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بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و 
  در ایرانتولید داخلی

 
 ∗رضا ملکی: نویسنده

 
 چکیده

زاران اقتصـادی کشـور محسـوب       رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاسـتگ         
ثیر عوامل اصلی آن از جمله انرژی که یکی از عوامـل تولیـد              أ بنابراین بررسی ت   ،شود می
 که در این پژوهش سعی شـده  اسـت   ،ای برخوردار است  ت ویژه  از اهمی  رود،  مار می ش به

 هـای تجربـی طـی دوره    تا ارتباط بین مصـرف انـرژی و رشـد اقتصـادی براسـاس داده       

 . مورد بررسی قرار گیرد1360-1380
مصـرف انـرژی هـم در        دهد که هرگونه تغییر در         نتایج حاصل از برآورد نشان می     

 طوریه   ب ،دهد ثیر قرار أاقتصادی را تحت ت    تواند رشد  و هم در بلندمدت می     مدت کوتاه
 .تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم آورد آن می مصرف در گونه تحدیدکه هر

 
 مقدمه. 1

سیر تحوالت اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی همراه بوده است اما در دهه هفتاد 
 نقش انرژی در تحوالت  تاد اقتصادی در غرب سبب شدهای نفتی همراه با رکو میالدی تکانه

                                                            
 ریزی کشور اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامهریزی و مدیریت  برنامهکارشناس دفتر  ∗
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رشد انرژی و ) قیمت(کند و در دهه هشتاد میالدی ارتباط بین مصرف  ای پیدا اقتصادی جایگاه ویژه
 میالدی، نرخ رشد اقتصادی 1960در دهه . گران اقتصادی قرار گیرد اقتصادی در کانون توجه تحلیل

 1973-1960های فاصله سال در همچنین. سال بود  درصد در7/9 و 5/10ترتیب حدود  در ژاپن و کره به
 درصد 1/4 و 8/4، 4/5  ،9/5مریکا به طور متوسط  اآلمان غربی، ایتالیا و نرخ رشد اقتصادی فرانسه،

، )1979-1978و 1974-1973های  سال (1970پس از بروز بحران نفتی در دهه  بوده است اما
 ، درصد رسید6/2 عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه به متوسط نرخ رشد ساالنه کشورهای

 4/2، آلمان 8/2مریکا به ا،  درصد4 به 70های اولیه دهه  که نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال طوری به
 هنتیجدر ثیر افزایش قیمت انرژی و ألذا در این دوره توجه زیادی به ت 1.درصد رسید 1/3و فرانسه به 

.  و از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفتشدی رشد اقتصادی کشورها رو تحدید مصرف آن بر
تحت عنوان رابطه علیت مطرح   متقابل انرژی و رشد اقتصادی بحث دیگری راهای اثر،از سوی دیگر

 به بعد اقتصاددانان و 1970کند که یکی از موضوعات مهم در این زمینه است و از اواخر دهه  می
بحث اصلی این مبحث پاسخ . اند را مورد بررسی قرار داده ی از زوایای گوناگونی آنگران متعدد تحلیل
آیا رشد اقتصادی عاملی برای مصرف انرژی است یا این مصرف انرژی است : که ال زیر استؤبه دو س
ی ی کارای، ارتقاوری تقاضای کل، افزایش بهره های مستقیم و غیرمستقیم مانند تواند از کانال که می

، رابطه علیت  در این پژوهش به بحث و بررسیبنابراین، .های رشد اقتصادی را فراهم سازد  زمینه…و
به عنوان ( ها و واردات از آنجا که دو متغیر سطح قیمت .پردازیم  میبین مصرف انرژی و تولید داخلی

در کشور  GDP ر سطح بثیرگذارأهای مهم و ت از متغیر) ای بخش مهمی از کاالهای اولیه و واسطه
ی از این  واضح است که مطالعاتکامالً. اند وارد شدهنیز ، در مدل است) ویژه در دوره مورد بررسی هب(

 روابط بین مصرف انرژی و تولید داخلی و حتی روابط بین این ۀتری دربار تواند افق روشن قبیل می
 .های آماری ارائه دهد ه تحلیلبر پای) واردات(های نفتی  ها و درآمد قیمت  متغیرها با سطح عمومی

 :ایم  محدود کرده1380-1360به دوره دو دلیل تحقیق را به  ۀذکر است که محدودشایان 
 از انقالب  و بعد از انقالب متفـاوت از هـم             قبلهای    وضعیت ساختاری اقتصاد ایران در سال      )الف

 .ند لذا دوره پس از انقالب مورد توجه بوده استهست
                                                            
١. International Statistics, (IMF), Defferent Years 
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های کوتاه مدت بین مصرف انرژی و تولیـد داخلـی             در این پژوهش بررسی پویایی     از آنجا که     )ب
های فصلی مربوط به مصـرف انـرژی  بـه صـورت      های فصلی استفاده شده و داده    از داده  استمدنظر  

 1.است به بعد موجود 1360ماهانه و فصلی از سال 
 
 مصرف انرژیتولید داخلی و مبانی نظری . 2

های مهم تولید در  های کار و سرمایه، انرژی نیز به عنوان یکی از نهاده ادهامروزه عالوه بر نه
 ی کار، سرمایه و انرژی خواهد بودها ، لذا تولید تابعی از نهادهاستهای اقتصاد کالن مطرح  بحث

 ).1375حسینی، (

 )1(                  Q = f ( K , L , E)  

نهاده  E   نهاده نیروی کار ،Lنهاده سرمایه ،   K محصول ناخالص داخلی ، Q در این رابطه
ها و سطح تولید رابطه  همچنین  فرض بر این است که در بین میزان استفاده از این نهاده. استانرژی 

  :مستقیم وجود دارد ، به بیان ریاضی داریم
 )2         (    ٠,/٠,/٠/ >>> ∂∂∂∂∂∂ EQLQKQ 

 تـأمین   …وامل نظیر نفت ، گاز ، برق ، زغـال سـنگ و            ای از ع   تواند توسط مجموعه   می E نهاده
 تحلیل بیشتر این رابطه دیدگاه چند تن از نظریه پردازان           برای. های انرژی مشهورند      شود که به حامل   

رشد اقتصادی به نقـش انـرژی     معتقد است اثر قیمت انرژی بر2پیندیک. دهیم را مورد بررسی قرار می 
ای در تولیـد     ی که انرژی به عنـوان نهـاده واسـطه         به نظر وی در صنایع    . در ساختار تولید بستگی دارد    

 و  گـذارد   تأثیر مـی  بر امکانات و میزان تولید      3٣)کاهش مصرف انرژی  ( افزایش قیمت آن     ،رود  کار می  به
                                                            

هـا، تولیـد ناخـالص داخلـی و          آمار مربوط به سطح قیمت    . استمنابع آماری و روش تهیه آن به صورت زیر          . 1
و آمار مصـرف انـرژی      ) های فصلی  داده(ریزی    زمان مدیریت و برنامه   منابع آماری بانک مرکزی و سا     واردات از   

آمار مربوط به مصرف برق از وزارت نیرو، آمار مصرف گاز از شرکت ملی گـاز  . نیز به شکل زیر تهیه شده است      
تهیه شـده و سـپس      ) انهبه صورت ماه  ( های نفتی نیز از شرکت ملی پخش و پاالیش           وردهاایران و مصرف فر   

 ،یل به معادل بشکه نفت خام تبـد       1380هر یک از ارقام براساس ضرایب تبدیل مندرج در ترازنامه انرژی سال             
 .اند نهایت با هم جمع شدهدر و 

٢. Pindyck 
 .بین مصرف انرژی و قیمت آن وجود دارد) منفی ( براساس تابع تقاضا رابطه یک به یک .3
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کند و تحلیل خود را       او از تابع هزینه کل برای نشان دادن آن استفاده می          . دده  میتولید ملی را کاهش     
 :دهد ش هزینه تولید نسبت به قیمت انرژی انجام میبراساس کش

 )3 (                   C = C (  Pк , Pι, PΕ,Q ) 

وی از   .اسـت  مقدار تولیـد     Q ترتیب قیمت سرمایه ، نیروی کار و انرژی و         ه ب PE,Pι,Pкکه در آن    
ـ  ای تولید نسـبت بـه قیمـت انـرژی            استفاده کرده و کشش هزینه     توابع هزینه ترانسلوگ   دسـت  ه  را ب
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Epdcd که در آن   ln/ln  زینه کل نسبت به قیمت انـرژی       کشش ه، Sl و Sk  رتیـب اثـر     ت بـه

، ) کل نسبت به قیمت نیروی کار و سرمایه        کشش هزینه (افزایش قیمت سرمایه و نیروی کار بر هزینه         
KElE ηη  .باشد   نیز کشش متقاطع قیمتی سرمایه و کار نسبت به انرژی می,

چگونگی اثر یک تکانه ناشی از قیمت انرژی را بر اقتصاد نشان            ) 4(سه جمله سمت راست معادله      
هد و بیانگر این است که بـا افـزایش قیمـت    د جمله اول اثر مستقیم قیمت انرژی را نشان می   . دهد  می

جمالت دوم و سوم به      .ندک   ها افزایش یافته و این خود موجبات کاهش تولید را فراهم می             انرژی هزینه 
هرگاه روابط جایگزینی بین انرژی با سرمایه و نیـروی          . کند   غیرمستقیم قیمت انرژی اشاره می     یاهاثر

جانشـینی سـایر    از طریـق        غیرمسـتقیمی  یاهـ توانـد اثر    رژی می کار وجود داشته باشد، تغییر قیمت ان      
 .ینه و در نتیجه محصول داشته باشد، روی هزها به جای آن نهاده

ن رابطه بین انرژی با کار و سرمایه را در شرایط عـادی از نـوع جانشـینی در                   ا اغلب محقق  معموالً
انـد نسـبت بـه      تو   به شکلی است که نمی     مدت به دلیل اینکه ساختار تولید      گیرند، ولی در کوتاه     نظر می 

بنـابراین    1.العملی از خود نشان دهد، انرژی با سرمایه و کار مکمل خواهد بود             ها، عکس   افزایش قیمت 
                                                            
١. Douglas R. Bohi (١٩٩١) 
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 یاهـ های کار و سرمایه به قیمـت انـرژی، اثر           ، به دلیل منفی بودن کشش متقاطع نهاده       مدت هدر کوتا 
مستقیم آن خواهد بود و مقدار این اثر افـزایش خواهـد            غیرمستقیم تغییر قیمت انرژی نیز درجهت اثر        

 .یافت
 افـزایش در قیمـت انـرژی موجـب          ،حال چنانچه سرمایه و کار را جانشین انرژی در نظر بگیـریم           

افزایش در استفاده از دو عامل سرمایه و کار شده و سهم نسبی تولید ناشی از دو عامل مذکور افزایش                    
این امر در   . یش قیمت انرژی، تخصیص عوامل تولید را تغییر خواهد داد         در این حالت افزا   . خواهد یافت 

رسد زیرا صنایع در بلندمدت با گران شدن انرژی تا حد ممکن ساختار خود     بلندمدت منطقی به نظر می    
  1 برنـدت و وود رانظریه دیگـری   .تر کمتر مصرف کنند های گران کنند از نهاده را تغییر داده و سعی می    

 عامل تولید اسـت کـه ارتبـاط    کنند که در تابع تولید کل ، انرژی یک       آنها استدالل می  . اند  هکردمطرح  
 Q= f{G(K,E),L}تـابع تولیـد پیشـنهادی آنهـا بـه صـورت      . با کـار دارد   2پذیر ضعیفی تفکیک

 را ایجـاد    Gمفهوم این تابع این است که انرژی و سرمایه با هم ترکیب شده و عامـل تولیـد                  .باشد  می
شـود نـه      ترکیب می  Gبنابراین کار تنها با     . آید  دست می ه  یب با کار، محصول ب    ککه پس از تر    ندک  می

لذا تابع به این امر اشاره دارد که مصرف انرژی، بدون اثر گذاشـتن         . با سرمایه و انرژی به طور جداگانه      
 .دهد ثیر قرار میأبر تولید نهایی کار، تولید نهایی سرمایه را تحت ت

هـای   مباحث فوق اثر مصرف انرژی بر تولیـد بـدون توجـه بـه سیاسـت      در توجه اینکه   نکته قابل 
هـای پـولی و مـالی دولـت          انرژی بـا اعمـال سیاسـت      قیمت  ، افزایش   اغلباقتصادی دولت است زیرا     

هـا   قیمت   ثیرگذاری بر تولید و سطح عمومی     أشود که این مسئله در برخی موارد بر شدت ت           همزمان می 
را افزایش قیمت انرژی عالوه بر افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه، به طور مستقیم به                 زی ،افزاید  می

های انقباضی بپردازد ایـن      ند و چنانچه دولت برای مهار تورم به اتخاذ سیاست         ک    کمک می   تورم عمومی 
ی  زمانی که قیمت انـرژ     1974این پدیده را در سال      . انجامد  مسئله به رکود و کاهش بیشتر عرضه می       

صد  در 4 تا 3 توان حدود  می 1974که در امریکا در سال       توان مشاهده کرد، به طوری     افزایش یافت می  
که اغلب کشـورها بـا اتخـاذ      درصد تورم آن سال را  به افزایش قیمت نفت نسبت داد و هنگامی             11از  

