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 چكیده
تولید کاالها و خدمات بدون استفاده از  کهطوریبههای مهم تولید است، نرژی یکی از نهادها

ای کمیياب و ارزشيمند اسيت، تعیيین     که انرژی نهاده با توجه به اینباشد. انرژی غیر ممکن می

. به سبب نياهمگنی ماهیيت و   استعوامل موثر بر کارایی مصرف آن از اهمیت فراوانی برخوردار 

های اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی انيرژی بخشيی )کشياورزی،    وری تولید بخشآفن

هدف این پيژوهش تعیيین شيد. بيدین      عنوان بهخدمات( در اقتصاد ایران  صنعت، حمل و نقل و

-91ی ها سالهای بخشی منظور، بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی و نیز با استفاده از داده

های تابلویی مورد شناسایی قرار گرفت. ر بر کارایی انرژی بخشی به روش داده، عوامل مؤث1373

 تيأثیر  ،ها حاکی از آن است که موجودی سرمایه مستقیم خارجی و قیميت نسيبی انيرژی   یافته

منفيی بير کيارایی     تيأثیر  ،کيار بخشيی  مثبت و ارزش افزوده و نسبت موجودی سرمایه به نیروی

 انرژی بخشی دارند.

 Q43, E64, C23, F21:JELی بند طبقه

های تابلویی، سرمایه مستقیم خارجی، قیمت نسبی انرژی، کارایی انرژی داده :ها كلید واژه

 بخشی 
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 مقدمه -1

هييای مختلييت اقتصييادی و کييارایی مصييرف انييرژی، در تبیييین رفتييار مصييرف بخييش

این نهياده   کند. کمیابی انرژی،نقش مهمی ایفا می ،ها در سطوح مدیریتیگذاری سیاست

تولید تبدیل کرده است. از دیدگاه برخيی صياحب نظيران،     ترین عواملرا به یکی از مهم

-شود. بيه هميین جهيت سيرمایه    رشد اقتصادی محسوب می تأمینبهبود کارایی، عامل 

بيه عيالوه شناسيایی     .گذاری در راستای افزایش کارایی از اهمیت باالیی برخوردار اسيت 

گذاری مناسب برای بهبود و رسیدن بيه  تواند به سیاستانرژی میعوامل مؤثر بر کارایی 

، افزایش 1391 . بر اساس ترازنامه انرژیکمک نماید رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه

های اخیر با کاهش چشمگیری در سهم صادرات از تولیيد  مصرف انرژی در ایران در دهه

درصد  4/9ساالنه  ،وارداتو د کاهش درص 9/6 همراه شده و صادرات انرژی کشور ساالنه

سيازی تجهیيزات تولیيدی و    افزایش یافته است. بدین ترتیب ضرورت اقدام بيرای بهینيه  

افزایش کارایی انرژی آنها بیش از پیش نمایان شده است. بدیهی است اگر اقدام مناسبی 

ایش افيز برای افزایش کارایی انرژی صورت نگیرد، وابسيتگی کشيور بيه انيرژی وارداتيی      

. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بير کيارایی انيرژی بخشيی در اقتصياد      یابد می

صورت گرفته است. منظور از انيرژی در ایين تحقیيق     1373-1391ی ها سالایران طی 

گياز، نفيت سيفید،    هيای نفتيی )بنيزین، نفيت    کلیه انوا  آن یعنی گاز طبیعيی، فيراورده  

د که به دلیل ناهمگنی بير اسياس ارزش ریيالی معيادل     باشکوره، گازمایع( و برق می نفت

سازی هم در مورد مقدار انيرژی و هيم   . این معادله استسازی شدمعادل خام نفتبشکه 

 قیمت و ارزش آن انجام گرفته است.

شيود،  مبانی نظری بررسی می 2ساختار مقاله حاضر بدین شکل است: ابتدا در بخش 

شده در مطالعات خارجی و داخليی ميرور خواهيد     شواهد تجربی ارائه 3سپس در بخش 

بيه بيرآورد الگيو و ارزیيابی نتيایج       5به تدوین الگوی ميورد نظير و بخيش     4شد. بخش 

 باشد.  ی و پیشنهادات میگیر هی، نتیجبند عشامل جم 6اختصاص دارد. بخش
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 مباني نظری -2

مختصيری   پیش از پرداختن به مبانی نظری مطالعه، به نظير الزم اسيت تيا توضيید    

وری انيرژی  ای و به هم مرتبط شدت انرژی، کارایی انيرژی و بهيره  درباره سه مفهوم پایه

 د.  نمایشود که از بروز ابهام جلوگیری ارائه 

( و یک محصول تولیدی Xیک فرآیند ساده )با یک عامل تولید ) ،برای تعریت کارایی

(Yرا در نظر می ))قابل حصول با به کيارگیری یيک    گیریم. این تابع حداکثر مقدار تولید

دهيد.  مقدار مشخص از عامل تولید با توجه بيه سيطد تکنوليوژی موجيود را نشيان ميی      

( قرار دارند، کارا خواهند بيود. در  1هایی که بر روی این تابع )موسوم به تولید مرزی بنگاه

اند ولی کرده ترین محصول را تولیدبیش ،های موجودها با استفاده از نهادهواقع این بنگاه

در  Aهایی که در زیر این تابع قرار دارند، بيا عيدم کيارایی مواجيه هسيتند. نقطيه       بنگاه

تواند تولید خيود  ای غیرکاراست چون با تکنولوژی موجود، میدهنده نقطهنشان 1نمودار 

افزایش دهد و یا سطد محصيول موجيود    Bرا بدون نیاز به افزایش نهاده تولید، تا سطد 

نقياط کيارا را نشيان     Cو  B(. Cخود را با عامل تولید کمتری حفي  کنيد )نقطيه    تولید 

 دهند. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وریتابع تولید مرزی، كارايي و بهره-1 نمودار
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وری و کارایی به یک مفهوم نیستند. برای توضید تفاوت بيین کيارایی و   اصطالح بهره

وری در هير  گیری بهيره دار، برای اندازهکنیم. در این نمواستفاده می 1وری از نمودار بهره

کننيد و شيیب خيط معیياری بيرای      نقطه، خطی از مبدأ مختصات به آن نقطه رسم ميی 

 باشد.وری میگیری بهرهاندازه

انتقال یابد، شيیب خيط    Bکند به نقطه کارای فعالیت می Aاگر بنگاهی که در نقطه 

چنيین بيا   دهيد. هيم  را نشان ميی  Bقطه وری باالتر در نیابد و بهرهمورد نظر افزایش می

شیب خط مماس بر منحنی افيزایش بیشيتری خواهيد     )نقطه مماس( Cحرکت به نقطه 

وری ممکين خواهيد بيود.    به حداکثر خواهد رسید که حيداکثر بهيره   Cیافت و در نقطه 

جویی ناشی از مقیاس اقتصادی بنگياه و مقیياس بهینيه فنيی آن     مثالی از صرفه Cنقطه 

وری ست. فعالیت روی هر نقطه دیگر بر روی تابع تولید مرزی باعث کياهش بهيره  بنگاه ا

(، ولی ممکن Bخواهد شد. در نتیجه بنگاهی ممکن است به لحاظ فنی کارا باشد )نقطه 

وری خيود را بهبيود دهيد    های ناشی از مقیاس، بهرهجوییاست بتواند با استفاده از صرفه

که تغییر مقیاس تولیيد بيه طيور معميول در بلندميدت       مسأله(. با توجه به این C)نقطه 

ميدت و بلندميدت بحيث    وری در قاليب کوتياه  امکان دارد، بنابراین کيارایی فنيی و بهيره   

( برای ساختن معیيار شيدت انيرژی بيه طيور معميول از       1390)امامی میبدی،  شود. می

و بيه بیيان    شود که مبین اهمیت انرژی در تولید کاالهيا و خيدمات  شاخصی استفاده می

دیگر در ایجاد رشد اقتصادی است. این معیار به صورت نسبت مقدار انرژی مصرف شيده  

هيای اقتصيادی ميورد اسيتفاده قيرار      در تولید به مقدار محصول تولید شيده در فعالیيت  

 ،تواند محاسبه و براورد شود. بدیهی است معیار شدت انرژی به طرق مختلت میگیرد می

ی وسیع از نسبت مصرف انرژی اولیه تا مصيرف انيرژی نهيایی ميورد     ابه طوری که دامنه

چنيین ایين شياخص بيرای تميام      . هيم گیيرد  ميی استفاده در فعالیت اقتصيادی را در بير   

های اقتصادی یا برای یک یا چند فعالیت خاص در یک کشور قابل تعریت اسيت.   فعالیت

مقيدار تولیيد اسيتفاده     وانعني  بيه که در مورد اول از ارزش تولید ناخالص داخلی واقعيی  

شود هر چه مقدار  این شاخص افيزایش یابيد بیيانگر آن اسيت کيه      شود. یاداوری می می

( 1،2011تری انرژی به کار رفته است. )باتاچاریابرای تولید هر واحد محصول مقدار بیش

 

 

1. Bhattacharyya 
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معکوس شياخص   ،توان چنین نیز بیان کرد که شاخص شدت انرژی در اینجابنابراین می

  .یی جزئی انرژی )نسبت تولید به ازای مصرف یک واحد انرژی( استکارا

مندی ممکن از هر واحد انرژی مصيرف شيده را کيارایی انيرژی     حداکثر ظرفیت بهره

توان منتج از فرآیند فناورانه دانست که بيه  دانند. در واقع افزایش کارایی انرژی را میمی

جهیييزات موجييود بييا تجهیييزات کننييده انييرژی و سييرعت جانشييینی تتجهیييزات مصييرف

ی هيا  روشکيارگیری   اندوز بستگی دارد. به طور معمول، رشد کارایی انيرژی بيا بيه    انرژی

ه و به قیمت انرژی هم وابسيته اسيت.   رخ دادکاراتر مصرف انرژی و به دنبال توسعه فنی 

یک تقاضای مشتق از مصرف دیگر کاالهاست. مصرف انيرژی در ترکیيب    ،تقاضای انرژی

کنيد. بنيابراین مصيرف انيرژی     مایه و برای خدمات حاصل از آن اهمیيت پیيدا ميی   با سر

