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 : دهيچك

رفاه و  ينتدارك و تأم، ياستمرار توسعه اقتصاد يبرا ياساس يازن يك يانرژ

با توجه  يزمنابع و ن يابيو كم يتمحدود يلاست. به دل يبشر يزندگ يشآسا

 يينتع، كشورها ياقتصاد  در رشد و توسعه يانرژ  گسترده يتبه نقش و اهم

 يراناست. در ا ورداربرخ يخاص يتاز اهم يانرژ يبر تقاضا يرگذارعوامل تأث

 يـن صورت گرفته اسـت. امـا ا   يانرژ يدر ارتباط با تقاضا ياديمطالعات ز

 پرداخته است. ينهزم ينمتفاوت به مطالعه در ا يكرديبا رو يقتحق

رشـد   يرو هم به تـأث  يبازار انرژ سازي پارچه يك يرحاضر هم به تأث  مطالعه

 يافته يمتعم يگشتاورها يكردبا رو يراندر اقتصاد ا يبر مصرف انرژ ياقتصاد

مطالعه حاضر نشان داد  يج تجربيپرداخته است. نتا 1975-2014  دوره يط

را بر  داري ياثرات مثبت و معن يو رشد اقتصاد يبازار انرژ سازي پارچه يك

در تمام  يانرژ يتقاضا يمتيكشش ق ينداشته است. همچن يمصرف انرژ

دوره  يطـ  يـران كشش در اقتصاد كشور ا ينبودن ا ييناز پا يها حاك مدل

از  تـر  بزرگ يينها يها لدر مد يزن يمورد مطالعه بوده است. كشش درآمد

 .است يدهبرآورد گرد يك
 

مصرف ، سازي بازار انرژي پارچه يك، رشد اقتصادي: يديكل يها واژه

 .يافته هاي تعميم روش گشتاور، قيمت انرژي، انرژي

 .JEL :O11 ،Q40 ،C30 يبند طبقه

 

Abstract:  
Energy is a basic need to continuity in economic 
development, supplying and providing welfare and 
comfort in human life. Due to the limitation and scarcity 
of resources and also considering the extended role and 
importance of energy in countries’ growth and economic 
development, determining the effective elements on 

energy demand is of a special importance. There have 
been many studies on energy demand in Iran. But this 
study has taken a different approach. 
This study deals with both the effect of energy market 
integration and the effect of economic growth on energy 
consumption in Iran’s economy during 1975 to 2014, 
using generalized method of moments. In this study, 
empirical results showed that integration of energy 

market and economic growth has significant positive 
effects on energy consumption. Also the price elasticity 
of energy demand in all models indicate the low 
elasticity in Iran’s economy during the mentioned years. 
Income elasticity has been estimated larger than one in 
final models. 
 
Keywords: Economic Growth, Energy Market 
Integration, Energy Consumption, Energy Price, 
Generalized Method of Moments. 
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 مقدمه -1

جايگاه ، ها انرژي در كنار ساير نهاده، 1در طول چهار دهه گذشته

يكي از عوامل مهم و تأثيرگـذار  واقعي خود را يافته و به عنوان 

هـاي   رود. مصرف انرژي در جهان طي سال بر توليد به شمار مي

گذشته روند پرشتابي به خود گرفته است. اين امر بـراي ايـران   

كه سرانه مصرف نهـايي انـرژي در    نيز مستثني نبوده به طوري

 9/1به طور متوسط  2013هاي مختلف اقتصادي در سال  بخش

هـاي انـرژي بـه طـور      جهاني و به تفكيك حامـل  برابر متوسط

 2برابر متوسط جهاني بوده است. 1/3متوسط 

پردازد. منظـور   مطالعه حاضر به اثرپذيري مصرف انرژي مي

، گـاز طبيعـي  ، هـاي آن  از مصرف انرژي اعم از نفت و فـرآورده 

باشد كه معـادل مصـرف    انرژي باد و غيره مي، انرژي الكتريكي

 انجـام خام در برآوردها لحاظ گرديده اسـت.   آنها به بشكه نفت

هاي تقاضـاي انـرژي بـوده و     اين مطالعه مستلزم توجه به مدل

هـاي   باشد. مدل از چه متغيرهايي مي متأثراينكه مصرف انرژي 

تقاضاي انرژي را تابعي از قيمت انرژي و درآمد يـا توليـد   ، اوليه

ضـاي انـرژي   ناخالص داخلي در نظر گرفته و با برآورد تـابع تقا 

هـاي قيمتـي و درآمـدي     لگاريتمي به تجزيه و تحليـل كشـش  

). از جملـه مطالعـات تجربـي    1991پرداختند (دال و استرنر.  مي

) و 1997( 4برنتـون ، )2000( 3توان به فرگوسـن و همكـاران   مي

عامل مهم قيمت  ) اشاره كرد كه به دو1984( 5زيمرمنو  بوهي

اند. همچنـين بسـياري از    هاي آن تأكيد داشته و درآمد و كشش

، )2000( 7گارسـيا ، )1997( 6مطالعات از جمله ماداال و همكاران

) تالش 2006( 10) و يو2005( 9برنستين وگريفين، )2003( 8الو

كردند تا در برآورد تابع مصرف انرژي متغيرهاي ديگـري ماننـد   

هاي مختلف استفاده از انـرژي و   فناوري، اي هاي منطقه ويژگي

 نيز لحاظ كنند.غيره را 

هدف اصلي اين مقاله بررسـي اثـر رشـد اقتصـادي و نيـز      

سازي بازار انرژي بـر مصـرف انـرژي در ايـران طـي       پارچه يك

بـه روش گشـتاورهاي تعمـيم يافتــه     1975-2014 هـاي  سـال 

                                                   
و ايجاد ركود اقتصادي در  1979و  1973هاي  هاي نفتي سال . وقوع شوك1

 غرب.

 .1392. وزارت نيرو، ترازنامه انرژي سال 2

3. Ferguson et al. (2000) 
4. Brenton (1997) 
5. Bohi & Zimmerman (1984) 
6. Maddala et al. (1997) 

7. Garcia-Cerrutti (2000) 
8. Lowe (2003) 
9. Bernstein & Griffin (2005) 
10. Yoo (2006) 

باشد. بدين منظور از دو مدل مجزا اسـتفاده شـده اسـت. در     مي

ــ    ــوده و در م ــادي ب ــد اقتص ــر رش ــد ب ــدل اول تأكي دل دوم م

سازي بازار انرژي بر مصرف انرژي بررسي شده است.  پارچه يك

) خود از دو شاخص EMIسازي بازار انرژي ( پارچه يكشاخص 

شود. ايـن   تجارت انرژي و شاخص رقابت بازار انرژي حاصل مي

 شاخص پس از محاسبه وارد مدل گرديده است.

