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 سطوح در نیز و تولیدي هاي سیستم کارآیی دادن نشان براي خرد، سطوح در انرژي شدت معیار از استفاده

 . بر این اساس در پژوهش حاضر با بهاست متداول بسیار کشورها انرژي کارایی وضعیت مقایسۀ براي کالن

بنزین به قیمت اثر ي به بررسی و مقایسه جوسلیوس و الگوي تصحیح خطا-کارگیري همجمعی جوهانسن

پرداخته  1392-1359ي  ی دورهدر ایران و ترکیه ط بر شدت انرژي همراه سایر متغیرهاي کالن اقتصادي

دهد قیمت بنزین در دو کشور اثري منفی بر شدت مصرف انرژي  می نشان الگو برآورد نتایج شده است.

مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت  داشته به نحوي که در کوتاه

بلندمدت بر شدت انرژي دو کشور با تاثیري مصرف انرژي منجر شده است. تکنولوژي با وجود آنکه در 
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  . مقدمه1

اولیه انرژي، به منزله یکی از عوامل مهم تولید، در کنار عواملی چون کار، سرمایه و مواد 

کند. به رغم گسترش روزافزون تقاضاي  نقش مهمی در حیات اقتصادي کشورها ایفا می

هاي فسیلی و نفت معطوف مانده و رغبت  انرژي در جهان، همچنان توجه به سمت انرژي

به دلیل هزینه تولید باال و خطرهاي احتمالی که  - هاي جایگزین چندانی به استفاده از انرژي

شود. کمیابی  دیده نمی - اي، وجود دارد انواع انرژي، مانند انرژي هستهدر مصرف برخی از 

مدت و بلندمدت  هاي فسیلی، از سوي دیگر ضرورت بکارگیري راهکارهاي میان سوخت

هاي استراتژیک  سازد. یکی از شاخص سازي مصرف انرژي خاطر نشان می را به منظور بهینه

یافته براي بررسی افزایش  هاي توسعهاست؛ این شاخص امروزه در کشور 1شدت انرژي

کارایی انرژي هم از نظر کاهش وابستگی به خارج و هم از نظر کنترل تبعات آب و هوایی 

). برآورد شدت انرژي 2008، 2شود (بومان مصرف باالي انرژي در داخل استفاده می

نرژي به منزله تواند به کشورها، به ویژه کشورهاي تولیدکننده نفت، مثل ایران، که به ا می

شود، در  کاالي مصرفی، نهاده تولیدي و بزرگترین منبع درآمد ارزي کشور نگریسته می

ریزي بهتر به لحاظ سیاسی  تر مصرف انرژي و نیز برنامه هاي دقیق بینی جهت دستیابی به پیش

 صورت به که است انرژي قیمت شوك از ناشی انرژي، بحرانو اقتصادي یاري رساند. 

 انرژي تقاضاي و مصرف سو یک از انرژي قیمت. کند می تجلی انرژي قیمت رد افزایش

 این از و داده قرار تأثیر تحت را اقتصادي رشد و داخلی ناخالص تولید دیگر سوي از و

 بر عالوه دانیم می که همانطور زیرا گردد. می انرژي شدت تحوالت سبب رهگذر

 موضوعات در تولید مهم عوامل از یکی نعنوا به نیز انرژي سرمایه، و کار هاي نهاده

برآیند  عنوان به اقتصادي توسعه و رشد در اي ویژه جایگاه و بوده مطرح کالن اقتصاد

. یارانه انرژي در جهان با اهدافی باشد می دارا جامعه یک اقتصادي هاي فعالیت تمام

حمایت  همچون حمایت از خانوارهاي کم درآمد، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژي و

ترین  شوند. یکی از رایج هاي گوناگونی اعمال می تولید داخلی برقرار و به صورت

 

1. Energy Intensity  
2. Baumann (2008), p.7 
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تر از قیمت بازار آزاد است. تجربه کشورهاي  هاي آن تعیین قیمت انرژي، پایین شیوه

ها ابزار  دهد که معموالً این شکل از یارانه هاي اقتصادي نشان می مختلف جهان و نظریه

بی به اهداف مورد نظر نبوده و حتی مشکالت بیشتري را همچون افزایش مناسبی براي دستیا

مصرف و اتالف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي، عدم توازن بودجه دولت و تراز 

هاي  هاي پردرآمد، جلوگیري از توسعه طرح تجاري انرژي، بازتوزیع منابع به نفع گروه

هاي با بازده پایین انرژي، کاهش  ري فناوريپذیر، تولید و یا بکارگی هاي تجدید انرژي

گذاري براي مصرف بهینه انرژي و کاهش بازده اقتصادي سایر عوامل تولید نظیر  سرمایه

کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش  سرمایه و کار در مقایسه با انرژي، ایجاد می

و ترکیه؛ و تحلیل اثر ي تطبیقی شدت انرژي در دو کشور ایران  حاضر بررسی و مقایسه

عوامل مهم مانند قیمت بنزین بر آن است. در این راستا با توجه به عامل یاد شده در پی 

پاسخگویی به دو سوال مهم است. نخست آنکه، آیا اساساً تفاوتی در عالمت اثرپذیري 

شدت انرژي از قیمت بنزین(به عنوان شاخص قیمت انرژي) در دو اقتصاد ترکیه و ایران 

جود دارد؟ و دوم، آنکه در صورت مشابهت در نوع اثرپذیري، آیا تأثیر افزایش قیمت و

بنزین بر شدت انرژي در اقتصاد ایران کمتر از اقتصاد ترکیه است یا خیر؟  بر این اساس 

ي حاضر در شش بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه و در بخش دوم، به ادبیات  مطالعه

ها با تأکید بر  هش حاضر پرداخته شده است. توصیف دادهنظري و تجربی در خصوص پژو

بررسی روند مصرف انرژي در اقتصاد ایران و ترکیه در بخش سوم و تصریح مدل در 

بخش چهارم مطرح شده است. در ادامه برآورد الگو در بخش پنجم انجام گرفته است. در 

  د.گیري و ارائه پیشنهادات اختصاص دار نهایت بخش ششم به نتیجه

  

  . ادبیات پژوهش2

  . مبانی نظري1- 2

 به و است انرژي مصرف شدت و نحوه نشانگر که اقتصادي مهم هاي شاخص از یکی

 انرژي شدت. باشد می انرژي شدت دهد، می نشان را هرکشور در بري انرژي میزان عبارتی
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 هاي سال در انرژي مصرف کارآیی تغییر روند به توان می آن توسط که است شاخصی

 برحسب( انرژي مصرف مقدار از است عبارت بري انرژي یا انرژي شدت. برد پی ختلفم

  ).دالر میلیارد حسب بر( داخلی ناخالص تولید به) خام نفت معادل میلیون

 کشور و یافته توسعه کشور(کشور هر اقتصادي ساختار به بسته انرژي شدت تغییر میزان

 بهبود حاصل انرژي، شدت کاهش یافته سعهتو کشورهاي در. است متفاوت)  توسعه درحال

 تبعیت به خصوصی کنندگان مصرف و تولیدي واحدهاي مدیریت که است فنی هاي سیستم

 بدان تولید عوامل و منابع از معتدل برداري بهره جهت در عقالئی منش و اقتصادي منطق از

 شدت افته،ی توسعه کشورهاي در انرژي عقالئی مصرف دیگر بعبارت. اند ورزیده همت

 کشورهاي در انرژي شدت نزولی روند بعد به 1960 دهه از. دارد دنبال به را بهینه انرژي

 هاي سیاست اجراي با و شده بیشتر آن سرعت انرژي هاي بحران از پس و آغاز صنعتی

 هر براي الزم انرژي مقدار انرژي، منابع ذخائر مصرف در جویی صرفه و صحیح مدیریت

 طی کشورها این در انرژي شدت کاهش دیگر دالئل از. است یافته کاهش تولید واحد

 پیشرفت با کلی بطور. باشد می فنی و تکنولوژیکی پیشرفت میالدي، 2000 تا 1973 دوره

  .یابد می کاهش انرژي شدت یافتگی، توسعه درجه افزایش و اقتصادي

 ساختار تغییر یا انرژي مصرف کارآیی در تغییر از ناشی تواند می انرژي شدت تحوالت

 باال انرژي مصرف کارآیی و باشد ثابت داخلی ناخالص تولید حجم چنانچه باشد. اقتصاد

 تولید و اقتصاد ساختار در تغییر دیگر سوي از. یابد می کاهش انرژي شدت آنگاه رود،

 عامل دو تأثیر تحت انرژي شدت دیگر بعبارت. گردد انرژي شدت در تغییر باعث تواند می

 یعنی: تولید، میزان دیگري و انرژي مصرف یکی شود می واقع

�� = �(��, ���)  