مریکا، ا در   1975 آن رکود شدید سال      ۀ نتیج ،های شدید انقباضی پاسخ نادرستی به تورم دادند         سیاست
                                                            
١. Brandt and Wood 
٢. Weakly Separable 
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نی، یحس( .کانادا و بیشتر کشورهای اروپایی بود و رشد اقتصادی در بخش بزرگی از جهان کاهش یافت
1375.( 

هـا یکـی از       هم در بسـیاری از کشـور       )بخش غیر تولیدی  (بخش خانگی و تجاری      ،از سوی دیگر  
انرژی مصرفی خـود    و چنانچه با افزایش قیمت انرژی مردم در         1١های عمده مصرف انرژی است     بخش

، باال رفتن قیمت انرژی منجر به افزایش مخارج         2تغییری ایجاد نکنند یا آن را تنها اندکی کاهش دهند         
مصرفی آن و کاهش قدرت خرید برای سایر کاالها و خدمات خواهد شد که خـود بـه کـاهش تقاضـا                      

 .ه باشدتواند اثر رکودی داشت میشود و  منجر می ها برای عوامل تولید این کاال
 
 ساختار تولید و رشد ثر افزایش قیمت انرژی بر ا.2-1

مشـهود نیسـت تغییـر و انتقـال تقاضـای عوامـل در              )  4(لـه   د قیمت انرژی که در معا     هاییکی از اثر  
دی از یـک کـاال بـه کـاالی          تقاضا زمینه ساز تخصیص منابع تولی       چنین انتقالی در   .باشد  ها می   بخش

  انتقال یابد میزان تولید و رشد کمتـر         های غیرکارا   ر عوامل تولید به بخش    ، در این انتقال اگ    دیگر است 
 در صـورتی کـه افـزایش        ،از سوی دیگـر   . ده و در برخی موارد حتی منجر به رکود شدید خواهد شد           ش

ثیر آن بر تقاضای کل درست ماننـد        أ ت ،داشته باشد    مییشکل دا ) های نفتی    فراورده مثالً(قیمت انرژی   
 تهیه انرژی در نهایت مقدار کمتـری        ۀبا باال رفتن هزین   چنانچه گفته شد    . ت بر مصرف است   ثیر مالیا أت

 تولیـد  نتیجـه  و در تقاضـا ماند که خود موجـب کـاهش      از درآمد برای خرید کاالها و خدمات باقی می        
 .خواهد شد

و سـاختار   در صورتی که کشور بخواهد به رغم گران شدن قیمت انرژی بـه رشـد ادامـه دهـد                            
ـ      باید عرضه محصوالت در داخل کشور را بر کاالهای سرمایه          ،اقتصادی را تعدیل کند    طـور  ه  ای کـه ب

ها نیز تقاضـا بـرای کاالهـای     لذا در درون بخش   . کنند متمرکز کند    نسبی از انرژی کمتری استفاده می     

                                                            
 را به خود 1380ها در سال   درصد از مصرف انرژی کل بخش7/41 در ایران بخش خانگی و تجاری حدود .1

  .اختصاص داده است
مدت و بلندمدت انرژی در ایران به خصوص در  کند زیرا کشش کوتاه این مسئله کامالً در ایران صدق می. 2

نامۀ  پایان(تقاضای انرژی خانگی : ک.برای اطالع بیشتر در این زمینه ر. تر از یک است نگی کوچکبخش خا
 .مجید احمدیان، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
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ــاختاری مــی  ســرمایهای و غیر ســرمایه ــرات س ــود ای موجــب تغیی ــه طــوری. ش ــ ب ــه آن دس ته از ک
شود و اقتصاد بـه جـانبی         ول شمرده می  بقتواند مصرف انرژی را کاهش دهد م        ها که می   گذاری سرمایه

 .ی آن بیفزایدیکند که از شدت مصرف کاسته شده، بر کارا حرکت می
، ممکن  ) نفت مثالً(، هنگام افزایش شدید قیمت انرژی       نیزهای فیزیکی     وجودی سرمایه عالوه م ه       ب

ی چنـد بخـش یـا       ی، ممکن اسـت کـارا      زیرا با افزایش قیمت انرژی     ،ناگهانی کاهش یابد  است به طور    
هـا از نظـر اقتصـادی        های یک صنعت به نحوی پایین آورده شود که استفاده از آن بخش              بخش  تمامی

ده های مذکور غیر قابل استفاده بـو  مقرون به صرفه نباشد آنگاه موجودی سرمایه به کار رفته در بخش    
البته غیر اقتصادی بودن موجودی سرمایه، بـرای محصـوالتی کـه    . گردد  ر زودرس منسوخ می   و به طو  

افتد، ولی برای محصـوالتی کـه         ی انرژی در تولید آن محصول پایین است خیلی زودتر اتفاق می           یکارا
ی انرژی در آن باال باشد ممکن است منسوخ شدن سرمایه خیلی دیرتـر اتفـاق بیفتـد و کـاهش                     یکارا
 1.تر است های تولید به طور نسبی آسان زینهه

ای اسـت کـه مـالک      یـک واحـد محصـول نهـایی، ضـابطه          ی مصرف انرژی به ازا    به طور کلی    
هـایی کـه در آنهـا  شـدت مصـرف انـرژی در                 باشد و بخـش     گیری برای تغییر جهت تولید می      تصمیم

نکته قابل توجه اینکـه     . وندش  بیشتری مواجه می  ) و تقاضای (کمترین قرار دارد به طور نسبی با عرضه         
  احتمـاالً ،بـودن کشـش درآمـدی تقاضـا همـراه شـود      چنانچه پایین بودن درجه انرژی بری با پـایین        

 .رفتن تقاضا برای آن بخش به مراتب بیشتر خواهد بودباال
 
 رابطه تجربی رشد اقتصادی و مصرف انرژی. 3 

  هشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافتر. 3-1
برای بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی به لحاظ تجربی و پی بردن به اینکه هنگام 

و 2٢توان از تحوالت تاریخی شدت انرژی  می،شود دستیابی به رشد، انرژی با چه آهنگی مصرف می
تحوالت شدت انرژی  1در نمودار . همچنین کشش مصرف انرژی هنگام رشد اقتصادی استفاده کرد

                                                            
١. Douglas R. Bohi (١٩٩١) 

 . شدت انرژی طبق تعریف میزان انرژی مصرفی به ازای یک واحد تولید است.2
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) 1848( آلمان غربی، فرانسه و ژاپن در آغاز انقالب صنعتی  ،، ایاالت متحدهورهای انگلستاندر کش
 .ارائه شده است
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 تحوالت شدت انرژی. 1نمودار 

 GNP دالر 1000یک تن معادل نفت خام به ازای 

 .٢٠٠١ Scientific American, Sept :مأخذ
 

ی یستان به عنوان آغازگر انقالب صنعتی میزان شدت انرژی بااللشور انگشود که ک مشاهده می
داشته و در قرن نوزدهم توسعه را با افزودن بر میزان انرژی بری تولید به انجام رسانده اما در اواخر 

های ایاالت متحده، آلمان غربی و فرانسه  شورک .بری در آن آغاز شده است قرن نوزدهم کاهش انرژی
 همراه با افزایش در این کشورها نیز صنعتی شدن. اند  همزمان آغاز به صنعتی شدن کردهتقریباً
ای که  ژاپن به عنوان کشور توسعه یافته. طه آغاز و شتاب هر یک متفاوت استبری است اما نق انرژی
 مصرف انرژی و میزان شدت ۀ در قرن بیستم صنعتی شدن را آغاز کرده است، از لحاظ نحوعمدتاً

 نزدیک شدن میزان انرژی بری تولید در ،موضوع شایان توجه. دهد رژی تجربه مفیدی ارائه میان
فناوری باشد، که نشان دهنده یکسان شدن سطح   می2000کشورهای توسعه یافته پس از سال 

 .است این کشورها به یکدیگر )تکنولوژی(
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عتی شدن و کاهش آن بعـد از        برای درک علت افزایش شدت انرژی بری همراه با آغاز فرایند صن           
یند صـنعتی شـدن دو عامـل انـرژی و           ارسیدن به مرحله توسعه یافتگی، باید به خاطر داشت که در فر           

تدریج جایگزین نیروی کار انسانی شده و نقش آنها در هزینه تولیـد افـزایش                به) ماشین آالت (سرمایه  
که خود، پرهزینـه    (ی باال   فناوریدن به سطح    در این فرایند تا زمان انباشت سرمایه کافی و رس         . یابد  می

گـذاری اختصـاص داد کـه        توان هزینه کمتری به سـرمایه       دسترس باشد می   اگر انرژی ارزان در   ) است
 .گذاری کمک کنند  به رشد سرمایهی الزم فناورای و  تا هنگام دستیابی به منابع کافی سرمایهتواند  می

هـای توسـعه یافتـه بـه شـکل            شد اقتصادی در کشور    مقایسه روند مصرف انرژی و ر      1در جدول   
در  OECD و مصـرف انـرژی کشـورهای         GDPبا توجه بـه جـدول رشـد         . جام شده است  مقداری ان 

 نزدیک به هم و کشش مصرف انرژی بسیار نزدیک اسـت امـا پـس از                 1970-1960مجموع در دوره    
 .یابد تکانه نفتی کشش مصرف انرژی به کمتر از یک تقلیل می

 
 )درصد(OECDروند مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای . 1جدول               

 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 
 GDP 9/4 1/3 1/3 8/2رشد ساالنه 

 36/1 1/1 9/1 3/5 رشد مصرف انرژی
 48/0 35/0 61/0 08/1 کشش مصرف انرژی

How  to Deal With New Subjects of Energy Situation , Energy in Japon  Special مأخذ:     
Edition, feb , ١٩٩٠,IMF ,year book ٢٠٠٠, 1380 سالانرژی ترازنامه  

 
 توجـه داشـت افـزایش یـا کـاهش           رسد، اول اینکه باید     ذکر دو نکته در اینجا ضروری به نظر می        

 اشکال مختلف مصرف آن     بری تولید، به هیچ وجه به معنای افزایش یا کاهش مصرف انرژی در             انرژی
رغم کاهش انرژی بـری تولیـد،        به  نیست، زیرا ممکن است       …حمل و نقل و    ،کونیمانند صنعت، مس  

 ،نکتـه دوم اینکـه     .افـزایش یابـد   ) به ویژه بنزین  (های مسکونی و حمل و نقل         مصرف انرژی در واحد   
ری تمهیـدات گونـاگون     ارگینزدیک شدن میزان انرژی بری در کشورهای توسعه یافته به دلیل بـه کـ              

 .های مختلف را پایین آورد ی انرژی است که توانسته است مصرف انرژی در بخشیجو جهت صرفه
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 سعه و مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه تو.3-2
ای خود از نظر سطح      ر حال توسعه به اقتضای سطح توسعه      کشورهای موسوم به کمتر توسعه یافته یا د       

، صـنعتی شـدن و درآمـد در         )دموکراسـی ( تولید، نهادهای اجتماعی و سیاسـی        ی عوامل ی، کارا مهارت
بـه طـورکلی     .ا به لحاظ مصرف انرژی نیز بسیار متفاوتنـد        ه  درجات گوناگون قرار دارند، لذا  این کشور       

حال توسعه به نسبت جمعیتی که دارند بسیار کمتر از کشـورهای توسـعه یافتـه انـرژی                   های در  کشور
 .دهد های مختلف را نشان می مصرف انرژی بین کشوربسیار زیاد تفاوت  2 جدول .کنند مصرف می

 
  مصرف سرانه انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.2 جدول

 2000در سال 
کشورهای 

OECD 
 کشورهای 
 افریقایی

 
 آسیا

کل کشورها غیر از 
OECD 

 مریکای التینا خاور میانه

7/1 13/0 17/0 27/0 24/1 52/0 
 .استآسیا بدون ژاپن ، کره جنوبی ، اندونزی و خاورمیانه *

 .استواحد تن معادل نفت خام  **

 .۱۳۸۰ سال ،تراز نامه انرژي: منبع  ***
 

هـای    کشـور  برابـر    13حـدود    OECDشود که مصرف سـرانه انـرژی در کشـورهای             مالحظه می     
 و )با وجود منابع سرشار انرژی(های خاورمیانه  ر کشور براب37/1 ،های آسیایی   برابر کشور  10افریقایی ،   

 .است برابر بقیه کشورهای جهان 3/6
 کشـور   10که تنها     به طوری  ،های در حال توسعه نیز میزان مصرف انرژی متفاوت است           در کشور 

 درصد از مجموع انرژی مصرفی  این کشورها را مورد اسـتفاده             65 کشور درحال توسعه بالغ بر       120از  
 1.دهند رار میق

 در  .یکی از دالیل عمده تفاوت مصرف انرژی در این کشورها  مصرف سوخت غیرتجاری آنهاست              
که در   حالی تجاری است، در  صد مصرف، سوخت غیر    در 90کشورهایی مانند مالی و موزامبیک بالغ بر        

                                                            
١. Barnes Philips (١٩٩٢) 
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 درصـد   30ز  ر ا تر جهان سوم چون هند ، برزیل و شیلی سوخت غیر تجاری به کمت              های پیشرفته   کشور
 تن معـادل نفـت      522/0برای تولید صنعتی آنها نیز از       الزم  همچنین میزان انرژی    . کاهش یافته است  

