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Abstract
Introduction & Objective: In addition to accelerating the process of
information exchange and facilitating management and increasing
efficiency in various economic sectors, information and communication
technology also affects energy consumption. ICT equipment is one of
the energy consuming equipment that increases energy consumption
with increasing their use. On the other hand, the use of such
equipment increases energy efficiency by increasing the efficiency of
various economic sectors. Therefore, the purpose of this study was to
investigate the effect of information and communication technology
on the consumption of renewable and non-renewable energy in the
Organization for Economic Cooperation and Development.
Materials and Methods: In this study, a data panel containing data
from OECD countries in 2000-2015 was used.
Findings: The most important results of this study are the negative
impact of increasing the number of Internet users and mobile
subscribers on renewable energy consumption and the negative
impact of increasing the number of Internet users on non-renewable
energy consumption in the long run.
Discussion and Conclusion: Based on the findings of this study,
OECD countries can reduce the intensity by using new technologies
such as ICT and correct policies to manage energy consumption to
achieve energy security and be safe from the consequences of energy
price changes. Provide energy consumption in their countries.
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Extended Abstract
Introduction
Information and communication technology is
the sum of manufacturing and service
industries, which is used to store, transmit
and
display
data
and
information
electronically
[1].
Information
and
Communication Technology The interaction of
the three distinct parts of the computer,
information and communication, is achieved.
What comes from the combination of these
three parts is called information, which is
used in different fields? [2]
Information and Communication Technology
(ICT) has many benefits both at the macro
level and at the micro level, these benefits
include:
1. Improving the level of ICT use in economics
and trade, increases and increases the
circulation of information in the economic
system, thereby increasing the competitive
environment governing economic activities,
thereby, the benefits of competitiveness.
In other words, the use of ICT in economics, as
e-commerce, reduces search costs, provides
greater access to information, reduces and
eliminates market constraints, increases the
number of suppliers of goods, and increases
consumer choice.
2. Expansion, ICT reduces production costs
(due to production scale savings) and allows
the market to expand, increase production
and increase employment.
Dissemination and use of ICT reduces the
need for other physical facilities in the
economic and non-economic sectors and thus
causes many material and spiritual savings.
The use of ICT in each sector has the effect of
spreading or spilling over to other sectors, so
its effects are increasingly reflected in the
economy of a country and ultimately in the
world economy. The inclusion of ICT as a
[

factor of production in the production
functions of the economy and its application
in production, increases the productivity of
other factors of production and thus, leads to
the optimal allocation of resources in the
economy.
Due to the fact that information and
communication technology directly or
indirectly affects all categories, including
energy consumption, therefore, investing in
information and communication technology
is considered a necessity. Considering that
energy as the driving force of productive
activities is the basic foundation of economic
and social activities of any country [4].
Doubles the impact of ICT on energy
consumption. Because energy has always
played a very important role in human life
and is one of the factors that enable economic
growth and a significant part of our energy
consumption is provided by fossil fuel
sources such as oil, coal and natural gas,
many countries are also trying. By investing
in new technologies, they can use renewable
energy sources such as solar, wind or
hydropower, and even geothermal energy,
which emit less environmental pollution than
fossil fuels. Use as a source to provide the
energy they need.

Materials and Methods
In this study, the following data panel
regressions are used to investigate the impact
of
information
and
communication
technology on the consumption of renewable
and non-renewable energy in OECD
countries:
)1(
Yit   i   i X it   it ICTit   it
Where Y is the energy consumption
(renewable or non-renewable), X is the vector
of traditional and theoretical variables, ICT is
the ICT index, α is the width of the origin, ε is
the disturbance, i is the study country and t is

Journal of Agricultural Economics Research. 2021; 13 (3): 167-177

168

The effect of information and communication technology on the consumption of renewable and...

