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زمينه و هدف  :اثر کلی فناوری اطالعات و ارتباطات ) 2(ICTبر مصرف انرژی مبهم بوده است .در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی
بررسی و مقایسه تأثیر شاخص توسعهیافتگی  3(IDI) ICTبر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته طیی دورهی
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نتيجه گيری :توسعه  ICTدر کشورهای درحالتوسعه ،مصرف انرژی را افزایش و در کشورهای توسعهیافته ،مصرف انرژی را کیاهش داده
است.
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Abstract
Background and Objective: The total impact of Information and Communication Technology (ICT)
on energy consumption is unclear. In this regard the main objective of this paper is to analysis and
comparative the impact of ICT Development Index (IDI) on energy consumption in the developing
and developed selected countries during the period 2007-2013.
Method: For this purpose, the short run and long run elasticities between the variables of the model
estimated and analyzed using a system generalized method of moments (GMM-SYS).
Results: The results show that a one percent expansion of ICT, in the short and long term,
respectively, increased the energy consumption per capita in developing selected countries amount
0.01 and 0.12 percent and reduced the energy consumption per capita in developed selected countries
amount 0.03 and 0.09 percent.
Conclusion: Development of ICT, increased the energy consumption in developing countries and
reduced the energy consumption in developed countries.
Keywords: Information and Communication Technology (ICT), ICT Development Index (IDI),
Energy Consumption, System Generalized Method of Moments (GMM-SYS).
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زمينه و هدف
رشیید  ICTبسییترهای تبییادل سییریا اطالعییات ،کییاهش در

در عین حال برخی از محققان نظیر چو و همکاران ( ،)6هیلتیی

هزینههای مبادله ،افیزایش سی ب بهیرهوری و کیارایی و ارتقیا

و رودی ( ،)2چیابای و همکاران ( )8و بیامه و همکیاران (،)0

س ب زنیدگی و رفیاه را فیراهم کیرده اسیت .گسیترش  ICTو

بهدلیل عوارض منفی توسعه  ICTبیر مصیرف انیرژی ،شیک و

تأثیرات چشمگیر آن در افزایش بهیرهوری ،از یکسیو و کیاهش

تردید خود را نسبت به ایده که توسعه  ICTبهطور خودکار بیه

شدت مصرف انرژی در کشورهای توسعهیافته در دهههای اخیر

کاهش قابیل توجیه در مصیرف انیرژی منجیر میشیود ،اعیالم

از سوی دیگر ،موجب شد تا دییدگاههایی در جهیت حماییت از

کردهاند (.)2

این ایده که  ICTتوان کاهش انرژیبری را بدون کیاهش رشید

در این راستا ،هیلتی ( )4معتقید اسیت کیه توسیعه  ICTاز دو

اقتصادی داراست ،م رح و بیان شیود کیه اطالعیات در چرخیه

کانال مصرف انرژی را بهطور مثبت در اقتصاد تحت تیأثیر قیرار

فعالیتهای اقتصادی میتواند بهعنوان نهیاده جانشیین انیرژی،

میدهد :کانال اثرات مستقیم و کانال اثرات غیرمسیتقیم .کانیال

نقشآفرین شود.

اثرات مستقیم مربوط به تولید ،استفاده و دفیا تجهییزات ICT

جانشینی اطالعات بهجای انرژی در مفهوم اقتصادیاش ،کاربرد

است ،که باعث افیزایش مصیرف انیرژی میشیود .کانیال اثیرات

اطالعات بیشتر در فعالیتهای اقتصادی بههمراه کیاهش مقیدار

غیرمستقیم نیز که برآورد آن بسیار پیچییده و سیخت اسیت ،از

انرژی مورد نیاز است .بهبیان دیگر اطالعات موجب میشود کیه

طریا جهانی شدن بازارها و توزیا اشکال تولیید ناشیی از رشید

مقدار مصرف انرژی بهازای هر واحد تولیید ،کیاهش یافتیه و ییا

شبکههای ارتباطات از راه دور ،تقاضا بیرای انیرژی را تحرییک و

ارزش اقتصادی بیشتری بهوسیله مصرف مقدار یکسیان انیرژی،

افزایش میدهد (که هیلتیی ایین اثیر را «اثیر القیایی» 2نامییده

ایجاد شود .این رویکرد ،پنجرهای را برای انجام پژوهشهایی که

است).