 گیری از انباره تجهیزات است؛وابسته به کارایی انرژی و نرخ بهره

(1) E =
u

ε
K    

کييارایی انييرژی تجهیييزات  εظرفیييت اسييتفاده از سييرمایه،  uمصييرف انييرژی،  Eکييه 

، بهبود کارایی انرژی یکی از ساز 1ه رابطه انباره سرمایه است. با توجه ب Kو  1ای سرمایه

توان در بهبود کارایی انرژی را می تأثیرو کارهای اصلی کاهش مصرف انرژی است. نحوه 

نشان داد. اگر دو نهاده انرژی و سرمایه بيرای   Bبه نقطه  Aو با حرکت از نقطه  2نمودار 

تيوان  شود و میانرژی می تولید موجود باشد، بهبود کارایی انرژی منجر به کاهش مصرف

بييه همييان سييطد قبلييی تولیييد دسييت یافييت. اگيير قیمييت انييرژی افييزایش پیييدا کنييد،  

تير( و  ای )به طور نسيبی ارزان تولیدکنندگان به سمت استفاده بیشتر از کاالهای سرمایه

اندوز روی خواهند آورد، حتيی اگير سيطد تولیيد تغییير نکنيد. در       به احتمال زیاد انرژی

چنيین تجهیيزات   یابيد. هيم  یی مصرف انرژی در سطد تولید بنگاه افزایش مینتیجه کارا

تير باشيند، اميا    اندوزتر گرچه ممکن است از تجهیيزات قيدیمی گيران   تر و انرژیپیشرفته

جویی در مصرف انرژی ارزشمند، مقرون بيه صيرفه اسيت.    استفاده از آنها به سبب صرفه

تفاده بهتر از سرمایه )یا استفاده از تجهیزات بيا  بنابراین افزایش کارایی انرژی اغلب با اس

 های نسبی انرژی همراه خواهد بود.فناوری باالتر( و افزایش قیمت

 

 

 

1. The energy efficiency of capital 
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 بهبود كارايي انرژی -2نمودار

 
توان نشان داد. با تعریت تيابع تولیيد بيه    کارایی انرژی را به شکلی دیگر نیز می تأثیر
 شکل زیر:

(2) Y = f(E, R) 
دهنده فرض ثابت بيودن دیگير عواميل تولیيد     نشان Rانرژی و  Eید، تول Yکه در آن 

تواند به سطد باالتر تولید )نسبت به قبل( با همان انيدازه  است، افزایش کارایی انرژی می
ی جدید موجيب انتقيال منحنيی    ها فناوریابدا  و  3مصرف انرژی منجر شود. در نمودار 

 1Fتوانيد در تيابع تولیيد جدیيد     یی انرژی ميی شود و افزایش کارامی  1Fبه   0Fتولید از 
د. نمایي تولیيد  بیسشيتری  محصيول   ،منعکس شده و در همان سطد مصرف انرژی قبليی 

 (1977 1)هوگان و مان

 
 ی جديدها فناوریافزايش كارايي انرژی با ابداع و  -3نمودار 

 

 

1. Hogan & Manne 
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 حجيم ها به طور کلی حداکثر کردن سود یا حداقل نميودن هزینيه بيرای    هدف بنگاه

های تولید )از جمليه  مشخصی تولید است. در راستای این هدف، بنگاه به خریداری نهاده

تواند بيه صيورت تيابعی از تولیيد،     انرژی( پرداخته، بنابراین تقاضای بنگاه برای انرژی می

گیيریم کيه   ها نشان داده شيود. بنگياهی را در نظير ميی    قیمت انرژی و قیمت سایر نهاده

کنيد. بيا توجيه بيه اینکيه      کمینه می ،Q̅ازه مشخص اند هدستیابی ب را برای Cهای هزینه

در نظير گرفتيه    M))اولیيه   و مواد (E)  ، انرژی (L)کار، نیروی (K)تولید تابعی از سرمایه

 شده، بنابراین:

(3) Q = f(K, L, E, M) 

 ها داریم:و برای هزینه

(4) C = rK + wL + pEE + pMM 

قیمت ميواد اولیيه    pMقیمت انرژی و  pEکار، یدستمزد نیرو wاجاره سرمایه،  rکه 

 است. مسئله بنگاه به شکل زیر در خواهد آمد:

(5) min C
K, L, M, U, ε
  

 : و

(6) Q̅ = f(K, L, E, M) 

(7) C = rK + wL + pEE + pMM 

(8) E =
u

ε
K      (8) 

 معادله کلی مسئله بنگاه به شکل زیر خواهد بود:

(9) min C
K, L, M, U, ε

(r + pE  
u

ε
) K +  wL + pMM + ϕε + λ[Q̅ − f (K, L,

u

ε
K, M)] 

دهد که بنگياه  حل شرط مرتبه نخست نشان میهزینه بهبود کارایی است. راه ϕکه 

کيه ارزش   گیرد میکار  بهرا طوری  ε))1گیری از سرمایهو نرخ بهره Mو  K ،Lهای نهاده

 توان به شکل زیر نوشت:ینهایی تولید یکسان شود. تابع تقاضای انرژی بنگاه را م

(10) E∗ = E(Q̅, r, w, pE, pM) 

کنيد.  ها در زمان انتخاب میزان انرژی مصرفی، توجه میبنابراین بنگاه به قیمت نهاده

pEدانیم که کل هزینه سرمایه دربرگیرنده هزینه انرژی چنین میهم  
u

ε
شود. این نیز می 

 

 

1. Rate of utilization of capital 
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د که تغییرات در متغیرهایی مانند قیميت انيرژی را   شومسئله زمانی مورد توجه واقع می

توانيد  مدت تنها میگیریم. چون سرمایه و فناوری ثابت هستند، بنگاه در کوتاهدر نظر می

ميدت  گیری از سرمایه نصب شده را تعدیل کند. به همین جهت تقاضای کوتياه نرخ بهره

 آید:انرژی برای بنگاه به شکل زیر درمی

(11) E = E(Q̅, w, pE, pM, K̅, ε̅) 

این تابع با توجه به سطد مشخصی از کارایی انيرژی و سيرمایه اسيت. در بلندميدت،     

مدت واکينش کاميل بيه    تواند سرمایه و فناوری را تعدیل کند. بنابراین در کوتاهبنگاه می

گیيری از سيرمایه بيه تغییيرات     تغییرات قیمت انرژی شاید به شکل کاهش در نرخ بهيره 

 (1،2011رای دستیابی به سطوح کارایی باالتر در بلندمدت انتقال یابد. )مدالک سرمایه ب

توان متناظر با حرکيت بير روی منحنيی تولیيد دانسيت.      تغییرات قیمت انرژی را می

 تيوان بيا اسيتفاده از   میيزان افيزایش محصيول را کيه ميی      ،شیب خط مماس بر منحنيی 

آورد، نشيان   دسيت  بيه نهيایی انيرژی(    ارگیری یک واحد بیشتر نهاده انيرژی )تولیيد  ک به

دهد. در واقع تولید نهایی انرژی با قیمت نسبی انرژی برابر است. حرکيت بيه سيمت     می

چ  بر روی منحنی نشان دهنده افزایش قیمت انرژی، کياهش نهياده انيرژی و کياهش     

وری انيرژی را  نسبت انرژی به تولید است. به تعبیری دیگر، افزایش قیميت انيرژی بهيره   

 (2011دهد. )ساندرز، فزایش میا

 

 
 قیمت نسبي انرژی -4نمودار 

 

 

1. Medlok 
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گیریم که با دو نهاده، یک محصول را تولید بیشتر، بنگاهی را در نظر می برای تشرید

های تولید در هر انيدازه  یابی جهت حداقل کردن هزینهکند. برای شرط نخست بهینهمی

رخ نهيایی فنيی جانشيینی برابير بيا      ای تولیيد کنيد کيه ني    محصول، بنگاه باید در نقطيه 

ها باشد. به این معنی که تولید نهایی نسيبی برابير قیميت نسيبی     های نسبی نهاده قیمت

به دلیل اینکيه دیگير تسياوی     ،های نسبی ایجاد شودها شود. اگر تغییری در قیمتنهاده

تفاده بیشتر از شود، بنگاه اقدام به اسها برقرار نمیمیان تولید نهایی و قیمت نسبی نهاده

تر و تولید نهایی بیشتری دارد. به ایين ترتیيب در   کند که قیمت نسبی پایینای مینهاده

شيود،  تر ارزانتغییر کند که انرژی از نهاده دیگر  ای گونه های نسبی بهاگر قیمت 5نمودار

 منتقل شده و تقاضای انرژی افزایش و تقاضيای نیيروی کيار    Bبه Aنقطه تعادل بنگاه از 

همان اندازه تولید را با جایگزینی انيرژی بيه جيای     Bزیرا بنگاه در نقطه  ،یابدکاهش می

 دهد.، انجام می(تر شده استکه نسبتا گران) کارنیروی

 

 
 تغییر قیمت نسبي انرژی -5نمودار

 

کيار ثابيت باشيد، بيا هير واحيد       ها بیشتر از یک و میزان نهاده نیرویاگر تعداد نهاده

تولید نهيایی انيرژی    ،نهاده انرژی )تا زمانی که دو نهاده قابل جانشینی باشند(افزایش در 

هيا و تولیيد   شود. بنابراین سهم نهياده کاهش یافته و بر تولید نهایی نیروی کار افزوده می

شود. تيا  قانون بازده نهایی نزولی شناخته می عنوان ها رابطه معکوس داشته و بهنهایی آن

تولید نسبی عوامل تولیيد و سيهم آنهيا در یيک      ،نسبی ثابت بمانند هایزمانی که قیمت
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وری یکيی ازعواميل تولیيد بیشيتر از     ماند. اگر بهره باقی خواهدبازار رقابتی به یک اندازه 

اما قیمت آن ثابت بماند، خرید بیشتر از آن نفع  بیشتری خواهد داشت که  ،دیگری شود

نهایی آن تا زمانی خواهيد شيد کيه نسيبت بيه      وری البته خرید بیشتر باعث کاهش بهره

هيای نسيبی   قیمت خود دارای منافع یکسانی باشد. بنابراین نسبت تولید نهایی به قیمت

هيا تيا زميانی اسيتفاده     حساس خواهد بود. به عبارت دیگير، در تعيادل اقتصيادی، نهياده    