the study period (years). Based on previous
studies, the national GDP logarithm variable,
which also includes agricultural output (X1),
the gross fixed capital logarithm (X2), the
number of Internet user’s logarithm (ICT1),
the mobile subscriber’s logarithm (ICT2), the
telephone subscriber logarithm Fixed (ICT3)
and ICT import logarithm (ICT4) are
explanatory

Findings
The results of the CADF unit root test are
reported in Table (1). It is considered that the
variables Y1 and Y2 are at the level of mana
or I (0) because the corresponding
probability value (p-value) is less than 0.05
and therefore the null hypothesis that there is
a single root at the level of 1% error can be
rejected. But other variables at the surface
have a single root or I (1), and the null
hypothesis that there is a single root about
them cannot be ruled out. But after one time
of differentiation, the CADF statistic is
significant for the variables, therefore these
variables remain the same with one time of
differentiation and are the so-called I (1).
Therefore, since one of the variables is not I
(1)  وand there is a combination of variables I
(1) and I (0) in the model, the use of
integration tests (such as Cao and Pedroni) as
well as estimation methods (such as FMOLS
and DOLS). Is not appropriate and it is better
to use group mean (MG) methods.

Discussions
Economic growth is closely linked to industry
and technology on the one hand and to
environmental degradation and pollution on the
other, tools that can help societies achieve
economic growth without degrading the
environment or reducing the negative impact on
the environment. It can be useful in achieving
sustainable development. One of these tools that
has attracted the attention of researchers in

recent years is information and communication
technology. Information and communication
technology affects energy consumption and the
environment in many ways. Therefore, the
purpose of this study was to investigate the
effect of information and communication
technology on the consumption of renewable
and non-renewable energy in the Organization
for Economic Cooperation and Development.
For this purpose, a data panel containing data
from OECD countries in 2015-2000 was used.
First, the statics of the variables were examined.
The results showed that some variables of the
pattern were static and others were unstable in
the surface and therefore the group mean (MG)
method was chosen to estimate the long-term
coefficients. The results of this method showed
that in the long run, increasing the number of
Internet users and mobile subscribers (as two
ICT indicators) through the development of egovernment, increasing telecommuting and
reducing traffic will reduce the consumption of
renewable energy. It also reduces the
consumption of non-renewable energy in the
long run by increasing the number of Internet
users. In contrast, in the short run, with the
increase of fixed telephone subscribers and the
import of ICT products (two indicators of ICT
development), the consumption of renewable
energy increases; It seems that in the short term,
the expansion of ICT infrastructure requires an
increase in energy consumption, but its reducing
effects on energy consumption do not appear.
Therefore, this study provides evidence of the
impact of ICT development on energy
consumption. Considering the effects of
information and communication technology at
the level of the economy and its negative impact
on energy consumption in the studied countries
and due to the high energy intensity and high
consumption of fossil fuels in these countries,
especially in our country, we can Development
and
improvement of information and
communication technology infrastructure and
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facilitating its use in various economic sectors,
in addition to achieving higher economic
growth, provided more efficiency and reduced
energy consumption in various economic
sectors, and in the direction of sustainable
development and reducing effects. The
environment of energy consumption has taken
effective steps. In this regard, developed
countries have achieved extensive technological
advances, the use of ICT in various sectors is
one of the most important. The use of ICT
equipment in various fields, despite being
energy-intensive, can ultimately reduce total
energy consumption due to the savings made in
other sectors.
This issue is also evident in the results of the
present study. In other words, the effect of ICT
development in the short term on positive energy
consumption and in the long term is a sign of
negative coefficients. The results of the present
study are in line with the results of the study of
Wail [9], Han et al. And Arshad et al. (10). On
the other hand, it can be analyzed that
information and communication technology has
a significant effect on the intensity of energy
consumption and this effect depends on the
economic structure and degree of development
of countries. The countries under study can use
new technologies such as ICT, along with the
adoption of sound energy management policies
in order to achieve energy security and be safe
from the consequences of price changes, can

reduce the intensity of energy consumption. In
their own countries in recent decades.