ادامه مقاله به صورت زير مرتب شده است. بخـش دوم بـه   

شـده   انجـام مباني نظري و بخش سوم به مروري بر مطالعـات  

روش شناسـي  ، پردازد. در بخش چهـارم پـس از ارائـه الگـو     مي

و معرفي شـاخص   GMMتحقيق مطرح شده كه شامل روش 

باشـد. بـرآورد مـدل و تجزيـه و      سازي بازار انرژي مي پارچه يك

ها در بخش بعدي ذكر گرديـده و بخـش آخـر بـه      تحليل يافته

 گيري اختصاص يافته است. بحث و نتيجه

 

 مباني نظري  -2

تواند بيان گردد؛ يكـي   هاي انرژي از دو جنبه مي تقاضاي حامل

هـاي انـرژي بـه عنـوان كـاالي نهـايي توسـط         تقاضاي حامل

ــه عنــوان نهــاده توليــد توســط   مصــرف كننــدگان و ديگــري ب

مــورد توجــه اســت. بــر اســاس تئــوري رفتــار ، توليدكننــدگان

كننده كه بـر اسـاس مكـانيزم حداكثرسـازي مطلوبيـت       مصرف

پـذيرد؛ مقـدار تقاضـا بـراي      مـي  انجـام نسبت به قيـد بودجـه   

هاي انرژي نيز مانند تقاضا براي ساير كاالهـاي مصـرفي    حامل

 تابعي از قيمت و درآمد خواهد بود. 

كـه يـك بنگـاه    ، هـا  از جنبه ديگر بر اساس تئـوري بنگـاه  

دنبال حداكثر كردن سود يا حـداكثر كـردن   تواند به  توليدي مي

توليد با مقدار مشخصي هزينه يا حداقل كردن هزينه بـا مقـدار   

هـاي انـرژي    پس مقدار تقاضا براي حامل، مشخصي توليد باشد

قيمـت  ، تواند تابعي از قيمـت نهـاده   توليدي مي هبه عنوان نهاد

ران، (مواليي و همكـا  ها و مقدار توليد محصول باشد ساير نهاده

. بنـابراين از جملـه   )11: 1394حيدري و صـادقپور،   ؛25: 1394

قيمـت و  ، پارامترهاي مؤثر در ميـزان تقاضـا و مصـرف انـرژي    

ـ  انجامدرآمد است. با عنايت به مطالعات تجربي   هگرفته در زمين

هـاي انـرژي و درآمـد ملـي      از متغيرهاي قيمت حامـل ، تحقيق

ر مصرف انرژي اسـتفاده  حقيقي به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار ب

 شده است.

تواند بـه صـورت كلـي زيـر بيـان       مدل اوليه تقاضاي انرژي مي

 : گردد

)1( ( , , )cu g p y z=  

قيمـت   p، مصرف انرژي معادل بشكه نفت خـام  cuكه در آن 
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درآمد ملي واقعي به عنوان شاخص درآمـدي در تـابع    y، انرژي

باشـد.   ساير متغيرهاي تأثيرگذار بر مصرف انرژي مي zتقاضا و 

همچنين فرض بر اين است كه بين مصرف انرژي بـا درآمـد و   

قيمت به ترتيب رابطه مستقيم و غير مستقيم وجود دارد به بيان 

0رياضي 
cu
y

¶
¶

ñ 0و
cu
p

¶
¶

á باشد. مي 

) را 1معادلـه ( ، مـدي هـاي قيمتـي و درآ   جهت بررسـي كشـش  

 خطي بيان نمود. -توان به فرم لگاريتمي مي

)2( ln ln ln lncu A p y za b g= + + +  

هاي  كشش gو  a ،bضرايب  و مبدأعنصر عرض از  Aكه 

 مدل هستند. مدت كوتاه

كـه بيـان    طـور  همـان ، تقاضاي انـرژي بر اساس مدل پايه 

گذارند بلكـه   گرديد نه تنها درآمد و قيمت انرژي بر انرژي تأثير

ــي  ــرض م ــا ف ــادي و   م ــد اقتص ــرژي از رش ــيم تقاضــاي ان كن

باشد؛ بنابراين تأثير اين  مي متأثرسازي بازار انرژي نيز  پارچه يك

 طور جداگانه بر مصرف انرژي بررسي شـود.  تواند به متغيرها مي

 شوند. ) ظاهر مي2معادله ( zاين متغيرها در بردار 

رود متغيـر رشـد    شده انتظـار مـي   انجامبر اساس مطالعات 

اقتصادي اثر مثبتي بر مصرف انرژي داشته باشـد. همچنـين از   

بـه طـور خالصـه بـه عنـوان متوسـط        EMIآنجا كه شاخص 

هاي فسيلي از شـركاي تجـاري كـه     واردات محصوالت سوخت

تعريـف  ، دهـي گرديـده   جغرافيايي بـين آنهـا وزن   توسط فاصله

هاي آن نشان از انـدازه درگيـري    شود؛ و اينكه فراز و نشيب مي

اي اسـت؛   سـازي بـازار انـرژي منطقـه     پارچـه  يكيك كشور با 

اي مثبت بين اين شاخص و مصرف  رود رابطه بنابراين انتظار مي

شـده در   انجـام انرژي برقرار باشد. در ادامه به برخي مطالعـات  

 شود. زمينه تحقيق پرداخته مي

 

