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  :چكيده
هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين مصرف انـرژي و رشـد توليـد در    

عليـت   بزرگ توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران با اسـتفاده از  بنگاه 203

ي تـابلويي پويـا در دوره   ها دادههشيائو، تودا و ياماماتو و  -گرنجر، گرنجر

كـه بـين متغيرهـاي ارزش     دهـد  مـي نتايج مدل نشـان  . دباش مي 88-1374

يك طرفه از سوي  عّلي، يك رابطه ها بنگاهتوليدات و انرژي مصرفي در اين 

يك طرفه در  عّليانرژي مصرفي به ارزش توليدات برقرار بوده و اين رابطه 

همچنين نتايج تخمين مدل با رويكـرد  . شود ميتأييد  علّيتهر دو رويكرد 

كه در دوره مورد بررسي، رابطه مثبت و  دده ميي تابلويي پويا نشان ها داده

ي هـا  بنگـاه ي بين متغيرهاي مصرف انـرژي و ارزش توليـدات در   دار معني

همچنين بر اسـاس  . وجود داردبزرگ توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران 

وسـايل   توليدكننـده ي هـا  بنگاه ي درگذار سرمايهنتايج اين مطالعه، افزايش 

حمل و نقل ايران طي دوره مـورد بررسـي، اثـر بيشـتري بـر رشـد ارزش       

، در مقايسه با افزايش استخدام نيروي كار و يا مصرف ها بنگاهتوليدات اين 

اين نكته بيانگر آن است كه، تغييرات تكنولوژي توليـد  . انرژي داشته است

بر به  بر و يا انرژيوسايل حمل و نقل ايران، از كار توليدكنندهي ها بنگاهدر 
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Abstract: 

This study aims at exploring the relationship between 

energy consumption/efficiency and production growth 
in manufacturing agencies producing transportation 

vehicles in 1995-2009 using Granjer, Hsiao’s Granger, 

Toda-Yamamoto causality and DPD approach. The 

results of the model show that in these companies there 

is a one-tailed causal correlation between production 

value and energy consumption/efficiency and the given 

correlation is verified in both of the causal approaches. 

Similarly, the estimation of the model using DPD 

approach shows that there is a significant positive 

correlation between energy consumption and the value 

of the product in big factories producing transportation 
vehicles. The results also show that compared with an 

increase in the employment rate or energy 

consumption/efficiency, an increase in investment in 

these factories has a more significant effect on the value 

of the products in these agencies. This indicates that 

changes in production technology from labor or energy 

intensive to investment can lead to an increase in the 

value of products in agencies producing transportation 

vehicles in Iran. 
 

Keywords: Granjer, Hsiao-Granger, Toda-Yamamoto 

Causality, Dynamic Panel Data, Energy, Production 

Growth. 
JEL: C23, Q43, L10. 
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  مقدمه -1
توليد انواع وسايل حمل و نقل در ايران همـواره مـورد توجـه    

هاي  و محافل اقتصادي و سياسي بوده است و حمايت ها دولت

ي گذشته صورت ها سالمختلفي كه از صنعت حمل و نقل طي 

گرفته است، گواه اين مدعاست كه توليد وسايل حمـل و نقـل   

در ايران، جداي از اينكـه در زمينـه ايجـاد اشـتغال و افـزايش      

بـه  صادرات غيرنفتي و كاهش واردات اهميـت داشـته اسـت،    

از سـوي  . عنوان يك صنعت استراتژيك مورد توجه بوده است

خصوص در بخش  ها به ديگر بايد به بحث هدفمندسازي يارانه

ي اخيـر، اشـاره داشـت كـه كـاهش مصـرف       ها سالانرژي در 

  .دباش ميترين هدف آن  انرژي، مهم

انرژي به عنوان يك ماده اوليه، نقـش مهمـي را در زنجيـره    

و رشـد توليـدات    كنـد  مـي نقل ايران ايفا توليد وسايل حمل و 

هـاي   وسايل حمل و نقل در ايران، با افـزايش مصـرف حامـل   

هاي اخير توجـه   عالوه بر اين، در دهه. انرژي همراه بوده است

هـاي مختلـف    اي به مصرف انرژي و تـأثير آن بـر بخـش    ويژه

كشـور ايـران بـه عنـوان     . اقتصادي و محيط زيست شده اسـت 

از منــابع بــزرگ نفــت و گــاز و يكــي از  كشــوري برخــوردار

بـا ايـن حـال    . كشورهاي مهم جهان در مبحـث انـرژي اسـت   

رويه مصرف انرژي و باال بودن شدت انرژي، يكـي   افزايش بي

تـرين آثـار    از جملـه مهـم  . گير كشور است از معضالت گريبان

نامطلوب مصرف باالي انرژي، بايـد بـه پديـده آلـودگي هـوا،      

بزرگ صنعتي اشاره نمود، كه بيشترين  خصوص در شهرهاي به

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل ايـران نيـز در همـين    ها بنگاه

  . شهرها واقع هستند

ي توليدكننـده وسـايل حمـل و نقـل در     ها بنگاهاز آنجا كه 

گان انرژي هسـتند،  كنند مصرفترين  ترين و بزرگ ايران، از مهم

اده بهينه آن، بـا  تالش براي منطقي نمودن مصرف انرژي و استف

توجه به محدوديت منابع و مشكالت زيست محيطي ناشـي از  

گـذاران اقتصـادي    مصرف زياد، همواره مـورد توجـه سياسـت   

بسياري از كشورهاي در حال توسـعه و از جملـه ايـران بـوده     

  . است

 ايرانهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برنامه تأكيد

كشور، از يك سو، و قانون هدفمند  1393و اليحه بودجه سال 

ها از سوي ديگر، دولت را مكلف نمـوده اسـت تـا     كردن يارانه

هـاي   هاي خاصي به منظور مصرف بهينه انرژي در بخش برنامه

بررسـي  . مختلف اقتصادي، از جمله بخش صنعت، داشته باشد

اي  ون مطالعـه كه تاكن دهد ميمطالعات تجربي انجام شده نشان 

كه به بررسي نحوه ارتباط بين مصرف انرژي و رشـد توليـدات   

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران بپردازد، انجام ها بنگاهدر 

در اين راستا، هدف اصلي اين مطالعه تبيين ارتباط . نشده است

 1ي بـزرگ ها بنگاهبين متغيرهاي مصرف انرژي ورشد توليد در 

 13742-1388ي ها سالمل و نقل ايران در توليدكننده وسايل ح

  .دباش مي

فرضيه اساسي كه اين مطالعه در پي ارائه پاسخ مناسب بـه  

ــا افــزايش مصــرف انــرژي در : آن مــي باشــد، عبارتســت از ب

ي بزرگ توليدكننده وسايل حمل و نقـل ايـران، ميـزان    ها بنگاه

اطالعـات مـورد   . افـزايش خواهـد يافـت    ها بنگاهتوليدات اين 

نفر كـاركن و   50بنگاه با  203تفاده در اين تحقيق مربوط به اس

اتـاق   –توليد بدنـه ، توليد وسايل نقليه موتوريباالتر از صنايع 

، تريلر براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم –سازي

توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتـوري و موتـور   

توليـد و تعميـر انـواع قـايق و     ، توليد و تعمير انواع كشتي، آنها

، آهـن  توليد و تعميـر تجهيـزات راه  ، جز كشتي ساير شناورها به

توليـد انـواع دوچرخـه و صـندلي     ، توليد انـواع موتورسـيكلت  

بنـدي   توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقهو  چرخدار معلولين

هـاي آمـارگيري از    كـه از طـرح   دباشـ  مي نشده در جاي ديگر

نفر كاركن و باالتر كشور بـراي دوره   50هاي صنعتي با كارگاه

                                                   
بندي مركز آمـار ايـران و    هاي بزرگ در اين مقاله، بر اساس دسته منظور از بنگاه .1

هاي توليدكننده وسـايل حمـل و    ، بنگاهISICالمللي استاندارد صنايع  بندي بين طبقه

 .شدبا نفر كاركن و باالتر مي 50نقل ايران با 

هـاي آمـارگيري از    آمار و اطالعات خام مورد اسـتفاده در ايـن مقالـه از طـرح     .2

نفر كاركن و باالتر كشور اخذ شده است و سپس با  50هاي بزرگ صنعتي با  كارگاه

دليل  ضمناً. نويسي كامپيوتري، اطالعات نهايي استخراج شده است استفاده از برنامه

هاي صنعتي  آوري شده از كارگاه ه اطالعات جمعانتخاب اين دوره زماني اين است ك

بـوده و از سـال    ISICبندي قديم  منطبق با طبقه 1374هاي قبل از  ايران براي سال

بندي جديد گردآوري شده اسـت و تـيم تحقيـق بـه      به بعد اطالعات با طبقه 1374

 بندي قـديم و  منظور جلوگيري از اعمال سليقه شخصي در تطبيق اطالعات با طبقه

همچنين تا زمان اجـراي  . به بعد استفاده نموده است 1374هاي سال  جديد، از داده

هاي صنعتي كشور براي سال  ، آخرين اطالعات بنگاه)1393خرداد ماه (اين مطالعه 

  .منتشر شده است 1388
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همچنين به منظـور بررسـي   . استخراج شده است 1388-1374

