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چکیده
با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک ،مصرف انرژی در این
کشورها باالتر از استانداردهای جهانی است .لذا ،مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه
راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن ،مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران حوزه انرژی
این کشورها قرار گرفته است .یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی ،دولت
است .از این رو در این مقاله ،تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف
انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی  2002تا  2022با استفاده از مدل رگرسیون
انتقال مالیم پانلی ( )PSTRمورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت
و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد
که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و
یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانهای تأیید میشود .در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت،
حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنیدار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر
مثبت و معنیداری بر شدت مصرف انرژی دارند .در رژیم دوم ،پس از عبور از حد آستانهای،
متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنیدار و جمعیت و
حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنیداری بر شدت مصرف انرژی دارند.
واژههای کلیدی :شدت مصرف انرژی ،اندازه دولت ،حکمرانی خوب.PSTR ،

طبقهبندی

.Q48 ،Q43 ،Q40 :JEL

* نویسنده مسئول مکاتبات

بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت...

 -1مقدمه
انرژی یکی از مهمترین نهادههای توسعه و از عوامل اصلی تولید میباشد .بنابراین ،تامین
امنیت انرژی در برنامههای توسعه از جایگاه ویژهای برخوردار است .با این وجود ،مصرف
سرانه انرژی در کشورهای نفتی به ویژه کشورهای عضو اوپک باال بوده و جستجوی
راهکارهای کنترل مصرف بیرویه در این کشورها به یکی از دغدغههای اصلی سیاست-
گذاران این کشورها تبدیل شده است تا از این طریق عالوه بر کاهش مصرف سوختهای
فسیلی و حفظ محیط زیست ،تأمین امنیت انرژی نیز مدنظر قرار گیرد.
بر اساس بحثهای نظری ،دولت میتواند نقش مهمی در تغییرات مصرف انرژی داشته
باشد (لو و همکاران .)2022 ،2در حالت کلی ،اساس قوانین هر کشور ،اجازه دخالت در
طیف وسیعی از بخش انرژی را به دولت میدهد .از این رو ،دولت قادر است به صورت
مستقیم از طریق وضع قوانین و مقررات در زمینه انرژی و نظارت بر اجرای آنها توازنی
میان امنیت انرژی ،رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست حاکم سازد .یکی از کانالهای
تأثیرگذاری دولت بر بخش انرژی ،مخارج دولت بوده که بسته به نوع عملکرد ،میتواند
تأثیرگذاری کارا یا ناکارا داشته باشد .به عبارت دیگر ،اگر چه مخارج دولت در یک سیستم
اقتصادی نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند ،اما افزایش حجم
این فعالیتها تا حد آستانهای خاصی میتواند مفید واقع شود (فالحی و منتظری.)2939 ،
عالوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر مصرف انرژی ،دولت میتواند با مشارکت نهادهای
اجتماعی در تعامل با انرژی ،نقش بیبدیلی را ایفا نماید .با توجه به تجارب اقتصادی،
دولت به عنوان یک نهاد ،به تنهایی کامل نبوده و الزمه توسعه اقتصادی این است که
دولت ،فقط نقش حاکمیتی و پشتیبانی خود را به خوبی ایفا نموده و بتواند زمینهساز رشد
و پیشرفت در کلیه بخشهای کالن اقتصادی باشد .چنین دیدگاهی در نهایت به مفهوم
"حکمرانی خوب" منتهی میشود که همراهی دولت با نهادهای بخش خصوصی و جامعه
مدنی را به دنبال دارد .مفهوم حکمرانی خوب از اواخر دهه  30میالدی مطرح شده و
نهادهای بین المللی سیاستگذاری همچون بانک جهانی ،2برنامه عمران سازمان ملل 9و
صندوق بین المللی پول ،4سیاستی به نام حکمرانی خوب را به عنوان کلید معمای توسعه
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مطرح کردند .بانک جهانی ،حکمرانی خوب را به عنوان روشی برای رسیدن به توسعه
اقتصادی با مشارکت نهادها معرفی کرده (پراساد )2009 ،2و حکمرانی خوب را بر اساس
شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی ،2ثبات سیاسی ،9اثر بخشی دولت ،4کیفیت
قوانین و مقررات ،2حاکمیت قانون 6و کنترل فساد 7تعریف میکند (سامتی .)2930 ،در
حالت کلی ،حکمرانی خوب اشارهای به چگونگی تصمیمگیری ،اجرای تصمیمات و اعمال
آنها در یک بخش و حل مشکالت بوجود آمده ،دارد .حکمرانی خوب به معنای مشارکت
میباشد که با مفاهیمی چون پاسخگویی ،شفافیت (وضوح عمل) و قوانین و مقررات
آمیخته شده است.
اغلب کشورهای عضو اوپک دارای اندازهای بزرگتر از حالت بهینه میباشند (مهرگان و
سخنور .)2932 ،بنابراین با توجه به مطالب فوق ،این سؤال مطرح است که آیا امکان تأثیر
اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت انرژی از طریق سیاستگذاری صحیح مالی و
مدیریت بهینه انرژی فراهم میباشد .به عبارت دیگر آیا ممکن است در اثر تغییر مخارج
دولت و همچنین تغییر سیاستهای دولت امکان استفاده بهینه از انرژی فراهم شده و
شدت مصرف انرژی کاهش یابد .در این مطالعه برای پاسخگویی به این سؤال و پی بردن
به نوع رابطه خطی یا غیرخطی بودن شدت مصرف انرژی با اندازه دولت و شاخص
حکمرانی در کشورهای اوپک 4از روش رگرسیون انتقال مالیم پانلی )PSTR( 3طی بازه
زمانی  2002تا  2022استفاده شده است.
در ادامه ،بخش دوم این مقاله به مبانی نظری و بخش سوم به مطالعات تجربی میپردازد.
در بخش چهارم ،روش شناسی تحقیق توضیح داده میشود .بخش پنجم به توصیف الگوی
تحقیق ،دادههای آماری و آزمون مانایی اختصاص یافته است .در بخش ششم نیز یافتههای
تجربی تحقیق ارائه شده و در بخش هفتم ،نتیجهگیری و توصیههای سیاستی مطرح
میشود.
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 -2مروری بر ادبیات نظری تحقیق
 -1-2اثر اندازه دولت بر مصرف انرژی
انرژی از جمله نهادههای حیاتی هر اقتصاد و عامل تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی
میباشد .الزمه تداوم فعالیتها در بخشهای مختلف صنعتی ،تولیدی ،خدماتی و حتی
در بخش خانگی ،تأمین امنیت انرژی است .از آنجایی که تأمین امنیت انرژی یکی از