 مروري بر مطالعات قبلي -3

 رشـد  و انـرژي  مصـرف  بين رابطه به بررسي 1تانگ و همكاران

 رشـد  نئوكالسـيك  چـارچوب  از اسـتفاده  با ويتنام در اقتصادي

ــولو ــراي س ــن  1971-2011 دوره ب ــد. اي ــه پرداختن از  مطالع

كـرده و نشـان    اسـتفاده  گرنجر تعّلي و انباشتگي هم هاي روش

اي از مصرف انرژي به رشـد اقتصـادي    يك طرفه هداد كه رابط

هـاي   وجود دارد. ايشان بيان داشـتند كـه بايـد رويكـرد انـرژي     

اقتصادي در ويتنام  هپذير براي سرعت بخشيدن به توسع تجديد

 ).1506-1514: 2016، مورد توجه قرار گيرد (تانگ و همكاران

                                                   
1. Tang et al. (2016)  

بـين رشـد    هتحقيقـي بـه بررسـي رابطـ    طي  2وانگ و همكاران

تـا   1990هـاي   اقتصادي و مصرف انرژي در چـين طـي سـال   

 هدارند كه درك بهتري از رابطـ  پرداختند. ايشان بيان مي 2012

بين رشد اقتصادي و مصرف انرژي الزم است چرا كه با مصرف 

 طـور  شود. ايشان به انرژي انتشار گازهاي مخرب نيز بيشتر مي

 رشـد  بـين  جهتـه  دو عّلـي  هرابطـ  يك گرفتند كهخاص نتيجه 

 رابطـه  يك در چين وجود دارد و نيز، انرژي مصرف و اقتصادي

گازهـاي مخـرب را    انتشـار  به انرژي مصرف از طرفه يك علّي

 ).360-371: 2016، شناسايي كردند (وانگ و همكاران

ــين لــين و مبــارك    خــود بــا اســتفاده از روش  3همچن

گسترده رابطه بين مصرف انـرژي و   هاي وقفه با برداري توضيح

بررسـي كردنـد.    1977-2011هـاي   رشد اقتصادي را طي سال

ت بـين  عّليت گرنجري به منظور تعيين جهت عّليآنها از آزمون 

 رابطـه  يـك  كـه  داد تحقيق نشـان  اند. نتايج متغيرها بهره برده

 و پـذير  تجديـد  هاي انرژي مصرف بين جهته دو مدت بلند تعّلي

 بـه  رو حاكي از يـك اقتصـاد   ها يافته. دارد وجود اقتصادي رشد

در چـين   پـذير  تجديـد  هاي انرژي بخش توسعه با متناسب رشد

 باشد. بـا  كننده رشد اقتصادي نيز مي تقويت خود نوبه بوده كه به

 بين مدت كوتاه يا بلندمدت تعّلي از شواهدي هيچ حال آنها اين

بـه دسـت    پـذير  تجديد انرژي مصرف و دي اكسيدكربن انتشار

 ).  111-113: 2014، نياوردند (لين و مبارك

ـ   كوتـاه  و بلندمـدت  هرابطـ  4يآزترك و اكاراوچ  نيمـدت ب

 منتخـب  كشـور  11 يرا بـرا  ياقتصـاد  رشـد  و بـرق  مصرف

 يزمان دوره يران را طيا و همچنين يشمال يقايو آفر انهيخاورم

 عدم، جينتا اند. بر اساس مورد بررسي قرار داده 2006تا  1971

 يبـرا  ياقتصـاد  و رشد برق مصرف نيب رابطه بلندمدت وجود

 در يسـاختار  شكسـت  مقاله آنها در شده است. گزارش رانيا

 در يساختار شكست وجود امكان به توجه لحاظ نشده و با مدل

ـ ا گرفتن نظر در يكالن اقتصاد يرهايمتغ  شكسـت  نقـاط  ني

ـ   جهت رابطه رييتغ بر عالوه است ممكن  يهـا  نيتخمـ  تعّلي

-2892: 2011، يدهد (آزترك و اكاراوچ ارائه زين را يسازگارتر

2885(. 

 ميـان  علّي روابط عنوان با اي مطالعه در 5نيكيسين و ژيژ

 اسـتان  هـاي  از داده استفاده با اقتصادي و رشد انرژي مصرف

 ميان رابطه بررسي به 2008 الي 1980 زماني  دوره در شاندون

                                                   
2. Wang et al. (2016)  
3. Lin & Moubarak (2014) 

4. Ozturk & Acaravci (2011)  
5. Zhixin & Xin (2011)  
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   در مطالعـه  اند. پرداخته اقتصادي و رشد انرژيمتغير مصرف  دو

و مصرف  اقتصادي دو متغير رشد ميان  رابطه بررسي جهت، آنها

است.  شده استفاده جمعي هم و گرنجري تعّلي از آزمون انرژي

 عّلـي   رابطه اقتصادي و رشد انرژي مصرف بين، جيبر اساس نتا

ـ كيسـين و ژ يمدت وجـود داشـت (ژ   دوطرفه در بلند : 2011، ني

2071-2065.( 

ـ   آزمـون رابطـه  به بررسـي   1س و همكارانيآپرگ ـ  يعل ن يب

 يمصرف انـرژ ، يا هسته يمصرف انرژ، كربن دياكس يانتشار د

كشـور   19 هاي داده از گيري با بهره ير و رشد اقتصاديپذ ديتجد

 2004تـا   1984 زمانيه دور يافته و در حال توسعه برايتوسعه 

. آنها نشان دادند اند ح خطا پرداختهيپانل تصحبا استفاده از مدل 

ر و رشـد  يپذ ديتجد ين مصرف انرژيت دو طرفه بعّلي  رابطه كه

ـ تجد يست كه گسترش انرژا ن معنايبه ا ياقتصاد ر نـه  يپـذ  دي

 يها اقتصاد يبرا يخارج يبه منابع انرژ يتواند وابستگ يتنها م

ـ بلكه ا، وابسته به واردات را كاهش دهد قـادر اسـت   ن عامـل  ي

هـا را   مـت ينفـت و ق ، يعيگاز طب  از نوسان عرضه يسك ناشير

 ).2282-2260: 2010، س و همكارانيآپرگ(كاهش دهد 

 در پژوهش لي يانرژ مصرف و يرشد اقتصاد ميان رابطه

 كشور 16 در تلفيقي يها داده رويكرد از يگير بهره با 2چانگ و

پـژوهش نشـان   ايـن   گرفتـه اسـت.   قـرار  مطالعه مورد آسيايي

 ندارد وجود يا رابطه مدت كوتاه در متغير دو اين ميان، دهد مي

 ياقتصاد رشد به سمت يانرژ مصرف از سوي مدت بلند در اما

نتـايج بيـان    شـود. همچنـين   مي مشاهده طرفه يك علّي   رابطه

 يزيانبار اثر مدت كوتاه در يانرژ كاهش مصرف هر چند، داشته

، مـدت  بلنـد  در ايـن سياسـت  ، لـيكن نداشته؛  ياقتصاد رشد بر

كشـورها بـه وجـود     از گـروه  ايـن  در را ياقتصاد رشد كاهش

 .)2282-2294: 2007، چانگ و آورد (لي مي

ـ  ارتبـاط  3شده توسط گالشر انجام   در مطالعه  مصـرف  نيب

اقتصاد كشور كره بررسي شـده اسـت.    در يواقع درآمد و يانرژ

 يانرژ مصرف نيب دو طرفه علّي  رابطه كي دهد نتايج نشان مي

ـ وار هيتجز كره وجود دارد. نتايج دركشور ياقتصاد رشد و انس ي

 يمل درآمد بر را يانبساط يمال و يپول يها استيس نيز اثر مثبت

ر يتـأث  نيتر شيب نفت يها متياما ق تأييد كرد؛ يانرژ مصرف و

در كشـور كـره داشـته اسـت      يانرژ مصرف و يمل درآمد بر را

 ).  355-365: 2002، (گالشر

ـ پو  در پژوهشي اسدي و اسماعيلي رابطـه  ـ م اي  مصـرف  اني

                                                   
1. Apergis et al. (2010) 
2. Lee & Chang (2007) 
3. Glasure (2002) 

ج ينتااند.  را در ايران مورد بررسي قرار داده يمال  توسعه و يانرژ

شـاخص توسـعه   ، ير مثبت رشد اقتصاديثأانگر تيب، برآورد مدل

در  يبر مصـرف انـرژ   ينيشدن و شهرنش يشاخص صنعت، يمال

 عّليـت ج آزمـون  ينتـا  بر اسـاس ، نينچاست. همبوده مدت  بلند

بـه مصـرف    يمـال  همدت از توسـع  كوتاه عّليت  رابطه، يگرنجر

 ).17-38: 1392، شده است (اسدي و اسماعيليرفته يپذ يانرژ

مصرف انرژي   رابطه ارزيابي و برآوردبه  و همكاران كشيده دامن

 بيسـت  انـداز  كشورهاي منتخب سند چشـم  در رشد اقتصادي و

 هدهند نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان اند. پرداخته  ساله 

داري بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در  مثبت و معني  رابطه

: 1392، و همكـاران  كشيده دامن( بوده استكشورهاي منتخب 

69-55  .( 

 عّليـت   رابطـه  اي هوشمند و همكاران با بررسـي  در مطالعه

بـه ايـن نتيجـه     هـا  قيمـت رشد اقتصادي و ، بين مصرف انرژي

به صورت دو طرفـه بـين    عّليت  در بلندمدت رابطهاند كه  رسيده

ايـن در   بـوده اسـت.  متغيرهاي مصرف انرژي و رشد اقتصادي 

بـه صـورت يـك طرفـه از رشـد       عّليـت كه رابطـه   استحالي 

هـا   يافته، . همچنينشته استها وجود دا اقتصادي به رشد قيمت

رشد ، رفه بين متغيرهاي مصرف انرژيدو ط عّليت  رابطهبيانگر 

بـوده اسـت (هوشـمند و    مـدت   هـا در كوتـاه   اقتصادي و قيمت

 .)233-255: 1392، همكاران

 يهـا  يانـرژ  هبـر توسـع   ينرخ رشـد اقتصـاد   يا ستانهآاثر 

توسط ابراهيمي و رحيمـي   يمت انرژير قيير در اثر تغيپذ ديتجد

 زمــاني  در دوره D8عضــو گــروه  يكشــورها يهــا داده يبــرا

بـه   يا  بر اساس مقدار آسـتانه بررسي شده است.  2008-2000

 يرشد اقتصـاد  با ييمشاهدات به دو گروه كشورها، دست آمده

بـاال   ي%) و رشـد اقتصـاد  85/6كمتـر از   ين (رشد اقتصادييپا

 يهـا  افتـه ي. انـد  شـده م يتقسـ ) %85/6شتر از يب ي(رشد اقتصاد

يي بـاال  يشد اقتصـاد ر كه ييها ميدر رژ، دهد مينشان تحقيق 

ـ ، دارند ر يدپـذ يتجد يهـا  يو سـهم انـرژ   ين رشـد اقتصـاد  يب

 يا  رابطه، نييپا يرشد اقتصادبا  يدر كشورهاو  مثبت يا  رابطه

، شته است (ابراهيمي و رحيمـي وجود دا اين دو متغيرن يب يمنف

1390 :140-119(. 

