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انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است .این محرک چرخهای رشد اقتصادی به عنوان یک عامل
کلیدی تولید تقریباً تمام کاالها و خدمات ،همراه با سرمایه و نیروی کار است .بنابراین تأمین نامناسب انرژی
تمام جنبههای توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .پیش بینیهای آژانس اطالعات انرژی
نشان داد که تقاضای انرژی در سالهای آینده به میزان قابل توجهی افزایش مییابد ،در نتیجه رشد جمعیت
و توسعه اقتصادی افزایش مییابد .وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشیین بیه
جای نیروی انسانی و استفاده از فنآوریهای انرژیبر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل میؤثر در
رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود .درک عوامل تعیینکننده مصرف انرژی به دالیل مختلف برای اقتصادهای
نوظهور بسیار مهم است .با توجه به خأل موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع ،در این مقاله به
بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :مصرف انرژی ،عوامل مؤثر ،پژوهش
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 .1مقدمه
از آنجایی که مصرف انرژی یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورهاست؛ لذا بررسیی عوامیل
مؤثر بر آن حائز اهمیت است .این عوامل بالقوه مهم میتوانند تحت عنوان متغیرهیای رشید ،قیمیت،
متغیرهای جمعیت شناختی ،متغیرهای مالی و متغیرهای خارجی گروه بندی میشوند .متغیرهای رشید
عبارتند از تولید ناخالص داخلی واقعی و سهم بخش صنعت در اقتصاد .متغیرهیای جمعییت شیناختی
شییامل جمعیییت و توسییعه شییهرها اسییت .عوامییل مییالی و خییارجی شییامل توسییعه مییالی ،تجییار و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .رشد اقتصادی به عنوان نییروی محرکیه اصیلی مصیرف انیرژی
مطرح شده است .در حالی که وقتی اقتصاد رشد میکند ،مصرف انرژی نیز بیشیتر میی شیود (کهیو،1
 .)2016شناخت عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی برای دستیابی به درک بهتر این است کیه چگونیه
تقاضا برای انرژی در کشورهای در حال توسعه در آینده تغییر خواهد کیرد .همیانطیور کیه رقابیت
برای رونق اقتصادی اقتصادهای بزرگ نوظهور در حال افیزایش اسیت ،اهمییت رابطیه بیین مصیرف
انرژی و رشد اقتصادی انتظار می رود که بیشتر و عمیق تر شود (بهبودی .)1388 ،بهبود سطﺢ زندگیی
مردم و مکانیزه شدن تولید به منظییور ارتقیییای سطﺢ بهیییرهوری کار ،افزایش سریﻊ مصرف انرژی را
موجﺐ میشود .البتیه افیزایش سریﻊ مصرف انرژی در مراحل اولیه رشد اقتصادی اتﻔاق میافتیید .در
مراحیل بعیدی رشد ،ﭘدیدار شدن اثرا سوء زیست محیطی و نیز ارتقای آگاهیها و حساسیت هیای
عمومییی ،مباحﺚ رشد ﭘایدار و مسائییل زیسییتمحیطییی اهمیت بیشییتری ﭘیدا کی یرده و رونی ید افزایش
مصرف انرژی به دلیل استﻔاده بهینییه آن کاهش مییییابیید (بهبودی و همکییاران .)1388 ،ﭘیییشبینییی
میشود مصیرف انییرژی در جهییان در سییال  2030نسبت به سال  40 ،2007درصد افزایش یابد .در
ایییین ارتبیییا  ،سهم کشورهای غییییر ع یییو  90 2OECDدرصد این افزایش خواهد بود و سهم این
کشیورها در مصییرف انییرژی جهییانیی از  53درصید بیه  63درصد خواهد رسید .از سوییی مصرف
از  85میلیون بشکه در روز در سییی یال  2008بییییه  105میلیون بشکه در سال  2030خواهیییید رسییییید
(محمدزاده و همکاران.)1392 ،
1. Keho
)2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر مصرف انرژی مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظیور
در ادامه به اهمیت و جایگاه انرژی ،جایگاه انرژی در تابﻊ تولید به لحاظ تئوریک و مصرف انرژی و
عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت و درنهایت نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
 .2اهمیت و جایگاه انرژی
انرژی به عنوان یکی از نهاده های مهم در تولید کاﻻها و خدما محسییوب شییده و نقش مهمیی را
در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایﻔا میکنید .از دییدگاه تقاضا ،انییرژی به عنوان یکیی از عوامییل
میؤثر در تصیمیما مصرف کنندگان بیرای حداکثر کردن مطلوبیتشان مطرح بوده و از طرف عرضه
اقتصاد نیز میتواند به همراه سایر نهادههای تولید نظیر موجودی سرمایه و نیروی کار ،نقییش اساسیی
و مهمی در رشیید و توسییعه اقتصادی کشورها و همچنین ارتقییای اسییتانداردهای زنییدگیی داشییته
باشیی ید (صیییادقی و همکیییاران .)1390 ،کلیوند و استرن )2004( 1اهمییی یت بیشیییتری برای انرژی در
تولیییییدا اقتصادی قائل هسییییتند و انرژی را به عنوان عامل اصیییییلی و مقدم بر سایر عوامل تولید
میدانند .مهمترین دستاورد مطالعا بییوفیزیکی کلیولنید ،وجود رابطه مثبت و معنییدار بین مصرف
انرژی و تولیییید ناخیییالص داخلیییی در آمریکا است .اقتصاددانان نئوکﻼسیک مانند برنت )1978( 2و
دنیسون )1985،1979( 3به تﺄثیر غیرمستقیم انرژی بر رشد اقتصادی اعتقاد دارند .آنان بیان می ییکننییید
کی یه انی یرژی از طریق تﺄثیری که بر نی یروی کییار و سرمایه میییگییذارد ،بییه طییور غیرمستقیم بر رشد
اقتصیادی مؤثر است ،ولی مستقیماً اثری بر رشد اقتصادی ندارد .ﭘیندیک ،)1979( 4معتقید اسیت که
اثر قیمت انرژی بر رشد اقتصادی به نقش انرژی در ساختار تولید بسیییتگی دارد .بییییه نظیییر وی ،در
صنایعی که انرژی به عنیوان نهیاده واسیطهای در تولییید بیه کیار مییرود ،افزایش قیمت آن (کاهش
مصرف انرژی) ،بر امکانا و میزان تولید اثر خواهد گذاشت و تولید ملییییییی را کاهش خواهد داد.
وی از تابﻊ هزینه کل بیرای نشیان دادن اییین مﻔهییوم استﻔاده و تحلیییل خییود را بیر اسیا

