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هاي اقتصاد انرژي قائل به همبستگي مثبت اكثر تئوري—  چكيده     
اما شدت و ضعف اين . بين رشد اقتصادي و رشد مصرف برق هستند
ديدگاه . تواند متفاوت باشدارتباط با توجه به تئوري مورد استفاده مي

غالب دراين خصوص بيانگر ارتباط مستقيم بين رشد اقتصادي و 
  . مصرف انرژي است

بيشتر مطالعات انجام شده در كشور اين نتيجه حاصل شده است كه در 
 توليد رشدبه  انرژي از مصرف طرفهيك عليت رابطه يك مدتكوتاه در

 به داخلي توليد از نيز مثبت ارتباط يك عالوه به. دارد وجود داخلي
ديگر رشد اقتصادي  به عبارت .دارد وجود بلندمدت در مصرف انرژي

 به عبارت ديگر رشد اقتصادي .منجر به رشد مصرف انرژي خواهد شد
با توجه به اثرات عمده وقايعي . منجر به رشد مصرف انرژي خواهد شد

... هاي نفتي و هاي اقتصادي، شوكنظير انقالب، جنگ تحميلي، تحريم
هاي زماني، ممكن است توليد داخلي به بر اقتصاد كشور طي برخي دوره

صورت مقطعي كاهش پيدا كرده باشد ولي مصرف انرژي الكتريكي در 
 مدتبلند در اما. كشور، نرخ تقريبا مشخص افزايشي خود را داشته است

در نظر  انرژي و افزايش مصرف توليد توان رابطه مستقيمي بين رشدمي
افزايش رفاه و تقاضا  تواند منجر بهرشد اقتصادي مي عالوه به .گرفت

براي كاالهاي جديد و بالتبع افزايش مصرف انرژي مولد و غير مولد 
در اين مقاله عوامل موثر بر ارتباط ميان رشد اقتصادي و رشد  .شود

هاي زماني مختلف مورد بررسي قرار مصرف برق در كشورمان طي دوره
  .گرفته است

 توليد؛ رابطه عليت؛ مصرف برق؛ رشد اقتصادي—هاي كليدي  هواژ
 ؛ داخلي ناخالص

 مقدمه . 1  .١

 بوده همراه انرژي متنوع كاربرد با اخير قرون در اقتصادي تحوالت سير      
 در اقتصادي ركود همراه با هاي نفتيتكانه هفتاد ميالدي دهه در اما ،است
 كند پيدا ايويژه جايگاه اقتصادي تحوالت در انرژي نقش تا شد سبب غرب
 رشد اقتصادي و انرژي )قيمت( مصرف بين ميالدي ارتباط هشتاد دهه و در
 متقابل اثرهاي ديگر، سوي از. گيرد اقتصادي قرار تحليلگران توجه كانون در

-مطرح مي عليت رابطه عنوان تحت را ديگري بحث اقتصادي رشد و انرژي

 به 1970 دهه اواخر از و است زمينه اين در مهم از موضوعات كه يكي كند
 را مورد آن گوناگوني از زواياي متعددي گرانو تحليل اقتصاددانان بعد

   .اندداده قرار بررسي
 ، ارتباط ميان رشدهاي زمانيدر كشور ما ايران طي برخي دوره      

 اقتصادي و مصرف برق متاثر از وقايعي نظير انقالب، جنگ تحميلي، 
بوده است و در نتيجه بررسي اين ... هاي نفتي و هاي اقتصادي، شوكتحريم

هاي زماني مختلف ارتباط مستلزم در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف در دوره
   .باشدمي

 

مباني نظري ارتباط رشد مصرف برق و رشد . 2
  اقتصادي

هاي جديد رشد، عالوه بر دو نهاده نيروي كار و تحليل تئوري در   
هاي رشد اضافه شده است، اما با اين سرمايه نهاده انرژي نيز به مدل

