Nداراي توزيع كاي دو است و براي مواقعي است كه 
. براي رفع اين شود مي بزرگ است. اين آماره با مشكل ميزان انحراف مواجه Nكوچك و 

برآورد  خطا نيز ازهاي  ) آماره ديگري را معرفي نمودند. جمله2004( پسران، مشكل
  :شود مي رگرسيون زير با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي محاسبه

)2(  y = β`x + e  y  ماتريس مربوط به متغيرهاي توضيحي است. بردار متغير وابسته و  

  
  

 

1. Breush-pagan 
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  پسران CDآزمون 
، بزرگ است Nزماني كه  LM) براي رفع مشكل تورش آماره آزمون 2004پسران (

  .باشد مي معادله ذيل صورت به كردند كهرا معرفي  CDآماره 

)3(  CD = ( ) (∑ ∑ Tρ∧ )  
 CDآماره آزمون ، ∞→Nو  ∞→Tبه اندازه بزرگ است  Tوي نشان داد زماني كه 

نسبت به ، كوچك هستند Tو  N. اين آماره زماني كه كند مي ميل N(0,1)به توزيع 
LM دهد مي عملكرد بهتري را از خود نشان.  

  تورش تعديل يافته پسران و همكاران LMآزمون 
صفر  كه ميانگين همبستگي دو به دو جمالت خطاي جامعه برابر يزمان CDآماره 

را  LMباشد از قدرت پاييني برخوردار است. اين آماره هم مشكل مربوط به تورش آماره 
تورش تعديل  LMدارد. آماره  CDو هم عملكرد بهتري نسبت به آماره  كند مي رفع

  يافته به شكل ذيل است:

)4(  LM = ( ) (∑ ∑ ρ∧ ( ) ∧ )	  
ϑو  μتعداد متغيرهاي توضيحي و  دهنده نشان Kكه در آن  ترتيب  به 	

T)ميانگين واريانس دهنده نشان − k)ρ∧ باشند. الزم به ذكر است كه اين توزيع  مي
  .كند مي ميل N(0,1)مجانبي به توزيع 

  آزمون همگني ضرايب
) عليت گرنجر براي هر مقطع 2006( ايكونعنوان شد در روش  تر پيشكه  طور همان

از ، براي اين كار داشت اي كننده قانع. براي اينكه بتوان دليل شود مي جداگانه بررسي
ضرايب رگرسيون براي هر مقطع كه  درصورتي. شود مي استفاده آزمون همگني ضرايب

وجود خواهد داشت كه بتوان  اي كننده قانعضرايب ناهمگن باشند) دليل باشد (متفاوت 
 كه با استفاده از آن كرد) آزموني را ارائه 1970( از روش كونيا استفاده نمود. سوامي

  ناهمگني ضرايب مقاطع را آزمون نمود. توان مي
)5(  s~ = ∑ (β∧−β~ ) 	` 	 		∧ (β∧−β~ )	  
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براي  1ضرايب برآورد شده توسط تخمين زن حداقل مربعات معمولي ∧βكه در آن 
 2هاي مقطعي ضرايب به دست آمده با تخمين زن اثرات ثابت با وزن ~βهر مقطع و 

Mهستند. σماتريس يكاني و  دهنده نشان 	 خطاست. هاي  نيز تخمين واريانس جمله ∧	
كه  دهد مي آزموني را ارائه، )2008( پسران و ياماگاتا، )1970( آماره آزمون سوامي

  شكل ذيل است:
)6(  ∆~= N( 	 ~√ )	  

آماره آزمون  دهنده نشان ~متغير توضيحي و تعداد Kتعداد مقطع،  Nكه در آن 
آماره آزمون ، )2008( . در كنار اين آماره پسران و ياماگاتاباشد مي )1970( سوامي

  ديگري نيز به شرح ذيل ارائه نمودند.بهبود يافته 
)7(  ∆~ = N( 	 ~√ ( )/( ))	  

  
  تصريح مدل -4

  بوت استرپ گرنجري عليت روش
 هر براي گرنجري عليت، تابلويي هاي دادهچارچوب  در )2006مطالعه كونيا ( براساس

