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  چکیده

ي گیر اندازه برايمورد توجه ي ها شاخصنسبت تولید ناخالص ملی به انرژي مصرفی یکی از 

تنها نهـاده   عنوان بهانرژي را  اما ،و قابل فهم است هساداست. این شاخص بسیار ي انرژي ور بهره

ي انـرژي را  ور بهره ،ها هجایگزینی انرژي با سایر نهاد دلیل بهاینرو ممکن است  گیرد از می در نظر

کند سطح تکنولوژي از یک دوره بـه   می این شاخص فرض از سوي دیگر، بیش از حد نشان دهد

 ي انـرژي افـزایش  ور بهـره ،دوره دیگر ثابت و بدون تغییر است ولی در حقیقت بـا پیشـرفت فنی  

) کـه  TFEPIي کـل عامـل انـرژي (   ور بهـره قاله عالوه بر معرفی شـاخص  یابد. هدف از این م می

 کشـور در حـال توسـعه    20 انـرژي در ي کل عامل ور بهرهمحاسبه تغییر ، را ندارد فوقت الاشکا

دهد اکثـر کشـورهاي منتخـب بـه طـور       می نشان TFEPIمحاسبات مربوط به شاخص باشد.  می

مربوط به کشـورهاي   TFEPI میانگینترین  بیش. دان هي منفی را تجربه کردور بهرهمتوسط رشد 

باشـد.   مـی  عمان و بنگالدش، ین میزان آن مربوط به کشورهاي عراقتر کم قطر و یمن و، سوریه

ي به عوامل تغییرات کارایی و تغییرات فنـی کـل   ور بهره ي محاسبات مربوط به تجزیه چنین هم

فـی شـاخص مـذکور تغییـرات منفـی      دهد عامـل اصـلی در تغییـرات من    می نشان، عامل انرژي

در  بین بیست کشور مورد مطالعـه   -015/0بوده است. کشور ایران با متوسط رشد  تکنولوژیکی

تـوان در افـزایش کـارایی     می ي انرژي در ایران را  نیزور بهره. افزایش قرار داردرتبه سیزدهم در 

از اینـرو   .انرژي جسـتجو کـرد  ي ها قیمت و اصالح ها هاجراي طرح هدفمندي یاران دلیل بهانرژي 

  باشد.  می ي انرژي امري بدیهیور بهرهارتقاء سطح تکنولوژي مصرف انرژي جهت افزایش 

 JEL :C22, C43, O1, O2طبقه بندي

، تغییرات کـارایی کـل عامـل انـرژي    ، ي کل عامل انرژيور بهرهشاخص تغییر  :ها هواژکلید 

  ل توسعهدر حا کشورهاي، تغییرات فنی کل عامل انرژي

  

 

 نویسنده مسئول -1
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  مقدمه - 1

بـر   مـؤثر ین عوامـل  تـر  مهم از، سرمایه و نیروي کار اعم از متخصص و غیر متخصص

جدیـد  هـاي   شـوند. در تئـوري   می که در توابع رشد در نظر گرفته هستندرشد اقتصادي 

استرن، عامل انرژي نیز وارد مدل شده است، رشد
1

) بـه نقـل از آیـرس و نـایر    1993( 
2
 

ین عامـل رشـد اسـت.    تـر  مهم انرژي، که در مدل بیوفیزیکی رشد کند می ) بیان1984(

استرن به  چنین هم. اند هانرژي وابست بهکه هستند اي  هنیروي کار و سرمایه عوامل واسط

نقل از اقتصاددانان کالسیک ماننـد برنـت  
3
) و دنیسـون 1978( 

4
 ) بیـان 1985، 1979( 

غیرمسـتقیم بـر    طـور  بـه ، رمایه داردي که بر نیروي کار و ستأثیرکند انرژي از طریق  می

پینـدیک  است ولی مسـتقیما اثـري بـر رشـد اقتصـادي نـدارد.       مؤثررشد اقتصادي نیز 
5
 

) معتقد است که اثر قیمت انرژي بر رشد اقتصادي بـه نقـش انـرژي در سـاختار     1979(

 یـد در تولاي  هواسط ي نهاده عنوان بهتولید بستگی دارد. به نظر وي در صنایعی که انرژي 

افزایش قیمت آن (کاهش مصرف انرژي) بر امکانـات و میـزان تولیـد اثـر      ، رود می کار به

). در بسیاري از مطالعات 1388، (آرمن و زارع و تولید ملی را کاهش خواهد داد هگذاشت

 صورت گرفته رابطه مثبت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي تائید شده اسـت (ابوصـدرا  

مصـرف انـرژي    ).٨،2009هـو و چانـگ  ، ٧،2010و همکاران یاناران، 2009 ،٦همکارانو 

ـ  ترین عامل ایجاد  بزرگ  (سـاري اسـت   و مشـکالت زیسـت محیطـی   اي  هگازهـاي گلخان

). با توجه به فشارهاي وارده بـر محـیط زیسـت در    1999 ،10هرینگ، 2009 ،٩وسویتاس

ایی کـار هـاي   مطالعه در خصوص مصرف انـرژي بـه شـکل   ، روند رشد و توسعه اقتصادي

ي انرژي در چنـد دهـه اخیـر افـزایش یافتـه اسـت (هـو و        ور بهرهشدت انرژي و ، انرژي

ي انـرژي وجـود   هـا  هنهاد نحوه مصرف دو شاخص شناخته شده راجع به ).١١2006وانگ

دهـد   نشان میکه میزان مصرف انرژي براي تولید یک واحد محصول ، دارد؛ شدت انرژي

نهـاده  نرژي) که به شکل نسبت تولیـد بـه مصـرف    ي اور بهرهو دیگري کارایی انرژي (یا 

  

 

1- Stern 
2- Ayres & Nair 
3- Berndt 
4- Denison 
5- Pindyck 
6- Abosedra et al 
7-  Narayan et al 
8-  Hu & Chang 
9- Sari & Soytas 
10- Herring 
11- Hu  & Wang 
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شود. (پترسون می انرژي تعریف
1
نل و ونزیل، 1996،

2
برنت، 2010،

3
) ایـن مسـاله   1999،

ا که براساس آمار سال زیردارد اي  هاهمیت ویژ کشورهاسایر با مقایسه در ایران دراقتصاد

کعب در رتبه اول جهان تریلیون متر م 8/33ایران با ذخایر گاز طبیعی به میزان   1391

درصد کل ذخایر نفت جهـان بـوده و در    9نفت خام کشور ي  هذخیر چنین هم، قرار دارد

درصدي در  13پک نیز پس از ونزوئال و عربستان سعودي با سهم وبین کشورهاي عضو ا

. با توجـه بـه   )1391، انرژيي  ه. (ترازناماست جایگاه سوم قرار دارد که رقم قابل توجهی

 ین ذخیره انـرژي تر بیشداراي که اي  هدر منطقواقع شدن نابع انرژي در  ایران و م حجم

ي ور بهرهمسائل مربوط به انرژي به ویژه کارایی و   تر توان با شناسایی عمیق می، باشد می

