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-1931سالهایبين  ايرانبررسي اثر افزايش مصرف انرژی برروی ارزش افزوده بخش صنعت 

1931 
 1حسين بهمني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات )تهران( .1

 دانشکده محيط زيست و انرژی

 

 چکيده:

بـا استفاده از  اين راستا. در استكشـور  دربخش صنعت و حمل و نقل  افزودهارزشمصرف انـرژی و  يانارتباط م بررسيحاضر  مقالههدف 

. نتايج تحقيق حـاكي از تـأثير مثبـت رشد ه استپرداخته شد 1831-1831رابطه در بازه زماني اين به بررسي  حداقل مربعات معموليروش 

است، بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان اثرگذاری مثبت مصرف  كشورده بخش صنعت و بخش حمل و نقل در د ارزش افزومصرف انرژی بر رش

يابد و اين امر بيانگر وابسته بودن رشد ارزش افزوده صنعت به مصرف انرژی با حركت از فاز ركود اقتصـادی به فاز رونق اقتصادی افزايش مي

داری بر ارزش  بر اساس نتايج بدست آمده، مصرف انرژی در هر دو دوره رونق و ركود تأثير مثبت و معني در كشور است. همچنين انـرژی

 .دارد كشـور  دربخش صنعت و حمل و نقل افزوده 

 كاپ داگالس ، تابع توليد: ارزش افزوده،  مصرف انرژیكلمات كليدی
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 مقدمه: 

 خدمات، و كاال بـرای توليد تقاضـا افـزايش بـا كه ميشود موجب امر اين ميشود محسوب مشتقه تقاضاهای جزء انرژی برای تقاضا

 عوامل از يکي نتيجه در يابد، كاهش بـرای انرژی تقاضـا خـدمات و كاال توليد كاهش صورت در و يابد افزايش نيز انرژی برای تقاضا

 رشد و انرژی مصرف بين ارتباط تحليل و بررسي اساس بـر اين. است اقتصادی رشد در تغييرات انرژی، مصرف نوسانات بر موثر

 در كنون تا اقتصادی رشد و انرژی مصرف بين علي ارتباط البته .است كرده خود جلب به را زيادی توجه اخير سالهای در اقتصادی

 از ارتباطي چنين بررسي ايران در. اند داده ارائه را متفاوتي بررسـيهـا نتايج ايـن كه است گرفته قرار بررسي مورد مختلفي مطالعات

 يارانـه هـای هدفمنـدی برنامـه طريـق از انرژی، مصرف سازی بهينه كه دارد اقتصـاددانان اهميت و سياستگـذاران برای جهت آن

 بخـشهـای افـزوده ارزش بـر اقـدامي چنـين اثرات و است انجام حال در كشور در انرژی قيمـت حاملهای افـزايش و انـرژی

 رشد و مصـرف انرژی ميـان ارتبـاط بررسـي در گرفته صورت تحقيقات اكثر در. ميکند ارائه را مفيدی سياستي مختلـف داللتهای

 اين نتايج تفاوت دليل كـه عمده اسـت شـده مشاهده متغير دو اين ميان ارتباط نحوه و شدت درباره متفاوتي نتايج اقتصادی

 ،...(و عصبي ،شبکه های VAR،ARDL،ARIMA ،PANEL) متفـاوت سنجي اقتصاد روشهای از استفاده از ناشي بررسيها

 بررسي مورد افقهای ،...(و انرژی واردكننده كشورهای و انرژی دارای ذخاير كشـورهای يـا محـروم و برخوردار) متفاوت كشورهای

 درانتخاب. ( 2111، همکـاران و اگوه) ميباشد نميگيرند، نظر در را شکسـت ساختاری كـه اسـت مدلهايي و متفاوت

 یكياز از معمولا  رانیا ازجمله مختلف دركشورهاي توليد صنعت تابع

 شده استفاده وترانسلوگ داگالس، تابع ترانسندنتال -كاب توليد توابع

دهد كه اين شاخص در كشور ما شود، نشان مياندازه گيری مي  "شدت انرژی"كارآيي مصرف انرژی كه براساس شاخص  است.