کشییش

سرمایه و کیار را جانشین انرژی در نظر بگیریم ،افزایش در قیمت انرژی موجﺐ افییزایش دو عامییل
1. Cleveland & Stern
2. Berndt
3. Denison
4. Pyndyck
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سی یرمایه و کی یار میییشییود و افزایش هزینییههییای تولید بر اثر افزایش قیمت انرژی ،تخصیص عوامل
تولیییییید را تغییر داده و سهم نسییییبی تولید ناشییییی از دو عامل کار و سرمایه را افزایش خواهد داد
(ف لزاده و تجویدی.)1388 ،
 .3جایگاه مصرف انرژی در تابع تولید به لحاظ تئوریک
از دیدگاه مکاتﺐ مختلف اقتصادی ،مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصیادی کیه در توابیﻊ تولیید در
نظر گرفته میشوند عبارتند از سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص .عامل انرژی در
نظریههای جدید رشد وارد مدل شده است ،ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسیان نیسیت .در
میدل بییوفیزیکی رشید ،انیرژی تنهییا و مهیمتیرین عامیل رشید اسییت .ایین میدل توسی اقتصییاددانان
اکولوژیست مانند آیر

و نایر بیان شده اسیت ،یکیی از مهیم تیرین مطالعیا میدلهیای بییوفیزیکی

توس استرن و کلیوند ( )2004صور گرفته و حاکی از وجود رابطه تنگاتنگی بین مصرف انیرژی
و تولید ناخالص داخلی است .نئوکﻼسیک ها معتقدند که تﺄثیر انرژی بیر رشید اقتصیادی غیرمسیتقیم
تﺄثیری که بر نیروی کار و سرمایهگذاری میگذارد ،است و تﺄثیر مستقیمی بر رشد اقتصیادی نیدارد.
البته برخی از نئوکﻼسیکها مانند همیلتون ،1باربیج 2و هریسون 3نقش اساسی تری برای انرژی قائلنید
که موافق نظرا بیوفیزیکی است .لذا تولید تابعی از نهاده نیروی کار ،سرمایه و انرژی خواهد بود.
)Q = f(K, L, E

()1

در این رابطه  Qمحصول ناخالص داخلی K ،نهاده سرمایه L ،نهاده نیروی کار و  Eانرژی است.
همچنین ،فرض بر این است که بین میزان استﻔاده از این نهادهها و سطﺢ تولید رابطیه مسیتقیم وجیود
دارد ،به بیان ریاضی داریم:
()2

>0

𝑄𝜕
𝜕

>0

𝑄𝜕
𝐿𝜕

نهاده  Eمیتواند توس حاملهای انرژی ،که شامل نﻔیت ،گیاز ،بیرق ،زغیالسین

𝐾𝜕

و  ...اسیت،

از قیمیت آن اسیت و تغیییر قیمیت انیرژی،

اثری مهم در مصرف انرژی و درنتیجه تولید ناخالص داخلی دارد (ملکیی .)1378 ،اسیترن و کلیونید

1. Hamilton
2. Burbidge
3. Harrison
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( )2004با استﻔاده از ادبیا تابﻊ تولید نئوکﻼسیکی ،عواملی که میتوانند رابطه بین مصرف انرژی و
فعالیتهای اقتصادی را تحت تﺄثیر قرار دهند ،مورد بررسی قرار دادهاند .آن ها حالت کمی یک تابﻊ
تولید را به شکل زیر بیان میدارند:
) (𝑄1 , …, 𝑄𝑚 )=f(A, X1 , … , Xn , E1 … , EP

()3

که در آن 𝑖𝑄 تولیدا مختلف اقتصیادی از قبییل کاﻻهیای تولییدی و خیدما  𝑋𝑖 ،نهیادههیای
مختلف تولییدی از قبییل سیرمایه ،نییروی کیار و غییره 𝐸𝑖 ،نهیادههیای متﻔیاو انیرژی ماننید نﻔیت،
زغال سن

و  ...است و  Aوضعیت تکنولوژیکی که به عنوان شاخص بهرهوری کل عوامیل تعرییف

شده است .در این تابﻊ ،رابطه بین انرژی و تولید کل از قبیل تولید ناخالص داخلی میتواند به وسییله
عواملی از قبیل جانشینی بین انرژی و دیگر نهادهها ،تغییرا تکنولیوژیکی ،تغیییر در ترکییﺐ دیگیر
نهادهها برای مثال انتقال از اقتصاد کاربر به سرمایه بر نیز میتواند رابطه بیین انیرژی و تولیید را تحیت
تﺄثیر قرار دهد .همچنین ،ممکن است تغییر نهادههای  Xبهرهوری کل عوامل را تحت تﺄثیر قرار دهد
(استرن و کلیولند.)2004 ،
 .4مصرف انرژی و عوامل مؤثر بر آن
 .1-4مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی

انییرژی نقییش مهم یی در اقتصییاد در طییرف تقاضییا و عرضییه دارد .از طییرف تقاضییا ،انییرژی یکییی از
محصوﻻتی است که مصرف کنندگان تصمیم به خرید برای به حداکثر رساندن سود خود مییکننید.
در زمینه عرضه ،انرژی عﻼوه بر سرمایه ،کار و مواد ،یک عامل کلیدی تولید است و نقش مهمی در
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی
است .این بدان معنی است که باید یک رابطه علی از مصرف انرژی به درآمد ملی یا تولید ناخیالص
ملی و نیز بالعکس وجود داشته باشد (چونتاناوا و همکاران .)2006 ،1همانطور کیه توسی کمی
نشان میدهد که یک اقتصاد وابسته به انرژی است و از این رو انرژی یک محرک برای رشید اسیت
که این نشان میدهد که کمبود انرژی میتواند بر رشد اقتصادی تﺄثیر منﻔی داشیته باشید ییا عملکیرد

1. Chontanawat et al
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اقتصادی ضعیف ،منجر به کاهش درآمد و اشتغال میشود .به عبار دیگر ،انیرژی عامیل مهمیی در
رشد اقتصادی است (استرن .)2000 ،در حالی که اگر علیت تنها از تولید ناخالص داخلی به مصیرف
انرژی باشد ،نشان میدهد که اقتصاد به انرژی وابسته نیست .همان طور که در سیال  1997ذکیر شیده
است ،ممکن است سیاستهای حﻔاظت از انرژی بدون تﺄثیر بر رشد و اشتغال بیه کیار گرفتیه شیود.
اگر از سوی دیگر هیچ علیت در هر دو جهت نباشد (به عنوان «فرضیه بیطرفیی »1نامییده مییشیود)،
این نشان میدهد که مصرف انرژی با تولید ناخالص داخلی ارتبا ندارد؛ به طوری که سیاستهیای
حﻔاظت از انرژی بدون تﺄثیر بر اقتصاد اتخاذ میشود (جامﺐ.)2004 ،2
فیتس و همکاران )2017( 3در مقالهای رابطه بین تقاضای انیرژی و رشید واقعیی تولیید ناخیالص
داخلی ( )GDPو نقش خارجی مصرف نهایی انرژی در  34کشور طی دوره  2005تیا  2013بررسیی
کردند .نتایج نشان میدهد که الف) تقاضا در بخیشهیای صینایﻊ ،خیانگی و خیدما قابیل ارتجیا
است؛ ب) برق و گاز طبیعی جایگزینهای تقاضا هستند؛ ج) رابطه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و
مصرف انرژی سرانه بیه صیور  Uشیکل بیرای همیه کشیورهای تحیت بررسیی امیا نیه بیرای همیه
بخشهای شاغل در اقتصاد است؛ د) قیمیت (بیرق و گیاز) و عیدم تقیارن تولیید ناخیالص داخلیی از
کارگران ﭘشتیبانی میشود اثر مثبت قوی دارند.
هاسین و همکاران )2017( 4در مقالهای در مورد چگونگی تﺄثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی
در مالزی ﭘرداختند .نتایج نشان میدهد که تعادل طوﻻنیمد بین متغیرها وجود دارد .بیین مصیرف
انرژی و تولید ناخالص داخلی و قیمت و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبیت وجیود دارد .گﻔتیه شیده
است که اگر مصرف انرژی و قیمت افزایش یابد ،تولید ناخالص داخلی هم افزایش مییابید .بیا ایین
حال ،برای رواب علی ،مطالعه فق رابطه علت یکطرفه را از  GDPبه قیمت ﭘیدا کرد.
صادقی و همکاران ( ،)1393در مطالعهای رابطه علی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلیی
در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های  1980-2009را مورد بررسی قرار دادند.

1. Neutrality Hypothesis
2. Jumbe
3. Fotis et al
4. Hussin et al
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علی دوطرفه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای میورد بررسیی برقیرار نیسیت.
بنابراین میتوان بیان کرد که افزایش سطﺢ تولید در این گروه کشوها عﻼوه بر تﺄثیرﭘذیری از عوامل
تولید نیروی کار و موجودی سیرمایه ،از مصیرف انیرژی نییز متیﺄثر بیوده و افیزایش سیطﺢ تولیید در
کشورهای مورد مطالعه به مصرف انرژی نیز وابسیته اسیت .از ایین رو هرگونیه سیاسیتی کیه در ایین
کشورها منجر به کاهش و تحدید مصرف انرژی شود ،میتواند اثرا منﻔی بر تقویت سطﺢ تولیید و
رشد اقتصادی داشته باشد.