 ناخالص تولید ���و  انرژي (تقاضاي) رفمص ��، شدت انرژي ��که در آن 

 را تولید میزان و انرژي مصرف حجم که عاملی مهمترین دیگر، سوي باشد. از داخلی می

 بسیار انرژي هاي بحران در موضوع این و است نرژيا قیمت دهد، می قرار قاطع تأثیر تحت

 است ضروري انرژي شدت به مربوط نظري مبانی بهتر تبیین جهت لذا. است بوده مشهود

 هاي بخش سهم و تولیدکننده قیمت شاخص تکنولوژي، انرژي، قیمت افزایش آثار
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ر بر شدت از عوامل مهم اثرگذا یموجود یک نظري مبانی براساس .شود بررسی اقتصادي

 قیمت بودن ثابت فرض (با انرژي قیمت انرژي، قیمت انرژي است. به نحوي که با افزایش

 مصرف انرژي و به تبع آن شدت انرژي کاهشانتظار بر آن است که  عوامل تولید) سایر

 از یکی اگر قیمت هاي انرژي، حامل مجموعه البته توجه به این نکته مهم است که در یابد.

 اثر از مقداري باشد؛ آنگاه ها حامل سایر از بیش آن افزایش یا یابد و ایشافز ها حامل

 این میزان شد و خواهد جبران ها حامل سایر جانشینی بدلیل حامل، این قیمت افزایش

 جانشین بتوانند ها حامل سایر حد چه تا تکنیکی نظر از که دارد امر این به بستگی جانشینی

 باعث سو از یک قیمت افزایش بنابراین باشد. چقدر یلتعد این زمان مدت و شوند آن

 مدت کوتاه در دیگر سوي از و شد خواهد آن جاي به زا انرژي هاي حامل سایر جانشینی

 بلندمدت داد. در خواهد کاهش را تولید میزان و گشته تولید هاي هزینه افزایش منجر به

 داشت. خواهد ها حامل و ها ادهنه سایر جایگزینی توان به بستگی ها هزینه افزایش نیز

 به اقدام تولیدکنندگان و کنندگان مصرف باشد داشته وجود جایگزینی قابلیت چنانچه

 انرژي منابع براي تقاضا صورت این در نمایند. می رقیب انرژي منابع نمودن جایگزین

 ازارب در بیشتر عرضه جهت رقیب منابع تولید هزینه آن دنبال به و یافته افزایش رقیب

  یابد. می افزایش

 سطح چه هر که عامل اثرگذار دیگر بر شدت انرژي، سطح تکنولوژي است. به طوري

 تولید (مثالً یک واحد) نیاز معین مقدار تولید براي باشد، باالتر کل وري بهره یا تکنولوژي

 پایین انرژي شدت بنابراین و است تولیدي از جمله نهاده انرژي کمتري هاي نهاده به

 بر ي انرژ وسایل در انرژي کارآیی افزایش امکان تکنولوژي پیشرفت همچنین بود. واهدخ

 از گیري بهره ونقل، حمل الگوهاي بهتر و ها روش با بکارگیري و کرده فراهم را

 کل انرژي شدت در نتیجه کاهش در  نمابد و تسهیل می را انبوه ترانزیت هاي ظرفیت

 سایر قیمت چه هر دیگر سوي از ).2008، 1مشیديداشت (ج خواهد دنبال به را کشور

 اي نهاده نسبی طور به انرژي دیگر عبارت به و باشد باالتر انرژي، ي نهاده به ها نسبت نهاده

 

1. Jamshidi, (2008), p.20 
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 بود. خواهد بیشتر ها نهاده سایر جاي به انرژي ي نهاده جایگزینی به تمایل باشد، تر ارزان

 کم و جدید تجهیزات خرید به را انرژي مصرف افزایش تولیدکنندگان، مثال براي

 کشورهاي دهد که می مطالعه روند توسعه کشورها نشان داد. خواهند مصرف ترجیح

 و کشاورزي بخش تر پایین سهم و خدمات بخش باالتر سهم با طی زمان، یافته توسعه

 در خدمات بخش ي افزوده ارزش سهم دیگر، عبارت به شوند. روبرو می صنعت

 در صنعت و کشاورزي هاي بخش سهم از و یافته افزایش مرتب افتهی توسعه کشورهاي

 مهم هاي ویژگی از اگرچه خود ساختاري تغییرات شود. این می کاسته اقتصاد

 ارزیابی مورد توسعه، ي روند مالحظه براي عنو ان معیاري به تواند می و بوده یافتگی توسعه

 صنعت و کشاورزي هاي بخش به بتنس خدمات بخش که با توجه به این گیرد؛ ولی قرار

 مسیر در کشورها حرکت با همراه که است بر آن انتظار کند لذا می مصرف کمتري انرژي

 شود. کاسته اقتصاد در انرژي شدت از توسعه،

  تجربی. ادبیات 2- 2

توان به  می اند، پرداخته انرژي شدت بر مؤثر عوامل بررسی به که تجربی مطالعات میان از

ي اثر منفی نسبت  ) اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان دهنده2008(1لیو و هاني  مطالعه

(به عنوان  به تولید ناخالص داخلی خارجی تجارت نسبت و کار نیروي به سرمایه موجودي

نشان  مطالعه این همچنین. باشد می چین کشور در انرژي شدت بر تکنولوژي)شاخص 

هاي تولید)  سایر نهاده قیمت براي معیاري عنوان تولیدکننده (به دهد که شاخص قیمت می

 چین، کشور براي دیگري ي مطالعه دارد. در کشور این در انرژي شدت اثري مثبت بر

ها و  اند که قیمت انرژي اثري منفی و قیمت سایر نهاده داده ) نشان2005( 2و پلسنک شی

) در 2008(3رد. وینگدا کشور این در انرژي شدت بر مثبت تولید ناخالص داخلی اثري

 کنندهتعیین گیرد که افزایش قیمت انرژي نقشینتیجه می هي خود براي ایاالت متحد مطالعه

است.  بوده نوآوري ناچیز اثر که حالی در داشته، کشور این انرژي شدت کاهش در

 

1. Liu and Han (2008), p.716 
2. Shi and Polenske (2006), p. 
3. Wing (2008), p.21 
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 انرژي قیمت ) حاکی از اثر منفی2008(1متکالف ایی دیگر براي ایالت متحده توسط مطالعه

اي بین کشوري به  )، در مطالعه2006(2درآمد سرانه بر شدت انرژي است. کولمثبت  اثر و

 افزایش با گیرد که می و نتیجه پرداختهي باز بودن تجاري بر شدت انرژي  بررسی اثر درجه

ي اثر  ي وي نشان دهنده یابد. همچنین مطالعه نیز افزایش می انرژي شدت خارجی، تجارت

و نسبت موجودي سرمایه به نیروي کار بر شدت انرژي است. هانگ و سرانه مثبت درآمد 

 و ردىي خود براي اقتصاد چین به نتایجی مشابه دست یافتند.  ) نیز در مطالعه2007(3تو

 هند، در تولیدى هاى فعالیت در آن مصرف و انرژى شدت رفتار تحلیل )، به2010( 4رى

 بیشترین که داد نشان نتایج رداختند.پ 2005- 1992 دوره در کل تجزیه روش اساس بر 

 در واقعى بهبود تا گیرد مى نشأت ساختارى اثر از فقط انرژى، شدت در کاهش میزان

) با محاسبه یارانه انرژي 2011(5ایی دیگر براي اقتصاد چین لین و جینگ در مطالعه کارایى.