در سال های گذشته نسبت به ساير كشورها در حد مطلوبي نبوده است و لذا ايران جزء كشورهای با شدت انرژی باال محسوب 

بوده است. شدت انرژی در كشور ما  21كشور دنيا دارای رتبه  131در بين  1831ميشود. بطوری كه از اين حيث ايران در سال 

برابر ساير كشورهای منطقه است. بر اين   4..2برابركشورهای توسعه يافته و   3.2برابر ژاپن،  4.2متوسط سطح دنيا، برابر 7.4

اساس، شدت انرژی كشور نه تنها نسبت به كشورهای نفت خيز، بلکه از برخي از مناطق نظير آمريکای شمالي، آفريقا و خاورميانه 

خص نيز نشان دهنده وضعيت افزايشي آن طي سالهای گذشته است. بطوری كه متوسط نيز بيشتر است. روند تغييرات اين شا
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افزايش داشته است.  1831در سال  1.17به  1844بشکه نفت خام به ميليون ريال در سال  1.31شاخص شدت انرژی كشور از 

كه اين اتفاق به 1هبود داشته استب1.1اين شاخص صرفاً  1831بطوری كه حتي با اجرای طرح هدفمندی حاملهای انرژی در سال 

دليل الگوی ناصحيح مصرف انرژی و اتالف آن، عدم وجود سيستم بازيافت انرژی، وجود صنايع و كارخانجات فرسوده، متکي بودن 

اقتصاد به كشورهای دارای منافع انرژی به درآمدهای نفتي و هزينه های باالی انرژی در چرخه توليد افتاده است. شدت مصرف 

 1.12درصد در يک تن نفت خام بوده كه اين رقم در جهان  1.18نرژی در بخش صنعت ايران بر حسب ارزش افزوده حدود ا

توان پي برد كه شدت مصرف انرژی در بخش صنعت ايران از ای بين كشورهای مختلف ميدرصد برآورد شده است. با مقايسه

آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و نروژ باالتر است كه از جنبه های مبهم و مهم  كشورهايي مانند ژاپن، چين، هند، آمريکا، انگليس، 

اين مساله ميتوان به نبود راهکارهای صرفه جويي در مصرف انرژی و عدم توجه به الگوی مصرف كه در اين تحقيق به بررسي اثر 

تغير های موجودی سرمايه، نيروی كار و انرژی افزايش مصرف انرژی بر روی ارزش افزوده بخش صنعت بوسيله تابع توليد با م

انرژی به عنوان يکي از عوامل موثر در توليد، ارزش افزوده بيشتر، افـزايش ميـزان توليـد محصـول و ذخيـره  .شودپرداخته مي

سازماني مناسب و  نيروی انساني را برای صنعت به ارمغان ميآورد. اما فقدان بازارهای رقابتي، عدم وجود يک چارچوب نهـادی و

مـوثر بـرای سياسـتگـذاری انـرژی، فقـدان يـک چـارچوب تنظيمـي و قـانوني، از جملـه ويژگيهای بخش انرژی در اقتصاد ايران 

اينجاست كه در كنار مالحظات فني، اتخاذ استراتژيهای  .بوده، كه بـه اسـتفاده غيـر كارآمـد از منـابع انـرژی دامـن مـيزنـد

ر اجرای بهتر سياستهـای بهبـود كـارايي انرژی بر مبنای شناخت اصولي و بررسي اثرات موثر )توضيح دهنده( بر تغييرات مناسب د

مصرف و شدت انـرژی امـری مهم و انکارناپذير تلقي ميشود. از طرفي كشور ايران به عنوان يک كشور رو به رشد و برخوردار از 

خاير بزرگ نفتي، معادن عظيم زير زميني و پتانسيل بالقوه انرژی، يکـي از مصـاديق الگوی منابع انرژی غني و گسترده و وجود ذ

ريزی برای توليد و مصرف انرژی، اهميـت فراوان داشته و بايد با دقت  رشد با فشار بر منابع طبيعي محسوب ميشود. بنابراين برنامه

