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تأثیر رشد اقتصادی و فنآوری اطالعات و ارتباطات بر
مصرف انرژی؛ آزمون نظریه درآمد -هزینه واگنر
حمید سپهردوست *و مرتضي قربان سرشت
تاريخ وصول1396/40/15 :

*

تاريخ پذيرش1399/46/19 :

چكیده
واگنر معتقد است که با افزایش درآمدهای سرانه ،اندازهی نسبی هزینههای بخش عمومی
جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی افزایش مییابد .هدف از این پژوهش ،برآورد
اثرات بلندمدت و کوتاهمدتِ رشد اقتصادی و فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر
مصرف انرژی (برق) با استفاده از دادههای ساالنهی سری زمانی در ایران ،طی دورهی
زمانی  0531تا  0535است .برای این منظور ،از آزمون خودتوضیح برداری با وقفههای
توزیعی ( ) ARDLجهت نشان دادن روابط بلندمدت ،از آزمون تصحیح خطای برداری
( )ECMبرای بیان روابط کوتاهمدت و نیز از آزمون علیت گرانجر بهمنظور تعیین رابطهی
علیت ،استفاده شد .نتایج این مقاله ،نشان میدهد که در دورهی بلندمدت ،رشد اقتصادی
و فنآوری اطالعات و ارتباطات ،موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است.
آزمون علیت چندمتغیره ،مؤید رابطهی علّی یکسویه از طرف رشد اقتصادی و فنآوری
اطالعات و ارتباطات ،بهسمت مصرف برق است؛ همچنین نتایج این پژوهش ،نشان میدهد
که در بلندمدت ،یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فنآوری اطالعات و
ارتباطات ،مصرف برق را بهترتیب بهمیزان  1/87و  1/127درصد افزایش میدهد .ضریب
تصحیح خطا نیز نشان میدهد که در هر دوره  3/8درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی
سرانهی برق تعدیل شده و بهسمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود .نتایج پژوهش
حاضر ،مؤید برقراری نظریهی واگنر ،مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و
پیچیدگی اقتصادی و بهد نبال آن افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات رفاهی جدید از
جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.
طبقهبندی H53 ،H11 ،D22 ، D12:JEL