چالشهای پیشروی دولتها میباشد ،لذا ،مدیریت انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی به
یکی از وظایف اصلی دولت تبدیل شده است .عوامل زیادی در مصرف انرژی تأثیرگذار
بوده که در این تحقیق به تأثیرپذیری شدت مصرف انرژی از اندازه دولت پرداخته میشود.
مخارج دولت به عنوان شاخص اندازه دولت میتواند از طریق سیاستگذاریهای دولت در
حوزه انرژی انجام پذیرد که در ادامه ،برخی از آنها ذکر میشود.
یارانه یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت در بخش انرژی میباشد که میتواند مصرف
انرژی را تحت تأثیر قرار دهد .در این خصوص ،حذف یارانههای انرژی به عنوان سیاست-
گذاری دولت در حوزه انرژی از عوامل کاهش دهنده مصرف انرژی در مطالعات شریفی و
همکاران ( ،)2932چاراپ و همکاران )2022(2و چاراپ و همکاران ( )2029معرفی می-
شود .در مقابل ،رازینی و صبوری ( ،)2944اثر افزایش قیمت بنزین را در بلند مدت بر
مصرف آن مثبت ارزیابی میکنند .همچنین ،مهرگان و قربانی ( ،)2944حذف یارانههای
بخش حمل و نقل را به علت عدم جایگزین مناسب ،بیمعنی دانسته و عزیزی و همکاران
( )2932نیز حذف یارانههای انرژی را دارای بازخوردهای منفی و مخربی همانند تورم
توصیف مینمایند.
بعالوه ،براساس دیدگاه کینزینها ،با فرض وجود بیکاری در اقتصاد و حساسیت پایین
سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره ،سیاست مالی انبساطی برخالف اثر جایگزینی اجباری،2
به افزایش ناچیزی در نرخ بهره منتهی شده و منجر به تولید و درآمد زیاد میشود (محنت-
فر .)2934 ،یا بر اساس رهیافت کینزی ،تغییر مخارج دولت به صورت تکاثری و بدون
توجه به روشهای تأمین مالی آن ،به کل اقتصاد تسری پیدا میکند ،بهطوریکه افزایش
مخارج دولت از طریق افزایش خالص ثروت بخش خصوصی موجب افزایش تقاضا میشود
و به تبع آن تولید تحریک شده و در نهایت افزایش مییابد (اصغرپور و همکاران.)2932 ،
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از آنجایی یکی از نهادههای اصلی تولید ،انرژی میباشد (اقبالی و همکاران2934 ،؛ ملکی،
 ،)2949بنابراین ،افزایش مخارج دولت به عنوان یک سیاست مالی ،عاملی برای افزایش
مصرف انرژی محسوب میشود.
همچنین فعالیتهای اقتصادی دولت میتواند در جهت سرمایهگذاریهای کالن زیربنایی
بر روی زیرساختهایی که بخش خصوصی قادر به سرمایهگذاری بر روی آنها نیست ،انجام
شود (یارمحمدیان و همکاران .)2939 ،چنین پروژههای سرمایهبری که در بخشهای
مختلف صنعت یا زیرساختها به مرحله اجرا درمیآیند ،مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار
میدهند (مهرآرا .)2930 ،برای نمونه میتوان مخارج کالن دولت روی زیرساختهایی
چون شبکههای انتقال الکتریسیته و مسیرهای حمل و نقل در سال  2006در کشور چین
اشاره نمود که مخارجی بالغ بر  40درصد تولید ناخالص ملی گردید و اثرات قابل توجهی
در افزایش مصرف انرژی در آن کشور بر جای گذاشت (چایتانیا.)2007 ،2
از یک دیدگاه دیگر ،مخارج عمرانی دولت که ناشی از سرمایهگذاری دولت بر روی کاالهای
عمومی و زیرساختهای اقتصادی است ،میتواند از طریق کاهش هزینه تولید ،سرمایه-
گذاران را به سرمایهگذاری تحریک نماید (یارمحمدیان و همکاران .)2939 ،در این راستا،
گیتاهی و همکاران )2024( 2نیز افزایش مخارج دولت را عامل افزایش سرمایهگذاری
بخش خصوصی در کنیا ارزیابی مینمایند .طبیعی است که با افزایش انگیزه به سرمایه-
گذاری ،تولید افزایش یافته و به تبع آن ،مصرف انرژی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
در حالت کلی ،میزان دخالت دولت در حوزه انرژی از جمله موضوعاتی است که کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .از اینرو ،مطالعات کمتری بطور مستقیم تأثیرگذاری اندازه
دولت بر بخش انرژی را مورد بررسی قرار داده است .در این خصوص ،برخی بر نقش دولت
در حوزه انرژی تاکید نموده (امیرمعینی )2944 ،و مخارج باالی دولت را در بخشهای
حمل و نقل ،ارتباطات و انرژی ،مطلوب ارزیابی مینمایند (گیتاهی و همکاران )2024 ،و
برخی دیگر همچون گوسه ،)2337( 9آفونسو و همکاران )2002( 4و آفونسو و جالس2
( ،)2022تنها اندازه محدود دولت را مطلوب ارزیابی نموده و در مطالعات خود نشان
میدهند که افزایش اندازه دولت موجب تشدید ناکارایی شده و به سرمایه گذاریهای
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عمومی با هزینههای سنگین در بخش انرژی منتهی میشود .بنابراین ،با توجه به مطالب
مذکور ،نظرات متفاوتی در مورد میزان دخالت دولت در بخش انرژی و نحوه تأثیر مخارج
دولت بر مصرف انرژی موجود است.
 -2-2اثر حکمرانی خوب بر مصرف انرژی
عالوه بر اندازه دولت ،حکمرانی خوب نیز یکی از عوامل مهم مؤثر بر شدت مصرف انرژی
میباشد .در سال  ،2003سازمان بینالمللی انرژی ،حکمرانی را به عنوان یک موضوع
حیاتی برای سیاستها و برنامههای بهرهوری انرژی معرفی نمود (جوالندز و الیس،2
 )2003و از آن به بعد مطالعات جهانی در مورد وجود حکمرانی خوب در حوزه انرژی
مورد توجه قرار گرفت .در این خصوص ،استفانو و همکاران )2022( 2تأثیرگذاری
حکمرانی خوب را به وضوح بر تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور و از جمله بخش
انرژی استنباط مینمایند .ایشان در تحلیل مدیریت برخی از پروژههای کلیدی در بخش
انرژی بلغارستان ( ،)2022نشان میدهند که هزینههای سرسامآور پروژهها ،ناشی از بی-
توجهی کامل به قوانین حکمرانی خوب میباشد .همچنین ،در نبود ضوابط حکمرانی
خوب ،یک پاسخگویی ضعیف و عدم مسئولیتپذیری بهوجود میآید که ثبات مالی این
پروژهها را تهدید کرده و حتی منجر به خطر انداختن تأمین امنیت انرژی آنها میشود.
آژانس بینالمللی توسعه ،9حکمرانی خوب را به عنوان یک ابزار ضروری برای توسعه پایدار
معرفی کرده که در بخش انرژی میتواند تواناییهای کشورهای در حال توسعه را برای
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تقویت نموده و توسعه گسترده اقتصادی را تهییج
نماید .4حکمرانی خوب بر مبنای مشارکت میباشد ،یعنی از کلیه نهادهای دولتی و
غیردولتی گرفته تا کارخانجات تولیدی و حتی خانوارها ،میبایست متعهد به مصرف
صحیح منابع انرژی و سهیم در محافظت از منابع انرژی باشند .حکمرانی خوب بر مفهوم
شفافیت استوار است و عملکرد دولت و عوامل ذیربط و کلیه سیاستهای اتخاذ شده در
بخش انرژی و اهداف نهایی باید از شفافیت کافی برخوردار باشند .قوانین و مقررات مربوط
به بهرهوری انرژی نیز در اکثر کشورها ،عامل حیاتی برای اجرای سیاستهای بخش انرژی