امکان جانشینی اطالعات و انرژی را بررسی میکند ،رو به دنیای

بهطور کلی میتوان تأثیر  ICTرا بر مصیرف انیرژی بیه دو اثیر

م العات اقتصادی گشود (.)0

مخال و غیر همجهت تقسیمبندی کردهاند :اولیین اثیر اینکیه،

دالیل متعددی برای توضیب این موضوع وجود دارد کیه چگونیه

توسعه  ICTتقاضا برای الکتریسته را از طریا فرآیند نوآوری و

توسعه  ICTمیتواند منجیر بیه کیاهش معنیاداری در مصیرف

جانشیننمودن یک تکنولوژی جدیید تولیید بیهجای تکنولیوژی

انرژی شود (.)2

قدیمی ،کاهش و س ب مصرف انرژی را تقلیل میدهد .این اثیر

در این راستا ،تافل و هرواث ( )3بهعنوان مثال ،بیر صیرفهجویی

را اثر جانشینی نییز مینامنید .اثیر دوم اینکیه ،تجهییزات ICT

در انرژی بالقوه حاصیل از خوانیدن روزنامیه و کیاهش نییاز بیه

بهمنظور بهکارانداختن نیاز به الکتریسته دارند و در نتیجه نصب،

سفرهای تجیاری از طرییا اسیتفاده از فنآوریهیای اطالعیات

راهاندازی و بهرهبرداری از تجهیزات  ICTباعث ایجیاد تقاضیای

بیسیم تأکید میکنند .در بسیاری دیگر از موارد میتوان اذعان

جدید برای مصرف الکتریسته و در نهایت افزایش مصرف انیرژی

کییرد کییه  ICTمنجییر بییه «غیرمادیسییازی» 0در بخشهییای

میشود .این اثر را اثر جبرانی 3یا درآمدی نیز مینامند (.)6

گسترده صنعتی از طریا جانشینی و بهینهسازی مصرف انیرژی

اثر نهایی  ICTبر مصرف انرژی وابسته بیه برآینید ایین دو اثیر

و یا مواد میشود (.)4

است .چنانچه اثر جانشینی بزرگتر از اثر جبرانی باشد ،توسعه

عالوه بر این ،بارات ( )5معتقد است کیه آمیوزش و پیرورش در

 ICTباعث کاهش مصرف انرژی و چنانچه اثر جبرانی بیر اثیر

مورد مدیریت زیستمحی ی و مصرف بهینه انیرژی میتوانید از

جانشینی غلبیه کنید ،توسیعه  ICTمصیرف انیرژی را افیزایش

طریا آموزش از راه دور و با ابزاری مانند اینترنت بهدست آید.
1-Dematerialization

2-Induction Effect
3-Compensation Effect
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میدهد .با توجه به مباحث فوق میتوان گفت کیه ارتبیاط بیین

چو و همکاران ( )6راب ه بین سرمایهگذاری در  ICTو مصیرف

 ICTو مصرف انرژی ،مسألهای پیچیده و چند بعدی است کیه

الکتریسته را در بخیش صینعت کشیور کرهجنیوبی طیی دورهی

آن پاسیخی آشییکار و قیاطا ،قابییل ارا یه نیسییت و

زمانی  0000-2113و با استفاده از مدل رشید لجسیتیک پوییا

در خصیو

هرگونه نتیجهگیری باید نسبی و با احتیاط کامل تلقی شود.

بررسییی کردهانیید .نتییایج اییین تحقیییا نشییان میدهیید کییه

رم ( )01در م العه خود مشاهده کرد که بیرای اقتصیاد آمریکیا

سیییرمایهگذاری در  ،ICTمصیییرف الکتریسیییته را در بیشیییتر

میانگین نرخ رشد سالیانه  GDPو مصرف انرژی در عصر ماقبل

بخشهای صنایا این کشور افزایش میدهد؛ ایین در حالیسیت

اینترنت ( )0002-0006بهترتیب  3/2درصد و  2/4درصید و در

که توسعه  ICTفقط در برخیی از بخشهیای صینعتی خیا

عصر مابعد اینترنت ( )0006-2111بهترتیب  4و  0درصد بیوده

(مانند تولید فلزات اولیه) ،مصرف الکتریسته را کاهش میدهد.

است .تجزیه رشید  GDPو مصیرف انیرژی بیر مبنیای دو اثیر

کمیسیون برنامه دیدهبانی کسبوکار الکترونیکی اروپیا ( )03در

مختل است .نخست ،بخیش فنیاوری اطالعیات ،شیدت انیرژی

یک م العه جاما ،اثر فناوری اطالعیات و ارتباطیات را بیر روی

کمتری نسبت به تولیدات سنتی دارد .دوم ،بهنظر میرسید کیه

مصرف الکتریسته کشورهای عضو اتحادیه اروپا و صنایا مختل

اقنصاد اینترنتی کارایی انرژی را در هیر بخیش اقتصیاد افیزایش

آنها (شامی :شیمیایی ،فلزات و حملونقیل) طیی دورهی زمیانی

میدهد .از ایینرو ،اینترنیت محیرا اثربخشییهای یادشیده در

 0081-2114بررسی کیرده اسیت .یافتیههای ایین تحقییا بیا

شتاب تقاضای انرژی برق است.

اسییتفاده از دو روش :حییداقل مربعییات غیرخ ییی (NLS) 0و

تاکاسی و ماروتا ( )00تأثیر سیرمایهگذاری در  ICTرا بیر روی

حییداقل مربعییات غیرخ ییی دو مرحلییهای (TNLS) 2نشییان

مصرف انرژی در دو کشور ژاپین و آمریکیا میورد تجزییهوتحلیل

میدهد که در س ب کل ،ممکن است  ،ICTمصرف الکتریسیته

قرار دادهاند .آنها تأثیر سرمایهگذاری در  ICTرا بر روی مصرف

را کاهش دهد .در س ب بخشی نیز انتشار ابزار ارتباطات منجیر

انرژی به دو اثر جانشینی و درآمدی تفکیک کردهاند و بیه ایین

به کاهش شدت مصرف الکتریسیته میشیود؛ در حالیکیه روا

نتیجه دست یافتنید کیه اثیر جانشیینی در کشیور ژاپین و اثیر

فناوری کامپیوتر و نرمافزار ،مصرف الکتریسیته را در کشیورهای

درآمدی در کشور آمریکا برقرار است .به این معنیا کیه افیزایش

مورد بررسی افزایش میدهد.