 .2-4مصرف انرژی و شهرنشینی

جمعیت جهان بهسرعت در حال شهرنشین شدن اسیت .تیا ﭘاییان سیده  20بییش از نیمیی از جمعییت
جهان در مناطق شهری زندگی میکنند .اگرچه شهرنشینی در مناطق کمتر توسعهیافتیه هنیوز هیم در
سطﺢ ﭘایینی قرار دارد ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا و آسیا با آهن

سیریﻊ

شهرنشینی شاخص شدهاند .با توجه به ساختار شهرنشیینی بیه نظیر مییرسید کیه جمعییت شهرنشیینی
کشورهای در حال توسعه بیشتر در شهرهای بسیار بزرگ متمرکز میشود و ﭘییشبینیی مییشیود کیه
این روند تا سال  2025ادامه یابد (اوبرای .)1370،به دلیل رشد جمعییت شهرنشیین صینایﻊ وابسیته بیه
انرژی ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه که به سیمت صینعتی شیدن ﭘییش مییرونید ،اسیتﻔاده از
وسای نقلیه و سایر فعالیتهای روزمره زندگی بشری که نیازمند به انیرژی اسیت ،مصیرف انیرژی و
حاملهای انرژی ازجمله نﻔت خام ،بنزین ،گیاز طبیعیی و  ...افیزایش میییابید .بیا حرکیت بیه سیوی
صنعتی شدن و تولیدا بیشتر صنعتی ،بخیش صینعت بیشیترین مقیدار انیرژی را بیه خیود اختصیا
خواهد داد (قنبری و همکاران .)1391 ،بر اسا

گزارشهای سازمان ملل ﭘیشبینی میشود تیا سییال

 2030شهرها شصت درصد از جمعیت جهان را در خود جای دهند .رشد سیریﻊ جمعییت شهرنشیین
سی یبﺐ گسترش فعالیییتهییای اقتصادی و افزایش روند روزافزون مصرف منابﻊ و انرژی شده اسی یت
ساختاری در سراسر اقتصاد است که ﭘیامدهای مهمی برای مصرف انرژی دارد .شهرنشینی ،جمعییت
و فعالیتهای اقتصادی را متمرکز میکند .این شیامل انتقیال نییروی کیار از کشیاورزی بیه صینعت و
خدما است و در صنعت از ﭘردازش شد انرژی کیم محصیوﻻ اولییه ،بیه شید انیرژی بیشیتر
فلزا و محصوﻻ شیمیایی میانجامید .تغیییرا در مصیرف انیرژی ناشیی از معرفیی فعالییتهیای
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تولیدی جدید و کاهش نسبی آن بهدرستی به شهرنشینی اختصا

دارد .بیا ایین حیال ،مدرنیزاسییون

فناوری تولید ،تغییرا دیگری را به وجود میآورد که ﭘیامیدهای آن بیرای صیرفهجیویی در انیرژی
است .شهرها با تراکم باﻻ از بنزین کمتر از شهرهای با تراکم کم استﻔاده میکننید؛ زییرا فاصیلههیای
سﻔر کمتراست و ساکنین بیشتر از وسایل حمل ونقل عمیومی اسیتﻔاده مییکننید (ییابین لییو.)2009 ،1
تاﭘکیووگرگن ،)2016( 2در مطالعهای به بررسی تﺄثیر شهرنشینی بر تقاضای انرژی بیرای ییک گیروه
از یییازده کشییور خاورمیانییه در دوره  2012-1990ﭘرداختییه اسییت .بییرای اییین منظییور ،روشهییای
همانباشتگی ﭘنل و علیت استﻔاده میشود .نتایج همانباشتگی ﭘنل نشیاندهنیده گیردش مشیترک بیین
متغیرهییا در بلندمیید اسییت .نتییایج رگرسیییون همپوشییانی نشییان میییدهیید کییه افییزایش  1درصییدی
شهرنشینی منجر به افزایش  0.49درصدی تقاضای انرژی در بلندمد میشود .از لحاظ علیت ،نتایج
در کوتاهمد با بلندمد متﻔاو است .در حیالی کیه علییت از تقاضیای انیرژی بیه شهرنشیینی در
کوتاهمد است ،به نظر میرسد که مسیر در بلندمد از شهرنشینی به تقاضای انرژی منتهی شود.
بکیرتاش و آکپوﻻ  ،)2018( 3در مقالهای ارتبا علت بین مصرف انیرژی ،شهرنشیینی و رشید
اقتصادی را طی سال های  1971تا  2010در بازارهای نوظهور (کلمبیا ،هند ،اندونزی ،کنییا ،میالزی و
مکزیک) مورد بررسی قراردادند .نتایج با توجه به تجزیه وتحلیل دوبعدی ،علیت ﭘانل گرنجر از رشد
اقتصادی به مصرف انرژی ،و از شهرنشینی به مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد .با توجه بیه
تحلیل سه گانه ،علیت ﭘانل گرنجر از مصرف انرژی و شهرنشینی به رشد اقتصادی ،از رشد اقتصیادی
و شهرنشینی به مصرف انرژی ،از مصرف انرژی و رشد اقتصادی به شهرنشینی وجیود دارد .سیﻼطین
و محمدی ( ،)1395در مقالهای به بررسی ارتبا تئوریک و میزان تﺄثیرگیذاری شهرنشیینی بیر مییزان
مصرف انرژی طی دوره  2000-2012ﭘرداختند .نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرا ثابیت و
گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخﺐ نشان میدهد شهرنشیینی تیﺄثیر مثبیت و معنیاداری بیر
میزان مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخﺐ دارد.
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 .3-4مصرف انرژی و توسعه مالی

