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مقایسه شاخص شدت انرژی در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و 

 توسعه
 محمودی شکوه

 

 چکیده:
 

ه برای نشاندهنده مقدار انرژی است کشدت انرژی شاخص مهمی است که برای ارزیابی نحوه استفاده از انرژی به کار میرود و 

بل توجه تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت مصرف میشود.یکی از تغییرات مهم در دهه های اخیر کاهش قا

ر شدت انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بوده است.با این وجود مصرف انرژی در کشورهای د
ته باشد.طی سه دهه گذشته بیش از چهار برابر شده است و پیش یبنی میشود این روند در آینده نیز ادامه داشحال توسعه   

عه یافته وعمدتا نگاهی به روند تغییرات شدت انرژی در ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت و مقایسه آن با کشورهای توس

بهره وری انرژی در این کشورها است. وارد کننده انرژی نشاندهنده تفاوت معنی دار  
در این مطالعه ابتدا بر اساس آخرین اطالعات موجود، شاخص شدت انرژی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری های 

ات قیمت نفت اقتصادی و توسعه بررسی می شود. پس از آن این شاخص ها طی سالهای مختلف با یکدیگر مقایسه وتاثیر نوسان

ارآیی و موثر بر این شاخص ارزیابی میگردد .درانتها پیشنهادهای راهبردی در جهت کاهش شدت انرژی و افزایش کوسایرعوامل 

 بهره وری مصرف انرژی در ایران ارائه خواهد شد. 
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 مقدمه
شاخصی است که میزان ی به عنوان نسبت مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص شدت مصرف انرژ

بهره وری انرژی در یک اقتصاد را منعکس میکند.هر چه این شاخص کوچکتر باشد نشاندهنده آنست که برای تولید هر واحد 

محصول انرژی کمتری صرف شده است و بالعکس.تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر بهینه سازی مصرف انرژی از آمال و 
شود و نیل به این هدف جز با شناخت عوامل  و برنامه ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی میاهداف توسعه ای سیاستگذاران 

 (clevland,198)تعیین کننده آن و ارائه راهکارهای مدبرانه میسر نمیگردد

بررسی روند تغییرات شدت انرژی در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نشاندهنده این واقعیت است که طی 

وجود شوکهای عظیم انرژی،شدت انرژی در این کشورها کاهش چشمگیری یافته است و دلیل اصلی آن را با ای اخیر ساله
به دلیل فناوری برتر و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی حرارتی وسائل مصرف کننده انرژی  میتوان افزایش کارائی

 دانست.

انرژی در ایران وجود دارد نشاندهنده عدم کارایی مناسب این سیستم اما آنچه در مورد وضعیت عرضه و تقاضای حامل های 
به رقمی  1151میلیون بشکه نفت خام در سال 1.581کل کشور عرضه کل انرژی اولیه از  انرژی است.طبق آمار ترازنامه

ن بشکه معادل میلیو11481افزایش یافته است.از طرف دیگر کل مصرف نهایی انرژی از1181میلیون در سال 158.81برابر

 رسیده است 1181در سال 1.5.81به رقمی معادل 1151نفت خام در سال 

بنابراین در صورتی که بازده برای سیستم انرژی کشور به صورت درصد کل مصرف نهایی انرژی به عرضه کل انرژی اولیه تعریف 
شته است وضمن اینکه شدت مصرف رشد دا 1181در صد در سال  11811به  1151درصد در سال 11881شود،این شاخص از 

بیش ازدوبرابرکشورهای عضو .1.1نهایی انرژی درایران براساس برابری قدرت خرید)تن معادل نفت خام/میلیون دالر( درسال 

سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه بوده است.قیمت ارزان انرژی،وفور این منبع خدادی ،عدم برنامه ریزی درست فقدان 
برای اصالح ساختار مصرف ،تولید و توزیع باعث اتالف شدید انرژی در کشور شده است.به گونه ای که امروزه سیاست مناسب 

ایران،با توجه به ساختار اقتصادی خود یکی از کشورهای پر مصرف به شمار می آید.لذا الزم است جهت کاهش مصرف و بالتبع 

ایران میتواند دراین  باOECD ه وبررسی شدت انرژی درکشورهایشدت انرژی از تجارب کشورهای موفق استفاد نمود.مقایس

 زمینه راهگشا باشد.