هاي  ایش قیمتها و افز و تأثیر آن بر اصالحات انرژي نشان دادند که کاهش یارانه

هاي انرژي منجر به کاهش شدت انرژي در این کشور شده است. ویت و  حامل

کشور  40ي خود به بررسی تأثیر تکنولوژي بر شدت انرژي در  ) در مطالعه2014(6همکاران

پیشرفته دنیا پرداختند و دریافتند که در اکثر کشورها افزایش تکنولوژي منجر به کاهش 

  شدت انرژي شده است.

 تولید و انرژي قیمت تأثیرات بررسی به پژوهشی در )،1382همکاران( و عمادزاده

 1965- 1966هاي  طی سال OECDعضو  کشورهاي در انرژي شدت بر داخلی ناخالص

 ناخالص تولید و قیمت با انرژي شدت تقارن عدم و تقارن ي رابطه و  میالدي پرداخته

 دنبال به تنها نه دهد که می نشان مطالعهن ای نتایج دادند. قرار تحلیل مورد را داخلی

 یادشده متغیرهاي که زمانی حتی بلکه داخلی، ناخالص تولید و انرژي قیمت افزایش

 هاي ن بحرا که است معنی بدان این و است یافته کاهش نیز انرژي شدت اند، یافته کاهش

 

1. Metcalf (2008), p.1 
2. Cole (2006), p.108 
3. Hang and Tu (2007), p.2978 
4. Reddy & Ray (2010), p.35 
5. Lin, B. and Jiang, Z. (2011) 
6. Voigt, S. et al. (2014), p.47 
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 و وري بهره زایشاف در که است شده نوینی صنعتی انقالب بسترساز هفتاد، ي دهه انرژي

 بررسی ي بین کشوري، به )، در مطالعه1387سیف(. است شده متجلی مصرف سازي بهینه

 نشان مطالعه این است. نتایج پرداخته مختلف کشورهاي در انرژي شدت بر مؤثر عوامل

 رازینی باشد. می انرژي شدت بر کشورها مساحت و ساختاري تغییرات مثبت اثر ي دهنده

 بر ها یارانه هدفمند کردن طرح اجراي آثار بررسی به تحقیقی )، در1388(دیلمی صبوري و

دوره  طی مصرف آن بر بنزین قیمت تغییر اثر تحقیق در. پرداختند ایران در بنزین مصرف

 نتایج. است گرفته بررسی قرار مورد خودرگرسیون برداري روش از استفاده با 1350- 1387

 قیمت تغییر بنزین بدلیل مصرف که دهد می نشان آنیالعمل  عکس توابع از آمده به دست

 زمان کوتاهی مدت سپس در و داشته کاهش ضعیفی بسیار به صورت ابتدا فرآورده، این

 داخلی بدون ناخالص تولید و خودرو نظیر تعداد متغیرهایی همچنین. یافت خواهد افزایش

) به بررسی و 1389اران(بهبودى و همک .دارد ایران در بنزین مصرف بر مثبت اثري نفت

 1347- 1385زمانى  دوره در ایران در انرژى شدت تغییرات بر مؤثر مهم عوامل شناسایى

 آن قیمت انرژى، شدت بر تأثیرگذار بسیار عوامل گیرند که یکی از پرداخته و نتیجه می

ه زاد انرژى دارد. آرمن و تقی  قیمت نسبت به انرژى باالي شدت حساسیت بوده و نشان از

هاي ترکیبی تاثیر قیمت انرژي، تولید ناخالص داخلی و  )، با استفاده از روش داده1392(

مورد بررسی قرار دادند. نتایج  1374-1389هاي  تکنولوژي بر شدت انرژي طی سال

پژوهش داللت بر آن دارد که قیمت انرژي و سطح تکنولوژي ، رابطه معکوس با شدت 

رف انرژي(رشد مصرف انرژي) کمتر از شتاب افزایش انرژي دارند و شتاب افزایش مص

ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر داللت بر افزایش کارائی مصرف انرژي 

هاي  )، با استفاده از روش داده1394در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. اقبالی و همکاران (

قیمت انرژي (نفت)، تولید ، به بررسی تاثیر متغیرهاي 2009-1985هاي  پانل طی سال

هاي نفتی و غیرنفتی پرداختند و  وري در شماري از کشور ناخالص داخلی، نرخ ارز و بهره

نتایج آن حاکی از آن است که در کشورهاي نفتی و غیرنفتی متغیر تولید ناخالص داخلی و 

  قیمت انرژي رابطه منفی با شدت انرژي دارد.
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  ایران و ترکیه در روند شدت مصرف انرژي . بررسی3

اگرچه مصرف انرژي در ایران در ارتباط با وضعیت اقتصادي و سطح تولید ناخالص داخلی 

است اما روند رشد مصرف آن چندان با روند رشد تولید ناخالص داخلی مطابق نیست. بر این 

شود که با توجه به مقدار  اساس جهت تحلیل بهتر از موضوع، شاخص شدت انرژي مطرح می

هاي مهم تعیینی و تبیینیِ تناسب در رشد مصرف و رشد  د آن در طول زمان، از شاخصو رون

که مقدار این شاخص در هر زمان بیانگر این نکته است  طوري تولید ناخالص داخلی است به

که به ازاي هر واحد ارزش افزوده ایجاد شده در کشور، چه میزان انرژي به مصرف رسیده 

وري  ص در طول زمان در حال کاهش باشد، نشان از افزایش بهرهاست. اگر میزان این شاخ

تر در این زمینه، متوسط شدت انرژي و رشد آن در  انرژي در اقتصاد دارد. براي تحلیل دقیق

هاي  هاي توسعه اول تا پنجم طی سال ي جنگ تحمیلی و برنامه اقتصاد ایران با توجه به دوره

رش شده است. براساس محاسبات در این جدول، ) گزا1محاسبه و در جدول( 1359-1392

در برنامه اول  1/553در دوران جنگ تحمیلی به رقم  415متوسط شدت انرژي کشور از رقم 

ساله جنگ و برنامه اول توسعه  8توسعه افزایش یافته است. این تغییر شدت انرژي طی دوره 

تحمیلی بسیار باال بوده دهد که رشد متوسط شدت انرژي در دوره جنگ  اقتصادي نشان می

هاي جنگ تحمیلی نسبت به  وري انرژي در سال است. این امر بیانگر آن است که بهره

انرژي از برنامه دوم به سوم با   هاي برنامه اول توسعه به شدت پایین بوده است. شدت سال

هش کاهش یافته است. همچنین این کا 4/630به  9/638کاهش همراه بوده است و از متوسط 

) با کاهش همراه 3/659) به برنامه پنجم (با رقم متوسط 669از برنامه چهارم (با رقم متوسط 

درصد بوده  7/5ساله جنگ تحمیلی معادل  8بوده است. متوسط رشد شدت انرژي در دوران 

و پس از آن از ابتداي برنامه اول به تدریج روند کاهشی را تجربه کرد. در برنامه پنجم توسعه 

درصد، در کمترین سطح طی دوره مورد بررسی قرار  64/0سیدن به مقدار متوسط منفی با ر

ها و تعدیل  توان گفت اگرچه مصرف انرژي همراه با افزایش قیمت گرفت. بر این اساس می

هاي توسعه کاهش نیافته است؛ اما روند فزاینده آن تعدیل شده است. به عبارتی  آنها در برنامه

  نرخ رشد شدت انرژي حاکی اثر مثبت سیاست تعدیل قیمت است. دیگر این کاهش در
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  1392- 1359هاي  . متوسط میزان شدت انرژي و رشد آن در ایران طی سال1جدول 

  دوران جنگ  

  تحمیلی

  برنامه

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

  متوسط شدت انرژي

  نفت خام به میلیون دالر)  (تن معادل
0/415  1/553  9/638  4/630  0/669  3/659  

  - 64/0  6/2  - 70/0  1/2  0/2  7/5  متوسط رشد شدت انرژي (درصد)

  المللی انرژي هاي دریافتی از بانک جهانی و آژانس بین منبع: محاسبات تحقیق براساس داده

