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بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،انرژی پاک ،آزاد سازی تجاری،
رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران
احمدعلی اسدپور1ـ النا اسکروچی

2

چکیده
انرژی یکی از مهمترین نهاده های توسعه و از عوامل اصلی تولید است .تالش در جهت استفاده بهینه از انرژی در
تمامی کشورهای پیشرفته دنیا از مهمترین عوامل پیشرفت صنعتی پای دار ب وده اس ت تعی ین رابط ه رد د اصتد ادی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری بر مدرف انرژی نه تنها کاربردهای سیاسی صاب ل مالظه های دارد
بلکه برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ضروری است .در این مقاله به بررسی رابطه ب ین س رمایه گ ذاری مس تقیم
خارجی ،انرژی پاک ،آزاد سازی تجاری و ردد اصتدادی با تقاضای ان رژی در ای ران ط ی س الهای  5511ال ی 5535
پرداخته دده است .از روش خود توضیح برداری با وصفه گسترده جهت برآورد رابطه بلند مدت و از الگوی تد یح
خطای برداری استفاده دده است .نتایج تجربی ظاصل دده نشان دهن ده رابط ه ی مس تقیم س رمایه گ ذاری مس تقیم
خارجی ،آزاد سازی تجاری ،انتشار مونوکسید کربن و ردد اصتدادی با تقاضای انرژی است ،همچنین نت ایج الگ وی
تد یح خطای برداری نشان دهنده آهسته بودن روند تعدیل به سمت تعادل است.
واژگان كلیدی :سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،انرژی پاک ،آزادسازی تجاری ،ردد اصتدادی ،تقاضای انرژی
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سرانه انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورهای در

مقدمه
آزادسازی تجاری ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و

ظال توسعه بسیار باال بادد.

ردد اصتدادی ،برای توسعهیافتگی کشورهای در ظال

با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم-

توسعه بهعنوان یک امر مهم صلمداد میدوند .در اینجا

چنین تأثیرات سوء مدرف انرژی بر آلودگی هوا و

این موضوع اهمیت مییابد که استفاده از متغیرهای

تغییرات آب و هوایی ،برنامهریزی برای مدرف انرژی

مذکور برای توسعهیافتگی میتوانند چه اثری بر

اهمیت فراوانی دارد.
با توجه به اهمیت انرژی و تقاضای انرژی در اصتداد

مدرف و تقاضای انرژی برجای بگذارند.
مهمترین آثار سرمایهگذاری خارجی در مقایسه با

ایران ،تعیین اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،آزاد

سرمایهگذاری داخلی تأثیر آن بر انتقال فناوریهای روز

سازی تجاری ،ردد اصتدادی بر تقاضای انرژی در

و دانش فنی پیشرفته در کشور میزبان میبادد که این

ایران میتواند به تبیین سیاستهای کالن اصتدادی

امر به تدریج به باال بردن صابلیتهای تکنولوژیکی در

کمک مؤثری نماید.

کشور میزبان کمک نموده و دسترسی کشور میزبان را به
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تکنولوژی های پاك و دوست دار م یط زیست آسان

مطالعات داخلی

میکند .انرژی به عنوان یك كاالی مدرفی نیز در بخش

نتایج مطالعات انجام دده از تأثیر ردد اصتدادی

های مختلف اصتدادی استفاده دده و ارتباط مستقیمی با

بر مدرف انرژی تجدیدپذیر در دو گروه از کشورهای

رفاه اجتماعی دارد .در این خدوص  ،برنامه ریزی

منتخب عضو  5OECDو غیر عضو سازمان همکاری

انرژی بدون دانش كافی از روند گذدته ،كنونی و

های اصتدادی و توسعه ،درطی سالهای  1531الی

همچنین روند آتیِ مدرف انرژی غیرممكن است.

 ،1536نشان میدهند که در بلندمدت رابطه همجمعی

بنابراین ،بهتر است كه تخمین های انرژی با دصت

بین متغیرهای ردد اصتدادی و مدرف انرژی

مطلوب و صابلیت اعتماد باالیی انجام گیرد تا از

تجدیدپذیر سرانه در دو گروه کشورهای عضو سازمان

ادتباهات هزینه بر ،اجتناب دود  .كشور ایران بهعنوان

همکاری و اصتدادی توسعه و کشورهای غیر عضو

یك كشور رو به ردد و برخوردار از منابع انرژی غنی

وجود دارد و اثر کشورهای عضو بیشتر از غیر عضو

و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی ،یكی از مدادیق

میبادد (فطرس و دیگران  .)11 ،1510در مقالهای

الگوی ردد با فشار بر منابع طبیعی م سوب

میدود.