 مصـرف   هرابطـ  يبررسـ اي آماده و همكاران به  در مطالعه

 اقتصاد مختلف يها بخش در اشتغال و ياقتصاد رشد و يانرژ

 عّلـي   رابطـه  كي كه داده نشان حاصل جياند. نتا پرداخته رانيا

 و يانـرژ  يينهـا  مصـرف  از طرفـه  كيبلندمدت  و مدت كوتاه

 داشته است. وجود ياقتصاد رشد به برق يانرژ يينها مصرف

 بـه  ياقتصاد رشد از زين طرفه كي مدت كوتاه علّي  ك رابطهي
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ـ  نيا  بر  شود. عالوه  مشاهده مي يعيطب گاز يينها مصرف  كي

 صنعت بخش در يانرژ يينها مصرف از طرفه كي عّليت  رابطه

نتايج  به دست آمد. همچنين بخش نيا در ارزش افزوده رشد به

ـ  بلندمـدت  و مـدت  كوتاه عّليت  رابطه كيحاكي از وجود   كي

 رشد به يكشاورز بخش در برق يانرژ يينها از مصرف طرفه

: 1388، بوده است (آماده و همكاران بخش نيا در افزوده ارزش

36-1  .( 

و رشـد   انـرژي  مصـرف  بـين  عّليت  رابطه ملكي به بررسي

هـا بيـان    ايـران پرداختـه اسـت. يافتـه     در داخلي توليد ناخالص

 هم و مدت در كوتاه هم انرژي مصرف در تغيير هرگونه، داشته

 به، دهد قرار تأثير تحت را اقتصادي رشد قادر است بلندمدت در

 كاهش  تواند زمينه مي آن مصرف در تحديد هرگونه كه طوري

 .)81-121: 1383، آورد (ملكي  فراهم  را اقتصادي رشد

مـت  يق تحقيقي توسط عمادزاده و همكاران بـا عنـوان اثـر    

شـده و   يبررسـ  يبر شـدت انـرژ   يد ناخالص داخليو تول يانرژ

  د ناخالصيمت و توليبا ق يتقارن شدت انرژ تقارن و عدم   رابطه

ق يـ ن تحقيج به دست آمده از ايده است. نتايل گرديتحل يداخل

ش يبه دنبـال افـزا    تنها  نه، يداللت بر آن داشته كه شدت انرژ

ـ  ، كاهشي بـوده  يد ناخالص داخليو تول يمت انرژيق  يبلكـه حت

انـد بـا كـاهش     مزبور روندي نزولي داشـته  يرهايكه متغ يزمان

 ).  95-118: 1382، همراه بوده است (عمادزاده و همكاران
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جـاد  يا، در جوامـع مختلـف   يت انرژيريمد ياصل هامروزه مسئل

ن تعادل يا يدر برقرار است. يانرژ ين عرضه و تقاضايتعادل ب

بر عهـده   يا كننده نيينقش تع، متيق، يا ا نهادهيمانند هر كاال 

از مسائل  ياريبس گرددن ييح تعيصحبه طور ، متيدارد و اگر ق

خواهد شد. تقاضا براي انرژي برطرف  يت انرژيريموجود در مد

  نقش مهمي را هم بـه عنـوان يـك عامـل اساسـي در توسـعه      

. كنـد  مـي اقتصادي و هم مباحث مربوط به زيست محيطي ايفا 

بهينه از انرژي به دليل نگرانـي نسـبت    هاستفاد  هنحو، همچنين

مـديريت صـحيحي را   ، پـذيري برخـي از انـواع انـرژي     به پايان

طلبد. به همين دليل آگاهي داشتن از متغيرهاي تأثيرگذار بر  مي

بـه  ، گذاري هر كدام از اين متغيرها مصرف انرژي و ميزان تأثير

ريـزي و   هد تا برنامهد گذاران اقتصادي اين امكان را مي سياست

ميزان مصـرف انـرژي طـي     هتري در زمين هاي دقيق بيني پيش

هاي آتي به عمل آورند. از طرفي مصرف انـرژي در سـطح    سال

گيـرد.   تأثير دو عامل مهم قيمت و درآمد قرار مـي  كشورها تحت

ــرژي   ــابع تقاضــاي ان ــل در ت ــن عوام ــم اي ــش مه ــرآورد ، نق ب

ابع تقاضاي انـرژي مهـم و   هاي قيمتي و درآمدي را در ت كشش

ــرآورد   ضــروري كــرده اســت. يكــي از اهــداف ايــن مطالعــه ب

-2014  هاي قيمتي و درآمدي در كشور ايران طـي دوره  كشش

هـا در پيونـد بـا رشـد      . از طرفـي ايـن كشـش   باشـد  مي 1975

انـد تـا    موجـب شـده  ، سازي بـازار انـرژي   پارچه يكاقتصادي و 

سـازي بـازار    پارچـه  يكطرف و  گنجاندن رشد اقتصادي از يك 

امري مهـم  ، انرژي در تخمين تابع مصرف انرژي از طرف ديگر

محسوب گردد. بنابراين فرض اصلي مدل در اين است كه تـابع  

تـأثير تغييـرات در درآمـد و قيمـت      تقاضاي انرژي نه تنها تحت

ــي ــين م ــردد تعي ــادي و   ، گ ــد اقتص ــون رش ــواملي چ ــه ع بلك

بر آن اثرگذار است. هردوي اين سازي بازار انرژي نيز  پارچه يك

 اند.  متغيرها بعد از محاسبه به صورت جداگانه وارد مدل گرديده

 : شود الگوي تابع تقاضاي انرژي به صورت زير تعريف مي

 

)3( t t t t tLcon Lpr Ly Lzb b b g e0 1 2= + + + +  

خـام   قيمت واقعي نفـت  pr، مصرف انرژي conكه در آن؛ 

عـواملي چـون رشـد     z، درآمد ملي سـرانه  y، در بازار جهاني

EMI 1سازي بازار انرژي پارچه يكاقتصادي و 
شود  را شامل مي 

 نيز جمله اختالل مدل است. teو 

دادنـد   بسياري از محققان ترجيح ميهاي گذشته  در بررسي

شـدن (سـهم ميـزان توليـدات      مانند نرخ صـنعتي ، هايي از متغير

نرخ شهرنشيني (سهم جمعيت شـهري  ، كل) GDPصنعتي در 

به عنـوان  ، كار هاي ساختاري نيروي  در كل جمعيت) و شاخص

اقتصادي استفاده نمايند. ايـن    يك تقريب در برآورد رشد توسعه

برخـي از   هكنند ني به عنوان يك جانشين منعكسعوامل در زما

اقتصـادي در بـرآورد تـابع تقاضـاي      ههاي رشد و توسـع  ويژگي

مصرف انرژي فقط بـه تغييـرات يـك    ، اند. از طرفي انرژي بوده

شود و معموالً بـا تمـامي تغييـرات در     ويژگي خاص مربوط نمي

سـرانه كـه    GDPاز رشد ، اقتصاد مرتبط است. به همين دليل

شود در مراحل مختلف رشد  وسيعي از توسعه را شامل مي هدامن

، 2(چنـري و همكـاران  اقتصادي اسـتفاده شـده اسـت      و توسعه

1986 :483(. 

