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چکیده
یکی از چالشهای اقتصاد ایران ،مصرف فزاینده انرژی است .بهبود کارایی به عنوان ابزاری
غیرقیمتی ،یکی از سازوکارهای مقابله با این روند بوده اما اثر بازگشتی پدیدهای اقتصادی
است که وقوع آن باعث کاهش کامل یا ناقص ذخیره انتظاری انرژی ناشی از بهبود کارایی
میشود .برآورد اثر بازگشتی در کنار برخورداری از توجیهات اقتصادی ،میتواند برای
سیاستگذاران در راستای اتخاذ تصمیمهای آگاهانه یاریرسان باشد .در این مقاله با
مدلسازی درونزای بهبود کارایی انرژی ،اثر بازگشتی صنایع به تفکیک صنایع سنگین و
سبک در دوره زمانی  1374-1398با روش دادههای پانل برآورد گردید .نتایج حاکیست
اوالً صنایع سنگین و سبک برخوردار از زیانهای ناشی از مقیاس هستند اما افزایش عوامل
تولید باعث افزایش تولیدات این صنایع میشود .ثانیاً بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین
و سبک دارای فرآیند فراموشی حین کار است .ثالثاً متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین
برابر با  3/127درصد و همین رقم برای صنایع سبک برابر با  1/711درصد است .قابل ذکر
است که سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک
بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب برابر با  % 79/6و  % 93/4است.
واژههای کلیدی :اثر بازگشتی ،کارایی انرژی درونزا ،صنایع سنگین ،صنایع سبک
طبقهبندی .P28 ،O13 ،L16 ،F14 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
ایران بزرگترین مصرفکننده انرژی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا محسوب میشود
بطوریکه بالغ بر  31درصد از کل مصرف انرژی منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است
(بیپی .)2021 ،1مروری بر آمارهای بیپی در مورد روند مصرف انرژی در کشورهای
منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا نشان میدهد که تا سال  2017مصرف انرژی عربستان
سعودی بیشتر از ایران بوده اما از این سال به بعد ،بیشترین مصرف انرژی متعلق به
ایران است .بطوریکه متوسط رشد سالیانه  3/3درصدی مصرف انرژی ایران طی دوره
 2010-2020نسبت به سایر کشورها و همچنین نسبت به متوسط رشد سالیانه مصرف
انرژی در کل منطقه خاورمیانه ( )%2/2به مراتب بیشتر است .با توجه به تخلیه منابع
انرژی ،تامین امنیت انرژی و جلوگیری از کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،ضروری است
تا صرفهجویی انرژی در سرلوحه برنامههای کشور جهت نیل به توسعه پایدار قرار گیرد
که برای این منظور ،یکی از مهمترین روشها عبارت از بهبود کارایی انرژی است.
بهبود کارایی انرژی ( 2)EEIباعث میشود تا قیمت موثر خدمات انرژی بواسطه کاهش
مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت ،کاهش یابد از اینرو ،بهبود کارایی انرژی از
دو طریق باعث تشویق مصرف بیشتر انرژی میشود اوالً بهبود کارایی انرژی باعث
کاهش قیمت خدمات انرژی شده و لذا جانشینی سایر نهادهها با نهاده انرژی رخ میدهد
که به معنی افزایش تقاضای نهاده انرژی در سطح مشخصی از ستانده است ثانیاً بهبود
کارایی انرژی باعث کاهش هزینه نهایی تولید و قیمتهای فروش محصوالت میشود که
خود این امر باعث افزایش تقاضای انرژی به قصد افزایش میزان تولید محصوالت می-
شود .این دو اثر رویهمرفته باعث میشوند که میزان اثرگذاری بهبود کارایی انرژی برای
صرفه جویی در مصرف انرژی ،کمتر از حد مورد انتظار شود که این پدیده در ادبیات
اقتصاد انرژی با عنوان اثر بازگشتی 3نام برده میشود.
با این تفاسیر ،میتوان اثر بازگشتی را به عنوان بخش گمشده صرفهجویی انرژی (ناشی
از بهبود کارایی انرژی) تعریف کرد که بواسطه افزایش مصرف انرژی ،خنثی میشود.
مثالً اثر بازگشتی  10درصدی به این معنی است که  %10از صرفهجویی انرژی ناشی از
1
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)Energy Efficiency Improvement (EEI
3
Rebound Effect
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتم /شماره  /4زمستان 1400

