فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

سال سوم ،شمارة  ،6بهار 1394

تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب

مالحظات اقتصاد سیاسی

1

محمد برکان ،2عبدالرسول قاسمی 3و تیمور محمدی

4

تاریخ دریافت1393/09/25 :
تاریخ پذیرش1393/12/22 :

چکیده

نگرانیها در مورد تقاضای باالی انرژی باعث شده دولتها با انگیزههاای
مختلفی مانند بهبود فعالیتهای رقابتی تجاری و صنعتی ،امنیت انرژی،
بهبود محیط زندگی و در نهایت توساع اقتااادی با دنباات اساتفاده
کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند .از آنجا ک مطالعاا تجربای
باار اهتیاات نقا ف اااد در ساارمای گااراریهااا ،رشااد و سیاسااتهااای
زی تمحیطی تأکید داشت اناد ،مطالعا سیاساتهاای انارژی در کناار
اهتیت زی ت محیطی و ژئوپلیتیک ویژه ای ک دارند ،بررسی ارتباط آن
با ف اد چندان خالی از فایده نبوده اسات از ایار رو هادص اصالی ایار
پژوه نیز مطالع تأثیر ف اد بر کارایی انرژی  57کشور منتخب جهان
(شامل کشورهای منتخب  OECDو دارای منابع نفتی غیار  )OECDدر
 .1شناس دیجیتات (10.22051/edp.2016.2460 :)DOI
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتااد دانشگاه عالم طباطبائی (نوی نده م ئوت)

barakan921@atu.ac.ir
 .3استادیار ،دانشکده اقتااد دانشگاه عالم طباطبایی a.ghasemi@atu.ac.ir

 .4دانشیار ،دانشکده اقتااد دانشگاه عالم طباطبایی mohammadi.teymoor@gmail.com

 / 38تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب مالحظات اقتصاد سیاسی

دوره  2002تااا  2011اساات .در تحلیاال پااژوه از رهیافااتساانجی
دادههااای تااابلویی پویااای گااداقل گشااتاورهای تعتاای یافت ا اسااتفاده
کردهای  .نتایج پژوه نشان میدهد ک ف اد ،تأثیر معناادار منفای بار
کارایی انرژی ب هتراه داشت است .با توج ب ایر کا مقولا انارژی از
ماادیق شک ت بازار ب شتار رفت است ،بناابرایر ،دولاتهاا در کناار
مجتوع برناما هاایی کا بارای ارتقاای کاارایی انارژی دنباات دارناد،
میبای ت محدودیتهایی از طریق فضای سیاسی و اجتتاعی جامع بار
نظام بروکراسی اداری تحتیل کنند ،تا مانع سوءاستفاده سیاستتداران و
کارمندان از قدر اداریشان شود .ماونّیت و آزادی ابزارهای رساان ای
و مطبوعا در مطرحکاردن گازار هاا و تخطّایهاا از مقاررا باعاث
میشود ک گروههای مختلف سیاسی برای نظار و افشای ف اد ،انگیزه
و آزادی عتل داشت باشند ک در نهایت ،هزین فرصت وقوع جارای را
افزای خواهد داد ک میتواند اجرای بهتر برناما کاارایی انارژی را با
هتراه داشت باشد.
واژگان کلیدی :ف اد ،اقتااد سیاسی ،شد مارص انرژی.
طبقهبندی .C51 ، K42 ، P28 ، F50:JEL

 .1مقدمه

امروزه در نظام بایرالتللای موضاوع انارژی ،با نقطا ثقال سیاساتهاای منطقا ای و
بیرالتللی ب یاری از اقتاادهای جهان  -ب ویژه اقتاادهای نوظهاور -در م ایر توساع
اقتاادی بدت شده است .ایر اهتیت میتواند از دو منظر کارایی انرژی و زی تمحیطای
مورد توج باشد .بر اساس آخریر گزار آژانس گفاظت محیط زی ت آمریکاا 1،کاربر
دیاک ید ک از مهتتریر گازهای گلخان ای اسات نزدیاک با  60درصاد از آن توساط
منابع انرژی نظیر نفت خام در بخ های صنعتی و گتل و نقل انتشاار ماییاباد کا در
کنار آلودگی های محیطزی ت ،آسیب های بهداشتی ب ویژه در کشورهای در گات توسع
با خود ب هتراه داشت است 2.بر اساس گزار سات  2014بخ برنام زی تمحیطای
)1. United States Environmental Protection Agency (UEP
 .2در ایر رابط ب  http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html#contentمراجعا

کنید.
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سازمان ملل 1در هر سات بی از  3/4میلیون نفر ب علت انتشار آالیندهها جان خاود را
از دست میدهند ک بیر ساتهای  2005تا  2010ایر رق با رشاد  4درصادی روبا رو
بوده است 2.بنابرایر ،تغییرا مارص جهانی انرژی و ساه رو با رشاد آن در راساتای
توسع اقتاادی ،ن تنها برای کشورهای عضو سازمان هتکاری و توسع اقتاادی ،بلکا
برای ب یاری از کشورهای کتتر توسع یافت ب یک م أل تبدیل شده است ،با طاوری
ک سران مارص انرژی اولی از سات 1990تا  2012با رشد 13درصدی روبا رو باوده 3و
ایر انتظار وجود دارد ک در ده های آینده ایر روند ب مقدار قابال مالگظا ای افازای
پیدا کند .ایر نگرانیها در مورد تقاضای باالی انرژی جنب های بیرالتللی برای کااه
آالیندهها (مانند پروتوکل کیوتو) و در کنار آن نیز موجب شکلگیری بحثهایی در مورد
نق بهبود کارایی انرژی در مدیر مارص آن و بررسی عوامال تأثیرگارار بار آن شاده
است (میکتا و مولدر  4.)2005از ایر رو دولتها باا انگیازههاای مختلفای مانناد بهباود
فعالیتهای رقابتی تجاری و صنعتی ،امنیت انارژی ،بهباود محایط زنادگی و در نهایات
5
توسع اقتاادی ب دنبات ارتقای کاارایی انارژی ه اتند (توالنادر و اوتوساون .)2010
کارایی انرژی یکی از اهداص سیاستگراری هار کشاوری باوده و بهباود آن زماانی اتفاا
میافتد ک ب ازای سطح مشخای از فعالیتهای خدماتی تولیدی ،با کاه در ماارص
انرژی (ب عبارتی کاه شد مارص انرژی) هتراه باشد (گقیقت و هتکاران .)1393
توج با موضاوع شاد ماارص انارژی و عوامال ماآثر بار آن توساط ب ایاری از
پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت است .در مطالع صاور گرفتا در ایااال متحاده،
عواملی مانند درآمد سران  ،متوسط قیتت بخ تجاری ،م کونی و گتل و نقل ارتبااط
منفی با شد مارص انرژی کل اقتااد داشت است ،در صاورتی کا شارایط دماایی در
روزهای گرم و سرد سات ک منعکسکننده تقاضاا بارای انارژی اسات ،میاانگیر قیتات
تجاری انرژی تأثیرا ه سو با شد مارص انرژی داشات اسات برن اتیر و هتکااران
6
.)200

)1. United Nation Environment Programme (UNEP

 .2ب  http://www.unep.org/yearbook/2014مراجع کنید.
 .3ب  http://www.eia.gov/beta/internationalمراجع کنید.

4. Miketa & Mulder
5. Thollander& Ottosson
6. Bernstein. et. al.
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از عوامل دیگری ک ب عنوان عوامل تأثیرگرار بر شد مارص انرژی از آنها یادشاده
میتوان ب استانداردهای زندگی (ن بت مخاار گقیقای با کال نیاروی کاار) ،ن ابت
تولیدا صنعتی ب تولید ناخالص داخلی ،متغیر دمایی منعکسکنناده ماارص انارژی و
قیتت انرژی اشاره کرد ک سبک زنادگی ،قیتات و واردا ارتبااط معکوسای باا شاد
مارص انرژی داشت  ،در صورتی ک متغیر دمایی ،ارتباط م تقی را تأییاد نتاوده اسات
1
(تالر .)2011
بررسی مطالعا داخلی در گوزه کارایی انرژی نیاز نشااندهناده تاأثیر متغیرهاایی
مانند سه ارز افزوده بخ خدما (ب عنوان نتاینده تغییارا سااختاری) ،ماارص
انرژی با یک دوره تأخیر ،تولید ناخالص داخلی و نار براباری دالر ،فنااوری اطالعاا و
ارتباطا ( )ICTب عنوان عاملی در جهت ت اریع در روناد تباادت اطالعاا و ت اهیل
مدیریت و افزای کارایی ،قیتات بنازیر و تویاد ناخاالص ساران  ،سااختار اقتااادی و
تغییرا تکنولوژیکی ،متغیر تأخیری شد مارص انرژی بر شد ماارص انارژی اسات
(سیف ( ،)1387ساالری و هتکاران ( ،)1392قاستی و محتدخان اردبیل .)1393
با توج ب گ اسیتهای اجتتاعی و اقتاادی در مورد ماارص انارژی ،کشاورها با
دنبات برنام هایی ب منظور بهین سازی در تولید و مارص انرژی ه اتند و یکای از علال
ناکارآمدی ایر نوع برنام های اقتاادی ،ف اد است .ف اد ک از آن با ساوء اساتفاده از
قدر  ،امکانا و مناصب دولتی در م یر تأمیر منافع اشخاص ،اگزاب و طبقا خاصای
تعبیر میشود ،در ده های گرشت باا ادبیاا مختلفای در زمینا پیامادهای اقتااادی
هتراه بوده است ،اما از ساتهای اخیر مطالعا تجربی ب تاأثیر منفای وجاود ف ااد بار
سیاستگراریهاای بخشای از جتلا صانعتی ،رشاد اقتااادی و سارمای گاراری تأکیاد
داشت اند (خان  2)2006ک از طرفی بر پایداری سیاستهای انرژی تأثیر منفی (افازای
شد مارص انرژی) میگرارد (فردریک اون و سون اون 3)2003باا توجا با اهتیات
موضوع ،در ایر مطالع ب دنباات بررسای تاأثیر ف ااد بار کاارایی انارژی در چاارچوب
مالگظا اقتااد سیاسی ه تی .