هرگونـه اقـدام و    ي بهتري انجام داد. انجامریز برنامه، انرژي به لحاظ سیاسی و اقتصادي

موجود اسـت.   وضع شناخت ي انرژي مستلزمور بهرهف بهینه و افزایش یدر مصرریز برنامه

 ي انـرژي حاصـل  ور بهـره  ي اطالعات و محاسـبه ، آمار آوري جمع ازطریقنیز  شناخت این

ي و مصـرف  ور بهره، رفته در افزایش کارایی کار به يها سیاستشود. از طرفی ارزیابی  می

رو در ادامــه ایــن مقالــه  ایــن از، ســتانــرژي نیــز نیازمنــد مطالعــات تجربــی ا ي بهینــه

ي کل عامل انـرژي ( ور بهره، )TFEEI٤کارایی کل عامل انرژي (ي ها شاخص
5

TFEPI و (

کنیم و سپس ضمن اشاره به مطالعـات صـورت    می مبانی نظري مربوط به آنها را تشریح

و متغیرهاي تحقیق به محاسبه شـاخص مـذکور در کشـورهاي     ها هبا توضیح داد، گرفته

  .  پرداخت خواهیم  منتخبي  هحال توسعدر

 

  ي کل عامل انرژي ور بهرهمبانی نظري مربوط به شاخص  -2

بـراي  مـورد توجـه   ي هـا  شـاخص نسبت تولید ناخالص ملی به انرژي مصرفی یکی از 

ي کارایی انرژي اسـت (انـگ  گیر اندازه
6

را تحـت   ی) شاخصـ 2006). هـوو وانـگ(  2006، 

انرژي تحت  ي شکل نسبت بهینه به میزان واقعی نهاده به عنوان کارایی کل عامل انرژي

چارچوب چندعاملی
7

معرفی کردند. کارایی انرژي استفاده از همان میـزان انـرژي بـراي     

ي لئـونبرگر بـه شـکل    ور بهـره گیرد. شـاخص   می با تکنولوژي رایج را در بر تر بیش تولید

بـه  اي  همل تولیـد را از دور ي عواور بهرهاختالف توابع مسافت مستقیم چگونگی تغییرات 
  

 

1- Patterson 
2- Nel & van Zyl  
3- Berndt 
4- Total Factor Energy Efficiency  Index 
5- Total Factor Energy Productivity  Index 
6- Ang 
7- Multi-framework 
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ي لئونبرگرور بهرهن معتقدند شاخص دهد. بسیاري از محققا نشان میدوره دیگر 
1
بسـیار   

ي مـالم کوئیسـت  ور بهـره از شـاخص  تـر   مناسب
2

مـی باشـد(مانگی  
3

چمبـرز و   .)2003، 

همکاران
4
ي ور بهـره شـاخص   هـا  ه) نشان دادند با استفاده از تحلیـل فراگیـر داد  1998( 

ر قابلیت تجزیه به تغییرات کارایی و تغییرات فنی را دارد. تغییر در کارایی نسبی لئونبرگ

دهـد و دیگـري تغییـر در تکنولـوژي      مـی  که نزدیک یا دور شدن از مرز تولیـد را نشـان  

گیرد. بهبود تکنولوژي انـرژي   می که جا به جایی در مرز تولید را اندازه، استفاده از انرژي

نـوآوري و تـرویج   ، نـاگونی از جملـه تغییـر در ترکیـب انـرژي     ممکن است به دالیـل گو 

اتفاق بیافتـد  بهبود فرایند و تجهیزات تولید ، انرژي جویی در مصرف صرفهي ها تکنولوژي

(نی و جوهانسون
5

و 1987براي اولین بار در سال  ها ه). رهیافت تحلیل فراگیر داد2004، 

در پایان نامه رودس
6

مایش کوپرو با راهنمایی استاد راهن 
7

معرفی شد کـه بـا جامعیـت     

شکلی کاربردي پیدا نمود. ایـن روش تـابع تولیـد مـرزي را بـر       ،بخشیدن به روش فارل

ریـزي   آورد و به همین دلیـل روش برنامـه   ي خطی به دست میریز برنامهاساس تکنیک 

شود. این روش نیازي به تعیین شکل تابع تولیـد بـراي تخمـین آن     خطی نیز نامیده می

کلی از مزایـاي   طور بهگیرد.  در معرض خطاي تصریح مدل قرار می تر کم دارد؛ بنابر اینن

باشد (وي و همکاران می عدم نیاز به تعیین مشخصات مدل ها هروش تحلیل فراگیر داد
8

 ،

و دان 2007
9

ــاخص  2007،  ــه ش ــایی ک ــل  DEA-Luenberger). از آنج ــت تحلی قابلی

جهـت   TFEPIکل عوامل تولید را ندارد شـاخص   ي یک عامل تولید در چارچوبور بهره

: اوال داردي کل عوامل انرژي دو مزیت ور بهرهرفع این مشکل معرفی شده است. شاخص 

 دلیل بهگیرد از اینرو ممکن است  می تنها نهاده در نظر عنوان بهانرژي را  ،شاخص کارایی

ـ ور بهرهتغییر در  ،ها هجایگزینی انرژي به جاي سایر نهاد رژي را بـیش از حـد نشـان    ي ان

بـه  ، گیـرد  مـی  دهد. ثانیا این شاخص سطح تکنولوژي استفاده از انرژي را ثابت در نظـر 

کند که سطح تکنولوژي از یک سـال   می ي انرژي فرضور بهرهعبارت دیگر شاخص رایج 

). در حقیقت با پیشرفت فنی 2009، به سال دیگر ثابت و بدون تغییر است (هو و چانگ

  

 

1- Luenberger 
2- Malmquist productivity index 
3- Managi 
4- Chambers et al 
5- Ni & Johansson  
6- ERhodes 
7- Cooper 
8- Wei et al 
9- Dan 
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هـاي   ).  در ادامه با توجه به شکل1998، یابد (کوئلی و همکاران می نیز افزایش يور بهره

  ) مساله مذکور توضیح داده شده است. 2) و (1(

  
  ي انرژي با استفاده از نمودارور بهرهمفهوم  شاخص رایج   -1شکل 

  

  
  ي انرژي با استفاده از نمودارور بهرهمفهوم  شاخص رایج  -2شکل 

  

ي) انرژي به تصویر کشیده شـده  ور بهرهفهوم شاخص رایج کارایی (یا ) م1در شکل (

��ي رایج به ترتیب ور بهرهشاخص   Bو  Aاست. براي دو نقطه 
E�

��و�
E�

خواهد بـود.  �

ي انـرژي از  ور بهـره باشد. وقتی  می Bاز  تر بزرگ Aي انرژي در نقطه ور بهرهدر این مثال 

) میـزان افـزایش   �Aبـه نقطـه    Aیابد (مـثال از نقطـه    می افزایش یک نقطه به نقطه دیگر

��Y(: ي برابر خواهد بود باور بهره /E�� − Y�/E� .() شاخص 2006هو و وانگ (TFEE  را

 کـار  بـه  در چارچوب چند عاملی جهت مقایسه کـارایی نسـبی انـرژي در منـاطق چـین     
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ولید خطی براي انرژي این ایده توضـیح داده  ) با فرض مرز ت2گرفتند. با توجه به شکل (

باشد که نسـبت حـداقل مـورد نیـاز (تارگـت)       می یک شاخص نسبی  TFEEشده است. 