مطالعا فراوان و در حال گسترشی در جهت تعیین عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی صور گرفته
است .در میان مطالعا انجام گرفتیه ،به نقش بازارهای مالی در اثرگذاری آن بر رشد مصرف انرژی
توجه کمتری شده است .توسعه بازار مالی از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی تﺄثیرگذار
است .از جنبه غیرمستقیم بازارهای مالی از طریق افزایش در سرمایهگذاری و نیز افزایش رشد اقتصادی
موجﺐ افزایش مصرف انرژی میشود؛ از جنبه مستقیم نیز بازارهای مالی از طرییق افزایش در بودجه
خانوار بر تقاضای انرژی تﺄثیرگذار هستند (ابراهیمی .)1391 ،توسعه مالی ،که به طور گسترده تعریف
شده ،به تصمیم یک کشور اجازه میدهد تا فعالیتهای مالی مانند افیزایش سیرمایهگیذاری مسیتقیم
خارجی ( ،1)FDIافزایش فعالیت بانکی و افزایش فعالیت بازار سهام را افزایش دهد .توسعه مالی مهم
است؛ زیرا میتواند کارایی اقتصادی یک سیستم مالی کشور را افزایش دهد .این میتواند بر فعالیت
اقتصادی و تقاضا برای انرژی تﺄثیرگذار باشد .اگر ﭘیشرفت مالی بر تقاضای انرژی تﺄثیر بگذارد ،ایین
رابطه میتواند بر سیاستهای انرژی و استراتژیهای انتشار کربن مؤثر باشد .افزایش فعالیت بازار سهام
میتواند باعﺚ افزایش تنو ریسک برای هر دو مصرف کننده و بنگاه شود ،که یک مؤلﻔه مهم برای
تولید ثرو در اقتصاد است .افزایش فعالیت سهام در بازار نیز یک اثر ثرو را ایجاد میکند که بیه
نوبه خود بر اعتماد مصرفکننده و بنگاه اثر میگذارد (منکیو و اسکار  .)2008 ،2بازار سهام اغلﺐ به
عنوان یک شاخص اقتصادی ﭘیشرو به شمار میرود و افزایش فعالیت بازار سهام ممکن است به عنوان
نشانهای از رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد که به نوبه خود اعتماد مصرفکننده و بنگاه را تقویت
مییکنید .افییزایش اطمینیان اقتصیادی ،فعالیییت اقتصیادی و تقاضییا بیرای انیرژی را افییزایش مییدهیید
(سادورسکی .)2010 ،3کشورهایی که تﻼش میکنند تا در استﻔاده از انرژی کارآمد باشند ،ﭘیشرفت
زیادی در بهره برداری از منابﻊ غیرمتعارف انرژی از طریق تحقیقیا و نیوآوریهیای مختلیف انجیام
میدهند .با این حال با توجه به اینکه محدودیتهایی برای چنین تﻼشهایی وجود دارد ،توسعه مالی
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میتواند منجر به کارآفرینی ،صنعتی شدن و گسترش اقتصاد شود که میتواند باعﺚ افزایش تقاضای
انرژی نیز شود (شهباز و همکاران.)2017 ،1
فوروکیا )2015( 2در مطالعیهای رابطیه بیین توسیعه میالی و مصیرف انیرژی در آسییا بیرای دوره
 2012-1980را مورد بررسی قرار داد .یافتههای آزمون هم انباشتگی ﭘانل نشان داد که رابطه بلندمد
بین توسعه مالی و مصرف انرژی در منطقه وجود دارد .عﻼوه بر این ،آزمون علیت ﭘانل ناهمگن یک
علیت یک طرفه از مصرف انرژی به توسعه مالی تشخیص داده است ،اما نه برعکس .این نتایج نشیان
میدهد که گسترش استﻔاده از انرژی میتواند نیروی محرکه توسعه مالی در آسیا باشد.
دستک ،)2017( 3رابطه بین توسعه مالی ،قیمت انرژی ،درآمد واقعی و مصرف انیرژی را در 17
کشور در حال ظهور طی دوره زمانی  1991-2015مورد بررسی قرار داد .در این راستا ،توسعه میالی
با سه بعد مختلف (بخش بانکی ،بازار سهام و بازار اوراق قرضه) میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت و
تﺄثیر هر بعد توسعه مالی بر مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته اسیت .نتیایج نشیان مییدهید کیه
توسعه بازار اوراق بهادار ،کارآمدترین ابعاد برای کاهش مصرف انرژی است.
اسدی و اسماعیلی ( ،)1392در مقالهای به بررسی ارتبا میان مصرف انرژی ،توسعه مالی ،رشد
اقتصادی ،صینعتی شیدن و شهرنشیینی طیی  1349-1391ﭘرداختنید .نتیایج بییانگر تیﺄثیر مثبیت رشید
اقتصادی ،شاخص توسعه مالی ،شاخص صنعتی شدن و شهرنشیینی بیر مصیرف انیرژی در بلندمید
است .همچنین بر اسا

نتایج آزمون علیت گرنجری ،رابطیه علییت کوتیاهمید از توسیعه میالی بیه

مصرف انرژی ﭘذیرفته می شود که با توجه به نو عﻼمت این رابطه می توان به این نتیجه رسید که بیا
رشد توسعه مالی در ایران ،مصرف انرژی افزایش مییابد.
 .4-4مصرف انرژی و واردات