انرژی و رشد اقتصـادی در ايران، تعيين كم و كيف رابطه بين مصرف انرژی بسيار انجام گيرد. با توجه به ارتباط نزديک بين مصرف 

و رشد اقتصادی ميتواند در تبيين سياستهای بخش انـرژی كمک مؤثری بنمايد. تحقيق حاضر سعي دارد به توضيح تغييرات تقاضا 

ای رشـد اقتصـادی بـاالتر از ميـانگين كشـوری برای انرژی در حالتهای مختلف رشد اقتصادی پايين و بـاال، در اسـتانهـايي كـه دار

استانهايي كه دارای رشد پايينتری نسبت به ميانگين كشوری دارند )استانهای محروم( بـه صـورت بخشـي  ۵)برخـوردار( و 

گاش ) د. تحقيقات زيادی نيز در كشورهای مختلف صورت گرفته است كه در ادامه به چند نمونه ازآنها پرداخته مي شو.بپردازد

 1111-1114سرانه و مصرف سرانه ی الکتريسيته ی هندوستان در دوره ی زماني   GDP(  به بررسي رابطه ی علي بين 2112

                                                           
 1931ترازنامه انرژي ،  1
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ميباشد.  i(1پرون  نشان داد كه هر دو متغير ساكن نيستند و انباشته از درجه ی يک،) –پرداخت. وی با استفاده از آزمون فيليپس 

ی تعادلي بلند مدتي بين متغيرها وجود دارد.همچنين، رابطه ی يک طرفه ای از رشد اقتصادی به مصرف  نتايج نشان داد كه رابطه

(  برای كشور در حال توسعه ی سريالنکا و با استفاده از آزمون عليت گرنجر بر  2117موريتومو و هپ  ) شود.الکتريسيته ديده مي

رشد اقتصادی را آزمون كردند. نتايج تحقيق ايشان بيانگر وجود عليت يک روی داده های سری زماني، ارتباط بين مصرف برق و 

با استفاده از   1141 - 2112( برای اندونزی و در دوره ی زماني  2111يو )  طرفه از مصرف برق به سمت رشد اقتصادی است.

بطه ی عّلي بين متغيرهای مصرف برق و (  و عليت گرنجری هشيائو، مانايي و راADFفولر تعميم يافته ) -آزمون ريشه واحد ديکي

 رشد اقتصادی را بررسي كرده است. نتايج تحقيق وجود يک رابطه ی يک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را نشان ميدهد.

رانه ی  ی علي بين سماموتو و والد به بررسي رابطه  -(  با استفاده از آزمون های هم انباشتگي، تودايا   .211ولد و رافائل )  

پرداخته است. نتايج به دست  1141 -2111كشور آفريقايي در دوره ی زماني   14مصرف برق و توليد ناخالص داخلي سرانه  

آمده حاكي از وجود عليت دو طرفه بين مصرف برق سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهای قنا، بنين، نيجريه، سنگال، 

ن و مراكش است، در حالي كه برای كشورهای كنگو، تونس و كامرون عليت يک طرفه ای از طرف مصرف زامبيا، زيمبابوه، مصر، گاب

 برق سرانه به توليد ناخالص داخليسرانه برقرار بوده است. برای كشورهای الجزاير، كنيا و سودان هيچ ارتباطي تأييد نشده است.

ون كرانه ها و آزمون عليت گرنجری رابطه بين مصرف انرژی و رشد ( نيز با استفاده از رهيافت آزم 2111بارتلت و گوندر ) 

( مورد بررسي قرار دادند. آنها در مطالعه خود از مدل طرف  11.1 – 2117اقتصادی را برای كشور نيوزيلند طي دوره زماني ) 

ار و همچنين مدل طرف تقاضا با توليد با متغيرهای توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژی، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و نيروی ك

متغيرهای توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژی و قيمت انرژی استفاده كردند. نتايج آنها حاكي از رابطه عليتي يک طرفه از توليد 

( با استفاده از رهيافت آزمون كرانه ها به همجمعي و  2111چاندران و همکاران )  باشد.ناخالص داخلي به مصرف انرژی مي

( به بررسي رابطه علي بين مصرف برق و رشد اقتصادی و برآورد ضرايب ARDLالگوی خود رگرسيوني با وقفه های توزيعي)