بين مصرف انـرژي و ارزش توليـدات، از رهيافـت     عّليرابطه 

 1386در سـال   تودا و ياماماتوهشيائو و -گرنجر، گرنجر علّيت

ي اهـ  دادهو به منظور تخمين مدل اقتصـاد سـنجي از رويكـرد    

  .استفاده شده است 1374-1388تابلويي پويا براي دوره 

ـ  مـي نتايج اين مطالعه  بـرداري مـديران و    مـورد بهـره   دتوان

توليدكنندگان فعال در صـنايع توليـد وسـايل حمـل و نقـل، و      

ي بزرگ توليدكننده وسايل حمـل و نقـل ايـران    ها بنگاهويژه  به

نتايج آن در بحث  از اين رو، اين مطالعه، كاربردي بوده و. باشد

ضـمن  . دباش ميمديريت مصرف انرژي در كشور قابل استفاده 

خصوص يارانه  ها، به اينكه رويكرد دولت، كنترل و حذف يارانه

 دتوان ميي اخير بوده است و نتايج اين مطالعه ها سالانرژي در 

  .در اين خصوص مورد استفاده قرار گيرد

پس از : هي شده استصورت زير سازماند مقاله به ،در ادامه

مقدمه، در قسمت دوم مقاله، به بررسي چـارچوب نظـري اثـر    

مصرف انرژي بـر ارزش توليـدات پرداختـه شـده و در ادامـه،      

مطالعات تجربي تحقيق در قالب مطالعـات داخلـي و خـارجي    

گرنجر،  علّيتدر قسمت سوم به معرفي رهيافت . شود ميمرور 

ي هـا  دادههمچنـين رويكـرد   هشيائو، تودا و ياماماتو و -گرنجر

تابلويي پويا و مدل اقتصادسنجي پرداختـه شـده و در قسـمت    

چهارم مقاله، تحليل آماري، نتايج تخمين مدل و تحليـل نتـايج   

بنـدي و   قسمت پنجم و پاياني مقاله نيز به جمع. شوند ميارائه 

  .هاي سياستي تحقيق، اختصاص يافته است ه توصيهئارا

  

  مطالعات تجربيمباني نظري و  -2
امروزه عالوه بر نهاده نيروي كار و سرمايه، انرژي نيز به عنوان 

هـاي اقتصـادي مطـرح     هاي مهم توليـد در بحـث   يكي از نهاده

لذا توليد تابعي از نهـاده نيـروي كـار، سـرمايه و انـرژي      . است

  .خواهد بود

)1  ( 

 Lنهاده سـرمايه،   Kمحصول ناخالص داخلي،  Qدر اين رابطه 

همچنين فرض بر اين است . انرژي است Eده نيروي كار و نها

هـا و سـطح توليـد رابطـه      كه در بين ميزان استفاده از اين نهاده

  :مستقيم وجود دارد، به بيان رياضي داريم
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هاي انرژي كه شامل نفـت، گـاز،    حاملند توسط توا مي Eنهاده 

از سوي ديگر مصرف . است تأمين شود... سنگ و  برق و زغال

انرژي تابعي معكوس از قيمت آن است و تغيير قيمت انـرژي،  

اثري مهم در مصرف انرژي و در نتيجه توليد ناخـالص داخلـي   

  ).6، 1378ملكي، (دارد 

ــابع توليــد  بــا اســتفاده از ادبيــات) 2004(اســترن و كلولنــد  ت

نند رابطة بين مصـرف انـرژي و   توا مينئوكالسيكي، عواملي كه 

هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند، را مورد بررسـي   فعاليت

آنها حالت كلي يك تابع توليد را به شكل زير بيان . اند قرار داده

  :دارند مي

)3(  

 
ــل كاالهــاي   Qiكــه در آن  ــدات مختلــف اقتصــادي از قبي تولي

هـاي مختلـف توليـدي از قبيـل      نهـاده  Xiيدي و خـدمات،  تول

هاي متفاوت انـرژي ماننـد    نهاده Eiسرمايه، نيروي كار و غيره، 

وضـعيت تكنولـوژيكي    Aو  باشد مينفت، زغال سنگ و غيره 

. كل عوامل تعريف شـده اسـت   وري بهرهكه به عنوان شاخص 

يـد  در اين تـابع، رابطـة بـين انـرژي و توليـد كـل از قبيـل تول       

ند به وسيلة عواملي از قبيل جانشيني بين توا ميناخالص داخلي 

ها، تغييرات تكنولوژيكي، تغيير در تركيـب   انرژي و ديگر نهاده

نهادة انرژي و تغيير در تركيب محصـول توليـدي تحـت تـأثير     

براي مثـال انتقـال از    -ها تغيير در تركيب ديگر نهاده. قرار گيرد

ند رابطة بين انرژي توا مينيز  -بر رمايهاقتصاد كاربر به اقتصاد س

همچنين ممكـن اسـت متغيـر    . و توليد را تحت تأثير قرار دهد

كل عوامل را تحت تأثير قرار دهد، كـه   وري بهره  Xهاي  نهاده

اين بحث در مجموعة تغييرات تكنولوژيكي مورد بررسي قـرار  

  ).1-42، 2004 ،1استرن و كلولند(گيرد  مي

براي تحليل بيشتر رابطه مصرف انرژي و رشـد اقتصـادي،   

بر اين اسـاس اثـر قيمـت    . هاي مختلفي ارائه شده است ديدگاه

انرژي بر رشد اقتصـادي، بـه نقـش انـرژي در سـاختار توليـد       

به اين ترتيب، در صنايعي كـه انـرژي بـه عنـوان     . بستگي دارد

مـت آن بـر   رود، افـزايش قي  در توليد به كار مي اي واسطهنهاده 

                                                   
1. Stern & Celeveland (2004) 

),...,,,...,,(),...,( 111 pnm EEXXAfQQ =

),,( ELKfQ =
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امكانات و ميزان توليد اثـر خواهـد گذاشـت و توليـد ملـي را      

در ادامه، از تابع هزينه كـل بـراي نشـان     ايشان. دهد ميكاهش 

و تحليـل خـود را بـر اسـاس كشـش       دنكن ميدادن آن استفاده 

اگر سرمايه و . دنده ميهزينه توليد نسبت به قيمت انرژي انجام 

گيريم، افزايش در قيمت انـرژي  كار را جانشين انرژي در نظر ب

موجب افزايش در استفاده از هر دوعامل سرمايه و نيروي كـار  

ي توليد بر اثر افزايش قيمت انرژي، ها هزينهو افزايش  شود مي

تخصيص عوامل توليد را تغيير داده و سهم نسبي توليد ناشي از 

  .دو عامل كار و سرمايه افزايش خواهد يافت

طه بين مصرف انرژي و توليد ناخـالص  در زمينه بررسي راب

داخلي و رشد اقتصـادي در خـارج و داخـل كشـور مطالعـات      

متعددي صورت گرفته است كه در هر يك از اين مطالعات بـه  

ــين كشــوري و بــا  ي از گيــر بهــرهصــورت تــك كشــوري و ب

ي هـا  دادهي سري زمـاني و  ها دادهدر  علّيتي مختلف ها روش

بين اين دو متغيـر پرداختـه شـده     عّليتابلويي به بررسي رابطه 

  .است

1اسكوالي
بـه  تودا و ياماموتو با استفاده از رويكرد  )2006( 

ــدات را در  ســي برر ــين مصــرف انــرژي و رشــد تولي رابطــه ب

پردازد و  مي) 1980-2003(ي ها سالكشورهاي عضو اپك طي 

كه رابطه بين اين متغيرها در كشورهاي مختلـف   ردگي مينتيجه 

نيـز نتيجـه مشـابه مطالعـه      )2006( 2رافائل-ولد. يستيكسان ن

-2001(ي هـا  سـال كشـور آفريقـايي طـي     17قبلي را در بين 

. نمايـد  گيري مـي  با همان رويكرد تودا و ياماموتو نتيجه) 1971

روش گشـتاور تعمـيم   با استفاده از ) 2008( 3هانگ و همكاران

كشور،  82در ) ي تابلويي پوياها داده(ي تابلويي ها دادهيافته در 

)  1972-2002(ي هـا  سالدر چهار گروه درآمدي متفاوت طي 

  .رندگي مينتيجه مشابهي را 

تــرين مطالعــات خــارجي و داخلــي انجــام شــده در   مهــم

ــين مصــرف انــرژي، ارزش  عّلــيخصــوص بررســي رابطــه  ب

توليدات و رشد توليدات، كـه رابطـه دوطرفـه بـين متغيرهـاي      

انـد،   رشد توليـدات را مـورد توجـه قـرار داده     مصرف انرژي و

                                                   
1. Squalli (2006) 
2. Wolde-Rufael (2006) 
3. Huang et al. (2008) 

، )2004( 5، فاتــاي و همكــاران)2000( 4شــامل مطالعــه يانــگ

ــيديكوا ــاراگول )2004( 6س ــين آي و ك ــو)2005( 7، آلت  8، هون

 10، موزامدر و ماراده)2006( 9، چونتاناوات و همكاران)2005(

ــي)2007( ــي و ل ــرجيس و )2009( 12، ســينها)2010( 11، ل ، اپ

، )2010( 15، اسـو )2010( 14، بلـك و همكـاران  )2010( 13پاين

، قســيم قاضــي و  )2011( 16هوگــو آلتومونتــه و همكــاران  

فرد و  ، طاهري)2014( 18، خياط و حشمتي)2012( 17همكاران

، )1379(اي و وحيدي  ، شرزه)1378(، ملكي )1376(رحماني 

اشـاره  ) 1384(آرمـن و زارع   و )1380(ابريشمي و مصطفايي 

  .نمود

بـه   تـوان  مـي از جمله مطالعات مهم ديگـر داخـل كشـور،    

اشاره نمود كه با استفاده از ) 1387(مطالعه بهبودي و همكاران 

جمعـي   انـدريوز و آزمـون هـم    -ي ريشه واحد زيوتها آزمون

رابطـه بـين    1346-1384ي هـا  سـال هانسن طي  –گريگوري 

متغيرهاي مصرف انرژي و رشـد توليـدات را مطالعـه و نتيجـه     

رنـد كـه بـا در نظـر گـرفتن شكسـت سـاختاري، رابطـه         گي يم

بلندمدت مثبت بين مصرف انرژي و رشـد اقتصـادي در ايـران    

در مطالعه ديگـري بـا   ) 1388(بهبودي و همكاران . وجود دارد

صـورت   ي تـابلويي بـه  ها دادههم انباشتگي در استفاده از روش 

عه كشور توس 14كشور در حال توسعه و  64بين كشوري و در 

رابطه بـين ايـن متغيرهـا را    ) 1970-2006(ي ها ساليافته طي 

انباشـتگي بـين    رند كـه رابطـه هـم   گي ميبررسي نموده و نتيجه 

متغيرها در بلندمدت در بين كشـورها وجـود دارد و همچنـين    

ميزان مصـرف انـرژي در  كشـورهاي توسـعه يافتـه بيشـتر از       

نيـز بـا   ) 1388(آرمن و زارع . كشورهاي در حال توسعه است

 1346-1385ي ها سالاستفاده ار رويكرد تودا و ياماموتو براي 

                                                   
4. Yang (2000) 
5. Fatai et al. (2004) 
6. Siddiqui (2004) 
7. Altinay & Karagol (2005) 
8. Hoonu (2005) 
9. Chontanawat et al. (2006) 
10. Mozumder & Marathe (2007) 