بررسی میشود پس از آن  OECDدر این مطالعه ابتدا بر اساس اخرین اطالعات موجود،شاخص شدت انرژی ایران و کشورهای 

 گردد. ی میاین شاخص ها طی سالهای مختلف با یکدیگر مقایسه  وعوامل موثر بر این شاخص ارزیاب

 

 ادبیات موضوعی

پیرامون بررسی شدت انرژی و مقایسه ی آن با سایر کشورهای توسعه یافته مطالعات متعددی صورت گرفته است که از جمله 

درپایان نامه کارشناسی ارشد خود،با استفاده از روش اقتصاد سنجی  (4831)محمدباقریآنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد . 

 پرداخته است OECD و عوامل تاثیر گذار بر آن در ایران و کشورهای انرژی و مطالعات کتابخانه ای به بررسی روند شدت

نتیجه  باشند. می 1..1-1811متغییرهای تحقیق شامل قیمت انرژی،تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی طی سالهای 
با روی آوری به سیاست ،OECDدر کشورهای توسعه یافته تحقیق نشان داده است که:به دنبال افزایش یکباره قیمت انرژی 

بهینه از انرژی توانسته اند شدت انرژی را در کشور خود پایین بیاورند از طرف دیگر ایران به  های مختلف در جهت استفاده

مصرف انرژی در دوره گذشته،تولید ناخالص داخلی و قیمت . دالیل مختلف روندی صعودی را در شدت انرژی  طی کرده است 
تحلیلی از روند شدت انرژی در "با عنوان دیگریهمچنین در پژوهش  انرژی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر آن بوده اند.

بر شدت انرژی در  قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی،به بررسی آثار  (4831)عماد زاده و همکارن" OECDکشورهای

 با استفاده از روش داده های ترکیبی  1815-1881کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه طی سالهای 
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ند و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژی با قیمت و تولید ناخالص داخلی را بررسی  کرده اند.نتایج مطالعه نشان پرداخته ا

میدهد،نه تنها زمانی که قیمت انرژی افزایش یافته،بلکه حتی زمانی که قیمت انرژی کاهش یافته)به رغم افزایش مصرف 
ایش کارایی در مصرف انرژی،شتاب افزایش تولید بیشتر شده و لذا شدت انرژی(به دلیل تداوم سیاست های صرفه جویی و افز

انرژی نیز کاهش یافته است.همچنین، نه تنها زمانی که تولید کاهش یافته،بلکه حتی زمانی که تولید افزایش یافته)گر چه 

لید بوده لذا شدت انرژی نیز مصرف انرژی نیز افزایش یافته است(چون میزان افزایش مصرف انرژی کمتر از میزان افزایش تو

کاهش یافته است.این بدان معنی است که بحران های انرژی دهه هفتاد،بستر ساز انقالب صنعتی نوینی شده است که در 

تجزیه شدت "،در پژوهشی با عنوان(4831بهبودی و همکاران)افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف تجلی شده است.

-1114به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره  "ر شدت انرژی در اقتصاد ایرانانرژی و بررسی عوامل مؤثر ب
عوامل مؤثر بر شدت انرژی را مورد بررسی قرار داده اند،نتایج  ARDLپرداخته اند در این مطلعه با استفاده از روش  11.5

ر اثر بهبود بخشی بر شدت انرژی ندارد،یعنی با نشان می دهد که در ایران نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کا

رسد  پیشرفت تکنولوژی و افزایش به کارگیری تجهیزات سرمایه ای به جای نیروی کار،شدت انرژی افزایش می یابد.به نظر می
قدیمی بودن  که تغییرات تکنولوژی تولید،نتوانسته مطابق انتظار به بهبود بهره وری منجر شود.علت آن را می توان فرسودگی و

 تجهیزات سرمایه ای و همچنین بخاطر نبود مهارت های الزم در به کارگیری تمام ظرفیت های تجهیزات سرمایه ای دانست.