سرمایهگذاری در  ICTبه ذخیرهسازی انیرژی در کشیور ژاپین

سادرسکی ( )04در م العیهای تیأثیر  ICTرا بیر روی مصیرف

کمک مینماید؛ اما در کشور آمریکا ،مصیرف انیرژی را افیزایش

الکتریسته در نمونهای شامل کشورهایی با اقتصاد نوظهور ،طیی

میدهد.

دورهی زمییانی  0003-2118بررسییی کییرده اسییت .وی در اییین

کوالرد و همکاران ( )02رشد مصرف انرژی الکتریسیته و فیاوا را

م العه بهمنظور اندازهگیری  ،ICTاز سه شاخص تعداد کاربران

در بخش خدمات کشور فرانسه طی دورهی زمانی 0086-0008

اینترنییت ،تعییداد خ ییوط تلفیین همییراه و تعییداد کامپیوترهییای

بررسی کرده اند .آنها با استفاده از یک مدل سیاده عامیل تقاضیا

شخصی استفاده کرده اسیت .یافتیههای ایین تحقییا در قالیب

(مبتنیبر یک تابا تولید با بازده ثابت نسیبت بیه مقییا ) ،اثیر

مدلهای پانلپویا و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافتیه

کاالهای سرمایهای فاوا را که مشیتمل بیر دو بخیش رایانیهها و

سیسییتمی ) (GMM-SYSحییاکی از تییأثیر مثبییت هییر سییه

نرمافزار از یک سو و ابزار ارتباطی از سوی دیگر بیود ،بیر شیدت

شاخص ،بر روی مصرف الکتریسته این کشورها در کوتاهمیدت و

انرژی الکتریسته م العه کردهانید .آنهیا بیا اسیتفاده از رویکیرد

بلندمدت است.

دادههای ترکیبی پوییا دریافتنید کیه شیدت انیرژی بیا افیزایش
استفاده از رایانه و نرمافزار افزایش مییابد؛ در حالیکه این مورد
با افزایش انتشار ابزار ارتباطی کاهش مییابد.

1-Non-linear Least Square
2-Two Non-linear Least Square
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ایشیدا ( )2تأثیر توسعه  ICTرا بر روی مصرف انرژی در کشور

 ICTو امتیاز پایینتر بهمعنای پایینبودن درجه توسیعهیافتگی

ژاپن ،طی دورهی زمانی  0081-2101مورد بررسیی قیرار داده

 ICTکشورها است .در ساخت شاخص  IDIاز سیوی اتحادییه

است .نتایج این بررسی با استفاده از رهیافیت خودرگرسییون بیا

جهانی مخابرات ،برای مؤلفه دسترسیی ،وزن  41درصید ،بیرای

وقفههای توزیعی ،(ARDL) 0حاکی از تأثیر منفیی و معنیادار

مؤلفه استفاده ،وزن  41درصد و بیرای مؤلفیه مهیارت ،وزن 21

سرمایهگذاری در  ICTبر روی مصرف انرژی در ایین کشیور در

درصد در نظر گرفته شده است .همچنین ،برای هیر پینج عضیو

کوتاهمدت و بلندمدت است.

شاخصهای زیرمجموعیه مؤلفیه دسترسیی (شیامل :مشیترکین

محمودزاده و شاهبیکی ( )05اثر  ICTرا بر شدت انیرژی در 25

تلفن ثابت بهازای هر  011نفر ،مشترکین تلفن همراه بهازای هر

کشور در حال توسعه طی دورهی زمیانی  0005-2118بررسیی

 011نفر ،پهنای باند اینترنت بینالملل کشور (بهازای هر کیاربر

کردهانیید .یافتییههای اییین تحقیییا بییا اسییتفاده از تحلیلهییای

اینترنت) ،درصد خانوارهیای دارای یارانیه و درصید خانوارهیای

همانباشتگی پانلی نشان میدهد که برخیی انیواع سیرمایه فیاوا

دارای دسترسی به اینترنت از خانه) وزنیی معیادل  21درصید و

نظیر سختافزار و نرمافزار بر مصرف انرژی تأثیر مثبت داشته و

برای هیر سیه عضیو شیاخصهای زیرمجموعیه مؤلفیه اسیتفاده

برخی دیگر نظیر ارتباطات دارای تأثیر منفی هستند .در مجموع

(شامل :تعداد کیاربران اینترنیت بیهازای هیر  011نفیر ،تعیداد

اثر خالص انتشار فاوا بر مصرف انرژی مثبت بوده و بدین ترتیب

مشتریان اینترنت پهن باند ثابت بهازای هیر  011نفیر و تعیداد

تقاضا برای محصوالت فاوا ،شدت انرژی را افزایش میدهد.

