

Tabataba`i

M.A. in Economics, Allameh Tabataba`i University, Tehran,
Iran

Abstract
In economic theories, Fiscal decentralization represents the shifting of decision-making
power about the composition of tax revenues and non-tax revenues or expenditures are
from the government to local units to provincial government officials, which leads to
increased efficiency in resource allocation. And, since the pioneering study of Oates
(1972), fiscal decentralization and its effects have garnered significant attention among
economists. In the past years, global warming, carbon emissions, climate change due to
increased energy consumption have brought the issues of fiscal federalism versus
provincial institutions to the agenda of policymakers and energy research institutes.
Because fiscal federalism can play a crucial role in reducing non-renewable energy
consumption, promoting renewable energy, and reducing carbon emissions. Hence,
energy economists have endeavored to shed on the association between fiscal
decentralization and energy consumption and carbon emissions. In this way, this paper
examines the effect of fiscal decentralization, in the form of shifting revenues and tax
incomes responsibilities from the government to provincial institutions, as well as raising
of the urbanization, GDP, and energy price on energy consumption for 31 Iran provinces
from 2006 to 2020. To this end, this paper employs Quantile Regression with Nonadditive Fixed Effects to analyze the impact of fiscal decentralization on energy
consumption. The results of this study show that fiscal decentralization has a non-linear
relationship with energy consumption. In addition, the rising urbanization and GDP lead
to high demand for energy consumption. Moreover, the rising energy price leads to low
energy consumption.
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دانشیار ،گروه اقتصاد نظری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1400/05/24 :

بررسي اثر غيرخطي تمرکززدايي مالي بر مصرف انرژي در
استانهاي ايران با استفاده از مدل پنل کوانتايل

مقاله پژوهشی

 --پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ---------

چکیده
در نظریههای اقتصادی تمرکززدایی مالی نشاندهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد ،تصمیمگیری درباره مخارج

توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سالهای اخیر با افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن ،گرم
شدن کره زمین ،افزایش انتشار کربن ،تغییرات آب و هوایی ،مسئله فدرالیسم مالی و اثر آن بر مصرف انرژی در
دستور کار مؤسسات تحقیقاتی و سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گرفته است چرا که فدرالیسم مالی نقش مهمی در
ترویج منابع انرژی پاک ،کاهش مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر ،کاهش انتشار کربن دارد .لذا ،این مطالعه به بررسی

تاریخ پذیرش1400/09/22 :

و حتی تصمیمگیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای منطقهای ،مقامات و مسئوالن دولتی در استانها
است که افزایش کارایی در تخصیص منابع را درپی دارد .از زمان مطالعات اوتس ( )1972تمرکززدایی و تأثیرات آن

اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی در قالب انتقال مسئولیتها درآمدهای عمومی ،درآمدهای مالیاتی از دولت به نهادهای
استانی ،همچنین گسترش شهرنشینی ،افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر مصرف انرژی در 31
استان ایران طی بازه زمانی  1315-1391میپردازد .در مقاله پیشرو ،برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای یادشده بر
میدهد که تمرکززدایی مالی رابطه غیرخطی به شکل  Uمعکوس با مصرف انرژی دارد .عالوه بر این ،گسترش
شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی ،مصرف انرژی را افزایش و باال رفتن قیمت انرژی ،مصرف آن را
کاهش میدهد.

ISSN: 2423-5954

مصرف انرژی از رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمعپذیر استفاده شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان
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 .9مقدمه
یکی از تهدیدهایی که جهان ،اخیراً با آن مواجه شده تخریب محیطزیست در نتیجه مصرف
بیرویه انرژی و بهرهبرداری بیش از اندازه منابع طبیعی است (سو 1و همکاران .)2021 ،مصرف
بیرویه انرژی به ویژه سوختهای فسیلی برای تحقق رشد اقتصادی به یک مشکل جدی برای
محیط زیست تبدیل شده است به گونهای که امروزه دیاکسیدکربن به عنوان یکی از عوامل
مهم آلودگی هوا معرفی میشود ،که نتیجه مصرف سوختهای فسیلی در بخش تولیدی،
تجاری و خانگی است (ستودهنیا و همکاران .)1399 ،طبق گزارشات آژانس بینالمللی انرژی

2

افزایش انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی ،منجر به تغییرات شرایط
آب و هوایی شده و مشکالت بسیاری برای بشر در قرن جاری ایجاده کرده که طغیان
رودخانهها ،گرم شدن کره زمین ،آب شدن یخهای دائمی ،خشکسالیهای پی در پی نمودی از
آن است (آژانس بینالمللی انرژی .)2020 ،عالوه بر این ،بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی
منابع آالینده هوا ،سبب مرگ و میر  3/7میلیون انسان شده که  65درصد این میزان ،متعلق به
قاره آسیا هستند .بانک جهانی ،آلودگی هوا را چهارمین عامل اصلی مرگ و میر زودرس در
دنیا معرفی مینماید (ستودهنیا و همکاران .)1399 ،با توجه به گسترش اثرات جانبی منفی ناشی
از مصرف انرژی از جمله گرم شدن کره زمین و اثرات زیانبار آن بر محیط زیست و سالمت
جوامع ،ضروری است ،سیاستهایی برای کنترل آن اعمال گردد .الزمه اعمال سیاستهای
کارا و صحیح در جهت مدیریت و کاهش مصرف انرژی ،شناخت عوامل اثرگذار بر آن و
آگاهی از چگونگی تعامل و تأثیر این متغیرها بر یکدیگر است .در سالهای گذشته عوامل
بسیاری شناخته شده که بر مصرف انرژی اثر میگذارند ،یکی از این متغیرها که به تازگی در
مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته ،تمرکززدایی مالی است .در نظریههای اقتصادی
تمرکززدایی مالی عبارت است از انتقال مسئولیت و اختیارات ایجاد درآمد ،تصمیمگیری
درباره مخارج و حتی تصمیم گیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای
منطقهای ،وزارتخانهها ،شرکتهای نیمهمستقل ،مقامات و مسئوالن دولتی در استانها که
افزایش بهره وری ،کارایی و پاسخگویی مدیران در تخصیص منابع را در پی دارد (نقیبی و

همکاران .)1395 ،این شاخص در ابتدا توسط اوتس )1972( 3مطرح شد به طوری که وی
1. Su
)2. International energy agency (IEA
3. Oates
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بیان می کند هدف سیاست تمرکززدایی مالی ارتقای رفاه اجتماعی و تمرکز بر مخارج
عمومی و نحوه مدیریت آن است (غفاریفرد و همکاران .)1394 ،پس از مطالعات اوتس
( ) 1972شاخص تمرکززدایی مالی توجه بسیاری اقتصاددانان و سیاستگذاران را به خود
جلب کرده و در سال های اخیر به علت گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی در پی
افزایش مصرف انرژی به عنوان فدرالیسم محیطی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی در
حوزه اقتصاد انرژی و محیط زیست قرار گرفته است ،چرا که معموالً نهادهای استانی نسبت
به دولتهای مرکزی به دلیل شناخت از محیط ،سیاستهای مؤثرتری برای کنترل مصرف
انرژی و انتشار کربن اعمال میکنند (الحدات 1و همکاران.)2020 ،

با این حال ،مطالعات تجربی در زمینه اثر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی به یک
توافق نرسیده اند ،به این معنا که در برخی از مطالعات ،تمرکززدایی مالی به علت گسترش
رقابت میان نهادهای محلی برای جذب سرمایهگذار در جهت رشد اقتصادی به افزایش
مصرف انرژی منجر شده و در برخی از موارد دیگر ،مصرف انرژی با افزایش درجه
تمرکززدایی مالی ،به دلیل بهبود کارایی در مصرف و اقدامات کارآمد نهادهای محلی
کاهش یافته است .در این میان برخی از مطالعات نیز به بررسی اثر غیرخطی این شاخص بر
مصرف انرژی پرداخته و نشان میدهند که تمرکززدایی مالی تأثیر غیرخطی بر مصرف
انرژی دارد .به طوری که تمرکززدایی مالی ،در ابتدای اجرای سیاست فدرالیسم مالی ،به
علت کاهش محدودیت در مصرف انرژی برای جذب صنایع ،مصرف انرژی افزایش و
پس از نقطه اشباع مصرف انرژی ،با اعمال محدودیت در مصرف انرژی و انتشار کربن
توسط نهادهای محلی ،مصرف آن کاهش مییابد.
در ایران نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی طی برنامههای توسعه کشور ،بحث
تمرکززدایی به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار مطرح و به
عنوان عامل مهم در رشد اقتصادی و بهبود کارایی بخش دولتی تلقی شده و با ایجاد
شورای برنامهریزی و توسعه استانی در برنامههای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم و محول نمودن
بخشی از وظیفه تأمین درآمد ،دریافت مالیات و انجام مخارج به این شورا گامهای اساسی
در جهت اجرای تمرکززدایی مالی در کشور برداشته شده است (علیزاده و همکاران،
( )1397و گل خندان.))1391( ،
1. International monetary fund
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با این وجود ،در ایران تاکنون به مقوله تأثیر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی توجه
علمی چندانی نشده و پژوهشهای معدودی در این زمینه صورت گرفته است .برخی از
مطالعات خارجی به بررسی چگونگی تأثیر مستقیم این شاخص بر مصرف انرژی
پرداختهاند ،برای مثال سو و همکاران ( )2021به بررسی تأثیر تمرکززدایی بر مصرف
انرژی در هفت کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1پرداخته است و فدرالیسم
محیطی را به عنوان یک عامل مهم در افزایش کارایی در مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر
و در نتیجه کاهش مصرف آن معرفی میکند (سو و همکاران .)2021 ،وانگ و همکاران
( )2020به تأثیر منفی تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی و تخریب محیطزیست اشاره
میکنند ،اما تاکنون مطالعهای در ایران بر روی اثر تمرکززدایی بر مصرف انرژی تمرکز
نداشته است .بنابراین مطالعه پیشرو سعی دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که فدرالیسم
مالی چه اثری بر مصرف انرژی در استانهای کشور دارد .لذا با توجه به موضوعات بیان
شده و در راستای پاسخگویی به پرسش فوق ،ابتدا شاخص تمرکززدایی مالیاتی و درآمدی
محاسبه شده و سپس در کنار برخی از متغیرهای دیگر از جمله شهرنشینی ،قیمت انرژی و
رشد اقتصادی ،نقش آن در مصرف انرژی طی دوره  14ساله از سال  1315-1391در 31
استان ایران مورد بررسی قرار میگیرد .به این منظور ،در مطالعه حاضر پس از مقدمه ،ابتدا
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه شده ،سپس روش اقتصادسنجی و مدلهای پیشنهادی بیان
میگردد .در بخش پنجم نیز ،مدل پیشنهادی با رگرسیون پنل کوانتایل برآورد و نتایج آن
تفسیر میشود .در پایان نیز نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق ارائه خواهد شد.