1
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معرفی میشود .همچنین تعداد کشورهایی که در این بخش اقدام به قانونگذاری می-
نمایند نیز افزایش مییابد ،بطوریکه موفقترین برنامههای بهرهوری انرژی از یک اساسنامه
نظاممند برخوردار میباشند (لیمایه و همکاران .)2004 ،2لِیتآوو )2020( 2با بررسی اثر
فساد بر مصرف انرژی و منحنی کوزنتس به این نتیجه میرسد که برای کشورهای با درجه
فساد باال ،شیب منحنی کوزنتس افزایش یافته و مصرف انرژی باال میرود .تامازیان و رائو9
( ، )2020صحت تأثیرپذیری مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست از کیفیت نهادها و
توسعه مالی را تایید میکنند .بیشک کاهش مصرف انرژی و آلودگیهای زیست محیطی
در گرو راهکارهایی مانند بهبود عملکرد دولت و نهادهای ذیربط در حوزه تدوین سیاست-
های موثر در کاهش آلودگی ،تدارک ابزارهای مناسب جهت کاهش مصرف انرژی ،برقراری
ثبات سیاسی ،شفافیت قوانین و مقررات مرتبط با انرژی و محیط زیست میباشد (مداح و
عبدالهی.)2932 ،
تیم آژانس بینالمللی انرژی ،)2020( 4موضوع حکمرانی را در بخش انرژی )EEG( 2از
سه جنبه ،مورد مطالعه قرار داده است :توانمندسازی ساختارها ،ترتیب نهادها و فرآیند
هماهنگی.
هر کدام از آنها شامل زیربخشهایی است که مفهوم حکمرانی را در حوزه انرژی در بر
میگیرد .توانمندسازی ساختارها در مفهوم تفویض اختیارات ،ایجاد اتفاق نظر ،فراهم
ساختن زمینه برای اجرای سیاستهای تدوین شده در بخش انرژی بوده و شامل سه
زیربخش قوانین و مقرات ،برنامههای عملیاتی و تنظیم بودجه میباشد .ترتیب نهادها،
محور اصلی حکمرانی در بخش انرژی را تشکیل میدهد که شامل عوامل اجرایی ،تأمین
منابع الزم ،نقش تولیدکنندگان انرژی ،تعهدات سهامداران ،خدمات بین المللی و ارتباط
بخشهای خصوصی و دولتی میباشد ،و بطور کلی ،مواردی را نشان میدهد که نقش
اساسی در اجرای سیاستهای حوزه انرژی دارند .فرآیند هماهنگی که از زیربخشهای
هماهنگیهای دولتی ،اهداف و ارزیابی تشکیل شده ،کیفیت و تأثیرگذاری نتایج سیاست-
های بخش انرژی را مطرح مینماید .بدیهی است که با توجه به مطالب مذکور ،ارتباط
بین حکمرانی خوب و مصرف انرژی مورد توجه قرار میگیرد.
1
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4
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شکل ( :)1حکمرانی در بخش بهرهوری انرژی
منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()2020
ل

بنابراین ،با اشراف به اهمیت تأثیرپذیری بخش انرژی از حکمرانی خوب ،این مطالعه به
بررسی تأثیرگذاری شاخصهای حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی نیز میپردازد.
 -3-2اثر سایر عوامل بر مصرف انرژی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شدت انرژی سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص
داخلی میباشد .بخش صنعت به عنوان یکی از بخشهای مهم در هر اقتصاد ،سهم عظیمی
از ارزش افزوده هر کشور را به خود اختصاص میدهد .افزایش تولیدات بخش صنعتی که
یکی از اهداف اولیه آن میباشد ،مستلزم استفاده هنگفت انرژی میباشد و این نیز گویای
رابطه مستقیم ارزش افزوده بخش صنعت با شدت مصرف انرژی میباشد .لیائو و همکاران2
( )2007مصرف انرژی در بخش صنعت را یکی از سهمهای بزرگ مصرف انرژی در کشور
چین معرفی میکنند .چایتانیا )2007( 2نیاز شدید کشورهای در حال توسعه به بخش
انرژی را برای ایجاد کارخانههای صنعتی و زیرساختهای اقتصادی اذعان مینماید .زیانگ9
( )2009نیز رابطه بین مصرف انرژی را با ارزش افزوده بخش صنعت ،یک رابطه مثبت
ارزیابی نموده که با برنامهریزی صحیح میتواند به صورت مستقیم تولید ناخالص داخلی
کشور را تحت تأثیر خود قراردهد.
1
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میزان جمعیت نیز از عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی است .در این مورد ،مطالعات زیادی
انجام گرفته که همگی به نوعی بیانگر تأثیر جمعیت بر مصرف انرژی میباشد .درمدل
تخمینی یورک ،)2007( 2جمعیت ،نقش تعیینکنندهای در مصرف انرژی ایفا میکند و
نشان میدهد که کاهش رشد جمعیتی اروپا بر کاهش شدت مصرف انرژی کمک شایانی
کرده است .پِکِر و یوجل ،)2006( 2افزایش مصرف انرژی را ناگزیر به موازات افزایش
جمعیت و رشد اقتصادی معرفی نمودهاند .شهیدان و همکاران )2029( 9نیز با مطالعه
رابطه بین جمعیت ،مصرف انرژی و رشد اقتصادی ،تأثیرپذیری مصرف انرژی از جمعیت
را تأیید نموده که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق ،دو متغیر ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان
دو متغیر کنترلی در مدل ،مورد استفاده قرار میگیرند.