 1.اوت استـ تن در هند متف5/5خام برای هر هزار دالر تولید در سری النکا تا 
 

 حال توسعه  رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای در. 3-3
 ،سعه یافته به شکل سرانه همواره روندی فزاینـده داشـته اسـت            اگرچه مصرف انرژی در کشورهای تو     

، ابتدا رونـدی فزاینـده داشـته و بعـد از            )انرژی مصرف شده برای هر واحد محصول      (بری   میزان انرژی 
در مـورد کشـورهای در حـال توسـعه        .رسیدن به آستانه معینی از توسعه سیر نزولی را طی کرده است           

 اما موضوع مهم این است که در این کشورها آسـتانه کـاهش             ،وجود دارد ی  یانتظار تکرار چنین روندها   
 درصـد از خانوارهـا از       6 تنها   1980 برای مثال در شهر پکن درسال        .بری به خوبی آشکار نیست     انرژی

چنـین  .  درصـد رسـیده اسـت   60 ایـن رقـم بـه       1990که در سـال      ی در حال  ،اند مند بوده  یخچال بهره 
ین ا، بنـابر   گـذارد  میای   کننده ثیر تعیین أتبری تولید    بر انرژی ) عدتاً در تولید  و قا (هایی در مصرف      جهش
و یا تبدیل سوخت سنتی      )به ویژه اتومبیل  (ها     این کشور  به روشن است که ورود کاالهای جدید        کامالً

 یعنی 1991-1981در دوره   . برد ها را به سرعت باال می      به تجاری نیز رقم مصرف انرژی در این کشور        
 یل درصد رشد داشته در حا     2/5 مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه ساالنه          ،بعد از بحران نفتی   

 . درصد بوده است3/1 به طور متوسط ساالنه OECDرهای که این رشد در کشو
حداقل ( توان گفت کاهش رشد مصرف انرژی         به طور کلی در مورد کشورهای در حال توسعه می         

 زیرا موضوع مهم در این کشورها این است که رشد اقتصادی در           ،شود  ینی نمی ب پیش) های آتی   در سال 
ر حال انرژی بری در کشـورهای در حـال توسـعه بـیش از کشـورهای                  ه به 2.حد مطلوب افزایش یابد   

باشد ، این واقعیت به این موضوع مهم وابسته است که کاهش انرژی بری موضـوعی                  توسعه یافته می  
طـی آن بـه دلیـل افـزایش سـرمایه           و  طلبد    های معینی را می     که گذر از آستانه   است وابسته به توسعه     

 .یابد بری کاهش می افزایش و انرژیهای انسانی، درآمد سرانه  ی و سرمایهفناورکافی، افزایش سطح 
                                                            
١. P.K. Pachauri (١٩٩٢) 
٢. Barnes Philips (١٩٩٢) 
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 ساختار انرژی در ایران. 4

ـ  های فسـ   ر انرژی یذخا.  وسیع و متنوع است     ر انرژی در ایران نسبتاً    یبع و ذخا  منا د نفـت، گـاز     یلی مانن
هـای    منـابع انـرژی  .دهنـد  ر بالقوه و بالفعل کشور را تشکیل میی عمده ذخاأطبیعی و زغال سنگ منش 

آنهـا  برخـی از    تجدید پذیر نیز به طور عمده پتانسیل آبی ، انرژی بادی و زمین گرمایی است کـه بـه                    
 1 .شود اشاره می

 
 نفت. 4-1

  میلیـارد  06/99 حـدود  1380ات گازی کشور در انتهای سـال        ر قابل استحصال نفت خام و میعان      یذخا
، عمـر   1380ای معادل سال     ر جدید و برداشت ساالنه    یدر صورت عدم کشف ذخا    که  بشکه بوده است،    

ز میـادین دریـایی    ابقیـه  درصـد در خشـکی و   91از کل تولیـد انباشـتی   . گردد  سال برآورد می   72آن  
،  نفت جهان پس از کشورهای عربستان      ری دارای پنجمین ذخا   ایران در حال حاضر   . استخراج شده است  

 .استعراق، امارات و کویت 
 
 گاز طبیعی. 4-2

 تریلیـون متـر مکعـب       57/26 برابر با    1380گازی قابل استحصال کشور در پایان سال         ریمجموع ذخا 
ر ی، عمر ذخا   در مناطق خشکی قرار دارند     بقیه درصد از آن در مناطق دریایی و         52 که حدود     است بوده

 1380برداشـت سـاالنه معـادل سـال      و دیر جدیقابل استحصال گاز طبیعی کشور در صورت عدم ذخا     
ر گاز طبیعـی    ی درصد از کل ذخا    3/16ر نیز ایران با دارا بودن       یاز نظر میزان ذخا    .است سال   233حدود  

 .جهان پس از روسیه در مقام دوم قرار دارد
 

 زغال سنگ. 4-3
 ر زغـال سـنگ کشـور بـین    ی ذخـا 1380های اکتشـافی تـا پایـان         ها و گزارش   فعالیتبراساس آخرین   

ر عظیم نفت و گاز، پـایین بـودن قیمـت آنهـا و              یبا توجه به ذخا   . شود  میلیارد تن برآورد می    7/12-55
                                                            

 . استخراج شده است1380آمار و ارقام مربوط به ذخایر از ترازنامه انرژی سال . 1
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 میلیـون تـن     7/1 معادل   1380محیطی میزان تولید زغال سنگ در سال         همچنین وجود مسائل زیست   
کـه   ، بـه طـوری    پایینی و در عمـق زیـاد قـرار گرفتـه          های    غال سنگ کشور در الیه    ر ز یذخا. باشد  می

 معـدن  31 معدن فعال توسط  بخش خصوصـی و    70در حال حاضر حدود     . استخراج آن پرهزینه است   
 .توسط بخش دولتی در حال بهره برداری است

 
 برق. 4-4

ایـن در حـالی اسـت کـه          ،است مگاوات   28032 معادل   1380های کشور در سال    نیروگاه  سمیاقدرت  
 ذکراسـت کـه ظرفیـت     شـایان . درصد بوده است5/91ای کشور حدود ه میانگین قدرت عملی نیروگاه 

باشد کـه    مگاوات می  42000نزدیک به   ) کل ظرفیت تولید برق آبی      ( منابع آبی ایران به لحاظ نظری       
 مگـاوات بیشـترین امکانـات       3165 و کرخه با   5250 ، دز با     15000از این میان حوضه آبریز کارون با        

 .تولید برق آبی را دارند
 

 مصرف نهایی انرژی. 4-5
میلیون بشکه معادل نفت خـام بـوده کـه در سـال               4/53 ا برابر ب  1346مصرف نهایی انرژی در سال      

 میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته و بـه طـور متوسـط، سـاالنه از رشـدی                    9/206 به   1356
 پس از پیروزی انقالب و تحوالت سیاسـی اقتصـادی کشـور             . صد برخوردار بوده است    در 6/14معادل  

 از و مصــرف انــرژی بــه رونــد افزایشــی خــود بــه صــورت آرام ادامــه داد ،ویــژه جنــگ تحمیلــی هبــ
 . افزایش یافت1367سال   میلیون بشکه در4/331 به 1357میلیون بشکه در سال  7/199 

  بـه بعـد مجـدداً مصـرف انـرژی رشـد              1368های نفتی از سال       وردهاعد از آزاد شدن مصرف فر          ب
  88/5از رشدی معادل    ) طی برنامه اول    (1372تا   1368که از سال     به طوری . گرفت بیشتری به خود  

 درصد  1/3 کاهش یافته و به      کمی 1380-1373های    این رشد طی سال    اما .برخوردار بوده است  درصد  
 میـزان   3جـدول   ).  میلیون بشکه بوده است    4/705 معادل   1380سال  میزان مصرف در     (.رسیده است 

 .دهد های منتخب نشان می رشد ساالنه مصرف انرژی را در دوره
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 های منتخب  رشد ساالنه مصرف انرژی در دورهمیزان . 3جدول 
متوسط رشد  دوره

 ساالنه
 

 …تغییرات ساختار اقتصاد ، رشد شهر نشینی و  6/14 1346-1356
  تحدید مصرفرغمبه افزایش  مصرف انرژی  3/5 1357-1367
  دوره پس از جنگ-شروع رشد  88/5 1368-1372
 کاهش نرخ رشد 1/3 1373-1380

 .های مختلف ترازنامه انرژی ، وزارت نیرو ، سال: مĤخذ      
 
ر از در دوره پس از انقالب و تا پایان جنگ اقتصـاد کشـو  . سازد   نکته جالبی را روشن می  3جدول  

هـای    ، امـا هزینـه    اقعی انواع انرژی رو به کاهش بـود       اگر چه قیمت و   . نظر انرژی در تنگنا قرار داشت       
ننـدگان انـرژی تحمیـل      ک   بر مصرف  …، جیره بندی و     ، کمبود سوخت  دیگری مانند در صف ایستادن    

ر سـاختار  کننده انرژی طی این دوره طـوالنی د  رفت واحدهای مصرف  آن انتظار میشد که با وجود   می
 اما آزادسازی مصرف انـرژی پـس از جنـگ نشـان داد کـه ایـن              ،مصرف انرژی خود تجدید نظر کنند     

 در مصـرف  ا وسایل کـار نبود. تغییر الگوی مصرف انرژی نداشته استبر ها اثر قابل توجهی    محدودیت
تغییـر    دالیل  اصلی عـدم        …ی انرژی و  یجو صرفههای   از روش کنندگان   انرژی و عدم آگاهی مصرف    

مدت  در سطح محدود و کوتاه افزایش قیمت انرژی توان گفت احتماالً بنابراین می. استالگوی مصرف 
تری در نظر گرفته شـود       اثری بر تغییر الگوی مصرف نخواهد داشت،  بلکه باید برای آن دوره طوالنی             

ل یخاب بین این وسـا کننده نهایی و انت که افزایش قیمت انرژی بتواند ساختار وسایل مصرف      به طوری 
 1.ثیر قرار دهدأرا تحت ت

 
  انرژی در مصرف نهایییها سهم هریک از حامل. 4-6

های  وردهاسهم فر. دهد های انرژی از کل مصرف نهایی را نشان می  سهم هر یک از حامل4جدول 
پس  . رسیده است57 درصد در سال 84 با اندکی کاهش به حدود  1346 درصد در سال 2/84نفتی از 

                                                            
 .۱۹هاي بازرگاني، تحليلي بر مصرف انرژي در ايران، شماره  بررسي. ۱
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سهم گاز اما .  رسیده است1380درصد در سال  7/55 درصد کاهش به 1/24م با هاز انقالب این س
  و سپس با روندی افزایشی1357 درصد در سال 7/6 به 1346 درصد در سال 3/1طبیعی نیز از 

 2/34ه ب) های نفتی وردهاجای فر به بعد به دلیل اتخاذ سیاست جایگزینی گاز به 1367ویژه از سال  هب(
میزان تولید و مصرف برق آبی نیز طی دوره مذکور افزایش .  افزایش یافته است1380درصد در سال 

.  افزایش یافته است1380 درصد در سال 5/8 به 57 درصد در سال5که سهم آن از   به طوری،یافته
 نشان 1380-1346های نفتی و گاز طبیعی را طی دوره  وردها نیز مصرف کل انرژی، فر2نمودار 

 .دهد می
 

 درصد      های انرژی از مصرف نهایی سهم هر یک از حامل. 4جدول       
 1380 1372 1367 1357 1346 عنوان

 7/55 6/68 8/79 84 2/84 های نفتی وردهافر

 2/34 2/22 26/10 7/6 3/1  گاز طبیعی
 9/89 8/89 07/90 7/90 5/85 جمع نفت و گاز

 های جامد  سوخت
  برقی آبی 

3/10 
1/4 

3/4 
5 

94/2 
97/6 

82/1 
37/7 

4/1 
5/8 

 100 100 100 100 100 کل 
 .های مختلف ترازنامه انرژی سال:       مأخذ

 

بیشترین سهم از کل مصرف دارای های نفتی  وردهاشود که فر با توجه به جدول مالحظه می
 1349گاز طبیعی نیز از سال . اند تری ایفا کرده های انرژی نقش ضعیف  و سایر گونهاستانرژی کشور 

 به بعد از 1360برق نیز تقریباً از سال . های نفتی همواره بیشترین مصرف را داشته است وردهابعد از فر
 های جامد پیشی گرفته و تا این سال در اکثر اوقات کمترین سهم را در سبد کاالیی انرژی در سوخت

های حرارتی با هزینه  أسیس نیروگاهشد تولید برق با ت به بعد ر1360از سال . کل کشور دارا بوده است
 را که این رشد تولید در مصرف نیز نمود یافته و آن العاده باالیی افزایش یافته به طوری اجتماعی فوق

باشد و بخش  های خانگی و تجاری می چه بیشترین سهم مصرف در بخشافزایش داده است، اگر
 .نموده  استصنعت سهم ناچیزی از آن را دریافت 
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 های نفتی و گاز طبیعی وردهاکل مصرف انرژی، فر. 2نمودار 

 

 های مختلف اقتصادی   مصرف انرژی نهایی به تفکیک بخش.4-7

های اصلی اقتصاد را طی دو دوره قبـل و بعـد از               رشد مصرف انرژی نهایی به تفکیک بخش       5جدول  
های قبل از انقالب بخش حمـل و نقـل بـا             شود که در فاصله سال      حظه می مال. دهد انقالب نشان می  