 .1مبانی نظری
اهمیت انرژی در فرآیند تولید محصوالت مختلف از یک سو و کمیابی آن از سوی دیگر،
توجه بسیاری از اقتصادانان را به خود جلب کرده و مطالعات بسیاری نیز در زمینه مصرف
انرژی ،عوامل مؤثر بر آن و نحوه استفاده کارآمدتر از انرژی انجام شده است .در این میان
عوامل گوناگونی از جمله شهرنشینی ،قیمت انرژی و رشد اقتصادی به عنوان
تعیینکنندههای اصلی مصرف انرژی معرفی شده است که شناسایی آنها در جهت اجرای
سیاست های کارا به منظور مدیریت مصرف و استفاده بهینه انرژی ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر عالوه بر موارد یادشده ،تمرکززدایی مالی نیز به عنوان یک عامل اثرگذار
1. Organization for economic cooperation and development
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بر مصرف انرژی معرفی شده و مباحثی هم در این زمینه صورت گرفته است .مطالعات
نظری و تجربی نشان داده اند که تمرکززدایی مالی نتایج متفاوتی بر مصرف انرژی خواهد
داشت ،که در ادامه به صورت دقیقتر به بررسی آنها میپردازیم .در این بخش ابتدا نقش
تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی بیان شده و سپس اثر سایر عوامل بر مصرف انرژی
مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1-9تمرکززدایی مالی و مصرف انرژی
امروز عدم همخوانی نقش و وظایف دولت و مسئولیتهای نهادهای استانی با اختیارات و
منابع آنها به یک چالش جدی تبدیل شده که با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضای خدمات
شهری و همچنین افزایش انتظارات عمومی در حال گسترش است .در این زمینه و در سطح
بینالمللی اصالحات ویژهای درخصوص تأمین مالی دولتها انجام شده ،که اغلب مفهوم
تأمین مالی نهادهای استانی در کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است
(قبادی .)1391 ،در ادبیات اقتصادی تمرکززدایی مالی به عنوان ابزاری جهت افزایش کارایی
و بهرهوری بخش عمومی و افزایش رشد متوازن مناطق مورد توجه قرار گرفته (خانزادی و
همکاران )1397 ،و مطالعات بسیاری به منظور تجزیه و تحلیل مزایای آن بر طیف وسیعی از
متغیرهای اقتصادی از جمله تورم ،فقر ،سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی مناطق در ایران و جهان
انجام شده است .با این حال اثر مستقیم این شاخص بر مصرف انرژی کمتر مورد بررسی قرار
گرفته و تنها در چند سال اخیر در مطالعاتی به صورت غیرمستقیم با تجزیه و تحلیل اثر
فدرالیسم مالی بر محیط زیست و انتشار کربن به این موضوع توجه شده چرا که بخش انرژی
بیشترین سهم را در مسائل آلودگی محیطزیست داشته و آلودگی از نتایج بدیهی مصرف
باالی انرژی است .اما از سال  2020میالدی پژوهشهایی نیز به منظور بررسی مستقیم تأثیر
تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی ،به دو شکل خطی و غیرخطی صورت گرفته است.
مطالعاتی که با استفاده از مدلهای خطی انجام شده نتایج متفاوتی را به همراه دارند ،به
گونهای که گاهی رابطه مثبت میان تمرکززدایی مالی و مصرف انرژی و گاهی رابطه منفی
میان این دو متغیر ،نتیجهگیری میشود (الحدات و همکاران.)2020 ،
در برخی از موارد ،تمرکززدایی مالی میتواند مصرف انرژی را کاهش دهد چرا که
انتقال قدرت از دولت مرکزی به نهادهای استانی کارایی را بهبود بخشیده و ترکیب انرژی
را به سمت منابع پایدار انرژی سوق میدهد و نهایتاً این موضوع به کاهش مصرف انرژی
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تجدیدناپذیر کمک میکند .برای نمونه ،سو و همکاران ( )2021طی مطالعهای به بررسی
نقش تمرکززدایی مالی و اکو نوآوری 1بر افزایش مصرف انرژی در هفت کشور عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته و بدین نتیجه دست یافتند که انتقال قدرت از
دولت مرکزی به نهادهای استانی مصرف انرژهای تجدیدناپذیر را کاهش میدهد .با این
حال این نگاه خوش بینانه به تمرکززدایی مالی مخالفان خود را دارد زیرا آنان استدالل
میکنند که دولتهای محلی در طی رقابت با سایر دولتها برای جذب سرمایهگذار در
راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی ،محدودیت در مصرف انرژی را کاهش میدهند و این
اقدام آنها در نهایت به مصرف بیشتر انرژی میانجامد .برای مثال ،هائو 2و همکاران ()2020
به تجزیه و تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست در
استان های چین پرداخته و بدین نتیجه دست یافتند که انتقال قدرت از دولت مرکزی به
نهادهای استانی ،آلودگی و مصرف انرژی را افزایش میدهد .آنان استدالل میکنند ،که
آزادی مالی بیشتر به نهادهای استانی امکان میدهد تا سرمایهگذاری در پروژههای مختلف
تولیدی و سرمایهگذاری در زیرساختها را افزایش دهند و از توسعه صنایع سنگینی
حمایت کنند که انرژی فراوانی ،مصرف و آلودگی قابل توجهی را تولید میکنند .بنابراین
تمرکززدایی مالی به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن منجر میشود.
پژوهشهایی که با استفاده از مدلهای غیرخطی انجام شده است ،وجود یک رابطه U
معکوس میان تمرکززدایی مالی و مصرف انرژی را نشان میدهند به این معنا که در ابتدای
اجرا ی این طرح (انتقال قدرت از دولت مرکزی به نهادهای استانی) نهادهای محلی برای
جذب بیشتر سرمایهگذار در صنایع سنگین و صنعت انرژی در رقابت با سایر نهادهای
استانی ،محدودیت در مصرف انرژی را کاهش میدهند .بنابراین تمرکززدایی مالی،
 : Eco-innovation .1نوآوریهای زیست محیطی یا اکونوآوری به هر شکلی از نوآوری اطالق میشود که از طریق
کاهش تأثیرات شیوه تولید بر محیطزیست یا استفاده کارا و مسئوالنه از منابع طبیعیی بیه دنبیال پیشیرفت ملمیوس در
جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار است ،به طیوری کیه حماییت فزاینیده از ایین نیوع نیوآوریهیا بیه بسییاری از
کشورها کمک می کند تا بتوانند در کنار رشد اقتصادی ،مشکالت زیسیتمحیطیی ناشیی از تولیید خیود را کیاهش
دهند (کمیسیون اروپا )2021 ،با اینکه بسیاری از افراد ،اکونوآوری را بیشتر فناوریهای جدییدی تعرییف مییکننید
که عملکرد اقتصادی و زیستمحیطی را بهبود می بخشند اما برخی از محققیان ایین اصیالح را بیه صیورت تغیییرات
سازمانی و اجتماعی برای بهبود رقابتپذیری و پایداری زیسیتمحیطیی تعرییف مییکننید (هرموسییال و همکیاران،
 )2009سو و همکاران ( )2021نیز در مقاله خیود ،از درصید اختراعیات ثبیتشیده در زمینیه فنیاوریهیای دوسیتدار
محیطزیست به کل اختراعات ثبتشده به عنوان متغیر اکونوآوری استفاده کردهاند.
2. Hao
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مصرف انرژی را در مراحل اولیه اجرای این طرح افزایش خواهد داد .اما در یک نقطه
زمانی مصرف انرژی به نقطه اشباع خود رسیده و تمرکززدایی مالی ،مصرف انرژی را
کاهش میدهد زیرا با افزایش آلودگی ناشی از مصرف انرژی ،نهادهای استانی
محدودیتهایی را در جهت کاهش مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اعمال
مینمایند پس در این مرحله فدرالیسم مالی ،مصرف انرژی را کاهش میدهد .به عبارت
دیگر تمرکززدایی مالی در بلندمدت به دلیل اعمال محدودیت در مصرف انرژی توسط
نهادهای محلی اثر معکوسی بر مصرف انرژی خواهد داشت.
به صورت خالصه دو رویکرد مهم درباره اثرگذاری تمرکززدایی بر مصرف انرژی
وجود دارد که در راستای اثرگذاری آن بر کیفیت محیطزیست ارائه میشود .این دو
رویکرد عبارتند از :رویکرد رقابت رو به باال و رویکرد رقابت رو به پایین .در رویکرد اول
انتظار میرود انتقال قدرت از دولت مرکزی به نهادهای محلی ،به دلیل اعمال محدودیت در
مصرف انرژی توسط نهادهای محلی به منظور بهبود کیفیت محیطزیست به کاهش مصرف
انرژیهای تجدیدناپذیر بیانجامد (سو و همکاران .)2021 ،تمرکززدایی مالی عواید نهادهای
استانی را افزایش میدهد .در نتیجه نهادهای استانی میتوانند با استفاده از این فرصت،
شرکتها را به استفاده از فناوریهایی پاک در تولید تشویق نمایند که انرژیهای فسیلی
پایینتری مصرف و به تبع آن آلودگی کمتری تولید کنند (وانگ 1و همکاران.)2020 ،
در رویکرد دوم ،تمرکززدایی منجر به افزایش مصرف انرژی تجدیدناپذیر میشود.
طبق این نظریه در اقتصادهایی که به صنایع آلودهکننده محیطزیست وابسته هستند یا
کیفیت نهادی پایینی دارند و استانداردهای زیست محیطی در آنها اجرا نمیشوند در جریان
اجرای تمرکززدایی مالی از محدودیت بر مصرف سوختهای فسیلی برای جذب
سرمایهگذار کاسته میشود .در این رویکرد حتی دولتها از صنایع سنگین که مقدار انرژی
باالیی مصرف میکنند برای نیل به هدف افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حمایت
میکنند .بنابراین تمرکززدایی مالی مصرف سوخت فسیلی را افزایش میدهد (سو و
همکاران .)2021 ،در این دیدگاه به دلیل رقابت موجود میان نهادهای محلی و مکانیزم
ترفیع رتبه بر اساس عم لکرد رشد تولید ناخالص داخلی ،مقامات محلی رشد اقتصادی را به
حفاظت از محیطزیست و کاهش مصرف انرژی ترجیح میدهند .از این رو آنها در فرآیند
رقابت اقتصادی به منظور جذب سرمایهگذار در استانها نهتنها تمایلی برای اعمال
1.Wang