 1980هاي  زیردوره طی سال 4) بطور مشابه براي اقتصاد ترکیه در 1محاسبات جدول (  

شده است. محاسبات حاکی از آن است که شدت  ) گزارش2انجام و در جدول ( 2013تا 

طی  8/145به رقم  1989- 1980ي  طی دوره 7/154انرژي در ترکیه بطور متوسط از رقم 

وري انرژي در  کاهش یافته است. این امر بیانگر آن است که بهره 1999- 1990ي  دوره

توجهی داشته است افزایش قابل  80ي  میالدي  نسبت به به دهه 90ي  اقتصاد ترکیه طی دهه

میالدي و  90میالدي و  80هاي  که منفی بودن متوسط شدت انرژي طی دهه به نحوي

افزایش اندازه آن (البته بصورت قدرمطلق) مؤید این نتیجه و رخداد مطلوب در اقتصاد 

ي سوم به چهارم نیز این روند نزولی در متوسط شدت  ترکیه است. در حرکت از دوره

) به 2000- 2009(در  7/142که متوسط شدت انرژي از رقم  ود. بطوريش انرژي تکرار می

ها رسیده است. بر  ترین حد طی دوره ) کاهش یافته و به کم2010- 2013(در  8/145رقم 

توان اظهار داشت که در اقتصاد ترکیه مصرف همراه با افزایش قیمت و  این اساس می

رسی کاهش یافته و حاکی از اثر مثبت هاي مورد بر اجراي آزادسازي قیمت انرژي در دهه

  هاي آزادسازي قیمت انرژي در این کشور است.  اجراي سیاست

  2013-1980هاي . متوسط میزان شدت انرژي و رشد آن در ترکیه طی سال2جدول

  ي زمانیدوره  

89-1980  99-1990  2009 -2000  2013 -2010  

  متوسط شدت انرژي

  ر)نفت خام به میلیون دال  (تن معادل
7/154 8/145  7/142  9/137 

  15/0  002/0  - 87/0  - 26/0  متوسط رشد شدت انرژي (درصد)

  المللی انرژي هاي دریافتی از بانک جهانی و آژانس بین منبع: محاسبات تحقیق براساس داده
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با استفاده از  در دو کشور،  انرژي  از وضعیت تر روشن يداشتن تصویر براي در ادامه  

و سپس شدت انرژي   )1 (نمودار مصرف انرژي ساالنه روند  بررسی  به  ابتدانمودار 

 يروند براي ایران مصرف انرژي طی دوره مورد بررسی) پرداخته شده است. 2(نمودار

 9/161 به 1980در سـال  واحد (میلیون تن معادل نفت خام) 7/27 صعودي داشته و از میزان

درصـدي  484دهنده متوسط رشد  نشانن افزایش . ایافزایش یافته است 2013  سال  درواحد 

مصرف انرژي ترکیه نیز به مانند ایران در دوره مورد بررسی داراي روند صعودي  اسـت.

افزایش  2013واحد در سال  9/92به 1980واحد در سال  3/26است بطوري که از میزان 

ه بین دو کشور درصدي است. در مقام مقایس 253یافته است که نشان دهنده متوسط رشد 

مشهود است نه تنها سطح مصرف انرژي در ترکیه به مراتب کمتر از ایران است؛ بلکه از 

 تري قرار دارد. ي پایین حیث نرخ رشد نیز در اندازه

   2013-1980هاي  . مصرف انرژي در اقتصاد ایران و ترکیه طی سال1نمودار

 ) خـام  نـفت  معادل (واحد: میلیون تن

  
  المللی انرژيهاي دریافتی از آژانس بین ات تحقیق براساس دادهمنبع:محاسب

 شدت انرژي دهد که اگرچه نشان میبراي اقتصاد ایران  اتمحاسب) 2با توجه به نمودار(  

داشت صعودي  يروند اما عموماًاست   مواجه شده هایی کاهشبا هایی  در معدود سال

(با  2009هاي  مربوط به سالبه ترتیب   دوره  شدت انرژي طی اینو کمترین بیشترین  .است
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با توجه به وجود روندي صعودي در شدت  .است) 3/4(با رقم  1983 و )واحد 3/9رقم 

ها روندي کاهشی را  مصرف انرژي ایران، اقتصاد ترکیه روندي ثابت و حتی در برخی سال

شود که در  ) مشاهده می2تجربه کرده است. بر این اساس با توجه به اطالعات نمودار (

محاسبه شدت انرژي بر مبناي قدرت خرید، که برخی از مشکالت ناشی از محاسبه نرخ ارز 

ها و خدمات،  را نیز ندارد، اقتصاد ایران از لحاظ مصرف انرژي به منظور تولید کاال

شود. لذا  وضعیت مطلوبی نداشته و جزء کشورهاي با شدت انرژي بسیار باال محسوب می

انرژي در کشور در مقایسه با ترکیه در سطح بسیار باالتر قرار داشته که متاسفانه شدت 

هاي جهانی نیز مؤید این مطلب  حاکی از وضعیت نامطلوب کشور در این حوزه است. داده

 طور به جهان سطح در، 2009هاي ترازنامه انرژي در سال  است چنانچه مطابق با گزارش

 خام نفت معادل تن 118.4حدود  افزوده شارز دالر یک میلیون تولید براي متوسط

 برابر از دو به بیش رقم است و این درحالی است که در ایران این شده مصرف انرژي

  ).1389است (ترازنامه انرژي 

 
   2013-1980هاي  . شاخص شدت مصرف انرژي در اقتصاد ایران و ترکیه طی سال2نمودار

  )دالر میلیونبه  خام نفت معادل تن(واحد: 

  
  المللی انرژي هاي دریافتی از آژانس بین منبع:محاسبات تحقیق براساس داده
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توان گفت که  در پاسخ به چرایی رفتار و روند حرکتی این شاخص در اقتصاد ایران می  

 واحد یک ایجاد براي انرژي مصرف سرانه سبب شده است تا انرژي قیمت بودن ارزان

 نفت، جهانی قیمت افزایش باشد. همچنین با اشتهد افزایشی روندي ناخالص داخلی، تولید

 صنایع برخی در اقتصادي و صرفه کارایی عدم موجب و شده تر وخیم مذکور وضعیت

ي  ) و مرور روند حرکتی شدت انرژي بر اساس سه دهه2شود. با توجه به نمودار ( کشور

ه دهه در طول س  (به بعد)، مشخص است که مقدار این شاخص 2000و  1990، 1980

به حداقل  2003گذشته با نوساناتی همراه بوده است. به نحوي که مقدار شاخص در سال 

روندي افزایشی دارد. در  2009و پس از آن تا سال  میزان خود طی ده سال اخیر رسیده 

به دالیلی متعدد از جمله افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش   نیز این شاخص 2010سال 

هاي گذشته کاهش  هاي انرژي، نسبت به سال لیل افزایش قیمت حاملمصرف انرژي به د

ي مقابل، دلیل پایین بودن شدت  یافته و روندي رو به بهبود را تجربه کرده است. در نقطه

انرژي و روند ثابت آن در اقتصاد ترکیه عمدتاً ناشی از بهبود کارایی انرژي و مدیریت 

بر به  ي اقتصادي این کشور، صنایع انرژي توسعه تقاضا در این کشور بوده است. در روند

تدریج جاي خود را به بخش خدمات دانش پایه که مصرف انرژي بسیار کمتري دارند، 

بري پایین  اند. ترکیب صنایع موجود نیز به سمت صنایع با تکنولوژي باال و انرژي داده

معدن، سیمان و غیره به بر مانند فوالد، اتومبیل،  حرکت کرده است و اغلب صنایع انرژي

  هاي غیرصنعتی انتقال یافته است. کشور

. تصریح مدل4

 متغیرهاي تأثیر تحت مصرف انرژي طور که در ادبیات پژوهش بررسی شد شدت همان

 منظور به هاي طرح شده، . با توجه به هدف پژوهش حاضر و پرسشدارد قرار مختلفی

شاخص  (نظیر تکنولوژي، اقتصادي النک هاي شاخص قیمت بنزبن و اثر تحلیل و بررسی

شدت مصرف  هاي اقتصادي از تولید ناخالص داخلی) بر قیمت تولیدکننده و سهم بخش

) استفاده شده است. 2004(همکاران و 1واندن-فیشراز مطالعه  ترکیه و ایران در انرژي

 