کند. دو  می به مقدار واقعی آن براي هر نقطه در هر سال مشخص محاسبهرا سطح نهاده 

از محصـول را   حداقل انرژي الزم براي تولید سطح مشخصی ���,��Fو  �,��Fمرز تولید 

از این جهت پیشرفت فنی ، دهند می نشان t+1و tي ها هدر چارچوب چند عامل براي دور

  برابر خواهد بود با : Bو Aبراي نقاط  TFEEدر این مثال دیده شده است. طبق تعریف 
E�

E�
� (= ��Eو  (1

E�
� (< کـارایی بـاالتر را    Aبـه   تـر  نزدیکنقطه که در آن ، (1

شـان  ي به علت تغییـرات فنـی را ن  ور بهرهتواند بهبود  نمی TFEEدهد. شاخص  می نشان

بـه سـال    ي انرژي خـود را از یـک سـال   ور بهره) اگر یک مورد 2دهد. با توجه به شکل (

انرژي فقط تغییر کارایی  TFEEشاخص ، )�Aبه نقطه  Aدیگر افزایش دهد (مثال از نقطه 

�دهد می کل عوامل را نشان
E�

E��
� − توانـد انـدازه    نمـی  و جابه جایی مـرز تولیـد را  �1

 TFEEي لئونبرگر یک روش ساده جهت غلبه بر این ایراد شاخص ور بهرهبگیرد. شاخص 

  ت:به صورت زیر اس  �Fشود تکنولوژي تولید می باشد. در ابتدا فرض می

)1(  F� = {(x�, y�)∶  x� can produce y� },x� ∈  R�
�, y� ∈ R�

�   

ي لئونبرگر بر پایه توابع مسافت مستقیم بنا نهـاده شـده اسـت. تـابع     ور بهرهخص شا

  شود. می به صورت زیر تعریف tمسافت مستقیم در زمان 

)2(  D��x�, y�; g�, g�� = max�β ∈ ℜ: (x� − βg�, y� + βg�)∈ F� �   

,��gکه در آن gغیرصفر در یک بردار��R�
�  × R�

این تـابع بـا   ،باشـد. بنـابراین   مـی  �

ــتاده تعریــف       ــه کــردن نهــاده و بیشــینه ســازي س ــی کمین  شــود. یــک نکتــه   م

که این  Dt �xt, yt; g
x
, g

y
� ≥ ,�D��xو  0 y�; g�, g�� = ,�x) زمانیست کـه  0 y�)  روي

  شود: می يگیر اندازهي لئونبرگر به شکل زیر رو بهرهمرز تولید باشد. بنابراین شاخص 

)3(  L(X���, Y���, X�, Y�)=
�

�
 [�D�

����⃗ (X�, Y�)− D�
����⃗ (X���, Y���)� 

 + �D���
���������⃗ (X�, Y�)− D���

���������⃗ (X���, Y���)�] 

شد به ترتیب از صفر با تر بزرگ برابر یا، تر کوچکي لئونبرگر ور بهرهشاخص  چه چنان

باشد. شـاخص   می t+1و  tي بین دو دوره ور بهرهعدم تغییر یا افزایش ، به معناي کاهش

توانـد مـا را در هـدف     مـی  و اسـت  ي چند عـاملی ور بهرهي لئونبرگر یک شاخص ور بهره

ي کل عوامـل انـرژي   ور بهرهي انرژي یاري کند. شاخص ور بهرهي گیر اندازهتحقیق یعنی 
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فـار  وسـیله  بـه نهاد شـده  بر اساس تابع مسـافت مسـتقیم پیشـ   TFEPI در این مقاله 
1

و  

گروسکف
2

 عنـوان  بـه و از نسبت میزان بهینه به میـزان واقعـی نهـاده     ارائه شده)2010( 

، ي لئونبرگر استفاده شـده اسـت. بـر مبنـاي کـار فـار و گروسـکف       ور بهرهاجزاء شاخص 

��(�)
���������⃗ (��, باشد که همـان نسـبت کمبـود     می tانرژي در دورهفاصله از مرز مصرف   (��

باشد. به همین ترتیب چهار تابع مسافت آورده شده در شاخص لئونبرگر   می نهاده انرژي

  شود: می با نسبت میزان بهینه به میزان واقعی نهاده در هر دوره جایگزین

)4(  TFEE�
� =

        میزان بهینه نهاده انرژي در دوره �

میزان نهاده انرژي در دوره �
= 1 − D�(�)

���������⃗ (X�, Y�)  

)5(  TFEE�
��� =

     میزان بهینه نهاده انرژي در دوره ���

میزان نهاده انرژي در دوره �
= 1 − D�(���)

��������������⃗ (X�, Y�)  

)6(  TFEE���
��� =

     میزان بهینه نهاده انرژي در دوره ���

میزان نهاده انرژي در دوره��� 
= 1 − D�(���)

��������������⃗ (X���, Y���)   

)7(  TFEE���
� =

     میزان بهینه نهاده انرژي در دوره �

میزان نهاده انرژي در دوره ���  
     = 1 − D�(�)

���������⃗ (X���, Y���)      

  :این بنابر

)8( TFEP I=�TFEEt+1
t+1-TFEEt

t�+
1

2
�(TFEEt+1

t -TFEEt+1
t+1)+(TFEEt

t-TFEEt
t+1)� 

                    

به ترتیـب داللـت بـر     ، از صفر باشد تر بیشمساوي یا ، تر کم  TFEPIمقدار  چه انچن

دارد. هر چهار جزء  t+1به دوره  tي انرژي از دوره ور بهرهعدم تغییر و یا افزایش ، کاهش

ت. بـا توجـه بـه    ي اسگیر اندازهي خطی قابل ریز برنامهو  DEAبا روش  TFEPI شاخص

به دو جزء تغییرات کارایی کـل عامـل انـرژي و تغییـرات      TFEPI، بوسمارت و همکاران

براکت اول تغییرات کارایی کل  )8رابطه (سیم است: در کل عامل انرژي قابل تق تکنیکی

گیرند (بوسمارت  می عامل انرژي و براکت دوم تغییرات تکنیکی کل عامل انرژي را اندازه

و همکاران
3

 Aي کل عامل انرژي از نقطه ور بهره) تغییرات 2). با توجه به شکل (2003، 

  شود. می به شکل زیر محاسبه �Aبه نقطه 

)9(  �
��

���
−

��

��
� +

�

�
��

��

���
−

��

���
� + �

��

��
−

��

��
��  

ي و تفاضـل دوم تغییـرات مثبـت    تفاضل اول تغییرات منفی کارایی کل عامـل انـرژ  

  دهد. می تکنیکی کل عامل انرژي را نشان

  