در هلند بررسی کرده  .188تا..18ساختاری را طی سالهای کارایی انرژی و تغییرات  (4113)3 و بالک 2،کولنائر1فارال

اند.نکته قبل توجه در این مطالعه این است که این گروه نشان دادند که در محاسبات کارایی انرژی و تجزیه شدت انرژی،می 

توان به جای شاخص های اقتصادی از شاخص های صرفا فیزیکی نیز استفاده نمود.فارال و همکارانش با استفاده از این متد و با 

شاخص های صرفا فیزیکی،مصرف انرژی در هلند را مورد بررسی قرار داده اند.نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص به کارگیری 
کاهش داشته .188تا18.5درصد بین سالهای  81.و18.5تا  ..18درصد مابین سالهای  181داخلی به طور سالیانه  

 زیر ساختها توجیه کرد.است.بخش اعظمی از این کاهش میتواند توسط کاهش ویژه انرژی در 

در بررسی کرده اند  88-1881ایالت هم جوار در امریکا طی سالهای  .4تغیرات شدت انرژی در(1008)4برنستن و همکاران

و در این پژوهش شدت انرژی در بخش های مسکونی،تجاری،صنعتی و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است.این مطالعه 

ایالت ها و خالص تاثیر قیمت انرژی و سایر عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی  را اندازه گرفته است تغییرات شدت انرژی در بین 

مولفه است ساخته است و در انتها از بین عوامل  4و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی یک مدل شدت انرژی که تابعی از 

قیمت "در مقاله ای تحت عنوان(1002)5شیترین تاثیر را دارند . تاثیر گذار بر شدت انرژی،قیمت انرژی و ساختار انرژی بیش

چگونگی تاثیرگذاری قیمت انرژی بر شدت  "انرژی و شدت انرژی در چین:یک تجزیه تحلیل ساختاری و مطالعه اقتصاد سنجی
اد سنجی ستانده و مدل اقتص -در چین بررسی کرده است.در این تحقیق از روش داده 1..1-..18انرژی را طی دوره 

استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان میدهد محرک قیمتی باعث بهبود کارایی انرژی شده است و نشاندهنده وجود 

حساسیت بسیار باال شدت انرژی نسبت به قیمت انرژی است. به خصوص در بخش صنعت نسبت به کل اقتصاد این حساسیت 
بوده در صورتی  -811.شدت انرژی برای تمام اقتصاد به طور متوسط بیشتر است.به طوری که در کوتاه مدت کشش قیمتی 

 .بوده است -.81.و در بلندمدت کشش قیمت شدت انرژی برای بخش صنعتی  -818.که برای بخش صنعتی 
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 مبانی نظری:
ل گران از این ، به میزان انرژی مصرف شده برای کسب میزان و یا ارزش مشخصی از ستانده گفته می شود.تحلی"شدت انرژی"

شوند،به  کنند.برخی از این شاخص ها که در سطح اقتصاد به کار گرفته می شاخص در سطوح تجمیعی مختلفی استفاده می

به ستانده اشاره دارند و شدت انرژی را در پنج بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش های صنعتی نسبت انرژی 
کاربرد معیار شدت انرژی در زیر بخش های صنعتی نیز مطالعه کنند. ،مسکونی،تجاری،حمل و نقل و کشاورزی منعکس می

تغییرات در کارآیی تجهیزات تولیدی و یا یک فرآیند تولیدی خاص را ممکن می کند.اگرچه در این سطح ، معیار شدت انرژی 

آیند تولیدی است، به دقیق تر عمل خواهد کرد،اما الزامات محاسباتی آن که از جمله داشتن اطالعات گسترده و تفصیلی از فر

 (1881راحتی فراهم نخواهد شد)ناندوری،
شدت انرژی در سطح یک صنعت و یا یک فرآیند تولیدی خاص ، برحسب واحدهای فیزیکی محاسبه می شود.مقدار فیزیکی 

یا  شدت انرژی حاصل تقسیم میزان انرژی، صرف شده)مثال بر حسب واحد ژول(به محصول تولید شده)مثال به واحد لیتر

تن(است.با این حال،استفاده از معیار شدت انرژی فیزیکی در سطوح کالن به دلیل عدم تجانس محصوالت مختلف و جمع 
ناپذیری فیزیکی آنها میسر نیست و الزاما باید از واحدهای پولی برای اندازه گیری محصوالت استفاده کرد و لذا معیار شدت 