203

بهبود کارایی انرژی بواسطه عامل جانشینی و گسترش سطح تولید محصول ،خنثی شده
است (گرینینگ و همکاران ،2000 ،1ص  .)395با این تفاسیر ،چنانچه مقدار اثر
بازگشتی عدد بزرگی باشد ،به این معنی است که بخش بزرگی از صرفهجویی انرژی
ناشی از بهبود کارایی انرژی بواسطه اثر جانشینی و گسترش سطح تولید محصول خنثی
میشود .بنابراین برآورد اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارایی انرژی میتواند چراغ راهنمای
مناسبی برای سیاست گذاران اقتصادی در مسیر اجرایی کردن بهبود کارایی مصرف
انرژی باشد به این معنی که ممکن است حتی با بهبود کارایی انرژی ،میزان صرفهجویی
در انرژی بخاطر وجود اثر بازگشتی قابل توجه نباشد و لذا باعث کم برآورد کردن صرفه-
جویی ناشی از بهبود کارایی شده و کارگزار ،پژوهشگر و سیاستگذار در ارزیابی اثرات
ناشی از بهبود کارایی دچار اشتباه شود.
با توجه به اینکه مصرف انرژی در بخش صنعت ایران طبق آخرین آمار رسمی منتشره
در سال  1397بالغ بر  30درصد از کل مصرف انرژی کشور است ،2بنابراین برآورد اثر
بازگشتی بخش صنعت ضروری است زیرا برآورد آن (همانطور که در انتهای پاراگراف
قبل هم گفته شد) میتواند کمک شایانی به سیاستگذار اقتصادی کند تا در دستیابی به
هدف صرفهجویی انرژی بواسطه سیاستهای افزایش کارایی انرژی ،دچار گمراهی و
انحراف نشوند .طبیعی است که نداشتن برآوردی از اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارایی
بخش صنعت ممکن است باعث شود که پیادهسازی بهبود کارایی انرژی بخش صنعت،
به اهداف مد نظر نرسد.
با عنایت به وجود ناهمگنی در تابع تولید زیربخشهای مختلف صنعت ،در مقاله حاضر
زیربخشهای صنعت به دو گروه صنایع سنگین و صنایع سبک تفکیک شدهاند و برآورد
اثر بازگشتی به تفکیک صنایع سنگین و سبک انجام گرفته است .صنایع سنگین ،عمدتاً
سرمایهبر و انرژیبر بوده و صنایع سبک عمدتاً کاربر هستند .این تمایز بین زیربخشهای
صنعت می تواند در برآورد اثر بازگشتی تاثیرگذار باشد زیرا کاهش قیمت خدمات انرژی
باعث میشود تا هزینه نهایی صنایع سنگین (با توجه به سهم باالی هزینههای انرژی در
این صنایع) بطور معنیداری کاهش یابد (لی و لین.)2017 ،3
Greenin et al.
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 2ترازنامه انرژی ()1397
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ادامه مقاله به این ترتیب است که پس از مقدمه ،در بخش دوم مروری بر ادبیات تحقیق
شده است و سپس روش تحقیق در بخش سوم تبیین شده است .بخش چهارم به ارائه
نتایج و تحلیل آنها اختصاص یافته است و بخش پنجم نیز به جمع بندی و نتیجه گیری
پرداخته است.