1. Thaler
2. Khan
3. Fredriksson & Svensson
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 .2مبانی نظری

ب رغ منافع آشکار و پنهانی ک از افزای کارایی انرژی نایب جامع مایشاود ،بیشاتر
کشورهای در گات توسع  -ب ویژه کشورهای صااگب خخاایر نفتای -اقباات چنادانی در
پیشبرد اهداص افزای کارایی انرژی نداشت اند .شک ت ایر سیاستها ب ویاژه در بخا
خودرو و ساختتان از بخا هاای اصالی ماارصکنناده انارژی ه اتند ،ملتاوستار از
بخ های دیگر است .در مورد اولویت کتتر م ائل انرژی ،نکت مهتای کا وجاود دارد،
ایر است ک نگرانی عتدهای ،میان مارصکنندگان یا بنگاهها برای هزین انارژی ن ابت
با عواماال دیگاار ماننااد نیااروی کااار وجااود ناادارد ک ا پیامااد آن انگیاازه کتتاار باارای
سرمای گراری در بهبود کارایی انرژی خواهد باود .با عناوان نتونا در کشاور اساترالیا
هزین های انرژی  2/5درصد از کل مخار در بخ م کونی 1/6 ،درصد از کال مخاار
در بخ تجاری و کتتر از  3درصد از کل مخار در قالب بخ هاای صانعتی را شاامل
میشود 1.با توج ب ناچیز بودن سه هزین های انارژی ن ابت با هزینا هاای دیگار،
نادیده گرفتر آن از سوی مارصکنندگان چندان دشوار نی ت .چشا پوشای از افازای
کارایی انرژی زمانی پررنگتر میشود ک منافع ناشی از صرف جویی در مارص انارژی باا
هزین های مبادل گردآوری اطالعا و راهانادازی تجهیازا جدیاد با منظاور افازای
بهرهوری ،مقای شود .مطالعا متعددی نشان میدهد ک معیارهای هتچون آسای و
زیبایی ن بت ب کارایی انرژی در طراگی سااختتانهاا ،وساایل و تجهیازا با وسایل
مارصکنندگان تارجیح داده مایشاود .از دیادگاه کاالن و باا درنظار گارفتر مناافع و
هزین های اجتتاعی ،ترویج کارایی انرژی را ب عنوان یک رو مقارون با صارف بارای
مدیریت مارص آن و کتک ب اهداص دیگر سیاستگراری مانند امنیت انارژی و پایاداری
زی تمحیطی ،هتواره مورد توج دولتها  -ب ویژه دولتهای واردکنناده انارژی -باوده
است.
کارایی انرژی معتوالً ب عنوان مشخا ثانوی ای بوده ک هتراه با ویژگیهاای دیگار
یک محاوت عرض میشود .کارایی انرژی ک با هتاراه مشخااا دیگار کااال عرضا
میشود ،ب سبب پاییربودن قیتت انرژی ن بت ب عوامل دیگر مآثر در تولیاد آن کااال
باعث شده یک بازار مجزا و کامل برای کارایی انرژی وجود نداشت و ب شک ت باازار در
کارایی انرژی منجر شود .م أل شک ت بازار را میتاوان از جنبا مادتهاای کاارگزاری
1. Productivity Commission
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مورد بررسی قرار داد .نظری کارگزاری (م ائل تاتی ساز-کارگزار) با توصایف ماهیات
روابط میان عوامل اجرایی و تاتی سازان در طراگی قراردادها یاا توافاقهاا میاان آنهاا،
میپردازد .در ایر قراردادها طرفیر معتوالً برداشتهاای متفااوتی از اهاداص یکادیگر 1و
سطوح مختلف اطالعا  2دارند و بر اساس روابط گقوقی ،کارگزار در ازای دریافت مبلغی
از عامل م ئوت یا تاتی ساز ،اقداماتی را انجام یاا با ارائا کااال یاا خادما مباادر
میورزد (سوارو-کازارا  3.)2016ایر رابط از جنب های مختلف نظام مدنی قابال بررسای
است .برای نتون مارصکنندگان در مقام عامل م ئوت ،پرداختهایی را ب فروشاندگان
بابت کاال یا خدما مایپردازناد ،مالکاان مناازت بارای مقااومساازی خانا هاای خاود،
هزین هایی را ب شرکتهای ساختتانی پرداخت مینتایند و یا یک توری ت ،پرداختی را
ب یک راننده انجام میدهد تا او را اطراص شهر بچرخاند .با ایر گات ،عامل تاتی سااز و
نیروی اجرایی ،گاهی انگیزههای متفاوتی را دنبات میکنند کا با تعاارا اهاداص آنهاا
ن بت ب ه و ناکارایی در سی ت بازار عرض و تقاضای آن اقداما منجر مایشاود .باا
توج ب متفاو بودن سطح دان فنی عامل ارائ دهنده و دریافتکننده خدما  ،متکر
است عاملی برای ایجاد م األ انتخااب معکاوس 4یاا مخااطره اخالقای 5شاود .انتخااب
معکوس زمانی اتفا مایافتاد کا یکای از طارفیر رابطا پای از قارارداد یاا توافاق،
فرصتطلبان عتل نتوده و در صور فرصتطلبی و سوءاستفاده فروشنده ،ف ااد در آن
معامل صور میگیرد .در شرایط مخاطره اخالقای ایار رفتاار فرصات طلبانا  ،پاس از
توافق از سوی یک طرص اتفا میافتد (ک مثات رایج آن در مورد فعالیاتهاای بیتا ای
است ک در آن دارندگان بیت متکر است تال کنند تا دریافتیهای بیشتری را ناشای
از خ ارا ساختگی نایب خود کنند) .از ایر م أل میتوان برای بررسی کارایی انرژی
نیز استفاده کرد .مدت رایج آن در بخ های م کونی و تجاری ،در زمین م أل مآجر و
م تأجر مطرح است .آنها معتوالً اهداص و انگیزههاای گونااگونی در رابطا باا مادیریت
مارص انرژی دنبات میکنند .ب طور معتوت ،م تأجران گاداکثر کاردن کاارایی انارژی
دفاتر یا منازت را ب منظور کاه هزین خدما عتومی دنبات میکنناد .در گاالی کا
مالکان یا ساازندگان مناازت تتایال دارناد هزینا سارمای گاراری خاود را روی وساایل
1. split incentives
2. insufficient and inaccurate information
3. Cuervo-Cazurra
4. adverse selection
5. moral hazard
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م کونی خاص (ارتقای تجهیزا عایقبندی و گرارتی) محدود کنناد .در موقعیاتهاای
ب یاری مالکان م ئوت سرمای گراریهای انرژی ه تند ،در گالی ک م ائوت پرداخات
قبوا هزین های انرژی نی تند .در نتیج  ،م أل شک ت بازار در زمین کاارایی انارژی
شکل میگیرد م أل ای ک در قالب سناریوهای جدوت زیر قابل بررسی است.
جدول  .1بیان ساده سناریو شک ت بازار کارایی انرژی

مارص کننده می تواناد تکنولاوژی مارص کننده نتی تواند تکنولاوژی
مارص انرژی را انتخاب کند.
مارص انرژی را انتخاب کند.