ت ت عنوان «بررسی رابطه میان ردد مدرف برق و

مقایسه ایران با کشورهای دنیا از نهر داخص های

ردد اصتدادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت»،

کالن انرژی نشان میدهد که متاسفانه در رتبه مناسبی

به بررسی رابطه علیت میان متغیرهای ردد اصتدادی و

صرار نداریم .در ظال ظاضر ددت مدرف انرژی در

ردد مدرف برق در هر یک از کشورهای منتخب

کشور  1/76تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دالر

صادرکننده نفت براساس دو روش آزمون تودا-

تولید ناخالص داخلی است ،در صورتی که متوسط این

یاماموتو براساس الگوی خودرگرسیون برداری

مقدار در دنیا  0/42و در کشورهای پیشرفته معادل 0/1

گسترشیافته و مدلهای پانلدیتا براساس الگوی

است .صیمتهای نازل انرژی ،عدم فرهنگ سازی در

تد یح خطای برداری در پانل ،با استفاده از دادههای

مدرف انرژی ،عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته

سری زمانی برای سالهای  5391تا  ،1002پرداخته دده

در بخشهای مختلف مانند کارخانجات تولیدی ،ظمل و

است .کشورهای مورد مطالعه عبارتاند از :الجزایر،

نقل ،کشاورزی و دیگر بخشها باعث دده که مدرف

اکوادور ،ایران ،کویت ،مکزیک ،نیجریه ،عربستان،
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اماراتمت دهعربی ،ونزوئال و اندونزی ،نتایج در اغلب