Conclusion
According to other findings of this study,
increasing economic growth in both short-term
and long-term and increasing investment only in
the long run increases energy consumption.
Based on the findings of this study, OECD
countries can use new technologies such as ICT
and the right policies to manage energy
consumption to achieve energy security and
avoid negative consequences.
Due to the change in energy prices, provide the
ground for reducing the intensity of energy
consumption in their countries.
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چکیده
مقدمه و هدف :فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر تسر یع در روند تبادل اطالعات و تسهیل مدیریت و افزایش
کارایی در بخش های مختلف اقتصادی ،بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار میباشد .تجهیزات  ICTاز جمله
تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد .از طرفی کاربرد
این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند .از
این رو هدف این مطالعه ،بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در
کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.
مواد و روشها :در این تحقیق از پانل دیتا شامل دادههای کشورهای  OECDدر  2000-2015استفاده شد.
یافتهها :از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر
مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره
کرد.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این پژوهش کشورهای  OECDمی توانند با به کارگیری فناوریهای
نوین نظیر  ICTو سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون
ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی ،زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،عبارت است از مجموع صنایع تولیدی و
خدماتی ،که برای نگهداری ،انتقـال و نمـایش داده هـا و اطالعـات بـه
صـورت الکترونیکـی استفاده مـی شـود ( .)1فنـاوری اطالعـات و
ارتباطـات تعامل سه بخش متمایز رایانه ،اطالعات و ارتباطـات ،حاصـل
مـی شـود .آنچه از تلفیق این سه بخش به دست می آید ،اطالع رسانی
نامیده می شـود ،کـه در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد
( .)2فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدارای منافع گسترده و زیادی
هم در سطح کـالن و هـم در سـطح خـرد است ،این منـافع عبـارتنـد
از-1 :ارتقـای سـطح اسـتفاده از  ICTدر اقتـصاد و تجارت ،موجب
افـزایش و رشـد گـردش اطالعـات موجـود در سیـستم اقتـصادی می
شود ،از این طریق ،موجب افزایش فضای رقابتی حاکم بر فعالیت های
اقتصادی شده ،به تبع آن ،منافع ناشی از رقابتی شدن حاصل می شـوند.
بـه عبـارت دیگـر ،استفاده از  ICTدر اقتصاد با ،عنوان تجارت
الکترونیکی ،موجبـات کـاهش هزینـة جستجو ،دسترسی بیشتر بـه
اطالعـات ،کـاهش و حـذف محـدودیت هـای بـازار ،افزایش تعداد
عرضه کنندگان کاالها و باالرفتن قدرت انتخاب مصرف کنندگان را
فراهم می کند -2 .گـسترش ICT ،موجـب کـاهش هزینـههـای
تولیـد (ناشـی از صرفهجوییهای مقیاس تولید) شـده و امکـان
گـسترش بـازار ،افـزایش تولیـد و افزایش اشتغال را فراهم می کند.
اشاعه و استفاده ازICT ،موجب کاهش نیـاز به سایر امکانات فیزیکی در
بخشهای اقتـصادی و غیـر اقتـصادی شـده و از ایـن طریق ،صرفه
های مادی و معنوی فراوانی را سبب میشود .اسـتفاده از  ICTدر هر
بخش ،دارای اثر اشاعه یا سرریز بر سایر بخشهاست ،لذا اثرات آن به
صـورت فزاینده در اقتصاد یـك کـشور و در نهایـت در اقتـصاد جهـانی
نمایـان مـی شـود .قرار گرفتن  ICTبه عنوان عامل تولید در توابع
تولید اقتصاد و به کـارگیری آن در تولید ،موجب افزایش بهره وری سایر
عوامـل تولیـد شـده و از ایـن طریـق ،بـه تخصیص بهینة منابع در
اقتصاد ،می انجامد .استفاده از  ICTدر سطوح مختلف سازمانی (دولتی
یا خصوصی) ،موجب بهبـود و اصـالح سیـستم مـدیریت و روان سازی
امور شده و به این ترتیب ،ضمن کاهش هزینه ها و آزادسازی نیروها و
منابع فیزیکی و انسانی ،کارایی اقتصادی را افزایش می دهد(.)3با توجه
به اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر
همه مقوالت از جمله مصرف انرژی اثرگذار است در نتیجه سرمایه
گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات یك امر ضروری تلقی میشود.
توجه به این مسئله که انرژی به عنوان نیروی محرکه فعالیتهای
تولیدی ،زیربنای اساسی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به
شمار میرود ( .)4اهمیت تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مصرف
انرژی را دوچندان میکند .چرا که انرژی همواره نقش بسیار مهمی در
زندگی انسانها داشته و از جمله عواملی است که رشد اقتصادی را
امکانپذیر میکند و بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی ما از منابع