در  نهاده اهميت حضور اين اقتصاددانان در ارتباط با نقش و وجود
ها به طوركلي در قالب اختالف ديدگاه اين .توليد اتفاق نظر ندارند فرآيند
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هاي سياستي متفاوتي را شناختي كه داللتدو نظريه نئوكالسيكي و بوم
   .يابندنيز به همراه دارند، تجلي مي

 به اشاره با1 نئوكالسيك اقتصاددانان از نقل به ]1[ بندت و همكاران
 د كه پيشرفت دانش ونكنمي ادعاتوليد  عوامل ميان امكان جانشيني

ي در سرمايه و نيروي كار، نياز به ورتكنولوژي از طريق افزايش بهره
از اين رو، فرايند  .مصرف انرژي در فرايند توليد را كاهش خواهد داد

پذير رشد و توليد اقتصادي با وجود محدوديت در ذخاير انرژي امكان
و  دارد كار نيروي با پذيريضعيف و تفكيك انرژي رابطه بنابراين، .است

 .گرددنمي مطرح رشد اقتصادي در ضروري و مؤثر عامل يك به عنوان
با بيان اينكه براي تشكيل سرمايه و 2 شناختيبوم مقابل، اقتصاددانان در

نگهداري آن به مصرف مقادير فراوان انرژي و ماده نياز است و همچنين 
ماده از شكلي به شكلي ديگر انرژي به عنوان يك نهاده تبديل مكانيزم  در

توليد كاال اشاره  فرآيند نقش انرژي درضروري الزم است، به اهميت 
آنها در ارائه نظريات خود به قوانين ترموديناميك مبني بر اينكه  .دارند

به  بلكه از شكلي شودرود و ايجاد نميانرژي ثابت است، از بين نمي
آنها در پاسخ به ادعاي . كنندشود استناد ميتبديل مي شكل ديگر
انشيني ميان تكنولوژي و انرژي به عنوان ها مبني بر امكان جنئوكالسيك

هاي وري در نهادهبهره دارند با وجود بهبودهاي توليد اظهار مينهاده
كارگيري اين دو نهاده در فرآيند توليد همچنين به نيروي كار و سرمايه

باشد، چرا كه پيشرفت دانش و تكنولوژي تنها نيازمند صرف انرژي مي
هاي توليدي كننده در توليد در ميان ساير نهادههاي شركتيكي از نهاده

شناختان، انرژي عامل محرك رشد اقتصادي براساس نظريه بوم .است
كننده مصرف انرژي به عنوان عامل بازدارنده هاي تحديدو سياست بوده

  ]2[.باشدرشد اقتصادي مطرح مي

در سطح  انرژي مصرف و اقتصادي رشد رابطه. 3
 الملليبين

 از رسيدن بعد افزايش و شدن صنعتي فرايند آغاز با بريانرژي شدت    
 عامل دو شدن صنعتي فرآيند در .يابدمي مرحله توسعه يافتگي، كاهش به

 انساني نيروي كار جايگزين به تدريج )آالت ماشين(و سرمايه  انرژي
در نتيجه در ابتداي راه  .يابدافزايش مي توليد هزينه در آنها نقش و شده

                                                           
1 Neo-classical 
2 Ecological economic 

زاينده مصرف انرژي در شود كه رشد اقتصادي منجر به رشد فمشاهده مي
يج و پس از رسيدن به حد مشخصي از شود، اما به تدرمياين كشورها 

سازي مصرف انرژي وتغيير بهينهتوسعه يافتگي، با استفاده از راهكارهاي 
رويكرد صنعت از صنايع پرمصرف به صنايع تكنولوژيك، رشد مصرف 

كشورها تا حدودي كنترل شده و رشد اقتصادي با نرخ بيشتري  انرژي در
  ]٣[.شودنسبت به افزايش مصرف انرژي الكتريكي انجام مي