بررسی اثر غیرخطی تمرکززدايی مالی بر مصرف انرژی در استانهای ايران با  | ...سالم | 79

محدودیتهای زیستمحیطی و مصرف انرژی ندارند بلکه محدودیتهای زیستمحیطی
و محدودیت بر مصرف انرژی را کاهش میدهند و با اتخاذ این تصمیم ،آسیبهای جدی
بر محیط وارد مینمایند (ژو 1و همکاران .)2020 ،عالوه بر این آزادی مالی بیشتر به
نهادهای استانی امکان میدهد تا سرمایهگذاری در پروژههای مختلف تولیدی و
سرمایهگذاری در زیرساخت ها را افزایش دهند و از توسعه صنایع سنگینی حمایت کنند که
انرژی فراوانی را مصرف و آلودگی قابل توجهی را تولید میکنند (هائو و همکاران،
 .)2020به تعبیر دیگر ،نهادهای استانی با توجه به استقالل مالی که برای جذب
سرمایهگذاران دارند ،قادر به اتالف انرژی بسیاری برای ایجاد فعالیتهای مختلف اقتصادی
هستند که این فعالیتها از یک طرف انرژی بیشتری مصرف میکنند و از طرف دیگر
انتشار آالیندهها را افزایش میدهند (خانزادی و همکاران.)1397 ،

 .1-1سایر عوامل مؤثر بر مصرف انرژی
 .1-1-9تولید ناخالص داخلی
افزایش تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی  -چه انرژی تجدیدپذیر و چه انرژی تجدیدناپذیر
 را افزایش میدهد .رشد اقتصادی با افزایش سطح درآمد افراد ،مصرف انرژی در بخشخانگی را افزایش میدهد .همچنین رشد تولید ناخالص داخلی میتواند از طریق افزایش سطح
تولید محصوالت  -به ویژه کاالهای صنعتی که انرژیبر هستند  -سطح مصرف انرژی را باال
ببرد (نیو 2و الکس .)2011 ،3به عبارت بهتر همواره انرژی یکی از عوامل مهم در تولید است و
میزان مصرف انرژی مانند هر نهاده دیگر به مقیاس فعالیتهای اقتصادی در یک کشور بستگی

دارد .بنابراین رشد اقتصادی باال با به وجود آوردن نیازهای جدید فشار فزآیندهای بر مصرف
انرژی وارد میکند (مهرآرا و همکاران .)1391 ،عالوه بر این مطالعات تجربی بسیاری نظیر سو
و همکاران ( ،)2021یائو 4و همکاران ( ،)2019لین 5و اوموجا )2017( 6و مارابت 7و همکاران
( )2019به اثر مثبت رشد تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی تأکید مینمایند.
1. Zhou
2. Niu
3. Lekse
4. Yao
5. Lin
6. Omoju
7. Mrabet
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 .1-1-1شهرنشینی
در مورد تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی دو نظر متفاوت وجود دارد .شکل ( )1به صورت
خالصه هر دو دیدگاه در مورد اثرگذاری شهرنشینی بر مصرف انرژی را به نمایش
میگذارد .در دیدگاه اول ،اعتقاد بر این است که شهرنشینی ،مصرف انرژی را افزایش
میدهد .رشد شهرنشینی و توسعه شهری ،میزان ساخت و ساز جادهها ،تأسیسات و
ساختمانها را گسترش میدهد که این امر خود ،منجر به افزایش مصرف انرژی میشود.
عالوه بر این ،شهرنشینی دارای سازوکارهای اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی گستردهای
است که از طریق این سازوکارها ،مصرف انرژی را تحت تأثیر خود قرار میدهد .از نظر
اقتصادی ،شهرنشینی سبب تغییر جامعه کشاورزی با مصرف انرژی کمتر به جامعه شهری با
مصرف انرژی باالتر ،میشود (ژائو 1و ژانگ .)2017 ،2شهرنشینی موجب متمرکز شدن
فعالیتهای اقتصادی میشود ،که شامل انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت و
انتقال از صنایع با مصرف انرژی پایین به بخش فلزات و صنایع دیگر با شدت انرژی باال
میباشد (سالطین و محمدی .)1396 ،از منظر سازوکار اجتماعی ،شهرنشینی میتواند به
تغییر سبک زندگی روستایی به سبک زندگی شهری بینجامد و درنتیجه مصرف انرژی را
افزایش دهد .ساکنان شهری در مقایسه با ساکنان مناطق روستایی معموالً انرژی بیشتری را
مصرف مینمایند چرا که فعالیتهای اقتصادی  -اجتماعی بیشتری نسبت به ساکنان
روستایی داشته و در جریان انجام فعالیتهای خود بیشتر از اتومبیل شخصی و وسایل حمل
و نقل استفاده میکنند (ژائو و ژانگ .)2017 ،عالوه بر این در مناطق شهری به خصوص در
کشورهای توسعهیافته ساکنان شهری از وسایل الکتریکی بیشتری استفاده میکنند و این امر
نیز میتواند به افزایش مصرف برق منجر گردد (شهباز 3و همکاران.)2016 ،
در دیدگاه دوم ،شهرنشینی میتواند از طریق افزایش بهرهوری انرژی ،مصرف انرژی را
کاهش دهد .از نظر فرآیندهای تکنولوژیکی ،شهرنشینی با پیشرفت های فنی همراه است
که می تواند با بهبود بهر وری انرژی به کاهش مصرف انرژی کمک کند .اعمال
سیاست های شهری در رابطه با فرآیند های شهرنشینی نیز می تواند روند مصرف انرژی را
تغییر دهد .سیاست های شهرنشینی مانند ایجاد شهر هوشمند ،استراتژیهای حمل و نقل
با مصرف انرژی پایین ،شهرسازی نوین ،می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد .عالوه بر
1. Zhao
2. Zhang
3. Shahbaz
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این مناطق شهری از مدیریت و حاکمیت بهتری برای اجرایی نمودن راهکارهای کاهش
مصرف انرژی برخوردار هستند که تمامی این مسائل به کاهش مصرف انرژی منجر
می شود (ژائو و ژانگ.)2017 ،
شکل  .9چارچوب مفهومی اثرگذاری شهرنشینی بر مصرف انرژی
عوامل اجتماعی  -اقتصادی

 افزایش کیفیت زندگی
 تغییر سبک زندگی
 استفاده بیشتر از وسایل
برقی
 ماشینیشدن

 رواج جامعه مصرفی

مزیت تکنولوژیکی

مصرف انرژی بخش خانگی

فعالیتهای صنعتی و اقتصادی
 تبدیل ساختار کشاورزی به
صنعتی
 استفاده بیشتر از وسایل حمل
و نقل
 گسترش ساخت و ساز

ساختار محیط

 تمرکز جمعیت
 بازسازی محیط
 توسعه شهری

 طراحی شهری جدید

 تولید محصوالت انرژیبر

روند مصرف انرژی

گسترش سیاستهای شهری

مصرف انرژی بخش صنعت

مصرف انرژی بخش حمل و نقل

منبع :ژائو و ژانگ ()7102

 .1-1-6قیمت انرژی
طبق نظریه عمومی کاالها ،رابطه میان قیمت انرژی و مصرف آن ،اساساً به مسئله «قیمت -
تقاضا» نسبت داده میشود .به عبارتی انرژی نیز به عنوان یک کاال قلمداد میشود که
افزایش قیمت آن ،طبق قانون تقاضا منجر به کاهش تقاضای آن میشود .انرژی یک عامل
مهم در تولید است و افزایش قیمت آن میتواند هزینههای تولید را افزایش و تقاضای
صنایع برای انرژی را کاهش دهد .در صورت افزایش قیمت انرژی و در پی آن افزایش
هزینههای تولید ،شرکتهای تولیدی برای حفظ سطح تولید قبلی و حاشیه سود خود و
همچنین برخورداری از یک مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکتها در تولید خود
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تکنولوژیهای جدیدی را به کار میگیرند که انرژی کمتری مصرف میکنند (دینگ 1و
همکاران .)2016 ،بنابراین افزایش قیمت انرژی میتواند مصرف آن را کاهش دهد.