11. Lee & Lee (2010) 
12. Sinha (2009) 
13. Apergis & Payne (2010) 
14. Belke et al. (2010) 
15. ESSO (2010) 
16. Hugo Altomonte et al. (2011) 
17. Qasim Qazi et al. (2012) 
18. Khayyat & Heshmati (2014) 
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 هانـد و نتيجـ   رابطه بين اين متغيرها را مورد بررسـي قـرار داده  

 از مصـرف  يـك طرفـه   گرنجري علّيت رابطه اند كه يك گرفته

 در بخـش  انـرژي  و مصرف و تجاري خانگي در بخش انرژي

  .داردوجود  رشد اقتصادي به و نقل حمل

اي بـه بررسـي    در مطالعه) 1389(ديلمي  شفيعي و صبوري

ضرورت بازنگري در شيوه توليد و مصرف انـرژي در اقتصـاد   

ايران پرداخته و بر مبناي يك تحليل آماري، توصيفي و با توجه 

كننـدگان خـانگي،    به هدر رفت منـابع انـرژي توسـط مصـرف    

حـين  تجاري، توليدي كشاورزي و صنعتي و نيـز هـدر رفـت    

توليد و انتقال، مصرف انرژي در ايران را داراي روند صـعودي  

به وارد  1404نمايند كه ايران تا سال  گيري مي اند و نتيجه دانسته

  .كننده انرژي در دنيا تبديل خواهد شد

 رابطـه  اي به بررسـي  در مقاله) 1390(حيدري و همكاران 

ايـران   در اقتصـادي  رشـد  و بـرق  قيمـت  بـرق،  مصـرف  بـين 

كه بين مصرف بـرق   دهد مينتايج اين مطالعه نشان . اند رداختهپ

و رشد اقتصادي در دوره مورد بررسي يك رابطه منفـي وجـود   

  .داشته است

در مطالعه مشـابهي بـه   ) 1392(ويسري و همكاران  فاضلي

ايـران   در بـرق  مصـرف  و اقتصـادي  رشـد  بـين  رابطـه  تحليـل 

اسـت كـه در بلندمـدت    نتايج اين مطالعه بيانگر آن . پردازند مي

بين مصرف انرژي الكتريكـي و رشـد اقتصـادي ايـران رابطـه      

 .مستقيم وجود داشته است

بندي مطالعـات انجـام شـده خـارجي و      در خصوص جمع

  :بيان كرد كه توان ميداخلي 

گرنجر،  علّيتي ها روشاي كه با استفاده از در ايران، مطالعه

ي تابلويي پويـا  ها ادهدو  هشيائو -گرنجرتودا و ياماماتو، روش 

بين مصرف انـرژي و ارزش توليـدات    عّليبراي بررسي رابطه 

كننـده وسـايل حمـل و نقـل ايـران       ي بـزرگ توليـد  ها بنگاهدر 

لـذا ايـن مطالعـه از ايـن     . پرداخته شده باشد، انجام نشده است

  .دباش ميجهت حائز اهميت 

  

 ها روشمواد و  -3

هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثـر مصـرف انـرژي بـر ارزش     

ي بزرگ توليدكننده وسـايل حمـل و نقـل    ها بنگاهتوليدات در 

كه براي اين منظور از مدل رشـد كالسـيكي بـه     دباش ميايران 

  :صورت زير استفاده شده است

)4(                                              ),,( ENLKfQ =  

ــدات  Q در آن  كــه ــوده و بيــانگر ارزش تولي متغيــر وابســته ب

. دباشـ  ميي بزرگ توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران ها بنگاه

ي توليدكننده ها بنگاهي در گذار سرمايهبيانگر ميزان  Kهمچنين 

ارزش  ENتعـداد نيـروي كـار و     Lوسايل حمل و نقل ايران، 

ي بزرگ توليدكننده وسايل ها بنگاهانرژي مصرفي در هر يك از 

فرم تصريح شده مـدل مـذكور بـه    . دباش ميحمل و نقل ايران 

  :دباش ميشكل زير 

)5 (   tiUtiLENtiLLtiLKtiLQ ,,3,2,1, ++++= βββα  

كه در آن از متغيرهاي مدل رياضي قبلي لگاريتم نپـرين گرفتـه   

  .شده است

در ايـــن بخـــش از مقالـــه و قبـــل از ورود بـــه مبحـــث 

اقتصادسـنجي، آمـار و اطالعـات    شناسي و تخمين مـدل   روش

 ISICكد چهـاررقمي   11برداري در مقاله، در سطح  مورد بهره

، در جـدول  1مربوط به صنايع توليد وسايل حمل و نقـل ايـران  

  .ارائه و در ادامه توصيف خواهند شد) 1(

كه در سال  شود ميمالحظه ) 1(بر اساس اطالعات جدول 

يل حمـل و نقـل در   و در بين صنايع مختلف توليد وسا 1386

نسبت مصـرف انـرژي بـه ارزش    (ايران، كمترين شدت انرژي 

 توليـد وسـايل نقليـه موتـوري    رقمـي   4در صـنعت  ) توليدات

توليـد و  و باالترين شـدت انـرژي هـم در صـنعت     ) 0018/0(

  .بوده است) 009/0( تعمير تجهيزات راه آهن

                                                   
بزرگ   بنگاه 203قابل ذكر است كه در تحقيق جاري از اطالعات خام مربوط به  .1

مربوط به توليـد   ISICتوليدكننده وسايل حمل و نقل در ايران از مجموعه كدهاي 

بندي آيسيك استفاده  رقمي از طبقه 4كد  11شامل ... وسايل نقليه موتوري، تريلر و 

ها توسط  نام بنگاه يكسوشده است كه به دليل استفاده اطالعات در سطح بنگاه، از 

گيرد و فقط كد شناسايي از آنها، آن هم  مركز آمار ايران در اختيار محققين قرار نمي

هـا و اسـتخراج    شـود و شناسـايي و رهگيـري بنگـاه     هاي اخير، ارائه مي براي سال

هاي مختلف، زمان زيادي را از تيم تحقيق گرفته است، از  هاي آنها در طول سال داده

صورت جدول،  ها، ارائه اطالعات آنها به سوي ديگر، به دليل زياد بودن تعداد بنگاه

ورد استفاده در سطح صنعت، و نـه  رو اطالعات م از اين. خيلي طوالني خواهد شد

اين جدول، اطالعات آماري . ارائه شده است) 1(بنگاه، تنظيم و تحت عنوان جدول 

بندي آيسيك كه توليدكننده وسايل حمل و نقـل در   رقمي از طبقه 4كد  11را براي 

  .باشند، ارائه نموده است ايران مي
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طح ارزش توليدات و نسبت مصرف انرژي به فروش در س): 1(جدول 

مربوط به صنايع توليد وسايل حمل و نقل  ISICكد چهاررقمي  11

 1386ايران در سال 

  نام صنعت چهار رقمي  رديف

ارزش 

توليدات 

  )ميليون ريال(

ارزش 

انرژي 

مصرفي 

ميليون (

  )ريال

شدت 

  *انرژي

1  
توليد وسايل نقليه 

  موتوري
134887509  230660 0018/0  

2  

 ،سازي اتاق ،بدنهتوليد 

براي وسايل نقليه موتوري 

  … و

2979078  

  
7161 0024/0  

3  

توليد قطعات و ملحقات 

براي وسايل نقليه موتوري 

  ...و 

34183406  

  
177259 0052/0  

  0032/0 8773  2765126  توليد و تعمير انواع كشتي  4

5  
توليد و تعمير انواع قايق و 

  جز كشتي ساير شناورها به

86771  

  
621 0071/0  

6  
و تعمير تجهيزات  توليد

  آهن راه
682250  6109 009/0  

7  
توليد وسايل نقليه هوايي 

  و فضايي
579234  2460 0042/0  

8  

توليد ساير وسايل حمل و 

بندي  طبقه سنگين نقل

  نشده

2303142  

  
9793 0043/0  

  004/0 8583  2112281  توليد انواع موتو سيكلت  9

10  
توليد انواع دوچرخه و 

  معلوليندار  صندلي چرخ
98776  857 0087/0  

11  
توليد ساير وسايل حمل و 

  بندي نشده طبقه سبك نقل

92086  

  
353 0039/0  

صورت نسبت مصرف انرژي به فروش در سطح هر يك  شدت انرژي به*: 

 .رقمي تعريف و محاسبه شده است 4از كدهاي 

 نفر 50هاي صنعتي با  هاي آمارگيري از كارگاه آمار خام از طرح: مأخذ

  .1386كاركن و باالتر مركز آمار ايران، 

 -گرنجر علّيتي ها آزموندر ادامه به صورت اجمالي به معرفي 

ي تابلويي پويا پرداخته ها دادههشيائو، تودا و ياماماتو و رويكرد 

  .شود مي

  