 كشورهاي در انرژي مصرف و اقتصادي رشد. 1.3
  يافته توسعه

 پي و تجربي لحاظ به انرژي مصرف و اقتصادي رشد رابطه بررسي براي  
 شود،مي مصرف چه آهنگي با انرژي رشد، به هنگام دستيابي اينكه به بردن
انرژي  مصرف كشش انرژي و همچنين شدت تاريخي تحوالت از توانمي

 انقالب آغازگر عنوان به انگلستان كشور .كرد اقتصادي استفاده رشد هنگام
با  را توسعه نوزدهم قرن در و بااليي داشته انرژي شدت ميزان صنعتي
نوزدهم  اواخر قرن در اما رسانده انجام به توليد بريانرژي ميزان بر افزودن
 آلمان متحده، كشورهاي اياالت. است شده آغاز آن در بريانرژي كاهش
 كشورها اين در .اندكرده شدن به صنعتي آغاز همزمان فرانسه تقريباً و غربي
 شتاب هر و آغاز نقطه اما است بريبا افزايش انرژي همراه شدن صنعتي نيز
 توليد بريانرژي ميزان نزديك شدن توجه، موضوع شايان .است متفاوت يك

دهنده يكسان نشان كه باشد،مي 2000 سال از پس يافته توسعه در كشورهاي
  . است يكديگر به كشورها اين )تكنولوژي(فناوري  سطح شدن
 به تدريج )آالت ماشين(و سرمايه  انرژي عامل دو شدن صنعتي فرآيند در

 .يابدافزايش مي توليد هزينه در آنها نقش و شده انساني نيروي كار جايگزين
شود كه رشد اقتصادي منجر به رشد در نتيجه در ابتداي راه مشاهده مي

اما به تدريج و پس از رسيدن . شودفزاينده مصرف انرژي در اين كشورها مي
سازي به حد مشخصي از توسعه يافتگي، با استفاده از راهكارهاي بهينه

تغيير رويكرد صنعت از صنايع پرمصرف به صنايع  مصرف انرژي و
تكنولوژيك، رشد مصرف انرژي در اين كشورها تا حدودي كنترل شده و 
رشد اقتصادي با نرخ بيشتري نسبت به افزايش مصرف انرژي الكتريكي 

 .انجام شده است

 يكشورها در اقتصادي رشد و انرژي مصرف روند مقايسه زير جدول در
  .است يافته ارائه شده توسعه

  
  
  



  تحليل رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف برق در ايران

تهران 1392 – نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران  

 3  
 

  OECD كشورهاي در اقتصادي رشد و انرژي مصرف روند :1 جدول

  
  
در  OECD كشورهاي انرژي مصرف و GDPرشد  جدول به توجه با

 بسيار انرژي و كشش مصرف به هم نزديك 1970تا  1960مجموع در دوره 
 يك از كمتر به انرژي مصرف كشش نفتي، تكانه از پس اما است، نزديك

  .يابدتقليل مي
 معناي به وجه هيچ به توليد، بريكاهش انرژي يا افزايش داشت توجه بايد

 صنعت، آن مانند مصرف مختلف اشكال در انرژي مصرف كاهش يا افزايش
توليد،  بريانرژي كاهش رغم به است ممكن زيرا نيست، … و مسكوني
اين امر (يابد  افزايش نقل و حمل و مسكوني واحدهاي در انرژي مصرف

بيانگر اين است كه با افزايش صنعتي شدن كشورها، به دليل افزايش سمت 
   .)كندتقاضا مصرف انرژي در جهت رشد اقتصادي افزايش پيدا مي

  
 در كشورهاي در انرژي مصرف و اقتصادي رشد .2. 3

 توسعه حال
 همواره سرانه شكل به يافته توسعه دركشورهاي انرژي مصرف اگرچه
 هر براي شده انرژي مصرف( بريانرژي است، ميزان داشته فزاينده روندي
معيني  آستانه به از رسيدن بعد و داشته فزاينده روندي ابتدا ،)محصول واحد