واژههای کلیدی :رشد اقتصادي ،فنآوري اطالعات و ارتباطات ،مصرف برق ،رابطه علیت
* دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه بوعلي سینا ،همدان ،ايران (نويسندهيمسئول).
)(hamidbasu1340@gmail.com
** کارشناس ارشد توسعهي اقتصادي و برنامهريزي ،دانشگاه بوعلي سینا ،همدان ،ايران.
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 -0مقدمه
انرژي ،نقش برجستهاي را در دنیاي امروزي ،در حوزههاي مختلف اقتصادي و
سیاسي ايفا ميکند نقشي که بسیاري از کشورها را گرفتار مصیبت منابع طبیعي و
مبهوت چرخهي توسعهنیافتگي و برخي ديگر را دستبهگريبان فشار هزينهاي
ناشي از افزايش قیمت انرژي کرده و حتي گرمي و سردي روابط در سطح بینالملل
را نیز متأثر ساخته است؛ در اين زمینه ،کشورهاي توسعهيافته به پیشرفتهاي
فناوري گستردهاي در راستاي کاهش مصرف انرژي دست يافته و پديدهي فناوري
اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTاز جمله اين فناوريها بهشمار ميرود که در سالهاي
اخیر ،استفاده از آن در تمامي بخشهاي اقتصادي ،رشد چشمگیري داشته و عالوه
بر تسريع روند تبادل اطالعات و تسهیل مديريت و افزايش کارايي ،بر میزان مصرف
انرژي نیز تأثیرگذار هست؛ بهعنوان نمونه ،بهکارگیري تجهیزات مصرفکنندهي
انرژي در حوزهي فنآوري اطالعات و ارتباطات ،باعث شده است تا بهدلیل افزايش
کاربرد اين تجهیزات ،میزان مصرف انرژي موردنیاز نیز افزايش يابد؛ البته ناگفته
نماند که در بسیاري از موارد ،کاربرد اينگونه تجهیزات بهدلیل تأثیرگذاري مثبت
بر روي افزايش کارايي در بخشهاي مختلف اقتصادي ،زمینهي کاهش مصرف
انرژي را فراهم ميآورد .کنترل و مديريت فرآيند تولید بهوسیلهي ابزار فنآوري
اطالعات و ارتباطات نظیر اينترنت ،جايگزيني کاالهاي مجازي بهجاي کاالهاي
فیزيکي (براي مثال کاربرد پست الکترونیکي و خواندن کتابهاي الکترونیکي
به جاي استفاده از نامه و يا خواندن کتاب) ،تحرک مجازي (خريد از راه دور،
دورکاري ،مالقات مجازي) ،تجارت الکترونیکي ،بانکداري الکترونیکي ،دولت
الکترونیکي ،سیستم حملونقل هوشمند ،ازجمله کاربردهاي گستردهي فنآوري
اطالعات و ارتباطات در بخشهاي مختلف اقتصاد است که باعث ميشود ،میزان
مصرف انرژي بهخصوص انرژي برق ،در اين بخشها تحت تأثیر قرار گیرد .از
آنجايي که دستيابي به رشد باالي اقتصادي کشورها ،بهعنوان يکي از مهمترين
شاخصهاي کالن اقتصادي نظر اقتصاددانان و سیاستگذاران را به خود معطوف
کرده است؛ بنابراين میزان مصرف انرژي ،بهعنوان يکي از مهمترين عوامل تولید،
نقشي مؤثر در افزايش تولید داخلي ايفا ميکند .رشد مصرف انرژي و میزان آن
براي تولید در فرآيند صنعتيشدن ابتدا روندي صعودي دارد و بعد از رسیدن به
سطح معیني از توسعه ،نزولي خواهد بود .اين کاهش شدت انرژي ،عمدتاً بهدلیل
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جايگزيني انرژي با ساير نهادههاي تولید ،بهبود فناوريها ،تغییر ترکیب انرژي از
منابع باکیفیت باالتر ،مانند انرژيِ برق ،بهجاي منابع باکیفیت پايینتر و تغییر
ترکیب کاالهاي تولیدي (از کاالهاي انرژيبر به کمتر انرژيبر) است؛ بنابراين ،اقبال
عمومي جهان به سمت انرژيهاي باکیفیت باالتر ،مانند برق ،موجب رشد
قابلتوجهي در مصرف اينگونه از انرژيها شده است (همتي.)1313 ،
بهطورکلي ،گسترهي کاربرد و تأثیرات فنآوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف
انرژي ،در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آيندهي جوامع بشري ،توجه بسیاري از
کشورهاي جهان را به خود معطوف کرده است؛ بههمین دلیل ،بررسي تأثیر رشد
اقتصادي و فنآوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف انرژي ،براي برنامهريزان
اقتصادي اهمیّ ت فراواني دارد .در اين راستا ،هدف از انجام اين پژوهش ،پاسخگويي
به اين مسئله است که سهم متغیرهاي رشد اقتصادي (درآمد سرانه افراد) و
استفاده از تجهیزات فنآوري اطالعات و ارتباطات با کشش درآمدي باال بر اساس
نظريهي واگنر 1در روند مصرف انرژي (برق) چگونه و به چه میزان است؟ و آيا اين
تأثیر ميتواند مؤيد نظريهي درآمد -هزينه واگنر ،اقتصاددان آلماني باشد که معتقد
بود با افزايش سطح درآمد جامعه ،تمايل به افزايش هزينههاي عمومي دولت در
زمینهي فراهمآوري زيرساختهاي کشور؛ از جمله نهیّهي انرژي ارزان و موردنیاز،
زياد ميشود؟ براي اين منظور و بهطور مشخص ،الزم است در اين پژوهش به دو
پرسش جداگانه ،الف) آيا بین سرانهي کاربري اينترنت و مصرف سرانهي برق
رابطهي معناداري وجود دارد؟ و ب) آيا بین سرانهي تولید ناخالص داخلي و مصرف
سرانهي برق رابطهي معناداريوجود دارد؟ پاسخ داده شود.
 -2ادبیّات نظری پژوهش
توجه به مسائل اقتصاد دولت و هزينههاي عمومي ،محوريت نظريهي واگنر،
اقتصاددان آلماني قرن نوزدهم را تشکیل ميدهد .او با مطالعات تجربي خود بر
روي برخي کشورهاي اروپايي ،آمريکا و ژاپن به اين باور عمومي رسید که با افزايش
درآمدهاي سرانه دريک اقتصاد ،انتظارات رفاهي جامعه نیز گسترش يافته و
بهدنبال آن ،اندازهي نسبي بخش عمومي و هزينههاي دولت هم در جهت رفع
نیازهاي جامعه افزايش پیدا ميکند .واگنر در نظريهي درآمد -هزينهي خود ،به اين
Wagner
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نکته اشاره دارد که بهدلیل رشد مرحلهاي جوامع و عبور از اقتصاد سنتي بهسوي
جوامع پیشرفتهي صنعتي با نرخهاي باالي شهرنشیني و سطوح رفاهي باال ،نیاز
بیشتر به ارائهي خدمات دولتي از جمله تهیهي زيرساختهاي الزم براي توسعه،
نظیر فراهمآوري حاملهاي انرژي احساس ميشود.
واقعیت زندگي اقتصادي جوامع توسعهيافته و درحالتوسعه نیز ،نشان ميدهد
که با رشد روند صنعتي شدن و استفادهي بیشتر از ماشینآالت مدرن و فنآوري
اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTدرآمدهاي حقیقي افراد جامعه زياد ميشود،
هزينههاي عمومي مربوط به خدمات اجتماعي؛ نظیر آموزش ،بهداشت و فرهنگ
نیز بهدلیل افزايش تقاضا ،افزايش مييابد؛ بهطوريکه با افزايش درآمد ،چون
کشش درآمدي تقاضاي اين کاالها و خدمات زياد است ،هزينهها نیز به نسبت
بیشتري افزايش مييابند؛ ازجمله اين هزينهها ،ميتوان به تالش دولت جهت تهیّه
و ارائهي انرژيهاي ارزان و مناسب در راستاي کسب رفاه جامعه اشاره کرد آنچه
مسلم است ،رشد اقتصادي از طريق افزايش درآمدهاي سرانهي افراد جامعه و
بهکارگیري تجهیزات و امکانات فنآوري اطالعات و ارتباطات نظیر مصرف کامپیوتر
در حوزههاي مصرفي شخصي ،اداري و بانکي ،بهصورت همزمان ،طي سالهاي
گذشته ،نیاز به استفاده از انرژي ارزان ازجمله برق را متأثر ساختهاند.
برق در میان انرژيهاي جايگزين ،بیشترين تنوع مصرفي را دارد و با کاهش
هزينه در سرمايهگذاري صنايع ،باعث رشد و توسعهي صنعتي ميشود؛ و بهدلیل
کارايي طبیعي و پاکي (با توجه به مسائل آلودگي زيستمحیطي اين کشورها
بهدلیل مصرف بيرويه از منابع ارزان انرژيهاي فسیلي) و نقلوانتقال آسان استفاده
بیشتر از آن ،همواره موردتوجه کشورها بوده است .نقش انرژي برق در توسعهي
اقتصادي از آنجهت است که عالوهبر افزايش بهرهوري عوامل تولید موجب بهبود
سطح استانداردهاي زندگي نیز خواهد شد (مهرآرا ،فرمهیني و حسنزاده)1394 ،؛
همچنین ،مصرف سرانهي برق در کشورهاي صادرکنندهي نفت درحالتوسعه،
بسیار پايینتر از مصرف سرانه کشورهاي توسعهيافته و يا متوسط سرانه مصرف
جهان هست؛ ولي براي کشورهاي خاورمیانه که اغلب آنها صادرکنندهي نفت
هستند ،رشد متوسط مصرف ساالنهي برق طي دورهي  1998-8441حدود 3/1
بوده که بهمراتب باالتر از متوسط همین رقم در کل کشورهاي عضو سازمان
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همکاري اقتصادي و توسعه ( )OECD8است .روند روبهرشد مذکور ،احتماالً بهعلت
ورود کاالهاي جديد الکتريکي و وابستگي بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله
حملونقل ،صنعت و تا حدودي کشاورزي به اين نوع از انرژي است.
رابطهي متقابل میان رشد مصرف برق و رشد اقتصادي و جهت علّیت بین اين
دو ،راهکارهاي سیاستي متفاوتي را براي دولتها در طراحي و پیادهسازي
سیاستهاي برق مشخص ميکند .مسیرهاي علّیت میان رشد مصرف برق و رشد
اقتصادي ،به چهار گروه تقسیم ميشوند که هر يک از آنها راهکارهاي سیاستي
مهمي را نشان ميدهد؛ در گروه اول ،رابطهي علّیت يکطرفه ازطرف رشد مصرف