 تيأثیر انيرژی   شوند که ارزش نهایی تولید آنها برابر با قیمت نسبی آنها شيود. قیميت   می

رشيد   ،دار منفی بر تقاضای انرژی و عملکرد اقتصاد کالن دارد. افزایش قیمت انرژیمعنی

یک اثر برابير و هيم انيدازه در     اما کاهش قیمت ،دهدتولید و تقاضای انرژی را کاهش می

نامتقارن( و علت آن به کارایی مصرف انيرژی تجهیيزات    تأثیرجهت مخالت آن را ندارد )

هيای  یابد، دارندگان سيرمایه ای مرتبط است. هنگامی که قیمت انرژی افزایش میسرمایه

توانيد بيا   یابند و این کيار ميی  ای بیشتری میانگیزه ،برای افزایش کارایی انرژی ،برانرژی

های موجود یا جایگزینی آنها صيورت گیيرد، در هير صيورت ایين اقيدامات       سرمایه ارتقاء

یابيد،  مدت هنگامی که قیميت انيرژی افيزایش ميی    در کوتاه گذاری است.نیازمند سرمایه

زیرا سيرمایه و فنياوری ثابيت هسيتند.      ،یابدهای استفاده از سرمایه نیز افزایش میهزینه

(، تولیيد خيود را   تيا جيای ممکين   )کننده انرژی، با کاهش مصرف انرژی بنابراین مصرف

ميدت ثابيت هسيتند، کياهش     وتاهکند. به خاطر اینکه سرمایه و تکنولوژی در کمی بهینه

نتیجيه کياهش   در پيذیر شيده و   امکيان  ،با کاهش نرخ استفاده از سيرمایه مصرف انرژی 

. در بلندمدت با وجود امکيان تغییير سيرمایه و    داشتخواهد دنبال  را بهفعالیت اقتصادی 

افتد اميا بيا تغییير فنياوری و سيرمایه،      فناوری، هنوز هم کاهش تقاضای انرژی اتفاق می

شود. در بازارهيای  اندوز جایگزین میی انرژیها فناوریسرمایه قدیمی با سرمایه جدید و 

تعیيین کننيده فنياوری انتخيابی      ،کيار های نسبی انرژی، سرمایه و نیيروی رقابتی، قیمت

  اندوز با سهم باالی سيرمایه و نیيروی  ی انرژیها فناوری ،های بیشتر انرژیهستند. قیمت

فنياوری بيا سيهم     ، اسيتفاده از های پایین انرژیند و در مقابل قیمتکنکار را تحمیل می

. بيا ایين   دنبال خواهيد داشيت   بیشتر نهاده انرژی و سهم کمتر سرمایه و نیروی کار را به

های تولیدی و سهم مطلق وجود تغییرات واقعی بستگی به جانشینی انرژی با دیگر نهاده

ه شيده  ارائي لیيد در شيرایط مختليت جانشيینی     منحنی تو 6آن در تولید دارد. در نمودار 
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هيای تولیيد   است. منحنی باالتر رابطه انرژی با تولید را در وضعیت جانشینی آسان نهاده

ی هيا  فنياوری تواننيد سيریعا بيا گيزینش ترکیبيی از      دهد که تولیدکنندگان مینشان می

نحنيی  چنيین ایين م  های دیگير را بيه جيای انيرژی جيایگزین کننيد. هيم       نهاده ،موجود

ها از نظر اقتصادی آسان باشد، کاهش دهنده این است که اگر جانشینی میان نهاده نشان

دیگير، اگير    ه نسبت کمتر خواهد بود. به عبارتدر تولید به دلیل کاهش مصرف انرژی، ب

اثرات منفی بزرگتری بر تولید  ،جانشینی دشوارتر باشد، کاهش مشخصی در نهاده انرژی

بیشتر باشد. منحنی سيوم حيالتی را   باید تغییر قیمت انرژی نیز  ،وه. به عالخواهد داشت

پذیر نیست و یک رابطه یيک بيه یيک    های تولید امکاندهد که جانشینی نهادهنشان می

بین انرژی و تولیيد وجيود دارد. ایين وضيعیت بيه تيابع تولیيد لئونتیيت مشيهور اسيت           

هيا آسيان اسيت، بيه تغییيرات      (. در حقیقت هنگامی که جانشینی نهاده1،2011)ساندرز

قیمت کمتری برای متأثر کردن مصرف انرژی نیاز است و کاهش مصيرف انيرژی اثيرات    

چنین در این وضعیت افزایش مشخصيی در  منفی کمتری نیز بر تولید خواهد داشت. هم

هيای  شود. اميا اگير جانشيینی نهياده    قیمت انرژی به کاهش بیشتری در تولید منجر می

ازه انيد  هرژی آسان باشد، رشد کمتری در قیمت انرژی بيرای دسيتیابی بي   دیگر به جای ان

 کاهش مشخصی از مصرف انرژی الزم خواهد بود.

 

 
 ها میزان جانشیني نهاده -6نمودار 

 
 

 

1. Saunders 
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آثار آتی  ،هایی که کارایی بیشتر انرژی را به همراه دارندگذاریاز سوی دیگر، سرمایه

ایش کارایی، هزینه استفاده از سيرمایه را کياهش   دهند زیرا افزقیمت انرژی را کاهش می

 (2011دهد. )مدالک،می

نخواهد  مقرون به صرفهگذاری در کارایی انرژی اگر قیمت انرژی پایین باشد، سرمایه

ها را به شيکل مصينوعی   هایی است که قیمتبود. اغلب این رخداد به دلیل اعطای یارانه

کنندگان انيرژی در تصيمیمات   شود که مصرفمیدارند. این وضعیت باعث پایین نگاه می

هيای  هيای واقعيی الزميه قبيول گيزینش     های حقیقی را منظور نکنند. قیمتخود قیمت

 کارگزاران است. 

 

 مروری بر مطالعات انجام شده -3

توجيه شيده و موضيو      ،وری انرژی و شدت انيرژی در مطالعات داخلی بیشتر به بهره

ولی سابقه مطالعه و برآورد کارایی انرژی در  ،ی قرار گرفتهکارایی انرژی کمتر مورد بررس

 است.سایر کشورها طوالنی و شواهد تجربی آن بیشتر مورد آزمون قرار گرفته

 

 مطالعات خارجي

(، به ایين نتیجيه رسيیدند کيه تغییيرات قیمتيی بيه تنهيایی         2000) 1بیرول و کپلر

نولوژی نیز تعیيین کننيده اسيت.    تواند باعث کاهش مصرف انرژی شوند و توسعه تک نمی

بر روی کارایی انرژی و بر کل اقتصياد از طریيق جانشيینی     ،تغییر در قیمت و تکنولوژی

هيای نسيبی انيرژی و توسيعه     چنيین تغییير قیميت   . هيم ، مؤثر خواهد بيود عوامل تولید

( بييا بررسييی اثيير 2002) 2هييم جهتييی دارنييد. میلنیييک و گلييدمبر  تييأثیرتکنولييوژی 

کشيور در   20مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در  گذاری سرمایه

یابد، شيدت  گذاری مستقیم خارجی افزایش میند زمانی که سرمایهاددحال توسعه نشان 

گيذاری  د و علت این امير را ورود تکنوليوژی جدیيد بيه وسيیله سيرمایه      شومی مانرژی ک

( به مطالعه چین طيی  2005) 3لنسکیکنند. شی و پومستقیم خارجی به کشور بیان می

 

 

1. Fatih Birol and Jan Horst Keppler 

2. Otavio Mielnika and Jose Goldembergb 

3. Shi, x. ,& Polenske, K. R. 
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ای منفيی بيین قیميت انيرژی و     رابطيه دریافتند که  پرداختند و 1980-2002ی ها سال

ند که کشش قیمتی برای کيل اقتصياد،   اددچنین نشان . آنان هموجود داردشدت انرژی 

مدت صفر و در بلندمدت کوچکتر از یک است، به عالوه بخش صنعت نسبت بيه  در کوتاه

برخوردار اسيت. بيا ایين    تغییرات قیمت انرژی قتصاد از حساسیت بیشتری نسبت بهکل ا

 وری انرژی و دگرگيونی فناورانيه در  کنند که قیمت انرژی باعث بهبود بهرهحال بیان می

( به بررسيی توسيعه تکنوليوژی و    2006و همکاران ) 1شود. فیشر وندنمصرف انرژی می

هيای  بيا  اسيتفاده از روش داده   1997-1999 یهيا  سيال وری انرژی در چین بيین  بهره

های انرژی، مخارج تحقیيق  ند که افزایش قیمت نسبی حاملادنشان دو تابلویی پرداخته 

وری انيرژی  و توسعه ، تغییر ساختار صنایع و اصالح ساختار مالکیت از علل بهبيود بهيره  

هيای  خيش ( به مطالعيه و مقایسيه کيارایی مصيرف انيرژی در ب     2008) 2است. موخرجی

هيای مختليت   هيا و تيابع تولیيد بيا ميدل     تولیدی هند با استفاده از تحلیل پوششيی داده 

 ،ها در هنگام مواجهه بيا شيوک انيرژی   دهد که بنگاهوی نشان می مطالعهپرداخته است. 