 -3مروری بر مطالعات تجربی
با توجه به رابطه شدت مصرف انرژی با اندازه دولت و حکمرانی خوب ،مطالعات متفاوتی
نیز در این ارتباط انجام گرفته که در این بخش به مرور برخی از آنها پرداخته میشود .در
جدولهای ( )2و ( )2به ترتیب مطالعات خارجی و داخلی آورده شده است.
جدول ( :)1مطالعات تجربی خارجی
نویسندگان
گالسور

4

جِفرسون

لیائو و
همکاران

2

6

دوره

نمونه

-2362
2330

کرهجنوبی

-2330
2004

246کشور
منتخب

-2009
2002

چین

نتایج
به طور همزمان ،پول حقیقی و مخارج دولت بر مصرف
انرژی و درآمد حقیقی اثر داشته و رابطه دو سویه بین
مصرف انرژی و درآمد حقیقی استنباط میشود.
عدم وجود حکمرانی خوب یکی از دالیل اصلی
عملکرد ضعیف در زمینه انرژی و زیست محیطی می-
باشد و چشماندازهای قابل مالحظهای برای انرژی
پایدار وجود ندارد.
نقش دولت جهت کنترل مصرف انرژی ضروری بوده،
به طوریکه کاهش نسبی مصرف انرژی در سالهای
مورد مطالعه و بعد از آن با حضور دولت ممکن می-
باشد

1

York
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Shahidan et al.
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Glasur
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پرایس و
2
وَنگ

-2002
2020

آکینلو2

-2340
2009

یوگسیانگ و
9
چن

-2336
2006

وانگ و
همکاران

4

-2332
2007

2

-2002
2020

استفانو و
همکاران

-2340
2020

سیاله و
7
الشیخ
کِمفِرت و
همکاران

4

کوفی ادام

3

-2330
2022
-2340
2022

هم از جهت تخصیص بودجه و هم ازجهت سیاست-
گذاری بر نقش دولت جهت کنترل مصرف انرژی
چین
تاکید میشود
تأثیر معنیدار هزینههای دولت بر مصرف انرژی و
کشورهای
رشد اقتصادی تأیید شده و میتواند نقش موثری در
منتخب آفریقا
اقتصاد بر عهده داشته باشد.
تأثیر مخارج دولت بر شدت مصرف انرژی در هر دو
دوره مثبت ارزیابی شده است ولی تأثیر آن در دوران
چین
بحران مالی چشمگیرتر از بعد از بحران میباشد
یک رابطه دوطرفه بین انتشار گاز دی اکسید کربن و
مصرف انرژی و یک رابطه دو طرفه بین مصرف
چین
انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد
حکمرانی خوب در بخش انرژی عالوه براینکه یک
موضوع اقتصادی است ،بلکه عنوان یک موضوع ملی
بلغارستان
هم مورد توجه قرارمیگیرد
کشور شورای باال رفتن درآمد کشورها ،امکان بیشتر شدن مخارج
دولت فراهم آمده و در نهایت منجر به افزایش مصرف
همکاری
6
انرژی داخلی میشود
خلیج
سیستم نظارتی تحت حکمرانی خوب به عنوان یک
پروسه ضروری برای پیشرفت و بهبود کارایی در تغییر
آلمان
و تحوالت بخش انرژی آلمان بیان میشود
تغییر در ساختار تجارت ،انتقال تکنولوژی به صنعت
آفریقای
کنونی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
جنوبی
صنعتزدایی از دالیل اصلی کاهش مصرف انرژی است

با وجود اینکه در مطالعات انجام گرفته در داخل کشور به ارتباط بین اندازه دولت و
حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی پرداخته نشده است ،ولی مطالعاتی در مورد مصرف
انرژی و برخی عوامل تأثیرگذار بر انرژی صورت گرفته که به ذکر برخی از آنها میپردازیم.
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جدول ( :)2مطالعات تجربی داخلی
نویسندگان

دوره

مهرآرا

-2372
2002

محمدی و
همکاران

-2926
2947

مداح و
عبدالهی

-2336
2007

اقبالی و
همکاران

-2342
2003

نتایج
نمونه
به دلیل پایین نگه داشتن قیمتهای انرژی ،مصرف
 22کشور
انرژی داخلی بیشتری وجود دارد .عالوه بر آن،
صادرکننده
سیاستهای اصالح قیمت انرژی هیچ اثر مخربی بر
نفت
رشد اقتصادی در این کشورها را نشان نمیدهد.
در صورتی که سیاستهای دولت مبنی بر افزایش
قیمت بنزین و نفت گاز قرار گیرد ،موجب کاهش
ایران
مصرف این دو فرآورده نفتی میشود که به دنبال آن،
رشد تولید ناخالص ملی کاهش مییابد.
با بهبود شاخص کیفیت نهادها به میزان یک درصد،
کشورهای
عضو سازمان آلودگی محیط زیست به اندازه  0/24درصد کاهش
کنفرانس اسالمی مییابد که ناشی از کاهش مصرف انرژی میباشد
تولید ناخالص داخلی با شدت مصرف انرژی ،ارتباط
کشورهای
منتخب نفتی منفی و هچنین جمعیت و مساحت دارای ارتباط
مثبت و معنیدار با شدت مصرف انرژی میباشد.
و غیرنفتی

همان طورکه مشاهده میشود تاکنون در مطالعات داخلی در مورد تأثیر اندازه دولت و
حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی مطالعهای صورت نگرفته است .بنابراین ،با توجه به
اهمیت نقش دولت در تدوین سیاستگذاریها در حوزه انرژی ،در این مقاله سعی شده
است که ارتباط بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی به صورت نظری
و تجربی بیان شود.

 -4روششناسی تحقیق
 -1-4مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی
در این بخش به منظور مدلسازی تأثیر مخارج دولت بر شدت مصرف انرژی ،به تبیین
رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون انتقال مالیم پانلی پرداخته میشود .برای این منظور به
پیروی از گونزالز و همکاران )2002( 2و کولیتاز و هارولین )2006( 2یک مدل رگرسیون
انتقال مالیم پانلی با دو رژیم حدی و یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح میشود:
)(2

yit = μi + β0 xit + β1 xit F(qit ; γ, c) + uit

که در آن 𝑁  𝑖 = 1, … ,و 𝑇  𝑡 = 1, … ,و همچنین 𝑡𝑖𝑦 متغیر وابسته 𝑥𝑖𝑡 ،برداری از
متغیر های برونزا 𝜇𝑖 ،اثرات ثابت مقاطع 𝑢𝑖𝑡 ~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎 2 ) ،جزء خطاست .تابع
Gonzalez et al.
Colletaz and Hurlin

1
2
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)𝑐  𝐹(𝑞𝑖𝑡 ; 𝛾,نیز نشان گر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است که به
پیروی از گونزالز و همکاران ( )2002به صورت الجستیکی تصریح میگردد:
m