برق به سمت رشد اقتصادي ،نشان ميدهد که محدود کردن مصرف برق ممکن
است اثرات مخربي بر روي رشد اقتصادي داشته باشد و درنتیجه افزايش مصرف
برق به رشد اقتصادي منجر شود .در گروه دوم ،رابطهي علّیت يکطرفه ازطرف
رشد اقتصادي ،به سمت رشد مصرف برق ،داللت بر آن دارد که سیاستهاي
صرفهجويي در مصرف برق ،اثرات مخربي بر رشد اقتصادي ندارد؛ اين مورد در
اقتصادهايي با وابستگي کمتر به مصرف انرژي صدق ميکند؛ بهعالوه افزايش
دائمي در رشد اقتصادي ،ممکن است منجر به افزايش مستمر در مصرف برق شود.
سیاست صرفهجويي مصرف برق در کشورهاي صادرکنندهي نفت که عمدتاً وابسته
به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت هستند و براي اين منظور ،يارانههاي
هنگفتي را براي مصرف داخلي انرژي ازجمله برق پرداخت ميکنند؛ راهکار مهم و
تأثیرگذاري خواهد بود .در گروه سوم ،رابطهي علّي دوطرفه نشان ميدهد که رشد
مصرف برق و رشد اقتصادي ،بهطور متقابل بر هم اثر دارند؛ بهطوريکه رشد
اقتصادي باالتر با مصرف انرژي بیشتر همراه است و رشد باالتر مصرف انرژي نیز به
رشد بیشتر اقتصادي ميانجامد .در گروه چهارم نیز ،نبود رابطهي علّي میان رشد
اقتصادي و رشد مصرف برق ،نشان ميدهد که مصرف برق مرتبط با رشد اقتصادي
نیست و بدان معناست که سیاستهاي توسعهي انرژي يا محدوديت مصرف آن
هیچيک بر رشد اقتصادي اثري نخواهند داشت (جامب)8440 ،3؛ امّا در میان اين
رويکردهاي متفاوت ،دو ديدگاه مهم در مورد رابطهي بین رشد اقتصادي و مصرف
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انرژي حاکم است؛ در ديدگاه اول ،اقتصاددانان بومشناسي ،مانند آيرس و
( )1910بیان ميکنند که در مدل بیوفیزيکي رشد ،انرژي ،تنها عامل رشد است؛
بهطوريکه ازنظر آنها نیروي کار و سرمايه ،عوامل واسطهاي هستند که براي
استفادهي بهینه از آنها ،انرژي مناسب نیز موردنیاز است (استرن.)8440 ،5
ديدگاه دوم ،اغلب مربوط به اقتصاددانان نئوکالسیک؛ مانند برندت)1991( 6
است که از جنبههايي مخالف با نظر اقتصاددانان اکولوژيک است .در اين ديدگاه،
آنها معتقدند که انرژي ،از طريق تأثیري که بر نیروي کار و سرمايه ميگذارد،
مستقیماً تأثیري بر رشد اقتصادي ندارد؛ بنابراين ،روشهاي استفادهشده در تحلیل
رابطهي رشد اقتصادي و انرژي ،بهاينصورت است که نسل اول پژوهشهاي
انجامشده درزمینهي رابطهي علّي رشد اقتصادي و انرژي از روش  VAR9سنتي و
آزمون علّیت گرنجر 1بدون توجه به خواص مانايي متغیرها استفاده کردهاند؛ ازجمله
اين پژوهشها ميتوان به مقاله کرافت و کرافت )1991( 9اشاره کرد .نسل دوم از
اين مطالعات ،با فرض نامانا بودن متغیرها از رويکرد هم انباشتگي انگل گرنجر،
بهعنوان ابزاري مناسب براي پژوهش دربارهي روابط بلندمدت و کوتاهمدت میان
متغیرها استفاده ميکند .اين مطالعات ،مبتني بر روش دومرحلهاي انگل-گرنجر
است که عموماً هم انباشتگي را بر روي دو متغیر بررسي ميکنند و مدلهاي
تصحیح خطا را براي آزمون علّیت گرنجر بهکار ميبرند .نسل سوم ،از تخمین
زنندههاي چند متغیره ،مانند روش جوهانسن 14استفاده ميکند که بر اساس آن
محدوديتهايي روي روابط هم انباشتگي قابل آزمون است.
نسل چهارم اين پژوهشها ،روشهاي پنل همانباشتگي و مدلهاي تصحیح
خطاي مبتني بر پانل را بهکار ميگیرند .لي چن ،)8445( 11از جمله کساني بود که
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با استفاده از اين رويکرد ،بهبررسي رابطهي میان رشد اقتصادي و رشد مصرف
انرژي ،براي گروهي از کشورهاي در حال توسعه پرداخت (مهرآرا و زارعي.)1394 ،
در ارتباط با مباني نظري مرتبط با توسعهي مقولهي فنآوري اطالعات و
ارتباطات و تأثیر آن بر مصرف انرژي ،بهطورکلي فنآوري اطالعات به دو طريق
ميتواند بر روي مصرف انرژي تأثیرگذار باشد؛ الف -استفادهي بهینه از فنآوري
اطالعات و ارتباطات ( )ICTميتواند از طريق سازماندهي مجدد فرآيندهاي تولید
به روشهاي کاراتر ،مصرف انرژي و درنتیجه هزينهها را کاهش دهد (اثر
جانشیني)ب -فراهم آمدن تولیدات و خدمات جديد و افزايش مصرف انرژي
موجودي سرمايه  ،ICTمنجر به تقاضاي اضافي براي انرژي ميشود (اثر درآمدي).
از اينرو ،اثر کلي  ICTبر مصرف انرژي مبهم است و بهمیزان قدرت نسبي اين دو
اثر ،بستگي دارد (کرامتي ،گلخندان و خوانساري .)1393 ،در اين راستا،
پاسینتي )1911( 18و ادکاست و همکاران ،)8441( 13تأثیر  ICTرا بر مصرف
انرژي به دو اثر مخالف غیر همجهت تقسیمبندي ميکنند .اولین اثر اينکه
توسعهي  ،ICTتقاضا براي الکتريسیته را از طريق فرآيند نوآوري و جانشیننمودن
يک فنّاوري جديد تولید بهجاي فنّاوري قديمي ،کاهش و سطح مصرف انرژي را
ميکاهد .اين اثر را اثر جانشیني نیز مينامند .اثر دوم اينکه  ،تجهیزات
 ICTبهمنظور بهکار انداختن ،نیاز به الکتريسیته دارند و درنتیجه نصب ،راهاندازي
و بهرهبرداري از تجهیزات  ICTباعث ايجاد تقاضاي جديد براي مصرف الکتريسیته
و درنهايت افزايش مصرف انرژي ميشود که به آن اثر جبراني يا درآمدي گويند
(چو ،لي و کیم .)8449 ،10اثر نهايي  ICTبر مصرف انرژي وابسته به برآيند اين دو
اثر است؛ چنانچه اثر جانشیني بزرگتر از اثر جبراني باشد ،توسعهي  ICTباعث
کاهش مصرف انرژي و چنانچه اثر جبراني براثر جانشیني غلبه کند ،توسعه ICT
مصرف انرژي را افزايش ميدهد.
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 -5ادبیات تجربی پژوهش
در بین مطالعات داخلي ،فطرس و گرگي ( ،)1311در پژوهشي به بررسي رابطهي
علي بین مصرف حاملهاي انرژي و ارزش -افزوده در بخش صنعت ايران طي
سالهاي  ،1306-1315پرداختهاند .نتايج آنها نشان داد که رابطهي علي
دوطرفهاي بین مصرف برق و ارزشافزوده بخش صنعتي و نیز رابطه يکطرفهاي از
ارزشافزوده بخش صنعتي بهطرف مصرف گازطبیعي و فراوردههاي نفتي وجود دارد.
ملکي ( ،)1313به بررسي رابطهي علیّت بین مصرف انرژي و تولید داخلي در
ايران طي دورهي  1364-0831پرداخت و نشان داد که هرگونه تغییر در مصرف
انرژي هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ميتواند رشد اقتصادي را تحت تأثیر
قرار دهد؛ بهطوريکه هرگونه تحديد در مصرف آن ميتواند موجبات کاهش رشد
اقتصادي را فراهم آورد.
آرمن و زارع ( ،)1311ارتباط مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رشد
اقتصادي در ايران را طي سالهاي  1306-15موردبررسي قرار داده و نشان دادند
که تنها يک رابطهي علّیت گرنجريِ يکسويه از مصرف انرژي در بخش خانگي و
تجاري و مصرف انرژي در بخش حملونقل به رشد اقتصادي وجود دارد.
زنگويينژاد و وصفي ( ،)1311تأثیر رشد اقتصادي بر مصرف حاملهاي انرژي در
ايران را بررسي کردند و نتیجه گرفتند که به ازاي هر واحد رشد اقتصادي،
بیشترين میزان مصرف گاز طبیعي ،بنزين ،نفت سفید ،گازوئیل ،نفت کوره و گاز
مايع به ترتیب در بخشهاي آب ،برق و گاز ،حملونقل هوائي ،ساخت فراوردههاي
نفتي و محصوالت پتروشیمي ،حملونقل جادهاي و حملونقل آبي رخ ميدهد.
حشمتپور ( ،)1394در پژوهش خود اثر سرمايهگذاري  ICTبر روي مصرف
کل برق در دو گروه کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه را با استفاده از روش
پانل ديتا مورد بررسي قرار داد .نتايج تخمین در گروه کشورهاي توسعهيافته و
درحالتوسعه نشان داد که ارتباط معنيدار و مستقیمي بین فناوري اطالعات و
ارتباطات و مصرف برق وجود دارد؛ امّا ضريب قیمت برق در سطح پايینتري نسبت
به گروه کشورهاي توسعهيافته معنيدار شده و واکنش مصرف برق در میان
کشورهاي توسعهيافته نسبت به کشورهاي درحالتوسعه شديدتر است.
محمودزاده و شاهبیگي ( ،)1394آثار  ICTرا بر شدت انرژي برق در  85کشور
درحالتوسعه منتخب در دورهي زماني  ،1995-8441مورد بررسي قرار دادند و
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نتايج بررسي نشان داد که هرچند برخي اجزاي  ICTمانند ارتباطات ،بر شدت
انرژي تأثیر منفي دارد؛ امّا درمجموع اثر درآمدي از اثر جانشیني قويتر است و اثر
خالص سرمايه  ICTبر شدت مصرف برق مثبت است.
مهرآرا و همکاران ( ،)1394رابطهي میان رشد اقتصادي و رشد مصرف برق در
برخي از کشورهاي منتخب صادرکنندهي نفت در دورهي زماني  1998-8441را
مورد بررسي قرار دادند .نتايج تجربي مبتني بر روش دادههاي ترکیبي نشان
ميدهد که مسیر علّیت میان رشد اقتصادي و رشد مصرف برق در بلندمدت
بهصورت دوطرفه و در کوتاهمدت از رشد مصرف برق به رشد اقتصادي است .اين