مشتریان اینترنت پهن باند بیسیم بهازای هر  011نفیر) وزنیی

با توجه به توضیحات فوق ،م العه حاضیر بیه بررسیی تجربیی و

معادل با  33درصد و برای هر سه عضو شاخصهای زیرمجموعه

مقایسه ت بیقی اثر  ICTبر روی مصیرف انیرژی در کشیورهای

مؤلفه مهارت (شامل :نرخ باسوادی بزرگساالن ،نرخ ثبت نیام در

منتخب در حال توسعه و توسعهیافته طی دورهی زمانی -2103

دوره ابتییدایی تییا دبیرسییتان و نییرخ ثبییت نییام در دورههییای

 2112پرداخته است .به این منظور از شیاخص جیاما و کامیل

دانشگاهی) وزنی معادل  33درصد بهکار رفته است (.)06

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ( )IDIکه توسیط اتحادییه
جهانی مخابرات 2در سال  2110معرفی شده ،و مدلهای پانیل
(ترکیبی) پوییا و روش اقتصادسینجی گشیتاورهای تعمیمیافتیه

مدل و روش تحقيق
الف .مدل تحقيق
در این مقاله ،بهمنظور بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات

سیستمی استفاده شده است.
شاخص توسعه  ICTیا  IDIجهت بررسیی پیشیرفت و توسیعه
 ICTدر کشییورها و نظییارت بییر شییکاف دیجیتییالی 3در جهییان
معرفی شده است .این شاخص از سوی اتحادیه جهانی مخابرات
ارا ه و مورد ارزیابی قرار میگیرد IDI .بر مبنای یازده ویژگی و

) (ICTبر روی مصرف انرژی در کشیورهای منتخیب در حیال
توسعه و توسعهیافته ،از مدل مقالیه سادرسیکی ( )04کیه ییک
مدل سمت تقاضای انرژی و بهصورت زیر میباشد ،استفاده شده
است:

در سییه محییور :دسترسییی ،میییزان اسییتفاده و مهییارت محاسییبه
میشود .رتبهبندی این شیاخص بیر اسیا

امتییاز صیفر تیا ده

میباشد .امتیاز بیاالتر بیهمعنای بیاالبودن درجیه توسیعهیافتگی
()0
1-Auto Regressive Distributed Lag
2- International Telecommunication Union
-3شکاف دیجیتالی ) (Digital Divideبه شیکاف بیین اقتصیادهای
درحال توسعه و توسعهیافته در اسیتفاده و دسترسیی بیه  ICTاشیاره
دارد.
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ییک

جهانی (WDI) 2است .با تخمین ضرایب راب یه ( ،)0بیهراحتی

مدل خودرگرسیون با وقفههای تیوزیعی ) (ARDLبنیا نهیاده

میتیوان کشیشهای کوتاهمیدت و بلندمیدت تمیام متغیرهییا را

شده است و تعداد وقفه بهینه بهگونیهای انتخیاب میشیود کیه

نسبت به مصرف انرژی محاسبه کرد .بهطور مثال ،کشش تولیید

همبستگی سریالی در پسماندهای بهدست آمده وجیود نداشیته

ناخالص داخلی نسبت به مصرف انرژی در کوتاهمیدت بهوسییله

باشد .با توجه به راب ه فوق ،متغیرهای این تحقیا بهصورت زیر

ضریب بدون وقفه این متغیر یعنی:

و کشش بلندمیدت آن

تعری شدهاند:

از جایگذاری در راب ه

) :Ln (ECلگاریتم طبیعی مصیرف انیرژی سیرانه (بیر حسیب

بهدست میآید .شایان ذکر است که مدل فوق یکبار بیدون در

کیلوگرم معادل نفتیی) بیهعنوان شیاخص انیدازهگیری مصیرف

نظر گرفتن شاخص  ICTو یکبار با درنظرگیرفتن متغییر IDI

انرژی.

بهعنوان شاخص اندازهگیری  ICTتخمین زده میشود .بنابراین

) :Ln(Yلگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سیرانه )(GDP

در مجموع چهار مدل تخمینی (برای هر یک از گروه کشورهای

به قیمت ثابت سیال ( 2115بیر حسیب دالر آمریکیا) بیهعنوان

درحال توسعه و توسعهیافته دو مدل) خواهیم داشت.

همانطور که سادرسکی بیان میکند مدل فوق بر اسیا

شاخص اندازهگیری درآمد.
) :Ln (CPIلگییاریتم طبیعییی شییاخص قیمییت مصییرفکننده
) )2115 011( (CPIبییهعنوان شییاخص انییدازهگیری قیمییت
انرژی .بهدلیل عدم دسترسی به دادههای قیمت انرژی برخیی از
کشورهای میورد م العیه ،بهماننید م العیات سادرسیکی (،)04
اودهیامبو ( )02و هوشمند و همکاران ( )08از شیاخص قیمیت
مصرفکننده بهعنوان پروکسی قیمت انرژی استفاده شده است.
) :Ln (ICTلگییاریتم طبیعییی شییاخص فنییاوری اطالعییات و
ارتباطات ،که بهوسیله شاخص جیاما و کامیل توسیعه فنیاوری

ب .روش تحقيق
از آنجا که در مدل تحقیا (معادله راب ه  ،)0متغییر وابسیته بیه
صورت با وقفه در سمت راست معادله ظاهر شده است ،بیا ییک
الگوی دادههای پانل پویا مواجه هستیم .آنچه که در این مدلها
مهم میباشد این است که حتی اگر ضریب وقفه متغییر وابسیته
چندان مورد نظر و مهم نباشد ،حضور این متغیر باعیث خواهید
شد که ضرایب سایر متغیرها بهدرستی برآورد شوند (.)00
فرم کلی یک الگوی پویا در دادههای پانل به صورت زیر است:

اطالعات و ارتباطات ( )IDIاندازهگیری میشود.