)(2

F(qit ; γ, c) = [1 + exp(−γ ∏(qit − c)]−1
j=1

که در آن 𝑗𝐶 یک بردار  mبعدی از مقدار حد آستانهای و 𝛾 پارامتر شیب است که بیانگر
سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر است و دارای قید بدیهی  𝛾 > 0میباشد𝑞𝑖𝑡 .
نشانگر متغیر انتقال است و بر اساس مطالعه کولیتاز و هارولین ( )2006میتواند از بین
متغیرهای توضیحی یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبانی نظری در ارتباط با
مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیرخطی باشد ،انتخاب گردد .در این مطالعه،
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده و انتظار
بر این است که در سطوح مختلف مخارج دولت رابطه غیر خطی با شدت مصرف انرژی
ایجاد شود.
با توجه به این که گونزالز و همکاران ( )2002بیان کردهاند که تابع انتقال به طور معمول
دارای یک یا دو حد آستانه ای ( )m=1, m=2است ،ویژگی پیوسته و کراندار بودن تابع
انتقال بین صفر و یک مورد بحث قرار میگیرد .با فرض  ،m=1یک تابع انتقال با دو رژیم
خطی وجود دارد .بدین ترتیب با میل کردن پارامتر شیب به سمت بینهایت ،در صورتی
که 𝑐 > 𝑡𝑖𝑞 باشد ،تابع انتقال مقدار عددی یک ( )F=1دارد و در صورتی که 𝑐 < 𝑡𝑖𝑞
باشد ،تابع انتقال مقدار عددی صفر ( )F=1دارد .با فرض  ،m=2در صورت میلکردن
پارامتر شیب به سمت بی نهایت با یک تابع انتقال سه رژیمی مواجه خواهیم شد که دو
رژیم بیرونی آن مشابه و متفاوت از رژیم میانی است .بدین معنی که با مقادیر بزرگتر و
کوچکتر از متغیر انتقال ،تابع انتقال ،مقدار عددی یک ( )F=1دارد و در غیر این صورت
مقدار عددی صفر ( )F=0دارد .شایان ذکر است که در صورت میل کردن پارامتر شیب یا
سرعت انتقال میان رژیمی به سمت صفر ،مدل  PSTRبه یک مدل رگرسیون خطی با
اثرات ثابت تبدیل خواهد شد .با توجه به مطالعه عنوان شده ،در مدل  PSTRضرایب
تخمینی با توجه به مشاهدات متغیر انتقال و پارامتر شیب به صورت پیوسته میان دو
حالت حدی  F=1و  F=0تغییر مییابد که این دو حالت حدی به صورت زیر تصریح
میگردند:
)(9

𝐹=0
𝐹=1

… 𝑡𝑖𝑢 𝜇𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 +
,
𝜇𝑖 + (𝛽0 + 𝛽1 )𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 … ,

{ = 𝑡𝑖𝑦
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در نهایت شکل تعمیم یافته مدل  PSTRبا بیش از یک تابع انتقال نیز به صورت زیر
تصریح میشود:
𝑟

)(4

𝑗

𝑡𝑖𝑢 + ∑[𝛽0′ 𝑥𝑖𝑡 ]𝐹𝑗 (𝑞𝑖𝑡 . ; 𝛾𝑗 , 𝑐𝑗 ) +

𝑡𝑖𝑥 𝛽0′

𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 +

𝑗=1

که در آن  rنشانگر تعداد توابع انتقال جهت تصریح رفتار غیرخطی میباشد و سایر موارد
از پیش تعریف شدهاند .قابل ذکر است که مدل  PSTRبا خذف اثرات ثابت از طریق حذف
کردن میانگینهای انفرادی و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی)NLS( 2
که معادل تخمینزن حداکثر درستنمایی )ML( 2است ،برآورد خواهد شد.

 -5تصریح مدل و آزمون مانایی
 -1-5تصریح مدل
در این مطالعه ،متغیر شدت مصرف انرژی ،به صورت نسبت مصرف انرژی به  GDPبا نماد
 energyبه عنوان متغیر وابسته با واحد بیتییو به دالر آمریکا (بر مبنای سال 9)2002
به کار رفته است .متغیر اندازه دولت به صورت نسبت مخارج دولت به  GDPبا نماد
 expendو متغیر حکمرانی خوب نیز به صورت میانگین شاخصهای حکمرانی با نماد GG
استفاده شده است .همان طورکه در توصیف متغیرهای کنترلی در بخش مبانی نظری
آمده است ،دو متغیر کنترلی وجود دارد .اولین متغیر کنترلی ،سهم ارزش افزوده بخش
صنعت از  GDPبا نماد  industمیباشد که در مطالعاتی چون زیانگ ( )2009و چایتانیا
( )2007عامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی معرفی شده و دومین متغیر کنترل ،متغیر
جمعیت (برحسب میلیون نفر) است که با نماد  populنمایش داده شده است و در
مطالعاتی همچون پِکِر و یوجل ( ،)2006شهیدان و همکاران ( )2029عامل مصرفکننده
انرژی مطرح شده است .دادههای شاخص حکمرانی از پایگاه شاخص حکمرانی جهانی4
( ،)WGIدادههای شدت مصرف انرژی از مرکز اطالعات انرژی )EIA( 2و سایر دادهها از
پایگاه شاخص توسعه جهانی )WDI( 6جمعآوری شدهاند .بررسی برخی آمارههای توصیفی
از متغیرهای مورد استفاده میتواند به فهم نتایج و شناخت وضعیت کشورهای عضو اوپک
1

)Non-Linear Least Squares (NLS
Maximum Likelihood
3
)Btu/USD (British thermal unit per year 2005 US dollar
4
)Worldwide Governance Indicators (WGI
5
)Energy Information Administration (EIA
6
)World Development Indicators (WDI
2
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کمک شایان توجهی نماید که شامل  22کشور آنگوال ،الجزیره ،اکوادور ،امارات ،ایران،
کویت ،قطر ،عراق ،عربستان ،لیبی ،نیجریه و ونزوئال میباشد .درجدول ( )9برخی از آماره
های توصیفی ارائه میشود.
جدول ( :)3آمارههای توصیفی از کشورهای عضو اُوپک ()2011-2002
چولگی

انحراف معیار

مینیموم

ماکزیمم

میانگین

متغیرها

2/294

7422/70

4932/47

42039/34

26243/47

انرژی

2/243

2/42

2/22

40/20

24/40

مخارج دولت

0/64

22/26

2/34

79/64

90/63

حکمرانی خوب

- 0/22

22/42

22/09

74/60

29/23

ارزش افزوده بخش صنعت

2/07

40/23

0/70

262/42

92/92

جمعیت

مأخذ :داده های استخراج شده از  WGI ،WDIو EIA

همان طور که اشاره شد ،این مقاله با هدف بررسی تأثیر مخارج دولت بر شدت مصرف
انرژی ،با استفاده از روش اقتصادسنجی  PSTRبه شیوهای ایستا و با رویکرد غیرخطی
مدلسازی مینماید .از این رو نه تنها یک شکل تبعی خاص و محدودکننده بر رابطه میان
متغیرها تحمیل نمیشود ،بلکه رابطه میان آنها مدلسازی میشود .بنابراین متغیرهای
معرفی شده در قالب یک حالت کلی از مدل  PSTRکه در معادله ( )6ارائه شده ،به صورت
زیر تصریح میشود:
𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 𝜇𝑖 + 𝛼1 𝐿𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑 + 𝛼2 𝐿𝐺𝐺 + 𝛼3 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙 +
∑𝑟𝑗=1[𝛽1 𝐿𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑 + 𝛽2 𝐺𝐺 + 𝛽3 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙] 𝐹𝑗 (𝑞𝑖𝑡𝑗 ; 𝛾𝑗 , 𝑐𝑗 ) +
)(2