اند که انرژی پاک و ردد اصتدادی تاثیر مثبت و بقیه

کشورها بهجز کویت و ونزوئال یک رابطه علی دو

اثر منفی و کاهشی روی مدرف میگذارند (سیبا و

طرفه بین متغیرهای ردد مدرف برق و ردد اصتدادی

همکاران  .)57 ،4012بر اساس تکنیکهای هم انبادتگی

در سطح معنیداری 50درصد نشان میدهد .در کویت

پانلی و  VECM1پانلی به بررسی رابطه بین مدرف

رابطه علیت میان این دو متغیر وجود ندارد و در

انرژی تجدیدپذیر و ردد اصتدادی برای  1کشور

ونزوئال یک رابطه علیت یکطرفه از ردد اصتدادی به

آمریکای مرکزی برای سالهای  5320تا  1001پرداخته

ردد مدرف انرژی میبادد .هم چنین نتایج در کوتاه

دده و نتایج ظاصله نشان میدهد که رابطه تعادلی

مدت نشان میدهد که یک رابطه علی یک طرفه از

بلندمدت بین متغیرهای مدرف انرژی تجدیدپذیر ،ردد

ردد مدرف برق به ردد اصتدادی وجود دارد در

اصتدادی ،سرمایه و نیروی کار برصرار بوده و رابطه علی

ظالی که در بلند مدت یک رابطه علی دو طرفه میان

دوطرفه ای بین مدرف انرژی و ردد اصتدادی وجود

متغییرهای ردد مدرف برق و ردد اصتدادی مشاهده

دارد (آپرگیس و پاینه .)22 ،10555در چارچوب پانل

میدود که این نتایج را میتوان در وابستگی ددید

چند متغیره ،برای دوره  5339تا  ،1009در  19کشور

اصتداد این کشورها به مدرف برق و میزان انرژی بری

اروپایی به بررسی رابطه ردد اصتدادی و انرژی

باالی آنها جستجو کرد (مهرآرا و دیگران .)1 ،5530

پرداخته دده است .مدل تد یح خطای پنل ،هیچ یک

ایران طی دوره  1527الی  ،1532رابطه بین مدرف

انرژی به ردد اصتدادی را تأیید نمیکند ،این یافته به

انرژی و ردد اصتدادی مورد بررسی صرار گرفته است،

معنی این است که در اروپا مدرف انرژی تجدیدپذیر

نتایج بیانگر رابطه بلند مدت مثبت بین مدرف انرژی

نقش فرعی در تعیین تولید ناخالص داخلی دارد

و ردد اصتدادی ایران میبادد (اصغرپور و دیگران

(منگاکی .)1055،55 4نتایج ظاصله از آزمون علّیت بین

 .)64 ،1533بررسی رابطه مدرف انرژی و ردد

مدرف انرژی و ردد اصتدادی در  55کشور جنوب

اصتدادی در ایران طی سالهای  1527تا  1535باکمک

ص رای آفریقا بیان میکند که یک رابطه ی همانبادتگی

تابع تولید کالن نئوکالسیک و مدل خودرگرسیون

بین متغیرهای مدرف انرژی و ردد ،اصتدادی در

برداری  ،VARنشان دهنده وجود رابطه مثبت بین

کشورهای کامرون ،ساظل عاج ،گامبیا ،غنا ،سنگال،

مدرف انرژی کل و تقاضای واسطهای انرژی با ردد

سودان و زیمباوه وجود دارد .از سوی دیگر نتایج این

اصتدادی است و از طرفی بین تقاضای نهایی انرژی و

آزمون بیانگر این است که مدرف انرژی در بلندمدت،

ردد اصتدادی رابطه ای منفی وجود دارد (خلیل پور

تأثیر مثبت و معنیداری بر ردد اصتدادی در در

.)1533

کشورهای غنا ،کنیا ،سنگال و سودان دارد .نتایج آزمون

مطالعات خارجی

علّیت گرنجری بر اساس مدلهای تد یح خطا
) (VECMظاکی از آن است که یک رابطه ی علّیت

با بررسی رابطه میان سرمایه گذاری مستقیم

دوطرفه بین مدرف انرژی و ردد اصتدادی کشورهای

خارجی ،انرژی پاک ،آزاد سازی تجاری ،ردد

گامبیا ،غنا و سنگال وجود دارد .همچنین در کشورهای

اصتدادی و مدرف انرژی در کشور امارات مت ده

سودان و زیمباوه ،ردد اصتدادی ،علت گرنجری

عربی برای سالهای  1163تا  4011با استفاده از روش

مدرف انرژی میبادد .در کشورهای کامرون ،ساظل

خود توضیح با وصفه های گسترده به این نتیجه رسیده

عاج ،نیجریه ،کنیا و توگو ،هیچ گونه رابطه ی علّیت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با استفاده از دادههای سری زمانی ساالنه اصتداد

از علّیتهای گرنجر کوتاه و بلندمدت را از مدرف
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مشاهده نشده است .نتایج ظاکی از آن است که هر

رابطه ی بین متغیّرها با استفاده از الگوی خود

کشور باید متناسب با درایط خاص خود سیاست

توضیح با وصفههای گسترده یا  ARDLمورد م اسبه و

مناسب صرفهجویی در مدرف انرژی را اعمال کند

ارزیابی صرار میگیرند.

(آکینلو،1002 1

.)50

یافته ها
روش پژوهش

برای بررسی متغیرها از نهر پایایی از آزمون دیكی

به منهور بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم

فولر تعمیم یافته در دو ظالت ،با عرض از مبدأ و بار

خارجی ،انرژی پاک ،آزاد سازی تجاری ،ردد

دیگر با عرض از مبدأ و روند استفاده دده است .نتایج

اصتدادی با تقاضای انرژی در ایران طی سالهای 1533

آن در جدول  1آمده است.
بنابراین آزمون پایایی برروی تفاضل مرتبه اول

الی  ،1511از رابطه زیر استفاده میدود.
()1

LNEt =∝0 +∝1 LNFDIt +∝2 LNTLt +∝3 LNRYt +∝4 LNCCLt +

متغیرهایی كه در سطح پایا نبودهاند صورت گرفته
است كه نتایج آن در ستون چهارم جدول  1آمده است.
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∝=درLNEt
كهLNFDI
مشاهده0 +∝1
∝t +
2 LNTLt +∝3 LNRYt +∝4 LNCCLt +∝5 LNCCt + εt
تفاضل مرتبه اول
میشود،
همانطور

متغیرهایی كه در سطح پایا نبودهاند صدر مطلق آماره
متغیرهای به کار رفته در این ت قیق عبارتند از:

دیکی-فولر تعمیم یافته م اسباتی از صدر مطلق آماره

 :LNدر ابتدای هر متغیر نشان دهنده لگاریتم گیری از

جدول در سطح  3%بزرگتر است و در نتیجه فرضیه

آن متغیر است.

صفر یعنی وجود ریشه واظد در تفاضل مرتبه اول

 :Eمدرف انرژی :FDI .سرمایهگذاری مستقیم خارجی.