مارص کننده هزین انرژی گالت اوت :م األ کاارایی انارژی گالت دوم :م األ کاارایی انارژی
اتفا میافتد.
اتفا نتیافتد.
را پرداخت میکند.
(تاااتی ساااز و کااارگزار یکاای (کارگزار فرآوری مارص انرژی را
انتخاب و تاتی ساز هزین انرژی
ه تند).
را پرداخت میکند).
مارص کننده هزین انرژی گالاات سااوم :م ااأل کااارایی و گالت چهارم :م أل مارص انرژی
اتفا میافتد.
مارص انرژی ر میدهد.
را پرداخت نتیکند.
مأخرT’Serclaes .(2007). :

سناریوی نخ ت ،زمانی اتقا میافتد ک مقام تاتی ساز و کارگزار هویات یک اانی
داشت باشند .در گالت دوم ،م ئوت و کاارگزار افاراد مختلفای ه اتند با طاوری کا
کارگزار کاال را پیشنهاد میدهد (خان برای زندگی یا محیط تجااری) و در مقابال ،مقاام
تاتی ساز (م تأجر) پرداختهایی را با عنوان اجاره در مقابال آن متقبال مایشاود .در
ایر سناریو ،م أل شک ت بازار کارایی انرژی اتفا میافتد چراک مالک (کارگزار) های
انگیزهای برای پیشنهاد دادن کاالیی ک کارایی انارژی را تضاتیر کناد ،نادارد .در ایار
گالت ،م تأجر تکنولوژی مارص انرژی واگد یا اداره را انتخاب نتیکند و تنها موظف ب
پرداخت هزین آن است در گقیقت مالک ،دغدغ هزین های انارژی با علات اساتفاده
ناکارآمد از آن را نخواهد داشت ک ایر وضعیت در جهان اماروز رایاج اسات و مالاک از
میان گزین های ارزان ،فناوری انرژی را انتخاب خواهد کرد ک روی کارایی انارژی تاأثیر
منفی میگرارد .گالت بعدی ک ب ندر ر میدهد ،افراد (م تأجران) ک فناوریهاای
انرژی را انتخاب میکنند ،قبوا انرژی را پرداخت نتیکنند .از ایر رو مالکان نظارتی بر
چگونگی وسایل و لوازم مارصکننده انارژی کا توساط م اتأجر خریاداری و اساتفاده
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میشود ،ندارند بنابرایر ،در کنار م أل کاارایی ،باا چاال ماارص انارژی نیاز روبا رو
خواهد شد .سناریوی آخر مارصکننده انرژی ن فناوری مارص انارژی را انتخااب و نا
هزین مارص انرژی را میپردازد ،از ایر رو مالک انگیزههایی را در مدیریت انرژی دنباات
خواهد کرد ،بنابرایر ،تال میکند هزین های آن را بهین کند اما باا ایار گاات ،چاون
مارصکننده ب طور م تقی با هزین ها درگیر نی ات انگیازهای بارای کااه ماارص
1
انرژی ندارد (گورمر .)2014
بنابرایر ،در ایر وضعیت شک ت بازار ،دولت وارد میشود .ایر ورود با منافع مختلف،
هرچند ب اگتتات زیاد محدودیتهایی برای عوامل اقتاادی ایجاد میکند با ایر وجاود
میتواند ب منزل بهبود راهگل دوم در عتلکرد اقتاادی تلقی شود .اهتیت برخی از ایار
مداخال دولت ،مربوط ب اطالعا نامتقارن اقتاادی و وجود اثرا جاانبی منفای کا
جامع را درگیر میکند ،است ک از ایر جنب ایجاد ایرگون محدودیتها برای عتلکارد
اقتاادی سودمند و ضروری است .هرچند مداخل دولت ،میتواند انگیزههاای الزم بارای
سرعت بخشیدن ب ورود فناوریهای جدید در راستای ارتقاای کاارایی انارژی را فاراه
2
نتاید ،اما مثبت بودن پیامدهای مداخل دولت در گرو اقتاااد سیاسای مادیریت رانات
است .شرایط ایدهآت و بهتر برای یک جامع  ،ایر است ک ماداخال ساازماندهی شاده،
بدون هی ف ادی باشد اما با ایر گات چندان واقعبینان نی ت ک مداخال و مناافعی
را ک ب دنبات آن ایجاد میشود ،فاقد هر گون هزین های رانتجویان تلقی نتود .از ایار
رو رشوه و فشار گروههای البی ب بروکراسی اداری برای تضعیف برنام های دولتای (کا
ب منزل باالرفتر هزین های رانت جویی است) شکل میگیارد (اساتیگلیتز  3.)1996در
کنار آن ،بروکرا ها (نیروهای اجرایی) میبای ت ایر انگیزه را داشت باشاند تاا در ازای
دریافت م تقیتی ،رانت را ایجاد یا موانع را کاه دهند .با توج ب آنک ایار بخا از
تعامال  ،غیرقانونی است ،نیروهای اجرایی میبای ت هزین فرصت کتای بارای گرفتاار
شدن در ایر روابط لحاظ کنند .ایر ب ایر معناست ک بروکرا ها زماانی وارد تعاامال
غیراخالقی میشوند ک درآمدشان پاییر و در کنار آن ری ک آشکار شدن تخلف آنهاا و
نیز اگتتات مجازا و از دست دادن شغلشان ک باشد (خان .)2006

1. Gorman
2. Political economy of rent management
3. Stiglitz
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با توج ب ایر مقدم  ،در ایر پژوه تأثیر ف اد بار کاارایی انارژی را در چاارچوب
مدلهای کارگزاری بر اساس پیشنهاد رابر کلیتگارد ( ،)1988بررسی کردهایا  .نخ ات
فرا میکنی  ،مقام م ئوت (تااتی سااز) 1مقرراتای را تنظای کارده و در ایار راساتا
بازوهای اجرایی (کارگزار) 2را ب خدمت میگیرد تا بر اجارای آن نظاار داشات باشاد.
ف اد در ایر وضعیت زمانی اتفا میافتد کا شاخص ساومی (متقاضای) 3مناافع گاره
خورده با اقدام کارگزار داشت باشد .بنابرایر ،بدون اطاالع واگاد تااتی سااز ،پرداخات
پولی را پیشنهاد میدهد .در عل اقتااد ،م ائل کارفرماا-کاارگزار از اواخار دها 1970
ب طور جدی مورد توج قرار گرفت است اما توسع آن در زمین ف ااد چنادان قادیتی
نی ت .عدم تقارن اطالعا و نقص موجود در برنام های تنظیتی 4با عناوان دو عامال
اساسی در شکلگیری قدر کارگزاران تلقی میشود .متکر اسات ایار عامال کاارگزار،
یک نق محض در گردآوری و در اختیار داشتر اطالعا داشات باشاد .در ایار ماورد،
قدر او از توانایی در دستکاری اطالعا ناشی میشود .بیشتر دستورا اجرایای مانناد
اجرای مقررا  ،اجرای مالیا ها و برخی سیاستها میتوانند چنایر پیامادی با هتاراه
داشت باشند .گالت دیگر ایر است ک عامل م ئوت ب رغ قدر کنترلی ک دارد ،یاک
سری م ئولیتهای متعدد برای عامل اجرایی لحاظ کرده و ایر امکان را ب او مایدهاد
ک سازوکار ویژ های را در برقراری ارتباط با افراد (مقاضایان) در پای گیرناد .ف ااد در
سطح باالی بروکراسی از قبیل طراگی سیاستها و ارائ خدما عتاومی در ایار گالات
قرار میگیرد .متکر است بروکرا هدص بلندپروازان ای مانند ارائ تتام خدما عتاومی
ب هت مردم یا افزای درآمد آنها داشت باشد ک اجرای آن م تلزم واگراری یک سری
م ئولیتها ب کارگزاران برای اجرای آن است .یک گالت دیگر در مدت کاارگزاری ایار
است ک واگد تاتی ساز تتام قدر خود را ب کارگزار منتقل میکند .در ایر وضاعیت،
کارگزار هتانند یک انحاارگر شخای عتل خواهد کارد و ضاوابط و دساتورالعتلهاای
فعالیت های اقتاادی معیر نخواهد بود .ب ات با ماهیات رابطا کاارگزاری و سااختار
اطالعا  ،ف اد ب دو شکل تبانی 5و اجباری 6صور میگیرد .ب عنوان مثات ،اگر فارا
شود واگد تاتی ساز سیاست کنترت آلودگی را دنبات میکند و عامل کارگزار مایتواناد
1. Principal
2. Agent
3. Client
4. Informational asymmetry and contractual incompleteness
5. Collusion
6. Extortion
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در نق بازرس ،سطح تولید آالیندههای بنگاهها را (در قیاس با شااخصهاای اساتاندار)
گزار دهد ،تبانی در ایر وضعیت ب ایر شکل اتفا میافتاد کا ایار عامال اجرایای
رشوههایی از بنگاههای منتشرکننده آالینده دریافت میکند تا گازار هاای نا چنادان
درستی را از فعالیت آنها ارائ نتاید .گات ،چنانچ عامل کارگزاری ب واساط تواناایی در
ارائ گزار های غلط در آالیندگی بنگاهها و تهدید ب آن ،رشوه دریافت نتاید ،ف ااد از
نوع اجباری صور میگیرد .در شکل اجبار بر خالص تبانی ،افرادی ک در گات پرداخات
رشوه ه تند ،ب دنبات تحریف اطالعا درست نبودهاند .البت گالت بیر دو وضعیت باال
ه وجود دارد .ب عنوان نتون یک واگد تولیدی ک تخطی در انتشار آالینادههاا نکارده
است ،نیاز ب دریافت مجوز برای اهداص سارمای گاراری خاود از بروکراسای گااک دارد.
متکر است عامل کارگزار ب جای تهدید ارائ گزار غلط درباره تولید آالینادههاای آن
بنگاه ،فرآیند ارائ جواز برای آن را با تأخیر هتراه کند .در گقیقات ،انگیازهای کا ایار
وضعیت یعنی وجود مقررا دست و پاگیر برای پرداخت رشوه از ساوی بنگااه را شاکل
میدهد ،شبی ب گالت اجبااری رشاوه اسات .از ایار رو متقاضای مجباور اسات رشاوه
پرداخت نتاید تا کار سریعتر انجام شود .نکت مهتی کا بایاد بادان توجا کارد ،آن
است ک ف اد چ ب صور تبانی و چ ب صور اجباری باشد ،موجب انحراص از اهاداص
اصلی برنام ریزی شده ،خواهد شد چرا ک وقتی متقاضی گتای با طاور ناخواسات وارد
عرص تخلفا شود ،در ادام انگیزه و تشویقی در وی ایجاد خواهد شد ک اهاداص خاود
را با دور زدن قانون دنبات کند .جنب دیگری ک در مادتهاای کاارگزاری اهتیات دارد،
ایر است ک اگرچ تأثیر ف اد روی تخایص منابع و ب دنبات آن ،طراگی برناما هاایی
برای مبارزه با آن توج زیادی را ب خود جلب کرده ،اما ب نقا سااختار ساازمانی 1باا
توج ب هتپوشانی روابط در شکلدهی ف اد کتتر پرداخت شده است .در ایر چارچوب
سازمانی فرا مایشاود گروهای از افاراد (متقاضایان) انگیازه گضاور در یاک فعالیات
غیرقانونی را دارند .منافع شخای ناشی از ایر اقدام برای آنها با انادازه  xخواهاد باود.
مجازا آن ه در صور شناسایی شدن ب میزان  Fخواهد بود .گات ،چنانچ اگتتاات
شناسایی شدن متقاضی  Zبا  pدرنظر گرفت شود ،او در صورتی وارد فعالیت غیرقاانونی و
رشوه میشود ک رابط زیر برقرار شود:

1. Organizational structures
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در سادهتریر چارچوب سازمانی ،افراد (متقاضیان) توسط عامل کارگزاری (ماأموران)
میتوانند رصد شوند .ب بیان دیگر ،عامل کارگزار ب صور نیابتی از سوی مقام م ائوت
هتانند نتودار زیر م ئوت نظار و تهی گزار بر عتلکرد افراد (متقاضیان) ه تند .در
ایر نتودار ،جهت رو ب پاییر فرایند نظار عامال اجرایای و جهات رو با بااال فرایناد
گزار عامل ب مقام م ئوت را نشان میدهد.

نمودار  .1بیان ساده شکلگیری ف اد در قالب رشوهدهی
مأخرMishra, A. (2006) :

تف یری ک در ایر سناریو دنبات میشود ،ایر است ک گروههایی از افراد ه تند ک
ب عنوان کارآفریر برای انجاام پاروژههاای خاود با بروکارا هاا (کاارگزاران) مراجعا
میکنند .گات ،متکر است مأموران ب دریافت رشوه در مقابل واگراری امتیاازا اقادام
نتوده و یا ایر ک متکر است پروژههای ایر کارآفرینان با هزین هاای اجتتااعی بااالیی
هتراه باشد ،در نتیج  ،خواهان پرداخت رشاوه شاوند .گاات ،مقاام م ائوت باا مشاکل
چگونگی طراگی سازوکار انگیزشی برای مدیر شرایط افراد و کارگزاران روب رو باوده و
ایر ب ایر معناست ک مقام م ئوت توانایی تاشخیص و تتیاز درست میازان ریاا ک
با کارگزار و افراد را ندارند و با وضعیت انتخاب نام اعد (معکوس )روب روست.
1
انگیزههای ف اد کارگزاران و متقاضیان ب فرآیند تعییر رشوه یاا قادر چانا زنای
طرفیر واب ت است .اگر عامال کاارگزاری از قادر چانا زنای کااملی برخاوردار باشاد
1. bargaining power
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میتواند ب اندازه  Fاز فرد رشوه طلب کند و هزین قابل توجهی بر فرد تحتیال نتایاد و
اگتتات زمیرگیر شدن رشوه از سوی متقاضیان گداکثر خواهاد باود .در نقطا مقابال،
چنانچ متقاضیان یا کارآفرینان از قدر مراکره کاملی برخوردار باشند ،هزین پرداخات
رشوه از سوی آنها گداقل خواهد بود ک ب ندر در عال واقع اتفا میافتد .ب ایاری از
پژوهشگران معتقدند ک آنچ در عتل در فرآیند رشوه ر مایدهاد ،با صاور گالات
میانهای از قدر چان زنی ه تراز طرفیر یا هتان تعادت نا  1است .در ایرصور تنهاا
زمانی فرد  Zتخلف میکند ک نامعادل زیر برقرار شود:
بر ایر اساس ،کارآفرینان با در نظرگرفتر قدر چان زنی در شرایط ف ادی ب انادازه
 F/2رشوه پرداخت میکنند .با فرا ایر ک میزان رشوه مأموران دلبخواهی نباوده و در
قرار داشت باشد .چنانچ سازوکار پادا  Rبرای گزار درست کاارگزار
بازه
در نظرگرفت شود ،ایر امتیاز را برای او ب وجود میآورد کا گتای در صاور شک ات
مراکرا با افراد جایزه  Rب دلیل گازار صاادقان تخلفاا دریافات نتایاد .بناابرایر،
میتوان گفت گتی اگر پرداخت جایزه عتلکرد درست در قاوانیر را ضاتانت نکناد ،اماا
موجب خواهد شد ک مراکرا رشوهای میان طرفیر هزین بیشتری داشت باشد .پادا
باالتر ،رشوه باالتری ه میخواهد .طبق تعادت نا فرد مجباور اسات (F+R)/2 ،رشاوه
پرداخت نتاید و شرط ایر ک وارد اقداما غیرقانونی شوند ،ب صور زیر خواهد بود:
و اگر  Rب مقدار قابل توجهی از  x/pکتتر باشد ،چون می بای ت  F>x/pباشد ،بنابرایر،
 R<Fشده ،امکان بروز ف اد افزای مییابد (میشاا  2.)2006یکای از کاربردهاای مادت
رشوهدهی ،بر اساس راه گل اشتاکلبرگ 3است ک از آن ب عنوان بازی غیرمشاارکتی دو
مرگل ای نیز یاد میشود ک تعاامال میاان گاروه هاای مختلاف نظیار دولات و بخا
خاوصی را توضیح میدهد .ب ایر صاور کا در مرگلا اوت گاروه هاای البای بخا
خاوصی ب عنوان رهبر برنام رشوهای را ب دولت پیشنهاد داده و در مرگل دوم دولات
ب عنوان پیرو براساس دریافتیهایی ک داشت اند ،تخطّیهایی در زمین برنام های خاود
انجام میدهد .در ادام بر اساس چارچوب کار فردریک ون و هتکاران ( 4)2004شارایط
1. Nash equilibrium
2. Mishra
3. Stackelberg solution
4. Fredriksson, et. al.
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ف ادی میان دولت و بخ خاوصی در خاوص برنام کارایی انرژی پرداخت میشاود.
پی فراهایی ک در ایر راستا وجود دارد از ایر قرار است ک یک ساری اقتااادهایی
ه تند ک در آنها کاالی  Qمتأثر از نهادهای نیروی کار ( ،)Lسارمای ( )Kو انارژی ()θ
تولید و در قیتت واگد عرض میکنند .دوم ،بازدهی ثابت ن ابت با مقیااس و فاروا
تابع تولید بر قرار است (مقعر ن بت ب افزای نهاده ها) .ساوم ،انارژی در قیتات  pبا
واگدهای تولیدی عرض میشود و عرضا نیاروی کاار و سارمای در ساطح بایرالتللای
غیرقابل تحرک ه تند .چهارم ،طبق فرا گداکثرسازی سود بنگاهها خواهی داشت:
()1
 αیا ن بت انرژی ب سرمای بوده ک در سیاستهای زی تمحیطی دولت تنظای
میشود و از آنجا ک مقدار سرمای در هر کشوری ثابت است α ،مارص تجتیعای انارژی
را نشان میدهد ک ب نوعی شد مارص انرژی در تولید ه نامیده میشود.