 كرده طي را با نرخ كمتري افزايش يافته و يا حتي سير نزولي توسعه، از
 روندهايي چنين تكرار توسعه انتظار حال در كشورهاي مورد در. است

كاهش  آستانه كشورها اين كه در است اين مهم موضوع اما وجود دارد،
 تنها 1980 درسال پكن شهر مثال در براي .نيست آشكار خوبي به بريانرژي

 1990 سال در كه حالي در اند،بوده مندبهره از يخچال خانوارها از درصد 6
 قاعدتاً و( در مصرف هاييچنين جهش .است رسيده درصد 60 به رقم اين
 بنابراين كامالً ،گذاردمي ايكنندهتأثير تعيين توليد بريانرژي بر )توليد در

سوخت  تبديل يا كشورها و اين به كاالهاي جديد ورود كه است روشن
يمباال  سرعت به را كشورها اين در انرژي مصرف رقم نيز تجاري سنتي به

 در انرژي مصرف ،نفتي بحران از يعني بعد 1991تا  1981در دوره  .برد
درصد رشد داشته در حالي كه اين  5.2ساالنه  توسعه حال در كشورهاي

موضوع  .درصد بوده است 1.3به طور متوسط  OECDرشد در كشورهاي 

 در حد اقتصادي رشد كه است اين توسعه حال در مهم در كشورهاي
 به .باشدكه اين امر مستلزم افزايش مصرف انرژي مييابد  افزايش مطلوب

 بيش از كشورهاي توسعه توسعه در حال كشورهاي در بريانرژي حال هر
كاهش انرژي كه است وابسته مهم موضوع اين به واقعيت اين ،باشدمي يافته
 طلبدمي را معيني هايآستانه از گذر كه وابسته به توسعه موضوعي است بري
 سرمايه هاي و فناوري سطح افزايش افزايش سرمايه كافي، دليل به آن طي و

   .يابدمي كاهش بريانرژي و افزايش سرانه درآمد انساني،
 
نتايج برخي مطالعات تجربي انجام شده در سطح . 3.3 

  الملليبين
مطالعه رابطه  برداري بهخودرگرسيوني مدل از استفاده با ]4 [)1993(استرن

ناخالص داخلي و مصرف انرژي براي كشور آمريكا طي دوره  بين توليد
نتايج نشان . چند متغيره پرداخت قالب يك الگوي در 1990تا  1947زماني 

انرژي به توليد ناخالص داخلي  از مصرف طرفهدهند رابطه عليتي يكمي
  .آمريكا وجود دارد

 توليد بين رابطه گرنجري عليت آزمون بكارگيري با ]5 [)2000(يانگ 
 دوره طي تايوان كشور براي هاي انرژي رامصرف حامل و داخلي ناخالص
را  عليتي دوطرفه نتايج وي رابطه .داد قرار مطالعه مورد1997تا  1954زماني 
 .دهدمي نشان داخلي ناخالص توليد و برق مصرف براي

به منظور بررسي رابطه ميان مصرف انرژي و رشد  ]6 [)2004( اوه و لي
 آزمون عليت از 1990تا  1970اقتصادي براي كشور كره طي دوره زماني 

اين  در آنها. استفاده كردند (ECM)خطا  تصحيح الگوي گرنجري و
نشان  نتايج. نمودند استفاده تقاضا طرف عرضه و هاي طرفمدل مطالعه از

 انرژي مصرف طرفه از توليد ناخالص داخلي بهيك رابطه عليتي كه دهندمي
 .وجود دارد

بررسي رابطه عليتي بين توليد ناخالص  به ]8 [)2005( نارايان و اسميت
با استفاده  1999تا  1966داخلي و مصرف برق براي كشور استراليا در دوره 

نتايج آنها بيانگر  .آزمون عليت گرنجري پرداختند از يك مدل چند متغيره و
- به مصرف برق مي طرفه از توليد ناخالص داخليوجود رابطه عليتي يك