متغیرهایی كه در سطح پایا نبودهاند رد میدود در

 :TLآزادسازی تجاری که برای م اسبه آن از مجموع

نتیجه متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند .بر

صادرات و واردات به روی تولید ناخالص داخلی

اساس نتایج جدول  1متغیر لگاریتم ردد اصتدادی و

استفاده میدود.

لگاریتم آزاد سازی تجاری ( I )0و متغیرهای لگاریتم

 :Cانتشار مونوکسید کربن :RY.ردد تولید ناخالص

سرمایه گذاری مستقیم خارجی،لگاریتم مدرف انرژی،

داخلی به صیمت ثابت  67بهعنوان داخص ردد

لگاریتم انتشار مونوکسید کربن و لگاریتم انرژی پاک

اصتدادی.

( I)5میبادند.

 :CCLمیزان مدرف گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک.
جدول  :1نتایج آزمون پایایی متغییرها
تفاضل اول

نتیجه

ردیف

در سطح

نام متغیر
عرض از مبداً

عرض از مبداً و روند

عرض از مبداً

پایا در

1

LNRY

-5/5

-4/7

-

4

LNFDI

-0/21

-1/01

-1/4

5

سطح
تفاضل اول

LNTL

-5

-5/43

-

4

LNE

0/12

-1/33

-5/13

تفاضل اول

1

LNC

-0/03

-5/2

-4/11

تفاضل اول

1
6

LNCCL

1/1

-5

-2/5

آماره جدول در سطح %3

-4/1

-5/1

-1/3

سطح

تفاضل اول
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با توجه به نتایج ظاصل از آزمون پایایی که متغیرها

متغیرهای مدل از روش بنرج ی 9و دوالدو 2و مس تر

یا در سطح یا در تفاضل مرتبه اول ساکن میبادند،

استفاده میشود .در این آزمون ،دو فرضیه مطرح است:

بنابراین ،روش مناسب

برآورد مدل ،روش خود

p

H 0 :  i  1  0

()4

توضیح برداری با وصفه گسترده 1می بادد .برای برآورد

3

i 1

مدل در ابتدا باید به تعیین تعداد وصفه بهینه بپردازیم

p

بدین منهور از مقدار آماره دوارتز بیزین استفاده

i 1

H a :  i  1  0

میدود و هرجا كه ظداكثر مقدار آماره دوارتز بیزین

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همجمعی است.

اتفاق افتاد آن را به عنوان وصفه بهینه انتخاب میکنیم.

برای انجام آزمون مورد نه ر در ابت دا رواب ط ب ین

در اینجا ظداکثر مقدار آماره دوارتز بیزین در وصفه یک

متغیرها برآورد مید ود ک ه نتیج ه آن در ج دول ()4

برای متغیرهای لگاریتم مدرف انرژی ،لگاریتم آزاد

دیده میدود .سپس باید آماره بنرج ی م اس به د ود،

سازی تجاری و انرژی پاک اتفاق افتاده است و

در نتیجه  ،باید عدد یک از مجم وع ض رایب ب ا وصف ه

متغیرهای لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی،

متغییر وابسته کسر و بر مجموع ان راف معیار ض رایب

لگاریتم انتشار مونوکسید کربن و لگاریتم ردد تولید

مذکور تقسیم د ود ک ه آم اره آزم ون از ن وع آم اره

t

ناخالص داخلی وصفه آن صفر میبادد .بنابراین وصفه

ظاصل میدود.

بهینه برابر ( )5،0،5،0،5،0میبادد.
در روش خود توضیح ب رداری ب ا وصف ه گس ترده

م اسباتی از صدرمطلق مقدار ب رانی بنرجی ،مستر و

برای بررسی وجود یا عدم وجود ،رابطه همجمعی میان

دوالدو ( )-5/43بیشتر است ،پس فرضیه صفر مبنی بر
عدم وجود رابطه بلند مدت رد و وجود رابطه
همجمعی یا رابطه بلند مدت تایید

میدود.

جدول  :4نتیجه بررسی وجود رابطه همجمعی به روش بنرجی ،دوالدو و مستر
آماره م اسباتی

))0/16-5(/)0/015((=-51
0/31

prob

 tآماره

ضریب

0/000

9/5

0/59

لگاریتم مدرف انرژی با یک وصفه

0/441

-0/92

-0/01

لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0/511

-5/4

-0/09

لگاریتم آزاد سازی تجاری

0/001

5

0/54

لگاریتم آزاد سازی تجاری با یک وصفه

0/119

5/1

0/05

لگاریتم انتشار مونوکسید کربن.