به لحاظ تئوریک تغییرا در واردا میتوانید از دو طرییق بیر مصیرف انیرژی اثرگیذار باشید .اول
حمل ونقل توس انرژی تیﺄمین مییشیود .دوم اینکیه ترکییﺐ کاﻻهیای وارداتیی بیر مصیرف انیرژی
تﺄثیرگذار است .از آنجا که انرژی نهادهای ضروری برای حملونقل و به عبار دیگر تسیهیلکننیده
1. Shahbaz et al
2. Furuoka
3. Destek
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واردا است ،تغییرا در مصرف انرژی میتواند واردا را تحت تیﺄثیر قیرار دهید (سادورسیکی،
 .)2011به طور کلی مبانی نظری چهار نو رابطه میان مصرف انرژی و واردا در نظر میگییرد .در
صورتی که رابطه آماری معنیداری بین انرژی و واردا وجود نداشته باشد ،رابطه بیطرفیی ،یعنیی
عیدم وجیود رابطیه علییی مییان انیرژی و واردا برقییرار اسیت .در ایین حالییت اعمیال سیاسیتهییای
صرفهجویی انرژی بر واردا تﺄثیرگیذار نخواهید شید .در صیور برقیراری رابطیه بیازخورد 1مییان
انرژی و واردا  ،یعنی رابطه علی دوطرفه بیین انیرژی و واردا  ،کیاهش مصیرف انیرژی ناشیی از
سیاستهای صرفهجویی موجﺐ کاهش واردا خواهد شد .وجود رابطه علی از انرژی بیه واردا ،
یعنی فرضیه انرژی بر ﭘایه واردا  ،2بیانگر آن است که کاهش مصرف انرژی ناشی از سیاسیتهیای
صرفهجویی موجﺐ کاهش واردا خواهد شد .وجود رابطه علی از واردا بیه انیرژی بیدین معنیی
است که اعمال سیاستهای صرفهجویی انرژی بر واردا تﺄثیر نخواهد داشت (ازترک.)2010،3
آزادی تجاری منجر به افزایش فعالیتهای اقتصادی شده و افیزایش تولییدا داخلیی را در ﭘیی
دارد که این فرایند نیاز به نهاده انرژی را افزایش مییدهید (شیهباز و همکیاران .)2014 ،بیهعیﻼوه بیا
افزایش صادرا و واردا کاﻻ و خدما  ،و نیاز به انتقال محصوﻻ از یک نقطه جغرافیا به نقطیه
دیگر تقاضا برای انوا مختلف انرژی جهت حملونقل افزایش مییابد (نصرین و انوار.)2014 ،
بن جمال و بن یوسف ،)2015( 4به بررسیی رابطیه علییت گرنجیر بیین تولیید ،مصییرف انییرژی
(تجدیدﭘییذیر و غیرتجدیدﭘییذیر) و تجیییار بیینالملییل در  69کشیییور طیییی سییالهییای 1980-2010
ﭘرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که در کوتاهمد ییک رابطیه دوطرفه بین تولید و تجار
(صادرا و واردا ) و یک رابطیه دوطرفه بیین تجیار و منیابﻊ غییرتجدیدﭘذیر انرژی وجیود دارد.
همچنیین؛ نتیایج تحقییق حیاکی از وجیود ییک رابطه یکطرفه از منابﻊ انرژی تجدیدﭘذیر به تجار
و نیز وجود ییک رابطیه بلندمد بیین منیابﻊ تجدیدﭘذیر انرژی و تجار

است.

کاتریج اوغلو و همکاران ،)2017( 5در مطالعهای تعامﻼ بین واردا و مصرف انرژی در ترکییه در

1. Feedback Hypothesis
2. Energy Lead Export Hypothesis
3. Oztork
4. Ben Jebli & Ben Youssef
5. Katircioglu et al
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دارد .نتایج تجربی نشان میدهد که مصرف انرژی تﺄثیر قابل توجهی بیر واردا  ،هیم در بلندمید و هیم
کوتاهمد دارد .نتایج حاصل از علیت ،واکنشهای ضربهای و تجزیه واریانس همچنین نشان میدهد کیه
مصرف انرژی تﺄثیر قابل توجهی بر درآمد واقعی و نرخ واقعیی ارز در ترکییه دارد .یافتیههیای اصیلی ایین
مطالعه نشان میدهد که منابﻊ انرژی محلی جایگزین و منابﻊ انرژی تجدیدﭘذیر بیرای کیاهش وابسیتگی بیه
واردا خارجی و کسری حساب جاری در ترکیه مورد نیاز است.
بهبودی و الهوردیزاده ( ،)1392در مطالعهای بیه (بررسیی رابطیه مصیرف انیرژی و صیادرا و
واردا در کشورهای منتخیﺐ ع یو اکیو) طیی دوره  1995-2011ﭘرداخیت .نتیایج بیرآورد الگیوی
بلندمد نشاندهنده تﺄثیر مثبت صادرا و واردا بر مصرف انرژی در کشورهای مورد بررسی است.
 .5-4مصرف انرژی و صنعت