يافتهها داللت بر آن دارد که کشورهاي صادرکنندهي نفت منتخب ،کشورهايي
وابسته به انرژي برق هستند؛ بنابراين سیاستهاي کاهش تقاضاي برق از طريق
افزايش قیمت برق ،اثر نامطلوبي بر رشد اقتصادي اين کشورها در کوتاهمدت و
بلندمدت دارد.
حیدري ،نجارفیروزجايي و سعیدپور ( ،)1394در پژوهشي به بررسي رابطهي
بین مصرف برق ،قیمت برق و رشد اقتصادي در ايران طي دورهي ،1351-1316
پرداختهاند و نتايج حاصل از مدل طرف عرضه ،وجود رابطهي بلندمدت يکطرفه از
رشد اقتصادي به مصرف برق را با ضريب منفي نشان ميدهد .نتايج کوتاهمدت نیز
بر وجود رابطهي دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادي داللت ميکند.
نتايج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطهي بلندمدت میان قیمت
برق با مصرف آن و رشد اقتصادي داللت ميکند.
مهرآرا و زارعي ( ،)1394در پژوهشي اثرات غیرخطي مصرف انرژي بر رشد
اقتصادي در ايران را طي دورهي  ،1331-1316مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج
پژوهش آنان حاکي از آن است که در رژيم مصرف سرانه پايین انرژي (کمتر از پنج
بشکه نفت در سال) ،اثر نهايي مصرف انرژي بر رشد اقتصادي مثبت و بهطور
قابلمالحظهاي بیشتر از ساير رژيمها است.
والي ( ،)1391به بررسي اثر سرمايه  ICTبر مصرف برق در کشورهاي
توسعهيافته و درحالتوسعه پرداخت و نتايج پژوهش وي حاکي از آن است که با
افزايش يک درصد ذخیرهي سرمايه کامپیوتر و نرمافزار ،شدت مصرف بهمیزان 10
درصد کاهش مييابد؛ همچنین با افزايش يک درصد ذخیرهي تجهیزات ارتباطات،
شدت مصرف برق به میزان  11درصد کاهش مييابد.
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احمديشادمهري ،قزلباش و دانشنیا ( ،)1398در پژوهشي به بررسي رابطهي
علّیت بین مصرف انرژي ،رشد اقتصادي و قیمتها در میان کشورهاي عضو گروه
آسه -آن ،طي دورهي زماني  1991-8441پرداختهاند و نتايج نشان داد که در اين
گروه از کشورها رابطهي همجمعي بین مصرف انرژي ،رشد اقتصادي و رشد
قیمتها وجود ندارد؛ امّا رابطهي همجمعي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي
وجود دارد .از طرفي ،رابطهي علّیت بلندمدت دوطرفهاي ،بین مصرف انرژي و رشد
اقتصادي و رابطهي علّیت در کوتاهمدت بهصورت يکسويه از مصرف انرژي به رشد
اقتصادي وجود دارد.
اسدي و اسماعیلي ( ،)1398با استفاده از رهیافت آزمون کرانهها و کاربرد آن
در مدلهاي خودرگرسیون با وقفههاي توزيعي ،به بررسي ارتباط میان مصرف
انرژي ،توسعهي مالي ،رشد اقتصادي ،صنعتي شدن و شهرنشیني طي دورهي
 1309-1391پرداختهاند .نتايج پژوهش آنان بیانگر تأثیر مثبت رشد اقتصادي،
شاخص توسعهي مالي ،شاخص صنعتي شدن و شهرنشیني بر مصرف انرژي در
بلندمدت است.
کرامتي و همکاران ( ،)1393به بررسي تأثیر فناوري اطالعات بر مصرف انرژي
در کشور ايران در طي دورهي  1393-1398پرداختهاند .نتايج پژوهش آنان نشان
داد که  ICTبا سه معیار اندازهگیري متفاوت ،مصرف انرژي را در کوتاهمدت و
بلندمدت افزايش ميدهد؛بهعبارتي ،توسعه  ICTدر ايران بیش از آنکه موجب
صرفهجويي و کاهش در مصرف انرژي شود ،مصرف آن را افزايش داده است.؛
همچنین پاکرو ( ،)1393اثر سرمايهگذاري در  ،ICTبر شدت مصرف برق در
بخشهاي صنعت ،خدمات وکشاورزي را موردبررسي قرار داد .نتايج پژوهش وي
بیانگر آن است که سرمايهگذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات ايران ،باعث
ميشود تا شدت مصرف برق در بخش صنعت ،کاهش يافته ،ولي در بخش خدمات
و کشاورزي افزايش يابد.
در بین پژوهشهاي خارجي ،ايشیدا و يانگیساوا ،)8443( 15به بررسي اثرات
تشديد استفاده از  ICTبر مصرف انرژي براي سالهاي آينده با استفاده از روش
ارزيابي مارکو پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند که با فرض رشد اقتصادي ثابت ،در
مورد  ICTعرضهي انرژي اولیه در سال  8414به میزان  1/0درصد و مصرف نهايي
Ishida and Yanagisawa
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انرژي در سال  8414به میزان  1/9درصد کاهش پیدا خواهد کرد؛ همچنین ،اگر
رشد اقتصادي ايجادشده بهوسیلهي  ICTساالنه به میزان  3درصد باشد ،مصرف
انرژي ژاپن افزايش نخواهد يافت .تاکاسي و ماروتا ،)8440( 16طي پژوهشي ،تأثیر
سرمايهگذاري در  ICTرا بر روي مصرف انرژي در دو کشور ژاپن و آمريکا مورد
تجزيهوتحلیل قرار داده و نشان دادهاند که اثر جانشیني در کشور ژاپن و اثر
درآمدي در کشور آمريکا برقرار است؛ بهاين معنا که افزايش سرمايهگذاري در ICT
به ذخیرهسازي انرژي در کشور ژاپن کمک ميکند امّا در کشور آمريکا ،مصرف
انرژي را افزايش ميدهد .کوالرد ،فوي و پورتیر )8445( 19در پژوهشي به بررسي
تغییر مصرف برق درنتیجه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش خدمات
کشور فرانسه ،طي دورهي زماني  1916-1991پرداختهاند .نتايج حاکي از آن است
که با افزايش کامپیوتر و نرمافزار ،شدّت مصرف برق افزايش مييابد؛ درصورتيکه با
گسترش وسايل ارتباطي ،شدت مصرف الکتريسیته کاهش مييابد.
چو و همکاران ( ،)8449با استفاده از مدل رشد لجستیک پويا و دادههاي
سالهاي  ،1991-8443اثر سرمايهگذاري در  ICTو قیمت انرژي را بر روي
مصرف برق کره جنوبي بررسي کرده و مشاهده نمودند که سرمايهگذاري در ICT
در برخي از بخشهاي تولیدي منجر به افزايش مصرف الکتريسیته ميشود و در
نیمي از صنايع موردمطالعه ،قیمت الکتريسیته بر مصرف آن تأثیر دارد .گروه برنامه
ديدهباني کسبوکار الکترونیکي اروپا ،)8441(11در يک پژوهش جامع و با استفاده
از دو روش حداقل مربعات غیرخطي ) (NLSو حداقل مربعات غیرخطي
دومرحلهاي ) ،(TNLSاثر فناوري اطالعات و ارتباطات را برروي مصرف الکتريسیته
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و صنايع مختلف آنها (شیمیايي ،فلزات و حملونقل)
طي دورهي زماني  1914-8440بررسي کرد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که
در سطح کل ،ممکن است  ICTمصرف الکتريسیته را کاهش دهد .در سطح
بخشي نیز ،انتشار ابزار ارتباطات منجر به کاهش شدت مصرف الکتريسیته ميشود؛
درحاليکه رواج فنآوري کامپیوتر و نرمافزار ،مصرف الکتريسیته را افزايش ميدهد.
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Takase and Murota
Collard, Feve and Portier
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آکینلو ،)8441( 19رابطهي علّیت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را در 11
کشور جنوب صحراي آفريقا مورد بررسي قرار داد .نتايج آزمون وي نشان
داد که يک رابطهي همانباشتگي بین متغیرهاي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در
کشورهاي کامرون ،ساحلعاج ،گامبیا ،غنا ،سنگال ،سودان و زيمباوه وجود دارد.
نارايان ،نارايان و پوپ ،)8414( 84به بررسي علیّت بلندمدت بین متغیرهاي
مصرف برق و رشد اقتصادي ،در بین  93کشور منتخب ،پرداختند .نتايج پژوهش
آنها نشان داد که در بلندمدت يک رابطهي علیّت دوطرفه ،بین مصرف برق و رشد
اقتصادي در میان کشورهاي منتخب ،بهجز کشورهاي منطقهي خاورمیانه که در
اين کشورها علیت يک سويه از رشد اقتصادي به مصرف برق برقرار است ،وجود
دارد؛ همچنین ،در کشورهاي صنعتي ( ،)G6يک رابطهي منفي به اين شکل که با
افزايش مصرف برق رشد اقتصادي کاهش مييابد ،يافت شد .اوزتورک ،اصالن و
کالیونکو ،)8414( 81در پژوهشي رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي را با استفاده
از دادههاي پانل مصرف انرژي و رشد اقتصادي براي  51کشور طي سالهاي
 1991-8445و با روش پانل هم انباشتگي پدروني 88مورد بررسي قرار دادند .نتايج
حاصل از اين پژوهش ،نشان داد که رابطهي علیّت گرنجري بلندمدت از مصرف
انرژي به رشد اقتصادي براي کشورهايي با سطح درآمد پايین وجود دارد؛همچنین،
رابطهي علیّت يکسويه از رشد اقتصادي به مصرف انرژي ،براي کشورهايي با
درآمد متوسط وجود دارد.
سادورسکي ،)8418( 83تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف برق در
کشورهاي نوظهور را طي سالهاي  1993-8441مورد بررسي قرار داد .نتايج
حاصل از اين پژوهش ،در قالب مدلهاي پانل پويا و روش گشتاوري تعمیميافته
دستگاهي ،حاکي از آن است که میان  ICTو مصرف برق رابطهي مثبت وجود دارد
و اثرات  ICTبر تقاضاي مصرف برق ،از اثرات درآمد بر تقاضاي برق بزرگتر است؛