 .2ادبیات موضوع
نقطه آغازین ادبیات مربوط به اثر بازگشتی ،مربوط به جوونز )1866( 1است که به مرور
تبدیل به یکی از مهمترین مفاهیم ادبیات اقتصادی انرژی شده و مطالعات متعددی با
روششناسیهای مختلف پیرامون این مفهوم بویژه بعد از مطالعات خازوم ( )1980و
بروکس ) 1979( 2انجام شده است .مطالعات متعدد حاکی از آن است که در مورد اندازه
اثر بازگشتی هیچ تفاهمی وجود ندارد اما در مورد وجود اثر بازگشتی و مکانیزم آن
تفاهم بین مطالعات مختلف برقرار است .یافتههای برخی از مهمترین مطالعات خارجی و
داخلی این حوزه در ادامه تبیین میشوند.
یو و همکاران )2015( 3در مطالعهای که مربوط به کشور آمریکا بود ،بهبود کارایی انرژی
را برای  69فعالیت مرتبط با حوزه انرژی ایالت جورجیا با روش  CGEشبیهسازی کردند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که اگر بهبود کارایی انرژی در بخشهای انرژی و یا
حمل ونقل رخ دهد آنگاه اندازه اثر بازگشتی رقم بزرگی خواهد بود .کسلر و همکاران4
( )2016در مطالعه خود که مربوط به کشور آلمان است با استفاده از روش  ،CGEاثر
بازگشتی این کشور را به تفکیک بخشهای تولید و مصرف برآورد کردهاند .نتایج این
مطالعه حاکیست ،سهم تقاضای نهایی در قیاس با بخش تولید در کل اثر بازگشتی غلبه
و برتری دارد .لی و لین ( )2017در مطالعه خود که مربوط به کشور چین است ،اثر
بازگشتی مربوط به صنایع سنگین و سبک این کشور را برآورد کردهاند .نتایج این
مطالعه که برای دوره  1994-2012و با روش پانل دیتا انجام گرفته است حاکیست ،اثر
بازگشتی صنایع سنگین برابر با  3/3درصد و اثر بازگشتی صنایع سبک برابر با 1/9
درصد است.

1
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لیو و همکاران )2019( 1در مطالعه خود ،اثر بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی
انرژی را در چین بررسی کرده و نتیجه گرفتند که اثر بازگشتی مستقیم در بخشهای
صنعتی چین برابر  %37است .همچنین اثر بازگشتی مستقیم به تفکیک صنایع سنگین
و سبک به ترتیب برابر با  32درصد و  100/8درصد است .وی و همکاران )2019( 2در
مطالعه خود اثر بازگشتی ناشی از کاهش شدت انرژی را در مناطق پرمصرف انرژی از
قبیل هند ،چین و اروپا بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که در برخی مناطق اثر بازگشتی
کامل 3وجود داشته و اثر بازگشتی برابر با صفر در هیچ منطقهای وجود ندارد .شائو و
همکاران )2019( 4با استفاده از رویکرد فضا-حالت ،تخمینی از اثر بازگشتی ناشی از
بهبود تکنولوژیکی در شهر شانگهای چین انجام داده و نتیجه گرفتهاند که در دوره
 2016-1991متوسط اثر بازگشتی در کل اقتصاد و صنایع در شانگهای برابر  %93و
 73%بودهاند .منگ و لی )2021( 5در مطالعه خود به ارزیابی اثر بازگشتی مستقیم
مربوط به مصرف برق در استانهای کشور چین طی دوره  2009-2018پرداختهاند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که متوسط اثر بازگشتی برابر با  %75است .همچنین
نتایج نشان میدهند که اثر بازگشتی در مناطق شرقی و مرکزی به ترتیب برابر با  %92و
 79%بوده و در مناطق غربی برابر با  %47میباشد .ژنگ و همکاران )2022( 6در مطالعه
خود به برآورد اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارایی انرژی درونزا در بخش حمل و نقل
کشور چین پرداختند .نتایج این مطالعه که برای دوره زمانی  2003-2017با روش
حداقل مربعات غیرخطی انجام گرفته نشان میدهد که متوسط اثر بازگشتی در
کوتاهمدت برابر با  %82و متوسط اثر بازگشتی در بلندمدت برابر با  %123است.
در مطالعات داخلی ،دلانگیزان و همکاران )1396( 7به برآورد اثر بازگشتی مربوط به
مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جادهای ایران پرداختند .نتایج این مطالعه که برای
دوره  1383-1393انجام گرفته نشان میدهد که اثر بازگشتی بنزین برابر با  %6و اثر
1