یکی(خواهد بود، که همان نسبت انرژی صرف شده)مثال به واحد بی تی یو( به ارزش انرژی در این حالت، اقتصادی )و نه فیز

،در همین دسته از GDP)محصوالت تولید شده در کل )مثال بر حسب دالر(است.شاخص شدت انرژی تولید ناخالص  داخلی )

 (1881اقتصاد برآورد می کند.)ناندوریگیرد،که شدت انرژی را برای تولید ناخالص داخلی کل  معیارهای شدت انرژی قرار می
شدت انرژ ی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی  1181بر اساس تعریف ارائه شده در تراز نامه انرژی سال 

 دهد گردد. نشان می باشد که از تقسیم مصرف نهایی انرژی)و یا عرضه اولیه(بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می هر کشور می

 که برای تولید مقدار معینی از کاالها و خدمات)بر حسب واحد پول(چه مقدار انرژی به کار رفته است.
 

𝑇𝑃𝐸𝑆)کل عرضه  انرژی اولیه( تن معادل نفت خام ) )

(𝐺𝐷𝑃)تولید ناخالص داخلی( میلیون دالر)
 =شدت انرژی

 

شود یکی بر  کشورها منجر به محاسبه دو نوع شدت انرژی میاستفاده از دو روش محاسبه نرخ ارز جهت تولید ناخالص داخلی 
مبنای نرخ ارز در بازار و دیگری مبتنی بر نرخ ارز بر مبنای برابری قدرت خرید می باشد.از آنجا که روش دوم از پایه های 

 ده مانند دولت ها باشد و بازیگران عم علمی و منطقی تری نسبت به روش اول که مبتنی بر احساسات زود گذر بازارها می

مقایسه بین کشورها از شدت انرژی مبتنی بر  در این پژوهش به منظور  تاثیرگذاری قابل توجهی در آن دارند برخوردار است لذا

 گردد.می برابری قدرت خرید استفاده 

تحوالت شدت انرژی می تواند ناشی از تغییر در کارآیی مصرف انرژی یا تغییر ساختار اقتصاد باشد. چنانچه حجم تولید ناخالص 

 داخلی ثابت باشد و کارآیی مصرف انرژی باال رود،آنگاه شدت انرژی کاهش می یابد.از سوی دیگر تغییر در ساختار اقتصاد و 

شود یکی  ت انرژی گردد.به طور خالصه،شدت انرژی تحت تاثیر دو عامل اصلی واقع میتولید میتواند باعث تغییر در شد
 مصرف انرژی و دیگری میزان تولید،یعنی :

𝐸𝐼 = 𝐹(𝐸𝐷, 𝐺𝐷𝑃) 

= شدت مصرف انرژی 𝐸𝐼 

مصرف انرژی = 𝐸𝐷 

= 𝐺𝐷𝑃تولید ناخالص داخلی 
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ی و فعالیت اقتصادی تعریف می شود و رابطه آن به شرح زیر در تعریفی کامل تر شدت انرژی به صورت تابعی از کارآیی انرژ

 می باشد:

𝐼t =
Et

Yt

= ∑ (
Eit

Yit

)

i

(
𝑌𝑖𝑡

𝑌𝑡

) = ∑ 𝐼𝑖𝑡 𝑆𝑖𝑡  

 Yitو tتولید ناخالص داخلی در سال  t ،Ytدر سال  iمصرف انرژی بخش  t ،Eitکل مصرف انرژی در سال  Etکه در آن، 

است.این تابع ،شدت  کل انرژی را به صورت تابعی از شدت انرژی هر بخش  tدر سال  iمیزان فعالیت اقتصادی در بخش 
(𝐼𝑖𝑡( از کل فعالیت اقتصادی)𝑆𝑖𝑡تشریح می )  ،(11.8کند.)اشرفی و گلی 

 

 روش شناسی تحقیق و ارائه الگو:
استفاده کرده اند،بدین ترتیب که بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از داده های تابلویی برای بررسی 

اطالعات غنی از چندین بنگاه،خانوار،کشور و... طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دادهای تابویی یک محیط بسیار
را برای گسترش روش برآورد فراهم می آورد. با توجه به محدودیت تحلیل های سری زمانی و لحاظ نشدن پویایی متغییر ها در 