تحقیقات اقتصاد کشاورزی1400 .؛ 177-167:)3( 13

سوخت فسیلی مانند نفت ،ذغالسنگ و گاز طبیعی تاُمین میشود،
همچنین بسیاری از کشورها تالش میکنند تا با سرمایهگذاری در
فناوریهای جدید بتوانند از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی
خورشیدی ،انرژی بادی یا انرژی آب و حتی انرژی زمین گرمایی که در
مقایسه با انرژیهای فسیلی آلودگی زیست محیطی کمتری را بر جا
میگذارند به عنوان منابعی برای تاُمین انرژی مورد نیاز خود استفاده
کنند( .)5بررسی مطالعات گذشته حاکی از آن است که بررسی اثربخشی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر مصرف انرژی در کشورهای
مختلف مورد توجه بوده است .به طور جزئی تر ایشیدا ( )6در مطالعه ای
با عنوان"روند مصرف برق و  ICTاز  2007تا  "2012تاثیر سه شاخص
 ICTیعنی شبکه های ارتباطی ،رایانه های شخصی و مراکز داده را بر
مصرف برق مورد بررسی قرار داده اند .نتایج نشان داد سهم نسبی این
شاخص ها از مجموعه  ICTدر کل مصرف برق در سراسر جهان در
سال  2007در حدود  3/9درصد و در سال  2012به  4/6درصد افزایش
یافته است .نتایج نشان داد سهم نسبی این شاخص ها از مجموعه ICT
در کل مصرف برق در سراسر جهان در سال  2007در حدود  3/9درصد
و در سال  2012به  4/6درصد افزایش یافته است .هان و همکاران ()7
در مطالعه ای با عنوان"تاثیر لوازم  ICTبر مصرف برق داخلی" به
بررسی نقش تلویزیون ها ،رایانه ها و لوازم جانبی آنها در مصرف برق
پرداخته اند .محققین در این تحقیق که در بازه زمانی ()1990-2011
انجام گرفته است به این نتیجه رسیده اند که تقاضای انرژی در
انگلستان از  12درصد در سال  1990به  23درصد در سال  2012رسیده
است .در اروپا مصرف برق خانگی از لوازم الکترونیك در سال  2012به
میزان  2/5برابر نسبت به سال  1990افزایش یافته است .در ادامه النگ
و همکاران ( )8در مطالعهای به بررسی اثر  ICTشدن در مصرف انرژی
پرداختند .در این مطالعه با استفاده از یك مدل تحلیلی ،تأثیرات مستقیم
ناشی از تولید ،استفاده و دفع فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهرهوری
انرژی از دیجیتال سازی ،رشد اقتصادی از افزایش کار و بهره وری
انرژی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات باعث افزایش مصرف انرژی می شود.