 .6مروری بر مطالعات تجربی
مطالعات بسیاری درخصوص عوامل مؤثر بر مصرف انرژی صورت گرفته است ،اگرچه
مطالعات معدودی درباره تأثیر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی میتوان یافت .در این بخش
تالش میشود به شکل خالصه برخی از مطالعات انجامشده در داخل و خارج از کشور
درخصوص اثر تمرکززدایی مالی و شهرنشینی بر مصرف انرژی مطرح و نتایج آنها بیان گردد.

 .6-9مطالعات انجامشده در خارج از کشور
سو و همکاران ( )2021با استفاده از دادههای ترکیبی به بررسی نقش تمرکززدایی مالی،
ریسک سیاسی و اکونوآوری بر مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای تجدیدناپذیر
در هفت کشور عضو سازمانهای همکاری و توسعه اقتصادی (کشورهای کانادا ،آلمان،
اسپانیا ،استرالیا ،اتریش ،سوئیس و بلژیک) طی سالهای  1990-2011پرداختند .آنان بدین
منظور و برای بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرها از مدل خود رگرسیون با

وقفههای توزیعی تعمیمیافته مقطعی 2و به منظور بررسی پایداری نتایج از تخمین زن
میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک مشترک 3استفاده کردند .همچنین ،با محاسبه
شاخص تمرکززدایی مالی درآمدی و هزینهای ،به صورت مجزا در قالب دو مدل ،یک
مدل مختص انرژیهای تجدیدپذیر و دیگری مختص انرژیهای تجدیدناپذیر پرداخته و
نتایج بررسیهای خود را به تفکیک برای هر دو دسته انرژی یادشده ارائه کردند .نتایج
بررسیهای آنان نشان میدهد ،که افزایش تمرکززدایی مالی ،گسترش اکونوآوری ،بهبود
شاخص ریسک سیاسی و افزایش هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی،
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش و مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر را کاهش
میدهد .عالوه بر این افزایش تولید ناخالص داخلی ،مصرف هر دو انرژی را افزایش میدهد.
الحدات و همکاران ( )2020به بررسی رابطه غیرخطی تمرکززدایی مالی و شهرنشینی
بر مصرف انرژی در  31استان چین طی سالهای  2006-2015با دادههای ترکیبی پرداختند.
1. Ding
(2. Cross- sectionally augmented autoregressive- distributed Lag (CS-ARDL
(3. Common correlated effect means group (CCEMG
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ابتداآنان جهت بررسی اثر تمرکززدایی مالی و شهرنشینی بر مصرف برق در استانهای

چین از روش گشتاورهای تعمیمیافته 1استفاده کردند .سپس به منظور بررسی استحکام
نتایج و کسب اطالعات عمیقتر درخصوص رابطه میان تمرکززدایی مالی و مصرف انرژی
از روش پانل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمعپذیر بهره گرفتند .نتایج حاصل از مطالعه آنان

نشان میدهد ،که میان مصرف برق و تمرکززدایی مالی یک رابطه غیرخطی ( Uـ معکوس)
وجود دارد .افزایش قیمت انرژی (یا شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی به عنوان
پراکسی قیمت انرژی) ،افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و گسترش شهرنشینی ،مصرف
برق را در استانهای چین افزایش میدهد.

وانگ 2و همکاران ( )2020به تجزیه و تحلیل اثر تمرکززدایی مالی و ساختار صنعتی بر

بهرهوری و مصرف انرژی در  30منطقه اداری و اجرایی چین طی بازه زمانی 1997-2017
پرداختند .آنان در جهت پاسخگویی به این سؤال که تمرکززدایی مالی چه تأثیری بر بهرهوری
و مصرف انرژی دارد ،از مدل دوربین فضایی 3استفاده کرده و به این نتیجه دست یافتند که

تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر بهرهوری انرژی در مناطق شرقی و مرکزی چین دارد .همچنین،
تمرکززدایی مالی تأثیر منفی و معناداری بر مصرف انرژی و تخریب محیطزیست دارد.
وانگ و همکاران ( )2020با بهکارگیری دادههای ترکیبی به بررسی تأثیر شهرنشینی،
جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه بر مصرف انرژی بخش خانگی  31کشور طی دوره
زمانی  1990-2015با روش حداقل مربعات معمولی کامالً اصالحشده 4پرداختند .نتایج
مطالعه آنان نشان میدهد ،که تأثیر شهرنشینی در مناطق مختلف جهان متفاوت است به طوری
که در بیشتر کشورهای آفریقای جنوبی و کشورهای واقع در صحرای آفریقا ،که با مهاجرت
سریع جمعیت به مناطق شهری و عدم رشد اقتصادی روبهرو هستند ،مصرف انرژی با
گسترش شهرنشینی کاهش مییابد .در مقابل گسترش شهرنشینی در مناطق در حال توسعه که
با رشد اقتصادی همراه است مانند آسیا ،خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند مصرف انرژی را
افزایش دهد .در برخی از مناطق به خصوص کشورهای توسعهیافته مانند اروپا ،آمریکای
التین ،کارائیب و آسیای میانه شهرنشینی هیچ اثری بر مصرف انرژی خانگی ندارد .همچنین،
افزایش تولید ناخالص داخلی و جمعیت ،مصرف انرژی را در تمامی مناطق افزایش میدهد.
(1. Generalized method of moments )GMM
2. Wang
3. Spatial Durbin Model
(4. Fully modified ordinary least squares )FMOLS
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ژائو و ژانگ ( )2017در مطالعهای تحت عنوان تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در
چین طی بازه زمانی  1910-2010به تجزیه و تحلیل اثرات شهرنشینی ،تولید ناخالص داخلی
و صنعتی شدن بر مصرف انرژی پرداختند .نتایج بررسیها نشان میدهد که  1درصد
افزایش در نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب هر کدام مصرف انرژی را به
میزان  1/4و  14/5درصد مصرف انرژی را افزایش میدهد و صنعتی شدن هیچ تأثیر
معناداری بر مصرف انرژی نخواهد داشت.