 3/13، صنعت   8/15  درصد بیشترین رشد مصرف را داشته است و پس از آن بخش کشاورزی با              4/16
 . درصد قرار دارد2/11و در نهایت بخش خانگی و تجاری با 

ف و بخـش کشـاورزی      اما طی دوره پس از انقالب بخش خانگی و تجاری بیشترین رشـد مصـر              
 درصد سهم از کل     7/41این در حالی است که بخش خانگی و تجاری با           . کمترین رشد را داشته است    

 در ردیف اول و پس از آن بخـش حمـل و نقـل و صـنعت بـه                    1380ها در سال     مصرف انرژی بخش  
ل  درصـد سـهم از کـ       5/4 درصد در ردیف دوم و سوم و بخش کشـاورزی بـا              1/24 و   5/29ترتیب با   

 .مصرف در ردیف آخر قرار دارد
 

 های انرژی  استاندارد.4-8
توان موقعیت بخش  دیگر می ها و مقایسه آن با کشورهای ها و نسبت با استفاده از برخی شاخص

 .گیرند  برخی از آنها مورد بررسی قرار میدر ذیلانرژی در کشور را مورد ارزیابی قرار داد، که 
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 انرژی طی دو دوره قبل و بعد از انقالبنرخ رشد متوسط مصرف . 5جدول 
 خانگی و تجاری صنعت حمل و نقل کشاورزی بخش    دوره               

1346-1356 8/15 4/16 3/13 2/11 
1357-1380 9/3 4/5 2/5 7/6 

ها  از کل  سهم بخش
 )درصد (1380مصرف سال 

5/4 5/29 1/24 7/41 

 .های مختلف ترازنامه انرژی، سال: خذأم
 

  مصرف سرانه انرژی.4-9
وری انرژی، افزایش مصرف سرانه نیز مانند  های تبدیل و ثبات مصرف و بهره فناوریدرصورت ثبات 
همیشه افزایش مصرف انرژی لزوماً این، با وجود . تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد سایر کاالها می

وری و کارایی انرژی ، چنانچه مصرف  هره زیرا در صورت کاهش ب،به معنای افزایش رفاه نخواهد بود
مصرف سرانه انرژی یکی از این با وجود . انرژی افزایش یابد لزوماً رفاه افزایش نخواهد یافت

تواند وضعیت مصرف انرژی یک کشور را در مقایسه با کشورهای دیگر نشان  که می معیارهایی است
 .ستدهد اگرچه استفاده از این معیار به تنهایی کافی نی

 بشکه معادل نفت خام بوده که این میزان 02/2 حدود1346ایران در سال مصرف سرانه انرژی در
 بشکه افزایش یافته است، به طوری 78/10 به 1380 بشکه و در سال 17/5 به حدود 1359در سال 

از رشد ) 1380-1358( درصد و در طی دوره پس از انقالب 04/5که طی دوره مذکور از رشد متوسط 
 نیز جایگاه کشور را به لحاظ مصرف سرانه 6جدول .  درصد برخوردار بوده است2/3متوسط ساالنه 

 .دهد ژی در بین کشورهای منتخب نشان میانر

 2000منتخب در سال  مصرف سرانه انرژی بین ایران و چند کشور. 6جدول 
اندونزیآلمان  ژاپن ترکیه پاکستان کویت عربستان  ایران  هند  کشورها
مصرف 
 سرانه

1/0 89/0 96/2 53/6 14/0 40/0 69/149/1 25/0 

 .Statistics IEA   و1380ترازنامه انرژی : خذĤم
 .استواحدتن معادل نفت خام 
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 تحوالت شدت انرژی. 4-10
های مهم اقتصادی نسبت مصرف انرژی به تولید کل یا میزان مصرف انرژی به ازای  یکی از شاخص

گونه که در بخش دوم ذکر شد این شاخص در کشورهای  همان. باشد شده میهر ریال تولید انجام 
های نفتی روند صعودی داشته، اما پس از افزایش قیمت انرژی و با  پیشرفته صنعتی تا قبل از تکانه

های مدیریت صحیح صرفه جویی در منابع انرژی، مقدار انرژی الزم برای هر واحد  اعمال سیاست
 . ستتولید کاهش یافته ا

 بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون 85/0 برابر با 1346در ایران نیز این شاخص در سال 
بشکه معادل نفت  85/2 درصد به رقم 2/3ریال تولید بوده که این میزان با نرخ رشد متوسط ساالنه 

 1380-1346 نیز روند تحوالت شدت انرژی را از سال 3نمودار .  افزایش یافته است80خام در سال 
 . دهد نشان می
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 های مختلف شدت انرژی در ایران طی سال. 3نمودار 

 .1380ترازنامه انرژی، سال : مأخذ
 

 
 1368با توجه به نمودار این میزان همراه با نوساناتی همواره روند صعودی داشته، اگرچه از سال 

 نکته قابل توجه این است که افزایش شدت انرژی در کشور . شد آن کندتر شده استبه بعد آهنگ ر
 خانگی و تجاری و حمل و نقل است و سهم های عمدتاً ناشی از رشد مصرف نهایی انرژی بخش

 تاکنون تا حدودی کاهش 1343ها و حتی بخش صنعت و کشاورزی از سال  مصرف انرژی پاالیشگاه



 99  89مجله برنامه و بودجه، شماره 
 

های خانگی و  وری انرژی در بخش فزایش بهرههای مناسب جهت ا یافته است، لذا اتخاذ سیاست
 1. برخوردار استبسیاریها از اهمیت  تجاری، حمل و نقل و نیروگاه

شدت انرژی در بخش خانگی و تجاری همراه با نوساناتی گرایش به افزایش دارد، بنابراین یکی از 
بخش ویژه در ه آن بمسائل اساسی در بخش انرژی کشور باال بودن شدت انرژی و گرایش به افزایش 

 درصد کل انرژی در 7/41حدود (کننده مطلق انرژی  ترین مصرف خانگی و تجاری به عنوان عمده
 . باشد می) 1380سال 

 .دهد  نشان می2000ایران و چند کشور منتخب را در سال   نیز شدت انرژی در7    جدول 
 

 2000سال منتخب در   مقایسه شدت انرژی بین ایران و چند کشور.7جدول 
 ایران کویت عربستان پاکستان ترکیه کره جنوبی ژاپن آلمان OECD کشورها

 539 485 439 271 130 139 7/37 6/45 9/68 شدت انرژی

 .ترازنامه انرژی کشور: خذأم
 . واحد تن به ازای هر یک میلیون دالر*
 

وسعه و توسعه یافته شود که شدت انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای در حال ت مالحظه می
که شدت انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و آلمان  طوریه  ب،بسیار باالست

کشور ترکیه با اینکه ساختار اقتصادی آن شبیه ایران . باشد  برابر می8/11 و 3/14رتیب حدود به ت
بهینه مصرف کند و شدت انرژی آن صورت ه را ب است ولی چون واردکننده انرژی است سعی دارد آن

ر و عدم دهنده میزان باالی اتالف انرژی در کشو این مسئله نشان. کمتر از یک چهارم ایران است
 .باشد قتصادی میهای مختلف ا استفاده بهینه آن در بخش

 
 ایران  بررسی رابطه تجربی  بین رشد اقتصادی و رشد انرژی در.4-11

بری در کشورهای توسعه یافته در  میزان انرژی) 1نمودار (  قبلی اشاره شدهای گونه که در بخش همان
ابتدای دوره صنعتی شدن روندی فزاینده داشته و بعد از رسیدن به آستانه معینی از توسعه این روند 
                                                            

 .۸ و ۷ ص ۱۳۸۰ترازنامه انرژي سال : ك.براي توضيحات بيشتر ر. ۱
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فناوری  تا زمان انباشت سرمایه کافی و برخورداری از ،به عبارت دیگر. سیر نزولی را طی کرده است
 .تواند به توسعه و رشد کمک کند ود انرژی ارزان میباال وج

گونه که مالحظه شد شدت انرژی در کشور طی  این مسئله در کشور ایران نیز وجود دارد و همان
 اما آنچه مسلم است این است که رشد مصرف انرژی ،چهار دهه گذشته همواره روندی صعودی داشته
 . استتا چه حد به افزایش تولید داخلی کمک کرده

های مختلف  ش مصرف انرژی در کشور را طی دوره روند مصرف و رشد اقتصادی و کش8جدول 
 . دهد نشان می

 
  مختلفهای  روند مصرف و رشد اقتصادی در کشور طی دوره.8جدول 
 1380-1373 1372-1368 1367-1357 1356-1346 عنوان

 GDPمتوسط رشد ساالنه 
 متوسط رشد ساالنه انرژی

1/11 
6/14 

5/1- 
3/5 

3/7 
88/5 

4/3 
1/3 

 9/0 8/0 - 3/1 کشش مصرف انرژی
 .های مختلف ترازنامه انرژی و ترازنامه بانک مرکزی، سال: خذĤم
 

 درصد بوده که این 6/14با توجه به جدول رشد مصرف انرژی طی یک دهه قبل از انقالب 
 به بعد، رشد و توسعه 1340خصوص از دهه به مسئله به دلیل تغییرات ساختاری اقتصاد در کشور 

 GDPو با توجه به رشد بسیار خوب. بوده است... کننده نو و کارگیری تجهیزات مصرفه صنایع، ب
دهد که ارتباط نزدیکی بین مصرف  ره فوق، کشش مصرف انرژی نشان میطی دو)  درصد1/11(

، عدم تحریم اقتصادیر دوره پس از انقالب به دلیل جنگ، اما د. انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد
ای و صدمات وارده به بخش   عدم واردات کاالهای اولیه و واسطههنتیجدر تحقق درآمدهای نفتی و 

  درصد برخوردار است، کامال3/5ً ولی مصرف انرژی از رشد ، منفی استعمالً GDP، رشد عرضه
خواهانه دولت مبنی  تهای عدال د اقتصادی نبوده و به دلیل سیاستواضح است که این رشد نتیجه رش

های سنتی به فسیلی و افزایش مصرف خانوارها  رسانی به اقصی نقاط کشور و تبدیل سوخت بر سوخت
اما پس ). رشد مصرف و شدت انرژی در بخش خانگی و تجاری گویای این واقعیت است. (بوده است
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 مصرف انرژی شکل  رشدهای اقتصادی دولت، مجدداً از اتمام جنگ و به دنبال آن شروع برنامه
. باشد می 9/0 تا 8/0به طوری که طی این دوره کشش مصرف حدود . تری به خود گرفته است منطقی

 است اگرچه باید به ناپذیربا توجه به اینکه کشور در مرحله گذر اقتصادی است رشد مصرف انکار
 . توجه جدی نمود)که یک معضل اساسی در کشور است(استفاده بهینه از مصرف انرژی و اتالف آن 

 
 های انرژی پس از انقالب   مروری بر سیاست.4-12

با شروع جنگ .  برنامه مشخصی برای بخش انرژی وجود ندارد1367در دوران پس از انقالب تا سال 
رو ه ب ویژه نفت و گاز روه سیسات نفتی، در این دوره کشور با محدودیت تولید بأتحمیلی و بمباران ت

 درصد انرژی مصرفی کشور را 90ونه که مالحظه کردیم نفت و گاز بیش از گ همان( بوده است
 لذا بخشی از انرژی تولیدی صادر و بقیه آن به صورت جیره بندی در اختیار مردم ،)دهد تشکیل می

 .گرفت قرار می
های آن به طور مجزا در  تنظیم برنامه اول نیز انرژی یک بخش واحد قلمداد نشده و سیاست رد
های مشخصی در  گیری های کلی برنامه جهت اما در سیاست. ای نفت و گاز و برق مطرح استه بخش

مین تدریجی هزینه قابل قبول أگذاری انرژی وجود دارد و اصل کلی حرکت در جهت ت زمینه قیمت
اما در تنظیم برنامه . های تولیدکننده این کاالها در طول برنامه است های جدید و جاری شرکت سرمایه

ربط در قالب شورای  تلقی شده و نهادهای ذی دوم، بخش انرژی با جامع نگری یک بخش واحد
اند اگرچه این برنامه  های این بخش شرکت داشته ریزی انرژی در تدوین خطوط کلی سیاست برنامه

اهمیت این مطلب از آن جهت است که . له کارایی انرژی استئنیز فاقد یک رویکرد بخشی به مس
های مربوط به افزایش  گذاری ی از هدفئ آن باید اساساً به عنوان جزیارایی انرژی و ارتقامسئله ک

 .های مختلف اقتصادی قلمداد شود وری منابع در بخش بهره
ها و اشاعه بازار  های اصلی بخش، عمدتاً به سوی اصطالح ساختار گیری در برنامه سوم نیز جهت

 بر اصالح ساختار 120 ماده »د«  به طوری که در بندسازی صنایع جنبی است، رقابتی و خصوصی
) 4ماده (های دولتی  های نفت و نیرو، ساماندهی شرکت های دولتی وابسته به وزارتخانه شرکت
 .کید شده استأها ت مدی اقتصادی فنی این شرکتاها و افزایش کار سازی قیمت شفاف
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 )سابقه تحقیق(بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی . 5