Liu et al.
Wei et al.
 3اثر بازگشتی کامل همان اثر بازگشتی  100درصدی بوده و به این معنی است که بعد از بهبود کارایی انرژی،
هیچ صرفهجویی در مصرف انرژی رخ نداده است.
4
Shao et al.
5
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بازگشتی گازوئیل برابر با  %2است .سالم و همکاران )1396( 1در مقاله خود به تخمین
اثر بازگشتی برق خانگی طی دوره  1385-1394با روش  AIDS2پرداخته است .نتایج
این مطالعه حاکی از اثر بازگشتی  81درصدی مصرف برق خانگی ایران است .سلیمیان
و همکاران )1396( 3در مطالعه خود به بررسی اثرات بهبود کارایی سوختهای فسیلی
در صنایع انرژیبر با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بین زمانی پرداختند.
شبیهسازی برای دوره بلندمدت ( 60سال) در دو سناریو بهبود کارایی به میزان 1/3
درصد برای صنایع انرژیبر (سناریوی اول) و برای تمام بخشها (سناریوی دوم) به انجام
رسید .نتایج بیانگر آن است که بهبود کارایی سوختهای فسیلی در صنایع انرژیبر به
ایجاد اثرات بازگشتی و کاهش تقاضای سوختهای فسیلی در سناریوی اول منجر می-
شود .این در حالیست که بهبود کارایی سوختهای فسیلی در سناریوی دوم ،به ایجاد
اثرات بازگشتی در سالهای نخست و اثرات معکوس عمدتا از سالهای بیستم به بعد
میانجامد.
دلانگیزان و همکاران ( )1397در محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم  CO2ناشی از بهبود
کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل استان های ایران پرداختند .نتایج این
مطالعه که برای دوره  1385-1394انجام گرفته نشان میدهند که اثرات بازگشتی به
سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت ،دارای روند همگرا و
نزولی (بهطور متوسط  2/51تا  1/09درصد) بوده است .رفیعی و همکاران )1398( 4در
مطالعهای با عنوان تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران:
رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر ،به برآورد اثر بازگشتی در فعالیتهای
مختلف تولیدی کشور پرداختهاند .نتایج نشان میدهند که اثر بازگشتی برای افزایش
یک درصدی کارایی برق و سوختهای فسیلی به ترتیب  1/9و  8/7درصد است.
خوشکالم و همکاران )1399( 5در مطالعه خود به برآورد اثر بازگشتی مربوط به مصرف
بنزین ،گازوئیل ،گاز طبیعی و برق با بکارگیری روش  CGEپرداختهاند .نتایج نشان می-
دهد که بهبود کارایی  5درصدی در مصرف حاملهای انرژی باعث شکلگیری اثر
1

)Salem & Akaberi (2017
)Almost Ideal Demand System (AIDS
3
)Salimian et al.(2017
4
)Rafiei et al. (2019
5
)Khoshkalam et al. (2020
2
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بازگشتی به ترتیب برابر با  35 ،22 ،25و  29درصدی برای بنزین ،گازوئیل ،گاز طبیعی
و برق میشوند.
با توجه به مطالعات داخلی انجام شده در حوزه اثر بازگشتی قابل ذکر است که مهمترین
نوآوری مقاله حاضر این است که تالش شده تا بهبود کارایی انرژی (جهت برآورد اثر
بازگشتی) ،برخالف همه مطالعات داخلی ،بصورت درونزا در نظر گرفته شود زیرا بهبود
کارایی انرژی درونزا باعث شکلگیری چارچوب یکپارچهای برای برآورد اثر بازگشتی
می شود .در عین حال ،اثر بازگشتی به دو جزء جانشینی و تولیدی تفکیک میشود که
باعث فهم بهتر از مکانیزم اثر بازگشتی میشود .برآورد اثر بازگشتی به تفکیک صنایع
سنگین و سبک ،نوآوری دیگر مقاله حاضر است که اثر بازگشتی را به تفکیک صنایع
سنگین و سبک برآورد کرده و از نگاه یکپارچه به همه صنایع در قالب صنایع همگن
اجتناب شده است.