 

1- Fare 
2- Grosskoft 
3- Boussemart et al 
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  مروري بر مطالعات انجام شده - 3

در ي انرژي صورت گرفته است کـه  ور بهرهتاکنون مطالعات زیادي راجع به کارایی و 

شود. هونما و هو می به تعدادي از آنها اشارهجا  این
1
) سـطح کـارایی کـل عامـل     2014( 

 DEAبا استفاده از روش  1995-2005کشور توسعه یافته را در دوره  14انرژي صنعت 

، ذخیـره سـرمایه  ، خود از چهار نهـاده: نیـروي کـار   ي  هي کردند. آنها در مطالعگیر اندازه

تنهـا سـتاده    عنـوان  بـه و از ارزش افـزوده  اي  هانـرژي واسـط  ي غیرها هانرژي و سایر نهاد

انـرژي  از بهینـه   ي توانـد در اسـتفاده   مـی  که ژاپن دهد می . نتایج نشاناند هاستفاده کرد

 1995در سـال   0.986کارایی کل عامل انرژي در  این کشور از  زیرا، عمل کندتر  موفق

کاهش یافته است. در پایان نیز جهت بهبود وضـعیت صـنایع    2005در سال  0.927به 

انرژي از کشورهاي  جویی در مصرف صرفهي ها تکنولوژياستقرار ، ناکارا در مصرف انرژي

) کـارایی  2013هونمـا و هـو (   .انـد  هانگلیس و آمریکا را پیشنهاد کرد، موفق نظیر آلمان

با استفاده از روش تحلیل  1998-2005بخش اقتصادي ژاپن در دوره  17انرژي را براي 

و نهاده  عنوان بهنیروي کار و سرمایه ، محاسبه کردند. در این مطالعه انرژي ها هفراگیر داد

ي اصلی این ها هتنها ستاده در نظر گرفته شده است. یافت عنوان بهارزش افزوده هر بخش 

 در، دهد که بخش قابل توجهی از ناکارآمـدي انـرژي در اقتصـاد ژاپـن     تحقیق نشان می

سیمان و سـرامیک و فلزهـاي اصـلی و    ، شیمیایی، انرژي بر نظیر صنایع کاغذي ها بخش

حمل ونقل و ارتباطـات و تولیـدات   ، نگلداري و شیالتج، کشاورزيي ها بخش چنین هم

فضاي زیادي جهت افـزایش  ، آمده در این تحقیق دست بهمتفرقه وجود دارد. طبق نتایج 

بخـش از صـنایع    8بـراي   چنـین  هـم ، صـنعتی وجـود دارد  ي هـا  بخش کارایی انرژي در

 است. تر از استفاده سایر منابع  بیشناکارایی مصرف انرژي خیلی ، بر انرژي

کارایی انرژي در صـنایع  ي  هرا براي مقایس TFEE) شاخص 2012وانگ و همکاران (

دهـد   می گرفتند. نتایج این تحقیق نشان کار به 2005-2009ي  هاستان چین در دور 30

غربی چین که مصـرف انـرژي   هاي  که امکان افزایش کارایی انرژي به خصوص در استان

ري ناکافی در فناوري و عدم دسـتیابی بـه   گذا سرمایه ینچن هموجود دارد. ، باالیی دارند

ین عوامل در عدم ارتقاي کارایی انرژي این کشـور شـناخته   تر مهم ،بهترین مقیاس تولید

 شدند. 

ي کل عامل انرژي در ژاپـن را محاسـبه   ور بهرهرشد اي  ه) در مقال2009هونما و هو (

در نـواحی مختلـف ژاپـن     هـا  هاگیـر داد کردند. در این مطالعه که با استفاده از تحلیل فر
  

 

1- Honma & Hu 
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دهـد   مـی  براي چهار نوع انرژي محاسبه شد. نتایج نشان TFEPI شاخص ،صورت گرفت

–8/0تغییرات کـارایی و   دلیل به 2/0بوده که  -6/0که شاخص مذکور براي مصرف برق 

درصد کاهش داشـته کـه عامـل     1تغییرات فنی بوده است. اما براي زغال سنگ  دلیل به

دیگري با عنوان  ي  هدر این کاهش تغییرات منفی کارایی فنی بوده است. در مطالع اصلی

هـو و چانـگ  ، پیشـرفت تکنولـوژیکی و تغییرکـارایی   ، ي کل عامـل انـرژي  ور بهرهرشد 
1
 

به این  2000-2004دوره  طیچین هاي  ي انرژي در ایالتور بهرهي  ه) با محاسب2009(

متوسـط  ، درصد کـاهش داشـته   4/1کلی  طور بهن ي انرژي چیور بهرهنتیجه رسیدند که 

 2درصـد افـزایش و متوسـط تغییـرات تکنولـوژیکی       6/0کارایی کل عامل انرژي ساالنه 

نیز شناسایی شـدند. عـالوه    TFEPIدر  عوامل مؤثر چنین همدرصد کاهش داشته است. 

تري ي انـرژي بـاال  ور بهـره بر این منطقه شرق چین در مقایسه با منطقه غرب و مرکـزي  

رشـد  ، مناطق و نیز افزایش سـهم بـرق از انـرژي مصـرفی     تر بیشداشته است. با توسعه 

که توسط صنایع ثـانوي    GDPکه افزایش نسبتی از در حالی، ي بهبود یافته  استور بهره

هر منطقه دارد. در مقاله دیگري هـو   TFEPIمعکوسی با شاخص ي  هرابط ،شود می تولید

و وانگ
2
 1995 -2002ناحیـه در چـین بـراي دوره      29نرژي را براي کارایی ا )2006( 

نهـاده انـرژي بـراي هـر      3تارگـت  ها هآنها با استفاده از تحلیل فراگیر داد، محاسبه کردند

سپس شاخص کـارایی  ، مذکور محاسبه کردندي ها سال در هر یک از واحیکدام از این ن

میـزان واقعـی نهـاده انـرژي      کل عامل انرژي را به صورت نسبت تارگت نهاده انرژي بـه 

، شـامل؛ نیـروي کـار    هـا  هنهـاد DEA  مدل با استفاده ازمحاسبه نمودند. در این مطالعه 

متغیـر   عنـوان  بـه سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي ( مصرف انرژي و، ذخیره سرمایه

جایگزین انرژي زیست توده) و تولید ناخالص داخلی واقعـی تنهـا محصـول بـوده اسـت.      