  1هشيائو -گرنجر علّيتآزمون  -3-1

در مرحلـه اول،  . شـود  مـي آزمون هشيائو در دو مرحلـه انجـام   

                                                   
1. Hsiao Granger Causality 

هاي خودرگرسـيو روي متغيـر وابسـته     اي از رگرسيون مجموعه

در معادله رگرسيون اول، متغير وابسته يك . شود ميتخمين زده 

هاي بعدي بـه ترتيـب يـك     وقفه خواهد داشت و در رگرسيون

 شـود  مـي رگرسيوني كه تخمين زده  m. وقفه اضافه خواهد شد

  :به شكل زير خواهد بود

)6  (                        titY
m

i
itY 1

1
εβα +−∑

=
+=  

در مرحله بعد، تعداد وقفه مناسب بر اساس معيار خطاي نهايي 

در اين روش طول وقفه بهينه . شود ميتعيين  )FPE(2بيني  پيش

اي است كـه حـداقل معيـار خطـاي نهـايي       طول وقفه Xمتغير 

گرنجـري   علّيـت حال به منظور انجـام  . بيني را ايجاد كند پيش

FPE�m∗�  را بـــاFPE�m∗, n∗�   اگـــر . يمكنـــ مـــيمقايســـه

FPE�m∗, n∗�  ‹FPE�m∗�  باشد، در نتيجهX    علـت گرنجـري

Y ولي اگر . نيستFPE�m∗, n∗�  ›FPE�m∗�  ،باشدX   علـت

گرنجـر   علّيـت نكته مورد توجه در آزمـون  . است Yگرنجري 

هشيائو آن است كه در اين روش الزم است تمام متغيرهـا پايـا   

ــا     ــدا از آنه ــد ابت ــا باي ــايي متغيره ــورت ناپاي ــند و در ص باش

نمود تا پايا شوند و سپس از تفاضـل پايـاي آنهـا     گيري تفاضل

  ).85-106، 1981هشيائو،(براي انجام آزمون استفاده كرد 

بيني  خطاي نهايي پيشو سپس براي هر معادله رگرسيون معيار 

)FPE( نماييم را به صورت زير محاسبه مي:  

)7         (              
T

mESS

mT

mT
mFPE

)(
*

1

1
)(

−−

++
=  

 3مجمـوع مربعـات پسـماند    ESSحجم نمونـه و   Tكه در آن 

اي خواهـد بـود كـه     طول وقفـه )  ∗m(طول وقفه بهينه . است

در مرحلـه  . بيني را ايجـاد كنـد   حداقل معيار خطاي نهايي پيش

تعيين شد، معادالت رگرسـيوني بـه فـرم     ∗mدوم، هنگامي كه 

، تخمـين زده  شود ميهايي كه بر متغير ديگر اعمال  زير با وقفه

  :شود مي

)8 (      tjtXjitY
m

i
itY 2

1
εγβα +−+−∑

=
+=  

براي هر معادله رگرسيون با بيني  سپس، معيار خطاي نهايي پيش

  : )1981هشيائو، ( شود ميمحاسبه زير  استفاده از رابطه

                                                   
2. Final prediction error 
3. Sum of squared error 
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  )TY(تودا و ياماماتو  علّيتآزمون  -3-2

يـك روش سـاده بـه صـورت      1995تودا و يامامـاتو در سـال   

) VAR(تخمين يك مـدل توضـيح خـود رگرسـيون بـرداري      

. گرنجري پيشنهاد كردند علّيتتعديل يافته براي بررسي رابطه 

ند كه اين روش حتي در صورت وجود يك كن ميآنها استدالل 

در اين روش ابتدا . جمعي بين متغيرها نيز معتبر است رابطه هم

و سـپس درجـه   ) VAR ،)kهـاي بهينـه مـدل     بايد تعداد وقفه

مـدل خودتوضـيح   را تعيـين كـرد و يـك    ) d(پايايي ماكزيمم 

انتخاب  فرايند. تشكيل داد )k+d(برداري را با تعداد وقفه هاي 

  .باشد k≥ dوقفه زماني معتبر است كه 

)10(  

tuitX
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�θنيسـت،  Yعلت گرنجري  Xبراي آزمون اين فرضيه كه � 0 

 X اين صـورت اگر اين فرضيه رد نشود، در . يمكن ميرا آزمون 

  .)140: 1384، و زارع آرمن( بودنخواهد  Yگرنجري  علّيت

  

  )DPD(ي تابلويي پويا ها دادهرويكرد  -3-3

ي تابلويي پويـا در  ها دادهدر بخش ديگر اين مطالعه از رهيافت 

دليل . گشتاور تعميم يافته استفاده شده است زننده تخمينقالب 

ي تابلويي ايستا اين ها دادهاستفاده از اين روش نسبت به روش 

است كه به دليل محدوديت آماري در مـورد متغيرهـاي ارزش   

ي توليـدي وسـائل   هـا  بنگاهتوليدات، ارزش انرژي مصرفي در 

، اسـتفاده از  1374ي ماقبـل  هـا  سـال حمل و نقل ايـران بـراي   

ي بـا دوره زمـاني   هـا  دادهي تابلويي پويا بـراي  ها دادهرهيافت 

از . الزم اسـت پويـايي مـدل حفـظ شـود      اندك مناسب بوده و

سنجي براي رفـع مشـكل محـدوديت     متخصصان اقتصاد رو اين

ـ هـا  دادههاي زماني اندك، روش  زماني در مورد دوره بلويي اي ت

. ندكن ميي تابلويي ايستا پيشنهاد ها دادهپويا را به جاي رهيافت 

 يي بين متغير و يـا متغيرهـاي  زا درونعالوه بر اين، اگر مشكل 

كـارگيري   با به دتوان ميتوضيحي وجود داشته باشد، اين روش 

در اين روش بـه  . متغيرهاي ابزاري اين نقيصه را برطرف نمايد

منظور حفظ سازگاري ضرايب برآورد شده الزم است از روش 

بدين ترتيـب كـه ابتـدا معتبـر بـودن      . اي استفاده شود دومرحله

آزمون قـرار گيـرد   متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل مورد 

سپس در . شود ميكه براي اين منظور از آزمون سارگان استفاده 

مرحله بعد مرتبه خود همبستگي جمالت اختالل مورد آزمـون  

زيرا در صورتي كه مرتبه خود همبسـتگي جمـالت   . قرار گيرد

مرتبـه اول بـراي    گيري تفاضلاختالل از مرتبه دو باشد، روش 

كشـورها روش مناسـبي نخواهـد     حذف اثرات ثابت و انفرادي

 .بود

براي بيان جبري روش گشتاور تعميم يافته مدل پوياي زيـر را  

  :ريمگي ميدر نظر 

 )12  (               1it it it i t ity y Xα β η φ ε−
′= + + + +  

ــوق،   ــه ف ــته،   yدر رابط ــر وابس ــاي   Xمتغي ــردار متغيره ب

اثرات  φبيانگر اثرات انفرادي يا ثابت كشورها،  ηتوضيحي، 

به ترتيب نشانگر كشور و  tو  iجمله اخالل و  εثابت زمان، 

كـه   شود مي، فرض )12(در تصريح مدل . دباش ميدوره زماني 

جمالت اختالل داراي همبستگي با اثـرات انفـرادي يـا اثـرات     

همچنين . دباش ميدار متغير وابسته ن ثابت كشورها و مقادير وقفه

جمالت اختالل از مدل با جزء اخالل تركيبي به صـورت زيـر   

  :كند ميتبعيت 

)13   (                                      ittiit νφηε ++=                                                                            

، داراي توزيع مستقل و يكسان بـا ميـانگين   iηدر رابطه فوق، 

صفر و واريانس
2

ησ  ،tφ  بيانگر اثرات زماني با ميانگين صفر

ــانس  و واري
2

φσ وtν   ــالت اخــتالل ــز جم ــيني ــ م در . دباش

بـوده   iηتـابعي از   ity، شود ميمالحظه ) 13(و ) 5(معادالت 

در ســمت  ity−1بــوده و متغيــر  iηنيــز تــابعي از  ity−1لـذا  

. بـا جـزء اخـالل داراي همبسـتگي اسـت     ) 12(راست معادله 

بنابراين تحت اين شـرايط، اسـتفاده از تخمـين زننـده حـداقل      

هـا   مربعات معمولي منجر به تورش و ناسازگاري برآوردكننـده 

شده و الزم است از تخمين زننده ديگري مانند روش گشـتاور  
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تخمين زننده مبتني بر اسـتفاده از   اين. تعميم يافته استفاده شود