 .3روششناسی تحقیق
روششناسی در دو بخش استخراج فرمول اثر بازگشتی با وجود کارایی انرژی درونزا و
محاسبه اثر بازگشتی با وجود کارایی انرژی درونزا به پیروی از لی و لین ( )2017بیان
میشود.
 -1-3استخراج فرمول اثر بازگشتی با وجود کارایی انرژی درونزا
برای استخراج فرمول مربوط به محاسبه اثر بازگشتی ،از تابع تولید و فرآیند یادگیری
حین کار( 1فراموشی حین کار) 2بهره گرفته میشود .فرض میشود که تولید زیربخش-
های صنعتی تابعی از نهادههای ( Lنیروی کار)( K ،سرمایه) و ( Eانرژی) باشد .با
استفاده از تابع تولید کاب-داگالس ،تابع تولید زیربخشهای صنعت عبارت است از:
()1
𝛽𝑌 = 𝐴. 𝐾 𝛼 𝐿𝛽 (𝜏𝐸)1−𝛼−
که  τنشاندهنده کارایی انرژی و  𝛽 ،αو  1 − α − βنشاندهنده کششهای تولیدی
عوامل تولید و 𝐸𝜏 نشاندهنده خدمت انرژی است .بهبود کارایی انرژی در معادله ()1
بصورت فرایند تکنولوژیکی انرژیافزا 3تعریف شده است A .نشاندهنده فرایند تکنولوژی

1

Learning by Doing
Forgetting by Doing
3
Energy-Augmented Technology Process
2

208

تخمین اثر بازگشتی به تفکیک صنایع سنگین و سبک ایران با افزایش...

خنثی است که تابعی از زمان بوده و بصورت 𝑡𝜑 𝑒  A = ξ.تعریف میشود که  ξو 𝜑

پارامتر هستند.
 τدر بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر برونزا در نظر گرفته میشود اما واقعیت آن
است که کارایی انرژی در سیستم انرژی-اقتصاد و با توجه به مکانیزم یادگیری حین کار
(فراموشی حین کار) ،متغیری درونزا است .درونزا بودن بهبود کارایی مرتبط با مدل رشد
درونزای معرفی شده توسط رومر 1است .مدل رشد درونزا بیان میکند که اگر
تولیدکنندگان انرژی بیشتری مصرف میکنند ،آنگاه تجربه استفاده آنها از انرژی افزایش
مییابد ،در نتیجه تکنولوژی پیشرفت خواهد کرد و نهایتاً بهرهوری انرژی افزایش خواهد
یافت .در نقطه مقابل مکانیزم یادگیری حین کار ،لووینز )1986( 2فرآیند فراموشی حین
کار را معرفی کرد .در این فرآیند ،وقتی که تولیدکنندگان مصرف انرژی را افزایش می-
دهند ،آنگاه پیچیدگی تکنولوژیکی و سازمانی افزایش مییابد که بدنبال خود باعث
محدود شدن امکانات یادگیری شده و در نتیحه بهرهوری انرژی کاهش مییابد .به
عنوان مثال ،گرابلر )2010( 3در صنعت برق هستهای فرانسه به این نتیجه رسید که
فرآیند فراموشی حین کار وجود دارد .با چشمپوشی از برونزایی بهبود کارایی و در نظر
گرفتن درونزایی بهبود کارایی انرژی و به تبعیت از شائو و همکاران )2014( 4که پیشرو
در بهبود کارایی انرژی درونزا هستند داریم:
()2
𝛾 𝐸 𝜏 = 𝐺.
 Gنشاندهنده سایر عوامل موثر بر کارایی انرژی است 𝛾 .پارامتر پویای یادگیری بوده و
اگر مثبت باشد به معنی یادگیری است و اگر منفی باشد به معنی فراموشی است .هر
چقدر مقدار 𝛾 عدد مثبت و بزرگتری باشد به معنی آن است که انباشت تجربه سریعتر
بوده و لذا بهبود کارایی انرژی بیشتری حاصل میشود (و برعکس) .با جاگذاری ( )2در
( )1داریم:
()3

)𝛽𝑌 = 𝐴. 𝐾 𝛼 𝐿𝛽 (𝐺𝐸 𝛾+1 )1−𝛼−𝛽 = 𝑏𝐾 𝛼 𝐿𝛽 𝐸 (1+𝛾)(1−𝛼−
𝛽𝑏 = 𝐴. 𝐺 1−𝛼−

1

Romer
Lovins
3
Grubler
4
Shao et al.
2
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در رابطه ( ،)3اگر  𝛾 > 0باشد آنگاه  𝛼 + 𝛽 + (1 + 𝛾)(1 − 𝛼 − 𝛽) > 1خواهد بود.
بدیهی است که نیازی به فرض مثبت یا منفی بودن 𝛾 نبوده مقدار آن از نتایج تخمین
حاصل میشود .حال با توجه به تعریف ساندرز )2008( 1از اثر بازگشتی داریم:
𝜏 𝐸𝜕
()4
𝑅 = 1 + 𝜂𝜏𝐸 = 1 +
𝐸 𝜏𝜕