تـرین رتبـه را    پـایین دهد که ناحیه مرکـزي چـین    می نشان TFEEIشاخص بندي  رتبه

 از نیمی از مصرف انرژي در این ناحیـه صـورت گرفتـه اسـت.     تر بیشکه  داشته در حالی

دهد که به جـز ناحیـه غـرب در     می نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان چنین هم

ن اسـت کـه بـا بهبـود     حاکی از آ تمامی نواحی بهبود وجود داشته است. در پایان نتایج

یابـد. ژانـگ و همکـاران    می کارایی انرژي رشد اقتصادي افزایش
4

ي  هبـراي دور  )2011( 

 آوردند. نتایج نشان دست بهکشور در حال توسعه  23کارایی انرژي را در  1980 -2005

  

 

1- Chang 
2- Wang 
3- Target 
4- Zhang et al 
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بوتسـوانا دهد کشـورهاي   می
1

مکزیـک و پانامـا بهتـرین عملکـرد را در کـارایی  انـرژي       ، 

سوریه و فیلیپین بدترین عملکرد را در دوره مذکور ، سریالنکا، در حالیکه کنیا، اند هداشت

 11 و انـد  هکشور تغییرات قابـل تـوجهی نداشـت    7، . در بین کشورهاي یاد شدهاند هداشت

بـاقی  . در میان پنج کشـور  اند هکشور کاهش مستمرکارایی کل عامل انرژي را تجربه کرد

را داشته  که بـا  تري  چین رشد سریع، اند هتمر کارایی را تجربه کردده که افزایش مسمان

 به کارگرفته شـده در  مؤثري ها سیاستعامل اصلی آن  ،توجه به مطالعات صورت گرفته

  مورد مطالعه بوده است. ي ها سال

 

  تحقیق یافته هاي -4

-2011ی دوره طـ کشـور در حـال توسـعه     20ي مربوط به ها هدر این مطالعه از داد

نظر از یک ستاده و سـه نهـاده اسـتفاده شـده     مورد استفاده شده است. در مدل  2007

ي هـا  هنهـاد   .تنها خروجی در نظر گرفته شده اسـت  عنوان بهاست. تولید ناخالص داخلی 

ي مربوط بـه سـه   ها هباشند. داد می ذخیره سرمایه و انرژي، این تحقیق شامل نیروي کار

قابـل   pwtسـرمایه از پایگـاه داده    ي نیـروي کـار و ذخیـره   ، متغیر تولید ناخالص داخلی

آمده و  تولید  دست به www.internationaldata.orgو www.ggdc.net/pwtدسترس در

و بـر اسـاس دالر    2005ثابـت  ي هـا  قیمـت  سرمایه هر دو به ي ناخالص داخلی و ذخیره

 BP Statistical Review ofگـزارش ي مربوط به انـرژي نیـز از   ها هباشند. داد می آمریکا

World Energy,  2014 و شرح کامـل   1در جدول  ها هداد ي آمده است. خالصه دست به

  آورده شده است. 1در پیوست  ها هداد

  
  

   

  

 

1- Botswana 
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 خالصه آمار کشورهاي مورد مطالعه -1جدول 

 مصرف انرژي نیروي کار یهذخیره سرما تولید ناخالص داخلی کد کشور

 
  واحد

 میلیون دالر و

  2005ثابت ي ها قیمت

 میلیون دالر و

  2005ثابت ي ها قیمت

  افراد شاغل دادتع

  (میلیون نفر)

میلیون تن معادل نفت 

  خام

انحراف   میانگین  توضیحات آماري

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار

 ALB 21423/98 1362/045 118217/5 11285/66 0/9314 0/028023 720/4041 29/44676 یآلبان

 BGD 220220/3 20687/53 699162/9 73890/36 48/65534 1/290548 374/48 31/50913 بنگالدش

 BHR 25923/04 1602/272 128334/8 10996/91 0/643873 0/158489 8039/234 643/79 بحرین

 EGY 396312/2 28969/92 737428/3 75053/89 25/85397 0/879758 952/9366 17/81412 مصر

 IDN 910992/7 80716/4 2974062 261446/7 105/0955 3/828068 832/9752 37/7371 اندونزي

 IRN 859553/2 47592/61 2613958 151859/5 24/44632 0/657346 2802/084 90/42682 ایران

 IRQ 119150/6 12017/19 227544/1 15017/12 7/726524 0/490556 1076/18 180/6403 عراق

 JOR 30757/71 2062/917 157222/1 4304/425 1/466756 0/061765 1214/819 55/57282 اردن

 KWT 153260/1 8873/134 435925/9 55673/89 1/383714 0/102122 10623/01 246/7863 کویت

 LBN 50109/62 5212/531 298631/5 25124/24 1/428595 0/03962 1359/45 215/0868 لبنان

 MYS 325847/5 19657/9 1259956 70850/1 11/49525 0/721664 2601/161 62/25489 مالزي

 NGA 285498/9 31361/32 399063/4 21719/05 48/03045 2/03894 722/3793 12/59361 نیجریه

 OMN 71243/65 7022/467 231198/9 36933/04 1/079192 0/09913 7505/32 748/494 عمان

 PAK 421758/9 20221/65 1119729 45582/42 50/61249 2/389366 491/7075 10/62721 پاکستان

 QAT 162069 35105/56 448051/3 103359/5 1/118597 0/261158 17419/05 1454/299 قطر

 SAU 597108/7 37303/41 2197545 182223/4 9/840438 0/538338 6348/512 623/3078 سعودي

 SYR 85723/21 4710/179 281903/1 14891/74 5/021487 0/105027 1044/739 104/1002 سوریه

 TUN 68238/38 4711/667 241458/7 17425/92 3/672838 0/1576 893/6366 21/70615 تونس

 TUR 872043/2 56574/73 2433797 184898/8 21/02993 1/27434 1441/286 64/3133 ترکیه

 YEM 61788/07 3709/104 205621/5 18685/19 6/34031 0/429421 338/2629 20/9969 یمن

  منبع: یافته هاي تحقیق

  

ي کل عوامل انرژي آورده شده است. ور بهرهمحاسبات مربوط به شاخص  2در جدول 

ي ور بهـره شود اکثر کشورهاي منتخب به طـور متوسـط رشـد     می دهمشاهکه  طور همان

، قطـر ، پاکسـتان ، نیجریـه ، کویـت ، اردن، کشـور بحـرین   8فقط  اند ها تجربه کردمنفی ر

. در این کشـورها نیـز تغییـرات و نوسـانات     اند هي مثبت داشتور بهرهسوریه و یمن رشد 

نیز به لحاظ  اند هدر کل دوره رشد مثبت داشتزیاد بوده و کشورهایی که ي انرژي ور بهره
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ي انـرژي  ور بهـره باشد. باالترین متوسط رشد  می ه صفرکمی این مقدار پایین و نزدیک ب

ي مربـوط بـه   ور بهـره ین میـزان رشـد   تـر  کـم  قطر و یمن و، مربوط به کشورهاي سوریه

  . است عمان و بنگالدش، کشورهاي عراق

  

 ي کل عامل انرژي در کشورهاي منتخبور بهرهشاخص  -2جدول 

ID بهرت میانگین 2011 2010 2009 2008 2007 کد کشور  
  ALB 006/0 014/0 - 007/0 - 003/0 - 032/0 - 010/0 - 10 آلبانی
  BGD 045/0 - 063/0- 065/0- 024/0 - 011/0 - 042/0 - 18 بنگالدش
  BHR 005/0 - 002/0 - 026/0 010/0 008/0 007/0 5 بحرین
  EGY 055/0 - 005/0 025/0 012/0 - 037/0 - 015/0 - 14 مصر
  IDN 019/0 006/0- 055/0 - 043/0 - 024/0 - 012/0 - 12 اندونزي
  IRN 036/0- 052/0 - 029/0 - 023/0 022/0 015/0 - 13 ایران
  IRQ 068/0- 144/0 - 059/0 - 035/0 - 022/0 - 066/0 - 20 عراق
  JOR 012/0 - 020/0 017/0 - 038/0 015/0 009/0 4 اردن