0/511

-5

-0/01

لگاریتم انرژی پاک

0/001

5

0/53

لگاریتم انرژی پاک با یک وصفه

0/013

1/5

0/09

لگاریتم ردد تولید ناخالص داخلی

0/031

5/9

5/4

عرض از مبدأ

متغیر مستقل

نام آزمون

prob

آماره م اسباتی

0/509

1/02

عدم خود همبستگی سریالی

0/111

5/11

وجود فرم تبعی مناسب

0/215

0/91

وجود توزیع نرمال

0/151

0/41

همسانی واریانس

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همان طور که نتیجه نشان میدهد ،صدرمطلق آماره
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جدول  :5نتایج تخمین بلند مدت به روش خود توضیح برداری با وصفه گسترده
ضریب

 tآماره

Prob

7/4

1/49

0/000

لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی

LNFDI

0/5

1/9

0/004

لگاریتم آزاد سازی تجاری

LNTL

0/12

4/1

0/005

LNC

0/51

1

0/01

لگاریتم انرژی پاک

LNCCL

0/12

1/4

0/011

لگاریتم ردد تولید ناخالص داخلی

LNRY

0/55

1/11

0/009

متغیر مستقل
عرض از مبدأ

لگاریتم انتشار مونوکسید کربن

نتایج برآورد رابطه بلندمدت
بعد از انجام آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر و
ظدول اطمینان از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها،
رابطه بلند مدت را تخمین میزنیم ،نتایج در جدول ()5
سال چهارم /شماره نهم و دهم /بهار و تابستان 9312

ارائه دده است.

میزان  0/55درصد افزایش یافته است و ضریب
این متغیر معنی دار نیز میبادد بنابراین فرضیه
سوم ت قیق تأیید میدود.
 به دنبال افزایش انرژی پاک  ،مدرف انرژی نیز
افزایش مییابد ،بنابراین در اثر افزایش انرژی
پاک به میزان یک درصد ،مدرف انرژی به میزان

تفسیر نتایج رابطه بلند مدت:
 به دنبال افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی،

 0/12درصد افزایش یافته است و ضریب این
متغیر معنی دار نیز میبادد.

مدرف انرژی نیز افزایش مییابد ،بنابراین در اثر
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان



الگوی تصحیح خطا

50

یک درصد ،مدرف انرژی به میزان  0/5درصد

از  ECMمیتوان جهت تعیین ارتباط کوتاه مدت

افزایش یافته است.بنابراین فرضیه اول ت قیق

متغیرها به مقادیر تعادلی بلند مدت ،استفاده کرد .در

تأیید میدود.

این مدل تغییرات در مدرف انرژی به خطای تعادل

همچنین در اثر افزایش آزاد سازی تجاری به

دوره ی صبل ارتباط داده دده است .روش کار بدین

میزان یک درصد ،مدرف انرژی به میزان 0/12

صورت است که پارامترهای الگوی بلند مدت از طریق

درصد افزایش یافته است .بنابراین فرضیه دوم

روش خود توضیح برداری با وصفه گسترده برآورد

ت قیق تأیید میدود.

میدود ،سپس جمله تد یح خطا که همان خطای

 انتشار مونوکسید کربن بر مدرف انرژی تأثیر

رگرسیون الگوی پایای بلند مدت است با یک وصفه به

مثبت و معنی داری دارد یعنی در اثر افزایش

عنوان یک متغیر توضیح دهنده در الگوی تد یح خطا

انتشار مونوکسید کربن به میزان یک درصد،

مورد استفاده صرار میگیرد .ضریب  ECMسرعت

مدرف انرژی به میزان 0/51درصد افزایش یافته

تعدیل به سمت تعادل را نشان میدهد و انتهار میرود

است .

از نهر عالمتی منفی بادد .با توجه به جدول دماره ،4

 در اثر افزایش ردد تولید ناخالص داخلی(ردد
اصتدادی) به میزان یک درصد ،مدرف انرژی به

ضریب ) ECM(-1معنی دار بوده است.

بررسی رابطه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،انرژی پاک ،آزاد سازی تجاری 21 /...