 .6-1مطالعات انجامشده در داخل کشور
در داخل کشور مطالعهای درخصوص اثر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی یافت نشد
بنابراین مطالعات انجامشده درخصوص عوامل مؤثر بر مصرف انرژی به ویژه شهرنشینی در
ادامه مورد بررسی و نتایج آنها به صورت خالصه ارائه خواهد شد.
موسوی و همکاران ( )1399در مطالعهای تحت عنوان «شهرنشینی و مصرف انرژی در
ایران :کاربردی از رگرسیون اثر تصادفی بر جمعیت ،ثروت و تکنولوژی 1به بررسی نحوه
اثرگذاری شهرنشینی بر مصرف انرژی در ایران طی سالهای 1375-1393پرداختند .آنان
بدین منظور از مدل اتو رگرسیو با وقفههای توزیعی 2برای تخمین روابط بلندمدت و
کوتاهمدت و مدل تصحیح خطای برداری 3به منظور تعیین رابطه میان متغیرها استفاده کردند.
نتایج بلندمدت نشان میدهد ،که لگاریتم شهرنشینی و مجذور آن تأثیر مثبت بر مصرف
انرژی دارند .افزایش تولید ناخالص داخلی و حمل و نقل ،مصرف انرژی را افزایش میدهد.
عالوه بر این ،نتایج کوتاهمدت اثر مثبت شهرنشینی بر مصرف انرژی را تأیید میکند.
خسروی و همکاران ( )1391با استفاده از دادههای پانلی به بررسی تأثیر توسعه
شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیطزیست در دو گروه از کشورهای منتخب نفتی
و غیرنفتی طی دوره زمانی  1995-2011پرداختند .نتایج مقاله حاکی از آن است که اثر
شهرنشینی بر هر دو گروه از کشورهای منتخب ،مثبت و معنادار است.
اسدی و همکاران ( )1391به بررسی رابطه میان مصرف انرژی ،رشد اقتصادی ،توسعه
مالی ،قیمت انرژی و شهرنشینی طی دوره زمانی  1970-2016با بهکارگیری رهیافت آزمون
کرانهها و مدل تصحیح خطای برداری در مدل مدل اتو رگرسیو با وقفههای توزیعی در
(1. Stochastic impact regression on population, affluence and technology )STIRPAT
(2. augmented autoregressive-distributed Lag )ARDL
(3. Vector error correction model )VECM
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ایران پرداختند .نتایج حاصل از مطالعه یادشده نشان میدهد که رشد اقتصادی ،توسعه مالی
و شهرنشینی تأثیر مثبت و قیمت انرژی تأثیر منفی بر مصرف انرژی در بلندمدت دارند.
کریمی و حیدریان ( )1396به بررسی ارتباط شهرنشینی و مصرف انرژی طی دوره
زمانی  1313-1394با بهکارگیری الگوی مدل آثار تصادفی جمعیت ،تولید و تکنولوژی
تعمیمیافته در استانهای ایران و با استفاد از مدل مدل اتو رگرسیو باوقفههای توزیعی به
برآورد اثرات بلندمدت و کوتاهمدت پرداختند .همچنین برای بررسی رابطه علیت میان
متغیر مصرف انرژی با متغیرهای توضیحی از مدل تصحیح خطا 1استفاده کردند .نتایج
برآورد ها حاکی از آن است که یک رابطه میان شهرنشینی و مصرف انرژی مثبت وکاهنده
وجود دارد .رابطه سایر متغیرها از جمله درآمد سرانه ،شاخص تکنولوژی و تعداد خودروها
نیز با مصرف انرژی مثبت و معنادار است.
بررسی مطالعات انجامشده در داخل نشان میدهد ،که در ایران تاکنون مطالعهای در
مورد مبحث پیش رو (یعنی اثر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی) صورت نگرفته است و
بیشتر مطالعات انجامشده به بررسی تأثیر سایر عوامل از جمله شهرنشینی ،تعداد خوردوها،
تکنولوژی ،رشد اقتصادی بر مصرف انرژی میپردازند .لذا در مطالعه پیشرو با استفاده از
دو شاخص تمرکززدایی مالیاتی و درآمدی ،به بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی بر
مصرف انرژی در قالب مدل غیرخطی و تکنیک غیرخطی پرداخته میشود چرا که
مطالعات جدید انجامشده در این زمینه نظیر الحدادت و همکاران ( )2020نشان دادهاند که
میان تمرکززدایی مالی و مصرف انرژی یک رابطه غیرخطی به شکل  Uمعکوس وجود
دارد بنابراین در این مطالعه برای تخمین مدلهای رگرسیونی و درنتیجه تجزیه و تحلیل اثر
غیرخطی تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی در استانهای کشور از روش پنل کوانتایل با
اثرات ثابت جمعناپذیر استفاده میگردد.

 .4معرفی متغیرها و الگوی اقتصاد سنجی
 .4-9معرفی متغیرها و مدل پژوهش
با توجه به مبانی نظری موجود و بر اساس الگوی تجربی الحدات و همکاران ( )2020در
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی بر وضعیت مصرف انرژی از
دادههای مشاهده شده  31استان ایران طی دوره زمانی  1315-1391به صورت جداگانه از
(1. error correction model )ECM
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دو فرم تبعی زیر استفاده شده میشود که در مدل اول از شاخص تمرکززدایی مالی
درآمدی استفاده شده است و در مدل دوم به منظور بررسی پایداری نتایج از شاخص
تمرکززدایی مالی مالیاتی برای تجزیه و تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی در
استانهای کشور استفاده میشود.1
 .1در اینجا اشاره به ساختار حکمرانی متفاوت میان چین و ایران و نقش آن در اجیرای سیاسیت تمرکززداییی میالی در
استان های ایران و چین ضروری است ،ساختار حکمرانی چین شامل پنج سطح میشود )1 :دولت مرکزی )2 ،دولت
استانی )3 ،دولتهای منطقهای )4 ،دولتهای سطح شهرستان و  )5شهری .در این ساختار حکمرانی دولت مرکیزی
تنها به شکل مستقیم بر دولت های استانی نظارت داشته و سایر سطوح را به شکل غیرمستقیم و از طرییق دولیتهیای
استانی کنترل مینمایند ،دولتهای استانی نیز بر سایر دولتهیا نظیارت دارنید .در چیین از سیال  2000نقیش مهمیی
برای دولت های محلی فارغ از دولت مرکزی در نظر گرفته شده است که عبارتند از :الف)کنترل دولیتهیای سیطح
شهرستان و منطقهای ،توزیع درآمدهای بودجه ای میان منیاطق تحیت نظیارت خیود مسیتقل از دولیت مرکیزی ،ب)
تصمیمگیری درباره دریافتها و پرداختها مالی ،تخفیفهای مالیاتی و درآمدهای مالیاتی و تبعیی مالییاتی مییان
مناطق تحت کنترل ،پ) تسویه حسابهای مالی ساالنه با دولتهای تحت کنتیرل ،ت) بررسیی بودجیه دولیتهیای
تحت کنترل خود که به صورت مستقل توسط همین دولتها ،تنظیم میشود .بنابراین طبیق ایین سیاختار حکمرانیی،
د ر چین تمرکززدایی مالی را به شکل انتقال برخیی از اختییارات میالی دولیت مرکیزی ماننید تنظییم بودجیه ،تعییین
نرخهای مالیاتی ،مسئولیت انجام مخارج به دولتهای استانی و دولتهای سطوح پیایینتیر تعرییف مییشیود (لیی و
همکاران )2016 ،اما در مورد ایران ،چنین ساختار حکمرانی که شامل دولتهای استانی یا محلی باشد ،وجود ندارد
و به نوعی نهادها ،شهرداری ها و مسئوالن استانی به شکل محدودتر و متمایز از چیین برخیی از مسیئولیتهیای میالی
دولت را در سطح استانها انجام میدهند .می توان بیان کرد که تمرکززدایی با آغیاز برنامیه توسیعه سیوم بیه منظیور
تحقق بند دوم قانون برنامه برای ایجاد نظام غیرمتمرکیز برنامیه رییزی و توسیعه اسیتانی فیراهم گشیته ،کیه عیالوه بیر
مدیریت منابع مالی زمینه را برای مشارکت استانها (مالیات ،درآمد و مخیارج بودجیهای) زمینیه را بیرای مشیارکت
استانها در امور برنامهریزی با تمرکز بر پتانسیلهای مناطق ،در قالب مواد قانونی فصل  12و با عنوان نظیام درآمید -
هزینهای استانها ،تقویت نموده است .در برنامه چهارم نیز نظام درآمدها  -هزینیهای دچیار تغییراتیی شیده ،کیه ایین
نظام دارای ویژگی ،ارکان و کارکردهای زیر ،در استانها است.
 )1شورای برنامهریزی استانها شکل گرف ته ،کیه نقیش کلییدی در فرآینید توسیعه و اصیالحات سیاختاری ایفیا
میکند )2 .خزانه معین استانها به عنوان نهادهای مالی استانها تشکیل شده اسیت )3 .عنیوان درآمیدهای اسیتانی بیه
عنوان منابع مالی استانی مشخص شده اسیت ) 4 .ضیرایب برداشیت از درآمیدهای اسیتانی بیر اسیاس توسیعهییافتگی
استانها وابسته شده است ) 5 .نهادهای تأمین منابع و تخصیص منیابع در قالیب سیتاد درآمید و تجهییز منیابع اسیتان و
کمیته تخصیص اعتبارات شکل گرفته است (غفاری فرد و همکاران )1394 ،عیالوه بیر ایین میوارد تشیکیل سیازمان
برنامه و بودجه استانی و اعطای مسئولیت برخی از سیاسیتهیای عمیومی دولیت بیه نهادهیای اسیتانی را مییتیوان از
گامهای برداشتهشده در جهت تمرکززدایی مالی نام برد (رنانی و همکاران )1315 ،به عبیارتی در حسیابهیای ملیی
ایران استانداریها ،شورای برنامهریزی و توسعه استانها و شهرداریها به نوعی مصداق دولت محلی مییباشیند ،امیا
در بستر قانونی هیچ گاه این نهادها تمامی اختیارات مالی مربوط به خیود را مسیتقل از دولیت بیه دسیت نگرفتیه و بیه
تمرکززدایی مالی بیشتر به عنوان افزایش مسئولیتهای مالی و بودجهای استانها مطرح شده است (قبادی.)1390 ،
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()1

()2

که در رابطه یادشده  lnECi,tلگاریتم مصرف انرژی lnUrbani,t ،لگاریتم نرخ شهرنشینی،
 lnFDTi,tلگاریتم شاخص تمرکززدایی مالیاتی lnFDRi,t ،لگاریتم شاخص تمرکززدایی
مربع لگاریتم شاخص تمرکززدایی درآمدی،
درآمدی،
قیمت انرژی و
لگاریتم شاخص تمرکززدایی مالیاتی،
داخلی است.

مربع
تولید ناخالص

در این مطالعه با توجه به مطالعات تجربی موجود در زمینه تمرکززدایی مالی (به عنوان
متغیر توضیحی اصلی) به منظور محاسبه دو شاخص تمرکززدایی درآمدی و مالیاتی به

4

تبعیت از جونگهون 1و همکاران ( ،)2013جیلک ،)2015( 2الفادا ،)2019( 3یوشاکوف
( )2015و لدو 5و همکاران ( )2020به ترتیب از سهم درآمدهای عمومی هر استان از
درآمدهای عمومی کشور و سهم درآمدهای مالیاتی هر استان از درآمدهای عمومی کشور
استفاده میشود .متغیر وابسته مدل ،مصرف انرژی است و به عنوان پراکسی از مجموع برق
مصرفی در بخشهای تجاری ،صنعتی ،تولیدی ،کشاورزی ،عمومی و همچنین برق مصرفی
برای روشنایی معابر برحسب کیلووات ساعت ،به عنوان جایگزین آن استفاده شده است.
عالوه بر تمرکززدایی مالی به عنوان متغیر توضیحی اصلی ،در مدلهای یادشده تأثیر
متغیرهای توضیحی دیگری نیز بر مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است ،که این
متغیرها به صورت خالصه در جدول شماره ( )1معرفی شدهاند.