()2

هر یک از نهادهها تا جایی استفاده میشوند ک ارز تولید نهایی یا تولید نهایی آنها
برابر نر بهای آنها شود .با در نظر گرفتر مشاتق مرتبا اوت انارژی تاا جاایی اساتفاده
میشود ک
باشد .گات ،فرا مهتی ک در اینجا در نظر گرفت میشود ،ایر اسات
ک ب علت محدودیتهای اعتات شده در مارص انرژی ،بنگاهها مجبورند کتتر از شرایط
رقابت کامل از نهاده انرژی استفاده کنند .تولید نهایی سارمای
 ،انارژی و
نیروی کار خواهد بود و با توج ب فروا تولیاد ،ایار تولیادا نهاایی شایب نزولای
خواهد داشت:
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پنج  ،افراد جامع در کنار دولت ،ب س دست صاگبان سرمای ( ،)Kنیروی کاار ()L
و مارصکنندگان ( )Bsتق ی میشوند ک اندازه مارصکنندگان از بقیا بیشاتر اسات،
تتام افراد از مارص کاالی  Qمطلوبیت ک ب میکنند ،با ایر تفاو ک مارصکنندگان
ب سبب آالیندگی  Qیک زیانی  D=θناشی از ماارص نهااده انارژی بنگااههاا متحتال
میشوند:
()3

()6

()3
شش  ،فرا بعدی ایر است ک درآمد هر یک از مارصکنندگان  Ysبرونزا بوده و ب
فرآیند تولید  Qواب ت نی ت .در گالی ک عایدی نیروی کار و سرمای ب تولید در واقاع
ارز تولید نهایی آنها مربوط بوده و چون دولتها برنام زی تمحیطی مدیریت انارژی
را دنبات میکنند از ایر رو نهاده انرژی برای بنگاهها کتتر از شرایط بهینا آن اساتخدام

()7

در
شده وθدستوری تعییر میشود 1.از ایر رو انگیازههاای غیرقاانونی رشاوه
میان گروههای البی صاگبان سرمای و نیروی کار شکل میگیرد تا برنام انرژی دولت را
تقلیل دهند .ب طور طبیعی ،هرچ البیها بزرگتر باشند ،هزین های هتاهنگی ( )λiبارای
برنام رشوهای آنها نیز بیشتر خواهد بود .در ایر وضعیت ،منافع س گاروه با قارار زیار
خواهد بود:
()4

و فرا پایانی ایر است ک منافع دولت عالوه بر ایر ک از منافع تاک تاک افاراد شاکل
میگیرد ،متکر است تحت تأثیر انگیزههای ف ادی بروکرا ها ( )aقرار داشات باشاد (a
پارامتر وزنی ن بت اهداص رفاهی اجتتاعی دولت ب دریافت رشوه و بزرگتر م اوی صفر
بوده ک هرچ  aکوچکتر باشد ،سطح ف اد بیشتری را نشان میدهد).
()5
در نهایت با توج ب فروا باال α ،کا در عتال شاکل مایگیارد (* ،)αبار اسااس
چارچوب بازی دومرگل ای ک پیشتر اشاره شد ،تعییر میشود .چاون گاروههاای البای
 .1در ایر وضعیت برای مشتق سود ن بت ب

،

صفر میشود.

()8
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بخ خاوصی نق رهبر را دارند ،بنابرایر ،واکان
تعادلی* αهتانند رابط  6مد نظر قرار میدهند:

یاا مطلوبیات دولات را در تعیایر

()6

()6

()7

و طبق رابط  ، 6مطلوبیت خود را ن بت ب برنام انرژی گاداکثر مایکنناد .گاات،
چنانچ ایر مشتق مرتب اوت
را در رابط ( 5تابع مطلوبیات
دولت) قرار دهی  ،خواهی داشت:
()7
گات ،چنانچ مشتقا منافع هر یک از گروهها ن بت ب
قرار دهی  ،در آن صور :

(رابط  )8را در رابط 7

()8

()9

()8

و در نهایت ب کتک رابط  ،9بر گرفت از تعاادت اشاتاکلبرگ و ویژگای مشاتقپاریری،
تأثیر ف اد را بر برنام کارایی انرژی میتوان نشان داد:
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()10

منفای اسات ،بناابرایر ،ک ار منفای
و
با توج ب فروا مدت چون
میشود ،ب ایر معنی ک هرچ ف اد بیشتر شود ( aکتتر) باعث میشود برناما انارژی
دولت کاه یابد ،ب بیان دیگر ،شد مارص انرژی افزای پیدا کند.
 .3روششناسی پژوهش

رگرسیون با اجزای خطای پویا هنگامی مطرح است ک متغیر واب ت وقف داری در میاان
رگرسکنندهها گضور داشت باشد ،یعنی:
()11
ک در آن:
= متغیر واب ت ،
= ماتریس  kبردار از رگرسورها،
= جزءخطا،
= بردار ضریب رگرسورها و
 = .تأثیر ویژه مقطعی (تاادفی و ثابت) است.
مقاطع مختلف مدت را کا در زماانهاای
هتچنیر،
مشاهده شدهاند ،نشان میدهد.
مشکل اساسی ک در برآورد ایر مدت وجود دارد ،ایر است ک وقف متغیر واب ت در
ستت راست با جزء خطا هتب ت است .ب سبب ایر مشکل برآوردکنناده  OLSو GLS
تور دار و ناسازگار میشوند .یکی از راههای معتوت برای گل ایار مشاکل یاک مرتبا

()14
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تفاضلگیری از رابط اصلی برای گرص تأثیرا مقطعی و سپس استفاده از برآوردکنناده
 GMM1است .تفاضل مرتب اوت ایر تاریح ب صور زیر است:
()12
برآورد  GMMکارا از ایر رابط در گالت متاداوت ،شاتار مختلفای از ابزارهاا شاامل
وقف متغیر واب ت و سطوح متغیرهای درونزا (از پی تعییر شده) قابل دسترس در هر
دوره را استفاده خواهد کرد .استفاده از وقف متغیرهای واب ت ب عنوان ابزار ب برخای از
محدودیتهای کوواران ی بر روی و نیاز دارد .ایر محدودیت ها ب تعاداد شارایط

گشتاوری اشاره دارد ک ب وسیل برآوردکننده  GMMبر رابط تفاضلی وضاع مایشاود.
اگر وقف های متغیر واب ت و سطوح متغیرهای برونزا ب عناوان ابازار در رابطا تفاضالی
بهکااار ببااری  ،آنگاااه در نخ ااتیر دوره در دسترساای یعناای
و
و ،
ابزارهای معتبری میشوند .از آنجا ک
هتچنیر

،

با

با

ناهتب ات ولای باا

متغیرهای ابزاری ک برای دوره

هتب ت  ،ولی با

ناهتب ت بوده،

هتب ات اسات ،با طاور مشااب

ام ب دست میآید ،عبار است از:

()13
با ادام دادن ایر رو میتوان مجتوع ای از ابزارهای از پی تعیایرشاده را بارای
مقاطع با استفاده از وقف های متغیر واب ت و متغیرهای توضیحی شکل داد:
()14

)14

بنابرایر ،عالوه بر شرایط گشتاوری اولی  ،شرایط گشتاوری ثانوی با شاروط ایار کا
نخ ت ،برای تتام ها هتب تگی پیاپی در اجزای خطا وجاود نادارد و دوم ،متغیرهاای
توضیحی ب صور ضعیف برونزا خواهند بود:
()15
1. Generalized Method of Moments
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با پی ضرب

در رابط تفاضلی داری :

()16
با انجام  GLSبر روی رابط باال برآورد سازگار اولی ب دست میآید ،اما برآوردکنناده
بهین دومرگل ای  GMMبرای و با استفاده از محدودیتهای گشتاوری باال بدیر
شکل خواهد بود:
()17
ک در آن،

یک ماتریس وزندهنده بوده و رابط تفاضلی ب صور زیر خواهد شد:

()18
و

برابر است با:

()19

ایر ماتریس وزنی در گقیقت ماتری ی است کا در بارآورد یاک مرگلا ای گاداقل
میشود .با استفاده از اجزای خطای ب دست آمده از بارآورد
گشتاور تعتی یافت استفاده 
یک مرگل ای میتوان ماتریس وزنی دیگری ب صور زیر نوشت:
()20
ک هتان ماتریس وزنی برآورد دو مرگل ای خواهد بود فق مجیدی و ابراهیتی (.)1393
ایر برآوردکننده  GMMب دو صور مدتهای  GMMآرالنو -بوند 1تفاضال مرتبا اوت