به کمک 𝑌 𝑌𝐸 ≡ 𝐸 ،اثر بازگشتی به دو جزء اثر شدت انرژی و اثر تولید قابل تفکیک
است.
𝐸

()5

𝜏 𝑌𝜕

𝜏

𝐸

𝜏 𝐸𝜕

𝜕

𝑅 = 1 + 𝜂𝜏𝐸 = 1 + 𝜕𝜏 𝐸 = 1 + 𝜕𝜏 (𝑌 ) 𝐸/𝑌 + 𝜕𝜏 𝑌 = 1 + 𝜂𝜏 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 +
𝐸

𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑂 𝜏𝜂
𝐸

𝐸

در رابطه ( )5اثر بازگشتی به دو جزء شامل 𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑡𝑛𝑖 𝜏𝜂 ( 1 +اثر جانشینی) و 𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑂 𝜏𝜂

(اثر تولیدی) تفکیک شد.
 -2-3مقدار اثر بازگشتی با وجود کارایی انرژی درونزا
با توجه به تابع تولید سه نهادهای فوقالذکر ،شروط الزم مرتبه اول عبارتند از:
𝑌𝜕
𝑌
()6
𝐾𝑃 = 𝐾 𝛼 = 𝛽= 𝛼𝐴𝐾 𝛼−1 𝐿𝛽 (𝐺𝐸1+𝛾 )1−𝛼−
𝐾𝜕
𝑌𝜕
𝑌
()7
𝐿𝑃 = 𝐿 𝛼 = 𝛽= 𝛽𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽−1 (𝐺𝐸1+𝛾 )1−𝛼−
𝐿𝜕
()8

= (1 + 𝛾)(1 − 𝛼 − 𝛽)𝑏𝐾 𝛼 𝐿𝛽−1 𝐸 (1+𝛾)(1−𝛼−𝛽)−1 = (1 + 𝛾)(1 −
𝑌

𝑌𝜕
𝐸𝜕

𝐸𝑃 = 𝐸 )𝛽 𝛼 −

با توجه به معادالت ( )6تا ( )8داریم:
()9

𝐾 𝐾𝑃
𝛼
𝐿 𝐿𝑃
𝛽

()10

𝐸 𝐸𝑃
)𝛽(1+𝛾)(1−𝛼−

()11

=𝑌
=𝑌
=𝑌

میتوان گروه معادالت زیر را با توجه به تابع تولید و معادالت سه گانه ( )9تا ()11
نوشت:
𝜓1 = 𝑌 − 𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽 (𝜏𝐸)1−𝛼−𝛽 = 0
𝐿 𝑃
𝜓2 = 𝑌 − 𝐿 = 0

()12

𝛽

=0

𝐸 𝐸𝑃
)𝛽(1+𝛾)(1−𝛼−
𝐾 𝐾𝑃
=0
𝛼

𝜓3 = 𝑌 −
𝜓4 = 𝑌 −

Saunders

1
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حال میتوان ماتریس ژاکوبین مربوط به گروه معادالت ( )12را به قرار زیر نوشت:
𝐾𝑃−

𝐹𝑃−

0 0

()13

0
]