ها را تغییر دهند، اما در طول زمان امکان واکنش  توانند سهم نهادهسختی و کندی می به

عياملی ميؤثر   عنوان  بهچنین بهبود فناوری را انرژی را خواهند داشت. همبه تغییر قیمت 

 د.عنوان نموبر کارایی انرژی 

دهيد  ( به بررسی منابع رشد کارایی در کشور چین پرداخته و نشان می2011) 3ونگ

چنین ساختارهای تولید، از عوامل که دگرگونی در نسبت سرمایه به انرژی، فناوری و هم

رشد کارایی انرژی در چین هستند و افزایش در نسبت سرمایه بيه انيرژی    توضید دهنده

-ای در رشد کارایی انرژی شناخته ميی برندهبه دلیل افزایش انباشت سرمایه، عامل پیش

4شود. اشترن
 1971-2007ی ها سالکشور بین  85(، با برآورد کارایی انرژی در 2012) 

های میان گروهی و درون گروهی، رابطه مثبيت  های تابلویی و برآوردکنندهبه روش داده

دهد که ناشی از فعالیت بیشيتر در  بین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی را نشان می

تراکم شهرنشینی بر کارایی مصرف انيرژی   تأثیر( 2012) 5بر است. موریکاواصنایع انرژی

 

 

1. Fisher-Vanden 

2. Kankana Mukherjee 

3. Chunhua Wang 

4. David i. Stern 

5. Morikawa, M. 
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کارایی مصرف انرژی دهد که در بخش خدمات ژاپن را مورد بررسی قرار داده و نشان می

های خدماتی در شهرهایی با تراکم باالی جمعیتی بیشتر از شيهرهای بيا تيراکم     در بنگاه

که با دو برابير شيدن    دهد نشان میتفاوت صنایع  بررسیگاه با  تر جمعیت است. آنپایین

یابد ليذا  درصد افزایش می 12تراکم جمعیت در یک منطقه شهری، کارایی انرژی تقریبا 

 کيياهش، یيير سيياختار اقتصييادی بييه سييمت اقتصيياد خييدمت محييور، مقييررات زدایييیتغی

هيای مراکيز شيهری را در    گذاری در زیير سياخت  های تراکم شهری و سرمایهمحدودیت

1داند. الیوت و همکاراننهایت موجب رشد اقتصادی سازگار با محیط زیست می
 (2013 )

در  2005-2008ی هيا  سالبین  گذاری مستقیم خارجی و شدت انرژیبه بررسی سرمایه

شيکل معکيوس بيین شيدت      Uای رابطيه ایشان . نداستان چین پرداخت 19شهر و  206

گذاری مستقیم خارجی و شدت انرژی ای منفی بین سرمایهانرژی و درآمد سرانه و رابطه

(، شدت انرژی در بخيش خيدمات را در دوره   2013)  2. مولدر و همکاراندست آوردند به

های تابلویی ميورد بررسيی قيرار    با استفاده از داده OECDبین کشورهای  2005-1980

وری داده و نتیجه گرفتند که گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات باعيث افيزایش بهيره   

دهنيد و ایين   شود، فعالین اقتصادی واکنش اندکی به قیمت انيرژی نشيان ميی   انرژی می

بخييش خييدمات و نبييود انگیييزه هييای پييایین انييرژی در ممکيين اسييت بييه دلیييل هزینييه

(، بيا بررسيی کيارایی انيرژی و     2014) 3جویی انرژی باشد. آدتوتوگذاری در صرفه سرمایه

صيادرکننده نفيت اوپيک     در کشورهای 1972-2010جانشینی سرمایه و انرژی در دوره 

 )شامل ایران، عربستان، ونزوئال و الجزایر( با استفاده از تابع هزینه ترانسلو  ضمن نشان

کيرد. وی   تأییددادن نزولی بودن کارایی انرژی، مکمل بودن دو نهاده انرژی و سرمایه را 

دانيد،  های نسبی پایین انيرژی ميی  نزولی بودن کارایی را ناشی از پرداخت یارانه و قیمت

 برد.اندوز از بین میی انرژیها فناوریمندی از کارگزاران را برای بهره که انگیزه

  

 

 

1. Elliott, Sun & Chen 

2. Mulder, de Groot & Pfeiffer 

3. Morakinyo O. Adetutu 
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 يمطالعات داخل
بیان شد، مطالعات انجام شده در ایيران بير موضيو  شيدت انيرژی و      طوری که همان

شده اسيت. بيا توجيه بيه     کمتری و به کارایی مصرف انرژی توجه  بوده وری متمرکزبهره

وری انرژی و کارایی، برخی مطالعيات تجربيی در زمینيه شيدت     رابطه شدت انرژی، بهره

 شود:رائه میوری انرژی نیز در زیر اانرژی و بهره

 1ای(، با استفاده از روش حيداقل مربعيات دو مرحليه   1383عباسی نژاد و وافی نجار )

روند کلی شاخص شدت مصرف انيرژی در سيه    1350-79ی ها سالطی  نشان دادند که

بخش )صنعت، کشاورزی و حمل ونقل( صعودی و لذا کارایی انرژی کاهش یافتيه اسيت.   

رژی بخشی )درصد تغییر در رشد ساالنه مصرف انيرژی  ای انچنین کشش تولید نقطههم

، بزرگتر از یيک  ها سالبخشی به ازای یک درصد تغییر در ارزش افزوده بخش( برای اکثر 

سيه دهيه    طیهای مختلت انرژی وری انرژی در بخشکه حاکی از نزولی بودن بهرهبوده 

 2وری کل عوامل تولیده(، عوامل مؤثر بر بهر1383مورد بررسی است. امینی و همکاران )

کشور منتخب دیگر در دوره  23گذاری مستقیم خارجی در ایران و بر سرمایه تأکیدرا با 

گیری و عواميل  اندازه ،وری کل عوامل به روش دیویژیابررسی کردند. بهره 2006-1996

 های تابلویی شناسایی شد، نتیجه آن که در بيین متغیرهيای در  بر آن از طریق داده مؤثر

گيذاری  و انباشيت سيرمایه   تيأثیر برداری از ظرفیيت، بياالترین   نظر گرفته شده، نرخ بهره

انيد. حیيدری و   وری کيل عواميل داشيته   بهره را در ارتقاء تأثیرخارجی، کمترین مستقیم 

-1378ی هيا  سيال (، به تخمین کارایی انرژی در بخش صنعت ایران طی 1383صادقی )

جزئی پرداخته و نتیجه گرفتنيد کيه ضيریب بيرآورد      در قالب تابع تقاضای تعدیل 1358

بیشيترین   ،های نفتیشده نرخ تعدیل پویا یا نرخ تصحید خطا در تقاضای نهایی فرآورده

مقدار و در مورد برق کمترین مقدار را داشته است. سه حامل انرژی بيرق، گيازطبیعی و   

بيری  د. ضریب سيرمایه های نفتی در اکثر موارد دارای کشش قیمتی پایین هستنفرآورده

های نفتی بر کارایی اثر مثبت و بر کارایی مصرف گازطبیعی اثير  دو حامل برق و فرآورده

وری (، آثار تجارت خارجی بر سطد بهره1383مهرآرا و محسنی )دهد. منفی را نشان می

در اقتصياد   1360-1379هيای تيابلویی طيی دوره    وری را با اسيتفاده از داده و رشد بهره

 

 

1. TSLS 

2. Total Factor Productivity (TFP) 
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ان با استفاده از تابع رگرسيیون تولیيد فيدر و وارد کيردن متغیرهيای تجياری )سيهم        ایر

 GMMای وارداتيی در سيتاده  بخشيی( بيه روش     هيای واسيطه  صادرات، واردات و نهاده

وری دارد وليی  داری بير سيطد بهيره   برآورد و نتیجه گرفتندکه صادرات اثر زیاد و معنيی 

دار نیسيت. اینيان   معنيی  ،وریت بر نرخ رشيد بهيره  است، البته اثر صادرا تأثیرواردات بی

ی واردات را دلیل آن دانستند که فشارهای رقابتی بير صينایع داخليی از طریيق     تأثیر بی

وری نداشته و از میان متغیرهای تجارت، واردات، آثار مورد انتظار را بر سطد و رشد بهره

 رد.وری اهمیت داهای وارداتی بر رشد بهرهتنها آثار نهاده

های انيرژی در اقتصياد   گذاری حامل(، اهداف سیاستی قیمت1383باستانزاد و نیلی )

ميورد بررسيی قيرار داده و بیيان کردنيد کيه رونيد         1346-1381 یها سالطی ایران را 

های انرژی )نسبت به شياخص بهيای عواميل تولیيد( در اقتصياد      های نسبی حاملقیمت

بلکيه   ،حتی صادرکننده انيرژی همسيویی نيدارد   ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و 

هيای انيرژی بيوده کيه باعيث      های حمایتی دوليت در بيازار حاميل   ناشی از اعمال قیمت

هيای اولیيه تولیيد )کيار و سيرمایه( شيده       های انرژی به جای سایر نهادهجانشینی حامل

عميال  های آماری و بر اساس مشاهدات تجربيی دریافتنيد کيه ا    چنین با آزموناست. هم

های انرژی نتوانسته هدف تقویيت  های حمایتی همراه با پرداخت یارانه برای حاملقیمت

ها( را محقيق  روند رشد اقتصادی )از جمله افزایش اشتغال و کنترل سطد عمومی قیمت

 انرژی وریبهره بر مؤثر کمی عوامل مهمترین بررسی ( به1384پور ) نماید. امینی و یزدی

روش  بيه  ها رامدل و پرداخته 1373-1381دوره  طی ایران   صنعتیبزر هایکارگاه در

برآورد و نتیجه گرفتند  ISICرقمی  دو کد سطد در زمانی سری و مقطعی هایادغام داده

 هزینيه  و مصرفی انرژی واحد هر ازای به سرمایه متوسط بررسی، عوامل مورد بین در که

 نیيروی  اند. متوسيط داشته انرژی وریبهره بر را تأثیر سرمایه، بیشترین از استفاده واقعی

 از برق سهم و کار نیروی از استفاده واقعی هایهزینه انرژی مصرفی، واحد هر ازای به کار

 بير  ميؤثر  مهمتيرین عواميل   عنيوان  بيه  مصرفی به ترتیب در درجه اهمیت بعدی ) انرژی

کيل   بيه  مهندسيی  تحصيیلی  ميدرک  بيا  شاغلین نسبت اند.شده شناخته انرژی( وری بهره

 وریداری بير بهيره  مثبت و معنيی  تأثیرمتغیر جانشین فناوری،  عنوان بهشاغالن تولیدی 

 تيأثیر  نیيز  بررسيی  ميورد  دوره در انيرژی  هيای حاميل  نسيبی  هایقیمت و انرژی داشته

 (،1388سيیت ) است.  نداشته صنعتی بزر  هایکارگاه در وری انرژیبهره بر داری معنی
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اثرگذار بر شدت انرژی کشورهای جهان با تخمین تابع چند متغیره به ضمن بیان عوامل 

روش حداقل مربعات معمولی، به تجزیه این عوامل برای کشورها نیز پرداخت. نتيایج وی  

 اقتصياد(  داخلی ناخالص تولید )از خدمات افزوده بخش ارزش نشان داد که افزایش سهم

 شيدت  کياهش  بير  تيوجهی  قابيل  و دارمعنیی تأثیر ساختاری، تغییرات نماینده عنوان به