1. Arrelano & Bond
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(نتای دادهشده در باال) و مدت آرالنو -باور /بلونادت -بوناد 1در نظار گرفتا مایشاود.
گالت دوم با ارائ تغییراتی در رو  GMMتفاضلی مرتب اوت GMM ،تعامادی را ارائا
میدهد .تفاو ایر دو شیوه بر اساس روشی است ک تأثیرا فردی 2در مادت گنجاناده
میشود .در گالت آرالناو -بوناد از تفاضال 3و در گالات آرالناو -بااور /بلونادت -بوناد از
اختالص از تعامد 4استفاده میشود .هتچنیر ،در اولی از تتام وقف های موجود ب عناوان
متغیر ابزاری استفاده شده ،در صورتی ک در دومی از سطوح وقفا دار با عناوان متغیار
ابزاری استفاده میشود .هرچند رو آرالنو -بوند ن بت ب آرالناو -بااور/بلونادت -بوناد
شهر بیشتری دارد ،اما رو دومای ن ابت با اولای برآوردهاای کااراتری با دسات
می دهد (ندیری و محتدی .)1390ویندمیجر ( 5)2005معتقد است ک در مدتهاای باا
گج مشاهدا محدود ،برآورد انحراص معیار برآوردکننده  GMMدر رابطا باا ماترسای
وزنی  Zاریب خواهد شد .او برای تاحیح ایر مشکل از ب ط تیلور با شارط گشاتاورهای
خطی برای تاحیح واریانس  GMMاستفاده کرد (بالتاجی  6)2005ک ب صور رابطا
زیر است:
()21
بااا توجاا باا هاا ب ااتگی
(،

بااا

(،

بااا فاارا

)و

) ،چون واریانس ایار بارآورد دو مرگلا ای در نتونا هاای

کوچک اریبدار بوده ،بنابرایر ،میتوان ب کتک ب اط تیلاور در رابطا باا گشاتاورهای
7
خطی ،واریانس برآوردکننده را تعدیل کرد (ویندمیجر :)2005
()22
()23
1. Arrelano & Bover / Blundell & Bond
2. Indivisual Effect
3. Differencing
4. Orthogonal Deviations
5 Windmeijer
6. Baltagi

 D .7ب طور کلی در تقریب سری مرتب اوت تیلور ،مشتق ب ط پارامتر
وزن دهنده  Wن بت ب ترانهاده

است.

گاوت

در شارایط گضاور مااتریس
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گفتنیاست ب برآورد گاداقل گشاتاور تعتای یافتا در ایار وضاعیت ،برآوردکنناده
استحکام یافت  1گفت میشود.
 .4تصریح الگوی پژوهش ،جامعه آماری و شیوه گردآوری دادهها
()24
ک در آن:




زمان و کشورها بوده،

= کل مارص اولیا انارژی با ازای تولیاد ناخاالص داخلای

2

(بیتییو 3بر دالر سات  2005بر گ ب برابری قدر خرید)،

= ایر معیار از ماب التفاو  10از شاخص ادراک ف اادی با دسات

میآید ک وضعیت ف اد گاک در هر کشور را نشان میدهد.

4

= متغیر میازان واب اتگی با واردا انارژی کا از لگااریت



طبیعی ن بت تولید ب مارص انرژی اولی محاسب میشود.

5



= متغیر اگت اب ،درج روز انارژی کا از تلفیاق متغیار

درج روز گرمایی (مابا التفااو دماای مرجاع  65درجا فارنهایات از دماای
روزهای سرد سات) و درج روز سرمایی( 6ماب التفاو دما در روزهای گرم ساات
7
از دمای مرجع  65درج فارنهایت) ب دست میآید.
= متغیر استانداردهای زنادگی کا از ن ابت طارص مخاار

گقیقی تولیاد ناخاالص داخلای (بار گ اب براباری قادر خریاد دالر )2005
8
محاسب میشود.
1. Wc- robust estimator

 .2برای مطالع بیشتر ب  http://www.eia.gov :مراجع کنید.
 .3یکی از واگدهای اندازهگیری دماست و مقدار گرارتی است ک دمای یک پوند آب را یک درجا فارنهایات بااال
ببرد و پوند برابر  453/69243گرم است.
 .4برای مطالع بیشتر ب  http://www.transparency.org :مراجع کنید.

5. Heating degree day
6. Cooling degree day
7. A global degree days database for energy-related applications-King Abdullah Petroleum
Studies and Research Center (KAPSARC),2015
 .8برای مطالع بیشتر ب  http://data-planet.libguides.com/PennWorldTables :مراجع کنید.
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جدول  .2توصیف آماری متغیرهای پژوه
متغیرها

توصیف

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

Energy intensity

شد مارص انرژی

570

12588/78

11853/01

Corruption
Energy imported

ف اد

واردا انرژی

570
570

4/848596

-0/1043917

2/476705

1/331738

Energy degree day

درج روز انرژی

570

25063/55

8586/485

Standard of living

استاندارد زندگی

570

42134/23

26419/98

مأخر :یافت های ایر پژوه .

جامع آماری مورد اساتفاده شاامل کشاورهای منتخاب ( OECDاساترالیا ،اتاری ،
بلژیک ،کانادا ،شیلی ،جتهوری چک ،دانتارک ،استونی ،فنالناد ،فران ا  ،آلتاان ،یوناان،
مجارستان ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپر ،کره جناوبی ،مکزیاک ،هلناد ،نیوزلناد ،ناروژ ،له اتان،
پرتغات ،اسلواکی ،اسلونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیا  ،بریتانیاا و آمریکاا) و منتخاب
کشورهای غیر  OECDدارای خخایر نفتی (ایران ،انگوال ،اکوادور ،عرا  ،کویات ،نیجریا ،
عرب تان سعودی ،ونزوئال ،برزیل ،آرژانتیر ،کلتبیا ،پرو ،آخربایجاان ،قزاق اتان ،روماانی،
روسی  ،اوکرایر ،مار ،چیر ،اندونزی ،مالزی ،هند ،عتان ،تایلند ،ویتنام و یتر) در دوره
 2002تا  2011است.
شیوه گردآوری اطالعا در ایر پژوه کتابخان ای و مراجعا با اساناد ،مادارک و
وبسایتهای معتبر آماری است.
 .5نتایج

پی از آن ک نتایج برآورد را ماورد بررسای قارار دهای  ،بررسای اعتباار برآوردکنناده
اهتیت دارد .نخ تیر نکت در مورد دادهای تابلویی بحث مانایی 1متغیرهاست .در جدوت
 3نتایج بررسی متغیرهاای مادت را ارائا کارده ایا  .مطالعا ماناایی متغیرهاا از ایجااد
رگرسیون کاخب 2ک موجب غیرقابل اعتتاد بودن ضرایب میشود ،جلوگیری میکند .در
ایر پژوه با توج ب ک بودن دوره زمانی بررسی مانایی متغیرها ضروری نی ات ،اماا
با ایر گات ،بررسی وجود مانایی متغیرها و ه انباشتگی مادت ،بایفایاده نی ات .نتاایج
1. Stationary
2. Spurious
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آماره  tتعدیلشده در آزمون لویر –لیر-چو 1هتچنیر ،آماره  zدر آزمون ای  -پ اران-
شیر 2نشان دهنده رد فرا صفر وجود ریش واگد در مدت یا با عباارتی تأییاد وجاود
مانایی متغیرهای پژوه ه تند.
جدول  .3بررسی مانایی متغیرهای مدت

متغیر

Standard of
living

Energy degree
day

Energy
imported

Corruption

Energy
intensity

***-4/8691

***-6/9627

*-1/4669

***-10/0972

***-6/4154

لویر -لیر چو

***-4/6471

***-7/7607

***-4/2745

*-1/5597

***-3/7066

ای  -پ ران -شیر

معنی معناداری در سطح 10درصد،

آزمون
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معنی معناداری در سطح  5درصد،
معناداری در سطح  1درصد.