در  ( برای كشور مالزی پرداختند. آنها به دليل 1141 – 2118بلندمدت آنها در چارچوب مدل طرف تقاضا طي دوره زماني ) 

مصرف كننده بعنوان متغير جايگزين استفاده كردند. نتايج نشان مي دهند كه اختيار نداشتن قيمت برق مصرفي از شاخص قيمت 

ی به عبارت ديگر با توجه به اين كه مطالعات قبلي انجام گرفته ، رابطه رابطه بلندمدت از مصرف برق به رشد اقتصادی وجود دارد.

بين مصرف انرژی و توليد ناخالص داخلي را در يک سطح كالن در نظر گرفته و به نتايج متفاوتي رسيده اند، بررسي اين رابطه در 

درنظر گرفته شده است مدلي  مقالهبخش صنعت ممکن است منجر به يافته های جديدی در اين زمينه شود. اما آنچه كه در اين 

 باشد.انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت مي يک طرفه كه به بررسي اثر مصرف
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 روش تحقيق 

برآورد تابع توليد یكي ازمسائل اساسي در اقتصاد سنجي كاربردي است. 

 كارتجربي هر در هابخش ترین ازمشكل یكي مناسب تابعي فرم وانتخاب

 متغيرهاوفرمهاي زمينه در اساسي موضوعات به ازمطالعات برخي است.

اند. البته در  پرداخته توليدصنعت تابع طورویژه، توليدوبه تابع تبعي

 اکثر مطالعات دو نهاده نيروی کار و سرمایه در نظر بوده است.انتخاب

ازبهترین  یكي دارد.بااینحال مطالعه موضوع ماهيت به بستگي تابع نوع

 گذشته ازتجربيات توليد،استفاده تابع تعيين هايمالك

 درمطالعه تابعبه كاررفته هاست.بنابراین،دربدوامرضروریاست ك

 با ویژگيهاي مطالعه شرایط تطبيق واقع ودر اقتصادي ازنظرتئوریهاي

 آماري نيزتوجيهات بعد درمرحله .باشد شده توليد،توجيه تابع

 مربوطه،ضروري ونيزرگرسيون ضرایب بودن دار معني واقتصادسنجي،از قبيل

 معمولا  ایران ازجمله مختلف دركشورهاي توليد صنعت تابع درانتخاب .است

 استفاده وترانسلوگ داگالس، تابع ترانسندنتال -توليدكاب ازتوابع ازیكي

 تابع نوع منظوربررسي اثرانتخاب به مقاله است.دراین شده

درانتخاب  دقت واهميت ساختاري پارامترهاي توليدبرمقادیربراوردشده

 موجود،بهترین مالكهاي به وباتوجه شده زده تخمين تابع تابع،هرسه صحيح

حال با توجه به فرم  است. گردیده تخاب ان ایران توليدبخش صنعت تابع

ترانسلوگ که در فصل سوم مطرح  کاب داگالس، ترانسندنتال وتوابع توليد 

کار، سرمایه و انرژی به شد، توابع تمام لگاریتمی با سه نهاده توليد 

 صورت زیر است.

 کاب داگالستوليد تابع  معرفي 

                                                                     

(1) 

uLnELnKLnLLnALnY   

بيانگر ارزش افزوده بخش صنعت است و نهاده های  Yدر عبارت فوق، 

کار، نهاده سرمایه و نهاده انرژی به ترتيب نهاده نيروی EوL،Kتوليد  

-جزء اختالل را نشان می uها پارامترهای مدل هستند و و،Bباشند. می

ضریب لگاریتم نهاده نيروی نماد لگاریتم طبيعی ،lnدهد.  در مدل فوق 

ضریب لگاریتم نهاده انرژی ضریب لگاریتم نهاده سرمایه و   Bکار،

 باشد.می

عبارت  1-4ن دیفرانسيل کامل از رابطه باگرفت

 آید:زیر بدست می

 (1) 

 با توجه به رابطه فوق کشش نهاده های توليد به شرح زیر است:

 کشش توليد نهاده نيروی کار:
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 کشش توليد نهاده سرمایه:

(4) 

 کشش توليد نهاده انرژی:

(3) 

کشش توليد نهاده در تابع کاب داگالس ثابت است و بستگی به نهاده های 

 توليد ندارد.