()2

همچنییین  iنشییاندهنده  25کشوردرحالتوسییعه و  25کشییور

که در آن:

توسییعهیافته t ،(i 1,…,25) 0نشییاندهنده بییازهی زمییانی

تحت عنوان متغیرهیای ابیزاری نییز بیهکار میرونید،

(،)2112-2103

اثر ثابت کشورها (مقیاطا)،

اثیر ثابیت

متغیر وابسته،

خ ای مربوط به مقاطا و

بردار متغیرهای مستقل که
عامیل

عامل خ ای مق ا iام در زمان t

جز خ ا تصادفی است .منبیا دادههیای شیاخص

است .هنگامیکه در مدل دادههای پانل ،متغیر وابسته به صورت

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،اتحادییه جهیانی مخیابرات

با وقفه در طرف راست ظاهر میشود ،دیگر برآوردگرهای OLS

) (ITUو منبا دادههای سایر متغیرهیا ،شیاخصهای توسیعه

سازگار نیست ( )21و باید به روشهای برآورد حیداقل مربعیات

زمان و

3

دومرحلهای ) (2SLSاندرسون و هسا و ( )20ییا گشیتاورهای
 -1کشورهای درحالتوسعه عبارتند ز :زردنز ا ززایزردنا بارجارادا ا
جنگالدشا جوزیویا جن:رلا کامنو ا شدیی،ا ییبدوت،ا زکدوزدورا م دنا
غناا گوزتماالا هن ا زرد ا مکیرکا نیانرها عمدا ا ااکتدنا ا بینریدای
ینددوج،ا تاریندد ا تددونوا ونددیووالا اددنو و ن ییسددنا  .کشددورهای
توسعهراینه نیی عبارتن ز :ننوژا بمنرکاا نیو:زن ا زسننززیاا هین ا کاندادزا
سوو ا بزمدا ا کن یندوج،ا سدوروا ژزادفا ینزنتدها ینالند ا جی ردکا
دزنمارکا زسپانیاا زنگییوا زرنازیداا زتدنر ا زسدیوون،ا روندا ا انت دالا
مازتا زسیوزک،ا بن ورز.

تعمیمیافتییه ) (GMMآرالنییو و بانیید ( )21متوسییل شیید.
برآوردکننده  2SLSممکن اسیت بیهدلیل مشیکل در انتخیاب
ابزارها ،واریانسهای بزرگ برای ضرایب بهدست دهد و برآوردها
از لحاظ آماری معنیدار نباشند .لذا روش  GMMدو مرحلهای
2-World Development Indicators

3-Two Stage Least Squares

تأثیر شاخص توسعهیافتگی  ICTبر مصرف انرژی...

02

توسط آرالنو و باند برای حل این مشیکل پیشینهاد شیده اسیت

( )24و بلوندل و باند ( )23آزمون شود .اولی آزمون سیارگان 0از

( .)22آرالنو و باند با تفاضلگیری از معادله راب ه ( )2به صورت

محدودیتهای از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارهیا

زیر:

را آزمون میکند .آمیاره آزمیون سیارگان ) (J-Statisticدارای
توزیا

با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش از

حد است .دومی آزمون همبستگی سریالی 2اسیت کیه بهوسییله

()3

وجود همبستگی سریالی مرتبیه دوم ییا ) AR(2در

و با فرض اینکیه جمیالت خ یا بیه صیورت سیریالی همبسیته

آماره

نیستند:

جمالت خ ای تفاضیلی مرتبیه اول را آزمیون میکنید .در ایین
آزمون ،تخمیینزن  GMMزمیانی دارای سیازگاری اسیت کیه

() 4
و حاالت اولیه

همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خ ا از معادله تفاضلی
از قبل تعیینشده هستند:

مرتبه اول وجود نداشته باشد .عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون
شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سیریالی و معتبربیودن

()5

ابزارها فراهم میکند .از آنجا که در روش  ،GMMتفاضلگیری

محدودیتهای گشتاوری زیر را بیان میکنند:

وابسته و جز خ ای تبدیلشده ،فراهم میآورد ( )25و با توجه

() 6
یعنی ،ابتدا اقدام به تفاضلگیری میشود تا به این ترتیب بهتوان
اثرات مقاطا یا

از معادله اولیه ،همبستگی غیرقابل اغماضی را بین وقفیه متغییر

را به ترتیبی از الگو حذف کرد و در مرحلهی

دوم از پسییماندهای باقیمانییده در مرحلییهی اول بییرای متییوازن

به اینکیه سیازگاری ایین تخمینزننیده بیر اسیا

فیرض عیدم

همبستگی جمالت خ ا اسیتوار اسیت ،انجیام آزمیون )AR(2
بسیار مهم است (.)21

کردن ماتریس واریانس  -کواریانس استفاده میشیود .بیهعبارت

تخمين مدل و تفسير نتایج

دیگر این روش ،متغیرهای تحیت عنیوان متغییر ابیزاری ایجیاد

در این قسمت از مقاله به برآورد مدل تحقیا بیهروش GMM

میکند تا برآوردهای سازگار و بدون تورش داشته باشیم (.)00

سیسییتمی بییرای هییر دو گییروه کشییورهای در حییال توسییعه و

در روش  GMMارا هشده توسط آرالنو و بانید ( )21از وقفیهی

توسعهیافته میپردازیم .شایان ذکر است که با توجه بیه اینکیه

متغیییر وابسییته بییهعنوان ابییزار اسییتفاده میشییود (GMM

دورهی زمانی مورد م العه ( )2112-2103تقریباً کوتاه و هفت

دیفرانسیلی) ،اما بلوندل و بانید ( )23نشیان دادهانید کیه وقفیه

سال است ،احتمال واگرایی در روند هر ییک از متغیرهیا پیایین

متغیرها در س ب ،ابزارهای ضعیفی برای معادلیه رگرسییونی در

اسییت؛ بنییابراین نیییازی بییه انجییام آزمونهییای ریشییه واحیید و

تفاضل هستند .برای رفا این مشکل ،بلوندل و بانید تخمیینزن

هم انباشتگی برای بررسی وضعیت مانایی متغیرها و وجود راب ه

گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی را پیشنهاد دادهاند که در یک

بلندمدت بین متغیرهای مدل نیست .همچنین ،قبل از تخمیین

رگرسیییون ،رگرسیییون در س ی ب را بییا رگرسیییون در تفاضییلها

مدل بهروش  GMMسیستمی ،بهمنظور اطمینان انتخاب بین

ترکیب میکند.

روشهای دادههای پانل و دادههای تلفیقی( 2پولینگ) از آمیاره

سازگاری تخمینزننده  GMMبر اسا

فروضیی کیه بیر پاییه

 Fلیمر با درجه آزادی ) (N-1, NT-K-Nاستفاده شده اسیت

درستی آنها بنا شده است ،به معتبربودن فرض عدم همبسیتگی
سریالی جمالت خ ا و ابزارها بستگی دارد که میتواند به وسیله
دو آزمون تصریب شده توسط آرالنو و بانید ( ،)21آرالنیو و بیاور

1- Sargan Test
2-Serial Correlation Test
3-Pooling Data
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که  Kتعداد متغیرهای توضیحی لحاظ شده در مدل N ،تعیداد

با درجه آزادی معادل تعداد متغیرهای توضییحی منهیای جیز

مقاطا و  Tدورهی زمانی است:

ثابت برخوردار است ،فرضیه صیفر مبنیی بیر صیفر بیودن تمیام

RRSS  URSS / N  1
URSS / NT  K  N

F

در راب ه فوق  RRSSمجموع مربعات باقیمانده مقید حاصل از
تخمییین مییدل پانییل بهدسییتآمده از روش  OLSو URSS
مجموع مربعات باقیمانده غیرمقید اسیت .فرضییه صیفر
این آزمون نشاندهنده آن است که هر یک از مقیاطا عیرض از
مبدأهای یکسانی دارند (لیزوم اسیتفاده از دادههیای تلفیقیی) و
فرضیه مقابل

اشاره به ناهمسانی عرض از مبیدأهای هیر

یک از مقاطا دارد (لزوم استفاده از دادههای پانیل) .بیر اسیا
محاسبات این تحقیا در هر چهار میدل میورد بررسیی فرضییه
صفر مبنیبر قابلیت تخمیین دادههیا بهشییوه تلفیقیی پذیرفتیه
نمیشود و الزم است است این مدلها بیهروش دادههیای پانیل
برآورد شوند.
نتایج برآورد میدلهای تحقییا در زمینیه تیأثیر  ICTبیر روی
مصییرف انییرژی ،بییرای کشییورهای منتخییب در حییال توسییعه و
توسعهیافته طی بازهی زمانی  2112-2103و با استفاده از روش
گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی ) (GMM-SYSدر قسیمت
باالی جدول ( )0آمده است.
براسا

نتایج قسمت باالی این جدول ،کلیه متغیرها در سی ب

اطمینان  01درصد معنادار بودهانید و دارای اعتبیار آمیاری الزم
هستند .همچنین عالمت ضرایب محاسبهشده متغیرهای کنترل
و ثبات آنها در تمام مدلها ،با توجه به مبانی نظری و م العیات
تجربی انجامشده  ،انتظار میا را در تخمیین میدل و صیحت آن
برآورده میکنند.
در قسمت پایین جدول ( )0نتیایج آزمونهیای تشیخیص میدل
آورده شده است .بر اسا