 هاي ويژگي به بستگي مناسب روش كرد. تبيين توان مي را شده تفكيك صورت به مقطع
 سيستم توان مي، وجود نداشته باشد بين مقطعي همبستگيكه  درصورتيخطا دارد.  جزء

البته با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به (معمولي هاي  مربع حداقل روش با را ها معادله
 همبستگي بين مقطعي اگر اما؛ نمود برآورد راحتي بهايستايي و هم انباشتگي متغيرها) 

 در موجود اطالعات از كه چرا، نخواهد بود كارا ديگر OLSتخمين ، باشد داشته وجود

 اطالعات اين از تواند مي كه روشي .كند نمي استفاده كوواريانس-واريانس ماتريس

) 1962( 3است كه توسط زلنر SURما را به تخمين كاراتر برساند روش  و كند استفاده
  زير است:هاي  دلهمعا صورت به SURارائه شده است. شكل سيستم 

  GDP = α + ∑ β GDP + ∑ δ EC + ε  
)8(  GDP = α + ∑ β GDP + ∑ δ EC + ε  

  EC = α + ∑ β GDP + ∑ δ EC + ε  
  EC = α + ∑ β GDP + ∑ δ EC + ε 	  

  
 

1. Pooled OLS 
2. Weighted Fixed-Effect Pooled Estimation 
3. Zellner 
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مصرف انرژي برق  ECتوليد ناخالص داخلي واقعي و  GDPكه در معادالت فوق 
. دهد مي طول وقفه بهينه را نشان Iدوره زماني مورد نظر و  Tتعداد كشورها و  Nاست. 
  .شود مي بر اساس معيارهاي اطالعاتي آكاييك يا شوارتز تعيين ها معادلهبهينه هاي  وقفه

 عليت گيري روشكار به از پيش كه است آزموني تنها، بهينه وقفه واقع تعيين در

 كه حيث اين از بهينه وقفه شود. تعيين انجام كه است الزم، بوت استرپ گرنجري
 اين بهينه حالت است. اهميت داراي، دهد قرار تأثير تحت شدت به را عليت نتايج تواند مي

تعيين  جداگانه صورت به مقطع هر براي و نباشند مشترك مقاطع براي ها وقفه كه است
 شود مي فرض، است زياديهاي  محاسبه مستلزم، موضوع اين كه دليل اين به اما؛ شود
 اساس بر، پژوهش اين در بهينه است. وقفه يكسان مقاطع همه براي وقفه ساختار كه

 شوارتز و آكاييكهاي  شد. آماره خواهد تعيين كونيا اطالعاتي پيشنهاديهاي  آماره

  از: اند عبارت
  AIC = ln|W| +  

  SC = ln|W| + ln	(T) 
به ترتيب  T ،N ،qمدل است و  يخطاهاي  ماتريس كوواريانس جمله Wكه در آن 

ازاي هر معادله هستند. براي بررسي عليت  تعداد ضرايب به، حجم نمونه، ها معادلهتعداد 
  .شود مي ضرايب رگرسيون توجه معناداريبه ، 1گرنجر در سيستم معادالت 

ي ضرايب رگرسيون دار معنيبه ، 8سيستم معادالت براي بررسي عليت گرنجر در 
به  ECام عليت گرنجر يك طرفه از سمت iكه در كشور  شود مي. گفته شود ميتوجه 
GDP  ،تمامي  كه هنگامياستδ ها غير صفر وβ  ها صفر باشند. همچنين يك رابطه

صفر ا غيره βها صفر و تمامي  δوجود دارد اگر تمامي  ECبه  GDPيك طرفه از 
وجود خواهد داشت كه  ECو  GDPدر نهايت زماني يك عليت دو طرفه بين  ؛ وباشند

β ها و  δهيچ كدام از  و  GDP صفر نباشد و بر عكس زماني هيچ رابطه عليتي بين	
EC  وجود نخواهد داشت كه همδ ها و هم β   صفر باشد 	