1 .Fisher-Vanden (2004), p.77 
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 اند هکرد فرض انرژي شدت بر مؤثر عوامل تشخیص براي) 2004( همکاران واندن و- فیشر

 صورت به داگالس-کاب فرم با کل ي هزینه تابع سازي اقتصاد حداقل کلی هدف که

  باشد: می )1(ي رابطه

( , , , , )  K L E M

K L E M K L E MC P P P P Q A P P P P Q
   1

            )1(  

ي  قیمت نهاده LPي سرمایه، قیمت نهاده KP، سطح محصول کل Qکه در آن

 x کشش نهاده ��ي مواد اولیه و  قیمت نهاده MPي انرژي،  قیمت نهاده ��کار، نیروي

)K،L،E وM (باشد. همچنین  میA ي سطح تکنولوژي است. براساس  نشان دهنده

ي هزینه، مقدار تقاضا براي هر نهاده برابر مشتق تابع هزینه  ، در تابع بهینه شده1لم شفارد

  برابر خواهد بود با: )Eباشد. بنابراین مقدار تقاضا براي انرژي( نسبت به قیمت آن نهاده می




K L E M

E K L E M

E

A P P P P Q
E

P

    1

            )2(  

  :آورد دست به را تعادلی انرژي شدت توان می Qبر  طرفین تقسیم با




K L E M

E K L E M

E

A P P P PE

Q P

    1

              )3(  

)، (کول، 2007ده (هانگ و تو، ش گرفته به کار اقتصادسنجی الگوهاي از گیري با بهره

)، الگوي زیر جهت آزمون فرضیه پژوهش حاضر، انتخاب شده 2008) و (لیو وهان، 2006

 ) تابعیQPکننده ( شاخص قیمت تولید مقدار که این به توجه با کنند می عنوان آنهااست. 

 :باشد د میتولی هاي نهاده قیمت هاي ازشاخص داگالس کاب فرم با

 K L E M

Q K L E MP P P P P
   

                )4 (  

 که طوري به x  نوشت: زیر فرم به را باال ي رابطه توان می است، بنابراین  1

 

 
E Q E Q

E E

A P Q A PE
E or

P Q P

 1 1

       )5(  

  
 

1. Shephard’s Lemma 
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  :داشت خواهیم )5تابع ( از گیريلگاریتم با

( ) ( ) ( ) ( )    t t Q t E t
E

Log Log A Log P Log P C
Q

       )6(  

هاي اقتصادي از تولید  در این پژوهش عالوه بر متغیرهاي باال، متغیرهاي سهم بخش

هاي که اصالحات قیمت انجام شده استفاده شده  ناخالص داخلی و متغیر مجازي براي سال

  شود:است. بر این اساس، الگوي رگرسیونی پژوهش در بلندمدت بصورت زیر تصریح می

      t t t t t t t tEI A PPI P Agri Indu Serv Du      1 2 3 4 5 6 7
  tu                 )7(  

شدت انرژي به عنوان متغیر وابسته مدل بوده و عبارت از نسبت کل انرژي  Eکه در آن 

 تارنماي آژانسهاي انرژي مصرفی از  ست. دادهامصرفی به تولید ناخالص داخلی 

ید ناخالص داخلی از تارنماي بانک جهانی استخراج شده هاي تول المللی انرژي و داده بین

 افزایشبیانگر شاخص قیمت تولیدکننده است. انتظار نظري بر آن است که  PPIاست. 

 به انرژي جایگزینی ها، موجب نهاده سایر شاخص قیمت به عنوان پراکسی از قیمتدر این 

افزایش شدت انرژي همراه باشد. آمار مربوط به این و باعث  شده دیگر هاي نهاده جاي

شاخص تکنولوژي است و  Aآوري شده است. شاخص، از سایت بانک جهانی جمع

مطابق با مطالعاتی که در ادبیات تجربی بدان اشاره شد با نسبت موجودي سرمایه فیزیکی به 

 باشد، باال تکنولوژي سطح چه هر است بدیهیشود.  نیروي کار شاغل محاسبه می

 به سرمایه موجودي نسبت و رفته باالتر انسانی نیروي به نسبت آالت ماشین بکارگیري

افزایش  و تکنولوژي پیشرفت لذا انتظار بر آن است که با یابد.  افزایش کار نیروي

 در ريو بهره افزایش کار و به تبع آن نیروي جاي به اي سرمایه تجهیزات بکارگیري

ها و اطالعات مربوط به موجودي سرمایه  داده یابد. کاهش انرژي شدت تولید، فرایند

هاي مربوط به نیروي کار هم از  فیزیکی براي دو کشور از بانک جهانی دریافت شده و داده

بیانگر قیمت بنزین است. مطابق با ادبیات موجود در  �بانک جهانی به دست آمده است. 

 هاي مهم انرژي بنزین به عنوان یکی از حامل قیمتار بر آن است که افزایش این زمینه انتظ

 و قیمت بین معکوس ي رابطه وجود ي نظریهباشد تا  منفی انرژي، اثري شدت مصرف بر
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آمار مربوط به این متغیر  شود. تأیید را انرژي شدت آن تبع به و انرژي تقاضاي مقدار

هاي آژانس  و براي کشور ترکیه از گزارش 1392سال  براي کشور ایران از ترازنامه انرژي

به ترتیب بیانگر سهم  Servو  Agri ،Induآوري شده است.  المللی انرژي جمع بین

ش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی است و از تقسیم ارز بخش

شود. آمار مربوط به ارزش افزوده  ها بر تولید ناخالص داخلی حاصل می ي این بخش افزوده

متغیر مجازي بوده که با هدف  Duهر بخش از سایت بانک جهانی استخراج شده است. 

بررسی اثرگذاري اصالحات قیمت انرژي در دو کشور بر شدت مصرف انرژي در الگو 

هاي ایران  هایی که اصالحات قیمت انرژي در کشور شده است. این متغیر براي ساللحاظ 

بیانگر  �کند.  ها مقدار صفر اختیار می و ترکیه انجام شده است مقدار یک و براي باقی سال

) را در بر دارد. 2013تا  1980( 1392تا  1359هاي دوره زمانی تحقیق است که سال

) 7ي( که کلیه متغیرهاي پژوهش (بجز متغیر مجازي) در رابطههمچنین الزم به ذکر است 

ي کشش و  دهنده در مقیاس لگاریتمی بوده و لذا ضرایب متغیرهاي توضیحی نشان

  حساسیت شدت انرژي نسبت به هریک از آنهاست.

  )ECMمدت (الگوي تصحیح خطا  . تصریح مدل کوتاه5

) که نشان از وجود یک 3شده جدولبا توجه به نتیجه حاصل از آزمون مانایی (گزارش 

ي واحد در کلیه متغیرهاي الگو براي دو کشور دارد الزم است تا پس از برآورد ریشه

مدت نیز براي دو کشور برآورد گردد. به هنگام طرح  الگوي بلندمدت، الگوي کوتاه

اي زمانی ه ها این بودکه براي مانا نمودن سري اولین واکنش 1970ي  مفهوم نامانایی در دهه

توان از تفاضل مرتبه اول استفاده نمود. اما بدیهی است که وقتی رابطه بین خود متغیرها  می

تواند مناسب باشد. به عبارتی دیگر اگرچه این روش از نظر  موردنظر باشد، این روش نمی

توانند  کنند نمی هایی که از تفاضل مرتبه اول استفاده می آماري معتبر است، ولی مدل

هاي بلندمدت را توصیف کنند. در واقع ایراد اساسی این روش آن است که  حل راه

اي را در  رود. به عنوان مثال معادله گیري از متغیرها اطالعات بلندمدت از بین می باتفاضل
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این دو متغیر جمعی از باشد. فرض کنید که  X و Yنظر بگیرید که شامل متغیرهاي 

  توان از تفاضل آنها استفاده نمود: مرتبه اول باشند. در مواجهه با نامانایی متغیرها، می