 معرفی متغيرها

 توليدمتغير 

به عنوان متغير وابسته مطرح شده است.  )توليدY (های فوقمتغير در مدل

های مختلف اقتصادی، برای توليد شده توسط همه عوامل و بخشارزش افزوده

یک دوره زمانی )مثالا یکساله(، بيانگر توليد ناخالص ملی آن کشور است. 

توليد ناخالص ملی عبارت از ارزش مجموع کالهای توليدی و در واقع 

خدمات نهایی، که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنيا و در یک دوره 

در اینجا بجای متغير توليد از ارزش  .زمانی معين توليد شده است

افزوده بخش صنعت استفاده شده است. ارزش افزوده به ارزشي گفته 

ای افزوده از فرآیند توليد به ارزش کالهای واسطه شودکه درهر مرحلهمی

 شود. مي

 نيروی کارمتغير 

یکی از متغيرهای مستقل در )نيروی کارL (متغير  9-1تا  1-1های در مدل

باشد. تعداد نيروی کار بخش صنعت، معرف متغير نيروی این مطالعه می

ه، عبارت است باشد. بطورکلی نيروی کار یک جامعکار در این مطالعه می

اند. ، در سن اشتغال قرار گرفتهقانوناز تعداد افرادی که بر اساس 

نيروی انسانی در فرایند توليد و ارائه خدمات در جوامع بشری به 

نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص  ترین عامل مشخص شده است باعنوان مهم

شود که نقش نيروی انسانی از نيروی کار ساده به سرمایه انسانی می

تکامل یافته است، چرا که پيشرفت تکنولوژی بدون تحولت نيروی انسانی 

فاقد کارایی است، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان 

وری نيروی تحولت و بهره آید بلکهفاکتور اصلی توسعه به شمار نمی

های ها و به تبع آن توسعه نظامانسانی به رشد خود سبب ارتقای سازمان

های انسانی ميزان شوند، به طوری که سرمایهمیجهاناقتصادی در 

توان ادعا کرد که هر کنند. به جرأت میهای مادی را تعيين میسرمایه

توان ماشينی در نهایت یک ظرفيت تعریف شده دارد که بيش از آن نمی

نهایت است و همچنين تا کنون های انسان تا بیانتظار داشت اما ظرفيت

نشده است که به کار انسانی نيازمند نباشد. اختراعهيچ فرایند توليدی 

ریشه و علل عقب افتادگی کشورهای توسعه نيافته که بطور اساسی تحت 

وری خصوصاا وری پایين است. بنابراین رشد بالی بهرهتاثير پدیده بهره

های اقتصادی و اجتماعی را تحت وری نيروی انسانی کار همه فعاليتبهره

ستفاده صحيح از نيروی انسانی به مثابه ارزشمند دهد. اتاثير قرار می

ای حائز اهميت مورد ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله

توان گفت که انسان هم، هدف ها بوده است. به عبارت دیگر میتوجه دولت
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شود و تحقيق اهداف توسعه تا حد قابل توسعه و هم عامل آن محسوب می

و مدیریت این ثروت و منبع حياتی بستگی یافته  توجهی به نحوه اداره

ها و ميدان است. در این ميان تجربه نشان داده است که کوچک سازی دولت

وری و دادن به بخش خصوصی و تعاونی و همزمان سبب صعود روند بهره

وری منابع شود بنابراین بهرهگذاری، مشارکت و منابع انسانی میسرمایه

 .2باشدهای مهم هر موسسه یا سازمان میانسانی یکی از رکن

 موجودی سرمایه متغير

موجودی سرمایه متغير مستقل دیگر در این مدل می باشد. وجودی سرمایه 

های توليد شده ثابت مشهود" عبارت است از مجموعه کالهای یا "دارائی

گيری بوده و در فرایند ای فيزیکی مشهود کشور که قابل اندازهسرمایه

کالها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. این نکته را باید  توليد