مواد و روشها
در این تحقیق جهت بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مصرف
انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای  ،OECDاز
رگرسیونهای پانل دیتای زیر استفاده می شود:
()1

Yit   i   i X it   it ICTit   it

که در آن  Yمصرف انرژی (تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر) X ،بردار
متغیرهای سنتی و منطبق بر تئوری ICT ،شاخص فناوری اطالعات و
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ارتباطات α ،عرض از مبدا ε ،جز اخالل i ،کشورهای مورد مطالعه و t
دوره (سالهای) مطالعه است .بر اساس مطالعات گذشته متغیرهی
لگاریتم تولید ناخالص ملی که شامل تولیدات بخش کشاورزی نیز می-
باشد ( ،)X1لگاریتم سرمایه ثابت ناخالص ( ،)X2لگاریتم تعداد کاربران
اینترنت ( ،)ICT1لگاریتم مشترکین تلفن همراه ( ،)ICT2لگاریتم
تعداد مشترکین تلفن ثابت ( )ICT3و لگاریتم واردات محصوالت
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICT4متغیرهای توضیحی در این
مطالعه میباشند .به طور جزئیتر مدل مورد بررسی بصورت زیر تعریف
میشود.
()2
Yit   i  1 X 1it   2 X 2it   1 ICT1it   2 ICT2it   3 ICT3it   4 ICT4it   it

در این مطالعه از اطالعات مربوط به کشورهای  OECDطی دوره های

نتایج و بحث
نتایج آزمون ریشه واحد  CADFدر جدول ( )1گزارش شده است.
مالحظه میگردد متغیرهای  Y1و  Y2در سطح مانا یا ) I(0است زیرا
ارزش احتمال ( )p-valueمربوط به آن کمتر از  0/05است و بنابراین
میتوان فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را در سطح خطای 1
درصد رد کرد .اما سایر متغیرها در سطح دچار ریشه واحد یا )I(1
هستند و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را در مورد آنها نمیتوان
رد کرد .اما بعد از یك بار تفاضلگیری ،آماره  CADFبرای متغیرها
معنادار است و بنابراین این متغیرها با یك بار تفاضلگیری مانا میشوند
و اصطالحا ) I(1هستند .بنابراین از آنجا که یکی از متغیرها )I(1
نیست و ترکیبی از متغیرهای ) I(1و ) I(0در مدل وجود دارند،
بکارگیری آزمونهای همانباشتگی (مانند کائو و پدرونی) و همچنین
روشهای تخمینی (مانند  FMOLSو  )DOLSمناسب نیست و بهتر
است از روشهای میانگین گروهی ( )MGاستفاده شود.

 2000-2015برای برآورد ضرایب استفاده شده است.
جدول ( - )1نتایج آزمون ریشه واحد داده های تابلویی
سطح

تفاضل مرتبه اول

متغیر

)I(d
آماره

p-value

آماره

p-value

Y1

-4.60

0.00

-

-

)I(0

Y2

-2.63

0.04

-

-

)I(0

X1

-2.51

0.10

-3.21

0.000

)I(1

X2

-2.25

0.50

-3.06

0.001

)I(1

ICT1

-0.19

0.424

-3.28

0.000

)I(1

ICT2

2.10

0.982

-2.56

0.005

)I(1

ICT3

-1.60

0.99

-3.29

0.000

)I(1

ICT4

-1.73

0.99

3.14

0.000

)I(1

ماخذ :یافتههای تحقیق

جدول ( - )2نتایج آزمون دیگر ریشه واحد داده های تابلویی
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متغیر

ایم ،پسران و شین

لوین ،لین و چاو

)I(d

Y1

*-1.52

**-1.86

)I(1

Y2

***-5.57

***-3.86

)I(1

X1

***-5.55

***-4.09

)I(1

X2

***-5.46

***-5.85

)I(1

ICT1

***-3.57

***-2.86

)I(1

ICT2

***-3.31

***-1.73

)I(1

ICT3

***-4.59

***-4.05

)I(1

ICT4

***-4.07

***-3.58

)I(1

ماخذ :یافتههای تحقیق
جدول ( -)3تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از رهیافت  MGمتغیر وابسته :مصرف انرژی تجدیدپذیر
متغیر