 )8(                                 t t tY X u1  

مدت، مناسب باشد، اما در خصوص روابط  مدل فوق شاید براي تبیین نوسانات کوتاه

رسند و  در بلندمدت، متغیرها به سطح تعادلی خود می کند. زیرا بلندمدت چیزي بیان نمی

کنند. بنابراین در چنین شرایطی  تغییر نمی t tY Y Y1   و t tX X X1  

برابر با صفر بوده ( ها خواهد بود. بدیهی است که در این حالت، تفاضل tY و  0

 tX ) گویاي هیچ نکته خاصی در مورد روابط بلندمدت 8اي مانند ( ) و لذا معادله0

مدت  در کوتاه tYو  tXي ایستا را بین تغییرات  ) یک رابطه8نخواهد بود. معادله (

گیرد. براي لحاظ  را در نظر نمیو تعدیالت زمانی ها  کند. این رابطه، پویایی توصیف می

هاي  هاي دیگري که معروف به مدل ها و تعدیالت زمانی، الزم است از مدل نمودن پویایی

در  Yها تمام تغییرات  تصحیح خطا یا تصحیح تعادل هستند، استفاده شود. طبق این مدل

نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از واکنش به عدم  tدر دوره  X ناشی از تغییرات �دوره 

هاي قبلی جهت تصحیح آنها و حرکت به سمت تعادل است. بنابراین، مدل تصحیح  تعادلی

  دهد:  دو منشا را مورد تاکید قرار می Y خطا براي تغییرات

است. این تغییرات با  �در زمان  Xکه ناشی از تغییرات  tدر زمان  Yتغییرات    - 1

  t tY X1 شود که  توصیف می1  واکنش آنیtY  به تغییراتtX  را نشان

 دهد.  می

براي  t، Yکه ناشی از عدم تعادلی دوره قبلی است. در زمان  �در زمان  �تغییرات    - 2

tهاي زمان  رسیدن به تعادل و اصالح عدم تعادل . در واقع فرض شود ، دچار تغییر می1

teشود و نیاز به گذشت زمان دارد. اگر  براین است که تعادل به طور آنی برقرار نمی 1 

te2به آن برابر با  tYبیانگر انحراف از تعدل در زمان قبلی باشد، آنگاه واکنش  1 

در  tYبدین ترتیب، تغییرات ضریب تصحیح خطا یا تصحیح تعادل است.  2باشد.  می

 برابر است با:  t زمان
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t t t tY X e      1 2 1                 )9(  

اي مرتبه اول تاخیري ه ها، از ترکیب تفاضل جمله خطا است. به طورکلی این مدل ��

teانباشته توسط  براي متغیرهاي هم شود، زیرا  لحاظ می 1     t t te Y X 1 1 1 2 1 

  است: 

( )        t t t t tY X Y X    1 2 1 1 2 1                  )10(  

   t tY X 1 1 2 معروف به جمله تصحیح خطا است. مشروط به اینکه ترکیب  1

هم انباشته باشند، در این صورت  2و  1با ضرایب  tXو tY خطی

   t tY X 1 1 2 ي صفر خواهد بود و لذا استفاده از روش حداقل  انباشته از مرتبه 1

) 10نامند. مدل ( مدل تصحیح خطا را مدل تعادل می واند معتبر باشد. تمربعات معمولی می

)) است با این تفاوت که به آن 8همان مدل ( )   t tY X  2 1 1 2 اضافه شده است.  1

است،  X و Yمدت است بین تغییرات ) بیانگر رابطه کوتاه8بنابراین از آنجا که معادله (

در همان زمان مرتبط  Xرا با تغییرات  tدر زمان  Yضریبی است که تغییرات  1لذا 

ز تصحیح عدم تعادلی است که در دوره قبل ناشی ا Y سازد. اما بخشی از تغییرات می

با یک وقفه ظاهر شده  ����وجود داشته است. توجه داریم که جمله تصحیح خطا، یعنی 

و دیگري ناشی از تصحیح خطا یا  �یکی ناشی از تغییرات  Yاست. بنابراین تغییرات 

]تصحیح عدم تعادل است. براین اساس  , ]   1 و  Xبیانگر رابطه بلندمدت بین  2

Y  است، در حالی که1 مدت بین تغییرات  رابطه کوتاهX  و تغییراتY  را نشان

دهد که چه درصدي  سرعت تعدیل به سمت تعادل است و نشان می 2مچنین دهد. ه می

 و tXشود. اگر رابطه بلندمدت بین  از خطاي تعادل دوره قبل، در دوره جاري اصالح می

tY  به صورت  t t tY X u 1 آنگاه تخمین آن برابر با  باشد، 2

ˆ   t tY X 1 و  2   t t te Y X 1 انباشته از  tXو  tYاست. حال اگر  2

)ي  مرتبه )I )نیز  teو  1 )I )، جمله 10باشد، در این صورت در مدل ( 0

   t tY X 1 1 2 )، tXو  tYمانا است. از طرف دیگر چون  1 )I هستند، لذا  1

تفاضل مرتبه اول آنها یعنی tY  و tX  نیز( )I و مانا خواهند بود. در نتیجه، معادله  0
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توان مدل تصحیح خطا براي باشد. با توجه به توضیح فوق می ) یک معادله مانا می10(

پژوهش حاضر را  براي هر دو کشور ایران و ترکیه که در آن بیش از یک متغیر توضیحی 

 نمود:  وجود دارد؛ بصورت زیر تصریح

t t t t t t tEI A PPI P Agri Indu Serv                 1 2 3 4 5 6

  t tECT 7                 )11(  

واکنش آنی شدت انرژي را به تغییرات در شش متغیر  6تا  1که در آن پارامترهاي 

) و یا همان ضریب ECTي تصحیح خطا (ضریب جملهنیز  7دهد و  توضیحی نشان می

  باشد. ي اول جمالت پسماند حاصله از الگوي بلندمدت می وقفه

  

  . برآورد الگو و ارائه نتایج 6

 و هستند نامانا زمانی هاي سري معموالً کالن، اقتصاد هاي بررسی در که این به توجه با

 رو، این از آورد؛ می فراهم را تجربی اتمطالع در کاذب رگرسیون بروز امکان آنها نامانایی

 قرار آزمون مورد یافته تعمیم فولر- دیکی واحد ریشه آزمون از استفاده با متغیرها مانایی ابتدا

 و ایران کشورهاي متغیرها براي واحد ریشه آزمون نتایج طورکه خالصههمان. است گرفته

هاي الگو در سطح نامانا بوده و دهد کلیه متغیر می ) نشان3جدول( (گزارش شده در ترکیه

شوند. لذا متغیرهاي الگو براي هر دو کشور داراي یک  گیري مانا می با یکبار تفاضل

  باشند. ي واحد می ریشه
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  اقتصاد ایران و ترکیه ي دربراي متغیرهایافته  فولر تعمیم- دیکی آزمون ریشه واحدنتایج  .3جدول

  هامتغیر

  ترکیه  ایران

  ولاضل مرتبه اتف  سطح  ولا ضل مرتبهاتف  سطح

  آماره

 آزمون

  سطح

  احتمال

  آماره

 آزمون

  سطح

  احتمال

  آماره

 آزمون

  سطح

  احتمال

  آماره

 آزمون

  سطح

  احتمال

  000/0  - 24/6  21/0  -19/2  008/0  -38/4  264/0  - 64/2  شاخص شدت انرژي

  000/0  - 19/6  883/0  -47/0  000/0  33/5  538/0  -07/2 قیمت بنزین

  031/0  -17/3  337/0  -87/1 003/0  -12/4  696/0  11/1  دکنندهشاخص قیمت تولی

  000/0  - 57/6  753/0  - 96/0  000/0  -33/5  714/0  - 06/1  شاخص تکنولوژي

  000/0  - 86/5  665/0  -19/1  000/0  - 86/5  665/0  -19/1 سهم بخش کشاورزي

  000/0  -12/5  396/0  -75/1  000/0  -12/5  396/0  -75/1 سهم بخش صنعت

  000/0  - 96/4  139/0  -43/2  000/0  - 96/4  139/0  -43/2 اتسهم بخش خدم

 ژوهشپهاي یافتهمنبع: 

  