بدانيم که واحد اندازه گيری موجودی سرمایه ریالی است زیرا پيدا 

کردن واحد فيزیکی غير ممکن است و بنابر این از ارزش تجهيزات سرمایه 

شود و برای محاسبه ارزش ای به عنوان یک متغير جانشين استفاده می

زات سرمایه ای در هر سال ممکن است ارزش دفتری را مطرح ریالی تجهي

کنيم ولی باید توجه داشت که در عمل ارزش دفتری بسياری از اقالم 

ای  شرکت مساوی صفر است و این به علت هزینه استهالکی است که سرمایه

قانون مشخص کرده است. بنا به تعریف نظام حسابهای ملی، موجودی 

تجمعی تشکيل سرمایه با توجه به طول عمر مفيد سرمایه، خالص ارقام 

توان مجموع ارزش باشد. بنابراین موجودی سرمایه را میآنها می

دانست که در فرایند « آلت و تجهيزاتیماشين»و « ساختمان و تاسيسات»

 توليد مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده هستند.

 مصرف انرژیمتغير 

باشد. این متغير به معنی ن مطالعه مصرف انرژی میمتغير مستقل دیگر ای

ویا ارزش  های انرژی به ازای یک واحد فعاليت)توليدميزان مصرف حامل

افزوده(است. بطور کلی انرژی توانایی و قابليت انجام کار از سوی 

ها و یا سایر اجسام است به عبارتی انرژی ميزان توانایی که در انسان

برای بررسی رابطه بين مصرف انرژی و .شودصرف میزمان معين یک کار م

توان از شاخص ضریب انرژی استفاده نمود این ضریب از تقسيم توليد می

-نرخ رشد مصرف نهایی انرژی به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی بدست می

آید. شدت انرژي عبارت است از انرژي مورد نياز براي توليد مقدار 

وبه عبارتی دیگر شدت انرژي برحسب عرضه  معيني از كالها و خدمات

شود. این شاخص معمولا انرژي اوليه و یا مصرف نهایي انرژي محاسبه مي

در سطح كالن مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهينگي استفاده از 

 3دهد.انرژي در یك كشور را نشان مي

                                                           
2http://fa.wikipedia.org/wiki/ 

.اصطالحات انرژی، تحت نظر مسعود درخشان؛ وزارت نيرو، دفتر برنامه ریزی کالن 3

 برق و انرژی.
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 برآورد مدل

 بودن ایستا به نسبت است لزم الگو متغيرهاي دربين همجمعي بررسي براي

 ریشه منظورازآزمون این به شود. حاصل اطمينان درالگو متغيرهاي موجود

 منظورمقاله به  شد. دراین استفاده(ADF) فولرتعميم یافته-دیكي واحد

 ایویوز استفاده شد. نتایج آزمون افزار نرم از ایستایي بررسي

 شوند.گيري ایستا مي دهد كليه متغيرها با یكبارتفاضلنشان ميایستایی 

پس از بررسی فروض کالسيک، سه تابع توليد کاپ داگالس، ترانسندنتال و 

ترانسلوگ به صورت زیر برآورد شده است. با توجه به آماره دوربين 

ها مشکل خودهمبستگی ندارند و عالمت ضرایب با تئوری واتسون مدل

نتال و همخوانی دارد. با توجه به ماهيت تابع توليد ترانسند

شود البته این مشکل معمول برای ترانسلوگ، مشکل همخطی ضعيف مشاهده می

این نوع از توابع وجود دارد اما به دليل مزایایی که این تابع در 

مقایسه با دیگر توابع توليد دارند. در مطالعات مختلف همچنان از این 

پياپي  گيتشخيص،خودهمبست ازآزمون حاصل نتایج شود.توابع استفاده می

 واریانس پسماندهاو بودن تابع سه مدل،نرمال پسماندها،خطادرتصریح فرم

 خوبي و مطالعه مورد هرسه تابع بودن مناسب دهنده ناهمسانی،نشان

متغيرهای براوردشده در  ضرایب به مربوط زیرنتایجباشد.درجدولمي برازش

 .است صنعت آمده بخش توليد نوع مختلف ازتوابع سه

  نتایج حاصل از برآورد تابع توليد كاب داگالس -2جدول 

 ) با متغير وابسته لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت(

 پارامترها

 ضرایب

کاب 

 داگالس

آماره 

t 

LOG(L) 93/0 11/1 

LOG(K) 76/0 19/19 

LOG(E) 46/0 14/1 

 