نکت بعدی ،بررسی ه انباشتگی مدت است اهتیت آن ب ایر دلیل است ک چنانچ
برخی متغیرهای مانا و برخی دیگر نامانا باشند ،با بروز رگرسیون کاخب اعتباار بارآورد از
بیر رفت  ،بنابرایر ،از آزمون ه انباشتگی استفاده میشود تا پاس از اطتیناان از وجاود
رابط بلندمد برآوردها قابل استناد شوند .یکی از آزمونهایی ک در ایر زمین استفاده
می شود ،آزمون کائو 3است ک در آن پس از برآورد مدت ،ب کتک آماره دیکای فاولر4باا
توزیع نرمات میانگیر صفر و واریانس یک ،فرا صفر مبنای بار
را ماورد آزماون
قرار میدهد ک در آن ،ضریب رگرسیون پ اتاند بلندماد  ،روی وقفا پ اتاندهای
گاصل از برآورد مدت ب دست میآید .نتیج ایر آزمون هتانطور ک در جدوت  4نشاان
دادهای  ،نشان دهنده معنادار شدن ایر آماره (
) و وجود ه انباشتگی در مدت بوده
و ب ایر معناست ک برآورد پانال باا مشاکلی از نظار ماناایی و اگتتاات پدیادار شادن
رگرسیون کاخب روب رو نی ت .نکت بعدی ب تعییر اعتبار متغیرهای ابازاری پانالهاای
1. Levin-Lin-Chu
2. Im-Pesaran-Shin
3. Kao
4.
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پویا مرتبط است .در واقع ،وقتی متغیرهای توضیحی مادت باا جتلا خطاا ها ب اتگی
داشت باشند ،ب جای آنها از متغیر ابزاری استفاده میشود .مه تاریر شارط اساتفاده از
متغیر ابزاری نبود ه ب تگی آن با جزء خطاست چون در برآورد پویا شاتار مختلفای از
ابزارها نظیر متغیر واب ت و سطوح متغیرهای برونزا استفاده میشود ،معتبار باودن ایار
ابزارها اهتیت دارد .در ایر زمین دو آزمون سارگان و خوده ب اتگی پ اتاندها مطارح
ه تند 1.آزمون سارگان فرا صفر شرط اعتبار تشاخیص بای از گاد 2یعنای صاحت
متغیرهای ابزاری استفاده شده در پژوه را آزمون میکند ک میبای ت آمااره کاای دو
در آن معنادار نشود .البت در کنار ایر آزمون ،ه ب تگی خطاهای (پ تاندهای) مرتب و
مرتبا دوم ( AR)2نیااز باارای مطالعا اعتبااار متغیرهااای اوت ( AR)1اباازاری اسااتفاده
میشود ب گون ای ک می بای ت فرا صفر مبنی بر نبود ه ب تگی مرتب اوت رد شاود،
اما نبود ه ب تگی سریالی مرتب دوم رد نشود ک نتایج جادوت  4نشااندهناده معتبار
بودن ابزارها (معنادار نبودن آزماون ساارگان) اسات .دربااره خودهتب اتگی پ اتاندها،
آمارههای ( AR)1و ( AR)2ک بارای بررسای ها ب اتگی ساریالی تفاضال مرتبا اوت
جتال پ تاند استفاده شدند ،نشان دادند ک فرا صفر مبنی بر نباود خودهتب اتگی
رد شده ،در صورتی ک برای خودهتب تگی مرتب دوم ،فرا صفر رد نشده است .از ایر
رو نتایج ایر آزمون نشان میدهد ک متغیرهای ابزاری مورد استفاده ،م اتقل از عباار
خطا بوده و خودهتب ت نی تند و برای برآورد مناسب ه تند.
جدول  .4آزمون بررسی اعتبار متغیرهای ابزاری ،خودهتب تگی پ تاندها و ه انباشتگی
آزمون

آماره

49/56461

**-2/0683
1/7731

***

(AR)1

(AR)2

-2/393878

معنی معناداری در سطح  5درصد،

سارگان
خودهتب تگی پ تاندها

مأخر :یافت های ایر پژوه .

آزمون کائو

معناداری در سطح  1درصد.

 .1برای مطالع بیشتر ب تحلیل اقتاادسنجی بالتاجی (-)2005چاپ سوم -صفح  141مراجع کنید.
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هتانطور ک در بخ های پیشیر اشاره شد ،م أل سواری مجانی آالیندهها و فشاار
البیهای بخ خاوصی برای تضعیف برنام های کاارایی انارژی در کناار گارای هاای
رشوهخواری در بدن بروکراسی اداری زمینا هاای ایجااد سوءاساتفاده و تخّلاف را بارای
برنام کارایی انرژی شکل میدهد .هتانطور ک در جدوت  5نشاان دادهایا  ،ف ااد اثار
مثبتی بر شد مارص انرژی کشورهای توسع یافت و نفتی غیر آن ،با هتاراه داشات ،
ب طوری ک با یک واگد تغییر در آن با فارا ثابات باودن پارامترهاای دیگار ،با طاور
متوسط تقریباً  1055واگد شد مارص انرژی افزای پیدا میکند ک ب ایر معناسات
ک یک افزای در ف اد موجب کاه در کارایی انرژی شاده و در کناار آن بارای درک
بهتر از اهتیت ن بی هر یک از متغیرها ن بت ب ه  ،پارامترهای نرمات شده نیز بررسی
شد ک نشان میدهد ،ف اد ن بت ب عوامل دیگر تأثیر بیشتری را روی کارایی انرژی ب
هتراه داشت است ب ایر معنی ک تغییر یک واگد انحراص معیاار ف ااد0/2110482 ،
واگد انحراص معیار شد مارص انرژی را افزای میدهد و بیانکننده ایر واقعیت است
ک ف اد کشورهای کتتر توسع یافت و با خخایر نفتی مانند نیجری  ،آنگاوال ،آخربایجاان،
اندونزی ،قزاق تان ،لیبی ،عرا  ،ونزوئال ،ایران و نیز کشورهای توسع یافت ب ویژه ایتالیاا
و یونان ب عنوان یک م أل جدی در مدیریت انرژی آنها مطرح است ،از ایار رو یکای از
راهکارهای کاه مخاطرا اخالقی و سوءاساتفادههاایی کا در ایار بخا تأثیرگارار
کشورها مطرح است ،افزای گ ابکشی و پاسخگویی افاراد در فعالیاتهاای ماارص-
کننده انرژی است ،مانناد برناما تجهیازا گرارتای در سااخت و ساازهای سااختتانی
جلوگیری و گداقلکردن نشت هوا ،روزآماد نتاودن خطاوط تولیادی ،ارتقاای باازدهی
گرمایشی و سرمایشی تجهیزا  ،باالبردن الزاما استانداردهای کیفیت سوخت خودروها
و برنام زی تمحیطی کنترت آالیندهها ک محادودیتهاایی را در ماارص انارژی آنهاا
ایجاد میکند ،اشاره کرد.
در ایااران طبااق قااانون اصااالح الگااوی مااارص اناارژی در بخا هااای ساااختتانی و
شهرسازی 1وزار م کر و شهرساازی مکلّاف شاده ،قاانون نظاام مهندسای و کنتارت
ساختتان را در م یر صرف جویی انرژی و گرکت ب ساتت معیارهاای سااختتان سابز
رعایت کند .هتیر طور برای مارص مازاد انارژی (بار و گااز) بخا هاای م اکونی و
 .1باارای مطالعاا بیش اتر باا http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/ghavanin/fasle5 :

مراجع کنید.
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تجاری ،مشتوت جریت میشوند یا طبق قانون مالیا بر ارز افازوده در برناما پانج
توسع کشور ،واگدهای تولیدی آالینده 1و گتی پاالیشاگاههاای پتروشایتی در صاور
رعایت نکردن استانداردها و ضوابط گفاظت محیطزی ت ،مشتوت جریت خواهناد شاد،
اما ایر ب ترهای قانونی هرچند شرط الزم ،ولی شرط کافی جلوگیری از ف اد نی ت .در
کنار مجتوع اقدامهایی ک نهادهای دولتی سازماندهی میکنناد ،بهتار اسات مجتوعا
محدودیتهایی نیز از طریق فضای سیاسی و اجتتاعی جامع بر نظاام بروکراسای اداری
تحتیل شود ،تا مانع سوءاستفاده سیاستتداران و کارمنادان از قادر اداریشاان شاود.
ماونّیت و آزادی ابزارهای رسان ای و مطبوعا در مطرحکردن گزار ها و تخطّایهاای
از مقررا و نیز برخورد قضایی شفاص باعث میشود ک گروههای مختلف سیاسای بارای
نظار و افشای ف اد ،انگیزه و آزادی عتل داشت باشاند کا در نهایات هزینا فرصات
وقوع جرای را افزای میدهد.
نتایج پژوه در جدوت  5نشان میدهد ک واب تگی ب واردا انرژی اثر منفای بار
شد مارص انرژی ب هتراه داشت  ،ب طوری ک با یک واگد تغییر در آن با فرا ثابات
بودن پارامترهای دیگر ،ب طور متوسط تقریباً  -1526واگد ،شد مارص انرژی کااه
پیدا میکند ک تأییدکننده فرضی اصلی پژوه است .ایر بدان معناست کا واب اتگی
ب واردا انرژی موجب افزای در کارایی انرژی شده ،ک با توج ب ضرایب نرمات ،پس
از ف اد بیشتریر تأثیر را روی کارایی انرژی داشت است .هتانطاور کا در بخا هاای
پیشیر اشاره شد ،شکاص میان دسترسی ب منبع انرژی داخلی و شرایط باالقوه اساتفاده
از ظرفیت کامل آن در اقتااد ،کشورها را ملزم ب واردا انرژی میکند .چون ایر عامال
ب طور م تقی با قیتت انارژی در ارتبااط اسات ،از ایار رو ایار انگیازه در کشاورهای
مختلف شامل نفتی و غیرنفتی وجود دارد ک شد مارص انرژی خود را مدیریت کنند.
نتیج برآورد رگرسیونی برای متغیر اگت اب درج روز انرژی (کا مانعکس کنناده
فشار بر انرژی است) ،نشاان داد کا باا یاک واگاد تغییار در آن باا فارا ثاباتباودن
پارامترهای دیگر ،ب طور متوسط تقریباً  0/106شد مارص انرژی افزای پیدا میکناد
ک ه سو با نظری است ،چرا ک مارص انرژی در محل سکونت ،کاار ،منااطق مختلاف
ب ت ب شرایط آب و هوایی متغیر بوده و باالبودن ایر عامال ،فشاار بیشاتر روی شاد
 .1برای مطالع دقیقتار با  http://www.intamedia.ir/laws/ShowLawsV.aspx?mnu=170383 :مراجعا
کنید.
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انرژی و در نتیج  ،کاه کارایی آن را ب هتراه خواهد داشت .از ایار رو چاون شارایط
آب و هوایی یک متغیر تأثیرگرار بر شد انرژی برای کشاورهای توساع یافتا و کتتار
توسع یافت است ،بنابرایر ،توج ب ایر عامل در قالب مقول های مدیریت مارص انرژی،
بااا روزآمااد نتااودن تجهیاازا و الزامااا مااارص آن ،شناسااایی و کنتاارت ضااعفهااا و
محدودیتهای سی ت های گرمایشی و سرمایشی ،میتواند ب بهبود کارایی انرژی کتک
کند.
جدول  .5نتایج برآورد مدت پانل پویا
متغیرها
Energy
intensity i, t-1
Corruption
Energy
imported i,t
Energy degree
day
Standard of
living