، مطابق آنچه توضيح داده شد الزم به ذكر است كه براي انجام آزمون عليت گرنجر
در حالت عادي از توزيع كاي دو ، از آزمون والد استفاده كرد. توزيع آماره والد توان مي

 متغيرهاي، دارد وجود همبستگي بين مقطعي كه زماني اما؛ كند مي استاندارد پيروي

 قاديرم از توان ، نميدارد وجود هم انباشتگي ها آن ميان هستند و يا ناايستا پژوهش

 چنين در .نمود استفاده فرضيه آزمون انجام براي دو كاي توزيع از شده استخراج بحراني

سازي  شبيه صورت به يا تحليلي صورت به يا والد آزمون آماره توزيع كه است شرايطي الزم
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 سازي شبيه روش از است بهتر كه كند مي ) پيشنهاد2006( شود. كونيا استخراج دوباره

  شود. استفاده آزمون آماره توزيع آوردن دست به برايبوت استرپ 
  
 و نتايج ها يافته - 5

شامل  OPECكشور عضو  13مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به  هاي داده
متحده  امارات، سعودي عربستان، قطر، نيجريه، ليبي، كويت، عراق، ايران، الجزاير
  .باشد مي 2018تا  1980بازه زماني در  كنگو و ونزوئال، آنگوال، اكوادور، عربي

بايست  مي در ابتدا قبل از بررسي عليت گرنجر بين رشد اقتصادي و مصرف برق
نتايج آزمون  1را بررسي نمود. جدول  2ضرايب همگني و 1همبستگي بين مقطعي

  :دهد مي همبستگي بين مقطعي را نشان
  

  نتايج آزمون همگني بين مقطعي. 1جدول 
 Ln GDP Ln EC 

Cross-Sectional dependence   
LM 36.2331*** 28.3652*** 
CD 31.2658*** 23.1256*** 

 28.4715*** 27.3623*** 
Homogeneity   ^  37.2652*** 36.1524*** ^  35.8795*** 26.3251*** 

  ي در سطح يك درصددار معني دهنده نشان *** 
  هاي پژوهش منبع: يافته

  
 فرضيه صفر مبني بر همبستگي بين مقطعي كشورها رد 1بر اساس نتايج جدول 

اتفاق بيفتد  OPECاين بدان معني است كه شوكي كه در يكي از كشورهاي  .شود مي
  ممكن است به كشورهاي ديگر منتقل شود.

ضرايب فرض صفر مبني بر  آمده در آزمون همگنيدست  هب همچنين بر اساس نتايج
 اوپككشور براي كشورهاي  ناهمگوني خاصو در نتيجه  شود مي همگن بودن شيب رد

  .شده است تأييد
  

 

1. Cross-section dependency 
2. Slope homogeneity 
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خالصه  2در جدول  و رشد اقتصاديبرق مصرف بين  استرپنتايج آزمون عليت بوت 
شده است. بر اساس اين نتايج رابطه علي دو طرفه بين رشد اقتصادي و مصرف برق در 

قطر و كويت ، نيجريه، عربستان سعودي، ايران، امارات متحده عربي، كشورهاي اكوادور
مبني بر وجود رابطه علي دوطرفه بين مصرف انرژي  بازخورد هيفرض بنابراين؛ وجود دارد
  .شود مي تأييدد اقتصادي در اين كشورها برق و رش

، كشورهاي عراق رشد اقتصادي در دهد مي نشان ها دادههمچنين تحليل نتايج 
يك رابطه عليت يك طرفه از رشد  رو ازاينليبي و ونزوئال علت مصرف برق است. ، الجزاير

فرضيه  تأييدبنابراين شواهدي از ؛ اقتصادي به مصرف برق در اين كشورها وجود دارد
در كشورهاي انگوال و كنگو هيچ رابطه  عالوه بهوجود دارد.  كشورهادر اين جويي،  صرفه

در انگوال  علي بين مصرف برق و رشد اقتصادي وجود ندارد. بر اين اساس شواهد تجربي
  نمايد. مي و كنگو از فرضيه خنثايي پشتيباني