) ممكن است 3در تخمين مدل پايه تعريف شده در معادله (

استفاده از روش استاندارد حداقل مربعات معمولي آسـان باشـد.   

كننـده    گمـراه  OLSمـدل بـه روش    تخمين ايـن ، با اين حال

                                                   
1. Energy Market Integration 
2. Chenery et al. (1986) 
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درآمد و ، بودن متغيرهاي مصرف انرژي خواهد بود و با غيرايستا 

ممكن است مشكل خودهمبستگي بـاال ايجـاد   ، قيمت در سطح

 .  )111-120: 1974، 1گرنجر و نيوبلد( نمايد

ـ الگوي مورد برآورد بـر پا  ـ پو يبرآوردگرهـا  هي ا بـه روش  ي

كـه  ، سـري زمـاني بـوده    GMM( 2( افتـه يم يتعم يگشتاورها

استفاده شده توسط  يآن مستخرج شده از الگو يچارچوب تجرب

 : شود ر نوشته ميي) است و به صورت ز2007( يبالتاج

)4( 
1t t t tY Y xa b g e-= + + +  

ـ متغ tYو  مبـدأ عـرض از   aكه؛ يبه طور 1tYر وابسـته و  ي - 

ـ ير وابسته با يمتغ شـامل   txاسـت. همچنـين    يزمـان  هك وقف

ـ ن يابـزار  يرهايمستقلي بوده كه تحت عنوان متغ يرهايمتغ ز ي

 خطاست.  هنيز جمل teو ، روند  يم به كار

خاص هر كشـور  و   رقابل مشاهدهيكه اثرات غ يدر معادالت

در مدل وجود  يحير توضير وابسته به عنوان متغيو نيز وقفه متغ

ــه (يم يزن گشــتاور تعمــ نيدارد؛ از تخمــ ) اســتفاده GMMافت

ـ كه در يك الگو متغ  يهنگام، شود. در حقيقت يم ر وابسـته بـه   ي

 يگر برآوردگرهايگردد د يصورت وقفه در طرف راست ظاهر م

OLS ـ ) و بايو بالتاج 4آرالنو و باند، 3ائويشستند (هيسازگار ن د ي

) 5ائوي(اندرسون و هشـ  2SLS يا برآورد دو مرحله يها به روش

) 1991) آرالنـو و بانـد (  GMMافتـه ( ي ميتعمـ  يا گشـتاورها ي

ممكـن   2SLSبرآورد ، 6اس و سوستريمتوسل شد. به گفته مات

ـ وار، ل مشكل در انتخاب ابزارهاياست به دل بـزرگ   يهـاي  انسي

دار  يمعن ييب به دست دهند و برآوردها از لحاظ آمارضرا يبرا

حـل   يتوسط آرالنو و بانـد بـرا   GMMن روش ينباشند. بنابرا

ق كاهش يزن از طر نين تخميشنهاد شده است. اين مشكل پيا

دهـد (طيبـي و     يش مـ ين را افـزا يتخمـ  يداريپا، تورش نمونه

ـ ) وقفـه متغ 3). در الگوي (39-60: 1391، همكاران ر وابسـته  ي

ر مستقل در طـرف راسـت   يبه صورت متغ، مصرف انرژي يعني

، مجدد الگو يبند ب امكان پارامترين ترتيظاهر گشته است. به ا

ـ  يپو يها به روش داده ـ آ  يا به وجـود م ـ د. بـا ا ي ن كـار بـرآورد   ي

 گردد.   ير ميپذ مدت امكان كوتاه يها كشش

 

                                                   
1. Granger & Newbold (1974) 
2. Generalized Method of Moments 

3. Hsiao  
4. Arrelano & Bonad 

5. Anderson & Hsiao 

6. Matyas & Sevestre  

 ها برآورد مدل و تجزيه و تحليل يافته -5

) براي كشـور  3  هاي مورد استفاده در رگرسيون باال (معادله داده

آوري شـده اسـت. در ايـن     جمـع  1975-2014  ايران طي دوره

هـاي مانـايي ريشـه واحـد      آزمون، قبل از برآورد مدل، پژوهش

گرفتـه و   انجـام انباشـتگي بـر روي متغيرهـا     فولر و هم -ديكي

گرنجري بررسي گرديده اسـت. در ادامـه بـا     عّليت  سپس رابطه

برآورد مدل به دو صورت اثر رشد اقتصادي بر مصرف انـرژي و  

نتايج ، سازي بازار انرژي بر مصرف انرژي پارچه يكهمچنين اثر 

 حاصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

 آزمون ريشه واحد -5-1

مـورد بررسـي    قبل از برآورد مدل الزم است كه مانايي متغيرها

فـولر  -قرار گيرد. جهت بررسي مانايي متغيرها از آزمـون ديكـي  

هـاي آزمـون ريشـه     شود. يافته ) استفاده ميADFيافته ( تعميم

 ) آمده است.1واحد در جدول (

 

 يافته فولر تعميم –واحد ديكي   نتايج آزمون ريشه. 1جدول 

 متغير

مانايي 

در 

 سطح

 نتيجه

مانايي 

با 

 تفاضل

 نتيجه

LEU 
ــاريتم  ــرف لگ مص

 انرژي
 مانا -28/9 مانا -69/2

LDGDP 
ــد  رشــــــــــــ

 داخلي ناخالص توليد
 مانا -53/3 نامانا -6/1

LPR 
قيمــت  لگــاريتم 

 انرژي
 مانا -08/6 نامانا -15/3

LREV 
درآمـــد لگـــاريتم 

 سرانه
 مانا -62/5 مانا -66/3

LEMI 
 

لگـــــــــــاريتم 

سـازي   پارچـه  يك

 بازار انرژي

 مانا -3/5 نامانا -94/1

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

هـاي سـري زمـاني مربـوط بـه       داده، )1با توجه به جدول (

لگـاريتم درآمـد سـرانه مانـا     ، متغيرهاي لگاريتم مصرف انرژي

هستند و بنابراين استفاده از اين متغيرها در مدل مجـاز بـوده و   

امكان بروز رگرسيون كاذب وجود ندارد. امـا متغيرهـايي چـون    

لگـاريتم قيمـت انـرژي و    ، سازي بازار انرژي پارچه يكلگاريتم 

باشند و احتمال بروز  لگاريتم رشد توليد ناخالص داخلي نامانا مي

، آورند. به همـين دليـل   رگرسيون كاذب در مدل را به وجود مي

 شده است. انجامانباشتگي  در قسمت زير آزمون هم
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 انباشتگي جوهانسون آزمون هم-5-2