𝑡𝑖𝑢

که در آن  i = 1, … , Nو  t = 1, … , Tبه ترتیب نشاندهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده-
های تابلویی میباشند .قابل توجه است که متغیرها ،به صورت لگاریتمی در مدل استفاده
شدهاند و نسبت متغیر مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال
()  )Fj (qjit ; γj , cjلحاظ شده است .در واقع در این مطالعه فرض میشود که در سطوح
مختلف مخارج دولت ،رابطه میان اندازه دولت و شدت مصرف انرژی از یک الگوی غیرخطی
تبعیت میکند .از اینرو ،در چنین مدلی ،چنانچه متغیر مخارج دولت در کشورهای اوپک
کمتر از سطح آستانهای 𝑗𝑐 باشد ،اثر متغیر مخارج دولت بر مصرف انرژی برابر با 𝛼1
خواهد بود و چنانچه متغیر مخارج دولت بیشتر از سطح آستانهای 𝑗𝑐 باشد ،اثر متغیر
مخارج دولت بر مصرف انرژی برابر با  𝛼1 + 𝛽1خواهد بود .گونزالز و همکاران پیشنهاد
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میکنند که در عمل ،لحاظ نمودن یک یا دو مقدار آستانهای m=2 ،m=1 ،برای مواجهه
با تغییرپذیری پارامترها کفایت میکند .برای  ،m=1مدل  PSTRبر دو رژیم حدی مرتبط
با مقادیر کمتر و بیشتر از متغیر انتقال در مقایسه با حد آستانهای و با یک تابع انتقال
یکنواخت از ضرایب  α1و  α2تا  α1 + β1و  α2 + β2داللت میکند .برای  ،m=2تابع
انتقال در نقطه  (c1 + c2 )/2به حداقل میرسد و مقدار عددی یک را برای مقادیر کمتر
و بیشتر متغیر انتقال لحاظ میکند (گونزالز و همکاران.)2002 ،
 -2-5آزمون مانایی
پیش از اینکه مدل  PSTRتخمین زده شود ،ویژگی مانایی متغیرها بر مبنای آزمون ریشه
واحد تابلویی لوین ،لین و چو )2002( 2بررسی میشود .نتایج این آزمون ارائه شده در
جدول شماره ( ،)4نشان میدهد که تمامی متغیرها مانا میباشند.
جدول ( :)4آزمون ریشه واحد تابلویی لوین ،لین و چو ()2002
متغیرها
LGG
- 2/969

Lpop
- 4/4264

Lindust
- 2/4494

Lexpend
- 2/3420

Lenerg
- 0/6264

آماره t

0/000

0/000

0/0020

0/0026

0/0002

احتمال

آزمون LLC

مأخذ :نتایج تحقیق

 -6تخمین الگو
با توجه به مطالب گفته شده در بخش روششناسی ،ابتدا فرضیه صفر خطی بودن در
مقابل فرضیه وجود الگوی  PSTRبا در نظر گرفتن عامل نسبت مخارج دولت بر تولید
ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال آزمون شده است .نتایج گزارش شده در جدولهای
( )2نشان میدهد تمامی آمارههای ضریب الگرانژ ضریب الگرانژ والد (  ،)LMwضریب
الگرانژ فیشر (  )LMFو نسبت درستنمایی ( )LRبرای یک و دو حد آستانهای ( m=1و
 ) m=2به وضوح تبعیت رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی را
نشان میدهند.
پس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه ،یعنی وجود
حداقل یک تابع انتقال ،در ادامه باید وجود رابطه غیرخطی باقیمانده را به منظور تعیین
تعداد توابع انتقال بررسی نمود .برای این منظور به پیروی از گونزالز و همکاران ()2002
و کولیتاز و هارولین ( ،)2006فرضیه صفر وجود الگوی  PSTRبا یک تابع انتقال در مقابل
)Levin, Lin and Chu (LLC

1
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فرضیه وجود الگوی  PSTRبا حداقل د و تابع انتقال مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آن
در جدول ( )2ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر کفایت لحاظ
نمودن یک تابع انتقال در هر دو حالت وجود یک و دو حد آستانهای رد نشده است .از
این رو با لحاظ نمودن یک تابع انتقال ،هیچ نوع رابطه غیرخطی باقیمانده وجود نخواهد
داشت .بنابراین صرف لحاظ کردن یک تابع انتقال قادر به تصریح رفتار غیرخطی میان
شدت مصرف انرژی با مخارج دولت و حکمرانی است.
جدول ( :)5آزمون خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی
m=2
LRT
27/292
()0/000

LMF
3/244
()0/000

LMw
26/272
()0/000

4/222
()0/243

2/906
()0/272

4/200
()0/222

H0 : r = 0 vs H1 : r = 1
H0 : r = 1 vs H1 : r = 2

m=2
LRT
43/949
()0/000

LMF
4/964
()0/000

LMw
46/909
()0/000

3/420
()0/292

2/223
()0/224

3/724
()0/297

H0 : r = 0 vs H1 : r = 1
H0 : r = 1 vs H1 : r = 2

توجه r :بیانگر تعداد توابع انتقال است .مقادیر داخل پارانتزها احتمال مربوط به هر آماره را نشان میدهد
مأخذ :نتایج تحقیق

پس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها و کفایت لحاظ نمودن یک
تابع انتقال جهت تصریح رفتار غیرخطی ،اکنون باید حالت بهینه میان تابع انتقال با یک
یا دو حد آستانهای انتخاب گردد .برای این منظور مدل  PSTRمتناظر با هر یک از این
حالت ها برآورد شده و از میان آنها براساس معیارهای مجموع مجذور باقیماندهها،2
شوارتز 2و آکائیک 9مدل بهینه انتخاب میگردد .نتایج جدول ( )6نشان میدهد که بر
اساس هر سه معیار مذکور ،مدل  PSTRبا یک حد آستانهای ،یک مدل بهینه میباشد.