9  KWT 032/0 033/0 - 013/0 - 007/0 - 045/0 005/0 7 کویت
  LBN 072/0 135/0 - 111/0 - 039/0 009/0 025/0 - 16 انلبن
  MYS 049/0 - 017/0 - 045/0 015/0 - 019/0 - 011/0 - 11 مالزي
  NGA 020/0 - 005/0 - 045/0 025/0 - 0/000 007/0 6 نیجریه
  OMN 090/0 - 031/0 - 035/0 148/0 - 008/0 - 048/0 - 19 عمان
  PAK 033/0 - 037/0 004/0 004/0 011/0 005/0 8 پاکستان
  QAT 024/0 129/0 087/0 038/0 - 051/0 - 030/0 2 قطر
  SAU 115/0 050/0 - 115/0 072/0 - 044/0 016/0- 15 سعودي
  SYR 009/0 - 020/0 084/0 003/0 071/0 034/0 1 سوریه
  TUR 060/0- 028/0 021/0 061/0- 055/0 - 025/0 - 17 ترکیه
  YEM 019/0 002/0 - 030/0 - 030/0 - 094/0 - 010/0 3 یمن
  TUN 014/0 - 022/0 - 001/0 005/0 - 020/0 004/0 - 9 تونس

 قیحقمنبع: یافته هاي ت
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  منبع: یافته هاي تحقیق

  )2007-2011( ي کل عوامل انرژي در کشورهاي منتخبور بهرهمیانگین شاخص  -1نمودار 

  

 2در کشـور ایـران نیـز در نمـودار     ي کل عامل انـرژي  ور بهرهروند تغییرات شاخص 

 2008ي انرژي از سـال  ور بهرهشود تغییرات  می همشاهدکه  طور همانآورده شده است. 

منفـی   TFEPI شـاخص است.  اگرچـه میـانگین    حرکت نمودهبه بعد به سمت بهبودي 

رسد با اقـدامات صـورت گرفتـه از جملـه اجـراي قـانون هدفمنـدي         می اما به نظر، بوده

  ي انرژي بهبود یافته است. ور بهره.. .و و اصالح قیمت انرژي  اه هیاران

  

 

 منبع: یافته هاي تحقیق

  )2007-2011( ي کل عامل انرژي در ایرانور بهرهروند تغییرات شاخص  -2نمودار 

  

متوسط تغییرات کارایی فنی و تغییرات فنی کل عامل انرژي آورده شده  3 در جدول

ي کـل عامـل انـرژي حاصـل جمـع      ور بهرهشود شاخص  یم که مشاهده طور همان، است
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 3و نمـودار   3ي جدول ها هکه از داد طور همانباشد.  می تغییرات کارایی و تغییرات فنی

ي کل عامل انرژي تغییرات فنـی  ور بهرهعامل اصلی در تغییرات منفی شاخص ، پیداست

، نیجریـه ، سـوریه ، رینبح، یمن، جز قطر به(دهد اکثر کشورها  می بوده است. نتایج نشان

برترین کشورها به لحاظ پیشرفت فنـی  ، اند هتغییرات فنی منفی داشت )کویت و پاکستان

و  017/0و  017/0، 027/0، 03/0بحـرین و یمـن و سـوریه بـا میـزان      ، کشورهاي قطر

، -082/0عمان و ایران با میزان ، بدترین کشورها به لحاظ پیشرفت فنی کشورهاي عراق

  باشند.  می -05/0و  -055/0

  
ي کل عامل انرژي در کشورهاي ور بهرهتغییرات فنی و  تغییرات ، میانگین  تغییرات کارایی -3جدول 

 )2007-2011( منتخب

ID کد نام کشور 
تغییرات فنی 

  کل عامل انرژي

تغییرات کارایی کل 

 عامل انرژي

شاخص 

ي کل ور بهره

 عامل انرژي

تغییرات کارایی 

 تغییرات فنی> 

  آري - ALB 022/0 - 012/0 010/0 بانیآل
  آري - BGD 027/0 - 015/0 - 042/0 بنگالدش
  خیر BHR 017/0 009/0 - 007/0 بحرین
  آري - EGY 015/0 - 000/0 015/0 مصر
  آري - IDN 012/0 - 000/0 012/0 اندونزي
  آري - IRN 050/0 -  035/0 015/0 ایران
  آري - IRQ 082/0- 016/0 066/0 عراق
  آري JOR 019/0 - 028/0 009/0 اردن
  خیر KWT 005/0 000/0 005/0 کویت
  آري - LBN 047/0 - 022/0 025/0 لبنان
  آري - MYS 030/0 - 019/0 011/0 مالزي
  خیر NGA 007/0 000/0 007/0 نیجریه
  آري - OMN 055/0 - 007/0 048/0 عمان
  خیر PAK 005/0 000/0 005/0 پاکستان
  خیر QAT 030/0 000/0 030/0 قطر
  آري -SAU 016/0- 000/0 016/0 سعودي
  برابر SYR 017/0 017/0 034/0 سوریه
  آري - TUR 025/0 - 000/0 025/0 ترکیه
  خیر YEM 027/0 017/0 - 010/0 یمن
  آري - TUN 019/0 - 015/0 004/0 تونس

  منبع: یافته هاي تحقیق
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یی فنی کل عامل انرژي نیز بیانگر آن است که به جز کشورهاي بحرین غییرات کارات

بقیــه کشــورها تغییــرات مثبــت را ، )-017/0) و یمــن (-015/0(بــنگالدش ، )-009/0(

ین میـزان تغییـرات   تـر  بـیش . از نتایج جالب توجه این است که ایـران بـا   اند هتجربه کرد

لبنان و مالزي بـا مقـادیر   ، ورهاي اردندر صدر قرار دارد و پس از آن کش035/0ازه اند هب

تغییـرات   تـر  بیشوزن  چنین همي بعدي قرار دارند. ها هدر رد 019/0و  022/0، 028/0

ي عامل انرژي در ایران نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه قـانون       ور بهرهکارایی در تغییرات 

ل انـرژي  عامـ  ترو اصالح قیمت انرژي سبب استفاده بهتـر و کـارا   ها ههدفمندسازي یاران

ي ارتقاي تکنولوژي در مصـرف انـرژي امـري    ور بهرهبراي بهتر شدن شاخص  .بوده است

از  تـر  بـیش در اکثر کشورها تغییرات کارایی  2بدیهی است. با توجه به ستون آخر جدول

  باشد.  می سطح پایین تکنولوژي در مصرف انرژيي  هباشد که نشاندهند می تغییرات فنی

 