  .باشد
ها به از رهيافت آزمون كرانه استفاده با ]9 [)2010( چاندران و همكاران

 به (ARDL)هاي توزيعي با وقفه رگرسيونيجمعي و الگوي خودهم
رابطه علي بين مصرف برق و رشد اقتصادي و برآورد ضرايب  بررسي
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 2003تا  1971زماني مدت آنها در چارچوب مدل طرف تقاضا طي دورهبلند
آنها به دليل در اختيار نداشتن قيمت برق  .براي كشور مالزي پرداختند

 استفاده جايگزين عنوان متغيركننده بهشاخص قيمت مصرف مصرفي از
دهند كه رابطه بلندمدت از مصرف برق به رشد نشان مي نتايج. كردند

  .وجود دارداقتصادي 
 و انرژي مصرف بين عليت بررسي به ايمقاله در )2008 ( چن و چانگ لي،

تا  1960هاي دوره طي در OECDدر كشورهاي  داخلي ناخالص توليد
 و پانل انباشتگيهم تخمين براي پانل آناليز از استفاده با. اندپرداخته 2001

 و انرژي مصرف بين دوطرفه عليت برداري، خطاي مدلهاي تصحيح همچنين
-مي ها نشانيافته .است آمده دست به شوك سرمايه و داخلي توليد ناخالص

 رشد اقتصادي و انرژي مصرف بين در ارتباط حياتي نقش سرمايه رشد دهد
  .كندمي ايفا

رابطه بلندمدت و كوتاه مدت  به بررسي ]10 [)2011( اكاراوچي ازترك و
كشور منتخب خاورميانه و  11بين مصرف برق و رشد اقتصادي براي 
تا  1971، طي دوره زماني باشدآفريقاي شمالي كه ايران نيز شامل آنها مي

نتايج آنها عدم وجود رابطه بلندمدت بين مصرف برق و . پرداختند 2006
البته اين مطالعه داراي نواقصي  .دهدرشد اقتصادي را براي ايران گزارش مي

طوري كه اوالً با توجه به امكان جانشيني ميان عوامل توليد اضافه باشد بهمي
كردن سرمايه و نيروي كار به مدل جهت دستيابي به برآوردهاي سازگار و 
قابل اعتماد از ضرايب بلندمدت و كوتاه مدت ضرورت دارد كه در اين 

نياً، در اين مقاله شكست ساختاري در مدل لحاظ ثا .مطالعه لحاظ نشده است
نشده است كه با توجه به امكان وجود شكست ساختاري در متغيرهاي كالن 
اقتصادي در نظر گرفتن اين نقاط شكست ممكن است عالوه بر تغيير جهت 

  .هاي سازگارتري را نيز ارائه دهدرابطه عليت تخمين
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  مطالعات تجربي انجام شده در ايران. 1.4 .٢.١
تجمعي و هم تكنيك از استفاده با ]11 [) 1380( و رحماني فرد طاهري
 مصرف بين مدت رابطه بلند كه اندداده نشان خطا تصحيح مدل تشكيل
ديگر  عبارت به .دارد وجود داخلي ناخالص توليد و سرمايه موجودي انرژي

 مثبت تاثير اقتصادي رشد بر سرمايه انرژي و موجودي مصرف در بلندمدت
عليت  آزمون و خطا تصحيح تخمين مدل از حاصل نتايج اما. گذارندمي

موجودي  و انرژي مصرف بين مدت كوتاه ارتباط وجود عدم گرنجر بيانگر
 دهد درنتايج اين مطالعه نشان مي .باشدمي داخلي ناخالص توليد با سرمايه

 موجودي در افزايش واحد يك )1373تا  1346سالهاي بين (بلندمدت 
 0.18هاي ثابت قيمت به داخلي كه توليد ناخالص گرددمي باعث سرمايه
هاي سال طي در ايران ناخالص داخلي توليدي رشد .يابد افزايش واحد
 6.3انرژي  مصرف رشد است ولي بوده درصد 0.6تنها  1990تا  1980