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

X1

***0.246

***0.311

***0.295

***0.136

()0.0182

()0.095

()0.018

()0.001

***0.486

***0.299

***0.346

***0.302

()0.009

()0.115

()0.009

()0.050

X2
ICT1

***-0.159
()0.028

ICT2

***-0.07
()0.006

ICT3

-0.103
()0.164

ICT4

-0.052
()0.12

Waldآماره

***34.61

***14.99

***29.16

***12.11

***و** و * معنادار در سطح  5 ،1و  10درصد ،اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند
جدول ( -)4تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از رهیافت  MGمتغیر وابسته :مصرف انرژی تجدیدناپذیر
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متغیر

مدل 5

مدل 6

مدل 7

مدل 8

X1

***0.859
()0.109
***0.0154
()0.041
***-0.013
()0.005

0.311
()0.216
0.011
()0.158

0.211
()0.937
0.0003
()0.059

0.198
()0.204
0.013
()0.053

X2
ICT1
ICT2

-0.029
()0.265

ICT3

-0.06
()0.083

ICT4

-0.027
()0.037

Wald

***14.43

3.29

1.96

2.74

*** ** ،و * معنادار در سطح  5 ،1و  10درصد ،اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.
جدول ( - )5تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از رهیافت  PMGمتغیر وابسته :مصرف انرژی تجدیدپذیر
متغیر

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

dX1

***0.101
()0.009

***0.235
()0.069

***0.240
()0.092

***0.125
()0.031

dX2

0.244
()0.160

0.03
()0.137

0.286
()0.651

0.048
()0.140

dICT1

-0.106
()0.070

dICT2

-0.102
()0.129

dICT3

***0.473
()0.115

dICT4
ECM

**0.129
()0.054
***-0.29
()0.080

***-0.33
()0.06

***-0.18
()0.03

***-0.19
()0.03

*** ** ،و * معنادار در سطح  5 ،1و  10درصد ،اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.
جدول  -6تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از رهیافت  PMGمتغیر وابسته :مصرف انرژی تجدیدناپذیر
متغیر