ضرایب

جزئی

نرمات شده

انحراص معیار
استحکام یافت

Z

0/7927911

0/8129514

0/0413767

19/16

0/000

1054/879

0/2110482

444/3445

2/37

0/018

-1525/824

-0/1633777

826/769

-1/85

0/065

0/1061281

0/0676108

0/0542256

1/96

0/050

-0/0251704

-0/0148057

0/0223681

1/13

0/260

>P
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نتایج برآورد هتچنیر نشان میدهد ک متغیر م تقل اساتانداردهای زنادگی ،تاأثیر
منفی بر شد مارص انرژی داشت است .ب ایر معنا ک افزای آن میتواند با بهباود
کارایی انرژی کتک کند .البت نکت مهتی ک در زمین ایر متغیر وجود دارد ،ایر اسات
ک ابهاماتی در مورد تأثیر آن بر کارایی انرژی وجود دارد چرا ک هرچند با ارتقای سطح
استانداردهای زندگی توج محیطزی ت مطلوب و بهرهمندی از کارآمدی مطلوب انارژی
اولویت پیدا میکند ،اما از دیدگاه ماارفی ،با ویاژه در بخا هاای م اکونی و تجااری
استفاده از لوازم خانگی یا تجاری مانند یخچاتها ،ماشیرهای ظرصشویی ،لبااسشاویی،
خشککنندهها با افزای تقاضا روب رو میشوند کا مانعکسکنناده نیااز بیشاتر بارای
مارص انرژی خواهد بود .در کشورهای  OECDباا صانعتیشادن و بازرگباودن بخا
خدما  ،ب افزای تقاضاا بارای خادما گرفا ای و تجااری منجار مایشاود و نقا
محیطزی ت ب عنوان یک کاالی نرمات چشتگیر و با بهرهگیری از الگوهاای مناسابتار
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گتلو نقل (بهین سازی کیفیت سوخت خودروها) ،ارتقای کارآمدی وسایل انرژیبر ،ایر
انتظار شکل میگیرد ک کارایی انرژی با استانداردهای زندگی ارتباط م اتقیتی داشات
باشد ،اما کشورهایی ک در م یر صنعتیشدن گرکت میکنند مانناد برخای کشاورهای
نفتی در کنار انتقات از فعالیتهای سنّتی ب ستت انرژیبر ،شد ماارص انارژی را بااال
میبرند .از ایر رو تأثیر ه زمان گرار میان بخ خدما و صنعت روی اثر ایر متغیر بر
کارایی انرژی اهتیت خواهد داشت.
 .5ارائه پیشنهادها

با توج ب شک ت بازار در مقول کارایی انرژی و برآوردهای تجربی مدت مبنی بر رابطا
مثبت بیر واب اتگی با واردا انارژی و بهباود کاارایی آن ،پیشانهادهای زیار مطارح
میشود:
 .1دولت مداخل نتوده و محدودیتهایی در بازار مانند برناما اساتحکاما گرارتای در
ساخت و سازهای ساختتانی ،جلوگیری و گداقلکردن نشت هوا ،روزآمد نتودن خطاوط
تولیدی ،ارتقای بازدهی گرمایشی و سرمایشی تجهیزا  ،باالبردن الزاما اساتانداردهای
کیفیت سوخت خودروها و برنام زی ت محیطی کنترت آالینده ها (نااب برچ ابهاای
زی ت محیطای بار روی خودروهاا ،وضاع عاوارا زی ات محیطای متناساب باا میازان
آالیندگی) را ایجاد کند.
اما با توج ب نتایج مدت و تأثیرپریری کارایی انرژی از ف اد ،ب ترهای ایجادشاده از
سوی دولت ،شرط کافی برای جلوگیری از نامالیتا اخالقای و سوءاساتفاده از ماارص
انرژی را فراه نتیکند .بنابرایر ،بهتر است در کناار برناما هاایی کا نهادهاای دولتای
سازماندهی میکنند ،مجتوع محدودیتهایی از طریق فضای سیاسی و اجتتاعی جامع
بر نظام بروکراسی اداری تحتیل شود ،تا مانع سوءاستفاده سیاساتتداران و کارمنادان از
قدر اداریشان شود .در واقع ،بخشی از اهداص مطالعا در زمین ف ااد ،با توساع و
ترویج راهکارهایی اشاره دارد ک فرصات شاکلگیاری ف ااد کااه و تواناایی افاراد و
سازمانها را در برخورد با آن ارتقا میبخشد .در ایر رابط مای تاوان از کتاک نهادهاای
م تقلی مانناد صااگبنظاران واگادهای اقتااادی ،دانشاگاههاا و ساازمانهاای دیگار
غیردولتی در محیط سازمانهای دولتی بهره گرفت ک در چارچوب قراردادها و برنام هاا
میان سازمانهای دولتی و بخ های دیگر ،ب عنوان یک شاهد اجتتاعی ،روناد طراگای
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و اجرای قراردادها یا سیاست ها ک از سوی دولت پیشنهاد میشود ،نظاار داشات و در
کنار آن هتچنیر ،ب اصالح (ب معنی عدم تبعیت آن از اِراده افراد گقیقی و گقاوقی) و
شفافیتِ (تبارههای زاید و خیل قوانیر ک عتوماً امکان استخرا برداشتهاای متفااو
از قوانیر را برای کارگزاران فراه میکند ،گرص میکناد) قراردادهاا و تنظای مقاررا
میان بازیگرانِ بازار انرژی (مقرراتی ک در گوزه م کر طراگای ،سااخت ،اجاارهنشاینی
واگدهای م کونی و تجاری را در بر میگیرد ،هتچنیر ،بحث گضور بخ خاوصی در
مناقا های دولتی در گوزه فعالیت بنگاه هاا و پایبنادی با الزاماا دولتای در ماارص
انرژی را در خود دارد) کتک خواهند کرد ک سرانجام ،موجب خواهاد شاد کا فرآیناد
سالتی میان سازمانهای دولتای و خاوصای و نیاز در نحاوه اجارای آن در طاوت دوره
برنام شکل بگیرد ک عالوه بر ایر ک شفافیت قراردادها و برناما هاای دولتای را بااالتر
میبرد ،دسترسی ب اطالعا را بهبود میبخشد ،اطتیناان و اعتتااد با تااتی گیاری
عتومی را بیشتر میکند و در رقابتیکردن مناقاا و کاه پیامدهای قضاایی پاس از
آن مآثر خواهد بود .در گقیقت ،در نظرگرفتر یک نهااد م اتقل ،با انباشات تجربا و
مهار های مورد نیاز برای برخورد با ف اد کتک خواهد کرد ،هتچنایر ،واب ات نباودن
ایر نهادها ،از تحت تأثیر قرارگرفتر از سوی بخ های دیگر ،متانعت با عتال خواهاد
آورد و ایر امکان را برای آنها فراه می کناد کا باا ارزیاابی کاساتیهاا و ف ادسانجی
دستگاههای اجرایی ،اثربخشی مواردی را ک دولت ها ملزم ب ورود ب بازار ه اتند مثال
شک ت بازار ،باال ببرد.
 .2راهکار مآثر بعدی آموز و آگاهی اقشار جامع در زمین ف ادهای اقتااادی اسات
معضلی ک چنانچ ب آن توج نشود ،میتواند در قالب سی تتاتیک در تتام بخ هاا از
جتل انرژی نفوخ پیدا کرده و باعث تضعیف ظرفیتهای دولت در گتایت از بازارها شود.
ماونّیت و آزادی ابزارهای رسان ای و مطبوعا در مطرحکردن گزار ها و تخطّایهاای
از مقررا باعث میشود ک گروه های مختلف سیاسی برای نظار و افشای ف اد ،انگیزه
و آزادی عتل داشت باشند ک در نهایت ه هزین فرصت وقوع جرای را افزای خواهاد
داد ک میتواند اجرای بهتر برنام دولتی (نظیر کارایی انرژی) را ب هتراه داشت باشاد و
نیز در پاک ازی و ترویج تعامال اخالقی مثتر ثتر واقع شود.
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