ــادير وقفــه ــر  مق ــاي ) ity( زا دروندار متغي ــين متغيره و همچن

عالوه بر اين . دباش ميزاي مدل به عنوان متغيرهاي ابزاري  برون

با برخي از متغيرهاي توضـيحي همبسـتگي    ηدر صورتي كه 

ي مناسـب بـراي   هـا  روشرت يكـي از  داشته باشد، در آن صو

ــتفاده از روش    ــورها اس ــرادي كش ــت و انف ــرات ثاب ــذف اث ح

زيرا در اين حالت، استفاده . مرتبه اول خواهد بود گيري تفاضل

دار از  هـاي تـورش   زننده تخميناز روش با اثرات ثابت منجر به 

تفاضـل  ) 12(ضرايب خواهـد گرديـد و الزم اسـت از رابطـه     

به رابطـه  ) 12(لذا در اين وضعيت رابطه . شودمرتبه اول گرفته 

  :شود ميزير تبديل 

)14  (           ittititit Xyy εφβα ∆+∆+∆′+∆=∆ −1  

∆−1(دار متغيــر وابســته ، تفاضــل وقفــه)14(در رابطــه  ity ( بــا

داراي همبسـتگي  ) ∆itε(تفاضل مرتبه اول جمـالت اخـتالل   

يي مربوط به برخـي متغيرهـاي   زا درونبوده و همچنين مشكل 

 رو ايـن از . توضيحي وجود دارد كه در مدل ملحوظ نشده است

كردن اين مشكل از متغيرهاي ابـزاري   الزم است براي برطرف

بنابراين شرايط گشتاوري زيـر در مـورد   . در مدل استفاده شود

  :دباش ميصادق ) 14(رابطه 

)15(            Tts ,...,4,3;2 =≥  0)( =∆− itsityE ε  

)16(         Tts ,...,4,3;2 =≥ ,  0)( =∆− itsitXE ε                

، از مـاتريس متغيرهـاي   )14(براي تخمـين پارامترهـاي رابطـه    

  :شود ميابزاري به صورت زير استفاده 

)17(   

),...,,,,...,,( 221221 −−= ituiitiii XXXyyydiagz  

 δ̂هاي روش گشتاور تعميم يافته كه بـا   بنابراين تخمين زننده

  :شود ميبه صورت زير تعريف  شود مينمايش داده 

)18    (                    YzzABBzzAB NN
′′′′= −1)(δ̂  

در ادامه و پس از تخمين ضرايب الزم است از آزمون سـارگان  

ابزاري تعريف شده در مدل  براي بررسي معتبر بودن متغيرهاي

عالوه بر اين . و بيش از حد مشخص بودن معادله استفاده شود

بايد مرتبه خودرگرسيوني جمالت اختالل نيز مورد آزمون قرار 

مرتبـه اول بـراي حـذف اثـرات      گيري تفاضلزيرا روش . گيرد

ثابت در صورتي روش مناسبي است كه مرتبه خود همبسـتگي  

بـه  ) 1958( 1آزمون سارگان. به دو نباشدجمالت اختالل از مرت

بـوده كـه بـه صـورت زيـر      2χصورت مجانبي داراي توزيع 

  :شود ميتعريف 

)19(                                εε ˆ)(ˆ 1

1

zzHzzS
ii

N

i

i
′′′= −

=

∑  

δεدر اين آزمون،  ˆˆ XY −= ،δ̂  1ماتريس×k   از ضـرايب

ماتريس مربع بـا   Hماتريس متغيرهاي ابزاري و  zبرآورد شده، 

تعداد  qتعداد مشاهدات و  Tكه در آن  دباش مي) T-q-1(ابعاد 

در اين آزمـون اگـر فرضـيه    . دباش ميمتغيرهاي توضيحي مدل 

صفر رد نشود، در آن صورت متغيرهاي ابزاري تعريف شده در 

بر بوده و مدل نياز به تعريف متغيرهاي ابـزاري بيشـتر   مدل معت

اما در صورت رد فرضيه صفر متغيرهاي ابزاري تعريـف  . ندارد

شده ناكافي و نامناسب بـوده و الزم اسـت متغيرهـاي ابـزاري     

 2عالوه بر اين آرالنـو و بانـد  . مناسبتري براي مدل تعريف شود

د همبسـتگي  آماره آزموني را براي بررسي مرتبـه خـو  ) 1991(

ند كه به صورت مجـانبي داراي  كن ميجمالت اختالل پيشنهاد  

  :شود ميتوزيع نرمال استاندارد بوده و به صورت زير تعريف 

 )20(                                     )1,0(~
ˆ

ˆˆ
2

2/1

2 Nm
ε

εε ∗−
′

=     

2در اين آزمون
ˆ

−ε  بردار جمالت اختالل با دو وقفه زماني بوده

)4(1بردار  ε∗و 
1

∗−∑
=

N

i

iT     از جمالت اخـتالل سـازگار بـا

2
ˆ

−ε در اين آزمون در صورت رد فرضيه صفر مرتبـه  . دباش مي

خودهمبستگي جمالت اختالل از مرتبه دوم بوده و در صورتي 

كه فرضيه صفر رد نشود جمالت اخـتالل از خـود همبسـتگي    

در اين شرايط اسـتفاده از روش  . ندباش ميمرتبه اول برخوردار 

مرتبه اول براي حذف اثرات ثابت نسبت به روش  گيري تفاضل

 آرالنـو (روش مطلوب و مناسبي خواهد بود  3حرافات متعامدان

  ).277-297، 1991و باند، 

ي هـا  دادهبا در نظر گرفتن ايـن مالحظـات در مـورد رهيافـت     

                                                   
1  . Sargan (1958) 
2. Arellano & Bond(1991) 
3. Orthogonal Deviations 
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 تابلويي پويا و با گرفتن تفاضـل مرتبـه اول از طـرفين معادلـه    

  :خواهيم داشت

)21(  

tiUtiLENtiLLtiLKtiLQ ,,3,2,1, ++++= βββα  
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εεβ
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لگـاريتم  (معادله فـوق، مقـدار وقفـه دار متغيـر وابسـته      اگر در 

را به سـمت راسـت منتقـل نمـاييم، خـواهيم      ) ارزش توليدات

  :داشت

)22(  
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1,,21,,1,

−−−
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−++−

+−+−=
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),(0 شـود  مـي در معادله فوق فرض  1,, =−titiCov εε   برقـرار

),(0بوده و  , =tiXCov ε كه در آن بردار . دباش ميX  بـردار ،

بـه ايـن معنـي كـه     . متغيرهاي توضـيحي مـدل مـذكور اسـت    

كواريانس بين جمالت اختالل در دو دوره متوالي، صفر بوده و 

كواريانس متغيرهاي توضيحي بـا جمـالت اخـتالل نيـز صـفر      

در روش آرالنو و باند از ماتريس متغيرهاي ابزاري براي . است

آزمـون   هاي سازگار اسـتفاده شـده و آمـاره    ايجاد تخمين زننده

سارگان براي تعيين مشخص بودن معادله مـورد اسـتفاده قـرار    

در اين آزمون اگر فرض صفر پذيرفته شود، بيانگر اين . ردگي مي

است كه معادله بيش از حد مشخص بوده و مدل به متغيرهـاي  

دار متغيـر   بنـابراين بايـد از مقـادير وقفـه    . ابزاري نيازمند است

ـ  زاري بـراي رفـع همبسـتگي بـين     وابسته به عنوان متغيرهاي اب

عالوه بـر  . متغيرهاي توضيحي و جمالت اختالل استفاده نمود

مرتبـه   گيـري  تفاضـل اين با توجه به اينكه در استفاده از روش 

اول، جمالت اختالل از فرايند خودرگرسيوني مرتبه اول پيروي 

ند، لذا براي اينكه روش آرالنو و بانـد منجـر بـه تخمـين     كن مي

ي سازگار مدل شود الزم اسـت مرتبـه خودرگرسـيوني    هازننده

، 1991آرالنـو و بانـد،   (جمالت اختالل مورد آزمون قرار گيرد 

الزم بــه ذكــر اســت كــه روش آرالنــو و بانــد در ). 287-286

انجامـد كـه مرتبـه     هـاي سـازگار مـي    صورتي به تخمين زننـده 

زيرا بر اسـاس  . نباشد 2خودرگرسيوني جمله اختالل از مرتبه 

روش تفاضل مرتبه اول، جمالت اختالل از فراينـد مرتبـه اول   

  .ندكن ميتبعيت 

  نتايج تجربي -4
در ايــن بخــش از تحقيــق، ابتــدا بــه منظــور بررســي صــحت  

بر اساس رويكرد دينـاميكي  ) 22(و ) 21(ي ها مدلسازي  مدل

عنـوان   تفاضل مرتبه اول، كه در آنها، از متغير ارزش توليدات به

عنـوان متغيـر    و از متغير ارزش انرژي مصرفي، بـه  متغير وابسته

تودا  علّيتمستقل استفاده شده است، ابتدا با استفاده از رويكرد 

گرنجري بين متغيرهاي مصرف انرژي  علّيتتو، جهت موو ياما

ي توليدكننده وسايل حمل و نقـل  ها بنگاهو ارزش توليدات در 

ه، بـه تخمـين   ايران، طي دوره مورد بررسـي، تعيـين و در ادامـ   

ي تـابلويي  ها دادهي ديناميكي فوق با استفاده از رهيافت ها مدل

  .پويا پرداخته خواهد شد

سال  15با توجه به اين كه دوره مورد بررسي در اين تحقيق

اسـتاندارد گرنجـري نيـاز بـه      علّيـت مي باشد و براي آزمـون  

و بـا   دباشـ  ميجمعي بين متغيرها  بررسي رابطه بلندمدت و هم

تودا و ياماماتو اطالع در مورد  علّيتجه به اين كه در آزمون تو

جمعي سيستم ضروري نيست، بنابراين در ايـن   هاي هم ويژگي

گرنجري بـين متغيرهـا از    علّيتتحقيق به منظور بررسي رابطه 

  .شود ميروش تودا و ياماماتو استفاده 

 -فولر و ديكي -ي متداول ريشه واحد نظير ديكيها آزمون 

ي سري زماني ها دادهر تعميم يافته و فيليپس پرون كه براي فول

ي تابلويي از تـوان  ها دادهرند، در مورد گي ميمورد استفاده قرار 

آزمون پاييني برخوردار بوده و داراي تـورش بـه سـمت قبـول     

  .ندباش ميفرضيه صفر 

يي كه براي حل اين مشكل پيشـنهاد  ها آزمونيكي از آماره 

مزيت اين آماره . است 1تزاوا-از آزمون هريس، استفاده شود مي

ي هـا  دادههاي آزمون ريشه واحد در  آزمون نسبت به ساير آماره

 3و ايـم، پسـران و شـين    2تابلويي نظير آزمون لوين و همكاران

هاي بـا حجـم بيشـتر و     اين است كه اين آماره آزمون در نمونه

د، ي ريشـه واحـ  هـا  آزمـون دوره زماني اندك، نسبت به سـاير  

در اين مطالعـه بـا    رو ايناز . دباش ميتري  آزمون مناسب و قوي

توجه به محدود بـودن دوره زمـاني مـورد مطالعـه و همچنـين      

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل مورد ها بنگاهتعداد نسبتاً زياد 