1

Sum of squared residuals
Schwartz Criterion
3
)Akaike Information Criterion (AIC
2
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جدول ( :)6تعیین تعداد مکانهای آستانهای در یک تابع انتقال
مدل PSTR

m=1

m=2

معیار آکائیک

- 4/2944

- 4/2074

معیار شوارتز

- 4/9062

- 4/2229

مجموع مجذور باقیماندهها

0/3464

0/3320

مأخذ :نتایج تحقیق

پس از انتخاب مدل  PSTRبا یک تابع انتقال و یک حد آستانهای که گویای یک مدل دو
رژیمی است ،در ادامه مدل فوق برآورد میشود:
جدول ( :)7تخمین مدل PSTR

قسمت خطی

Lindust

0/7234
()2/2272

Lpop

- 0/2629
()- 2/2942

LGG

- 0/2900
()- 2/6392

قسمت غیرخطی

Lexpend

- 0/4747
()- 9/0477

Lexpend

0/6979
()4/4326

Lindust

- 0/6024
- 9/9460

Lpop

- 0/0333
()- 2/7042

LGG

0/4929
()2/9446

مکان وقوع تغییر رژیم  C=2/2222آنتی لگاریتم C=3/2909
پارامتر شیب 𝛄 = 3/9226
اعداد داخل پارانتز نشاندهنده آماره  tمیباشند.
مأخذ :نتایج تحقیق

جدول ( )7نتایج تخمین مدل را نشان میدهد که بر اساس آن پارامتر شیب که بیانگر
سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد ،معادل سرعت تعدیل کامال مالیم
 3/9226است .مکان وقوع تغییر رژیم نیز  2/2222برآورد شده که مقدار آنتیلگاریتم آن
برابر با  3/2909درصد است .لذا در صورتی که مخارج دولت به عنوان درصدی از تولید
ناخالص داخلی از  3/2909درصد تجاوز نماید ،رفتار متغیر مطابق رژیم دوم خواهد بود و
در صورت کمتر بودن آن از حد آستانهای فوق ،در رژیم اول قرار خواهد گرفت .از آنجایی
که ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیر انتقال (مخارج دولت) و پارامتر شیب تغییر
مینمایند و برای کشورهای مختلف در طول زمان یکسان نمیباشند ،نمیتوان مقدار

بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت...

عددی ضرایب ارائه شده در جدول ( )2را به صورت مستقیم تفسیر نمود و صرفا باید
عالمتها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
به منظور ارائه درک روشنتری از نتایج حاصل شده ،دو رژیم حدی موجود بررسی میشود.
رژیم حدی اول متناظر با حالتی است که پارامتر شیب به سمت بینهایت میل میکند و
مقدار متغیر انتقال (مخارج دولت) کمتر از حد آستانهای (مکان تغییر رژیم) است که در
این حالت تابع انتقال مقدار عددی صفر دارد و به صورت زیر تصریح میشود:
رژیم اول:
()6

= Lenerg
C - 0/7878 Lexpend + 0/8927 Lindust - 0/6165 Lpop - 0/35 LGG

رژیم دوم:
()7

=Lenerg
C + 0/6371 Lexpend + 0/697 Lindust - 0/9169 Lpop - 0/027 LGG

با توجه به نمودار ( )2چنین میتوان بیان نمود که مخارج دولت در رژیم اول اثر منفی و
معنیدار و در رژیم دوم اثر مثبت و معنیدار دارد .به عبارتی بهتر ،قبل از حد آستانهای
 C=3/29با افزایش مخارج دولت ،شدت مصرف انرژی کم میشود و با ادامه افزایش مخارج
دولت و عبور از حد آستانهای ،شدت مصرف انرژی افزایش مییابد.
از تغییرات موجود چنین برمیآید که افزایش مخارج دولت تا حد آستانهای میتواند در
افزایش کارایی انرژی تأثیر بگذارد ولی پس از عبور از حد مذکور منجر به افزایش شدت
مصرف انرژی میشود .در این خصوص میتوان چنین بیان کرد که در رژیم اول ،مخارج
دولت در راستای سیاستگذاریهای صحیح انرژی میباشد ولی در رژیم دوم نتیجه
افزایش اندازه دولت ،افزایش چشمگیر شدت مصرف انرژی میباشد .به عبارتی ،اندازه

متغیر انتقال (مخارج دولت)

نمودار ( :)1رابطه شدت مصرف انرژی و مخارج دولت

شدت مصرف انرژی  -اندازه دولت
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0.2
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بزرگ دولت ،ناکارآمدی دولت و عدم سیاستگذاریهای صحیح انرژی را به دنبال دارد.
از اینرو ،دولت نیازمند به تجدید نظر در سیاستگذاریهای خود در حوزه انرژی بوده ،تا
عالوه بر جلوگیری از اتالف انرژی ،با کاهش مخارج دولت ،بتواند کارایی سیاستهای
مالی را بهبود بخشد.
تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر شدت انرژی در رژیم اول و دوم در نمودار ( )2قابل
مشاهده است .همان طورکه مشاهده میشود در هر دو رژیم با افزایش سهم ارزش افزوده
بخش صنعت ،شدت مصرف انرژی افزایش مییابد ولی اثر آن در رژیم دوم کمتر است .به
بیان دیگر ،با افزایش سطح مخارج دولت و گذر از حد آستانهای  ،اثر مثبت سهم ارزش
افزوده بخش صنعت بر شدت انرژی در رژیم دوم کاهش مییابد .در رژیم اول میتوان
روند توسعه و صنعتی شدن در کشورهای عضو اوپک را از دالیل تأثیر مثبت ارزش افزوده
بخش صنعت بر افزایش شدت م صرف انرژی عنوان کرد که با وارد شدن صنایع جدید به
کشور ،روند افزایشی شدت مصرف انرژی امری طبیعی است .اما،کاهش اثرگذاری سهم
ارزش افزوده بخش صنعت بر شدت مصرف انرژی در رژیم دوم میتواند نشانگر بهبود
تکنولوژی و استفاده از فناوریهای مدرن در صنایع مختلف کشور باشد.

متغیر انتقال (مخارج دولت)

شدت مصرف انرژی  -ارزش فزوده
بخش صنعت

3.7
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1.9
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1.6
2/6

0.8
0/4
0.6
0/6
0.4
0/4
0.2
0/2
00

نمودار ( :)2رابطه شدت مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت

نحوه تأثیرگذاری جمعیت بر مصرف انرژی در نمودار ( )9نشان میدهد که در هر دو رژیم
تأثیر منفی است .به عبارتی با افزایش هزینههای دولت ،مصرف انرژی کاهشی خواهد بود
ولی با گذر از حد آستانه ای (رژیم دوم) اثر افزایش شدت مصرف انرژی نسبت به قبل از
حد آستانهای (رژیم اول) اندکی کاهش یافته است .چنین کاهشی را میتوان هم به افزایش

بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت...

آموزش عمومی جهت مصرف صحیح انرژی و بهبود فرهنگ الگوی مصرف انرژی نسبت
داد و هم به استفاده از تجهیزات و وسایل باکارای انرژی نسبت داد.