وجـود   1انباشـتگي  هـم   براي بررسي آزمـون هاي مختلفي  روش

وقتـي دو يـا چنـد متغيـر سـري زمـاني را       ، دارد. به طور كلـي 

انباشـتگي   نامنـد كـه اوالً درجـه هـم     انباشته مـي  متغيرهاي هم

متغيرهاي مدل يكسان بوده ثانياً پسـماند حاصـل از رگرسـيون    

انباشتگي كمتري نسـبت    داراي درجه، بلندمدت متغيرهاي مدل

 فتـه مــي شــود ايـن صــورت گ در ، غيرهــاي مـدل باشــد بـه مت 

انباشته بوده و در بلندمدت يك رابطه تعادلي  مدل هم متغيرهاي

هـاي   انباشـتگي بـه صـورت    هاي هـم  باثبات وجود دارد. آزمون

ــم   ــون ه ــه آزم ــف از جمل ــل  مختل ــتگي انگ ــر و -انباش گرنج

گيرد. به لحاظ وجـود ضـعف    مي انجامجوسيليوس -جوهانسون

در ايـن تحقيـق از   ، گرنجر-انباشتگي انگل اساسي در آزمون هم

شـود.   جوسيليوس استفاده مـي -انباشتگي جوهانسون آزمون هم

 ) قابل مشاهده است.2نتايج آزمون در جدول (

 انباشته نتايج آزمون اثر براي تعيين تعداد بردارهاي هم. 2جدول 
  آماره آزمون اثر

 ونآزم

مقدار بحراني در سطح 

 مقابل  فرضيه فرضيه صفر %95اطمينان 

0 = r 1=>r 64.65 25.55 

1< =r 2=>r 88.37 01.35 

2< =r 3 =>r 94.12 39.18 

3<=r 4 =>r 02.0 84.3 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

  يـك رابطـه  ، دهد كه در آزمـون اثـر   ) نشان مي2نتايج جدول (

 متغيرهاي مدل در بلندمدت وجود دارد.تعادلي باثبات بين 

 

 گرنجري علّيتآزمون استاندارد  -5-3

بين دو متغيـر   عّليتبا ارائه مدلي جهت بررسي 2)1969گرنجر (

استفاده كرده است. ايـن رابطـه بـراي متغيرهـاي رشـد توليـد       

ناخالص داخلي و مصرف انرژي با توجـه بـه مـدل گرنجـر بـه      

 :  شود صورت زير بيان مي

)5( 
n n

t i t i i t i

i 1 i 1

 LD  LDGDP  α GDP    Lβ CU- -

= =

+= å å  

)6( 
n n

t i t i i t i

i 1 i 1

LCU  CU   GDPL   LDm l- -

= =

+= å å  

از نظـر آمـاري    i βپس از بـرآورد مـدل فـوق اگـر ضـرائب      

 عّليــت tLCUشـود كــه متغيـر    گفتــه مـي ، دار باشـند  معنـي 

iاست و اگر ضـرائب   tLDGDPگرنجري متغير   l    نيـز بـه

                                                   
1. Integration 

2. Granger (1969) 

 عّليـت نيـز   tLDGDPمتغيـر  ، دار شـود  لحاظ آمـاري معنـي  

خواهد بود. اگر تنها يكـي از ضـرائب    tLCUگرنجري متغير 

بين دو متغير يك طرفه و اگـر هـر    عّليت  رابطه، دار گردد معني

دوطرفه بوده كه اين بـه معنـي    عّليت  هرابط، دار باشند دو معني

آزمـون   انجـام بازخوردي بين دو متغير اسـت.    وجود يك رابطه

هـاي مصـرف انـرژي و رشـد      گرنجري با استفاده از داده عّليت

يـك   عّليـت   دهد كه يك رابطـه  توليدناخالص داخلي نشان مي

) 3طرفه بين دو متغير وجود دارد. نتايج اين آزمـون در جـدول (  

 گزارش شده است.

 گرنجري عّليتنتايج آزمون دو طرفه . 3جدول 
 گرنجري علّيتآزمون 

P-value  آمارهF فرضيه صفر 

8029/0 

0492/0 

2209/0 

2947/3 

LDGDP ــت ــري  عّليـ  LCUگرنجـ

 باشد نمي

LCU ــت ــري  عّليـ  LDGDPگرنجـ

 باشد نمي

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 

 تأثير رشد اقتصادي بر مصرف انرژي  -5-4

هاي مهم  هاي كار و سرمايه يكي از نهاده انرژي عالوه بر نهاده

توانـد توسـط    هاي اقتصاد كـالن اسـت كـه مـي     توليد در بحث

ــه ــر نفــت  اي از حامــل مجموع ــرژي نظي ــاز، هــاي ان ــرق، گ ، ب

شواهد زيادي مبني بر ارتباط مثبت سنگ و... تأمين شود.  زغال

بين مصرف انرژي و بهبود متغيرهـاي كـالن اقتصـادي وجـود     

يكـي از متغيرهـاي مهـم اقتصـادي      داخليدارد. توليد ناخالص 

. شود است كه معياري براي سنجش رشد اقتصادي محسوب مي

اخير به هاي  طي دهه و مصرف انرژيارتباط بين رشد اقتصادي 

. رد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتـه اسـت  ي موا طور گسترده

اثر رشد اقتصادي بر مصرف انـرژي بررسـي   ، در اين مطالعه نيز

 شده است.

) در قسـمت زيـر ايـن اسـت كـه      7(  فرض اصـلي معادلـه  

هاي درآمدي و قيمتي تقاضاي انرژي نسبت بـه مراحـل    كشش

) سه مدل 4باشند. در جدول ( مختلف رشد اقتصادي مستقل مي

مدل بدون اثـرات  ، )aرآورد گرديده كه شامل مدل اوليه (مجزا ب

 ) است.c) و مدل اثرات متقابل (bمتقابل (

) بدون در نظـر گـرفتن متغيـر رشـد توليـد      aبرآورد مدل (

شـده اسـت. در مـدل     انجامناخالص داخلي و نيز اثرات متقابل 

)b( ،تـا بـدين    شود رشد توليد ناخالص داخلي به مدل اضافه مي 

هاي قيمتي و درآمدي در مقايسـه بـا    صورت اثر رشد بر كشش 
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تر از دو مـدل قبلـي    ) كه مهمcمدل اول مشخص گردد. مدل (

و   هـاي قيمتـي   ضـرايب كشـش  ، با توجه به اثـر متقابـل  ، است

، درآمدي نسبت به زماني كه فقط از متغير رشد استفاده گرديـده 

دو مـدل   هـا در  شود. افزايش يا كاهش اين كشـش  سنجيده مي

) 4فوق در جدول (  هاي بيان شده قابل مقايسه خواهد بود. مدل

 آمده است.