 داریمعنی مستقیم و اثر نظری، انتظارات مطابق کشورها نیز است. مساحت داشته انرژی

 برآورد است. بوده خدمات سهم چهارم حدود یک در اندازه نظر از و داشته انرژی شدت بر

 کياهش  موجيب  خيدمات،  بخيش  سيهم  در درصد افزایش یک که داد نشان نیز ها کشش

 نیز کشور مساحت شد. همچنین کشش متغیر انرژی خواهد شدت در درصدی نیم حدود

 در درصيد  یيک  افيزایش  کيه  طيوری  بيه  داری مطابق انتظار نظيری اسيت،  معنی طرز به

شد. ابریشمی و  خواهد انرژی شدت در درصد صدم هشت افزایش حدود موجب مساحت،

وری نامتقارن، رابطيه قیميت و بهيره   (، با استفاده از روش هم انباشتگی 1389همکاران )

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند کيه   1350-1385ی ها سالانرژی در ایران را بین 

وری انرژی در ایران رفتاری نامتقارن نسبت بيه تغییيرات قیميت انيرژی در اقتصياد      بهره

قیميت  وری انيرژی و  چنین وجود رابطه بلندمدت بین دو متغیير بهيره  دهد. همنشان می

انرژی در ایران از طریق آزمون هم انباشتگی اسيتاندارد رد شيد در حيالی کيه یيک هيم       

بینيی   وری انرژی وجيود دارد. پيیش  انباشتگی نامتقارن یا پنهان بین قیمت انرژی و بهره

 ان با توجه به رونيد کنيونی کياهش قیميت نسيبی انيرژی در ایيران، کياهش شيدید         شای

 عواميل  تيأثیر (، به بررسيی  1389سلیمی فر و همکاران )وری انرژی در ایران است.  بهره

با بيه کيارگیری روش    1353-1386ی ها سالایران بین  در انرژی مصرف شدت بر تولید

حداقل مربعات پرداخته و نتیجه گرفتند کيه تکنوليوژی و سيرمایه فیزیکيی بيه ترتیيب       

ژی درصيدی شيدت انير    24073/1و  48238/1ای معيادل  موجب رشد متوسيط سياالنه  

کياهش داده   33016/1کار شدت انرژی را به طور متوسط اند. در همین حال نیرویشده

درصيدی   39295/1ای است. این عوامل در مجمو  توضید دهنده رشد متوسيط سياالنه  

ای از رشد شدت انرژی معلول عوامل دیگری بيوده  در شدت انرژی هستند و بخش عمده

( 1392انرژی ایيران(. قنبيری و همکياران )    درصدی مصرف 69/3است )با توجه به رشد 

 ،وری جزیيی وری انرژی در بخش کشاورزی ایران بيا شياخص بهيره   پس از محاسبه بهره

  1356-1386ی هيا  سيال طی  ARDLترین عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از الگوی  مهم
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سيتمزد  و نشان دادند که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دکرده بررسی 

هيای  کار )به ازای هر واحد انرژی(، قیمت واقعی فيراورده کار، متوسط نیرویواقعی نیروی

ميدت  وری انرژی در کوتياه مثبت بر بهره یتأثیر ،نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی

مثبيت و   تيأثیر متغیر سهم مصرف برق از کيل مصيرف انيرژی     ،اند و در بلندمدتداشته

عبيدلی و ایرانشياهی   ری انيرژی در بخيش کشياورزی داشيته اسيت.      وبر بهره یدارمعنی

 در فعيال  صينایع  تميام  در انيرژی  شيدت  بر بهبود مؤثر کلیدی عوامل بررسی ( با1393)

کيه  : دني کنهای تابلویی بیان ميی به روش داده 1385-1390ی ها سالطی  تهران بورس

 اولیه مواد و شدت ایهسرم شدت کار،نیروی شدت ثابت، هایییدارا شبه شدت متغیرهای

 مختلت صنایع در انرژی شدت بهبود متغیرها در این سطد به نسبت هانهاده این قیمت و

 صينایع  در را تولیيد  در انيرژی  تجهیيزات، سيهم   افيزایش  دارند و بیشتری کشور اهمیت

 هانهاده سایر جانشین ،انرژی نهاده که گرفتند نتیجه چنیناست. هم داده مختلت کاهش

 هيا نهياده  نسيبی  هيای قیمت تغییر با انرژی افزایش قیمت بنابراین است، صنایع لباغ در

 نياجی  گيردد.  انرژی بهبود شدت و انرژی جای به هانهاده سایر جانشینی موجب تواند می

 در صينعت  بخيش  انيرژی  کارایی و شدن صنعتی بین (، رابطه1394میدانی و همکاران )

خيود   الگيوی  با استفاده از 1360-1387زمانی  دوره در ساالنه هایداده بر اساس را ایران

 رابطيه  یيک  وجيود  و کردنيد  های توزیعی و الگوی تصحید خطا بيرآورد بازگشت با وقفه

 و منفيی  تيأثیر ن شد تأیید شد. در حالیکه صنعتی مدل متغیرهای بین بلندمدت تعادلی

 هير  ازای )به کار بتسن و سرمایه نسبت موجودی دارد، تأثیر انرژی کارایی بر داریمعنی

 نتوانسيته  انيرژی  قیميت نسيبی   اما است. دارمعنی و مثبت انرژی کارایی بر انرژی(  واحد

 سویییک  1هشیائو روش به علیت آزمون نتایج بگذارد. انرژی کارایی بر داریمعنی تأثیر

حقیقيت و همکياران    دهيد. انيرژی را نشيان ميی    کيارایی  بيه  شيدن  علّی از صنعتی رابطه

با  1381-1390یها سالاستان ایران را طی  28( کارایی انرژی بخش خانگی در 1393)

چنيین بيه بررسيی عواميل      استفاده از روش مرزی تصادفی مورد بررسی قرار دادند و هيم 

دهيد کيه   مؤثر بر مصرف انيرژی بخيش خيانگی در ایيران پرداختنيد. نتيایج نشيان ميی        

مترین کارایی انرژی بخش خانگی بین های ایالم، سیستان و بلوچستان و بوشهر ک استان

کشيش و نسيبت بيه     های کشور را دارند و مصرف انرژی نسبت به قیمت بسیار کماستان
 

 

1. Hsiao 
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سطد درامد سرانه خانوار و جمعیت باکشش است و بيا افيزایش انيدازه خيانوار، مصيرف      

 یابد.انرژی کاهش می

 

 تدوين الگو -4

های تولیدی جامعيه بيه   فعالیتهای مختلت اقتصادی، کل سازی بخشپس از همگن

هيای ميورد   بنيدی شيد. داده  چهار بخش کشاورزی، صنایع، خدمات و حمل و نقل دسته

 .گیرد میرا در بر 1391تا  1373ی ها سال ،بررسی
 بر اساس مباحث مطرح شده، مدل مورد استفاده به صورت زیر در نظر گرفته شد:

(12) EEit  =  f (VAit  ,  PEit , FDIit , (K L⁄ )it) 

هيای مربيوط بيه    اسيت. داده  tدر سيال   iبیانگر کارایی انرژی بخيش   EEitکه در آن 

کيه بيه    (1395کفایی و نژاد آقائیان وش )های مختلت از مطالعه کارایی انرژی در بخش

 VAitه شده اسيت.  ارائپیوست  1رد شده، اخذ و در جدول روش تابع مرزی تصادفی برآو

قیميت نسيبی    PEitو  tدر زميان   iبخيش   1383های ثابت سيال  به قیمتارزش افزوده 

قیمت نسبی انرژی )به ریال معادل هر بشيکه   .دهندرا نشان می tدر سال  iانرژی بخش 

-1-4آوردن آن به تفصیل در قسمت  دست بهمحاسبه و نحوه  محققان، توسط (خام نفت

است کيه در   tدر سال  iی بخش انباشت سرمایه مستقیم خارج FDIitشود. تشرید می 2

نیيز نسيبت    it(K/L)شيود.  به طور مفصيل نحيوه محاسيبه آن بیيان ميی      1-1-4 قسمت

و مبيین سياختار فنيی تولیيد      tدر سال  iکار شاغل در بخش موجودی سرمایه به نیروی

  بخشی است.

 

 بررسي عوامل مؤثر بر كارايي انرژی
یيک   عنوان بهنیازهای مصرفی خانوارها،  تأمینبیان شد، انرژی عالوه بر  طورکه همان

انيرژی بلکيه بير     یو قیمت آن، نه تنها بر میزان تقاضيا  مطرح استنهاده مهم تولید نیز 

انيدوز و  ی انيرژی هيا  فناوریگذاری در گیری کارگزاران اقتصادی نسبت به سرمایهتصمیم

دهد که با افزایش گذارد. مطالعات انجام شده نشان میمی تأثیرهزینه تولید محصول نیز 

اندوز )کيه  ی انرژیها فناوریگذاری در قیمت انرژی، کارگزاران اقتصادی به سمت سرمایه

کننيد. بير اسياس مطالعيات انجيام      شود( سوق پیدا میمنجر به افزایش کارایی انرژی می
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ن تمام عوامل مؤثر بر کارایی انرژی میااز بیان شد(،  3ها در بخش شده )که برخی از آن

اشياره کيرد؛   عواميل  ترین مهم عنوان بهعامل  4توان به می های اقتصادی،سطد بخش در

گذاری مستقیم خارجی، که اغلب نمادی از بهبود تکنولوژی در کشيورهای در  سرمایه -1

قیميت   -2حال توسعه و به بیانی سرریز تکنوليوژی از کشيورهای توسيعه یافتيه اسيت،      

جویی انرژی ای متداول در صرفهانرژی و دلیل یا انگیزههزینه استفاده از  عنوان بهانرژی، 

نسبت موجودی سرمایه به اشتغال، که نشان دهنده ساختار تولید و بيه بیيانی    -3است. 