در ادامه براي اطمینان مجدد از اینکه الگوي تعادلی بلندمدت با ویژگی همجمعی 

همراه است و به عبارتی دیگر براي ورود به برآورد الگوي تصحیح خطا الزم است تا 

دت مورد بررسی قرار گیرد. روش مرسوم براي جمالت پسماند حاصله از برآورد بلندم

گرنجر است. در این روش آزمون مانایی براي - بررسی، استفاده از روش همجمعی انگل

شود. اگر جمالت پسماند جمالت پسماند استخراجی از برآورد الگوي بلندمدت انجام می

رقرار است لذا مانا باشد حاکی از آن است که همجمعی بین متغیرها در الگوي بلندمدت ب

توان از وقفه جمالت پسماند استخراجی در الگوي تصحیح خطا بهره گرفته و الگوي  می

) را براي هر دو کشور برآورد نمود. نتایج گزارش شده از از 11ي  مدت (رابطه کوتاه

دهد  ) نشان می4آزمون مانایی جمالت پسماند استخراجی دو کشور در بلندمدت (جدول

الت پسماند موردنظر در هر دو کشور مانا بوده و لذا ضمن تایید وجود که براي دو جم

ي اول آن به عنوان ضریب تصحیح خطا در الگوي  توان از وقفه ي بلندمدت، می رابطه

  تصحیح خطا استفاده کرد.
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  جمالت پسماند بلندمدتبراي یافته فولر تعمیم-دیکی آزمون ریشه واحد. نتایج 4جدول

  ترکیه  ایران

    سطح    سطح         

  آماره 

 آزمون 

  سطح

  احتمال
   

  آماره

 آزمون

  سطح

  احتمال
   

119/4 -  015/0      222/5 -  001/0      

  پژوهشهاي یافتهمنبع: 

گرنجر، نتایج حاصل از - در ادامه با توجه به تایید همجمعی بر اساس روش انگل

اي دو کشور مدت)  بربرآورد الگو در بلندمدت و الگوي تصحیح خطا (نتایج کوتاه

 ي رابطه تخمین نتایج ) گزارش شده است. مطابق6) و (5برآورد که به ترتیب در جداول(

 انرژي در هر دو کشور شدت بر انرژي قیمت اثر )،5بلندمدت ایران و ترکیه در جدول(

 انرژي تقاضاي مقدار و قیمت بین معکوس ي رابطه وجود ي نظریه و بوده دار معنا و منفی

 انرژي شدت رفت، می انتظار که طور همان و کند می تأیید را انرژي شدت آن تبع به و

 شاخص تکنولوژي نیز مطابق با انتظار نظري .باشد می آن قیمت سطح از معکوسی تابع

با پیشرفت  دارد. بر این اساس در هر دو کشور انرژي شدت بر دار معنا و منفی اثري

اي به جاي نیروي کار و لذا افزایش  رمایهتکنولوژي و افزایش در بکارگیري تجهیزات س

شاخص قیمت تولیدکننده بر یابد. اثر  وري در فرآیند تولید، شدت انرژي کاهش می بهره

شدت انرژي، مثبت و معنادار بوده و حاکی از آن است که افزایش شاخص قیمت سایر 

 هرمبانی نظري  شود. بر اساس هاي دیگر می ها موجب جایگزینی انرژي به جاي نهاده نهاده

 طور به انرژي دیگر عبارت به و باشد باالتر انرژي ي نهاده به نسبت ها نهاده سایر قیمت چه

 ها نهاده سایر جاي به انرژي ي نهاده جایگزینی به تمایل باشد، تري ارزان ي نهاده نسبی

  بود.  خواهد بیشتر
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 ایران و ترکیه تخمین الگو در بلندمدت براي . نتایج5جدول

  متغیرهاي توضیحی

  ترکیه  ایران

 ضرایب
-آماره مقدار

 t ي 

سطح 

 احتمال
 ضرایب

-آماره مقدار

 t ي 

سطح 

 احتمال

- 027/0 قیمت بنزین  63/2 -  015/0  071/0 -  23/6 -  000/0  

- 418/0 شاخص تکنولوژي  64/4 -  000/0  128/0 -  99/6 -  000/0  

058/0 شاخص قیمت تولیدکننده  67/2  014/0  016/0  57/4  000/0  

- 348/0 سهم بخش کشاورزي  02/3-  006/0  045/0  15/2  042/0  

483/0 سهم بخش صنعت  22/1  236/0  465/0-  6/3-  000/0  

- 606/0 سهم بخش خدمات  33/1-  195/0  339/0 -  38/2  026/0  

- 099/0 اصالحات قیمت انرژي  97/2  007/0  042/0 -  80/3-  001/0  

  81/0  97/0 ضریب تعیین

  F 5/84  2/10ي آماره

  پژوهشهاي یافتهمنبع: 

  

دهد هاي اقتصادي موردنظر براي اقتصاد ایران نشان می نتایج تخمین ضرایب سهم بخش

که بخش کشاورزي با اثري منفی و معنادار بر شدت انرژي همراه است. در اقتصاد ترکیه 

برخالف اقتصاد ایران، اثر بخش کشاورزي بر شدت انرژي مثبت و معنادار است. بخش 

در اقتصاد ایران اثري مثبت و در اقتصاد ترکیه اثري منفی بر شدت انرژي دارد اما صنعت 

ي اثر تنها براي کشور ترکیه معنادار است. منفی و معنادار بودن اثر در کشور ترکیه اندازه

بريِ کمتر در صنعت این  اي با تکنولوژيِ انرژي تواند به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایهمی

د. بخش خدمات نیز مطابق با انتظار اثري منفی بر شدت انرژي در دو کشور دارد کشور باش

اما به مانند اثر بخش صنعت، اندازه اثر این بخش تنها در کشور ترکیه معنادار است. با کمی 

درصد براي  80اغماض و تکیه بر معناداريِ اثر منفیِ بخش خدمات در سطح اطمینان 

-توجه به روند افزایشی سهم این بخش در اقتصاد ملی کشور، میاقتصاد ایران و همچنین با 

ها بخش خدمات عمالً منجر به کاهش شدت انرژي  توان اظهار داشت که در گذر این سال

و به تبع آن بهبود در وضعیت این شاخص در کشور شده است. ضریب متغیر مجازي که 
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قیمت بنزین در اقتصاد ایران در هاي انرژي و از جمله اصالح منطبق بر اصالح قیمت حامل

دهد که سیاست اصالح  است منفی و معنادار بوده و نشان می 1392الی  1389هاي  سال

هاي انرژي بر میزان شدت مصرف انرژي موثر واقع شده است. این ضریب  قیمت حامل

ام به بعد) که اصالحات قیمت انرژي را انج 2004هایی (از  براي اقتصاد ترکیه نیز در سال

داده است نیز مثبت و معنادار بوده و نشان از موفقیت اجراي این سیاست در کنترل شدت 

  مصرف انرژي  در این کشور داشته است.

ضریب جمله تصحیح خطا براي هر دو کشور منفی و از نظر آماري )، 6مطابق با جدول(

�به دوره  �معنادار است. این امر حاکی است که در حرکت از دوره  + در اقتصاد ایران  1

درصد انحراف شدت مصرف انرژي از مسیر  79و  0.73و ترکیه به ترتیب به میزان 

شود. از طرفی کوچکتر از واحد بودن  بلندمدتش توسط متغیرهاي توضیحی تصحیح می

باشد. ضریب برآورد  این ضریب، به معنی باثبات بودن و همگرایی در رسیدن به تعادل می

عت نیل به تعادل بلندمدت را با استفاده از ابزارهاي سیاستی موجود شده خطاي تعادلی سر

دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل دهد. این ضریب نشان میدر اقتصاد نشان می

نتایج دیگر در شود. ي بلندمدت نزدیک میمتغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه

بنزین در دو کشور اثري منفی و قیمت یز مدت ن) حاکی از آن است که در کوتاه6جدول(

 تقاضاي مقدار و قیمت بین معکوس ي رابطه وجود ي انرژي دارد و نظریه شدت بر معنادار

ي بلندمدت در شود. بر خالف دورهمدت نیز به مانند بلندمدت تایید میانرژي در کوتاه

ژي دارد. بدین انر شدت بر مثبت مدت شاخص تکنولوژي در اقتصاد ایران اثريکوتاه

بر بوده و در افق مفهوم که اثر مورد انتظار تکنولوژي بر شدت انرژي در اقتصاد ایران زمان