Akinlo

19

Narayan, P., Narayan, S. and Popp

20

Ozturk, Aslan and Kalyoncu
Pedroni panel co integration

21
22

Sadorsky
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عالوه بر اين کشش بلندمدت  ICTاز کشش بلندمدت درآمد ،کوچکتر است؛ زيرا
 ICTسريعتر از درآمد رشد ميکند.
تانگ ،شهباز و آروري ،)8413( 80رابطهي بین مصرف برق و رشد اقتصادي را
در کشور پرتقال با استفاده از مدلهاي چند متغیره مورد بررسي قرار دادند .نتايج
اين پژوهش وجود انباشتگي بین متغیرها را نشان داد؛ بهطوريکه ،رابطه يک
سويهي بلندمدت و کوتاهمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادي وجود دارد؛ يعني
انرژي ،يک منبع مهم براي رشد اقتصادي در کشور پرتقال محسوب ميشود و
سیاستهاي صرفهجويي نبايد بهکار گرفته شود؛ زيرا مانع رشد و توسعهي
اقتصادي در اين کشور خواهد بود.
تان و تان ،)8413( 85رابطهي بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي و همچنین
رابطهي بین رشد اقتصادي ،قیمت انرژي و ابداع فناوري را در سالهاي -8449
 ،1994در کشور مالزي مورد بررسي قرار دادند .نتايج پژوهش آنان نشان ميدهد
که مصرف انرژي و عامل تعیینکنندهي آن همانباشته بوده و درآمد بهطور مثبت و
قیمت انرژي و ابداع فناوري بهطور منفي ،مصرف برق را تحت تأثیر قرار ميدهند.
نتايج آزمون علیّ ت گرنجر نشان داد که ابداع فناوري با رشد اقتصادي و مصرف برق
رابطه دارد؛ همچنین رشد اقتصادي و مصرف برق رابطهي علیتي کوتاهمدت و
بلندمدت دارد .ايشیدا ،)8410( 86تأثیر توسعه  ICTرا بر روي مصرف انرژي در
کشور ژاپن ،طي دورهي زماني  1914-8414مورد تجزيهوتحلیل قرار داد و نشان
داد که سرمايهگذاري در  ICTبر روي مصرف انرژي در اين کشور در
کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفي و معنيدار دارد و سرمايهگذاري در ICT
ميتواند (با ثبات ساير شرايط) به کاهش محدود در مصرف انرژي منجر شود؛ امّا
تولید ناخالص داخلي را افزايش نميدهد.
حمدي ،سبیا و شهباز ،)8410( 89رابطهي بین مصرف برق ،سرمايهگذاري
مستقیم خارجي ،سرمايه و رشد اقتصادي را در کشور بحرين طي دورهي -8414
 1914مورد بررسي قرار داد و نتايج آزمون کرانه  ARDLنشاندهندهي وجود
Tang, Shahbaz and Arouri
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Tan, C.F. and Tan, C.E.
Ishida