)7( 

( )

( )

( )

( )

( )

 
1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11

* *

 *

* LDGDP

*

LCU    LCU 1    LPR  

LPR 1    * LDGDP    * LREV   

 * LREV 1     * LPR  

  * LDGDP * LPR 1    LDGDP * LREV  

* LDGDP*LREV 1

= b + b - + b +

b - + b + b +

b - + b +

b - + b +

b -

 

 

 هاي مصرف انرژي به روش تأثير رشد اقتصادي دركشش. 4جدول 

GMM 

 مدل اوليه
مدل بدون 

 اثرات متقابل

مدل اثرات 

 متقابل

 متغيرها

(متغير وابسته 

LCU( a b c 

-0/81 
)-0.56( 

-9.65 

)-2.21(  

0.43 
)0.23( 

Constant 

1.01 
)14.29( 

0.69 

)5.99(  

0.28 
)5.29( 

LCU (-1) 

-0.05 

)-3.13( 
 

-0.02 

)-1.98( 
 

-0.1 

)-3.71( 
 

LPR 

0.04 

)2.12(  

0.067 

)4.96(  

0.12 

)4.96(  
LPR(-1) 

-- 
-0.002 

)-2.77( 
0.012 

)4.98( 
LDGDP 

0.57 

(2.61) 

1.88 

)2.06( 
3.59 

)4.31( 
LREV 

0.45 

(-3.41) 
0.23 

2.02 

-2.71 
)-3.69( 

LREV (-1) 

-- -- 
7.45E-05 

)4.21( 
 

LDGDP 
*LPR 

-- -- 
-4.74E-05 

)-3.28(  

LDGDP 
*LPR(-1) 

-- -- 
-0.003 

)-4.04( 
LDGDP 
*LREV 

-- -- 
0.002 

)2.94( 
LDGDP 

*LREV(-1) 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

هاي درآمدي و قيمتي تـابع تقاضـاي    جدول فوق كششدر 

اي برخوردار است. ضريب بـرآوردي متغيـر    ويژه هانرژي از توج

دار  رشد توليد در مدل اثرات متقابل مثبت و در سـطح ا% معنـي  

 شده است. 

هاي قيمتي و درآمدي در مـدل   كشش، دهد نتايج نشان مي

 88/1درصـد و   -02/0) به ترتيب معادل bبدون اثرات متقابل (

درصد تخمين زده شده كه مطابق بـا انتظـارات تئوريـك بـوده     

، ) نيـز cهاي قيمتي و درآمدي مدل اثرات متقابل ( است. كشش

درصد تخمـين زده شـده    52/3درصد و  -1/0به ترتيب معادل 

مقـدار هـر دو كشـش قيمتـي و     ، كه در مقايسه با حالت قبلـي 

ــش  ــه است.كش ــزايش يافت ــدي اف ــاي قيم درآم ــايين ه ــي پ ت

دهنده حساسيت كم تقاضاي انـرژي نسـبت بـه قيمـت و      نشان

هاي درآمدي باال بيانگر حساسيت زياد تقاضـاي انـرژي    كشش

 نسبت به درآمد بوده است.

 

ــكنقــش  -5-5 ــرژي در  پارچــه ي ــازار ان ــازي ب س

 اثرگذاري بر مصرف انرژي

 بازارهـا  بيانگر ميزان ارتباط انرژي بازار سازي پارچه يكشاخص 

 توسـعه ، انرژي سازي بازارهاي پارچه يك هدف. است يكديگر با

انــرژي ماننــد  بــازار از آمــده بــه دســت گســترش اطالعــات و

 مشـتريان  بـه  توزيـع خـدمات  ، انرژي گذاري قيمت، محصوالت

 شـاخص  .نمايـد  مـي  تقويـت  و تكميـل  را بازارهـا  تـأثير  و بوده

 و 1انـرژي  تجـارت  شـاخص  دو انـرژي  سـازي بـازار   پارچـه  يك

 تجـارت  شـاخص  گيـرد.  برمي در را 2بازار انرژي شاخص رقابت

، )IFFفسـيلي (  هـاي  سـوخت  واردات ) دربردارندهETIانرژي (

. اسـت  )DCكشـورها (  بينه فاصل و )CUانرژي ( كل مصرف

 : شود اين شاخص به صورت زير محاسبه مي

)8( 1

i j t

i j

i t

IFF

DC

it CU

j

ETI
n

= ´å
 

 وري  بهـره نيـز مـواردي هماننـد     رقابت بازار انرژي شاخص

 و نقـل   حمـل  انرژي انرژي و كل در مصرفي برق سهم، انرژي

شود. محاسبه شاخص رقابت بازار انرژي بـا   مي شامل را اي جاده

شـده كـه    انجـام ) PCA( 3هـاي اصـلي   استفاده از روش مؤلفه

ها بـه منظـور ايجـاد     ابزاري قدرتمند براي تجزيه و تحليل داده

   ).1-7: 2012، همكاران و شنگ( 4اي است يسههاي مقا شاخص

 يآن واحـدها  ياست كـه طـ   يفرايند سازي در واقع پارچه يك

 يش بـرا يبه طور داوطلبانـه از اعمـال اقتـدار تـام خـو      ياسيس

ك قـدرت  ياز و  نظر كرده صرف، مشترك يها دن به هدفيرس

                                                   
1. Energy Trade Index 
2. Energy Market Competition Index 
3. Principal Component Analysis 

 : . براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به منبع زير مراجعه شود4
Jolliffe, I. T. (2002)  . “Principal Component Analysis” .

Second Edition, Springer. Series in Statistics. 
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ـ  ي. مرزهـا )3: 1992، 1(قـوام  كنند يم يرويپ يفوق مل در  يمل

ــاال  ــت ك ــوارد حرك ــرما، م ــال س ــاوريانتق ــددر  يه و فن  فراين

است يد به سممتعا يها و دولت تر شده كم رنگ سازي پارچه يك

در اين بخـش  ابند. ي يدست م ياقتصاد يها نهيدر زم يمشترك

سازي بازار انرژي و اثر آن بر مصرف انرژي در اقتصاد  پارچه يك

شـود ايـن    ايران بررسي شده است. آنچه كه در اينجا مطرح مي

بازار انـرژي    چگونه تركيبات نهادي مختلف به واسطهاست كه؛ 

تأثير  قادر است تقاضاي انرژي كشور را در مراحل مختلف تحت

ـ   سازي پارچه يكقرار دهد؟ مدل كلي  رژي بـر مصـرف   بـازار ان

 شود. انرژي به صورت زير بيان مي

)9( 

( ) ( )

( )

( )

( )

 1 2 3 4

5 76

8 9

10 11

LCU    LCU 1    LPR   LPR 1   

EMI * LPR  EMI * LPR 1     LREV

 LREV 1     EMI * LRE V  

EMI * LREV 1   * EMI

= l + l - + l + l - +

l + l - + l +

l - + l +

l - + l

 

 

هاي مصرف  در كشش ژيسازي بازار انرژي پارچه يكتأثير . 5جدول 

 GMMانرژي به روش 
 متغيرها مدل با اثرا ت متقابل مدل بدون اثرا ت متقابل

 LCU( b a(متغير وابسته 

-3.43 

(-10.45)  

10.29 

)6.9( Constant 

1.12 

(49.08)  

-0.18 
)-1.66( LCU(-1) 

-0.017 

(-2.79) 
 

-0.09 

)-5.32( 
 

LPR 

-0.015 

(-8.46)  

0.15 

)8.74(  
LPR(-1) 

-- 

 

3.86E-05 

)5.73(  
EMI*LPR 

-- 

 

-5.02E-05 

)-7.01(  
EMI*LPR(-1)

0.46 

)6.74( 
1.22 

)4.19( LREV 

-0.17 
-2.54)( 

-0.96 

)-3.92( LREV(-1) 

-- 
-0.0009 

)-3.72( EMI*LREV 

-- 
0.0006 

)2.05( EMI*LREV(-1) 

0.0002 
)2.58( 

0.004 

)3.61( EMI 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

هاي قيمتي و درآمدي در مـدل   كشش، دهد نتايج نشان مي

                                                   
1. Ghovam (1992) 

 88/1درصـد و   -02/0) به ترتيب معادل bبدون اثرات متقابل (

مطابق بـا انتظـارات تئوريـك بـوده      درصد تخمين زده شده كه

، ) نيـز cهاي قيمتي و درآمدي مدل اثرات متقابل ( است. كشش

درصد تخمـين زده شـده    52/3درصد و  -1/0به ترتيب معادل 

مقـدار هـر دو كشـش قيمتـي و     ، كه در مقايسه با حالت قبلـي 

ــش  ــه است.كش ــزايش يافت ــدي اف ــايين   درآم ــي پ ــاي قيمت ه

ضاي انـرژي نسـبت بـه قيمـت و     حساسيت كم تقا  دهنده نشان

هاي درآمدي باال بيانگر حساسيت زياد تقاضـاي انـرژي    كشش

 نسبت به درآمد بوده است.