نتیجه آزمون والد که از توزیا کایدو

ضرایب در س ب معناداری یک درصد در مدلهای تخمینیی رد
شده و در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأییید میشیود .نتیجیه
آزمون سارگان نیز ،با توجه به مقیدار آمیاره و سی وح احتمیال
محاسبهشده ،فرضیه صفر مبنی بر عدم همبسته بودن پسماندها
بییا متغیرهییای ابییزاری را رد نمیکنیید و حییاکی از سییازگاری
تخمینزننده  GMMاست؛ بنابراین نتایج ضرایب برآوردشده از
نظر آماری تأیید شده و قابل تفسیر میباشند .وجود همبستگی
سریالی در تفاضل مرتبه اول خ اهیا در مراتیب بیاالتر از ییک،
مانند ) AR(2بر این موضوع داللت دارد که شرایط گشیتاوری
بهمنظور انجام آزمون خودهمبستگی آرالنو و بانید ( )21معتبیر
نبوده است .زیرا روش تفاضلگیری مرتبه اول برای حذف اثرات
ثابت در صورتی روش مناسبی است کیه مرتبیه خودهمبسیتگی
جمالت اختالل از مرتبهی دو نباشد .به این منظور ،باید ضیریب
خودرگرسیییونی مرتبییه اول ) AR(1معنیییدار باشیید و ضییریب
خودرگرسیونی مرتبهی دوم ) AR(2معنیدار نباشد (.)26
بر اسا

نتایج پایینی گزارششده در جدول ( ،)0فرضییه صیفر

مبنیبر عیدم خودهمبسیتگی درجیه اول تفاضیل مرتبیهی اول
جمالت اختالل را میتوان رد کرد ،اما فرضییهی صیفر مبنیبیر
عدم خودهمبستگی سریالی درجه دوم تفاضل جمالت اخالل را
نمیتوان رد کرد .بنابراین در مدلهای تحقییا تیورش تصیریب
وجود ندارد و نتایج قابل اطمینان است.
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جدول  -1نتایج تخمين مدلها بهروش SGMM
Table 1- Results of estimated models by SGMM method

متغير وایستهLn(EC) :
ضرایب تخمينی

متغيرهای مستقل

کشورهای توسعهیافته

کشورهای در حال توسعه
)[Ln(EC)](-1

(1/605 )1/111

(1/682 )1/111

(1/520 )1/111

(1/512 )1/111

)[Ln(EC)](-2

(1/252 )1/100

(1/228 )1/108

(1/312 )1/118

(1/200 )1/110

)Ln(GDP

(1/352 )1/111

(1/325 )1/111

(1/448 )1/110

(1/415 )1/111

)[Ln(GDP)](-1

(-1/308 )1/125

(-1/280 )1/128

(-1/340 )1/108

(-1/305 )1/106

)Ln(CPI

(-1/100 )1/156

(-1/120 )1/164

(-1/150 )1/142

(-1/168 )1/152

)[Ln(CPI)](-1

(-1/115 )1/164

(-1/113 )1/122

(-1/100 )1/155

(-1/120 )1/162

)Ln(ICT

-

(1/100 )1/140

-

(-1/108 )1/102

Constant

(1/202 )1/111

(1/088 )1/111

(1/180 )1/111

(1/002 )1/111

آزمونهای تشخیصی
نام آزمون

مقدار آماره

والد

(00324/45 )1/111( 08202/00 )1/111( 05858/28 )1/111( 05022/00 )1/111

سارگان

(25/28 )1/610

(24/25 )1/588

(22/88 )1/648

(20/08 )1/655

)AR(1

(-2/36 )1/126

(-0/85 )1/162

(-3/02 )1/111

(-3/85 )1/111

)AR(2

(-1/52 )1/582

(-1/45 )1/648

(-1/26 )1/804

(-1/10 )1/002

* زع زد دزخل انزننی نشا دهن

سطح زحنمال هتنن .

مأخذ محاسبات تحییق

حال با توجه به توضیحات ارا هشده در قسیمت میدل تحقییا و

در شاخص توسیعه  ،ICTدر کوتاهمیدت و بلندمیدت بیهترتیب

نحوه محاسبه کششهای بلندمدت و کوتاهمیدت ،بیا توجیه بیه

مصرف انرژی سرانه در کشورهای توسیعهیافته حیدود  1/128و

نتایج تخمین مدلهای مورد بررسیی کیه در جیدول ( )0آمیده

 1/182درصد کاهش مییابد .این نتیجه بیانگر آنسیت کیه در

است ،این کششها را محاسبه میکنیم .نتایج ایین محاسیبه در

مجموع ،در زمینه راب ه بین  ICTو مصرف انرژی در کشورهای

نتایج این جدول ،اثیر شیاخص

منتخب در حال توسعه (توسعهیافته) ،اثر درآمدی (جانشینی) از

توسعه  ICTبر روی مصیرف انیرژی در کشیورهای منتخیب در

اثر جانشینی (درآمدی) قویتر بوده است و اثر خالص  ICTبیر

حال توسعه در بلندمدت و کوتاهمدت مثبت است؛ بهگونهای که

روی مصرف انرژی این کشورها مثبت (منفی) اسیت .در توجییه

با افزایش یکدرصدی در این شاخص ،در کوتاهمدت و بلندمدت

این نتیجه بایستی گفت که در اکثر کشورهای در حالتوسعه بر

بهترتیب مصرف انرژی سیرانه در کشیورهای منتخیب در حیال

خییالف کشییورهای توسییعهیافته ICT ،بیشییتر مواقییا بییهمنظور

توسعه حدود  1/100و  1/022درصد افیزایش مییابید .ایین در

تسهیل فعالیتها بهکار گرفتیه میشیود و جیایگزینی کامیل آن

نتایج جدول ( ،)2با افیزایش یکدرصیدی

بهجای فعالیتهای انرژیبر و همچنین مصیرف منیابا طبیعیی

جدول ( )2آمده است .بر اسا

حالیست که بر اسا
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کمتر مشاهده میشود .نتیجه بهدستآمده در زمینه تأثیر مثبت