کند و ار )با نیاز غیرمستقیم به انرژی( را مشخص میک به بر(اهمیت نسبی سرمایه )انرژی

زان نیاز به مصرف انرژی را نشيان  ارزش افزوده بخشی، که هم مقیاس تولید و هم می -4

 شود.گذاری این عوامل بررسی میتأثیردهد. در ادامه چگونگی می

 گذاری مستقیم خارجيسرمايه
استفاده از نهاده سرمایه در تمام فرآیندهای تولیدی، مستلزم استفاده از انرژی اسيت  

شيود.  آن استفاده میمکمل  عنوان بهتوان گفت که به نوعی در کنار نهاده سرمایه و و می

در نتیجه استفاده کمتر و کياراتر از نهياده انيرژی منيوط بيه بهبيود ابزارهيا و تجهیيزات         

کياراتر  از انيرژی  های تولیدی است. در واقع زمانی تولیدی )سرمایه مورد استفاده( بخش

، بيه  دفراهم نمایند که سایر عوامل تولید به ویژه انرژی این امکان را نموتوان استفاده می

هيای مهيم و   بیان دیگر بهبود کارایی انرژی نیازمند بهتر شدن نهاده سرمایه و یکی از راه

گذاری تواند از طریق واردات )سرمایهسریع آن، دستیابی به تجهیزات کاراتر است که می

تير در داخيل میسير    مستقیم خارجی( و یا با تحقیق و توسعه و تولید تجهیزات پیشرفته

یکی از عواميل ميؤثر بير کيارایی انيرژی را در       عنوان بهگذاری خارجی ایهشود. تلقی سرم

تيوان یافيت. چيون انباشيت     ( ميی 2013، )1مطالعات فراوانی از جمله الیوت و همکياران 

گذارد )انباشت سرمایه یک نهاده با دوام با می تأثیربر تولید  (گذارینه سرمایه)و سرمایه 

گذاری تنها بخش کيوچکی از آن اسيت( بنيابراین بيه     گذاری در طی زمان و سرمایهتأثیر

 عنوان بهگذاری مستقیم خارجی، از انباشت سرمایه مستقیم خارجی بخشی جای سرمایه

گذاری مستقیم خارجی پس از شود. چون سرمایهعامل مؤثر بر کارایی انرژی استفاده می

اوليین سيال ورود   به بعيد صيورت گرفتيه، بنيابراین میيزان آن در       1373انقالب از سال 

های ساالنه بعدی گذاریموجودی آن سال در نظر گرفته شد و با افزودن سرمایه عنوان به
 

 

1. Robert J.R. Elliott  et al 



  21 نشناسایی عوامل مؤثر بر کارایی انرژی بخشی در اقتصاد ایرا
 

 

ی هيا  سيال محاسبه شد(، موجودی سيرمایه   محققانو کسر نمودن استهالک )که توسط 

 آمد.  دست بهبعد 

 قیمت انرژی
کيی از عواميل   یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی و در نتیجيه ی 

شيود. بنيابراین بررسيی رونيد     های انرژی محسوب میمؤثر بر کارایی انرژی، قیمت حامل

باشد. یکی از مهمتيرین رویيدادها   های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار میقیمت حامل

 با اجيرای ، 1389هاست. در سال هدفمندی یارانه ، قانوندر زمینه قیمت انرژی در ایران

طوری  انرژی افزایش چشمگیری یافت. بههای قیمت حاملها، سازی یارانههدفمند قانون 

برابير، نفيت    2/21تيا    1/9برابر، نفت گياز   1/6برابر، نفت سفید  7تا  4که قیمت بنزین 

درصيد افيزایش    5/26برابر شدند و قیمت برق نیيز   3/1-5/3برابر و گازمایع  2/21کوره 

هيای مختليت شيامل    رژی ميورد اسيتفاده در بخيش   های انیافت )ترازنامه انرژی(. حامل

های نفتی )بنزین، نفت گاز، گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید(، گاز طبیعی و برق، فرآورده

سيازی  است. برای همگنهگیری آنسازی واحدهای اندازهاند پس نیازمند همگن ناهمگن

ستفاده شده اسيت. بيا   خام( ا انوا  انرژی از ضریب تبدیل آن )بر اساس معادل بشکه نفت

ها متفاوت است و بيا توجيه بيه مصيرف هير حاميل انيرژی        توجه به این که تعرفه بخش

 محققيان وزن( در هر بخش، شاخصی برای قیمت انرژی در هير بخيش توسيط     عنوان به)

سپس با استفاده از شاخص ضمنی ارزش افزوده هر بخش )قیميت محصيول    ،ساخته شد

یکيی از   عنيوان  بهنسبی برای آن بخش محاسبه شد و  هر بخش(، قیمت انرژی به صورت

عوامل مؤثر بر کارایی انرژی مورد استفاده قرار گرفت. در این زمینه به مطالعات فراوانيی  

توان اشياره کيرد. بررسيی قیميت نسيبی انيرژی نشيان        ( می2007از جمله هانگ و تو )

ثابت و یيا نزوليی   روندی  ،های مختلتدر بخش 1373-1391ی ها سال دهد که بین می

ها به صيورت جهشيی افيزایش یافتيه     با هدفمندی یارانه 1389داشته تا این که در سال 

 است.

 كار شاغلنسبت موجودی سرمايه به نیروی 
شاخصی بيرای سياختار    عنوان بهطور معمول از نسبت دو نهاده اصلی سرمایه و کار  به

هيای مختليت   این نسيبت در بخيش   شود و انتظار بر این است کهفنی تولید استفاده می
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 ،های کياربر د. در بخشمؤثر باشاقتصادی متفاوت باشد و این تفاوت بر کارایی انرژی نیز 

بير  های سرمایهاین نسبت کوچکتر و مصرف انرژی نیز کمتر است، در حالی که در بخش

ت این نسبت بزرگتر و مصرف انرژی نیز بیشتر است. در واقع سيرمایه و انيرژی بيه صيور    

اند. بيه بیيان بهتير    کار شدهکنند و گویی همراه با هم جانشین نیرویمکمل هم عمل می

تواند در تولید کاال و خدمات چندان مفید باشد، زیرا برای انباشت سرمایه به تنهایی نمی

کيار  زمان از انرژی است. وقتی نسبت سرمایه بيه نیيروی  گذاری نیازمند استفاده همتأثیر

صرف انرژی زیاد و در نتیجه طبق تعریت، بسیار محتمل است که کيارایی  افزایش یابد، م

 انرژی کاهش یابد.  

 ارزش افزوده 
گیيری  ارزش افزوده هر بخش نشان دهنده مقیاس تولید و مالک مناسبی برای اندازه

بخش است. با فرض این که عوامل دیگر مانند تکنوليوژی  آن درآمد حاصل از محصوالت 
شود. این افزایش تولید ، افزایش درآمد با افزایش مصرف انرژی همراه میبماندباقی ثابت 

هيای ناشيی از   و افزایش مصرف انرژی متناسب نیست و در ميواردی بيه سيبب ناکيارایی    
 ،مدیریت و یا سایر عوامل، افزایش مصرف شيدیدتر از افيزایش تولیيد اسيت و در نتیجيه     

توانيد بيه کيارایی    ارزش افزوده گرچه میافزایش  چنینهمیابد. کارایی انرژی کاهش می
شيود و بنيابراین هرگياه افيزایش     کل کمک کند، اما همواره کارایی انرژی هم زیياد نميی  

 کياهش د، کارایی انرژی هم بيه احتميال بسيیار زیياد     کاهش دهمقیاس تولید، کارایی را 
 ،ژی شيود د. گاهی اوقات ممکن است افزایش تولید باعث افزایش کارایی مصرف انریاب می

نهياده   عنوان بهمقیاس بروز کرده و افزایش تقاضای انرژی ناشی از های جویییعنی صرفه
. تقریبا تمام مطالعات مربوط به شناسایی عوامل ميؤثر  باشدتولید از افزایش تولید، کمتر 

 اند.بر کارایی این متغیر را لحاظ کرده
 

 برآورد الگو -5
هيای تيابلویی   پيردازیم. در داده پایایی متغیرهيا ميی   برای برآورد الگو، ابتدا به بررسی

های مختلفی ارائه شده که در این تحقیق از آزمون ایم، پسيران و شيین اسيتفاده    آزمون
 شود.  آورده می 1شود. نتایج حاصل از این آزمون برای متغیرهای الگو در جدول می
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 الگوبرای متغیرهای  ريشه واحدآزمون  حاصل از نتايج -1 جدول

درجه 
 پايايي

P  سطح  آزمونآماره  مقدار
 اوليا تفاضل 

 )در سطح يا با متغیر فرم تابع
 گیری( يكبار تفاضل

I (0) 0002/0 49814/3- و روند أبا عرض از مبد LEE 

I (1)  0001/0 82541/3- و روند أبا عرض از مبد D (K / L) 

I (1) 0017/0  93169/2- ندرو و أبا عرض از مبد D(LFDI) 

I (0) 0407/0  74275/1- روند و أبا عرض از مبد LPE 

I (1) 003/0 74409/2- با عرض از مبدأ D(LVA) 

 گیری متغیر است.نشان دهنده یکبار تفاضل هادر اول نام متغیر Dحرف 

 است. یبه صورت لگاریتم طبیع تعریت آن در اول نام متغیر نشان دهنده Lحرف 

 ی تحقیقها منبع: یافته

 

متغیرهای کيارایی انيرژی و   شود که: با مقایسه مقدار آماره با مقدار بحرانی نتیجه می

کيار،  ولی متغیرهای نسبت سيرمایه بيه نیيروی    ،قیمت نسبی انرژی در سطد پایا هستند

 شوند. گیری پایا میارزش افزوده و انباشت سرمایه مستقیم خارجی با یک بار تفاضل

فیشير، متغیرهيای ميورد اسيتفاده،      –آزمون همجمعی جوهانسيون  با توجه به نتایج 

 همجمع هستند. در نتیجه، رگرسیون برآورد شده کاذب نخواهد بود.