--0.2
0/2
--0.25
0/22
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22

--0.3
0/9

متغیر انتقال (مخارج دولت)

شدت مصرف انرژی  -جمعیت

--0.15
0/22

نمودار ( :)3رابطه بین شدت مصرف انرژی و جمعیت

همان طور که نمودار ( )4نشان میدهد ،تأثیر حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در
هر دو رژیم منفی و معنیدار است .در رژیم اول ،حکمرانی خوب ،شدت مصرف انرژی را
کاهش میدهد ،ولی با افزایش مخارج دولت و عبور از حد آستانهای ،از تأثیرگذاری

1.4
2/4

شدت مصرف انرژی  -حکمرانی
خوب

3.8
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نمودار ( :)4رابطه شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب

حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی کاسته میشود .چنین استدالل میشود که هر
چند حکمرانی خوب میتواند در هر دو رژیم منجر به بهبود کارایی انرژی شود ولی افزایش
اندازه دولت ،ناکارآمدی دولت را بههمراه دارد که باعث تضعیف شاخصهای حکمرانی
خوب شده و از تأثیرگذاری حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی میکاهد .با مشاهده
توان حکمرانی خوب در کاهش شدت مصرف انرژی ،میتوان به اهمیت و ضرورت حکمرانی
و وجود مشارکت همگانی نهادها در حوزه انرژی پی برد .بویژه در کشورهای عضو اوپک
که دارای اندازه دولت بزرگ میباشند ،بهبود شاخصهای حکمرانی ،میتواند به تقویت
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نهادهای غیردولتی بیانجامد و تأثیرگذاری آنها را در کاهش شدت مصرف انرژی افزایش
دهد.

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع طبیعی ،یکی از موضوعات مهم در حوزه انرژی،
امنیت انرژی وکاهش شدت مصرف آن میباشد .اطمینان یافتن از عرضه مطمئن و پایدار
انرژی از دغدغه های اصلی هر دولت بوده و این امر بدون سیاستگذاری انرژی در سطح
کالن امکانپذیر نمیباشد .در این میان ،حکمرانی خوب مبنی بر تعامل سازنده بین دولت
و نهادهای اجتماعی به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر بخشهای کالن اقتصادی از جمله
بخش انرژی در طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .از اینرو در این مطالعه،
اندازه دولت و حکمرانی خوب به عنوان دو عامل تأثیرگذار بر شدت مصرف انرژی در بازه
زمانی  2022-2002مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به اندک مطالعات انجام گرفته
گذشته ،در این مطالعه سعی شده که ارتباط حکمرانی خوب و اندازه دولت با روش
رگرسیون انتقال مالیم پانلی ( )PSTRمدلسازی شود .روش  PSTRکه توسط فوک و
همکاران ( )2004و گونزالز و همکاران ( )2006ارائه شده است ،عالوه بر فائق آمدن بر
مشکل ناهمگنی مقطعی و بیثباتی مصرف انرژی ،به بررسی اشکال غیرخطی محتمل در
رابطه میان حکمرانی خوب و اندازه دولت با شدت مصرف انرژی میپردازد .نتایج بدست
آمده ،فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی را رد
میکند و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانهای را پیشنهاد مینماید .درصورتیکه
مخارجدولت بهصورت درصدی از تولید ناخالص ملی به عنوان متغیر انتقال ،از حد 3/29
درصد تجاوز کند ،منجر به تغییر رژیم میشود .پارامتر شیب برآوردی  3/9میباشد که
نشانگر سرعت تعدیل مالیم از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد.
بررسی ضرایب مخارج دولت چنین نشان میدهد که در رژیم اول اثر منفی بر مصرف
انرژی داشته و با افزایش مخارج دولت ،مصرف انرژی کم میشود .در رژیم دوم ،مخارج
دولت اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد ،یعنی با افزایش مخارج دولت و عبور از حد آستانهای،
مصرف انرژی افزایش مییابد .چنین میتوان استنباط کرد که افزایش مخارج دولت تا حد
آستانهای میتواند در کارایی انرژی تأثیرگذار باشد .ولی پس از عبور از حد مذکور ،منجر
به افزایش مصرف انرژی میشود که حاکی از ناکارآیی دولت و عدم سیاستگذاریهای
صحیح انرژی بوده و نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسیتری میباشد.

بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت...

ضریب متغیر ارزش افزوده بخش صنعت در هر دو رژیم اول و دوم مثبت و معنیدار
میباشد .به عبارتی با افزایش مخارج دولت ،ارزش افزوده بخش صنعت باعث افزایش شدت
مصرف انرژی میشوند ولی در رژیم اول تأثیرگذاری کمتری برمصرف انرژی نسبت به
رژیم دوم دارد .در این ارتباط ،دالیلی همچون صنعتی شدن کشورهای عضو اوپک و
توسعه روزافزون آنها ،میتوانند باعث افزایش قابل مالحظه شدت مصرف انرژی بوده و در
مقابل ،ورود تکنولوژیهای روز و استفاده از فنآوری مدرن میتوانند دلیلی بر کاهش
شدت مصرف انرژی در رژیم دوم محسوب شوند.
منفی و معنیدار بودن ضرایب جمعیت در هر دو رژیم را میتوان به الگوی صحیح مصرف
انرژی نسبت داد و نشاندهنده این است که مخارج دولت در جهت فرهنگسازی مصرف
انرژی و تبلیغات و تشویق به استفاده از وسایل با مصرف بهینه و باکارای انرژی صرف شده
است.
متغیر حکمرانی خوب نیز در هر دو رژیم منفی و معنیدار است .ولی ،نحوه تأثیرگذاری
حکمرانی خوب بر مصرف انرژی بیانگر این است که هر چند حکمرانی خوب میتواند در
هر دو رژیم منجر به بهبود کارایی انرژی شود ولی افزایش اندازه دولت ،ناکارآمدی دولت
را بههمراه داشته که باعث تضعیف شاخصهای حکمرانی خوب میشود و از تأثیرگذاری
حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی میکاهد .بدین ترتیب ،دولت میبایست شاخص-
های حکمرانی خوب را تقویت نموده و با مشارکت و همکاری نهادهای مدنی ،توان
تأثیرگذاری حکمرانی خوب را در حوزه انرژی افزایش دهد.
با توجه به این که بعد از حد آستانهای ،افزایش مخارج دولت به افزایش چشمگیر مصرف
انرژی میانجامد ،دولت میبایست در چگونگی تخصیص مخارج عمومی و بخصوص در
تدوین سیاستگذاری های خود در حوزه انرژی تجدید نظر نماید تا عالوه بر جلوگیری از
اتالف انرژی ،کارایی سیاستهای مالی را بهبود بخشد .همچنین ،مخارج دولت در راستای
استفاده از تکنولوژیهای نوین با راندمان باال هزینه گردد که قطعا تجهیزات با کارایی باال،
مصرف انرژی کمتری را بهدنبال خواهد داشت.
با توجه به نقش تأثیرگذار حکمرانی خوب در کاهش مصرف انرژی ،دولت نیز بر وجود
حکمرانی خوب باور داشته باشد تا با برداشتن موانع ایجاد حکمرانی خوب ،در جهت
رسیدن به توسعه پایدار در بخش انرژی و دیگر بخشهای اقتصادی تالش نماید.
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