25
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انباشتگي بین سريها بوده و آزمون علیت گرنجري رابطهي بین مصرف برق ،رشد
اقتصادي و نیز سرمايهگذاري مستقیم خارجي و مصرف انرژي را نشان ميدهد.
بازاکلو و يلنسي ،)8410( 81در پژوهش خود رابطهي بین مصرف انرژي و رشد
اقتصادي براي  84کشور منتخب  OECDرا مورد بررسي قرار دادند .براي
اينمنظور با استفاده از آزمون علّیت گرنجر رابطه کوتاهمدت و بلندمدت را بررسي
کردند .نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که رابطهي مستقیمي از  GDPبه
مصرف انرژي وجود دارد؛ همچنین صالحالدين و آالم ،)8415( 89در پژوهشي به
برآورد اثرات بلندمدت و کوتاهمدت استفاده از اينترنت و رشد اقتصادي بر مصرف
برق با استفاده از دادههاي سري زماني ساالنه ،در طي سالهاي  1915-8418در
استرالیا پرداخته و نتايج حاصل از برآورد  ARDLنشان داد که استفاده از اينترنت
و رشد اقتصادي مصرف برق را تشديد ميکند؛ همچنین آزمون علیت گرنجر
چندمتغیره ،رابطهي علیت يکسويه استفاده از اينترنت به رشد اقتصادي و مصرف
برق در کشور استرالیا را تائید ميکند.
 -4روش پژوهش
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر رشد اقتصادي و فنآوري اطالعات و
ارتباطات بر مصرف برق در ايران با تأکید بر نظريهي درآمد -هزينه واگنر ،طي
دورهي زماني 1354تا  1393با استفاده از روش علیت انگل -گرنجري است .دو
ايراد عمده در روش علیت انگل -گرنجر وجود دارد؛ اول اينکه ،برآوردهاي حاصل از
نمونههاي کوچک بهدلیل در نظر نگرفتن واکنشهاي پوياي کوتاهمدت موجود بین
متغیرها ،تورشدار بوده و توزيع حدي برآوردگرهاي حداقل مربعات نیز غیرنرمال
است و دوم اينکه ،روش انگل -گرنجر بر پیشفرض وجود يک بردار همجمعي
استوار است و تحت شرايطي که بیش از يک بردار همجمعي وجود داشته باشد،
استفاده از اين روش منجر به عدم کارايي خواهد شد .براي برطرف کردن اين
ايرادات ،يوهانسون -جوسیلیوس )1998( 34روش برآورد حداکثر راستنمايي 31را
Bozokli and Yilanci

28

Salahuddin and Alam
Johansen and Juselius
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براي آزمون همجمعي و استخراج بردارهاي همجمعي پیشنهاد ميکنند .در اين
پژوهش ،دادههاي مربوط بهتمامي متغیرها بهجز متغیر موهومي جنگ نیز از
سامانهي شاخص توسعه جهاني 38جمعآوري شد .براي شناخت کانالهاي
تأثیرگذاري عوامل مؤثر بر متغیر مصرف سرانهي برق ،از مدل سادورسکي ()8418
و نارايان و همکاران ( ،)8414جهت نشان دادن نحوهي ارتباط اين عوامل شامل
فناوري اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي با میزان مصرف برق در کشور ايران
استفاده شد (رابطه .)1
)EC = F(A, NET, GDPpc

()1
همچنین بهشکل فرم مشخصي از تابع کاب -داگالس بهصورت رابطه  8داريم.

ECt = A. (NETt )β1 (GDP pct )β2

()8
که در آن ( :)ECنشاندهندهي مصرف سرانهي برق :)A( ،نشانگر سطح فنّاوري،
( :)NETبیانگر تعداد کاربران اينترنت در هر  144نفر جمعیت:)GDPpc( ،
نمايندهي تولید ناخالص داخلي سرانه و پارامترهاي ( )β1و ( :)β2بهترتیب نماينده
شدت حساسیت مصرف سرانه برق از میزان بهکارگیري اينترنت و رشد سرانه تولید
و ( :)tنشاندهندهي متغیر زمان است که در اين پژوهش ،شامل سالهاي  1354تا
 1393ميشود .پس از تبديالت الزم مدل نهايي جهت بررسي روابط بین
متغیرهاي تحقیق حاضر بهشکل رابطهي  ،3بهدست ميآيد.
() 3

ln(EC)t = β0 ln(A) + β1 ln(NET)t + β2 ln(GDPpc)t + et

که درآن :)ln( ،بیانگر لگاريتم طبیعي و ( :)eمعرف جملهي اخالل مدل و ساير
متغیرها مشابه توضیحات رابطهي  8هستند .در ادامه ،ازآنجاييکه درجهي جمعي
متغیرها در اين پژوهش بهصورت متفاوت است؛ از روش خودتوضیح با وقفههاي
توزيعي ( )ARDLاستفاده شد .در اين روش براي هر يک از متغیرها با استفاده از
معیارهايي مانند شوارتز -بیزين ،آکائیک و حنان کوئین ،وقفههاي بهینه انتخاب
شده و روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیر وابسته و ساير متغیرهاي توضیحي
الگو بهطور همزمان تخمین زده ميشود .در استفاده از اين رهیافت به يکسان بودن
)World Development Index (WDI

32
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درجه همجمعي متغیرها (که در روش انگل -گرنجر ضروري است) نیازي نیست.
متدلوژي  ARDLدر حالتي که متغیرها ،ترکیبي از متغیرهاي ) I(1و ) I(0باشند،
بازهم قابل کاربرد است .فرمول تجربي الگوي  ARDLبراي تحقیق حاضر بهصورت
روابط  5 ،0و  6است.
Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇 + 𝛽2 𝐷 + 𝛽3 𝐸𝐶𝑡−1 + 𝛽4 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 +
𝑝
𝑞
𝛽5 𝑁𝐸𝑇𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝛽6 Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡−𝑗 + ∑𝑗=1 𝛽7 Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑘 +
𝑡𝑒 ∑𝑟𝑘=0 𝛽8 Δ𝑙𝑛𝑁𝐸𝑇𝑡−𝑙 +

()0

Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇 + 𝛽2 𝐷 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 + 𝛽4 𝐸𝐶𝑡−1 +
𝑝
𝑞
𝛽5 𝑁𝐸𝑇𝑡−1 + ∑𝑖=0 𝛽6 Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝛽7 Δ𝑙𝑛𝑁𝐸𝑇𝑡−𝑘 +
𝑡𝑒 ∑𝑟𝑘=0 𝛽8 Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡−𝑙 +

() 5

Δ𝑁𝐸𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇 + 𝛽2 𝐷 + 𝛽3 𝑁𝐸𝑇𝑡−1 + 𝛽4 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 +
𝑝
𝑞
𝛽5 𝐸𝐶𝑡−1 + ∑𝑖=0 𝛽6 Δ𝑙𝑛𝑁𝐸𝑇𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝛽7 Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑘 +

() 6

𝑡𝑒 ∑𝑟𝑘=0 𝛽8 Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡−1 +

الزم به اشاره است که در اين روابط ،متغیرهاي مصرف برق و تولید ناخالص داخلي،
بهصورت مقدار واقعي سرانه و متغیر تعداد کاربران اينترنت ،بهعنوان يکي از
شاخصهاي مهم فنآوري اطالعات و ارتباطات بهصورت تعداد افرادي که در هر
 144نفر جمعیت از اينترنت استفاده ميکنند ،مورداستفاده قرارگرفت؛ همچنین ،از
آنجاکه دورهي زماني موردمطالعه در پژوهش حاضر ،شامل سالهاي  1354تا سال
 1393است؛ تأثیر دوران جنگ تحمیلي در بازهي زماني موردمطالعه بهصورت
متغیر موهومي بیانشده است؛ براي اين منظور ،عدد يک براي سالهاي رخداد
جنگ (سالهاي  1359تا  )1369و در ساير سالها ،عدد صفر تعريفشده است.
 -3برآورد مدل و نتایج
 -0-3آزمون ریشهی واحد (مانایی)

براي آگاهي از وجود يا عدم وجود نوسانات میانگین و واريانس متغیرهاي
موردمطالعه ،الزم بود که رفتار بلندمدت متغیرها را بررسي کنیم؛ براي اين منظور،
از آزمون ريشهي واحد استفاده شد .ابتدا براي اينکه بدانیم متغیرهاي معادلهي
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موردنظر در سطح و يا با تفاضل مانا هستند از آزمون مانايي ديکي -فولر
تعمیميافته ،استفاده شد که نتايج اين آزمون در جدول  ،1گزارش شده است.
جدول  :0نتايج آزمون ريشه واحد ديکي -فولر تعمیميافته
در سطح

متغیر

با يکبار تفاضل

t-statistic

p-value

t-statistic

p-value

مصرف حقیقي سرانه برق

4/049

4/991

***-6/10

4/444

تولید ناخالص داخلي حقیقي سرانه

-1/1

4/615

**-3/60

4/431

تعداد کاربران اينترنت

4/16

4/993

**-3/85

4/483

متغیر پسماند مدل برآورد شده

***-0/45

4/443

-

-

مأخذ :محاسبات تحقیق (*** ** ،به ترتیب معنيداري در سطح يک و پنج درصد).

طبق نتايج حاصل از آزمون ريشهي واحد ديکي -فولر تعمیميافته ،تمامي متغیرها
در سطح نامانا بوده و با يکبار تفاضل مانا شدهاند .بهمنظور آزمون رابطهي
همجمعي ،آزموني مبني بر آزمون والد (آزمون  )Fبا در نظر گرفتن فرض صفر
مبني بر برابري ضرايب متغیرهاي با وقفهي الگوها ( ،)β8=β3=β0انجام گرفت که
نتايج آن در جدول  ،8گزارششده است .نتايج آزمون والد بر رد فرض صفر و تأيید
فرضیهي مقابل مبني بر عدمتساوي ضرايب متغیرهاي باوقفه مدل تأکید دارد.
جدول  :2نتايج آزمون والد
آزمون

ارزش

درجه آزادي

احتمال

آماره F

511/39

( 39و )8

4/444

آماره خي -مربع

1168/9

8

4/444

مأخذ :محاسبات تحقیق

 -2-3آزمون علیت گرانجر

اساس کار آزمون علیت گرنجر ،که براي سريهاي زماني طراحي شده است؛اين
است که آيا مقادير با وقفهي سري مذکور ،در توضیحدهي هريک از سريها نقش
دارند يا ندارند .در ادامه ،نتايج اين آزمون در جدول  ،3گزارش شده است .باتوجه
به نتايج علیت گرانجر ،ميتوان گفت فرض «رشداقتصادي علیت مصرف برق
نیست» رد ميشود و فرض مقابل ،يعني وجود علیت از رشداقتصادي به مصرف برق
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پذيرفته ميشود؛ همچنین ،فرض «بهکارگیري فنآوري اطالعات و ارتباطات علیت
مصرف برق نیست» رد ميشود؛ امّا نتايج براي متغیر دامي جنگ تأيید نميشود.
جدول  :5نتايج آزمون علیت گرانجر
تعريف فرضیه صفر

مقدار آمارهي تي-استیودنت ()t-statistic

مقدار ارزش احتمال ()p-value

رشد اقتصادي علیت مصرف برق نیست

*8/10

4/494

بهکارگیري اينترنت علیت مصرف برق نیست

*8/91

4/451

متغیر دامي جنگ علیت مصرف برق نیست

4/59

4/55

مأخذ :محاسبات تحقیق (*بیانگر سطح معنيداري ده درصد است).

 -5-3نتایج برآورد مدل تحقیق

هدف اصلي اين پژوهش ،آزمون اثرات متغیرهاي رشد اقتصادي و فنآوري اطالعات
و ارتباطات بر مصرف سرانهي برق است که در جدول  ،0نتايج اين برآورد ،گزارش
شدهاست.
جدول  :4آزمون انتخاب مدل بهینه )ARDL(1,1,1,0
متغیر

نماد

ضريب

p-value

مصرف سرانه حقیقي برق سال قبل

)LEC(-1

***4/94

4/444

تولید ناخالص داخلي سرانه حقیقي سال جاري

LGDP

***4/93

4/444

تولید ناخالص داخلي سرانه حقیقي يک سال قبل

)LGDP(-1

***-4/65

4/444

تعداد کاربران اينترنت سال جاري

LICT

***-4/41

4/449

تعداد کاربران اينترنت يک سال قبل

)LICT(-1

***4/413

4/441

متغیر دامي جنگ

DUM

***4/451

4/441

ضريب تعیین تعديلي

4/99

آماره دوربین-واتسون

8/11

مأخذ :محاسبات تحقیق (*** و * بهترتیب بیانگر سطح معنيداري يک و پنج درصد هست).

با توجه به نتايج آزمون انتخاب مدل بهینه ،ميتوان گفت که مدل بهینه ،جهت
تعیین روابط متغیرهاي منتخب ،بهصورت ) ARDL(1,1,1,0بوده و اعداد از چپ
بهراست بهترتیب بیانگر تعداد وقفهي يک ،براي متغیر وابستهي مصرف برق ،تعداد

تأثیر رشد اقتصادي و فنآوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف برق در ايران؛ 99 ...