 

 های تابلويياثرات ثابت و تصادفي در داده
تيوان در جمليه ثابيت    های گروهی را میشود که تفاوتدر مدل اثرات ثابت فرض می

بیيانگر اثير    αiهول است که بایستی بيرآورد گيردد.   یک ضریب مج αiمنعکس نمود. هر 

گذارند، اما اثير ایين عواميل در    می تأثیر Yitتمامی عواملی است که به صورت مقطعی بر 

باشيد.  ام میiمشاهده برای گروه  Tشامل   Xiو  Yiطول زمان ثابت است. فرض کنید که 

 ر گروه متفاوت است.(: برای ه αآید )پس در این حالت معادله به صورت زیر درمی

(13  ) Yit =  βXit +  αi  +  εit 
αi)آزمون فرضیه  αiبرای آزمون معنادار بودن ضریب  = توان از ها میiبرای تمام  (0

باشيد. اگير   استفاده کرد. این فرضیه صيرفا در خصيوص یيک گيروه خياص ميی       tنسبت 

استفاده شود کيه   F، باید از آزمون بخواهیم اثرات گروهی را به صورت یکجا آزمون کنیم
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ميدنظر اسيت.    (هيا  αiدر این حالت، یکسان بودن یا متفاوت بودن اثرات گروهی )یعنيی  

                           :خواهد بود ها به صورت زیربدین ترتیب، فرضیه

(14) 
H0: α1  =  α2  =  … =  α

H1:   همه α ها برابر نیستند 
                                                     

شود و ليذا اثيرات ثابيت معنيادار     بدین معناست که فرضیه صفر رد می Fبزر  بودن 

های گروهی معنيادار اسيت. نتیجيه ایين     ها یکسان نیستند و به عبارتی تفاوت αiاست و 

 باشد.آزمون در این تحقیق بیانگر وجود اثرات ثابت می

( را برای مدل اثرات تصيادفی بير   LM(، آزمون ضریب الگرانژ )1980ان )براش و پاگ

 ارائيه صيورت زیير    کنند. فرضيیه اثيرات تصيادفی بيه    توصیه می OLSاساس پسماندهای 

 :شود می

(15) H0: σu
2 = 0

H1: σu
2 ≠ 0

             

ب بيودن ميدل   فرضیه صفر بیانگر نبود اثرات تصادفی است و ليذا بيه معنيی نامناسي    
تلفیقی و مناسب بودن مدل اثرات تصادفی است. رد فرضیه صفر به معنيی وجيود اثيرات    
تصادفی است. الزم به ذکر است که در این تحقیق به دلیل کم بيودن تعيداد مشياهدات    

( 1978باشيد. در آزميون هاسيمن )   پذیر نميی مقطعی، آزمون وجود اثرات تصادفی امکان
مبین وجود اثرات ثابت است. ایين   ،ات تصادفی و فرض مقابلفرض صفر بیانگر وجود اثر

آزمون نیز به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات مقطعی در این تحقیق، نتایج قابيل اتکيایی   
 کند.ارائه نمی

 
1روش 

GLS 

بایيد رگرسيیون را بيه روش    شود که ميی های فوق، آشکار میبا توجه به نتایج آزمون
های اقتصادی چهارگانه کشياورزی، صينایع، حميل و    بخش اثرات ثابت برآورد کرد. چون

تيوان واریيانس   رسد که نمینقل و خدمات دارای ماهیت متفاوت فنی هستند، به نظر می
های مختلت را همسان تلقی کرد و باید بيرای مشياهدات   جمالت اخالل مشاهدات بخش

ز طریيق روشيی   به بیان دیگير بایيد ا   ،وزنی خاص تعریت و سپس برآورد کرد ،هر بخش
شود استفاده می GLSهای تابلویی، زمانی از استفاده نمود. در مدل داده GLSموسوم به 

که واریانس ناهمسانی وجيود داشيته باشيد. در ایين تحقیيق بيه دلیيل وجيود واریيانس          

 

 

1. Generalized Least Squares 
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استفاده شده است. نتایج حاصيل از بيرآورد    Eviews8ناهمسانی، از این روش و نرم افزار 
 آمد: دست بهبه صورت زیر  GLSمدل به روش 

 
 GLSنتايج برآورد مدل به روش  -2 جدول

 مقدار t Pآماره  انحراف معیار ضریب  

C 24669/11 261053/0 08199/43 0/0 

Ln VA 692267/0- 01924/0 98129/35- 0/0 

Ln PE 234461/0 020641/0 35914/11 0/0 

Ln FDI 074671/0 004015/0 59579/18 0/0 

K/L 304136/1- 089523/0 56755/14- 0/0 

R
2 971658/0 

R̅2 970062/0 

 های تحقیق منبع: یافته

 

ها به حد کيافی بيزر  هسيتند و    شود که مقدار آمارهبا توجه به نتایج فوق معلوم می

 ند، پس:هست دارهمگی معنی یباضربه عبارتی گیرند، یعنی در ناحیه بحرانی قرار می

کيارایی انيرژی بخيش     ک درصد افيزایش در ارزش افيزوده بخيش،   الت( به ازای هر ی

رسد هرچه مقیياس  یابد. بنابراین گرچه به نظر میدرصد کاهش می 69/0طور متوسط  به

شد همواره  قبالً گفته طورکه همانتولید بیشتر شود باید کارایی انرژی افزایش یابد، ولی 

 با مشکالت نظيارتی و ميدیریتی رو   زیرا ممکن است تولید در مقیاس باال ،طور نیستاین

هيای ناشيی از   جيویی به رو شود و اتالف انرژی بروز کند. به بیان دیگير بيه جيای صيرفه    

چنین نتایج حاصل از بيرآورد نشيان   شود. همهای اضافی تحمیل میمقیاس تولید، هزینه

یی انيرژی  دهد که در کل اقتصاد ایران نیز افزایش مقیاس تولید منجر به افزایش کارامی

بلکه به طور نسبی مصرف انرژی زیاد شده یعنی با اتالف انيرژی هميراه اسيت.     ،شودنمی

یک نهاده تولید، جانشین عامل تولید سرمایه نیست بلکه مکمل  عنوان بهچنین انرژی هم

آن است، به عالوه کار نیز جانشین ضعیفی برای انرژی در برخيی ميوارد نيادر اسيت. بيه      

تيوان افيزایش در کيارایی انيرژی را     زایش ارزش افزوده به تنهيایی نميی  همین دلیل با اف

متصور بود. بلکه باید تکنولوژی تولید هم به طور مکميل بهبيود یابيد، تيا افيزایش ارزش      

افزوده در کنار سطد تکنولوژی باالتر، به بهبود کارایی انرژی منجر شيود. از طرفيی هيم    
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کنند( کم اسيت و در کوتياه  رژی استفاده میسرعت جانشینی تجهیزات تولیدی )که از ان

توانند جایگزین شوند. به بیان دیگر )جيایگزینی سيرمایه( هيم    مدت به طور معمول نمی

تير( و  هيای قبليی )ارزان  یا کنار گذاشتن سيرمایه  مستلزم تحمل هزینه سنگین فروختن

یجه افيزایش قیميت   تر( و در نتاندوزتر )گرانخریدن تجهیزات با تکنولوژی باالتر و انرژی

احتمال زیاد منجر به تغییر ساختار تولید شده و تغییير در   بهتمام شده محصول است و 

ها )با آموزش بیشتر و صيرف  های تولید چون کار و یا حداقل تغییر کیفیت آنسایر نهاده

تغییير کنيد   دالیيل  ی اسيت بير   تأکیيد سازد. این دو نکته تر( را ضروری میهزینه فراوان

 ات و بنابراین تکنولوژی تولید.تجهیز

دهد که به ازای هر یک درصد افزایش در قیمت نسيبی  چنین نتایج نشان میب( هم

یابد. )کشش قیمتی کارایی درصد افزایش می 23/0انرژی، کارایی انرژی به طور متوسط 

نکته فوق است که تولیدکنندگان بيه دشيواری ميی   این این خود مبین  کهاست.(  23/0

 های باالتر انرژی، تقاضای خود را به سرعت کاهش دهند.د هنگام مواجهه با قیمتتوانن

چه با ثابت بودن میزان تولید، انرژی بیشتری مصرف شيود، ناکيارایی اسيتفاده از     هر

تواند تولیدکنندگان را به سمت اسيتفاده از  شود. اما تغییر قیمت میانرژی نیز بیشتر می

گذاری قیميت بير کيارایی    تأثیردهد. بنابراین به طور معمول اندوز سوق تکنولوژی انرژی

 تيأثیر توانيد  مدت کمتر ميورد توجيه اسيت اميا در بلندميدت ميی      انرژی کند و در کوتاه

 د.  داشته باشسزایی  هب

پ( به ازای هر یک درصد افزایش در انباشت سرمایه مستقیم خارجی، کارایی انيرژی  

یابد. در واقع سيرمایه مسيتقیم خيارجی    یش میدرصد افزا 07/0به طور متوسط بیش از 

مثبتيی بير بهبيود     تيأثیر توانيد  بیانگر سرریز تکنولوژی به داخل اسيت و در نتیجيه ميی   

مستقیم خارجی در  گذاری چون سرمایه، اندوزی( تجهیزات داشته باشدتکنولوژی )انرژی

راین آشيکارا هير   شيود. بنياب  فناوری سرمایه منجر ميی  ارتقاءواقع نماد عاملی است که به 

های مختلت اقتصادی را به بهبود فنياوری  های تولیدی در بخشسیاستی که بتواند بنگاه

اندوز نمودن تولید خود ترغیب نماید، کارایی انرژی را بهبود ميی تولید و در نتیجه انرژی

 بخشد.