داده های مقطعی سری زمانی دامنه تحقیقات را گسترش داده و به اغلب محدودیت های آماری در داده های مقطعی و سری 

زمانی فائق آمد.به کارگیری این داده ها نسبت به داده های سری زمانی و مقطعی از مزایای قابل توجهی برخوردار است.شکل 

 کلی داده های تابلویی به صورت زیر میباشد:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡

′𝛽 + ⋯ + 𝑈𝑖𝑡 
 

نشاندهنده بعد  tنشاندهنده بعد مقطع و   𝑖 خاص،بنگاه و کشورها و ... است و  بیانگر زمان است.بنابراینبیانگر اش 𝑖در این الگو

𝑁𝑇ماتریسی در ابعاد  𝑌𝑖𝑡سری زمانی است. × 1،𝑋  ماتریسی در ابعاد𝑁𝑇 × 𝐾  وβ  نیز، برداری در ابعاد𝐾 × است.در   1

وره د 𝑇 واحد مقطعی و 𝑁می باشد. همچنین فرض میشود که حداکثر  𝑋it،تعداد متغیرهای توضیحی موجود در 𝐾اینجا 

 .کند باشد که از فروض کالسیک رگرسیون خطی پیروی می ،جمله اخالل مدل می𝑢itزمانی وجود دارد.

 

 ارائه الگو:

شدت انرژی تحت تاثیر متغییرهای مختلفی قرار دارد. از مهمترین این متغیرها قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی 

گیرد.گیتلی و می کشورهاست.بر اساس نوسانات قیمت انرژی میزان تقاضا و مصرف انرژی به شدت تحت تاثیر قرار 
به طریقی که شدت انرژی فقط تابعی از قیمت انرژی  برده اند، (مدل ساده ای را در مورد شدت انرژی به کار1..1)6هانتیگتن

 باشد.

𝐸𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 + 𝛽𝑃𝑡 
از سوی دیگر،متغیر مهم دیگر یعنی تولید ناخالص کشورها،به مثابه یک معیار سطح فعالیت های اقتصادی که در میزان 

ظار می رود که با تغییر فعالیت ها اقتصادی و گذارد در معادله شدت انرژی استفاده خواهد شد. انت تقاضای انرژی تاثیر می

درآمد کشورها که با تولید ناخالص داخلی کشورها نشان داده می شود،میزان تقاضای انرژی و همچنین شدت انرژی تغییر 

د (.به طور کلی تابع پیشنهادی شدت انرژی که عوامل مؤثر بر آن در کشورهای  منتخب را مور11.1نماید)صفدری و همکاران،
 بررسی قرار داده ایم،به صورت زیر می باشد:

𝐸𝐼it = α1 + α2Pit + α3GDPit + α4 𝐸𝐷𝑖𝑡 
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می باشد و از آنجایی که قیمت مشخص و واحدی برای قیمت انرژی  𝑖برای کشور  𝑡قیمت انرژی در سال  𝑃itدر این معادله 
 برای کشورهای مختلف وجود ندارد و شاخص ترین انرژی در جهان نفت می باشد، قیمت نفت خام به عنوان قیمت انرژی قرار 

𝐸𝐷𝑖𝑡.تاس 𝑖برای کشور  𝑡نیز نشاندهنده تولید ناخالص داخلی در سال  𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡داده شده است.  به معنای تقاضای انرژی در   

 رفتار مصرف کنندگان و سطح تقاضایاست.با توجه به این مساله که تقاضای انرژی داده ای است که به  𝑖برای کشور  𝑡سال 

داده مشخص و کمی ای برای آن وجود ندارد بنابراین در اکثر تحقیقات و پژوهش ها به جای این داده از  آن بستگی دارد،
مصرف استفاده می گردد زیرا نتیجه تقاضای مصرف کنندگان ،مقدار مصرف آنان است در این مطالعه از میزان مصرف  میزان

 .نفت خام به عنوان شاخص مصرف انرژی استفاده شده است

 

 نتایج تجربی مدل:

رژی ایران و کشورهای باشد.تابع شدت ان با توجه به الگوی مذکور تخمین های صورت گرفته به روش تلفیقی بدین شرح می
 به روش تلفیقی بدین صورت تخمین زده شده است: 1.11تا  .188طی دوره OECDمنتخب