و  رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از زوایای گوناگونی مورد بحـث                1970از اواخر دهه    
در ایـن زمینـه در مـورد اقتصـاد           1»تکرافـ « مطالعاتی توسط    1978در سال   . قرار گرفته است  بررسی  

ایـن امـر بـه      . ست به مصرف انرژی ا    GNP  از طرفه امریکا انجام شد که بیانگر یک رابطه علیت یک        
 و  کند و ما ناچار از مصرف انرژی هسـتیم           سطح مصرف انرژی را تعیین می      GNPاین معنی است که     

آالت انـرژی انـدوز، افـزایش کـارایی          جویی انرژی باید از طریق استفاده از ماشـین         های صرفه  سیاست
 . صورت پذیرد... ها و استفاده از انرژی

آنهـا بـه    .  مورد بررسی قرار گرفـت      مجدداً 1980 در سال    »نگال« و   »آکارکا«توسط   ها این یافته 
ای  های نمونه   ثباتی  أثیر بی های حاصل از مطالعات کرافت تحت ت       داد یافته  نتایجی رسیدند که نشان می    

 2.قرار گرفته است
ــارهدر همــین  ــو« ب ــا اســتفاده از داده1984در ســال  3»النــگ« و »ی  هــای ســاالنه در دوره ، ب

 نشـان دادنـد کـه هـیچ گونـه           »سیمز«ی ایاالت متحده و به کارگیری روش آزمون          برا 1947-1979
 نیـز در سـال      4»چـوی «و  » یـو  «.رابطه علیت بین مصرف انرژی و درآمد ملی آن کشور وجود نـدارد            

 برای ایـاالت متحـده وجـود        GNP نشان دادند که هیچ گونه رابطه علیت بین مصرف انرژی و             1985
 .ندارد

 بـه   1991در سـال     5رد این خط فکری از ادبیات اقتصادی ابوصدرا و باغستانی         در گسترش و پیشب   
 به مصرف انرژی بـرای ایـاالت متحـده دسـت            GNPطرفه از    شواهدی دال بر وجود یک رابطه یک      

 »اکارکـا و النـگ    « امـا بـر خـالف        ،کـرد   ییـد مـی   أ را ت  1978هـای کرافـت در سـال         یافتند که یافته  
 .بود) 1985 (»یو و چاو«،  )1984 (»یو و النگ« )1980 (

                                                            
١. Craft and Craft (١٩٨٠) 

، اندازه نمونه و یا دوره ...)ها و  طول وقفه، آزمون(های اقتصادسنجی به مشخص نمایی مدل  بعضی از روش. 2
 .استای در بردار همجمعی مطرح  ثباتی موقت نمونه ند که این امر تحت عنوان بیهستمورد بررسی حساس 

٣. E.S.H. Yu and B.K. Long (١٩٨۴) 
۴. E.S.H. Yu and J.Y. Choi (١٩٨۵) 
۵. S. Abosadra and H. Bajhestani (١٩٩١)  
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هـای     در تالشی مجدد جهت بررسی این مبحث با اسـتفاده از روش            1»استرن «نیز 1993در سال   
داد   به شواهدی دست یافت که نشان مـی       ، یک اتورگرسیو معمولی را مورد استفاده قرار داد و           چندگانه  

 . باشدGNPتواند علت  مصرف انرژی می
 »هند« مطالعاتی در این زمینه در مورد شش کشور آسیایی           1996ل  نیز در سا    2»مسیح و مسیح  «

آنها در مطالعات خود بـا اسـتفاده از روش          . اند پاکستان، مالزی، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین انجام داده       
لیوس و در نهایت مدل تصحیح خطا در یافتنـد کـه اگرچـه در همـه ایـن کشـورها                     یسو ج -وهانسن  ی

جمعـی تنهـا      رابطه هم  ،اند بوده) روند مشترک (جمعی  ص هم اصادی دارای خو  مصرف انرژی و رشد اقت    
که در   به طوری  ؛برای هند، پاکستان و اندونزی وجود دارد و برای دیگر کشورها این رابطه وجود ندارد              

کـه ایـن رابطـه بـرای         طرفه از مصرف انرژی به درآمد وجود دارد در حالی          هند یک رابطه علیت یک    
در سـه کشـور مـالزی،      . باشـد   ن نیز این رابطه دو طرفـه مـی         برعکس هند و در پاکستا     اندونزی کامالً 

 رابطه نبودکشور و  به دلیل ناایستا بودن متغیرهای درآمد و مصرف انرژی در هرسنگاپور و فیلیپین نیز 
گونـه   هـیچ انجام گرفت که     ) ECMبه جای   (  تفاضلی   VARهمجمعی رابطه علیت با استفاده از یک        

 .داری بین این دومتغیر وجود ندارد رابطه معنی
ی ی در مورد دو کشور آسیا1998در سال  3»مسیح و مسیح« مطالعه دیگری توسط زمینهدر همین 

 ، گسترش یافته استهایی که اخیراً آنها در بررسی خود از تکنیک. انجام گرفتالنکا و تایلند  سری
را   متقابل داشته باشند آنهای و انرژی اثرGNPتواند بر  ها می فاده کرده و از آنجا که سطح قیمتاست

النکا تغییرات مصرف انرژی  که در سری ن نتیجه حاصل شدیا ،در نهایت. اند در مدل نیز وارد کرده
که در تایلند انرژی بیشتر تغییرات  کند در حالی های درآمد ایفا می ثری را در توضیح تکانهؤنقش م

  3.دهد قیمتی را نشان می

                                                            
١. D.I.Stern (١٩٩٣) 
٢. R.M. Masih and R. Masih 

 .شـود   که به جهت اختصار از ذکر آنها خود داری می  شده است انجام  نیز  دیگری  متعدد  مطالعات  در این باره     .3
ها و نتـایج مطالعـات انجـام        دالیل عمده تضاد و تعارض بین یافته       به عالوه ذکر این نکته ضروری است که از        

ی از جمله تعریف وتبیین متغیرهـای مـورد         تهای ساختاری، نهادی و سیاس     ، ناشی از تفاوت   ناشده توسط محقق  
بـه طـوری   . اسـت های به کار رفته  تر روش از همه مهم ها و میزان اهمیت آنها، ساختار وقفه   استفاده در مدل و   

در ایـن پـژوهش بـرآنیم کـه از           های جدیدتر، نتایج قابـل اتکـاتر اسـت کـه مـا نیـز               گیری از روش   با بهره که  
 .استفاده کنیم است هایی که اخیراً گسترش یافته  تکنیک
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 روش تجزیه و تحلیل. 6

که ابتدا با استفاده از  ، به طوریاستهای اقتصادسنجی  تجزیه و تحلیل با استفاده از روشروش 
سپس با استفاده از و . گیرد ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار می ،های آزمون ریشه واحد تکنیک

ها و  لی، مصرف انرژی، سطح قیمتهای تولید داخ ، همجمعی بین متغیر1وهانسنیآزمون همجمعی 
 2یح خطای برداری پویاحهای نفتی را آزمون کرده و سپس با استفاده از یک مدل تص درآمد

(VECM)4به جای بررسی ساختاری(3٢ه بررسی جهت علیت بین متغیرها از دید گرنجری ب (
 .دهیم  بررسی قرار میها را مورد پردازیم و برهمین اساس برونزایی و درونزایی هر یک از متغیر می
 
  مفهوم علیت.6-1

 ،توانند وابستگی یک متغیر به متغیر دیگر را مورد بررسـی قـرار دهـد               های رگرسیونی اگرچه می    تحلیل
ؤال مطـرح اسـت کـه آیـا         در توضیح مفهوم علیت ایـن سـ       . شود  معنای علیت از آن مستفاد نمی      لزوماً
 از نظر آماری    ،خر وجود دارد  أین دو متغیر رابطه تقدم و ت      توان رابطه علی و معلولی را در حالتی که ب          می

های زیر توسط گرنجر در سال       ال آزمونی مشتمل بر تخمین رگرسیون     ؤدر پاسخ به این س    . کشف نمود 
 . مطرح شد1969
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 : چهار حالت زیر متصور است،اند بستهناهم   U٢tو    U١t یبا این فرض که اجزا
از نظـر آمـاری غیـر صـفر         ) 1(در معادلـه      yt های ضریب تخمینی بـا وقفـه       چنانچه حاصل جمع   .1
)∑ ≠ ٠iα ( و مجموع ضرایب تخمینی با وقفهxt دله در معا) ٠(مساوی صفر باشد)2( =∑ iδ 

 . استx به  yطرفه از علیت یک
                                                            
١. Johanson Multivariat Cointegration  
٢. Granger Causulity 
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 .  خواهد بود y بهx رعکس حالت فوق رابطه علیت ازب. 2
دار و متفـاوت از  صـفر باشـند            در هر دو رگرسیون از نظر آماری معنی        y و   xاگر مجموع ضرایب     .3

 .علیت دو طرفه است

 .چنانچه مجموعه ضرایب فوق از نظر آماری معنی دار نباشند دو متغیر مستقل خواهند بود .4

 
 )VECM(برداری   حیح خطای همجمعی، علیت و مدل تص.6-2
 در ایـن حالـت بـرآورد        .ندهستدانیم اغلب متغیرهای کالن ناپایا بوده و دارای روند           طور که می   مانه

 در دهـه  1مفهـوم همجمعـی  . های سنتی ممکن است به نتایج گمراه کننده منجـر شـود           مدل به روش  
م سازد تا روابط بلندمدت مـورد        میالدی پیشنهاد شد تا این مشکل را حل کرده  و امکانی فراه             1980

انـد اگـر     متغیر دارای همجمعی  ) دو یا چند  . ( اقتصادی بین متغیرهای ناپایا بررسی شود      هایادعای نظر 
  گرنجر –و انگل   ) 1986(  گرنجر بارهاین   در. رابطه بلندمدت وجود داشته باشند    ) یا چند (بین آنها یک    

 :روش زیر را مطرح کردند) 1987(
 انند م هر ترکیب خطی از آنها ، باشندI) 1(یک  »2درجه جمعی«دو دارای  هرyt و xtاگر دو متغیر 

)6(                   Z= yt-Bxt 
 xtتواند دارای درجه جمعی صفر نیز باشد، که در این صورت    میZعین حال   خواهد بود، در   I)1(نیز  

 .ندا مع همجyt و xtبنابراین دو متغیر . تواند واگرا باشند  نمیytو 

 : دارای سه ایراد اساسی است،اگرچه ساده است روش انگل گرانجر

آن یک متغیر خاص متغیـر وابسـته و بقیـه            به طوری که در     است، (OLS)روش برآورد براساس     .1
  ؛ثیر بگذاردأتواند بر نتیجه آزمون ت  و میاستاند که این مسئله نوعی هنجارسازی  متغیرها توضیحی

   ؛ای بودن آن است مرحلهضعف دوم این روش دو  .2
 .سازد های بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی را روشن نمی این روش تعداد دقیق رابطه .3

 مطرح شد که    1990لیوس در سال    یسووهانسن و ج  یوسیله  ه   روشی ب  های مذکور   برای رفع ضعف   
 : به شکل زیر مورد استفاده قرار گرفت)VECM(آن از یک مدل تصحیح خطای برداری  در

                                                            
١.Cointegration  
٢. Integrated 
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)7(                    ),٠(~ ∑N ,  ut ttktktt uyyyy ++∆++∆=∆ −−− ١١١ .... πππ 
 اسـت کـه بـه آن مـاتریس          π، برای یک مدل چند متغیره تمرکز بر روی ماتریس            این روش  در

بین ) لندمدتروابط ب (توان براساس رتبه ماتریس فوق تعداد روابط همجمعی          شود و می   ثیر گفته می  أت
 .دست آورده متغیرها را ب

 نبـود توان وجود و یـا   نبود رابطه همجمعی میبنابراین با توجه به روش فوق و براساس وجود و یا        
توانـد   این تعیین جهت می. توان جهت علیت بین متغیرها را مشخص کرد  اما نمینمود،یید أعلیت را ت 

هر گاه تعدادی از متغیرها     ) 1987(گرنجر   -ل  براساس انگ . دست آید ه   ب VECMاز طریق یک مدل     
 کـه نشـان      متناظر با آن وجود خواهـد داشـت        ECMدارای رابطه همجمعی باشند همواره یک مدل        

ـ  (دهد تغییرات در یک مدل وابسته تابعی از سطح غیرتعادلی رابطه همجمعی         می  ءوسـیله جـز  ه کـه ب
 بنـابراین . اسـت متغیرهای توضـیحی     ت در و همچنین تابعی از تغییرا    ) شود تصحیح خطا محاسبه می   

et-خطای تعادلی  (١ (             یک مسیر اضافی برای علیت گرنجری است که با استفاده از آزمونt)   معنی دار
یعنی آزمون معنی دار بودن هر دو جزء یعنـی مجمـوع    (Fوهمچنین با استفاده  از آزمون ) ١-etبودن  
 .گردد بررسی می) ح خطاهای هر یک از متغیرهای توضیحی و جز تصحی وقفه
دهـد کـه     این امکان را به ما می     VECMعالوه برای نشان دادن جهت علیت در میان متغیرها          ه  ب

دربـاره   F آزمـون    ،بـه عبـارت دیگـر     . مدت و بلندمدت تمایز قایـل شـویم        بین علیت گرنجر در کوتاه    
که رابطه علیت     در حالی  ،دهد مدت را به ما نشان می       علیت کوتاه  هایمتغیرهای توضیحی تفاضلی اثر   