تحقیقات اقتصاد کشاورزی1400 .؛ 177-167:)3( 13

مدل 5

مدل 6

مدل 7

مدل 8
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dX1
dX2
dICT1

***0.105
()0.033
***-0.119
()0.0125
***0.078
()0.014

dICT2

***0.112
()0.002
***-0.179
()0.014

***0.193
()0.028
***-0.198
()0.01

***0.097
()0.005

dICT3

***0.172
()0.044

dICT4
ECM

0.199
()0.184
***-0.269
()0.115

***-0.60
()0.11

***-28.
()0.04

***-0.38
()0.08

0.029
()0.036
***-0.30
()0.04

*** ** ،و * معنادار در سطح  5 ،1و  10درصد ،اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.

بحث و بررسی ها
رشد اقتصادی از یك سو با صنعت و تکنولوژی و از سوی دیگر با
تخریب و آلودگیهای زیست محیطی ارتباط تنگاتنگی دارد ،ابزارهایی
که بتواند جوامع را در دستیابی به رشد اقتصادی بدون تخریب محیط
زیست و یا کاهش اثرات منفی بر محیط زیست یاری رساند ،میتواند در
راستای دستیابی به توسعه پایدار مفید واقع شود .از جمله این ابزارها که
در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران گرفته است ،فناوری اطالعات
و ارتباطات میباشد .فناوری اطالعات و ارتباطات از جنبههای مختلفی
بر مصرف انرژی و محیط زیست موثر میباشد .از این رو هدف این
مطالعه ،بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مصرف انرژیهای
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی بود .بدین منظور از پانل دیتا شامل دادههای کشورهای
 OECDدر  2000-2015استفاده شد .نخست ایستایی متغیرها مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد برخی از متغیرهای الگوی ایستا و
برخی دیگر نا ایستا در سطح بوده و بنابراین روش میانگین گروهی
( )MGبرای تخمین ضرایب بلندمدت انتخاب شد .نتایج این روش نشان
داد در بلندمدت افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه
(به عنوان دو شاخص  )ICTاز طریق توسعه دولت الکترونیك ،افزایش
دورکاری و کاهش ترافیك موجب کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر
میشوند .همچنین در بلندمدت افزایش تعداد کاربران اینترنت ،مصرف
انرژی تجدیدناپذیر را نیز کاهش میدهد .در مقابل در کوتاهمدت با
افزایش مشترکین تلفن ثابت و واردات محصوالت ( ICTدو شاخص
توسعه  ،)ICTمصرف انرژی تجدیدپذیر افزایش مییابد؛ به نظر میرسد
در کوتاهمدت گسترش زیرساختهای  ICTمستلزم افزایش مصرف
انرژی است اما آثار کاهنده آن بر مصرف انرژی ظاهر نمیشود .بنابراین
این مطالعه شواهدی از تاثیر توسعه  ICTبر مصرف انرژی ارائه میکند.
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با توجه به تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح کالت اقتصاد و
تأثیر منفی آن بر مصرف انرژی در کشورهای مورد بررسی و با توجه به
باال بودن شدت انرژی و مصرف باالی سوختهای فسیلی در این
کشورها و به ویژه در کشور ما ،میتوان با توسعه و بهبود زیرساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات و تسهیل استفاده از آن در بخشهای
مختلف اقتصادی عالوه بر دستیابی به رشد اقتصادی باالتر رمینه
افزایش کارایی و کاهش شدت مصرف انرژی را در بخشهای مختلف
اقتصادی فراهم کرد و در راستای توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست
محیطی ناشی از مصرف انرژی گامهای موثری برداشت.در این زمینه
کشورهای توسعه یافته به پیشرفت های تکنولوژیکی گستردهای دست
یافتهاند که استفاده از  ICTدر بخشهای مختلف یکی از مهم ترین
آنها است .کاربرد تجهیزات  ICTدر حوزههای مختلف ،علیرغم آن که
خود انرژی بر است ،ولی در نهایت به دلیل صرفه جوییهای ایجاد شده
در بخشهای دیگر ،میتواند مصرف کل انرژی را کاهش دهد .این
موضوع در نتایج مطالعه حاضر نیز پیداست .به عبارت دیگر تأثیر توسعه
 ICTدر کوتاه مدت بر مصرف انرژی مثبت و در بلند مدت عالمت
ضرایب بدست آمده منفی میباشد .نتایج مطالعه حاضر همسو با نتایج
مطالعه والی ( ،)9هان و همکاران و آرشاد و همکاران ( )10میباشد .از
سوی دیگر میتوان اینگونه تحلیل نمود که فناوری اطالعات و
ارتباطات ،دارای تاثیر معنی داری بر شدت مصرف انرژی است و این
تاثیر به ساختار اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد.
کشورهای مورد بررسی میتوانند با به کارگیری فناوریهای نوینی
همچون  ICTدر کنار اتخاذ سیاستهای صحیح مدیریت مصرف
انرژی به منظور دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی
از تغییر قیمت آن ،میتوانند زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در
کشورهایشان در دهههای اخیر فراهم کنند.
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 و سیاستهای صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برایICT
دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات منفی ناشی از تغییر
 زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان،قیمت انرژی
.فراهم کنند

نتیجه گیری
 افزایش رشد اقتصادی هم در،طبق یافتههای دیگر این مطالعه
کوتاهمدت و هم در بلندمدت و افزایش سرمایهگذاری فقط در بلندمدت
 بر اساس یافتههای این پژوهش.موجب افزایش مصرف انرژی میشود
 می توانند با به کارگیری فناوری های نوین نظیرOECD کشورهای
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