1. Junghun
2. Jilek
3. Alfada
4. Yushkov
5.

 | 98پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايرن | سال  | 9شماره  | 37پايیز 9399

جدول  .9معرفی متغیرهای مدلهای تحقیق
متغیر
لگاریتم مصرف
انرژی
لگاریتم نرخ
شهرنشینی
لگاریتم قیمت انرژی
لگاریتم تولید
ناخالص داخلی

پایه آماری

شرح
مجموع مصرف برق در بخشهای خانگی ،تجاری،

ترازنامه انرژی

صنعتی ،کشاورزی ،عمومی و روشنایی معابر به تفکیک
استانها استفاده شد( .میلیون کیلو وات ساعت)
نسبت جمعیت شهرنشین از کل جمعیت استان (درصد)

دادههای جمعیتی مرکز آمار
ایران
بانک مرکزی

شاخص قیمت انرژی

معاونت اقتصادی وزارت امور

تولید ناخالص داخلی حقیقی (میلیون ریال)

اقتصادی و دارایی کشور

لگاریتم شاخص

نسبت درآمدهای مالیاتی هر استان از درآمدهای مالیاتی

تمرکززدایی مالیاتی

کشور (درصد)

لگاریتم شاخص

نسبت درآمدهای عمومی هر استان از درآمدهای

تمرکززدایی درآمدی

عمومی کشور (درصد)

سالنامههای آماری استانها
سالنامههای آماری استانها

منبع :یافتههای پژوهش

 .4-1روش برآورد مدل اقتصادی

1

2

از زمانی که رگرسیون کوانتایل نخستینبار توسط کونکر و باست ( )1971معرفی شد.
این روش مورد توجه بسیاری از اقتصادانان قرار گرفته و در مطالعات تجربی فراوانی
استفاده شده است .انگیزه اصلی بهکارگیری رگرسیونهای کوانتایل این است که با نگاهی
دقیق در بررسی متغیر پاسخ ،مدلی ارائه گردد که امکان دخالت متغیرهای مستقل ،نه تنها
در مرکز ثقل داده ها بلکه در نقاط مختلف توزیع به ویژه در نقاط ابتدایی و انتهایی توزیع
فراهم آورد بدون آنکه با محدودیتهای رگرسیون معمولی و واریانس ناهمسانی مواجه
شویم .اساس این روش بر تابع چندک شرطی استوار است که در آن مجموع قدرمطلق
باقیماندههای موزون حداقل میگردد .برخالف رگرسیونهای معمولی که از حداقل نمودن
مربع باقیماندههای انحرافات الگو و روش حداقل مربعات معمولی 3برای برآورد پارامترها
استفاده میشود ،در رگرسیونهای کوانتایل از حداقلسازی مجموع قدرمطلق باقیماندههای
موزون برای برآورد پارامترهای مدل استفاده میگردد ،که به آن روش حداقل قدرمطلق
1. Koenker
2. Bassett
(3. Ordinary least squares )OLS
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انحرافات 1گفته میشود .روش یادشده نسبت به روش حداقل مربعات معمولی مزایایی
دارد ،اول اینکه ،برخالف حداقل مربعات معمولی ،روش حداقل قدرمطلق انحرافات نسبت
به دادههای پرت و دور افتاده مقاوم است و این دادهها نمیتوانند بر برآوردهای حداقل
قدرمطلق انحرافات اثر بگذارند ،دوم اینکه نسبت به نرمال نبودن توزیع مقاوم است
(کاظمزاده و همکاران.)1391 ،
عالوه بر این در بسیاری از مطالعات تجربی پژوهشگران با توجه به موضوع و هدف
مطالعه از مدل دادههای پانلی در بررسیهای خویش استفاده میکنند تا ناهمگنیهای فردی
مشاهده نشده را در نظر گیرند .در روش پانل دیتا به محقق اجازه داده میشود تا ارتباط بین
متغیرها و حتی واحدهای انفرادی (مقاطع) را در طول زمان در نظر گیرند .به عالوه در
روش یادشده ،محدودیت یکسان بودن اثرات فردی وجود نداشته و در نتیجه ،دچار اریب
ناهمگنی ناشی از یکسان بودن این اثرات نمیگردد .روش دادههای ترکیبی این امکان را
دارند که تمام متغیرهای مستقل غیرقابل مشاهدهای که در طول زمان ثابت هستند و حذف
آنها به دلیل همبستگی با سایر متغیرهای مستقل قابل مشاهده ،نتایج اریبدار و ناسازگاری
میدهند را در قالب مدل اثرات ثابت نظر بگیرند .لذا مدلهای پانلدیتا میتوانند اثرات
ثابت فردی را به دست آورند .البته بسیاری از مدلهای رگرسیونی از به دست آوردن اثرات
ثابت فردی عاجز هستند و این ایرادی است که به بسیاری ازمدلهای رگرسیونی از جمله
رگرسیون کوانتایل وارد میشود .بنابراین با محبوبیت دو مدل رگرسیونهای کوانتایل و مدل

اثرات ثابت ،در سالهای اخیر مطالعات گستردهای از جمله پونوماروا ،)2011( 2هاردینگ 3و
المارچه ،)2009( 4گالوائو جونیور ،)2011( 5روزن ،)2012( 6کنکر ( )2004و کنی ()2011
به بررسی استفاده همزمان این دو روش پرداختهاند که ماحصل این مطالعات معرفی مدل پنل
کوانتایل با اثرات ثابت جمعپذیر است .رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت جمعپذیر،
مشکالت رگرسیونهای کوانتایل را با در نظر گرفتن اثرات ثابت برای کنترل برخی از
متغیرهای غیرقابل مشاهده ،برطرف میکند و فرم کلی آن به صورت رابطه زیر خواهد بود:
()4
)1. Least absolute deviations (LAD
2. Ponomareva
3. Harding
4. Lamarche
5. Galvao Jr.
6. Rosen
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که در آن

́ بردار متغیرهای توضیحی برای مقطع iام در زمان ، t = 1 , 2 , … , T

بردار پارامترهای مجهول است.
است〉 .

غیرقابلمشاهده بوده و دارای توزیع بین صفر و یک

〈

برآوردگرهای روش پنل کوانتایل با اثرات ثابت جمعپذیر به جای تخمین توزیع
)

|

( ،توزیع )

|

( را تخمین میزنند ،که این مسئله ممکن است در

مطالعات تجربی نامطلوب باشد و برآورد را با تورش مواجه نماید ،زیرا مشاهدات باالی
توزیع

ممکن است ،پایین توزیع

قرار گیرد ،که در این صورت مدل پنل

کوانتایل با اثرات ثابت جمعپذیر نمیتواند اطالعات درستی در مورد اثر متغیر توضیحی بر
توزیع متغیر وابسته ارائه کند ،بنابراین با توجه به ایرادات وارد بر رگرسیونهای کوانتایل و
رگرسیونهای پانل کوانتایل با اثرات ثابت فردی جمعپذیر از رگرسیونهای پانل کوانتایل

با اثرات ثابت غیرجمعپذیر 1به منظور رفع این ایرادات یادشده ارائه شدند که از یک سو،
اثرات ثابت را در نظر می گیرند و از سوی دیگر ،ایرادات مربوط به پانل کوانتایل با اثرات

ثابت جمعپذیر را برطرف مینمایند.
در مطالعه حاضر از روش رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمعپذیر برای تخمین
مدلهای پژوهش استفاده میگردد .برآوردگرهای رگرسیونهای پانلکوانتایل با اثرات
ثابت غیرجمعپذیر ،برآوردهای سازگاری برای Tهای کوچک ارائه میدهد و از جمله
برآوردگرهای پنل کوانتایل است که متغیرهای ابزاری کمتری ،نیز به کار میبرد .فرم کلی
رگرسیونهای رگرسیونهای پانل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمعپذیر به شکل رابطه
شماره ( )5نشان داده میشود:
()5

,

نیز
مجموعهای از متغیرهای توضیحی ،بردار پارامترهای مجهول،
که در آن
یک تابع مجهول است که شامل اثرات فردی ثابت و جمله اخالل قابل مشاهده میشود،
دارای توزیعی بین صفر و یک است.
که در آن
(
یعنی) :
تابع کوانتایل برای رابطه شماره ( )5به صورت رابطه زیر است:

()6

= ,

1. Quantile regression with nonadditive fixed effects
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که در آن

بوده و به منظور برآورد پارامترها

تابع اکیداً صعودی از

در این مدل از روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده شده و برآوردگر ̂ برای پارامتر

به

صورت رابطه زیر خواهد شد:
̂=

( )6

̂ ̂

̂

که در آن ̂ ماتریس مشخص و سادهای است که با روش گشتاورهای تعمیمیافته دو
مرحلهای برآورد میشود( .پاول)2016 ،