                                                   
1. Harris-Tzava 
2. Levin, Lin & Chou 
3. Im, Pesaran & Shin 
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مطالعه، از اين آمـاره آزمـون بـراي بررسـي پايـايي متغيرهـاي       

ي گـذار  سـرمايه ي كـار و  مصرف انرژي، ارزش توليدات، نيرو

فرضيه صفر اين آماره آزمون بيانگر اين امر . استفاده شده است

نتايج اين آزمون در جدول . است كه متغير مورد نظر ناپايا است

  .بيان شده است) 2(
ي توليدكننده ها بنگاهنتايج آزمون پايايي متغيرهاي مدل در ): 2(جدول 

  وسايل حمل و نقل ايران

پايايي و 

  يايي متغيرناپا

رد يا عدم رد 

  فرضيه صفر

ارزش 

  احتمال

)PV(  

آماره 

  آزمون
  متغير

  ناپايا
عدم رد فرضيه 

  صفر
995/0  51/3  LQ 

  ناپايا
عدم رد فرضيه 

  صفر
000/1  09/7  LEN 

  ناپايا
عدم رد فرضيه 

  صفر
995/0  02/4  LK 

  ناپايا
عدم رد فرضيه 

  صفر
995/0  90/3  LL  

 D(LQ)  -40/7  000/0  رد فرضيه صفر  پايا

  D(LEN)  -06/3  005/0  رد فرضيه صفر  پايا

 D(LK)  -36/10  001/0  رد فرضيه صفر  پايا

  D(LL)  -99/3  002/0  رد فرضيه صفر  پايا

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

نتـايج حاصـل از بررسـي پايـايي      بـر اسـاس آزمـون هـريس،    

كه تمامي متغيرها، در سطح ناپايـا   دهد ميمتغيرهاي مدل نشان 

همچنين بررسي پايايي متغيرها در تفاضل مرتبـه اول  . ندباش مي

و بر اساس نتايج همين آزمون، بيانگر آن است كه متغيرهـا بـا   

  .اند ، پايا شدهگيري تفاضليك مرتبه 

بـين   مـدت  كوتـاه  عّلـي در ادامه و قبـل از بررسـي رابطـه    

متغيرهاي ارزش توليدات صنايع توليدكننده وسايل حمل و نقل 

ي تـودا و  هـا  آزمـون زش انرژي مصرفي، بـر اسـاس   ايران و ار

هشـيائو، كشـش ارزش توليـدات نسـبت بـه       علّيـت ياماماتو و 

ي و انـرژي مصـرفي در   گـذار  سـرمايه متغيرهاي نيـروي كـار،   

براي اين منظـور ابتـدا بـا    . ي تابلويي محاسبه شده استها داده

ي هـا  دادهليمر، مناسب بودن روش  Fي از آماره آزمون گير بهره

تابلويي در مقابل روش حداقل مربعـات تجميـع شـده آزمـون     

ي تابلويي براي ها دادهشده كه نتايج داللت بر استفاده از روش 

بـوده   31/12ليمر برابر با  Fمقدار آماره . برآورد تابع توليد دارد

  .دباش ميتر  كه از مقدار بحراني بزرگ

 در مرحله بعد، بـه منظـور انتخـاب روش مناسـب از بـين     

روش با اثرات ثابت و تصادفي از آماره آزمون هاسمن اسـتفاده  

شده كه مقدار آماره آزمون هاسمن با توزيع كـاي دو برابـر بـا    

به عبارت ديگر فرضيه صفر مبني بر استفاده . دباش مي 87/149

براي تخمين تـابع   توان مياز روش با اثرات تصادفي رد شده و 

نتايج ) 3(در جدول . اده نمودتوليد از روش با اثرات ثابت استف

  :برآورد تابع توليد به روش اثرات ثابت ارائه شده است
نتايج برآورد تابع ارزش توليدات صنايع توليدكننده وسايل  :)3(جدول 

  حمل و نقل ايران به روش اثرات ثابت

عرض از مبدأ و 

  متغيرهاي توضيحي
  ضريب

مقدار 

 tآماره 

ارزش 

  احتمال

C 23/1  01/1  047/0  

LL 16/0  83/3  000/0  

LK 73/0  63/5  000/0  

LEN 31/0  66/15  000/0  

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

بيانگر اين است كـه متغيرهـاي نيـروي كـار،     ) 3(نتايج جدول 

بر ارزش  دار معنيي و مصرف انرژي تأثير مثبت و گذار سرمايه

توليدات صنايع توليدكننده وسايل حمل و نقل ايـران داشـته و   

ي و گـذار  سـرمايه كشش ارزش توليدات نسبت به نيروي كـار،  

بوده كـه مجمـوع    31/0و  73/0، 16/0انرژي به ترتيب برابر با 

بـه عبـارت ديگـر بـازدهي     . دباشـ  مياز يك  تر ها بزرگ كشش

فزاينده نسبت به مقياس براي عوامل توليد نيروي كار، سـرمايه  

كننده وسايل حمـل و نقـل ايـران در    ، در صنايع توليدانرژيو 

  .دباش ميدوره زماني مورد بررسي برقرار 

بـين متغيرهـاي    مـدت  كوتـاه  عّليدر ادامه به بررسي رابطه 

ده وسـايل حمـل و نقـل در    ي توليدكننها بنگاهارزش توليدات 

ي تـودا و  هـا  آزمـون ايران و ارزش انرژي مصـرفي بـر اسـاس    

بـين   علّيـت به منظور استخراج جهت . شود ميياماماتو پرداخته 

ــرژي مصــرفي در  ي هــا بنگــاهمتغيرهــاي ارزش توليــدات و ان

توليدي وسايل حمل و نقل ايران، از نتايج آزمون والد و الگوي 

از . ، اسـتفاده شـده اسـت   1ي تـابلويي اه دادهخودرگرسيوني در 

 100تـر از   آنجا كـه در ايـن مطالعـه تعـداد مشـاهدات بـزرگ      

                                                   
1. Panel VAR 
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بـراي تعيـين طـول وقفـه بهينـه الگـوي        تـوان  مي، لذا دباش مي

ــك   ــاتي آكائي ــار اطالع ــرداري از معي ) AIC(خودرگرســيون ب

  :گزارش شده است) 4(نتايج در جدول . استفاده نمود
  VARنتايج تعيين وقفه بهينه مدل  :)4(جدول 

طول 

  وقفه

معيار 

اطالعاتي 

AIC 

معيار 

اطالعاتي 

SC  

معيار 

اطالعاتي 

HQ 

معيار اطالعاتي 

FPE 

0  36/2-  75/2-  32/2-  1.10e-06   

1  89/10-*  44/10-*  71/10-*  
2.18e-10*   

2  88/10-  07/10-  55/10-  2.20e-10   
  ي تحقيقها يافته: مأخذ

بيان كرد كه وقفه بهينه مدل  توان مي) 4(بر اساس نتايج جدول 

خودرگرسيون برداري براي تمامي معيارهاي اطالعاتي برابر بـا  

  .دباش مييك 

و  VARدر ادامه با توجه به وقفه بهينه تعيين شده براي مـدل   

نيز تعيين ماكزيمم مرتبه پايايي مدل، دو مدل رگرسـيون بـراي   

بــين دو متغيــر مصــرف انــرژي و ارزش  عّلــيبررســي رابطــه 

توليدات در صنايع حمل و نقل ايران بـرآورد شـده كـه نتـايج     

  :دباش مي) 5(صورت جدول  به
از سوي مصرف  علّينتايج برآورد مدل براي بررسي رابطه  :)5(جدول 

  ي توليدي وسايل حمل و نقل ايرانها بنگاهانرژي به توليد در 

عرض از مبدأ و 

  حيمتغيرهاي توضي
مقدار آماره    ضريب

t 

ارزش احتمال 

)PV(  

C 66/3  94/5  000/0  

LVP(-1) 55/0  41/6  000/0  

LVP(-2) 02/0  23/0  87/0  

LENER(-1)  22/0  45/3  007/0  

LENER(-2) 04/0  62/0  53/0  

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

نتايج جدول فوق بيانگر اين است كـه وقفـه مرتبـه اول متغيـر     

بر ارزش توليدات در  دار معنيمصرف انرژي داراي اثر مثبت و 

كه وقفـه   در حالي. صنايع توليد وسايل حمل و نقل ايران است

بـر ارزش   دار معنيمرتبه دوم متغير ارزش انرژي مصرفي، تأثير 

  .توليدات صنايع نامبرده ندارد

از سوي متغير مصرف انـرژي   عّليدر ادامه براي بررسي رابطه 

به متغير ارزش توليدات در صنايع توليد وسـايل حمـل و نقـل    

اين آزمون داراي توزيع . ايران از آزمون والد استفاده شده است

دو بوده و براي انجام اين آزمون، مجموع ضـرايب وقفـه   -كاي

رابر با صفر قـرار داده  اول و دوم متغير لگاريتم مصرف انرژي ب

  :خالصه شده است) 6(نتايج اين آزمون در جدول . شده است
از سوي مصرف  علّينتايج آزمون والد براي بررسي رابطه  :)6(جدول 