کـه از رابطـه     (» جزء با وقفه تصحیح خطا    « tدار بودن آزمون     وسیله معنی ه  بلندمدت به طور ضمنی ب    
 .شود نشان داده می) دست آمده استه همجمعی بلندمدت ب

 
 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل اطالعات. 7

ی بـه جـا   (ت پویا از دیـد گرنجـری        شایان ذکر است که هدف از انجام این تحقیق تشریح زنجیره علی           
  مـدل    از   کـه در ایـن پـژوهش      اسـت    ی و تولید ناخـالص داخلـی      بین مصرف انرژ  ) بررسی ساختاری   

VECM )    و از طریـق آزمـون     ) مدل تصحیح خطای برداری پویاF     بـا توجـه بـه    . اسـت   انجـام شـده
ـ (بودن درجه وابستگی اقتصاد ایران      باال بـه ارز یـا   ) 1380-1360خصـوص در دوره مـورد بررسـی      ه  ب
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 ایـن دو    ،سه متغیر یاد شده   ) بر( ها از   قیمت   سطح عمومی ) و اثرگذاری ( ثیرپذیریأواردات و همچنین ت   
رسـی  دهد که در دوره مورد بر      ای نشان می    های تک معادله   برآورد مدل  .اند متغیر نیز در مدل وارد شده     

 نیز این مسئله را به      4 نموار   .وجود دارد   و واردات کاالها و خدمات        GDPرابطه نزدیکی بین دو متغیر      
 .دهد خوبی نشان می
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ثیر بسزایی هم بر سطح تولیـد و        أها ت   کامالً مشخص است که سطح عمومی قیمت       ،از سوی دیگر  
ات و  تغیرهای وارد  با وجود م   VECM در مدل    GDPعالوه برآورد رابطه انرژی و      ه   ب .هم واردات دارد  

دهد و به همین دلیل دو متغیـر فـوق           ها نتایج بسیار بهتر و قابل اتکاتری ارائه می         سطح عمومی قیمت  
هـا بـا دو متغیـر         و واکنش دو متغیر واردات و قیمـت         کما اینکه بررسی کنش    ،اند نیز در مدل وارد شده    

 1.اند  وارد شدهبه همین دلیل این متغیرها نیز در مدل. تواند مفید واقع شود مذکور نیز می
دانیم الزم است قبل از ارائه هر مدل و هر گونـه تفسـیری دربـاره روابـط بـین                      طور که می   همان

کننـده نـوع مـدل       ها به طور اساسی تعیـین      همچنین این آزمون  . مون ریشه واحد انجام شود    ها آز   متغیر
 لر تعمــیم یافتــه و دیکــی فــو )DF(ایــن آزمــون بــه روش دیکــی فــولر . ندهســتمــورد اســتفاده نیــز 

                                                            
 .1378ملکی، : ک.برای آگاهی بیشتر ر. 1

.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: خذأم
 GDPروند تغییرات واردات و.4نمودار
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)ADF(    و پرون )       انجـام شـده و     ) روند خود دارای شکست ساختاری اسـت      تنها در مورد قیمت که در
 1.نتایج آن برای تفاضل اول متغیرها به طور خالصه در جدول ذیل آمده است

 
  آزمون ریشه واحد تفاضل اول متغیرها.9جدول 

 .است درصد 10 و د درص5 صفر در سطح یهدهنده رد فرض ها به ترتیب نشان   این عالمت* ،**
 و برای با عرض از مبدأ و رونـد          -9/2 و بدون روند     أ درصد برای مدل با عرض از مبد       5آماره مکینون در سطح     

 .است -48/3
 

) مبنی بر وجود ریشه واحـد در تفاضـل اول         ( صفر   یه، فرض شود به غیر از متغیر قیمت       هده می مشا
 و لـذا خـود      I)0(هـا     ین است که تفاضـل اول متغیـر       این امر بیانگر ا   . شود  ها رد می    در مورد بقیه متغیر   

بـودن آن گـواهی      I) 2(ه  ــــ ب ADFت که آزمون    ـاما در مورد قیم   . ندهست I)1(،  )در سطح (ها    متغیر
به دلیل آزادسـازی نـرخ ارز و در    1372ساختاری که در روند آن در سال    دهند، با توجه به شکست        می

را   بـودن آن   I) 1(آزمون پرون استفاده شـده اسـت کـه           آمد از وجود  ه  ها ب   نتیجه افزایش شدید قیمت   
که آماره پـرون در سـطح      در حالیاست  -18/4دست آمده در این آزمون  ه  بt  آماره. دهد نشان می

 2.ندهست I )1(چهار متغیر باشد، بنابراین تمامی   می-57/3  و -85/3 درصد به ترتیب برابر 10 و 5

                                                            
دهندۀ ناپایا بودن همه متغیرها است که به جهت   متغیرها نیز صورت گرفته که نشاناین آزمون برای سطح. 1

 .اختصار مطلب از ذکر آن خودداری شده است
 .101ص . 1378رضا ملکی، : ک.ر. 2

 ADF  یا    DFآزمون  
 مدل با عرض از مبدأ و روند بدأ و بدون روندمدل با عرض از م ها متغیر

DGDP **5/4-DF  = ** 8/4-      DF = 
DCPI - ADF(۴) = 8/2-  ** 
DEN **73/4- ADF (٣) = **92/4-  ADF (٣) = 
DM ** 98/4-ADF (٢) = ADF (۴) = 01/5- ** 
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این مسئله را بـا اسـتفاده از        . پردازیم  ها می   بین متغیر ) همجمعی(مدت  دنحال به بررسی رابطه بل     
 1.دهیم یوس مورد توجه قرار میلی جوس–ن وهانسیروش 

 بنـابراین ابتـدا بایـد       ،یح خطاسـت  حلیوس براساس یک مدل بـردار تصـ       ی جوس –ن  وهانسیروش  
د که این امر بـا توجـه بـه    انتخاب شو) رفتار باشد خوش Utکه جزء اخالل  به طوری(های بهینه    وقفه

ها بـا حجـم       که برای نمونه  ( بیزین و آزمون نسبت درست نمایی تعدیل شده          _معیار آکائیک ، شوارتز     
 . انتخاب شده استدوانجام و وقفه ) گیرد کوچک مورد استفاده قرار می

 را   به طور خالصه آزمون تعداد بردار  همجمعی بر اساس آزمون حداکثر مقـادیر ویـژه                10جدول  
 . دهد نشان می

 
 تعیین تعداد بردار همجمعی براساس آزمون حداکثر مقادیر ویژه. 10جدول 

 
پذیرفتـه   ) = r 2 در مقابـل فرضـیه    (  ≥ 1r  فرضـیه ،شود بر اسـاس ایـن آزمـون    مالحظه می

این مسئله نیز با استفاده از آزمون اثـر         [.  شود  یید می أ لذا در این آزمون یک بردار همجمعی ت        ،شود  می
 :بردار حاصل به صورت زیر است  ].کند  میییدأانجام و این آزمون نیز وجود یک بردار را ت

GDP = 4/42- t 162/0- CPI + 15/39 EN + 044/0 M                                     )8(  
                                                            

ۀ ــــه به رابطــــا توجـــر و بـــــــ گرنج–ل ــــــاس روش انگــــدا براســــون ابتـــن آزمـــای. 1
۶٠۴٣٢١ DMENMCPItGDPut ββββαδ  به عنوان یک رابطه خطی بلندمدت بین ut برای=−−−−−

 رد و این نتیجه حاصل شد که utمتغیرها صورت گرفت که در آن فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در 
 .باشد تغیرهای فوق وجود دارد که پایا میاز م) بردار همجمعی(یک ترکیب خطی 

مقادیر بحرانی در سطح 
90% 

مقادیر بحرانی در سطح 
95% 

 آماره
فرضیه 
 مقابل

فرضیه 
 صفر

13/29 09/33 25/75 1  r = 0r = 
1/23 4/27 4/20 r =  2 1r  ≤ 
18/17 22/21 22/14 3   r  = 2r ≤ 
5/10 9/13 3/10 4r = 3r ≤ 
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شـود در ایـن بـردار          مشاهده می  ،دهد  این بردار اگر چه رابطه همجمعی را از نظر آماری نشان می           
کـه بـا   اسـت   و واردات مثبـت  منفی و با مصرف انـرژی ) ها شاخص قیمت (CPI  با   GDPرابطه بین   

 .انتظارات نظری همخوانی دارد 
متغیرهای مدل و وجود یک رابطه همجمعی بـین آنهـا همـواره یـک      با توجه به ناپایا بودن تمامی 

دهد تغییرات در متغیر وابسته عـالوه بـر            متناظر با آن وجود خواهد داشت که نشان می         VECMمدل  
وسیله جزء تصـحیح خطـا      ه  که ب است   تعادلی رابطه همجمعی     متغیرهای توضیحی تابعی از سطح غیر     

 ایـن امکـان را    VECM،هـا   دادن جهت علیت در میان متغیربه عالوه برای نشان 1.شود محاسبه می
لـذا در ایـن پـژوهش نیـز         . ل شویم یمدت و بلندمدت تمایز قا     دهد که بین علیت گرنجری در کوتاه        می

 تحت بررسی از یک مدل بردار تصحیح خطـا اسـتفاده شـده              جهت تحلیل رابطه علیت بین متغیرهای     
است و مدل تصحیح خطای آن نیز مقید   و مقید به روندأاین مدل از نوع نامقید به عرض از مبد. است

های مختلفی که مورد آزمـون   دلیل انتخاب این مدل این است که بین مدل        . باشد   می أبه عرض از مبد   
ر چهـار متغیـر تولیـد ناخـالص     در این مدل هـ . دست داده استه  را ب این مدل بهترین نتایج   ،واقع شد 

انـد کـه     در نظر گرفتـه شـده      2، مصرف انرژی و واردات در یک سیستم چندگانه        داخلی، شاخص قیمت  
د بـرازش هـر چهـار مـدل نسـبتاً           شـو   گونـه کـه مالحظـه مـی         و همان  استنتایج آن به صورت زیر      

 3٣.ننده استک راضی
١) DGDP= ٧٢/۴ + ٠/٣٢ DGDP-٠/١  + ١۶ DGDP-٠ + ٢/۴٢DCPI-٠ - ١/۶DCPI-٢ +  
       (۵)      (١/۴)                  (٠/٩۵)               (٣/٠٨)           (-١/۵) 
                 ٢/٣۵DEN-٠-١/۶۴DEN-٠/٠١٨+ ٢DM-٠ +١/۶١DM-٨+٢SR١-١۴SR١-٢۵SR٣ 

      (٣/٢٢) (-٠/٣٨)        (١/۴۶)         (٠/١٧)      (٠/٧۴)  (-٠/۶٣)  (-٠/٩۴) 
                 -۶٨DM۶١-٠۵٢ECT-١ 

        (-٢/۶۴)      (-٢/۴٩) 
     R٠ =٢/۴٢          DW= ١/٩۴ 
 

٢) DEN=١۶/٠۴ + ٠/١٣DGDP-٠/٠١٢ - ١ DGDP-٠/٠ + ٢۵DCPI-٠/٠ - ١۴۶DCPI-٢ + 

    (٧/٠١)   (٠/٣٢)              (-١/۴)                 (٠/٣۶)           (-٠/٨٩) 
                                                            
١. Engle, RF and Granger, C, W, J (١٩٨٧) 
٢. Multivariate System 

 به ترتیب میلیارد ریال، میلیون بشکه معادل نفت خام و Mو GDP ، EN که واحد شود ذکراست الزم .3
 .باشد  می1369 =100 نیز شاخص قیمت براساس CPI و استمیلیون دالر 
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              ٠/٨١DEN-١  +٠/٣٢DEN-٠/٠١٢+ ٢DM-١ -  ٠/٠٢٢DM-٧ - ٢/۴SR١  + ٠/۴۶SR٢  +  

       (۵/٧)           (٢/٢)            (٢/۶)              (٠/٨)              (-۴/١)       (٠/٣٢) 
              ٠/١٨SR١- ٣۶/٣DM۶٣ - ٠۴/۶ECT-١ 

                (٠/١٧)     (-۶/٢)         (-٨/٢) 
R٠/٨٧ =٢         DW= ١/٨٢ 
 

٣) DCPI=٠/١+٢/٢٣۴DGDP-١ - ٠/٣١DGDP-٠+٢/۶٢DCPI-٠/٣+١۵DCPI-١-٢/۴٧ DEN-١- 

     (٠/٣۶)  (٠/٩٢)         (-٠/٣٨)              (۴/٢)         (٣/١۵)       (-٢/٨) 
           ٠/٢٢DEN-٠/٠٢١-٢DM-٠/٠٢٢-١DM-٢-٢/۴٧SR١/٩١-١SR٢-۶/۴SR٢/٣-٣DM۶٠ +  
              (-٠/٢۶)     (-٠/٨٧)       (-١/٢٢)       (-١/٣٨)    (-١/٢٠)    (-١/۶)   (-٠/۴٣) 

١٣/١ECT-١ 
            (٠/٧١) 