  
  حقیقمنبع: یافته هاي ت

ي کل عامل انرژي در ور بهرهتغییرات فنی و  تغییرات ، میانگین  تغییرات کارایی -3نمودار 

  )2007-2011( کشورهاي منتخب

 

 و پیشنهادات گیرينتیجه - 5

ي رایـج  ور بهـره ي کل عامل انرژي در مقایسه بـا شـاخص   ور بهرهاستفاده از شاخص 

ي ور بهرهدو مزیت است: اوال شاخص  رايدا(نسبت تولید ناخالص داخلی به نهاده انرژي) 

جایگزینی  دلیل بهگیرد از اینرو ممکن است  می تنها نهاده در نظر عنوان بهانرژي را ، رایج

ي انرژي را بـیش از حـد نشـان دهـد. ثانیـا      ور بهرهتغییر در  ها هانرژي به جاي سایر نهاد

، گیـرد  می را ثابت در نظري رایج انرژي سطح تکنولوژي استفاده از انرژي ور بهرهشاخص 
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کند که سطح تکنولوژي از یک سال به سال دیگـر   می به عبارت دیگر این شاخص فرض

 ي نیـز افـزایش  ور بهـره دانیم در حقیقت با پیشرفت فنی  می ثابت و بدون تغییر است اما

ي کل عامـل انـرژي   ور بهره) تغییرات 2010یابد. در این مقاله با روش  چانگ و هو ( می

ي کـل  ور بهـره کشور در حال توسعه محاسبه شد. محاسبات مربوط به شاخص  20 براي

ي منفـی  ور بهـره دهد اکثر کشورهاي منتخب به طور متوسط رشد  می عامل انرژي نشان

سـوریه و  ، قطـر ، پاکسـتان ، نیجریه، کویت، اردن، کشور بحرین 8فقط  اند هرا تجربه کرد

ي انـرژي مربـوط بـه    ور بهـره رین متوسط رشـد  . باالتاند هي مثبت داشتور بهرهیمن رشد 

، ي مربوط به کشورهاي عراقور بهرهین میزان رشد تر کم قطر و یمن و، کشورهاي سوریه

ي بـه عوامـل   ور بهـره محاسبات مربوط بـه تجزیـه    چنین همباشد.  می عمان و بنگالدش

فـی  دهـد عامـل اصـلی در تغییـرات من     مـی  تغییرات کارایی فنی و تغییرات فنـی نشـان  

دهد بـه   می ي کل عامل انرژي تغییرات فنی منفی بوده است. نتایج نشانور بهرهشاخص 

کویـت و پاکسـتان بقیـه کشـورها     ، نیجریـه ، سـوریه ، بحـرین ، یمن، جز کشورهاي قطر

، برترین کشورها به لحاظ پیشـرفت فنـی کشـورهاي قطـر    ، اند هتغییرات فنی منفی داشت

عمـان  ، ها به لحاظ پیشرفت فنی کشورهاي عراقبحرین و یمن و سوریه و بدترین کشور

تغییرات کارایی فنی کل عامل انرژي نیز بیانگر آن است کـه   چنین همباشند.  میو ایران 

بقیـه کشـورها تغییـرات مثبـت را تجربـه      ، بـنگالدش و یمـن  ، به جز کشورهاي بحـرین 

در صدر قـرار دارد  035/0ازه اند هین میزان تغییرات کارایی فنی بتر بیش. ایران با اند هکرد

ایـن تحقیـق    با توجـه بـه نتـایج   لبنان و مالزي قرار دارند. ، و پس از آن کشورهاي اردن

ي انرژي این کشورها از تجارب موفق کشورهایی کـه  ور بهرهشود براي بهبود  می پیشنهاد

در  OECDمثـال تجـارب موفـق کشـورهاي      عنـوان  بـه ، انـد  هدر این زمینه شناخته شد

ارایی حرارتـی وسـایل مصـرف کننـده انـرژي بـا اسـتفاده از فنـاوري برتـر و          باالبردن ک

کلـی در کشـورهاي در حـال توسـعه      طـور  بـه د. امـا  شـو یی در انرژي اسـتفاده  جو صرفه

ي هـا  بخـش  صـرف ، مصـرف انـرژي   ي پایین است و سهم عمده چنان همي انرژي ور بهره

، ي درسـت ریـز  برنامـه عـدم  ، انفـراو  مثال در ایران انـرژي  عنوان بهگردد  می غیرتولیدي

تولید و توزیع باعث اتالف شـدید  ، درست براي اصالح ساختار مصرفي ها سیاستفقدان 

 انرژي در کشور شده است. براي بهبود این وضعیت بایستی اوال: آمار و اطالعـات الزم در 

 در بخـش آمـار و اطالعـات زیربنـایی انـرژي  در     (، مختلف سازماندهی شـود ي ها بخش

مختلف مشکالت زیادي وجود دارد و تا این مشکل حل نشـود عمـال مراحـل    ي ها بخش

ي انـرژي   ور بهـره جدید جهت ارزیابی کارایی و ي ها روشثانیا:  )،بعدي میسر نخواهد بود
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ي جدیـد  ها سیاستثالثا:   ،دشوشناسایی و از آنها جهت ارزیابی وضعیت موجود استفاده 

  . ه شوندگرفت کار به و وضعیت موجود صورت گرفتههاي  متناسب با ارزیابی
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  ي تحقیقها هجدول داد -1پیوست 