  انرژي به توليد

مقدار آماره 

-آزمون كاي

  دو

درجه آزادي 

-تعداد محدوديت(

 )ها

  مقدار بحراني

ارزش 

احتمال 

)PV(  

31/6  1  84/3  012/0  

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

بيان كـرد كـه مقـدار آمـاره      توان مي) 6(بر اساس نتايج جدول 

تر بوده و لذا فرضيه صفر مبني  دو از مقدار بحراني بزرگ -كاي

از سـوي مصـرف انـرژي بـه ارزش      عّلـي بر عدم وجود رابطه 

توليدات در صنايع توليد وسايل حمل و نقـل ايـران در سـطح    

از سـوي   عّلـي بنـابراين رابطـه   . شـود  ميدرصد رد  5 دار معني

  .دباش ميمصرف انرژي به توليد در اين صنايع برقرار 

از سوي ارزش توليدات به مصرف  عّليبه منظور بررسي رابطه 

انرژي، مجدداً مدل با در نظر گرفتن متغير مصـرف انـرژي بـه    

عنوان متغير وابسته برآورد شده است كه نتايج داللت بـر عـدم   

مقـدار  . دار متغيـر ارزش افـزوده دارد   ي ضرايب وقفـه دار معني

بـوده كـه از مقـدار     54/2دو در اين حالت برابر با  -آماره كاي

فرضيه صفر مبنـي   رو ايناز . كوچكتر است) 84/3(بحراني آن 

از سوي ارزش افـزوده بـه توليـد در     عّليبر عدم وجود رابطه 

 5 دار يمعنـ صنايع توليد وسايل حمل و نقـل ايـران در سـطح    

يك سويه از  عّليصرفاً يك رابطه  عّليدرصد رد نشده و رابطه 

  .دباش ميمصرف انرژي به توليد در اين صنايع 

هشـيائو بـراي    -گرنجـر  علّيـت در ادامه، بـا اسـتفاده از روش   

كوتاه مدت بين متغيرهـاي ارزش توليـدات    عّليبررسي رابطه 

رژي مصـرفي  صنايع توليد وسايل حمل و نقل ايران و ارزش ان

و بر اساس معيار اطالعاتي آكائيك، وقفه بهينه براي متغيرهـاي  

لگاريتم ارزش توليدات و مصرف انرژي صنايع توليـد وسـايل   

) 7(نتـايج در جـدول   . حمل و نقل ايـران تعيـين شـده اسـت    

  :گزارش شده است
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  تعيين وقفه بهينه براي متغير وابسته در هر دو معادله :)7(جدول 

وابسته در متغير 

  هر معادله

طول وقفه بهينه 

)m*(  

معيار اطالعاتي 

  )AIC(آكائيك 

معيار خطاي 

پيش بيني نهايي 

))FPE(m* (

  براي هر معادله

LQ 1  58/2  78/0 

LEN 1  59/2  79/0  

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

نتايج جدول مربوط به تعيين وقفه بهينه داللت بر ايـن دارد  

كه براي دو متغير لگاريتم ارزش توليدات و مصرف انـرژي در   

صنايع توليد وسايل حمل و نقل ايران، وقفه بهينه برابر با يـك  

 59/2و  58/2بوده و معيار اطالعاتي آكائيك به ترتيب برابر بـا  

هـاي بـاالتر    با اضافه نمودن وقفهالزم به ذكر است كه . دباش مي

براي هر دو متغير در هر معادله رگرسيون، مقدار آماره آكائيـك  

بينـي افـزايش يافتـه و كمتـرين مقـدار خطـاي        و خطاي پـيش 

بيني نهايي براي هر معادله زماني است كه هر دو متغير در  پيش

  .هر معادله با يك وقفه برآورد شوند

دار هــر دو متغيــر  قــدار وقفــهدر ادامــه، در هــر معادلــه، م 

لگاريتم مصرف انرژي و ارزش توليدات صنايع توليـد وسـايل   

حمل و نقل ايران اضافه شـده و وقفـه بهينـه بـراي متغيرهـاي      

پس از محاسبه وقفه بهينه متغيرهاي . شود ميتوضيحي محاسبه 

 *mبـا   *nو  *mبيني نهايي براي  ، خطاي پيش)*n(توضيحي 

كمتــر از   FPE(m*,n*)رتي كــه مقايســه شــده و در صــو  

FPE(m*)  ،از سوي متغير  علّيتباشدX  بهY  دباش ميبرقرار .

براي هر دو معادله رگرسيون وقفـه بهينـه بـراي    ) 8(در جدول 

بـراي   FPE(m*,n*)متغيرهاي توضيحي تعيين شده و مقـدار  

  :هر دو حالت محاسبه شده است
  ضيحي در هر دو معادلهتعيين وقفه بهينه براي متغيرهاي تو :)8(جدول 

متغير وابسته 

  در هر معادله

طول وقفه 

  )*n(بهينه 

معيار اطالعاتي 

  )AIC(آكائيك 

معيار خطاي پيش 

بيني نهايي 

))FPE(m*,n*(  

LQ 1  55/2  75/0 

LEN 1  6/2  81/0  

 ي تحقيقها يافته: مأخذ 

كه وقفه بهينه هـر   شود ميمالحظه ) 8(با توجه به نتايج جدول 

دو متغير توضيحي در هر دو معادله برابر با يك بـوده و معيـار   

بـه  . دباشـ  مـي  6/2و  55/2اطالعاتي آكائيك به ترتيب برابر با 

عبارت ديگر در معادله مربوط به متغير لگاريتم ارزش افـزوده،  

با يك وقفه لحاظ نمود  توان ميمتغير لگاريتم مصرف انرژي را 

هاي باالتر اين متغير منجر به افزايش معيار  و لحاظ نمودن وقفه

بيني نهايي  عالوه بر اين، خطاي پيش. شود مياطالعاتي آكائيك 

))FPE(m*,n* ( 75/0در معادله لگاريتم ارزش افزوده برابر با 

از آنجـا كـه   . اسـت  78/0يعنـي  )  FPE(m*)بوده كه كمتر از 

)FPE(m*,n* ( كوچكتر ازFPE(m*)  ه ، لـذا رابطـ  دباشـ  مـي

از سوي متغير مصرف انرژي به ارزش توليدات در صنايع  عّلي

  .توليد وسايل حمل و نقل ايران برقرار است

همچنين براي معادله مربوط به لگـاريتم مصـرف انـرژي،     

ــا  *FPE(m*,n(مقــدار  ــر ب ــوده كــه بــزرگ 81/0براب ــر از  ب ت

FPE(m*)  علّيـت بر اساس رهيافـت   رو ايناست، از  79/0يا 

از سوي ارزش توليدات به مصرف  عّليائو رابطه يشه -گرنجر

انرژي در صنايع توليد وسايل حمل و نقل ايران برقرار بـوده و  

در اين صنايع و در دوره مورد بررسـي، يـك    عّليصرفاً رابطه 

  .دباش مييك سويه  عّليرابطه 

مـورد اسـتفاده قـرار    ) 22(و ) 21(ي هـا  مدلاين نتيجه در 

، )22(و ) 21(ي ها مدلبر اين اساس در مدلسازي . گرفته است

ي تابلويي پويا به تخمين آنها ها دادهكه در ادامه مقاله با رويكرد 

ي توليدكننده وسـايل حمـل و نقـل در ايـران     ها بنگاهدر سطح 

پرداخته خواهد شد،  متغيرهـاي وابسـته و مسـتقل بـه ترتيـب      

ند كـه بـراي   باشـ  مـي ارزش توليدات و ارزش انرژي مصـرفي  

گيري متغير ارزش انرژي مصرفي و استفاده آن در تخمين  اندازه

صـورت   روابط فوق، از شاخص شدت انرژي مصرفي، كـه بـه  

ي توليـدي  هـا  بنگـاه نسبت انرژي مصرفي بـه ارزش توليـدات   

وسايل حمل و نقل ايران، محاسبه شده است، اسـتفاده خواهـد   

  .شد

در ادامه به منظور بررسي رابطه بين ارزش انرژي مصرفي و 

ي توليدي وسائل حمل و نقل ايران، ها بنگاهارزش توليدات در 

مـدل   ي تـابلويي پويـا بـه تخمـين    ها دادهاز رويكرد با استفاده 

در اين روش، قبـل از تخمـين مـدل بايـد     . پرداخته خواهد شد

رهـاي ابـزاري مـورد    مشخص بودن معادله يا معتبـر بـودن متغي  
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براي اين امر از آمـاره  . مورد آزمون قرار گيرد 1استفاده در مدل

. شود مياستفاده  دباش مي Jكه مبتني بر آزمون   2آزمون سارگان

  :ارائه شده است) 9(نتايج آزمون سارگان در جدول 
ي توليدي وسايل حمل و ها بنگاهنتايج آزمون سارگان در  :)9(جدول 

  نقل ايران

  )pv(ارزش احتمال   درجه آزادي  2χمقدار آماره 

66/10  10  21/0  

  تحقيقمحاسبات : مأخذ

فرضيه صفر مبني  شود مي، مالحظه )9(با توجه به نتايج جدول 

بنـابراين اسـتفاده از   . شـود  مـي بر مشـخص بـودن معادلـه رد ن   

ــاي    ــين متغيره ــرل همبســتگي ب ــراي كنت ــزاري ب متغيرهــاي اب

توضيحي و جمالت اختالل در مـدل ضـروري بـوده و متغيـر     

) دار اول متغير وابسـته  مقدار وقفه(ابزاري تعريف شده در مدل 

در ادامـه بـه تخمـين مـدل بـا در نظـر گـرفتن        . دباش مي معتبر

نتـايج بـه صـورت جـدول     . شـود  ميمتغيرهاي ابزاري پرداخته 

  :دباش مي) 10(

ي ها بنگاهدر  LQt(3ر وابسته متغي(نتايج تخمين مدل  :)10(جدول 

  توليدي وسايل حمل و نقل ايران

 نام متغير ضريب  )PV(ارزش احتمال 

001/0 06/1 LK 

001/0 30/0  
1−tLQ  

002/0 18/0 LL 

000/0  24/0  LEN 

  تحقيقمحاسبات : مأخذ

-1386ي ها سالبيان كرد كه در  توان ميبا توجه به نتايج فوق 

ي توليـدي وسـايل حمـل و نقـل ايـران،      هـا  بنگـاه و در  1379

ي، نيروي كار، مصـرف انـرژي و مقـدار    گذار سرمايهمتغيرهاي 

ي بـر  دار معنـي دار متغير ارزش توليـدات  تـأثير مثبـت و     وقفه

ي توليدي وسايل حمل و نقل ايـران  ها بنگاهارزش توليدات در 

. نظري كامالً سـازگار اسـت  اند، كه اين نتايج با انتظارات  داشته

، )10(آمـده در جـدول    دست بههاي  همچنين با مالحظه كشش

                                                   
هـاي   دار اول متغير لگاريتم ارزش توليدات در بنگاه در اين مطالعه از مقدار وقفه. 1