 (1 -)جدول

ضریب متغییر  کشور

ED 

 احتمال tآماره  ضریب تغییرات

 0.0000 25.86587 0.005825 0.150679 ایران

 کانادا
0.178686 0.006932 25.77856 0.0000 

 ایاالت متحده
0.016750 0.000890 18.81311 0.0000 

 بریتانیا
0.104362 0.006400 16.30714 0.0000 

 سوییس
0.304268 0.046196 6.586433 0.0000 

 فرانسه
0.070343 0.007616 9.236354 0.0000 

 ایتالیا
0.040753 0.007995 5.097277 0.0000 

 آلمان
0.050855 0.006422 7.918611 0.0000 

 0.0000 5.167731 0.004041 0.020885 ژاپن

 
نشان   OECDرابطه مستقیم بین مصرف و شدت انرژی را برای ایران و کشورهای  EDطبق نتایج تخمین، ضریب متغییر 

 میدهد که تمام ضرایب معنادار می باشد.
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 (1 -)جدول
ضریب تاثیرگذاری  کشور

بر شدت  GDPمتغییر 

 انرژی

 احتمال tآماره  ضریب تغییرات

 0.0008 3.405970- 11-10*7.17 10-10*2.44- ایران

 کانادا
-2.57*10-10 3.67*10-11 -6.999476 0.0000 

 ایاالت متحده
-1.70*10-11 2.38*10-11 -7.116420 0.0000 

 بریتانیا
-4.09*10-11 1.04*10-11 -3.918498 0.0001 

 سوییس
1.96*10-11 6.73*10-11 0.029116 0.9768 

 فرانسه
-6.54*10-12 11-1.43*10 -0.456986 0.6482 

 ایتالیا
4.41*10-12 1.79*10-11 0.245659 0.8062 

 آلمان
-1.04*10-12 1.10*10-11 -0.941528 0.3477 

 ژاپن
1.76*10-12 6.00*10-11 0.292391 0.7703 

 

 
غیر مستقیم بوده و  OECDوشدت انرژی در ایران و اغلب کشورهای  GDPشود رابطه  مشاهده می 1-همان طور که در جدول

ایران و کشورهای توسعه یافته با افزایش سطح تولیدات داخلی از میزان شدت انرژی خود می کاهند.که این رابطه را میتوان 

نشین نمودن انرژی های برای کشورهای توسعه یافته به دلیل افزایش سطح تکنولوژِی تولید، بهبود کارایی محصوالت و جا
در ایران  GDPتجدید پذیر قلمداد نمود.اما برای ایران عالوه بر این دالیل ذکر شده میتوان اینطور استنباط کرد که افزایش 

طی دوره مورد بررسی غالباً به دلیل افزایش قیمت نفت خام بوده است و با توجه سیاست دولت مبنی بر حذف یارانه انرژی و 

( موجب افزایش GDPقیمت صادراتی و داخلی سوخت در کشور ،افزایش قیمت جهانی نفت)و در نتیجه افزایش  یکسان سازی

قیمت انرژی مصرفی در کشور شده است واین خود میتواند دلیلی دیگربرای کاهش شدت انرژی در ایران در طی دوره مورد 
 بررسی در ایران باشد .
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 (1-)جدول

ضریب تاثیر گذاری  کشور

بر شدت  Pمتغییر 

 انرژی

 احتمال tآماره  ضریب تغییرات

 0.2440 1.169029- 0.351703 0.411151- ایران

 کانادا
1.843231 0.476005 3.872297 0.0002 

 ایاالت متحده
0.757031 0.232535 3.255560 0.0014 

 بریتانیا
0.297902 0.222289 1.340158 0.1819 

 سوییس
-0.102850 0.316574 -0.324885 0.7456 

 فرانسه
0.006016 0.289702 0.020766 0.9835 

 ایتالیا
0.092966 0.302943 0.306876 0.7593 

 آلمان
0.126216 0.265156 0.476007 0.6347 

 ژاپن
0.018900 0.164011 0.115234 0.9084 

 