 

 بحث و نتيجه گيری 

دهند که نشان می1931الی  1960طی سالهای  کاب داگالسمدل  نتایج حاصل از

عنوان یک نهاده توليد در تابع توليد وجود دارد. همچنين انرژی به

رابطه ميان عوامل توليد کار، سرمایه و انرژی با ارزش افزوده بخش 

افزوده صنعت مثبت است و با افزایش هریک از نهاده های توليد، ارزش 

کشورومطالعات  صنعت بخش ماهيت به باتوجه یابد.بخش صنعت افزایش می

 توليددراین هاينهاده مصرف رودكهمي انتظار بخش دراین شده بسيارانجام

  .گيردمی قرار آن به زدیكی، نتوليد درناحيه دوم بخش

 منطق اقتصاد با كار توليدنيروي نيزكشش توليدکاب داگالس درتابع

هادر صنعت کشور سازگاري دارد همچنين كشش بخش درزمينه پيشين ومطالعات

 بخش توليد تابع زمينه در پيشين بامطالعات واین موضوع حدانتظاراست

 ميدهند، نشان صنعت دربخش بين صفرویك را توليد كشش صنعت کشوركه

 نهاده درصدي یك باافزایش كندباشد.کشش نيروی کاربيان ميمی سازگار

درصد افزایش خواهد یافت وکشش  93/0صنعت  بخش افزوده كار،ارزش نيروي
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 سرمایه،ارزش نهاده موجودی درصدي یك افزایش با كندبيان مي سرمایه

درصد افزایش خواهد یافت. همچنين کشش انرژی  76/0صنعت  بخش افزوده

صنعت  بخش نهاده انرژی،ارزشافزوده درصدي یك افزایش با كندبيان مي

کليه ضرایب مدل  ازجمله نهاده انرژی  درصد افزایش خواهد یافت. 46/0

از نظر آماری معنی دار بوده است اما با توجه به کشش توليدی انرژی 

در دوره مورد بررسی نتيجه گرفته شد که مصرف انرژی در بخش صنعت اثر 

کند که با فرض ثابت مثبتی بر این بخش دارد. همچنين این کشش بيان می

درصدی مصرف انرژی، ارزش افزوده بخش  بودن سایر شرایط با افزایش ده

با توجه به نتایج تحقيقات دیگر  یابد.درصد افزایش می4صنعت حدود 

محققان در این زمينه که اکثرا به نتایج مشابه وجود یک رابطه یکطرفه 

بين انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت رسيده اند، نتایج حاصل از این 

در بخش صنعت عامل افزایش ارزش دهد که مصرف انرژی پژوهش نشان می

دهد که افزوده در این بخش است و همچنين نتایج این مطالعه نشان می

فرضيه رابطه مستقيم ميان ميزان مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت 

توان نتيجه شود. با توجه به تایيدضرایب مدل از جهت آماری میتایيد می

ت وارتباط تفكيك پذیر ضعيفي با گرفت نهاده انرژی یك عامل توليد اس

با مثبت شدن کشش نهاده انرژی نتيجه می ؛ همچنين نيروی کار دارد 

محرك ارزش افزوده بخش صنعت در کشور ایران در  ،گيریم که  مصرف انرژی

باشد. با عامل موثری می ،باشد و موجودی سرمایهدوره مورد بررسی می

رابطه ميان مصرف انرژی با توجه به تایيد کليه ضرایب مدل و وجود 

توان نتيجه گرفت که کششهای توليدی نيروی کار، سرمایه و انرژی می

افزایش در ميزان مصرف و قيمت انرژی موجب تغييردر تخصيص عوامل 

 . گرددتوليد)سهم نسبي کار، سرمایه و انرژی( مي
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