Rank Countrycode Country Year GDP Capital Labor Energy 

1 Albania ALB 2007 19410/32 100755/1 0/939 688/4361 

2 Albania ALB 2008 20873/13 114786/8 0/974 707/5812 

3 Albania ALB 2009 21562/46 120231/9 0/899 717/1369 

4 Albania ALB 2010 22412/86 125366 0/917 720/8046 

5 Albania ALB 2011 22861/11 129947/8 0/928 768/0616 

6 Bahrain BHR 2007 23672/36 112986/4 0/426007 8681/417 

7 Bahrain BHR 2008 25165/66 124085/6 0/545687 8755/135 

8 Bahrain BHR 2009 25947/12 127897/8 0/670593 7838/239 

9 Bahrain BHR 2010 27117/38 134530/3 0/768552 7568/215 

10 Bahrain BHR 2011 27712/7 142174 0/808525 7353/164 

11 Bangladesh BGD 2007 195017/7 608638/7 47/07839 329/09 

12 Bangladesh BGD 2008 207090 659023/8 47/86498 355/4772 

13 Bangladesh BGD 2009 218979/4 691565/4 48/55189 385/8682 

14 Bangladesh BGD 2010 232270/1 733525/1 49/39697 398/1967 

15 Bangladesh BGD 2011 247744/5 803061/3 50/38448 403/7678 

16 Egypt EGY 2007 355598/1 636521/6 24/71914 959/035 

17 Egypt EGY 2008 381045/7 702873/5 25/29614 954/4086 

18 Egypt EGY 2009 398758/7 734817/3 25/87532 930/8428 

19 Egypt EGY 2010 419379/1 778027/1 26/4663 942/3599 

20 Egypt EGY 2011 426779/4 834901/8 26/91297 978/0367 

21 Indonesia IDN 2007 813202/9 2652849 100/2086 791/8013 

22 Indonesia IDN 2008 862106/6 2841390 102/6992 796/6276 

23 Indonesia IDN 2009 902012/4 2942190 104/8977 841/2318 

24 Indonesia IDN 2010 957895/3 3087244 108/139 877/926 

25 Indonesia IDN 2011 1019746 3346637 109/5329 857/2892 

26 Iran IRN 2007 812822 2424050 24/27375 2654/531 

27 Iran IRN 2008 817504/4 2553825 23/57136 2811/863 

28 Iran IRN 2009 849796/6 2592449 24/21957 2902/016 

29 Iran IRN 2010 899922/1 2662466 24/89674 2829/32 

30 Iran IRN 2011 917720/9 2837002 25/2702 2812/692 

31 Iraq IRQ 2007 104798/4 208694/1 7/129586 824/4705 

32 Iraq IRQ 2008 111724/4 223108/1 7/395463 978/8066 

33 Iraq IRQ 2009 118214/4 222672/7 7/706257 1088/958 

34 Iraq IRQ 2010 125138/4 234311/4 8/047961 1222/292 
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Rank Countrycode Country Year GDP Capital Labor Energy 

35 Iraq IRQ 2011 135877/4 248934 8/353353 1266/37 

36 Jordan JOR 2007 27721/62 151436/1 1/393214 1273/531 

37 Jordan JOR 2008 29723/24 158497/9 1/415802 1221/662 

38 Jordan JOR 2009 31354/55 156081/8 1/479633 1260/82 

39 Jordan JOR 2010 32079/26 156750/3 1/50183 1175/178 

40 Jordan JOR 2011 32909/88 163344/5 1/543299 1142/903 

41 Kuwait KWT 2007 148499/2 360646/3 1/256671 10328/68 

42 Kuwait KWT 2008 154722/9 410967/3 1/313848 10673/77 

43 Kuwait KWT 2009 142615/4 433638/1 1/384828 10811/73 

44 Kuwait KWT 2010 153922/3 466606/1 1/453989 10892/61 

45 Kuwait KWT 2011 166540/8 507772 1/509231 10408/28 

46 Lebanon LBN 2007 43035/14 268573/9 1/377675 1015/912 

47 Lebanon LBN 2008 46736/16 283758/2 1/404786 1296/12 

48 Lebanon LBN 2009 50942/41 295796/5 1/428601 1566/294 

49 Lebanon LBN 2010 54508/38 311303/1 1/453155 1470/204 

50 Lebanon LBN 2011 55326/01 333726/1 1/478757 1448/721 

51 Malaysia MYS 2007 304551 1177070 10/82605 2609/461 

52 Malaysia MYS 2008 319266/2 1231663 10/94529 2673/994 

53 Malaysia MYS 2009 314434 1238975 11/1833 2513/748 

54 Malaysia MYS 2010 336928/1 1285821 12/08273 2569/17 

55 Malaysia MYS 2011 354057/9 1366253 12/43889 2639/432 

56 Nigeria NGA 2007 248656 375789/2 45/478 731/6057 

57 Nigeria NGA 2008 264247/4 385855/4 46/7427 735/5757 

58 Nigeria NGA 2009 282571/4 393220/4 47/9682 703/1438 

59 Nigeria NGA 2010 304724/3 409251/5 49/33459 720/9278 

60 Nigeria NGA 2011 327295/1 431200/5 50/62875 720/6436 

61 Oman OMN 2007 61367/8 182097/4 0/943764 6842/339 

62 Oman OMN 2008 69248/46 212056/8 1/018433 7201/996 

63 Oman OMN 2009 70026/47 232282/5 1/0935 6863/48 

64 Oman OMN 2010 75712/33 250246/4 1/153847 8262/494 

65 Oman OMN 2011 79863/18 279311/6 1/186413 8356/292 

66 Pakistan PAK 2007 399370/6 1051064 47/40704 509/6017 

67 Pakistan PAK 2008 405744/5 1112769 49/01999 491/2683 

68 Pakistan PAK 2009 420332/5 1122360 51/04257 489/123 

69 Pakistan PAK 2010 435240/9 1135290 52/4084 486/9282 

70 Pakistan PAK 2011 448106 1177162 53/18446 481/6162 
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Rank Countrycode Country Year GDP Capital Labor Energy 

71 Qatar QAT 2007 119578/9 314018/3 0/749349 19775/37 

72 Qatar QAT 2008 140700/2 389844/3 0/970146 17395/39 

73 Qatar QAT 2009 157523/2 448763/3 1/172319 15946/87 

74 Qatar QAT 2010 183875/4 504842/1 1/306387 16558/92 

75 Qatar QAT 2011 208667/1 582788/7 1/394786 17418/69 

76 Saudi Arabia SAU 2007 557384/9 1964051 9/172918 5560/718 

77 Saudi Arabia SAU 2008 580954/3 2115766 9/50682 5843/644 

78 Saudi Arabia SAU 2009 581513/6 2178747 9/797303 6555/937 

79 Saudi Arabia SAU 2010 611283/7 2276658 10/19639 7043/846 

80 Saudi Arabia SAU 2011 654407 2452500 10/52876 6738/416 

81 Syria SYR 2007 79119/08 264852/4 5/018109 1165/704 

82 Syria SYR 2008 82660/92 275113/9 4/971179 1132/988 

83 Syria SYR 2009 87548/24 277875/8 4/894869 1009/571 

84 Syria SYR 2010 90559/49 287301/1 5/04347 1005/385 

85 Syria SYR 2011 88728/33 304372/6 5/179807 910/0485 

86 Tunes TUN 2007 61744/52 219642/1 3/485478 864/1204 

87 Tunes TUN 2008 65605/73 230261/7 3/564006 883/9813 

88 Tunes TUN 2009 68527/77 241251/6 3/65014 912/674 

89 Tunes TUN 2010 73189/49 252525 3/809454 917/0282 

90 Tunes TUN 2011 72124/37 263612/9 3/855111 890/3793 

91 Turkey TUR 2007 847467/7 2254327 19/88162 1438/993 

92 Turkey TUR 2008 853051/1 2531546 20/30006 1399/898 

93 Turkey TUR 2009 811883/9 2235160 20/37086 1370/848 

94 Turkey TUR 2010 886227/8 2483897 21/59451 1457/398 

95 Turkey TUR 2011 961585/4 2664056 23/00257 1539/293 

96 Yemen YEM 2007 57835/73 179995/9 5/80154 331/1383 

97 Yemen YEM 2008 60157/49 195102/5 6/063519 332/1038 

98 Yemen YEM 2009 62742/7 206642/1 6/335998 349/276 

99 Yemen YEM 2010 67646/8 220802/4 6/618697 367/2453 

100 Yemen YEM 2011 60557/64 225564/5 6/881796 311/5511 

www.ggdc.net/pwt(2014), www.internationaldata.org(2014 )    : منبع               