هماننـد شـرايط    EMIبا توجه به شرايط مشابه در بـرآورد  

ــادي ــد اقتص ــاالتر   ، رش ــطوح ب ــور در س ــرژي كش ــرف ان مص

هـاي   از طريـق كنتـرل كشـش   ، بـازار انـرژي  سـازي   پارچه يك

يابد. نتـايج   تي به ميزان قابل توجهي افزايش ميدرآمدي و قيم

مثبـت و   EMIدهد كه ضريب برآوردي متغير  جدول نشان مي

قابل توجه   ). نكته5جدول  aدار است (ستون  در سطح ا% معني

كشور در سطوح باالتر مشـاركت  ، به طور متوسط، اين است كه

مـدت   كوتـاه   بـازار انـرژي تمايـل دارد در دوره   سازي  پارچه يك

تـر   كشش قيمتي پايين، همچنين تر و  باال نسبتاًكشش درآمدي 

بـه   -017/0كـه كشـش قيمتـي از     را تجربه نمايـد بـه طـوري   

افـزايش   22/1بـه   46/0افزايش و كشـش درآمـدي از    -09/0

هـاي   مقدار كشـش ، كنند ها بيان مي يافته، همچنين .يافته است

 -09/0و  22/1ل درآمدي و قيمتي در اثر متقابل به ترتيب معاد

 باشند. مي

 

 گيري بحث و نتيجه -6

سازي بازار انرژي در  پارچه يكدر اين مقاله اثر رشد اقتصادي و 

كنار سايرمتغيرها به صورت مجزا بـر مصـرف انـرژي در ايـران     

با اسـتفاده از روش گشـتاورهاي    1975-2014طي دوره زماني 

 يافته مورد بررسي قرار گرفته است.  تعميم

ظور بررسي اثر رشد اقتصادي بر مصرف انرژي از سـه  به من

مـدل بـدون   ، مدل مجزا استفاده گرديد كه شـامل مـدل اوليـه   

اثرات متقابل و مدل اثرات متقابل بـود. نتـايج حاصـله از مـدل     

اثرات متقابل نشان داده كه رشد اقتصـادي داراي اثـر مثبـت و    

انـه  هاي چندگ داري بر مصرف انرژي است. همچنين مدل معني

قـدر مطلـق   ، حاكي از آنست كه با ورود رشد اقتصادي به مـدل 

كشش قيمتي در مـدل اثـرات متقابـل نسـبت بـه مـدل اوليـه        

يابد اما كماكان كشش قيمتي انرژي پـايين اسـت و    افزايش مي

هاي قيمتي پايين به طور تلويحي بر آن اشـاره دارد كـه    كشش

ن يـك ابـزار   توانـد بـه عنـوا    سياست قيمتي به طور بالقوه نمـي 
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كنترلي براي تقاضاي انرژي محسوب شـود. همچنـين كشـش    

درآمدي نيز در مدل اثرات متقابل نسبت به مدل اوليه افـزايش  

 يافته است. 

سـازي بـازار انـرژي بـر      پارچـه  يكبراي نشان دادن تأثير 

مصرف انرژي از دو مدل با اثرات متقابل و بدون اثرات متقابـل  

سازي بازار انرژي اثـر   پارچه يكداد كه استفاده شد. نتايج نشان 

داري بر مصرف انـرژي دارد. كشـش درآمـدي در     مثبت و معني

 مدل اثرات متقابل نسبت به مدل قبل افزايش يافته است. 

كشش قيمتي در مدل اثرات متقابل با دو رويكرد تأثير رشد 

سازي بازار انرژي بـر مصـرف انـرژي بـه      پارچه يكاقتصادي و 

محاسبه گرديد كه نشان از پايين  -1/0و  -09/0ترتيب برابر با 

بودن ميزان كشش قيمتي انرژي در كشور ايران است. بنـابراين  

هـاي انـرژي در    توان اينگونه بيان داشت كه مصرف حامـل  مي

 تـأثر ماز تغيير در قيمت آنها نبوده و اگر هـم   متأثرايران چندان 

 تواند در بلندمدت صورت پذيرد.  باشد اين مطلب مي

شده و با  انجامبا توجه به نتايج به دست آمده از برآوردهاي 

يك رابطه ضعيف و منفي ميان قيمت ، فرض ثبات ساير عوامل

ــت     ــته اس ــذا شايس ــود دارد؛ ل ــرژي وج ــاي ان ــي و تقاض حقيق

ت به عنـوان  ريزان اقتصادي از به كارگيري ساز و كار قيم برنامه

  .گذاري اجتناب كنند تنها ابزار سياست

 

 منابع

اثــر ". )1390موگـويي، فريمـاه (  محسـن و رحيمــي  ، ابرهيمـي 

ر يپذ ديتجد يها يانرژ هعبر توس ينرخ رشد اقتصاد يا آستانه

 يگـروه د  يكشـورها   مطالعـه ي: مـت انـرژ  ير قييدر اثر تغ

، 1شـماره  ، شهيتحقيقات اقتصادي راه اند  نامهلفص ."هشت

140-119. 

، فـرد  طـاهري : ترجمه". اقتصاد انرژي". )1390پل (، استيونس

شـر  ن، چاپ اول، جالل، سيد جعفر و دهنوي، علي؛ حسيني

 .دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

 رابطه وجود يبررس". )1392سيد ميثم (، علي و اسماعيلي، اسدي

نامه  فصل. "رانيا در يمال توسعه و يانرژ مصرف انيم ايپو
 .17-38، 3  شماره، سال اول، هاي راهبردي و كالن سياست

بررسي ". )1388(زهره ، فر يعباسو  يمرتض، يقاض ؛ديحم، آماده

هاي مختلف  رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش

 .1-36، 86شماره ، مجله تحقيقات اقتصادي. "اقتصاد ايران

 گردشـگري،  تـأثير " .)1394حيدري، حسن و صادقپور، عسـل ( 

 اقتصــادي رشــد بــر سياســي ثبــاتي بــي و انــرژي مصــرف
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28-11. 
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رشد  بررسي رابطه مصرف انرژي و". )1392حسن (، احمدي
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تحقيقات   نامه فصل .")1996-2009( يتجار يران و شركايا
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28 ، 118-95. 

و  مصرف انـرژي  بين عّليت رابطه بررسي"). 1383رضا (، ملكي

   شماره، 9  دورهبرنامه و بودجه،   مجله. "در ايران داخلي توليد

6 ،121-81. 

). 1394( سـمانه ، زاده نيحس ي وعل ،يدهقاني؛ محمدعل يي،موال

 بزرگ يها بنگاه در ديتول رشد و يانرژ مصرف نيب رابطه"

 گرنجر، عّليت افتيره( رانيا نقل و حمل ليوسا دكنندهيتول
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