R٠/٧٨ =٢        DW= ٢/٠۵ 
 
۴) DM=-١٣۵+ ۴/۶۴DGDP-١/٧٢ +١DGDP-١+٢/۴٣DCPI-٠+١/۴٢DCPI-٣١/٢ -٢DEN-١- 

   (-٠/٩١) (٢/٢٠)        (٠/٨١)             (-٠/٢٢)        (-٠/١٢٠)       (-٠/٨٢) 
           ١٠/٠۵DEN-١/٧٠+٢DM-٠/٨-١۶DM-١٢٠-٢SR١ + ۶٧/٨SR١٩٣ + ٢SR٢٠٢ + ٣DM۶٠ +      
             (-٠/۴۴)         (-۵/١٩)      (-٢/۶۵)    (-١/٣۴)     (٠/٣٧)      (٠/٢٨)    (٠/۴٢) 
              ۴٢۵ECT-١ 

            (٠/۴٩) 
R٠/٧ =٢۴         DW= ١/٩٨ 

 
 با تغییرات قیمت در یـک دوره قبـل          GDPشود که رابطه تغییرات        مالحظه می  GDPه  ـدر معادل 

  GDPچنانچه دیدیم رابطه بلندمدت (باشد  مثبت و با تغییرات قیمت در دو دوره قبل و بیشتر منفی می   
مثبت است اما افزایش     مدت در کوتاه  GDP رابطه بین قیمت و      ،به بیان دیگر  ) یز منفی است  با قیمت ن  

کند بلکه به ازای هر واحد افزایش  ها در بلندمدت نه تنها هیچ کمکی به افزایش تولید نمی سطح قیمت
 نیز   تغییرات جاری در مصرف انرژی     .یابد   میلیارد ریال کاهش می    162/0 به قیمت ثابت     GDPدر آن،   

و ( در دوره بعد رابطـه منفـی         GDP دار، ولی با    در یک دوره آتی رابطه مثبت و معنی        GDPبا تغییرات   
دهد که مصرف انرژی یک دوره با تولیـد همـان             ای نشان می   هـهای تک معادل    برآورده(دارد  ) معنی بی

 زیـرا   ،مـدت انـرژی اسـت      از نوسانی بودن شدید رفتار کوتاه      این امر ناشی     .)دوره نیز رابطه مثبت دارد    
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 بـه طـور     DEN و   )2 نمـودار  (.باشـد   ها مـی   ثیر شدید فصل  أتحت ت ) به صورت فصلی  (مصرف انرژی   
اثـر واردات روی    .  ثابتی به همراه دارد     تغییرات نسبتاً  DGDPکه    در حالی  استمتناوب منفی و مثبت     

GDP      افـزایش   باشـد و افـزایش واردات در دوره جـاری موجـب               هم در هر دوره مثبت میGDP  در 
 1.گردد های آتی می دوره

DM۶1 .اسـت دار   معنـی که منفی و کامالًاست   نیز متغیر مجازی اثر جنگ ٠- ECT   نیـز جـزء 
 SR٣  ،SR٢ ، SR١های  متغیر .دار است  معنی  درآمد منفی و کامالً    لهباشد که در معاد     تصحیح خطا می  

 .اند ها وارد مدل شده دید انرژی در فصله به دلیل نوسانات شکنیز متغیرهای مجازی فصلی است 
 غییراتت تغییرات انرژی با شود  مالحظه می.دهد معادله مصرف انرژی را نشان می) 2( رابطه

GDP بر مصرف ) آب و هوا(ها   علت اصلی آن اثر فصلاست، با یک وقفه مثبت و با وقفه دوم منفی
 هایتا حدودی از اثر SR١ , SR٢ , SR٣یهای مجاز اگرچه متغیر) که توضیح داده شد(انرژی است 

ها با یک وقفه مثبت و با وقفه  قیمت ارتباط مصرف انرژی نیز با متغیر سطح عمومی. کاهند ها می فصل
که با افزایش سطح  توان این ارتباط را از مسیر تولید تفسیر کرد، به طوری  که میاستدوم منفی 

 و در نتیجه  انرژی نیز )1 معادله(ید در دوره آتی افزایش ها در دوره جاری، چنانچه گفته شد تول قیمت
افزایش قیمت پس از دو دوره اثر  اما از آنجا که. افزایش خواهد یافت )2معادله ( به شکل ضعیف

 ).2معادله (یابد  کاهش مینیزانرژی ) 1معادله (معکوس بر تولید خواهد گذاشت 
دار  ثیر معنیأ، که این مسئله بیانگر تاستار د  نیز در معادله انرژی معنیSR١متغیر مجازی 

دار داشته  ها بر مصرف انرژی است، متغیر مجازی اثر جنگ نیز روی مصرف اثر منفی و معنی فصل
وجود آمده بر ه بندی مصرف انرژی در این دوره به دلیل مشکالت ب است که این امر ناشی از سهمیه

های موجود و آزادسازی مصرف  دلیل رفع محدودیتسر راه تولید انرژی است اما پس از جنگ به 
 .، مصرف آن افزایش یافته استانرژی

نتایج حاصـل از     :دهیم   رابطه علیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می         2حال با استفاده از آزمون والد     
 :ها به طور خالصه در جدول ذیل آمده است  این آزمون

                                                            
برای . یات اجتناب شده استئها، به نکات اساسی اشاره شده و از پرداختن به جز  به دلیل برخی محدودیت.1

 .مراجعه شود) 1378(ملکی به توضیحات بیشتر در این زمینه 
٢. Wald Test 
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 ی مدلها آزمون رابطه علیت بین متغیر. 11جدول 
Joint (short run / ECT ) ECT Short run 

(DGDP, ١−tε ) (DCPI, ١−tε ),( DEN, ١−tε ) (DM, ١−tε  t DGDP    DCPI      DEN       DMآماره  (
 Fآماره 

 

     -                    ١              **٨/٢٨۵/٢***          ۶/۴* 
   ۴/٩۴*                 --                    ١         ***٣٢/١/۴۵ 
  ٢          ***٢٩/٢٧۵/٢٨/٢                --               ***٨*** 
    ٠/٧               *٨/٠٣۵                 ١/۶٢                 -- 

٢/۴٩** 
٠/٧١ 
٨/٢** 
٠/۴٩ 

 -            ١٠      *٨/٣١/۴**     ٢/٨ 
٠/۶۶         -            ٨/۶**      ١/٢ 
٢/٩٩         ٣/٨          -            ۴/٢٢ 
۵/٢۵       ٠/١۴        ٠/۵٢           - 

DGDP 
DCPI 
DEN 
DM 

 .است درصد 1 درصد و 5 درصد، 10 در سطح یهبه ترتیب رد فرض ***و **، *
 

 مربـوط   tستون پنجم نیز آمـاره      . دهند   روابط کوتاه مدت را توضیح می      11 چهار ستون اول جدول   
مدت و بردار همجمعی را در  ر نیز به طور همزمان روابط کوتاهبه ضریب تصحیح خطا و چهار ستون آخ    

  1 .کرداستفاده ها در بلند مدت  توان از آن به عنوان اثر متغیر گیرد که می نظر می
مبنی بر مساوی صفر بودن مجموع ضرایب قیمت  H٠ یه، فرض GDPشود در معادله الحظه میم

این مسئله بیانگر . شود  درصد رد می5 درصد و 10به ترتیب در سطح ) هر یک به طور مجزا( و انرژی
ثر بر تولید داخلی است و هر ؤها یک عامل م مدت مصرف انرژی و سطح قیمت کوتاه درکه این است 

 لذا با توجه به رابطه مثبت این دو  متغیر  با ،ثیر قرار دهدأ را تحت ت GDPتواند  تغییر در آنها میگونه
GDP  افزایش در هر یک از دو متغیر انرژی و قیمت در کوتاه مدت منجر به افزایش سطح تولید ،

. ) داخلی استها به تولید ناخالص مدت رابطه علیت از مصرف انرژی و سطح قیمت کوتاه در(گردد  می
تولید موجبات افزایش   وری عوامل ق افزایش در تقاضا و افزایش بهرهافزایش در مصرف انرژی از طری

                                                            
جدول دست آمده است که در چهار ستون اول ه  به این صورت بGDPبه طور مثال ضرایب درمعادله . 1
هر یک به طور مجزا ) DM,DEN,DCPIیعنی (یعنی دوره کوتاه مدت ، ضرایب سایر متغیرها ) سمت چپ(

و سپس اثر حذف این متغیر از مدل از طریق آزمون ) ٠=٢-DCPI =١-DCPI مثالً( مساوی صفر  قرار داده شده
F برروی DGDPشود تغییرات قیمت و   گونه که مالحظه می سنجیده شده است و همانENمدت بر  اه در کوت

GDPدار است در حالی که آماره   معنیFهای  آماره. دار نیست مدت معنی کوتاه  مربوط به حذف متغیر واردات در
tًهمان  نیز دقیقا tثیرپذیری متغیرها از رابطه أدار بودن ت دهنده معنی وط به چهار مدل اصلی است که نشان مرب

 به طور F نیز هر یک دو حالت فوق را از طریق آزمون ) سمت راست(بلندمدت است، چهار ستون سوم جدول 
 . دهد و در واقع اثر بلندمدت هر یک از متغیرها بر دیگری است همزمان نشان می
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های تحدیدی در مصرف انرژی منجر به کاهش تقاضا   لذا هرگونه سیاست،کند نیز فراهم می تولید را
 و هر گونه استم نیز مطرح و سطح تولید خواهد شد، کما اینکه انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی مه
اما در بلندمدت عالوه بر دو  .محدودیت در مصرف آن محدودیت تولید را نیز به همراه خواهد داشت

گونه افزایش در  نیز بر سطح تولید مؤثر است و هر متغیر واردات،ها متغیر مصرف انرژی و سطح قیمت
شود که متغیر واردات در  ظه می اما مالح.گردد آن در بلندمدت موجب افزایش سطح تولید می

باید توجه داشت که ارقام واردات به صورت فصلی ( دار بر تولید نداشته است أثیر معنیمدت ت کوتاه
 مربوط به اثر واردات در F کما اینکه آماره ،دار است  ساالنه کامال معنیGDPاست و ارتباط واردات با 

هر ) ستون سمت راست چهار(دهد   نشان می11ول گونه که جد  اما همان.)دار است بلندمدت معنی
 .دار دارند  اثر معنیGDPسه متغیر در بلندمدت بر 

 M و  GDP ،CPIمدت هیچ یک از متغیرهای شود که در کوتاه ی نیز مالحظه میدر معادله انرژ
 مصرف داری بر  اثر معنیGDPویژه ه  هرگونه تغییر در متغیرهای یاد شده ب،لذا. علیت انرژی نیستند

ثرند و هر گونه تغییر در ؤانرژی نداشته است، اما در بلند مدت هر سه متغیر بر میزان مصرف انرژی م
 هم  GDPافزایش. مصرف انرژی داشته باشند بر) داری معنی( قابل توجهی هایتواند اثر آنها می

ه صورت افزایش در  افزایش تقاضا برای انرژی چه بور مستقیم به صورت افزایش درآمد و نهایتاًط به
های شخصی   بخش حمل و نقل و افزایش تقاضا برای اتومبیل،بخش خانگی و تجاری، بخش رفاهی

نهایت افزایش تقاضا برای انرژی در ها و  گذاری  و هم به طور غیرمستقیم مانند افزایش سرمایه…و
 .ثیر قرار دهدأتواند مصرف انرژی را تحت ت  می…و

تواند از مسیر تولید تفسیر گردد، به  ها بر مصرف انرژی در بلند مدت نیز می ثیر واردات و سطح قیمتأت
ثیر قرار داده و تولید نیز میزان مصرف انرژی را أها در بلندمدت تولید را تحت ت که واردات و سطح قیمت طوری
 .ثیر قرار خواهد دادأتحت ت

توان از  را نیز می رژی است، که این اثرمدت مصرف ان کوتاه ها در قیمت  ثر بر سطح عمومیؤتنها عامل م
 گونه که هر طوری به . قیمت تفسیر کردهای تحدیدی مصرف انرژی و اثر آن بر تولید و نهایتاً طریق سیاست

ثر ؤها م قیمت  افزایش در قیمت انرژی که تحدید مصرف انرژی را به دنبال دارد بر سطح عمومی
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  به طوری،ر خواهد دادیها را تغی قیمت   سطح عمومی، GDPراما در بلندمدت هر گونه تغییری د 1.است
 .یابد ها کاهش می  سطح قیمت GDPکه در صورت افزایش در

های تولید، قیمت و انـرژی در         شود که هیچ یک از متغیر       مالحظه می نیز   واردات   لهه به معاد  جبا تو 
ـ     توانـد آن     می GDP تواند علیت واردات باشد اما در بلندمدت تنها متغیر          مدت نمی  کوتاه ثیر أرا تحـت ت

 .قرار دهد
دهـد ضـریب      نشـان مـی    مـذکور گونه که جـدول      ی متغیرها، همان  یزا ی و برون  یزا در مورد درون  

 تولید داخلـی و مصـرف انـرژی معنـی دار و در دو معادلـه واردات و سـطح                 لهتصحیح خطا در دو معاد    
 هـا بـه عنـوان متغیـر وابسـته در            سطح قیمت   دو متغیر واردات و    ،نتیجه اینکه . معنی است  ها بی  قیمت

) به تعادل(مدت خود، تمایل اندکی به بازگشت معادالت مربوطه، درصورت انحراف از مقدار تعادلی بلند     
العمل بیشتری به این انحـراف نشـان         داخلی و مصرف انرژی عکس    تولید  که دو متغیر     دارند، در حالی  