معناداری پایینی   OECDگردد در اغلب کشورهای  مالحظه میاما ضریب تاثیر گذاری قیمت بر شدت انرژی همانطور که 

دارند.اما به طو کلی رابطه شدت انرژی و قیمت انرژی در ایران غیر مستقیم بوده که با توجه به کاهش یارانه انرژی در ایران 
اینطور بیان کرد که در میتوان  OECDباشد.اما در کشورهای  طی سالهای گذشته این رابطه قابل پیش بینی و توجیه پذیر می

مقابل افزایش قیمت انرژی شدت انرژی افزایش یافته است و تابع تخمین زده شده رابطه مستقیم بین این دو متغییر را برای 

 پیش بینی میکند. OECDکشورهای 
 

 نتیجه گیری :
پرداخته شد که  OECDدر این مقاله تاثیرات قیمت انرژی،تقاضای انرژی و تولید ناخالص بر شدت انرژی ایران و کشورهای 

 باشد: نتایج به شرح زیر می

رابطه مستقیم با شدت انرژی دارد که این مساله با توجه به تعریف شدت OECDتقاضای انرژی هم در ایران و هم در کشورهای 

 . توجیه پذیر و قابل پیش بینی می باشدانرژی کامال 

رابطه غیر مستقیم با شدت انرژی دارد به عبارت دیگر با افزایش درآمدها  OECDتولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای

 میزان مصرف انرژی به ازای  هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است که این امر از طریق افزایش بهره وری محصوالت

تولید شده و کارآ تر کردن تولیدات قابل تحلیل است.که البته این رابطه را برای ایران از نگاه دیگری نیز میتوان تحلیل کرد و 
آن این که افزایش تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای مورد بررسی غالبا از طریق افزایش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده 

قیمت صادراتی انرژی و قیمت داخلی آن و حذف یارانه انرژی طی سالهای گذشته،افزایش تولید  است و با توجه به نزدیک شدن

 ناخالص داخلی به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی در داخل و بالتبع کاهش شدت انرژی شده است.
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رابطه مستقیم با شدت انرژی دارد. OECD کشورهای در و مستقیم غیر رابطه ایران در انرژی قیمتدهد  این تحقیق نشان می

که این به معنی عالمت دهی شدت انرژی نسبت به قیمت انرژی  طبق رابطه تقاضا می باشد که با وجود افزایش چشم گیر 
 .قیمت انرژی طی سالهای گذشته این نتیجه قابل پیش بینی می باشد

سالهای مختلف میتوان چنین استنباط کرد که سیاست های از نتایج حاصل شده و بررسی و مقایسه شدت انرژی ایران طی 

اجرا شده ی اصالح قیمت انرژی در سالهای گذشته توانسته است از روند صعودی افزایش شدت انرژی بکاهد.اما این اثر دو 

واحد  فرضیه را به ذهن متبادر می کند که؛ آیا کاهش صورت گرفته در شدت انرژی ناشی از کاهش مصرف انرژی در همان
تولید قبلی بوده است؟یا اینکه کاهش شدت انرژی ناشی از کاهش مصرف انرژی به دلیل کاهش تولید یا توقف تولید واحدهای 

تولیدی بوده است؟که نتایج گویای این می باشد که تولید کشور نتوانسته است مانند کشورهای توسعه یافته با این تغییرات 

کاهش سطح کمی تولید و مصرف انرژی شده است و بالتبع کاهش سطح رفاه در کشور را به خود را انطباق داده و ناچار به 
 دنبال داشته است.

طی سالهای اخیر با وجود شوکهای عظیم انرژی،شدت حکایت از این دارد که OECDبررسی روند شدت انرژی در کشورهای  

ا میتوان افزایش کارائی حرارتی وسائل مصرف کننده انرژی در این کشورها کاهش چشمگیری یافته است و دلیل اصلی آن ر

 انرژی به دلیل ارتقا و بهبود تکنولوژی وهمچنین  صرفه جویی در مصرف انرژی دانست.
ضرورت افزایش سطح تکنولوژی تولید و گسترش فرهنگ صرفه جویی و  OECDمقایسه شدت انرژی در ایران و کشورهای 

 ه انرژی با کارائی باالتر واستفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک را یادآوری می نمایدبهره گیری گیری از وسایل مصرف کنند
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