𝐿𝑃−

𝑃
𝐿𝛽 −

𝐹𝑃
−
)𝛽(1+𝛾)(1−𝛼−
𝑃
𝐾𝛼 0 0 −

0

1
1
= 1
[1

𝜕Ψ1
𝐾𝜕
𝜕Ψ2
𝐾𝜕
𝜕Ψ3
𝐾𝜕
𝜕Ψ4
) 𝐾𝜕

𝜕Ψ1
𝐹𝜕
𝜕Ψ2
𝐹𝜕
𝜕Ψ3
𝐹𝜕
𝜕Ψ4
𝐹𝜕

𝜕Ψ1
𝐿𝜕
𝜕Ψ2
𝐿𝜕
𝜕Ψ3
𝐿𝜕
𝜕Ψ4
𝐿𝜕

𝜕Ψ1
𝑌𝜕
𝜕Ψ2
𝑌𝜕
𝜕Ψ3
𝑌𝜕
𝜕Ψ4
𝑌𝜕 (

=𝐽

تئوری تابع ضمنی بیان میکند که:
𝜕Ψ1
𝜏𝜕
𝜕Ψ2
𝜏𝜕
− 𝜕Ψ
3
𝜏𝜕
𝜕Ψ4
] 𝜏𝜕 [

()14

𝑌𝜕
𝜏𝜕
𝜕Ψ1
𝐿𝜕
𝐾𝜕
𝜏𝜕
𝐸𝜕 ) ⋮
𝜕Ψ4
𝜏𝜕
𝐾𝜕
𝐾𝜕
] 𝜏𝜕 [

=

⋯
⋱
⋯

𝜕Ψ1
𝑌𝜕

⋮ (=𝐽

𝜕Ψ4
𝑌𝜕

با توجه به معادله ( )14و همچنین مجموعه معادالت ( )12داریم:
𝑌)𝛽(1−𝛼−
𝜏

()15
]

0
0
0

−
=−
[

𝑌𝜕
𝜏𝜕
𝐿𝜕 𝐾𝑃−
𝜏𝜕 ) ⋮
𝐸𝜕
𝐾𝑃−
𝜏𝜕
𝛼
𝐾𝜕
] 𝜏𝜕 [

⋯
⋱
⋯

1
⋮(
1

با توجه به معادله ( )15داریم:
()16
()17
()18

𝐸
𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑂 𝜏𝜂

−

)𝛽(1+𝛾)(1−𝛼−
𝐸𝑆𝛾

=−

)𝛽(1+𝛾)(1−𝛼−
𝜏 𝐸𝜕
=−
𝐸 𝜏𝜕
𝐸𝑆𝛾
𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑂𝐸
𝜏 𝑌𝜕
1
𝜏𝜂
𝛾 = 𝜕𝜏 𝑌 = −
𝐸
𝐸
𝜏 𝐸𝜕
𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑂 𝜏𝜂 𝜂𝜏 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 = 𝜕𝜏 𝐸 −

در این روابط SE ،همان سهم هزینهای نهاده انرژی بوده و در صورت تخمین پارامترهای
 𝛽 ،αو 𝛾 همراه با محاسبه  SEبراحتی میتوان اثر بازگشتی مربوط به بهبود کارایی
انرژی درونزا را محاسبه کرد.
 -3-3دادههای تحقیق
دادههای مقاله حاضر مربوط به  15فعالیت صنعتی (ساخت) مبتنی بر کدهای دو رقمی
( 1ISICجدول ذیل) بوده و دوره زمانی  1374-1398مد نظر است .با توجه به اینکه
International Standard Industrial Classification

1
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صنایع به تفکیک سنگین و سبک مورد بررسی هستند ،مبنای انتخاب صنایع سنگین و
سبک به این ترتیب بوده است که ابتدا متوسط شدت انرژی تمامی صنایع در دوره مورد
بررسی محاسبه شده و صنایعی که متوسط شدت انرژی آنها بیشتر از متوسط بود به
عنوان صنایع سنگین در نظر گرفته شده و مابقی به عنوان صنایع سبک هستند 1
(جدول ( .))1البته قابل ذکر است که میزان موجودی سرمایه صنایع ،مقدار مصرف
انرژی صنایع و نوع محصوالت تولیدی صنایع (به لحاظ تولید محصوالت سنگین یا
سبک) نیز می توانند مبنای تفکیک قرار بگیرند اما در مقاله حاضر با توجه به تمرکز در
حوزه انرژی ،رویکرد شدت انرژی مبنا قرار گرفته است.
با توجه به مدل ،آمارهای مربوط به نیروی کار (جمعیت شاغل) ،سرمایهگذاری و ستانده
فعالیتهای صنعتی (ساخت) مبتنی بر کدهای دو رقمی  ISICاز مرکز آمار ایران