 .5برآورد مدل و تفسیر نتایج
همانطور که در بخش چهارم توضیح داده شد برای بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی
بر مصرف انرژی در استانهای ایران از روش پانل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمعپذیر طی
سالهای  1315 -1391استفاده شده است .در مطالعه حاضر ،مدلهای معرفیشده در قالب
روابط شماره ( )1و ( )2در کوانتایلهای مختلف ( 90 ،10 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10و
 95درصد) برآورد و نتایج به دست آمده در جداول شماره ( )2و ( )3ارائه شده است.
جدول ( )1نتایج برآورد رابطه شماره ( )2را نشان میدهد که درآن برای محاسبه شاخص
تمرکززدایی مالی از درآمدهای عمومی استفاده شده و جدول ( )3نیز نتایج حاصل از
برآورد مدل دوم را ارائه می کند که در آن شاخص تمرکززدایی مالی با استفاده از
درآمدهای مالیاتی اندازهگیری شده است.
جدول  .1نتایج برآورد مدل اول (اندازهگیری شاخص تمرکززدایی مالی با درآمدهای عمومی)
متغیرها
)τ( /

90

10

60

1/1452*** 1/0727*** 1/0574*** FDR
***-1/115* -1/1137*** -1/1182

40
1/1840

50

30

***1/0537*** 1/0507

-1/1151 -1/1131*** -1/1177

30

00

90

1/0071

***1/7222

1/0127

-1/1152 -1/1112*** 1/1113

1/4211* 0/7820*** 1/2302*** 0/0137*** 0/5378*** 10/7455*** 0/2724*** Urban

***0/5225* 1/8100

***0/0115*** 1/2344*** 1/3314*** 1/3324*** 1/2801*** 1/2222*** 1/2330*** 1/2327*** 1/3522
-1/7524 EP

-1/8827 -1/5511*** -0/7725 -1/5151*** -1/5102*** -1/3378*** -1/8425*** -1/7533

منبع :یافتههای پژوهش *** ** ،و * به ترتیب سطح معناداری  3 ،0و  01درصد را نمایش میدهند.
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جدول  .6نتایج برآورد مدل دوم (اندازهگیری شاخص تمرکززدایی مالی با درآمدهای مالیاتی)
متغیرها

01

)τ( /
FDT

***

1/5220

***

-1/1122

-1/1011 Urban
1/0301
EP

0/7212

51

71
***

1/0010

***

-1/1173

***

0/1232

***

1/0322

***

-1/1153

***

1/1172

81
***

1/0778

31
***

1/1177

***

-1/1101 -1/1172

***

1/2857

21
**

1/1220

***

21
***

1/0827

41
***

1/1212

**

-1/1115 -1/1173 -1/1102

**

1/14847 1/8211

***

1/4410

11
***

1/7277

***

-1/1188

***

1/1220 0/7051

***1/8312*** 1/2081*** 1/2802*** 1/4125*** 1/2180*** 1/3554*** 1/3225*** 1/2384
***

-1/8222

منبع :یافتههای پژوهش

*** **

،

***

-1/8010

***

-1/2237

***

-1/5180

***

-1/8210

***

**

-1/3343 -1/3880

***

-1/5341

*

و به ترتیب سطح معناداری  3 ،0و  01درصد را نمایش میدهند

نتایج برآورد مدل اول نشان میدهد که در همه کوانتایلها تمرکززدایی مالی درآمدی
اثر مثبتی بر متغیر وابسته داشته و همه ضرایب برآوردشده برای آن در تمام کوانتایلها (به
جز کوانتایلهای  40 ،70و  90درصد) معنادار بودند .مربع آن نیز در تمام کوانتایلها اثر
منفی و معنادار (به جز کوانتایلهای  70 ،40و  90درصد) بر مصرف انرژی دارد .به عبارتی
میان تمرکززدایی مالی درآمدی و مصرف انرژی یک رابطه غیرخطی به شکل  Uمعکوس
در کوانتایلهای یادشده وجود دارد .در مدل دوم نیز همین نتایج تأیید گردید و متغیر
تمرکززدایی مالیاتی در تمام کوانتایلها (جز کوانتایل  10درصد) اثر مثبت و معنادار و
مربع آن اثر منفی و معنادار (به جز کوانتایلهای 50 ،10و  )10بر مصرف انرژی دارند .نتایج
مطالعه حاضر با نتایج مطالعه الحدات و همکاران ( )2020در استانهای چین مطابقت دارد.
برای تفسیر نتایج می توان بیان کرد که ،در ابتدای اجرای تمرکززدایی ،نهادهای استانی در
پی رقابت با نهادهای سایر استانها در جذب سرمایهگذار و افزایش رشد اقتصادی خود،
محدودیت در مصرف انرژی را کاهش میدهند همچنین آنها در مسیر رشد اقتصادی
مناطق خود حتی از برخی صنایع سنگین و انرژیبر نیز حمایت میکنند که این حمایت
خود ،مصرف انرژی را باال می برد اما در مراحل بعدی با افزایش آلودگی محیطزیست
درنتیجه مصرف بیش از اندازه انرژی ،نهادهای استانی را بر آن میدارد تا برای مقابله با این
مشکل محدودیتهایی بر مصرف انرژی اعمال میکنند و مصرف آن را کنترل نمایند .از
طرف دیگر با اجرای تمرکززدایی مالی عواید بیشتری نصیب سازمانهای استانی میگردد و
آنها از این عواید به منظور تشویق تولیدکنندگان برای استفاده از تکنولوژیهای کممصرف
در تولید استفاده میکنند ،که درمجموع این اقدامات به کاهش مصرف انرژی میانجامد.
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ضرایب به دست آمده برای متغیر شهرنشینی ،در تمام کوانتایلها در مدل اول مثبت و
معنادار است .در مدل دوم نیز بین کوانتایل  20تا  90درصد ،شهرنشینی اثر مثبتی بر مصرف
انرژی در استانهای کشور داشته و این تأثیر در تمام کوانتایلها جز  60و  90درصد معنادار
است .نتیجه حاصل را می توان به دیدگاه اول اثر شهرنشینی بر مصرف انرژی نسبت داد.
گسترش شهرنشینی با افزایش ساخت و ساز جادهها ،تأسیسات و ساختمانها ،استفاده بیشتر
از وسایل الکتریکی و حمل و نقل ،تغییر جوامع کشاورزی به جوامع صنعتی انرژیبر،
مصرف انرژی را افزایش میدهد .نتایج مطالعات وانگ و همکاران ( ،)2020الحدات و
همکاران ( )2020در استانهای چین ،ژائو و وانگ ( )2017در چین ،موسوی و همکاران
( ،)1399کریمی و حیدریان ( ،)1391خسروی و همکاران ( )1391در کشورهای نفتی و
غیرنفتی ،اسدی و همکاران ( )1391در ایران ،نیز حاکی از تأثیر مثبت شهرنشینی بر مصرف
انرژی است.
تولید ناخالص داخلی در مدل اول ،در تمام کوانتایلها ،تأثیر مثبت و معناداری بر متغیر
وابسته دارد .همچنین در مدل دوم نیز ضریب به دست آمده برای تولید ناخالص داخلی بین
کوانتایلهای  20تا  90درصد ،مثبت است .به صورت کلی میتوان عنوان کرد که افزایش
تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در مصرف انرژی میشود چرا که انرژی یک نهاده
تولید است و درجریان افزایش مقیاس فعالیتهای اقتصادی در نتیجهی رشد اقتصادی،
مصرف آن مانند هر نهاده دیگری باال میرود .نتیجه حاصل در این مطالعه با نتایج سو و
همکاران ( ،)2021الحدات و همکاران ( ،)2020وانگ و همکاران ( ،)2020ژائو و
همکاران ( ،)2017موسوی و همکارن ( ،)1399کریمی و حیدریان ( ،)1396اسدی و
همکاران ( )1391همسو است.
قیمت انرژی در مدل اول تأثیر منفی و معناداری بین کوانتایلهای  30تا  60و
کوانتایل  10درصد دارد ،همچنین در مدل دوم نیز در کوانتایلهای  20تا  90درصد،
قیمت انرژی تأثیر منفی و معناداری بر مصرف انرژی در استان های کشور دارد که مطابق
تئوری میباشد .هرچه قیمت انرژی در یک اقتصاد افزایش یابد ،معموالً هزینههای تولید
در آن اقتصاد افزایش می یابد و تولیدکنندگان در صورت دسترسی به تکنولوژی ،برای
حفظ سطح تولید قبلی و حاشیه سود خود ،به سمت استفاده از تکنولوژیهای تولید با
مصرف کمتر انرژی گام بر می دارند و درنتیجه از مصرف انرژی کاسته میشود .مطالعه
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تجربی اسدی و همکاران ( )1391نیز نشان دهنده تأثیر منفی قیمت انرژی بر مصرف
انرژی در ایران است.