یکی از کانالهای عمده تسریﻊ رشد اقتصیادی کشیورها ،رشید بخیش صینعت آنهاسییت .اهمیییت
صنعت به عنوان محمل تحوﻻ تکنولوژیکی از طرییق ایجیاد روشهیا و اختییرا ابزارهییای نییوین
تولید بهرهوری را در بخشهای دیگر اقتصاد نیز افزایش میدهد .بهبود در بهیرهوری عوامیل تولیید،
میزان استﻔاده از انرژی در یک سطﺢ مشخص از فعالیت را کاهش میدهید .از آنجییا کییه ﭘیشییرفت
تکنولوژی موجﺐ میشود برای تولید یک واحد محصول ،انرژی کمتیری نسیبت بیه قبییل مصییرف
شود ،بنابراین سرمایهگذاری در تکنولیوژیهای جدیید و افیزایش بهیرهوری نیییروی کییار موجییﺐ
صرفهجویی در مصرف انرژی شده و کیارایی انیرژی افیزایش میییابید (نیاجی مییدانی و همکیاران،
.)1394
بخش صنعت در مقایسه با فعالیتهیای سینتی ،امکانا وسیﻊ تر و سیریﻊ تیری را بیرای ﭘیشیرفت
تکنولوژیکی در فرایندهای تولید فیراهم میکنید و کشورهایی که از بخشهای صنعتی خود غﻔلییت
کننید ،نیاگزیر در معیرض خطیر عقﺐ ماندگی و عقﺐ افتادگی فنی قیرار مییگیرنید .بیه طیور کلیی،
اقتصاد ،با رشد و شکوفایی خود ،درآمد آحاد جامعیه را افیزایش مییدهید .دوم ،صینعت بیه عنیوان
محمل تحوﻻ تکنولوژیکی ،از طرییق ایجیاد روشهیا و اخترا ابزارهای نوین تولیید ،بهیرهوری را
در بخشهای دیگر اقتصاد نیز افزایش میدهد ،به طیوری که به کارگیری ابزارهیای جدیید تولیید در
بخشهای کشاورزی ،خدما و سیاختمان ،درآمیدزایی ایین بخیشهییا را نیییز افییزایش مییدهیید.
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سیوم ،توسیعه صینعت ،نیاگزیر درگیرو رشید مهیار ها و توانمندیهای علمی و فنی نیروی انسیانی
است که ارتقای سطﺢ دانش ،خود موجﺐ افیزایش درآمید میشیود .بیا رشید درآمید ،تقاضیا بیرای
محصوﻻ مختلف صنعتی و خدماتی افزایش ﭘیییدا مییکنیید و در چنیین محیی اقتصیادی مشیاغل
مختلﻔی ایجاد میشوند که ارتبا تنگاتنگی با هم داشته و به طیور چند جانبیه بیه یکیدیگر خیدما
ارائه میکنند .بدین ترتیﺐ ،توسعه صنعتی منجر به توسعه ییافتگی جوامیﻊ مییشیود .بنیابراین اهمییت
توسعه صنعتی ،تنها رشد و توسعه بخش صنعت ییا ایجیاد مجموعیهای از کارخانیههیا و ماشیینآﻻ
صینعتی نیسیت ،بلکییه اهمییت آن بییه خیاطر اییین اسیت کیه رشییید و توسییعه بخییش صینعت ،دیگییر
فعالیتهای اقتصادی را نیز تحت تﺄثیر قرار میدهید (سیلیمیفیر و همکیاران.)1388 ،
شهباز و لین ،)2012( 1در مقالیهای ارتبیا بیین مصیرف انیرژی ،توسیعه میالی ،رشید اقتصیادی،
صنعتی شدن و شهرسازی در تونس از سیال  1971تیا سیال  2008میورد بررسیی قیرار دادنید .نتیجیه،
وجود رابطه بلندمد بین مصرف انرژی ،رشد اقتصادی ،توسعه مالی ،صنعتی شدن و شهرنشیینی در
تونس را تﺄیید میکند .بر اسا

این یافته ها ،علییت دوطرفیه بلندمید بیین توسیعه میالی و مصیرف

انرژی ،توسعه مالی و صنعتی شدن ،و صنعتی شدن و مصرف انرژی وجود دارد.
کهو ،)2016( 2در مقالهای به بررسیی عوامیل میؤثر بیر مصیرف انیرژی در کشیورهای صیحرای
جنوب آفریقا در طول دوره  1970تا  2011میﭘردازد .نتایج نشان میدهد که مصرف انرژی با تولیید
ناخییالص داخلییی واقعییی سییرانه ،تولییید صیینعتی ،واردا  ،سییرمایهگییذاری مسییتقیم خییارجی ،اعتبییار
خصوصی ،شهرنشینی و جمعیت همانباشته است.
بهبودی و اله وردیزاده ( ،)1392در مقالهای رابطه مصرف انرژی ،توسعه مالی و رشد اقتصیادی
را با تﺄکید بر نقش صنعتیسیازی و شهرنشیینی طیی دوره  1354-1389بررسیی کیرد .نتیایج بیرآورد
الگوی بلندمد نشاندهنده تﺄثیر مثبیت متغیرهیای توسیعه میالی ،شهرنشیینی ،صینعتیسیازی و رشید
اقتصادی بر مصرف انرژی است .نتایج آزمونهای علیت نییز نشیاندهنیده رابطیه علیی ییک طرفیه از
صنعتیسازی به مصرف انرژی است.

1. Shahbaz & Lean
2. Keho
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 .6-4مصرف انرژی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی

تجار خارجی ازجمله بحﺚ انگیزترین بخشهای اقتصاد بوده و بیشتر اقتصاددانان تجار خیارجی
را به عنوان موتور رشد اقتصادی تلقی میکنند .به طوری که جرییان تجیار تعیدادی از کشیورهای
جهان به خاطر نﻔت برجسته شد و همین امر باعﺚ شد کیه اغلیﺐ ایین کشیورها بیه تجیار جهیانی
بپیوندند .ولی از زمانی که التهاب نﻔت یک ادبیا عظیمی را در دهه  70به همراه داشت ،میدیران و
متخصصان بخش انرژی به دنبال یافتن روشهایی نوین به منظور بهره دهی بیشتر حاملهیای فسییلی و
جایگزین کردن آنها با انرژیهای نو بوده و هستند؛ چراکه محدودیت منابﻊ ﭘایانﭘذیر از یک طرف
و تﺄثیرا زیست محیطی حاملهای انرژی از طرف دیگر یک تهدیید جیدی بیرای اقتصیاد انیرژی و
محی زیست است (سادورسکی .)2011 ،فواید سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل جذب سرمایه،
تکنولیوژی ،دانیش روز ،باﻻ بردن توانایی مدیریت ،افزایش اشتغال ،بهبود تراز ﭘرداختها و افزایش
قدر رقابت است .با توجه به نقش مهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کشورها بیرای جیذب ایین
نیو سرمایه تﻼش میکنند .درواقﻊ بازار جهانی جذب این سرمایهها بسیار رقابتی اسیت .این رقابیت
به ویژه میان کشورهای در حال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریﻊ بیه توسعه و کمبیود منیابﻊ میالی
بیشتر است .عﻼوه بر تجار  ،قیمت نﻔت و درآمد نیز رابطه اجتناب ناﭘذیری بیا مصیرف حامیلهیای
انرژی دارند و تبیین این ارتباطا میتواند به اتخاذ کارآمد سیاستهای بخش انرژی کمک شیایانی
بکند .مصرف انرژی مثل هر کاﻻی دیگری تابعی معکو