جدول  :4نتیجه الگوی تد یح خطای برداری
متغیر مستقل

Prob

ضریب

 tآماره

تفاضل لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-0/015

-0/92

0/441

تفاضل لگاریتم آزاد سازی تجاری

-0/091

-5/41

0/511

تفاضل لگاریتم انتشار مونوکسید کربن

0/051

5/15

0/111

تفاضل لگاریتم انرژی پاک

-0/011

-5

0/515

تفاضل لگاریتم ردد تولید ناخالص داخلی

0/091

1/5

0/012

5/4

5/9

5/9

-0/11

-1/1

0/051

عرض از مبدأ
)ECM(-1

0/26

خطا برابر  -0/11دده است که نشان دهنده این است

همزمان

جهانی،

که در هرسال  11درصد ازعدم تعادل در مدرف

م دودیتهای تجاری مالیمتری نسبت به واردات

انرژی تعدیل میدود ،و به کمتر از  1سال زمان نیاز

کاالهای سرمایه ای و واسطه ای اعمال نمایند همچنان

است که اگر دوکی به مدل وارد دود ،رفته رفته اثر آن

که اجرای آزادسازی نباید موجب غفلت از صنایع

دوک از بین برود.

داخلی گردد .اینگونه سیاستها بایستی با اصتداد داخلی

نتیجه گیری

جهت

ظفظ

روابط

اصتداد

به ل اظ ساختاری و مقررات اصتدادی هماهنگ بادد
و موجبات کاهش مدرف انرژی را ایجاد کند .آثار

انرژی مهمترین موضوع و منبع برای ردد

نهایی آزادسازی موفق در افزایش بهره وری ،کارایی،

اصتدادی است .مدرف انرژی یکی از نقشهای اصلی را

استفاده از فناوری های جدید و افزایش صادرات

در ارتقاء ردد اصتدادی بازی میکند .مدرف انرژی در

نسبت به واردات است و این موضوع موجب ارتقاء

ایران نیز در طول سال های گذدته روند پردتابی به

ردد اصتدادی میدود.

خود گرفته است ،هرچند برخی از كاردناسان اصتدادی،

از آنجا که ردد اصتدادی با مدرف انرژی رابطه

این روند پردتاب مدرف انرژی در ایران را نادی از

مثبت دارد و به همراه باال رفتن ردد ،مدرف انرژی

صرار گرفتن در مراظل اولیه توسعه اصتدادی ارزیابی

افزایش مییابد ،لیکن جهت کاهش آلودگی های

میكنند ولی با این ظال ،تداوم این روند در طول چهل

ظاصل از سوختهای فسیلی و همچنین تجدیدناپذیر

سال گذدته را می توان نادی از دالیل دیگری همچون

بودن این گونه منابع و با توجه به وضعیت آب و

عدم سیاستگذاری جامع در ظوزه انرژی كشور دانست .

هوایی ایران و برخورداری اکثر مناطق از تابش آفتاب

به دلیل افزایش روز افزون مدرف انرژی و نیز کاهش

در بیشتر روزهای سال میتوان از انرژی های سبز و نو

مداوم منابع آن در جهان بخدوص در ایران ب ث

نهیر پانل های خوردیدی و توربین های بادی جهت

انرژی و راهکارهای صرفه جویی و استفاده بهینه از آن

تولید برق استفاده کرد و این مزیتی است که در کنار

میتواند نقش مهمی در ظفظ ذخایر انرژی کشور

استفاده از انرژی های پاک بتوان به کاهش آلودگی

دادته بادد.

ظاصل از سوختهای فسیلی و م یط زیست کمک کرد.

با توجه به رابطه مثبتی که آزادسازی تجاری و

کشورهای کمتر توسعه یافته تمامی موجودی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مدرف انرژی در

سرمایه خود را به تولید اختداص میدهند در ظالی که

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در معادله مربوط به مدرف انرژی ضریب تد یح

ایران دارد پیشنهاد میدود که سیاستگذاران اصتدادی
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باید بخشی را به تولید و بخشی را به فعالیتهای کاهش

یادداشتها

.دهنده آلودگی های نادی از تولید اختداص دهند

Organization for Economic Co-operation and
Development
2
Vector Error Correction Model
3
Apergis, N & J E Payne (2011)
4
Menegaki, Angeliki N (2011)
5
Akinlo
6
ARDL
7
Banerjee
8
Dolado
9
Master
10
ECM

پیشنهاد میدود سیاستگذاران بخشی از سیاستهای
مربوط به آزاد سازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم
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