  
  رشد اقتصادي وبرق مصرف بين  استرپنتايج آزمون عليت بوت  .2جدول 

از سمت متغير استرپنتايج آزمون عليت بوت 
Ln EC سمت  بهLn GDP  

به Ln GDP از سمت متغير استرپنتايج آزمون عليت بوت 
 Ln ECسمت 

مقادير بحراني به دست آمده از
  روش بوت استرپ

سطح 
احتمال

مقادير بحراني به دست آمده از  آماره
  روش بوت استرپ

سطح 
احتمال

  كشور آماره

يك درصد درصد پنج ده درصد يك درصد ده درصد درصد پنج
12.5  9.6  7.6  0.08 8.6  13.6  10.4  8.1  0.04  11.36  اكوادور

13.26  11.27  9.36  0.22 8.36 12.63  9.54  7.5  0.0  28.36  الجزاير
38.15  36  33.14  0.0  42.21 39.62  34.18  31.26  0.0  47.32   امارات
13.6  11.32  8.32  0.02 12.7 15.63  12.32  8  0.03  14.65   ايران
  آنگوال 8.23  0.23  9.36  13.14  16.23 5.36 0.45  7.32  10.32  13.8

  عراق  9.4  0.08  8.12  11.52  13.26  6.8 0.59  9.6  13.14  16.32
43.62  41.32  38.69  0.0  52.63 48.62  44.18  39.67  0.0  55.36 عربستان
  كنگو  4.2  0.39  6.31  9.32  12.36 3.26  0.8  7.63  10.78  13.15
15.3  13.87  10.9  0.07 11.36  نيجريه  17  0.0  11  13.63  16.23

22.15  18.63  15.32  0.031 19.14 21.63  17.4  14.9  0.0  22.36   كويت
21.9  19.32  16.32  0.6  13.7 18.7  15.36  12.36  0.07  14.32   ليبي

25.14  22.38  17.32  0.0  28.63 26.7  22.48  18.9  0.0  32.45   قطر
16.8  13.8  11.24  0.48 9.6  17.6  14.8  12.4  0.07  13.65   ونزوئال

Critical values are based on 10000 bootstrap replications. 
  هاي پژوهش منبع: يافته
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  هاي و پيشنهادگير هنتيج -6
كشور  13بر رشد اقتصادي در  هدف اين مقاله بررسي ارتباط مصرف برق

بوده است. براي اين منظور از آزمون عليت  2018تا  1980كننده انرژي براي دوره صادر
صورت  ، نيازي به انجام آزمون عليت بهاين روشدر  استرپ بهره گرفته شد. گرنجر بوت

وجود عليت را براي همه مقاطع  توان ميمشترك براي همه مقاطع وجود ندارد و 
از همبستگي كه در اين است كه  ش كونياصورت جداگانه بررسي كرد. برتري رو به

. اين شود مياستفاده تابلويي ممكن است بين مقاطع وجود داشته باشد،  هاي داده
ر ارزيابي ميزان د آزمونين ا اطالعات اضافي نتايج بهتري را در پي خواهد داشت.

يك اقتصاد  زماني كهزيرا  ؛مفيد است تواند مي وابستگي به برق در بين اعضاي اوپك
در  جويي صرفهبراي  محيطي زيست هاي سياست، كشور به انرژي الكتريكي وابسته است

بنابراين درك جهت عليت بين برق  ؛منفي بگذارد تأثيربر رشد اقتصادي  تواند مي انرژي
نتايج حاصل  .داشته باشد گذاري سياستپيامدهاي مهمي در  تواند مي و رشد اقتصادي

شواهدي مبني بر وجود رابطه علي دو طرفه بين  توان مي از برآورد مدل نشان داد كه
عربستان ، ايران، امارات متحده عربي، اكوادوردر كشورهاي  اقتصاديمصرف برق و رشد 

 تأييددر اين كشورها فرضيه بازخورد بنابراين ؛ قطر و كويت يافت، نيجريه، سعودي
، اين كشورهادر  وابستگي متقابل بين رشد اقتصادي و مصرف برق رو ازاين. شود مي