از قیمت انرژی است و نوسانا ناشیی از

تغییرا قیمت نﻔت به دلیل شوکهای انرژی در جهان میتواند مصرف انیرژی در اقتصیاد کشیورها
را تحت تﺄثیر قرار دهد (آل عمران.)1392 ،
لتائو ،)2015( 1در تحقیقی رابطه بین مصرف انرژی و سرمایهگذاری مسیتقیم خیارجی ( )FDIرا
برای دوره  1990-2011بررسی میکند .نتایج تجربی نشان میدهد که درآمد سرانه و جهیانیسیازی
سیاسی تﺄثیر مثبتی بر مصرف انرژی دارند .مؤلﻔههای انتخاب شده جهانیسازی (فرهنگی ،اجتماعی و
مدلهای اقتصادسنجی همچنین دو متغیر کنترلی ،باز بودن تجار و نرخ ارز را در نظر گرفتنید .ایین

1. Leitao
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ﭘروکسیها با  FDIرابطه مثبتی دارند .متغیرهای درآمد سرانه و مربﻊ درآمد سرانه فرضیههای منحنیی
کوزنتس زیستمحیطی را معتبر ساخت.
امری )2016( 1در مقالهای رابطه بین مصرف انرژی ،ورودی و خروجی سیرمایهگیذاری مسیتقیم
خارجی را در  75کشور در دوره  2010-1990بررسی کرد .نتایج اثبا ارتبا دوطرفه در رابطیه بیا
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و خروجی سرانه مربو به مصرف انرژی تجدید ﭘذیر و سیرانه تولیید
ناخالص داخلی در رابطه با انرژی غیرقابل تجدیید و سیرانه تولیید ناخیالص داخلیی در سیه گیروه از
کشورها (توسعهیافته ،همه و در حال توسعه) نشان میدهد.
کاظمی ،بصیر ( )1396در مقالهای تحت عنوان (رابطیه بیین مصیرف انیرژی ،تولیید ناخیالص
داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مطالعه موردی کشورهای منتخیﺐ در حیال توسیعه) رابطیه
بین مصرف انرژی ،تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را طی دوره 1980-2013
مورد بررسیی قراردادنید .نتیایج مطالعیه حیاکی از ایین واقعییت اسیت کیه تولیید ناخیالص داخلیی و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تﺄثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه
با درآمد سرانه باﻻ ،با درآمد سرانه متوس رو به ﭘایین ،با درآمد سرانه ﭘایین دارنید .همچنیین ،نتیایج
در کشورهای در حال توسعه با درآمد سرانه متوس رو بیه بیاﻻ نشیان مییدهید کیه تولیید ناخیالص
داخلی اثر مثبت و معناداری بر مصرف انیرژی دارد و سیرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی اثیر منﻔیی و
معناداری بر مصرف انرژی دارد.
 .5نتیجهگیری
این مطالعه باهدف شناسایی و بررسی عوامل تﺄثیرگذار بر مصرف انرژی انجام شده است .بیر اسیا
مباحﺚ نظری و مطالعا انجامشده بر این عوامل:


انرژی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد و عامل اصیلی افیزایش رشید
مصرف انرژی بیشتری را در ﭘی خواهد داشت.

1. Amri
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با توجه به اینکه تغییرا جمعیت شهرنشیین مصیرف انیرژی را تحیت تیﺄثیر قیرار مییدهید و
شهرنشینی میتواند با اثرگذاری بر تولید ،بر مصرف انرژی تﺄثیر بگذارد .مشخص کردن میزان
و نحوه اثرگذاری آن میتواند در سیاستگذاریهای بخیش انیرژی و سیاسیتگیذاریهیای
جمعیتی بااهمیت باشد.



توسعه مالی به عنوان یک محرک میتواند بر برخی از اصﻼحا در ییک کشیور تﺄثیرگیذار
باشد؛ برای مثال کاهش ریسک مالی و هزینههای قرض گرفتن ،شﻔافیت بیشتر بین وامدهندگان
و وام گیرندگان ،دسترسی به سرمایه مالی و سرمایهگذاری بیشیتر بیین مرزهیا ،و دسترسیی بیه
آخرین محصوﻻ با انرژی کارآمد و کم کردن مرز تکنولیوژی ،همیه ایین هیا مییتواننید بیا
افزایش مصرف و سرمایهگذاری ثابت بنگاه ،تقاضای انرژی را تحت تﺄثیر قرار دهند.



واردا میتواند مصرف انرژی را تحت تیﺄثیر قیرار دهید .اگیر واردا شیامل ماشیین آﻻ ،
تجهیزا و تکنولوژی جدید باشد ،سبﺐ افزایش تولید و افیزایش اسیتﻔاده از انیرژی خواهید
شد.



هرچه سطﺢ فعالیتهیای اقتصیادی بیاﻻتر رود ،مصیرف انیرژی افزایش مییابد؛ اما مییتیوان
با اسیتﻔاده از تکنولیوژیهای ﭘیشیرفته و افیزایش کیارایی تجهییزا و وسیایل مصیرف کننیده
انرژی مصرف انرژی در این بخش را کاهش داد.



سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند به کسﺐوکارها ،دسترسی ارزانتیر و ییا آسیانتیر بیه
سرمایه مالی بدهد .این امر به نوبه خیود مییتوانید بیرای گسیترش عملییا فعلیی ییا سیاخت
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