 .5نتیجهگیری
یکی از تهدیدهایی که جهان اخیراً با آن مواجه شده تخریب محیطزیست در نتیجه
مصرف بی رویه انرژی و بهرهبرداری بیش از اندازه منابع طبیعی است .مصرف بیرویه
انرژی به ویژه سوختهای فسیلی برای تحقق رشد اقتصادی و گازهای گلخانهای حاصل
از آن به یک مسئله جدی برای محیط زیست تبدیل شده ،که مشکالت بسیاری با خود به
همراه آورده و صدمات زیادی بر سالمت بشر وارد کرده است .بنابراین با توجه به
گسترش اثرات جانبی منفی ناشی از مصرف انرژی از جمله گرم شدن کره زمین و اثرات
زیان بار آن بر محیط زیست و سالمت جوامع ضروری است سیاست هایی برای کنترل آن
اعمال گردد .اعمال سیاست های صحیح در این زمینه نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر
مصرف انرژی و آگاهی از نحوه اثرگذاری آنها است .در سالهای گذشته عوامل بسیاری
شناخته شده که بر مصرف انرژی اثر می گذارند ،یکی از این متغیرها که به تازگی در
مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته ،تمرکززدایی مالی است .این شاخص پس از
مطالعات اوتس ( ) 1972توجه بسیاری اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سالهای
اخیر به علت گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی در پی افزایش مصرف انرژی به
عنوان فدرالیسم محیطی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی در حوزه اقتصاد انرژی و
محیط زیست قرار گرفته است چرا که معموالً نهادهای استانی نسبت به دولت به دلیل
شناخت از محیط ،سیاست های مؤثرتری برای کنترل انتشار کربن اعمال میکنند .در
ایران نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی طی برنامههای توسعه کشور به بحث تمرکززدایی
مالی به عنوان یک ابزار اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و رشد اقتصادی توجه شده
است ،با این حال به بررسی اثر آن بر مصرف انرژی توجهی نشده است .بنابراین شناسایی
اثر تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی میتواند در کنترل مصرف انرژی مؤثر باشد و بستر
الزم برای سیاستگذاریهای آگاهانه در این زمینه را فراهم آورد .لذا در این مطالعه با
استفاده از اطالعات مربوط به  31استان ایران طی بازه زمانی  1315-1391و با بهکارگیری
روش پانل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمعپذیر ،اثر تمرکززدایی مالی درآمدی و مالیاتی
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بر مصرف انرژی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی  -اجتماعی (قیمت انرژی ،تولید
ناخالص داخلی و شهرنشینی) در قالب دو مدل مورد بررسی قرار گرفت که در مدل اول
از سهم درآمدهای عمومی استان از درآمدهای عمومی کشور به عنوان شاخص
تمرکززدایی مالی و در مدل دوم نیز از سهم درآمدهای مالیاتی استان از کل درآمدهای
مالیاتی کشور استفاده شد .نتایج برآورد هر دو مدل به کار رفته در مطالعه نشان میدهد،
که در مدل اول متغیر تمرکززدایی مالی درآمدی بر مصرف انرژی تأثیر مثبت و معنادار
و مربع آن ،بر مصرف انرژی اثر منفی و معناداری دارد .در مدل دوم نیز ،متغیر
تمرکززدایی مالیاتی اثر مثبت و مربع آن اثر منفی بر مصرف انرژی دارند .به عبارت
دیگر ،اجرای تمرکززدایی مالی در ابتدا مصرف انرژی را افزایش و پس از نقطه اشباع
مصرف انرژی را در استان های کشور کاهش میدهد .شهرنشینی مصرف انرژی را در هر
دو مدل برآوردی این پژوهش ،به صورت معناداری افزایش میدهد .نتایج مطالعات
پژوهشگران دیگر در سال های اخیر که ذکر آنها در مقاله رفته است نیز حاکی از تأثیر
مثبت شهرنشینی بر مصرف انرژی است .تولید ناخالص داخلی در مدل های برآوردی این
پژوهش ،تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف در استان های ایران داشته است .به عبارت
دیگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید محسوب می گردد که در پی رشد و افزایش
مقیاس فعالیت های اقتصادی ،مصرف آن باالتر میرود .همچنین قیمت انرژی در مدل
اول تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته مطالعه دارد  .در مدل دوم نیز ضرایب
برآوردشده برای تمرکززدایی مالیاتی منفی و معنادار بوده است.
در پایان با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد میگردد:
با توجه به نتایج به دست آمده از تأثیر هر دو شاخص تمرکززدایی درآمدی و مالیاتی
بر مصرف انرژی ،دولت میتواند با تحقق بخشیدن به سیاستهای تمرکززدایی مالی،
اختیارات مشخص و معینی به استان ها واگذار کند تا آنها بتوانند در امور مربوط به
درآمدهای عمومی و درآمدهای مالیاتی خود فارغ از دولت تصمیمگیرنده و مجری باشند.
با توجه به نتایج به دست آمده از تأثیر تمرکززدایی درآمدی بر مصرف انرژی ،نهادهای
استانی بایستی به اولویتهای هر استان در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی مانند
بخش های صنعتی ،کشاورزی ،گردشگری و خدماتی توجه کنند و منابع درآمدی را با
هدف کاهش مصرف انرژی جمعآوری نمایند.
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دولت میتواند رقابت اقتصادی میان استانهای مختلف کشور را در جهت رشد
اقتصادی کوتاهمدت کنترل نموده و ارزیابی عمکرد استانها بر اساس رشد اقتصادی را
اصالح کند و این ارزیابی را براساس عمکرد آنان در ارائه خدمات عمومی و کنترل
مصرف انرژی انجام دهد .با توجه به تفاوت میان استانها در رشد اقتصادی ،دولت میتواند
درجه مشخصی از استقالل مالی در تعیین نرخ مالیات به نهادهای استانی اعطا نماید و
نهادهای استانی در قالب یک سیستم مالیات تبعیضی ،جذب صنایع و فعالیتهایی را در
اولویت کار خود قرار دهند که نه تنها به روند توسعه اقتصادی منطقه سرعت میبخشند
بلکه به حفظ انرژی و کاهش مصرف آن در استانها کمک میکنند.
با توجه به اینکه قیمت انرژی تأثیر منفی بر مصرف انرژی در استانهای کشور دارد ،در
این زمینه میتوان باسیاستهای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی در صورت مساعد بودن

شرایط برای ورود تجهیزات با انرژی بری کمتر ،از طریق به الزام درآوردن واحدهای صنعتی
به صرفهجویی و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی تولید با انرژی بری کمتر ،مصرف انرژی
را کاهش داد .البته این افزایش قیمت در حاملهای انرژی بایستی به صورت تدریجی
صورت گیرد زیرا افزایش قیمت شدید و ناگهانی حاملهای انرژی ممکن است آثار
تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد.
تأثیر مثبت شهرنشینی بر مصرف انرژی ،سیاستگذاران حوزه انرژی را برای رویارویی
با بحث افزایش مصرف انرژی به علت گسترش شهرنشینی فراخوانی میکند .به نظر
میرسد کاهش شهرنشینی از طریق انجام اقداماتی نظیر امکانات رفاهی و اشتغالزایی در
روستاها و ممانعت از مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها ،عامل مهمی در کاهش مصرف
حاملهای انرژی است .عالوه بر این دولت میتواند با بهکارگیری پروژههایی مانند استفاده
از قطارهای تندرو و اتوبوسهای کممصرف در جریان حمل و نقل شهری ،تشویق استفاده
از لوازم خانگی با انرژیبری کمتر ،الزام پروژههای جدید ساخت و ساز به استفاده از
سیستمهای سرمایشی و گرمایشی کممصرف و غیره ،مصرف انرژی را کاهش دهد .با
توجه به اینکه افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش مصرف میشود ،توصیه
می گردد اقدامات الزم در جهت افزایش بهروری انرژی در اولویت قرار گیرد ،که برای
نمونه از اقدامات یادشده میتوان به تشویق استفاده از تکنولوژیهایی با مصرف انرژی
پایین ،اشاره کرد.
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غفاریفرد ،محمد ،صادقی شاهدانی ،مهدی ،کمیجانی ،اکبر و زاهدی وفا ،محمدهادی (.)1394
تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران :یک رهیافت افتصادسنجی
فضایی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،22)71( ،صفحات .125-142
فرازمند ،حسن ،انواری ،ابراهیم و موسوی ،بقیت اله ( .)1399شهرنشینی و مصرف انرژی در
ایران :کاربردی از مدل  .STIRPATفصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد،7)3( ،
صفحات .215-240
قبادی ،نسرین .)1391( .چالشهای تأمین مالی دولتهای محلی و راهکارهای مقابله با آن :مطالعه
موردی دولتهای محلی در ایران .مجله اقتصادی  -ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای
اقتصادی ،12)11( ،صفحات .53-12
کاظمزاده ،عماد ،کریمی علویجه ،نوشین و ابراهیمی ساالری ،تقی ( .)1391اثر حکمرانی بر
گسترش دیاکسیدکربن در کشورهای عضو  :G8رهیافت رگرسیون پانل کوانتایل .اقتصاد و
توسعه منطقهای ،26)11( ،صفحات .173-196
کریمی ،محمدشریف و حیدریان ،مریم ( .)1396بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در
استانهای ایران با بهکارگیری الگوی  STIRPATتعمیمیافته .اقتصاد و الگوسازی،1)31( ،
صفحات .27-54
گلخندان ،ابوالقاسم ( .)1391تأثیر تمرکززدایی مالی بر آلودگی هوا در ایران در قالب یک
الگوی تصحیح خطای بردار ) .(VECMمحیط زیست و توسعه فرابخشی ،4)65( ،صفحات
.37-41
مهرآرا ،محسن ،امیری ،حسین و حسنی سرخ بوزی ،محمد ( .)1391رابطه مصرف انرژی و درآمد:
آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از رویکرد مدلهای رگرسیونی انتقال مالیم
پانل .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،20)62( ،صفحات .171-193
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