وقفه ي يک براي متغیرهاي توضیحي رشد اقتصادي و مصرف برق و عدد صفر
بیانگر عدم وجود وقفه براي متغیر موهومي جنگ است؛ از آنجاييکه معیار
منتخب جهت تعیین وقفههاي بهینهي مدل معیار شوارتز -بیزين هست و
همچنین ،مبناي معیار شوارتز -بیزين بر بزرگ بودن قدرمطلق اين معیار متمرکز
است؛ بنابراين با استفاده از اين معیار چند حالت از بهترين حالتهاي انتخاب
وقفهي بهینه ترسیم شده که الگوي ) ARDL(1,1,1,0با مقدار آمارهي باالي
( )-3/58بر الگوهاي ) ARDL(1,1,1,1و ) ARDL(1,4,1,0و ساير الگوها (با
مقدار معیار کمتر از  )-3/58ترجیح دارد.
با اين تفاسیر ،جدول  ،5گزارشي است از برآورد روابط بلندمدت و کوتاهمدت
بین متغیرهاي ذکرشده ،با استفاده از الگوي منتخب ) .ARDL(1,1,1,0طبق
نتايج برآورد الگوي منتخب ) ،ARDL(1,1,1,0در بلندمدت ،عالمت اثرگذاري
متغیرهاي توضیحي رشد اقتصادي و فنآوري اطالعات و ارتباطات مطابق انتظار
تئوريک بوده ،با اين تفاوت که اثرات ضرايب اين متغیرها در بلندمدت بیشتر از
کوتاهمدت است؛ بهعبارتديگر ،از آنجاکه تمامي متغیرها بهجز متغیر موهومي
بهکل لگاريتمي وارد مدل شدهاند؛ لذا ضرايب آنها بیانگر حساسیت متغیر مصرف
سرانهي برق نسبت به متغیرهاي توضیحي پیشگفته هستند؛ بنابراين ،ضرايب
کوتاه مدت متغیرهاي رشد اقتصادي و رشد تعداد کاربران اينترنت بهترتیب معادل
 4/93و  4/41است و نشان ميدهد که در کوتاهمدت با افزايش يکدرصدي در
متغیر رشد اقتصادي انتظار افزايش مصرف برق بهمیزان 4/93درصد ،و با افزايش
يکدرصد ي در متغیر رشد تعداد کاربران اينترنت انتظار کاهش مصرف برق به
میزان  4/41درصد وجود دارد؛ از طرف ديگر ،در بلندمدت با افزايش يک درصدي
در هر يک از متغیرهاي رشد اقتصادي و رشد تعداد کاربران اينترنت ،انتظار افزايش
رشد اقتصادي بهترتیب بهمیزان  4/91و  4/481درصد وجود دارد .همانطور که از
نتايج مدل برآورد شده پیداست ،ضرايب اثرگذاري متغیرهاي توضیحي در بلندمدت
بیش از آن در کوتاهمدت است؛ بهعالوه ،ضريب همگرايي و يا ضريب تعديلي در
مدل برآورد شده ،معادل  -4/499برآورد شده است .اين ضريب که ازنظر آماري ،در
سطح اطمینان باالي  99درصد معنيدار بوده ،نشان ميدهد که در هر دوره 9/9
درصد از عدم تعادل در رشد اقتصادي تعديل شده و بهسمت روند بلندمدت خود
نزديک ميشود.
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جدول  :3نتايج روابط بلندمدت و کوتاهمدت الگوي منتخب
روابط کوتاهمدت
متغیر

نماد

ضريب

p-value

تفاضل رشد اقتصادي

)D(LGDP

***4/93

4/444

تفاضل رشد کاربران اينترنت

)D(ICT

***-4/41

4/449

تفاضل دامي جنگ

)D(DUM

***-4/45

4/441

ضريب همگرايي

)CointEq(-1

***-4/499

4/449

روابط بلندمدت
متغیر

نماد

ضريب

p-value

رشد اقتصادي

LGDP

***4/91

4/444

رشد کاربران اينترنت

ICT

**4/481

4/408

دامي جنگ

DUM

*4/53

4/450

مأخذ :محاسبات تحقیق (*** ** ،و * بهترتیب بیانگر سطح معنيداري يک ،پنج و ده درصد هستند).

 -6نتیجهگیری
نتايج حاصل از تخمین الگوي خودرگرسیون با وقفههاي توزيعي ،جهت بررسي
روابط بلندمدت بین متغیرهاي رشد اقتصادي ،گسترش استفاده از اينترنت بهعنوان
شاخصي از رشد فنآوري اطالعات و ارتباطات و میزان مصرف برق بهعنوان
شاخصي از شدت مصرف انرژي ،نشان داد که متغیر رشد اقتصادي بر متغیر مصرف
سرانهي برق در کشور ايران تأثیري معنيدار داشته است؛ بهطوريکه ،در الگوي
بهینهي منتخب ) ،ARDL(1,1,1,0با يک درصد افزايش در رشد اقتصادي در
بلندمدت ،مصرف سرانهي برق بهمیزان  4/91درصد افزايش مييابد .اين
نتیجهگیري مؤيد برقراري نظريهي واگنر مبتني بر رابطهي بین رشد اقتصادي،
درآمد سرانهي افراد و افزايش تقاضا ،براي کاالها و خدمات رفاهي جديد بهدلیل
پیچیده شدن زندگي صنعتي جوامع شهري ازجمله کشور ايران است؛ بنابراين
انتظار بر اين است که با بهبود تولید ناخالص داخلي کشور که ميتواند ناشي از
افزايش بهکارگیري تجهیزات و مواد اولیه در تولید و بهدنبال آن افزايش استفاده از
نیروي برق ،جهت تأمین مواد اولیه صنايع تولیدي باشد و بهدلیل پايین بودن
سطح فنآوري در بخشهاي تولیدي اقتصاد کشور ،مصرف برق در بلندمدت

تأثیر رشد اقتصادي و فنآوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف برق در ايران؛ 99 ...

افزايش يابد؛ امّا اين افزايش ،ميتواند نسبت به سال پیشین خود بهدلیل ورود
فناوريهاي نوين سرمايهبر کاهشيافته و يک صرفهي اقتصادي رخ دهد و اين
بستگي به قدرت تطبیق نظام تولیدي داخل با فناوريهاي نوين دارد؛ عالوه بر اين،
توجه به ضريب کوتاهمدت متغیر توضیحي تولید ناخالص داخلي سرانه حائز اهمیّت
است .نتايج برآورد اين الگو ،نشان داد که در کوتاهمدت با يک درصد افزايش در
رشد اقتصادي ،مصرف سرانهي برق به میزان  4/93درصد افزايش خواهد يافت؛
همچنین ،در الگوي بهینهي منتخب ) ،ARDL(1,1,1,0در بلندمدت ،ضريب
اثرگذاري متغیر تعداد کاربران اينترنت بر متغیر مصرف سرانهي برق مثبت و
معنيدار بهدست آمد ،که اين مقدار در بلندمدت 4/481 ،بوده است؛بهطوريکه با
يک درصد افزايش در تعداد کاربران اينترنت در کشورمان ،مصرف سرانهي برق در
بلندمدت بهمیزان  4/481درصد افزايش خواهد داشت.
دلیل افزايش مصرف برق در بلندمدت ،ناشي از افزايش بهکارگیري اينترنت،
ميتواند به افزايش تعداد تجهیزات بهکار گرفتهشده در تسهیل خدمات اينترنت
مربوط شود .نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطاي برداري ،نشان داد که
ضريب همگرايي در مدل معادل  -4/499است .اين ضريب که ازنظر آماري در
سطح اطمینان باالي  99درصد معنيدار بوده؛ نشان ميدهد که در هر دوره 9/9
درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقي سرانهي برق تعديل شده و بهسمت روند
بلندمدت خود نزديک ميشود.
بهطور خالصه با توجه به نتايج حاصل از پژوهش ،توصیه ميشود از آنجا که در
بلندمدت و در تأيید نظريه درآمد -هزينه واگنر ،مبني برافزايش تقاضا براي انجام
هزينههاي عمومي ،از جمله تأمین انرژي مورد نیاز مردم ،رابطهاي مثبت و معنيدار
بین رشد اقتصادي و مصرف سرانهي برق در ايران وجود دارد؛ بنابراين الزم است تا
برنامهريزان اقتصادي کشور ،اهداف گسترش منابع تولید انرژي و تأمین انرژي برق
را بهدور از بروز پیامدهاي غیراقتصادي و منفي آن ،از طريق تنوعبخشي به مصرف
انرژي از جمله تولید برق از سوختهاي بیومس ،انرژيهاي بادي و خورشیدي،
بهجاي استفاده از سوختهاي نامناسبي مانند نفت و ترکیبات آن و کاهش آلودگي
ناشي از اين سوختها در اتمسفر ،مجدّانه مورد توجه قرار دهند.
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