ـ        تدهند، لذا دو متغیر واردات و سطح قیمـ        می  ثیر رابطـه  أهـا برونـزای ضـعیف بـوده و کمتـر تحـت ت
در مقابل دو متغیر مصرف انرژی و تولید درونزا محسوب شـده و مقـادیر آنهـا          . گیرند  بلندمدت قرار می  

ثیرپذیری متغیر مصرف انرژی بـیش از  أی و ت  یکه شدت درونزا   ند، به طوری  هستثر از دیگر متغیرها     أمت
رسـد کـه       نظر می  رسد زیرا با توجه به نمودار مصرف انرژی به           نظر می  این امر منطقی به   . (استتولید  

 .)کند باشد  و به راحتی در مقابل تغییر تقاضا تغییر می پذیرتر از متغیرهای دیگر می این متغیر انعطاف
ها و شدت نسبی زنجیره علیت را به طـور خالصـه               نیز تجزیه واریانس هر یک از متغیر       12جدول  
 .دهد نشان می

پس از گذشت ( در بلندمدت GDPشود هرگونه تغییر ایجاد شده در  در قسمت یک مالحظه می
 20حدود (، و سپس سهم قابل توجهی از آن ) درصد72حدود (وسیله خودش ه  بعمدتاً)  دوره20

 .شود توسط انرژی و بقیه نیز توسط قیمت و واردات توضیح داده می) درصد
                                                            

های مالی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی  طبق گزارشی که در دفتر تحقیقات و سیاست. 1
 1378 به سطح بهای تمام شده و قیمت مصوب سال های انرژی حاملقیمت تهیه شده است، افزایش 

 درصد را در شاخص قیمت تولیدات، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل 6/4 و 2/54به ترتیب تورمی معادل 
زیور حاتمی زاده و رضا ملکی، : ک.برای توضیحات بیشتر ر. طرف عرضه و طرف تقاضا ایجاد خواهد کرد

1378. 
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شود و سهم  ده میوسیله خودش توضیح داه ییراتش در بلندمدت ب درصد از تغ83متغیر قیمت نیز 
 درصد 7 و 8 ، 11، انرژی و تولید در توضیح دهی تغییرات قیمت به ترتیب برابر متغیرهای واردات

 .است
 درصد GDP  ،5/8 درصد توسط14 درصد از تغییرات توسط خودش، 86در مورد متغیر انرژی 

 82درمورد متغیر واردات نیز . شود ط واردات توضیح داده میتوسط قیمت و درصد ناچیزی هم توس
 .شود  توضیح داده میGDP درصد توسط 16درصد توسط خودش و 

زیرا ید کرده أیرا ت GDP ی متغیرینتیجه اینکه تجزیه و تحلیل ناشی از تجزیه واریانس نیز درونزا
 درصد در 72[شود  یح داده میمتغیر دیگر کمتر توسط خودش توضسه تغییرات این متغیر نسبت به 

 در صورت تغییر هر ، به عبارت دیگر.] درصد واردات 82 و  )EN( درصد 86 ، )CPI( درصد 83مقابل 
 سه متغیر انرژی، قیمت و واردات لذا. پذیرد ثیر میأیک از متغیرها این متغیر از دیگر متغیرها بیشتر ت

 .شوند به طور نسبی برونزا محسوب می
 

 بینی متغیرها جزیه واریانس خطای پیش ت.12جدول 
 شود وسیله متغیرها توضیح داده میه بینی که ب درصدی از خطای پیش

M∆ EN∆ CPI∆ GDP∆  
 

٠/٩         ١۵                ٠/٠٣۵             ٠/٠٠         ٠/٣٩۶ 
٠/٠                ٠/٨٣       ١٠۶٠/٠٠٢         ٠/١٠             ٨۶ 
٠/٠٨                ٠/٧٢       ٢٠۴             ٠/٠         ٠/٢٠۴٠۴ 

 
٠/٠         ٠/٢٢               ٠/٩٢                ٠/٠٨         ١۵۴ 
٠/٠       ١٠۶                ٠/٠٧               ٠/٩١۵       ٠/٠٩٢ 
٠/١١         ٠/٨٠               ٠/٨٣                ٠/٠٧       ٢٠ 

 
٠/٠              ٠/٠٧٠         ١۴٠/٩             ٠۶           ٠/٠١١ 
٠/٠٣٧           ٠/٩٢             ٠/٠٧٢               ٠/١٣        ١٠ 
٠/١       ٢٠۴                ٠/٠٨۵             ٠/٨۶           ٠/٠٣٢ 

 
٠/٠٢         ١۴              ٠/٩٧         ٠/٠١١             ٠/٠٣٠ 
٠/٧٩         ٠/٠١٨             ٠/٠٣٢               ٠/١٠        ١٠ 
٠/١       ٢٠۶                ٠/٠۴٠/٠١             ٣۶         ٠/٨٢ 

 

 (١∆GDP واریانس نسبی

 
 

  (٢∆CPIواریانس نسبی 

 
 

 

 (٣∆EN واریانس نسبی
 

 

 

 (M   ∆۴واریانس نسبی
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 هاگیری و پیشنهاد نتیجه. 8 
شـدن انـرژی در تـابع         و وارد  در بخش دوم با توجه به ارتباط بین مصرف انرژی و تولید از بعد نظری              

را سـاختار آن   تولید و هم چنـین   سطح تواند تولید این نتیجه حاصل شد که چگونه تغییرات انرژی می       
  .ثیر قرار دهدأتحت ت

در بخش سوم نیز از بررسی ارتباط تجربی بین مصرف انرژی و رشد اقتصـادی نکـات زیـر قابـل                     
 .استنتاج است

و مصرف نفت بـه عنـوان حامـل اصـلی انـرژی ،              ) صرف انرژی   م( افزایش انرژی بری تولید      .1
 .خصلت مشترک تمام کشورهای توسعه یافته است 

با وجود اجتناب ناپذیر بودن افزایش انرژی بری تولید در مراحل آغـازین توسـعه ، شـدت ایـن              .2
 .توان همچون ژاپن و فرانسه کنترل کرد  افزایش را می

و سـاختاری، بـه     عالوه بر مسائل اقلیمـی  انی معین،چگونگی مصرف انرژی، در یک مقطع زم     .3
ای برای همه کشـورها    و رفاه هرکشور بستگی دارد و الگوی از پیش تعیین شده و بهینه             فناورانهسطح  

 .کند صدق نمی
کشورهای در حال توسعه با ساختار اقتصادی و اجتمـاعی متفـاوت و قـرار داشـتن در مراحـل                     .4

 .های تولیدی و الگوی مصرف انرژی یکسان نیستند واع انرژیمتفاوتی از توسعه، از لحاظ ان
. رشد مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته اسـت      .5

کـه  (، رشد سریع صنایع و رشد سریع استفاده از کاالهای جدید  ن رشد ناشی از شهر نشینی پر شتاب       ای
 .باشد می)  انرژی بر هستندعمدتاً
ی نیـز در نتیجـه      یاراکـ ی است و افـزایش      یز آنجا که کاهش شدت انرژی نتیجه افزایش کارا        ا .6
بـه  . پذیر اسـت  شود، کاهش انرژی بری فقط در آستانه معینی از توسعه امکان  یافتگی ممکن می   توسعه

، ، فرهنـگ   سرعت بخشیدن به روند توسعه همراه با دستیابی بـه سـطح بـاالی آمـوزش                ،عبارت دیگر 
 .سازد پذیر می ی مؤثر در مصرف انرژی را امکانیجو و تولید، صرفهی فناور

شود که کشور،    میمالحظه   در بخش چهارم نیز در بررسی جایگاه ساختار مصرف انرژی در ایران،           
ر گاز و حدود    ی درصد ذخا  16که حدود     به طوری  است،های بالقوه انرژی، غنی      به لحاظ داشتن ظرفیت   
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 سال گذشته از    30 مصرف انرژی در ایران طی       ،از سوی دیگر  . دان را دار  ر نفت جه  ی درصد ذخا  12-14
 مصرف سرانه انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای          .)3 جدول( برخوردار بوده است     چشمگیریرشد  

ندونزی و ترکیه بسیار     اما نسبت به کشورهای در حال توسعه همچون پاکستان، ا          ،تر توسعه یافته پایین  
های انرژی در ایران نسبت به      اما مسئله مهم و اساسی پایین بودن قیمت حامل         .)6 دولج(باالتر است   

هـای مـدیریت      (کـه قیمـت       به طوری  ،باشد  ها می  دیگر کشورها و روند نزولی قیمت واقعی این حامل        
کننـدگان و تولیدکننـدگان      گیـری مصـرف    ثر در تصـمیم   ؤبه عنوان یک عامل اساسی و م       )شده انرژی 

 1.است وظیفه اصلی خود را ایفا نمایندنتوانسته 
شود که در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه علیت یک طرفه از                 نیز مالحظه می   ششمدر بخش   

 عالوه یک ارتباط  ضعیف نیز از تولید داخلی بـه مصـرف              ه ب ،مصرف انرژی به تولید داخلی وجود دارد      
توانـد    مـدت نمـی    تغییرات تولیـد داخلـی در کوتـاه        ،به عبارت دیگر  . انرژی تنها در بلندمدت وجود دارد     

این امر با واقعیت    . تغییرات مصرف انرژی را توجیه کند اما در بلند مدت به شکل ضعیف بر آن اثر دارد                
رشد مصرف انرژی همواره بیشتر از رشـد        ) 1380-1360( زیرا در طول دوره مورد بررسی        ،تطبیق دارد 

 ه درصـد در سـال بـود       5/1منفـی     رشد دارای که تولید    1367-1357 حتی در دوره     ،تولید داخلی بوده  
نتیجه اینکه رشد مصـرف انـرژی بـدون         . بوده است  درصد در سال برخوردار      3/5انرژی از رشد مثبت     

توانـد    پذیری قابل توجه از رشد تولید صورت گرفته است، اما در بلند مـدت رشـد تولیـد نیـز مـی                      ثیرأت
ثیر بسـزایی در    أ زیرا انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید ت          ، دهد ثیر قرار أتحت ت را  مصرف انرژی   

تغییرات تولیـد را    تواند    سرمایه و کار دارد و هر گونه تغییر در مصرف انرژی می           ) تولید نهایی (وری   بهره
ثیر أتواند تولید را تحت ت      به عالوه افزایش در مصرف انرژی از طریق افزایش تقاضا نیز می           . سبب شود 

هماننـد  (تی چنانچه هدف کـالن سیاسـت کشـور          گیری سیاس   به عنوان یک نتیجه    ،بنابراین. ار دهد قر
 اسـت؛ ، اجتمـاعی    تصـادی سرعت بخشیدن بـه رونـد توسـعه اق        ) بسیاری از کشورهای در حال توسعه     

ژی کـه منجـر بـه کـاهش تقاضـا و            های تحدیـدی مصـرف انـر        شود از هر گونه سیاست      پیشنهاد می 
آنچه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه      . جلوگیری شود گردد     کاهش تولید می   هنتیجدر  و  وری عوامل    بهره

 اگر این دو مزیـت  .کنون از دو مزیت انرژی ارزان و ارز تخصیصی برخوردار بوده است    صنعت کشور تا  
، افـزایش   د رفت و در صـورت تـداوم فعالیـت آن          از صنعت گرفته شود قدرت رقابتی آن از دست خواه         

                                                            
 ).نامه کارشناسی ارشد پایان(، 1378لکی م: ک.برای آگاهی بیشتر ر. 1
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عتی درحدی خواهد بود که ساختار تقاضای داخلی قابلیت جذب این محصـوالت              صن قیمت محصوالت 
 .پیامد طبیعی آن خواهد بود) ولیدکاهش ت(را نخواهد داشت و رکود و بیکاری 

ـ ) فرایند فـوق (تواند از طریق تابع تولید   مصرف انرژی می،از سوی دیگر   ی بـر سـطح   یثیر بسـزا أت
قیمـت را      ید مصرف انرژی موجبـات افـزایش سـطح عمـومی          که تحد   به طوری  ،ها داشته باشد   قیمت

 .آورد فراهم می
افـزایش آن در    و اسـت مدت یک عامل مؤثر بر تولید داخلـی          ها نیز در کوتاه    قیمت   سطح عمومی 

هـا   افـزایش قیمـت   ) در طول دوره مـورد بررسـی      ( اما در بلندمدت     ،دهد  افزایش می  مدت تولید را   کوتاه
توان گفت بـرای     گیری دیگر می   بنابراین به عنوان نتیجه   . طح تولید داشته است   اثری منفی بر س    )تورم(

 ) …پـولی، مـالی  ارزی و      ( های انبسـاطی     توان از ابزار سیاست     مدت می  افزایش سطح تولید در کوتاه    
کنـد و ایـن    استفاده کرد اما باید توجه داشت که این امر در بلندمدت موجبات رکود بیشتر را فراهم می               

عالوه بر دو متغیـر     . دهد  بلندمدت از دست می    ی خود را در   یها به عنوان یک ابزار سیاستی کارا        ستسیا
 .گردد ن موجب افزایش سطح تولید می، و افزایش در آثر استفوق متغیر واردات نیز  بر سطح تولید مؤ
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