-وري و به تبع آن کاهش در شدت مصرف انرژي میزمانی بلندمدت منجر به بهبود بهره

شود. این درحالی است که براي اقتصاد ترکیه اثر شاخص تکنولوژي بر شدت انرژي در 

-دت به مانند بلندمدت منفی بوده و بدان مفهوم است که در این کشور در کوتاهمکوتاه

-وري منجر به کاهش در شدت مصرف انرژي میمدت نیز بهبود تکنولوژي با بهبود بهره

 بر مدت براي دو کشور به مانند بلندمدتشاخص قیمت تولیدکننده در کوتاه شود. اثر
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شاخص  افزایش مدت نیزدهد که در کوتاهشان مین و است دار معنا و مثبت انرژي، شدت

  . شود می دیگر هاي نهاده جاي به انرژي جایگزینی منجر به ها نهاده سایر قیمت

 مدت) براي ایران و ترکیهحاصل از الگوي تصحیح خطا (کوتاه . نتایج6جدول 

  متغیرهاي توضیحی

  ترکیه  ایران

 ضرایب
 مقدار

 t ي آماره

سطح 

 احتمال
 ضرایب

 قدارم

 t ي آماره

سطح 

 احتمال

  تفاضل

  در

- 033/0 قیمت بنزین  78/2-  043/0  042/0 -  01/3-  009/0  

617/0 شاخص تکنولوژي  10/2  051/0  136/0-  58/4-  000/0  

شاخص قیمت 

 تولیدکننده
584/0  81/3  001/0  040/0  83/1  087/0  

سهم بخش 

 کشاورزي
525/0 -  64/3  002/0  207/0 -  14/3-  007/0  

-106/0 بخش صنعتسهم   16/0 -  871/0  90/1-  09/6 -  000/0  

204/0 سهم بخش خدمات  26/0  794/0  36/2  16/6  000/0  

-ECT( 73/0جمله تصحیح خطا (  47/3-  003/0  79/0-  82/2-  014/0  

77/0 ضریب تعیین  81/0  

  F 5/6  4/6ي آماره

  پژوهشهاي یافتهمنبع: 

  

ران اثر معناداري بر شدت انرژي در هاي خدمات و صنعت در اقتصاد ای سهم بخش  

ها همراه بود. این در  مدت ندارد که البته در بلندمدت با معنادار نبودن این اثر متغیرکوتاه

مدت اثري منفی و معنادار بر شدت انرژي در حالی است که بخش کشاورزي در کوتاه

اثر منفی و  مدتهاي کشاورزي و صنعت در کوتاه کشور دارد. در اقتصاد ترکیه بخش

معنادار بر شاخص شدت انرژي دارد و اثر بخش خدمات مثبت و معنادار است. با توجه به 

مدت سهم این بخش افزایش چندانی ندارد و حتی در بعضی مقاطع با که در کوتاهاین

کاهش همراه است؛ لذا تاثیر مثبت بر شدت انرژي دارد اما در بلندمدت با توجه به افزایش 

و کاهش سهم کشاورزي و صنعت با تاثیري مثبت در جهت کاهش شدت  سهم خدمات

 توسعه مهم هاي ویژگی از خود ساختاري تغییرات انرژي در اقتصاد ترکیه همراه است. این
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 قرار ارزیابی مورد توسعه، روند مالحظۀ براي معیاري عنوان به تواند می و بوده یافتگی

  گیرد.

  زین در ایران و ترکیه. مقایسه ضریب برآوردي قیمت بن7

) 7با هدف مقایسه بین دو کشور نتیجه مرتبط با ضریب برآوردي قیمت بنزین در جدول(

 بنزین قیمت ترکیه، و ایران طور که مشهود است براي کشورهايگزاش شده است. همان

 وجود نظریه قیمت متغیر مقابل در منفی عالمت دارد. انرژي شدت بر معنادار اثري منفی و

 کندمی تأیید را انرژي شدت به تبع آن و انرژي تقاضاي مقدار و قیمت بین معکوس طهراب

 باشد. می آن قیمت سطح از معکوسی تابع انرژي شدت رفت می انتظار طورکههمان و

 این درصدد انرژي قیمت سطح افزایش با هاي ایران و ترکیه معنی که کشور بدین

 سطح با را تولید واحد هر و داده افزایش را وري بهره و کارآیی سطح اند تا برآمده

که در اقتصاد ایران، قدرمطلق اندازه  اثر نکته دیگر آننمایند.  ایجاد کمتري مصرف انرژي

عکس آن  مدت بزرگتر از بلندمدت بوده و در اقتصاد ترکیهشدت انرژي در کوتاه آن بر

نزین در اقتصاد ترکیه تاثیر ي زمانی، افزایش قیمت بصادق است. همچنین در هر دو دوره

بیشتري در کاهش شدت مصرف انرژي آن کشور نسبت به اقتصاد ایران داشته است.

  . مقایسه اثر قیمت انرژي بر شدت مصرف انرژي7جدول

  ترکیه  ایران  

  -071/0  -027/0  ي اثر قیمت بنزین بر شدت مصرف انرژي در بلندمدتاندازه

  -042/0  -033/0  مدتت مصرف انرژي در کوتاهي اثر قیمت بنزین  بر شداندازه

  پژوهشهاي یافتهمنبع: 

  

  سیاستی اتگیري و پیشنهاد . نتیجه8

ي اثر قیمت بنزین بر شدت مصرف انرژي در هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه

است. با علم به وجود تاثیر عوامل متعدد بر  1980- 2013اقتصاد ایران و ترکیه  در دوره 

از جمله اصالحات صورت گرفته در قیمت بنزین از طریق حذف و یا کاهش  شدت انرژي
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- ها (به این کاال)، تابع شدت انرژي بدست آمده بر اساس تابع هزینه با فرم کابیارانه

برآورد شد. نتایج نشان داد که رابطه منفی و معناداري بین شدت انرژي و قیمت داگالس 

که شدت این اثرِ منفی در ترکیه بیشتر از ایران ه نحويبنزین در ایران وترکیه وجود دارد ب

بوده که عموماً ناشی از مدیریت تقاضا است. همچنین با پیشرفت فناوري در طول زمان، 

هاي پژوهش نشان داد که  یابد. عالوه بر این، یافته شدت انرژي در هر دو کشور کاهش می

شود.  ها می انرژي به جاي سایر نهادها، موجب جایگزینی  افزایش شاخص قیمت سایر نهاده

هاي اقتصادي بر شدت انرژي در ایران در بلندمدت تنها سهم  در مورد تاثیر سهم بخش

بخش کشاورزي معنادار است و این در حالی است که در ترکیه عالوه بر این بخش، سهم 

اثیر منفی هاي صنعت و خدمات نیز بر شدت انرژي معنادار هستند. در اقتصاد ترکیه تبخش

بخش خدمات و کشاورزي و تاثیر مثبت بخش صنعت نشان دهنده توسعه اقتصادي این 

هاست. متغیر مجازيِ اصالحات قیمت انرژي براي ایران و ترکیه معنادار  کشور در این سال

بوده و حاکی از آن است که آزادسازي قیمت انرژي تاثیري معنادار بر شدت مصرف 

توان اظهار داشت که پرداخت یارانه آن شده است. بنابراین میانرژي دارد و سبب کاهش 

در کنار مزایایی که ممکن است براي جامعه داشته باشد؛ منجر به بروز مشکل اساسی 

هاي مناسب به منظور کاهش  که انگیزه براي بکارگیري راهکار طوري شود بهدیگري می

شود که اصالح قیمت نهاد میشدت مصرف انرژي وجود نخواهد داشت. بر این اساس پیش

وري در تولید با  انرژي از طریق کاهش یارانه پنهان در این حوزه، همراه با افزایش بهره

ها در حوزه انرژي کشور سازي تجهیزات تولیدي، در اولویت سیاستگذاري نوسازي و بهینه

سازي  شاهد بهینه هاي آتی در اقتصاد ایران به مانند کشور ترکیهقرار گیرد تا بتوان در سال

  بود.  مصرف انرژي و در نتیجه آن کاهش در شدت مصرف انرژي

  . منابع9
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