 با انرژي رشد مصرف كه دهدمي نشان فوق مسئله. درصد گزارش شده است
 كند، پيدا حدودي تنزل تا انرژي مصرف اگر و نبوده نامتناسب رشد توليد

  .شد وارد نخواهد كشور توليد به ايلطمه
 بين عليتي توداياماموتو رابطه روش بكارگيري با ]13 [)1384( زارع و آرمن

- 1346 دوره طي اقتصاديرشد  با آن را هايو حامل انرژي كل مصرف
وجود  توداياماموتو از روش حاصل نتايج .قرار دادند بررسي مورد 1381

الگوي  از نتايج حاصل و اقتصادي رشد به مصرف برق از طرفهرابطه يك
را  اقتصادي رشد و برق ميان مصرف دوطرفه رابطه برداري خطاي تصحيح
 .دهندنشان مي

 رشد و برق مصرف بين رابطه خود مطالعه در ]14 [) 1385( پورمصطفي
 خطا تصحيح الگوي استفاده از با 1381تا  1357دوره  طي را اقتصادي
مدت و كوتاه در بلندمدت دهدكهمي نشان وي نتايج .است كرده بررسي
 .دارد وجود اقتصادي رشد و مصرف برق بين طرفه دو رابطه
 افزوده ارزش و ناخالص داخلي ميان توليد به بررسي رابطه )2006( زماني
در دوره زماني  هاي انرژيبا انواع حامل و صنعت كشاورزي هايبخش
تصحيح  الگوي نتايج حاصل از. است پرداخته ايران براي 2003تا  1967

دهند كه بين ارزش خطاي برداري مورد استفاده در اين مطالعه نشان مي
-ه و همچنين رابطه يككشاورزي و مصرف برق رابطه دوطرف افزوده بخش

 .وجود دارد مصرف برق به ارزش افزوده بخش صنعت اي ازطرفه

هاي تابلويي داده الگوي از استفاده با نيز ]15 [)1388 (تجويدي و زادهفضل
 صنايع در شده ارزش افزوده ايجاد مصرف برق و بررسي رابطه بين به

پرداخته  1385تا  1373نفر كاركن طي دوره زماني  49 تا 10كوچك با 
نتايج آنها وجود رابطه عليتي دوطرفه و مثبت را بين مصرف برق و . است
  .دهندافزوده ايجاد شده در صنايع كوچك نشان مي ارزش

 و انرژي هايحامل ميان عليتي رابطه] 16 [)1383( محسني و نجارزاده
 با 1381تا  1350دوره زماني  هاي اقتصادي را طيبخش افزوده ارزش
عليتي  رابطه نتايج وجود. دادند قرار مطالعه مورد هيسائو آزمون از استفاده

 )خدمات و كشاورزي صنعت،( اقتصادي افزوده بخشهاي ارزش از طرفهيك
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 5.3رشد مثبت  از انرژي هسال بود دردرصد  1.5ي منف رشد داراي توليد
بدون  انرژي مصرف رشد اينكه نتيجه. است بوده برخوردار سال در درصد
 مدتبلند در اما .است گرفته توليد صورت از رشد توجه قابل پذيريتأثير
به  انرژي زيرا ،دهد قرار تأثير را تحت انرژي تواند مصرفمي نيز توليد رشد
) نهايي توليد(وري در بهره بسزايي تأثير توليد مهم يكي از عوامل عنوان
 توليد تواند تغييراتانرژي مي مصرف در تغيير گونه هر و دارد كار و سرمايه
افزايش تقاضا براي  تواند منجر بهرشد اقتصادي مي عالوه به. شود را سبب

  .كاالهاي جديد و بالتبع افزايش مصرف انرژي مولد و غير مولد شود
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