 كنند مي كه رشد مصرف برق را محدود هايي سياستممكن است بيانگر اين باشد كه 
افزايش رشد از سويي ديگر  .منفي بر رشد اقتصادي داشته باشند تأثيرممكن است 

 اين كشورها براياست كه اقتصادي نياز به برق بيشتري خواهد داشت و اين بدان معني 
 .را افزايش دهندبرق هاي  ي در زيرساختگذار هسرماي بايستيتقويت رشد اقتصادي 

توليد برق از منابع الزم است كشورهاي مذكور  زيست محيطحفظ  منظور بههمچنين 
  را افزايش دهند. تجديدپذير

از سمت رشد اقتصادي به  طرفه يكهمچنين نتايج حاكي از آن است كه رابطه علي 
 جويي صرفهفرضيه  ؛ وليبي و ونزوئال وجود دارد، الجزاير، مصرف برق در كشورهاي عراق

بدان معناست كه رشد اقتصادي  جويي صرفه . فرضيهشود مي تأييددر اين كشورها 
 اظهار داشت كه توان مي صورت موجب مصرف فزاينده انرژي خواهد شد. در اين

از انرژي برق كه ممكن است از استفاده فزاينده انرژي جلوگيري  حفاظت هاي سياست
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نيست.  مضر اقتصادي رشد ليبي و ونزوئال براي، الجزاير، در كشورهاي عراق، نمايد
و  وري بهره الزم است، گذاري مصرف برق بر رشد اقتصاديتأثيرعدم دليل  بهعالوه  به

  ر گيرد.كارآمدي بخش انرژي در اين كشورها مورد توجه قرا
 فرضيه خنثايي در كشورهاي انگوال و كنگو پشتيباني تأييدعالوه تحليل نتايج از  هب
به عبارت ديگر هيچ رابطه علي بين مصرف برق و رشد اقتصادي در كشورهاي ؛ نمايد مي

فرضيه در كشورهاي انگوال و كنگو سياست  نيا اعتبار طيدر شرا مذكور وجود ندارد.
ي بر رشد اقتصادي در اين كشورها تأثيرو حفاظت از منابع انرژي برق  جويي صرفه

 هرگونه سياست مصرف برقنخواهد داشت. البته اين نتيجه به اين معنا نيست كه 
سطح  تواند مي . دليل عدم وجود اين رابطه عليمستقل از رشد اقتصادي باشد تواند مي

بودن سطح كارايي انرژي در اين ي در بخش انرژي برق و پايين گذار هپايين سرماي
انرژي و توليد و استفاده از هاي  ي در زيرساختگذار هسرماي رو ازاينكشورها باشد. 

 .الزم و ضروري است تجديدپذير هاي انرژي
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Abstract 
The purpose of this article is to examine the relationship between electricity 

consumption and economic growth in 13 OPEC member countries for the period 
1980 to 2018. For this purpose we use the bootstrap panel causality test proposed by 
Konya (2006). This test can be useful in assessing the degree of dependence on 
electricity among OPEC members.  It is noted that when a country's economy is 
dependent on electricity, environmental policies to save energy can negatively affect 
economic growth. Therefore, understanding the causal relationship between 
electricity use and economic growth can have important policy implications. 

The results of the Bootstrap causality test in this study show that the feedback 
hypothesis is confirmed for Iran, Ecuador, UAE, Saudi Arabia, Nigeria, Qatar and 
Kuwait. There is also evidence of the conservation hypothesis in Iraq, Algeria, 
Libya and Venezuela. In Angola and Congo, however, there is no link between 
electricity consumption and economic growth, and the neutral hypothesis is valid in 
these countries. Thus, in most OPEC countries, environmental policies that limit the 
growth of electricity consumption may have a negative impact on economic growth. 
Therefore, it is necessary for these countries to increase electricity production from 
renewable sources. 
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Keywords: Electricity Consumption, Economic Growth, Bootstrap Panel 
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