  .وسايل حمل و نقل ايران به عنوان متغير ابزاري در مدل استفاده شده استتوليدي 

2. Sargan Test 

متغيرهـاي وابسـته و   ) AB(شايان ذكر است كه بر اساس روش آرالنـو و بانـد   . 3

  .باشند توضيحي در شكل استاندارد خود به صورت تفاضل مرتبه اول مي

آمـده بـراي    دسـت  بـه اوالً ضريب كشش : كه شود ميمالحظه 

ثانيـاً كشـش ارزش   . اسـت  24/0متغير مصرف انـرژي معـادل   

ثالثـاً كشـش   . است 18/0توليدات  نسبت به نيروي كار معادل 

بـوده   06/1ي برابر گذار سرمايهارزش توليدات  نسبت به متغير 

، مقدار عددي ايـن كشـش   شود ميطور كه مالحظه  همان. است

به اين مفهـوم كـه افـزايش    . نسبت به ساير متغيرها بيشتر است

ي توليدكننـده وسـايل حمـل و نقـل     ها بنگاهي در گذار سرمايه

ايران طي دوره مـورد بررسـي، اثـر بيشـتري بـر ارتقـاء ارزش       

، در مقايسه با افزايش استخدام نيروي كـار  ها هبنگاتوليدات اين 

اين نكته بيـانگر ايـن اسـت كـه     . يا مصرف انرژي داشته است

ي توليدكننده وسايل حمـل  ها بنگاهتغييرات تكنولوژي توليد در 

ـ  ميبر  و نقل ايران، از كاربر به سرمايه منجـر بـه افـزايش     دتوان

قابليـت  البتـه بررسـي   . گـردد  هـا  بنگـاه ارزش محصوالت اين 

جانشيني عوامل توليد و توجيـه اقتصـادي ايـن امـر از جهـت      

  .مقايسه قيمت عوامل توليد، در اين مطالعه بررسي نشده است

دار ارزش توليدات نيز معـادل   ضريب مربوط به مقدار وقفه

ي هــا بنگـاه در  دهـد  مـي بـرآورد شـده اسـت كـه نشـان       30/0

مورد بررسي، و طي دوره توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران 

ي مذكور به مقدار ارزش توليـدات ايـن   ها بنگاهارزش توليدات 

دارد و از ايـن رو متغيـر ارزش   بسـتگي  در دوره قبـل   هـا  بنگاه

توليدات برآورد شده در اين تحقيق، از يك مـدل پويـا تبعيـت    

  .نمايد مي

در ادامه اين مطالعه وجود مرتبه خودرگرسيوني بـين جمـالت   

ـ  مـي اختالل در روش آرالنو و باند مورد آزمون قـرار   بـر  . ردگي

اساس نتايج به دست آمـده از بررسـي خـود رگرسـيوني بـين      

جمالت اختالل، مرتبه خودرگرسيوني از مرتبه يـك بـوده و از   

در روش آرالنـو و   بنابراين با توجه به اينكه. دباش ميمرتبه دو ن

باند از تفاضل مرتبـه اول بـراي حـذف اثـرات ثابـت اسـتفاده       

بـيش از   اي رتبه، لذا در صورتي كه خودرگرسيوني از مشود مي

هــاي مربوطــه داراي  دو باشــد، در آن صــورت تخمــين زننــده

با ). 287، 1991آرالنو و باند، (خاصيت سازگاري نخواهند بود 

العه وجـود خودرگرسـيوني مرتبـه    توجه به اين نكته در اين مط

هـا داراي ويژگـي سـازگاري     اول تأييد شـده و تخمـين زننـده   

به عبارت ديگر روش آرالنـو و بانـد روش مناسـبي    . ندباش مي
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براي تخمين مدل بوده و نيازي به تخمين مدل بر مبنـاي سـاير   

نتـايج آزمـون   .  دباشـ  مـي ي پويا نظير بالندل و بانـد ن ها روش

  :ارائه شده است) 11(در جدول آرالنو و باند 
  

تعيين مرتبه خودهمبستگي بين (نتايج آزمون آرالنو و باند  :)11(جدول 

  )شده گيري تفاضلجمالت اختالل 

 ارزش احتمال Zمقدار آماره آزمون   مرتبه خود همبستگي

1  08/1 -  05/0  

2  23/1 -  18/0  

  تحقيقمحاسبات : مأخذ

بيان كرد كه مقـدار آمـاره    توان مي) 11(بر اساس نتايج جدول 

بوده و براي مرتبه دوم  -08/1براي مرتبه اول برابر با  Zآزمون 

، لذا فرضيه صفر براي مرتبه اول رد گرديده در دباش مي -23/1

 رو ايناز . دباش ميكه براي مرتبه دوم اين فرضيه قابل رد ن حالي

بيان كرد كه مرتبه خودهمبستگي بين جمالت اختالل از  توان مي

مرتبه يك بوده و روش آرالنو و باند روش مناسبي براي تخمين 

  .دباش ميمدل و حفظ سازگاري ضرايب 

  

 گيري نتيجهبحث و  -5

مدت بين متغيرهاي  كوتاه عّلياين مطالعه با هدف بررسي رابطه 

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران و ها بنگاهرشد توليدات 

. دباش مي 1374-1388ي ها سالطي  ها بنگاهمصرف انرژي اين 

هشيائو در  -گرنجر و گرنجر علّيتبراي اين منظور از رهيافت 

نتايج حاصل از برآورد مدل . ي تابلويي استفاده شده استها داده

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران، داللت بر اين ها بنگاهدر 

 عّلـي دارد كه بر اساس هر دو رهيافت مورد مطالعه، يك رابطه 

 ها بنگاهيك طرفه از سوي مصرف انرژي به ارزش توليدات اين 

 علّيـت به عبارت ديگر افزايش مصرف انـرژي  . دباش ميبرقرار 

سايل حمل و نقل ي توليدكننده وها بنگاهافزايش ارزش توليدات 

نتايج به دست آمده در اين مطالعه بـا مطالعـات   . دباش ميايران 

با توجه به نتايج . دباش ميتجربي مرور شده در اين مقاله، سازگار 

بيان كرد كه مصرف انرژي  توان ميبه دست آمده از اين مطالعه 

ي توليدكننـده  هـا  بنگـاه از عوامل تعيين كننـده ارزش توليـدات   

بـوده   1374-1388ي هـا  سالو نقل در ايران طي  وسايل حمل

منجر به بهبود  دتوان مياز آنجا كه افزايش مصرف انرژي . است

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل در ايران شود، ها بنگاهتوليدات 

ريزان  ترين توصيه سياستي اين مطالعه آن است كه برنامه لذا مهم

انرژي ضمن افزايش ي بهينه مصرف ها سياستاقتصادي با اعمال 

هاي مهـم توليـد،    به عنوان يكي از نهاده انرژيبازدهي مصرف 

ي توليدكننده ها بنگاههاي تقويت و افزايش ارزش توليدات  زمينه

وسايل حمل و نقل در ايران را فراهم آورند تا از اين طريق منجر 

  .به افزايش رشد بخش حمل و نقل در ايران گردند

ي گذار سرمايههمچنين بر اساس نتايج اين مطالعه، افزايش 

ي توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران طي دوره مورد ها بنگاهدر 

، در هـا  بنگـاه بررسي، اثر بيشتري بر ارتقاء ارزش توليدات اين 

مقايسه با افزايش استخدام نيروي كار و يا مصرف انرژي داشته 

كه تغييرات تكنولوژي توليد در اين نكته بيانگر اين است . است

ي توليدكننده وسايل حمل و نقـل ايـران، از كـاربر بـه     ها بنگاه

 ها بنگاهمنجر به افزايش ارزش محصوالت اين  دتوان ميبر  سرمايه

البته بررسي قابليت جانشيني عوامل توليد به لحاظ فني در . گردد

اقتصادي ي توليدكننده وسايل حمل و نقل ايران و توجيه ها بنگاه

اين امر از جهت مقايسه قيمت عوامـل توليـد، در ايـن مطالعـه     

  .بررسي نشده است

 شود مياز سوي ديگر بر اساس نتايج مطالعه جاري، مالحظه 

و در بين صنايع مختلف توليد وسايل حمل و  1386كه در سال 

نسبت مصرف انـرژي بـه   (نقل در ايران، كمترين شدت انرژي 

 توليد وسايل نقليه موتوريرقمي  4در صنعت ) ارزش توليدات

يد و تعمير تولو باالترين شدت انرژي هم در صنعت ) 0018/0(

قابل ذكر است كـه بـاال   . بوده است) 009/0( آهن تجهيزات راه

از هدر رفت انرژي و مصرف  نشان دتوان ميبودن اين شاخص 

بيش از حد آن باشد كه باالترين ميزان اين شاخص در صنعت 

از آنجـا كـه بـر اسـاس     . آهـن بـوده اسـت    توليد تجهيزات راه

آهن ايران  تجهيزات راه هاي انجام شده، در صنعت توليد بررسي

نفر كـاركن فعاليـت    50بنگاه با بيش از  8تعداد  1386در سال 

انـد و   اند كه هيچكدام از آنها مالكيت خصوصـي نداشـته   داشته

صـنايع   سايربه مديران اين صنعت، و  رو ايناز  ،اند دولتي بوده

 شود ميتوليد تجهيزات و وسايل حمل و نقل در ايران، توصيه 

جويي در مصرف  به منظور كاهش شاخص شدت انرژي و صرفه

  .اي داشته باشند ريزي ويژه انرژي در فرآيند توليد، برنامه
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