درصيد   3/1،کارایی انرژی به طور متوسيط  K/L ت( به ازای هر یک واحد افزایش در 

اول عجیب به نظر برسد و انتظار بسیاری  نگاهیابد. ممکن است این نتیجه در هش میکا
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برتر شدن ساختار تولید افزایش کيارایی انيرژی باشيد و در    یعنی سرمایه K/Lاز افزایش 

طيوری کيه بيه    گونه نیست. زیيرا هميان  نتیجه رابطه مثبت را صحید بدانند اما لزوما این

کييار، بييه معنييی اسييتفاده از  جييودی سييرمایه نسييبت بييهتفصييیل بیييان شييد، افييزایش مو

برداری از تجهیزاتی کيه  اندوزتر( و به بیان دیگر به مفهوم بهرههای برتر )انرژی تکنولوژی

ضمن حف  توان تولید خود به کار و نیز انرژی کمتری نیاز دارند، نیست. از طرف دیگير  

بيرداری از  ل ممکين نیسيت و بهيره   استفاده از سرمایه، بدون استفاده از انرژی به هر شک

( نیيز رابطيه بيین سيرمایه و     2014تجهیزات نیازمند صرف انرژی بیشتر است. آدتوتيو ) 

 ،در کشورهای صادرکننده نفت اوپک بررسی کرده اسيت  1972-2010انرژی را در دوره 

چنيین  دهد که انرژی و سرمایه مکميل هيم هسيتند. هيم    نتایج وی برای ایران نشان می

تولید ناشی از افزایش سرمایه به جای کار همواره آنقدر شدید نیست که افزایش افزایش 

بيه   K/Lمصرف انرژی را خنثی و کارایی انرژی را زیاد کند. الزم به ذکر است که افزایش 

میزان یک واحد، به مفهوم تغییری بسیار شدید و تقریبا غیر ممکن است. برای مثيال بيا   

ی مختلت مورد بررسی مشاهده ها سالبخش کشاورزی، در  نگاهی به ارقام این نسبت در

 19اسيت و در طيول ایين    075614/0تيا   03172/0شود که دامنه تغییرات آن بيین  می

یک صدم واحدی ایين   تأثیرتغییر کرده است. پس بهتر است که از  04389/0سال تنها 

د افيزایش در  نسبت بر کارایی انرژی صحبت شود. بدین ترتیب به ازای هر یک صدم واح

K/L  یابد.کاهش می013/0، کارایی انرژی به میزان 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

 گیرینتیجه

در این تحقیق کارایی نهاده تولید انرژی مورد بررسی قرار گرفتيه اسيت. ابتيدا تميام     

های اقتصادی ) تولیدی و خدماتی( کشور، بيه چهيار بخيش کشياورزی، صينایع،      فعالیت

ونقل تفکیک شدند. بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، عوامل مؤثر  خدمات و حمل

های تابلویی، اثر هر یک از متغیرها شناسایی و با استفاده از داده ،بر کارایی انرژی بخشی

هيای  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که: الت( افزایش قیمت حاميل 

، زیيرا تولیدکننيدگان بيه دشيواری     شيود بخشيی ميی  انرژی باعث افزایش کارایی انيرژی  

های باالتر انرژی، تقاضيای خيود را بيه سيرعت کياهش      توانند هنگام مواجهه با قیمت می
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انيدوز و در واقيع   های انيرژی زیرا کاهش تقاضای انرژی مستلزم استفاده از سرمایه ،دهند

کنيد.  نیز تحمیل ميی  هاهای فعلی است که هزینه سنگینی را بر بنگاهجایگزینی سرمایه

هر چه به مقدار مصرف انرژی با ثابت بودن میزان تولید، اضافه شود، به مفهوم آن اسيت  

های تولیدی به افزایش قیميت انيرژی   شود. گرچه بنگاهناکاراتر استفاده می ،که از انرژی

رود افيزایش  وليی در نهایيت انتظيار ميی     ،دهندمدت به کندی واکنش نشان میدر کوتاه

انيدوز سيوق دهيد.    مت انرژی، تولیدکنندگان را به سمت استفاده از تکنوليوژی انيرژی  قی

ميدت کمتير   گذاری قیمت بر کارایی انرژی کند و در کوتياه تأثیربنابراین به طور معمول 

 یی بگذارد. سزا به تأثیرتواند مورد توجه است اما در بلندمدت می

 ،شيود به افزایش کارایی انيرژی نميی   ب( در اقتصاد ایران افزایش مقیاس تولید منجر

یعنيی بيا اتيالف انيرژی هميراه اسيت.        یابد، افزایش میبلکه به طور نسبی مصرف انرژی 

یک نهاده تولید، قابلیت جانشینی ضعیفی بيرای نهياده سيرمایه     عنوان بهچنین انرژی  هم

بيه  دارد و بیشتر یک نهاده مکمل آن است. بيه هميین دلیيل بيا افيزایش ارزش افيزوده       

بلکه باید تکنوليوژی تولیيد هيم     ،توان افزایش در کارایی انرژی را متصور بودتنهایی نمی

طور مکمل بهبود یابد، تا افزایش ارزش افزوده در کنار تکنولوژی باال، به بهبود کيارایی   به

 انرژی منجر شود.

در مثبتی بر افزایش کارایی انيرژی بخشيی دارد.    تأثیرپ( سرریز تکنولوژی خارجی  

مستقیم خارجی که بیانگر سرریز تکنولوژی به داخل است  گذاری واقع از انباشت سرمایه

هيا  های تحقیق و توسعه بنگياه ی دولت نسبت به فعالیتها سیاستتوان جهت تنظیم  می

 دهد، استفاده کرد.اندوزی( تجهیزات را نشان می مثبت بهبود تکنولوژی )انرژی تأثیرکه 

هيای  ، مبین ساختار و یيا چگيونگی ترکیيب نهياده    کار به ایهت( نسبت موجودی سرم

هيای برتير   همواره بيه معنيی اسيتفاده از تکنوليوژی     ،تولید است و بر خالف تصور برخی

برداری از تجهیزاتی که ضيمن حفي  تيوان    اندوزتر( و به بیان دیگر به مفهوم بهره)انرژی

سيت. اسيتفاده از سيرمایه، بيدون     تولید خود به کار و نیز انرژی کمتيری نیياز دارنيد، نی   

بيرداری از تجهیيزات نیازمنيد صيرف     استفاده از انرژی به هر شکل ممکن نیست و بهيره 

 انرژی است.
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 پیشنهادات
هيای انيرژی   مثبت )ولی کم یا تيدریجی( افيزایش قیميت حاميل     تأثیربا توجه به  -1

ی هيا  سیاسيت اتخاذ  های مختلت،کارایی انرژی و جایگاه متفاوتی نهاده انرژی در بخشبر

 تواند در بلندمدت مفید واقع شود. می تبعیض قیمتی

انيدوز در افيزایش کيارایی    های جدید و پیشرفته انرژیبا توجه به نقش تکنولوژی -2

ها را به سمتی سيوق  ی مختلت تشویقی، بنگاهها سیاستتواند با اجرای انرژی، دولت می

هيای جدیيد و   بير خيود را بيا تکنوليوژی    ژیهای قدیمی و انير تر تکنولوژیدهد که سریع

های برخی از هزینه تأمینتواند از طریق چنین دولت میاندوز جایگزین نمایند. همانرژی

هيا )بيرای نوسيازی و تعيویض     ها و ارائه تسهیالت بيا سيود پيایین از طریيق بانيک     بنگاه

یزات کمک کنيد.  اندوز و جدید( به جایگزینی تجهتجهیزات فعلی خود با تجهیزات انرژی

از لحاظ زیسيت محیطيی نیيز     ودهد های تولید را کاهش میاین کار در بلندمدت هزینه

 مثبتی داشته باشد. تأثیرتواند می

تير  آسيان  ارداتبر طيرف کيردن موانيع موجيود در سير راه بهبيود تکنوليوژی )و        -3

ای ایهتجهیزات پیشرفته یا حمایت از تحقیيق و توسيعه داخليی( تولیيد تجهیيزات سيرم      

نمایيد. در  سطد کارایی انيرژی ميی   ارتقاءاندوز داخلی را افزایش و کمک شایانی به انرژی

این تحقیق، انباشت سرمایه مستقیم خارجی، بیانگر سرریز تکنوليوژی بيه داخيل کشيور     

هيای  انيدوز در بخيش  است، پس در واقع هر تصمیمی که منجر به ورود کاالهيای انيرژی  

فزایش کارایی انرژی را به دنبال خواهد داشت. در این مورد نیيز  مختلت اقتصادی گردد، ا

های تحقیق و توسعه، تسيهیل واردات کاالهيای   هزینه تأمینهای دولت در زمینه تصمیم

انيدوز و  ای انيرژی هيای واردات تجهیيزات سيرمایه   اندوز ) برای مثال کاهش تعرفيه انرژی

انيدوز  گيذاری مسيتقیم خيارجی انيرژی    ایهکاالهای مصرفی با کارایی انرژی باالتر( و سرم

 تواند مفید باشد.می
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 پیوست
 1373-1391ی ها سالهای مختلف اقتصادی انرژی در بخش كارايي -1 جدول

 میانگین خدمات حمل و نقل صنايع كشاورزی سال

1373 9754/0 8677/0 9942/0 2491/0 7723/0 

1374 9706/0 8606/0 9893/0 2437/0 7666/0 

1375 9668/0 8549/0 9856/0 2386/0 7619/0 

1376 9638/0 8501/0 9826/0 2386/0 7579/0 

1377 9614/0 8460/0 9803/0 2294/0 7545/0 

1378 9594/0 8425/0 9785/0 2251/0 7516/0 

1379 9578/0 8394/0 9770/0 2210/0 7489/0 

1380 9564/0 8366/0 9758/0 2169/0 7466/0 

1381 9553/0 8341/0 9749/0 2130/0 7444/0 

1382 9543/0 8318/0 9740/0 2092/0 7424/0 

1383 9534/0 8295/0 9733/0 2054/0 7404/0 

1384 9526/0 8274/0 9727/0 2016/0 7386/0 

1385 9518/0 8254/0 9722/0 1979/0 7368/0 

1386 9511/0 8233/0 9717/0 1943/0 7351/0 

1387 9507/0 8214/0 9712/0 1906/0 7334/0 

1388 9498/0 8194/0 9708/0 1871/0 7318/0 

1389 9491/0 8175/0 9704/0 1835/0 7301/0 

1390 9485/0 8155/0 9700/0 1800/0 7285/0 

1391 9479/0 8136/0 9696/0 1765/0 7269/0 

 (1395) کفایی و نژاد آقائیان وش
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Abstract 
Given energy’s crucial contribution to the production process and its scarcity, it 

is important to measure how efficiently it gets used in an economy.  sihT Tduts 
shiT dt Tduts rgrens reehchrgs hg theerergd TrcdteT te dir nesghsg 

rctgtis .gsiras  agriculture, industry, transportation and services, due to 

differences in technologies used in these sectors.  This research uses a panel data 

approach to identify the factors that impact sectoral energy efficieny, using data for 

the period 1994 to 2012. Our findings indicate that FDI and relative energy prices  

positively impact energy efficiency, while sectoral value added and capital-labor 

ratio have negative effects. 
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