و بلندمیییدت بیییهترتیب حیییدود  1/330و  1/565درصییید و در

 ICTبر مصرف انرژی در کشورهای منتخب در حال توسیعه بیا

کشورهای توسعهیافته حیدود  1/405و  1/502درصید افیزایش

نتیجه بسیاری از م العات ،نظیر :محمیودزاده و شیاهبیکی ()05

خواهد یافت .نتیجه بهدستآمده م ابا با مبانی نظری ارا هشده

برای  25کشور درحالتوسعه و سادرسکی ( )04برای کشورهای

راجابه راب ه مصیرف انیرژی و رشید اسیت؛ زییرا الزمیه رشید

دارای اقتصیییاد نوظهیییور ،همسیییویی نزدیکیییی دارد .نتیجیییه

اقتصادی استفاده بیشتر از انرژی میباشد .کششهای بلندمدت

بهدستآمده در زمینه تأثیر منفیی  ICTبیر مصیرف انیرژی در

و کوتاهمدت متغیر شاخص قیمت مصیرفکننده نییز در هیر دو

کشورهای توسعهیافته نیز با نتیجه بعضیی از م العیات تجربیی

گروه از کشورهای مورد بررسی دارای عالمیت منفیی و م یابا

برای کشورهای توسعهیافته ،نظیر م العه ایشیدا ( )2برای کشور

انتظار است .بر این اسا

با افزایش یکدرصدی در این متغییر،

ژاپن ،همسویی دارد .کششهای کوتاهمیدت و بلندمیدت متغییر

بیهطور متوسییط مصییرف انیرژی سییرانه در کشییورهای در حییال

تولید ناخالص داخلی سرانه ،در تمام مدلها ،هم برای کشورهای

توسییعه ،درکوتاهمییدت و بلندمییدت بییهترتیب حییدود  1/121و

در حال توسعه و هم برای کشیورهای توسیعهیافته مثبیت بیوده

 1/308درصیید و در کشییورهای توسییعهیافته حییدود  1/150و

است که نشان میدهد با افزایش این متغیر مصرف انرژی سرانه

 1/402درصد کاهش خواهد یافت .از آنجاکه تورم سبب کاهش

در هر دو گروه از کشیورهای میورد م العیه گسیترش مییابید؛

قدرت خرید مصرفکننده شده و بهدلیل آثار منفی که بر تولیید

بهنحویکه با افزایش یکدرصدی در این متغیر ،بهطور متوسیط

بهجای میگذارد ،کاهش در تقاضای انرژی را موجیب میشیود،

مصرف انرژی سرانه در کشورهای در حال توسعه ،درکوتاهمیدت

نتیجه بهدستآمده ،م ابا انتظار و قابل قبول است.

جدول  -0کششهای کوتاهمدت و بلندمدت
Table 2-Short and long term elasticities

کشش متغيرها

کشورهای در حال توسعه
SGMM2

SGMM1

کشورهای توسعهیافته

ميانگين کشش

SGMM2

SGMM1

ميانگين کشش

کششهای کوتاهمدت
GDP

1/352

1/325

1/330

1/448

1/415

1/405

CPI

-1/100

-1/120

-1/121

-1/150

-1/168

-1/150

-

1/100

1/100

-

-1/128

-1/128

GDP

1/640

1/480

1/565

1/508

1/435

1/502

CPI

-1/368

-1/262

-1/308

-1/305

-1/420

-1/402

INT

-

1/022

1/022

-

-1/182

-1/182

INT
کششهای بلندمدت

مأخذ محاسبات تحییق

بحث و نتيجه گيری
تحقیا حاضر با استفاده از دادههای ترکیبی  25کشور در حیال

تولید ناخالص داخلی سرانه و شیاخص قیمیت مصیرفکننده در

توسییعه و  25کشییور توسییعهیافته و بییا بهرهگیییری از ابزارهییای

قالب یک مدل پانلدیتای پوییا اسیتفاده شیده اسیت .بیهمنظور

اقتصادسنجی ،به بررسیی ارتبیاط بیین  ICTو مصیرف انیرژی

بهدستآوردن راب ههای بلندمدت بین این متغیرها نیز از روش

پرداخته است .به این منظور از متغیرهای :مصرف انرژی سیرانه،

گشتاورهای تعمیمیافتیه سیسیتمی ) (GMM-SYSاسیتفاده

شاخص توسعهیافتگی  (IDI) ICTو متغیرهای کنترل ،شامل:

شده و صحت این راب هها توسط آزمونهیای تشخیصیی تأییید

تأثیر شاخص توسعهیافتگی  ICTبر مصرف انرژی...
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شده است .نتایج نشان میدهد ،اثر شاخص توسعه  ICTبر روی
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