2

جمعآوری شده و آمار مربوط به مصرف انرژی فعالیتهای صنعتی نیز از نتایج آمارگیری
از مقدار مصرف انرژی در کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران
جمع آوری شده است .قابل ذکر است که آمارهای مربوط به ستانده فعالیتهای صنعتی
و سرمایهگذاری فعالیتهای صنعتی به کمک شاخص ( )1395=100تبدیل به
قیمتهای ثابت شده است.
جدول ( :)1فهرست صنایع کارخانهای منتخب
نام صنعت

کد ISIC

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

15

تولید منسوجات

17

تولید چوب و محصوالت چوبی

20
21

تولید کاغذ و محصوالت کاغذ
صنایع تولید ذغال کک -پاالیشگاههای نفت

23
کد ISIC

نام صنعت
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی

*

*

24

 1باید اشاره کرد که با توجه به ارزان بودن انرژی در ایران ،این امکان است که تمایل غیرمعقولی در صنایع مختلف
برای مصرف انرژی وجود داشته باشد و لذا این روش تفکیک صنایع دچار خدشه شود اما با اغماض میتوان گفت
که ارزان بودن انرژی در بین تمامی صنایع بصورت یکسان اثرگذار است.
 2نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر کشور ،سالهای مختلف
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تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

25

*

26

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی
*

27

تولید فلزات اساسی

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشینآالت و تجهیزات

28

نام صنعت

کد ISIC

تولید ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

29

تولید ماشینآالت مولد و انتقال برق

31

تولید رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی

32

تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمتریلر

34

تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده

36

منبع :مرکز آمار ایران
* صنایع سنگین (یافتههای پژوهش)

با توجه به اینکه آمارهای مربوط به موجودی سرمایه فعالیتهای صنعتی در دوره مورد
بررسی در دسترس نبوده و صرفاً آمارهای مربوط به سرمایهگذاری فعالیتهای صنعتی
در دسترس است لذا برای محاسبه موجودی سرمایه صنایع از روش موجودی دائمی 1
بهره گرفته شده است بطوریکه طبق روش موجودی دائمی و با استفاده از فرمول = 𝑡𝑖𝐾
 𝐼𝑖𝑡 + (1 − 𝛿𝑖𝑡 )𝐾𝑖,𝑡−1موجودی سرمایه فعالیتهای صنعتی محاسبه شده است .در
این رابطه 𝐼𝑖𝑡 ،عبارت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت صنعتی iام در سال tام
است 𝐾𝑖𝑡 ،موجودی سرمایه فعالیت صنعتی iام در سال tام است و 𝛿 نرخ استهالک
است .برای محاسبه  𝐾𝑖,𝑡−1نیز از فرمول
f
−1
p

𝐼𝑖,𝑡−1
𝛿𝑔+

=  𝐾𝑖,𝑡−1استفاده شده است که در آن

 g = nبوده و  p ،fو  nبه ترتیب برابر با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در انتهای

دوره ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ابتدای دوره و طول دوره هستند.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
با توجه به مدل ارائه شده در بخش قبلی مقاله ،روش دادههای پانل برای دستیابی به
اهداف مد نظر مورد برآورد خواهد بود.

)Perpetual Inventory Method (PIM

1
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قبل از آنکه برآورد مدل انجام گیرد الزم است تا نتایج مربوط به آزمونهای اف لیمر 1و
هاسمن 2تبیین شوند .جدول ( )2نتایج مربوط به آزمون اف لیمر و آزمون هاسمن را به
تفکیک صنایع سنگین و سبک نشان میدهد .با توجه به اینکه مقدار آماره  Fاز آماره
جدول بزرگتر است لذا فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبداء بین مقاطع مختلف
در صنایع سبک و سنگین رد شده و باید از مدل دادههای تابلویی 3استفاده کرد .نتایج
آزمون هاسمن هم نشاندهنده این است که آماره کای دو 4بزرگتر از آماره جدول بوده و
لذا فرضیه صفر آزمون هاسمن رد شده و مدل مربوط به صنایع سنگین و صنایع سبک
از نوع اثرات ثابت 5است.
جدول ( :)2نتایج آزمونهای  Fلیمر و هاسمن
آمارههای  Fو کای دو
نوع صنایع

آماره F

صنایع سنگین

21/69

0/032

صنایع سبک

19/32

0/012

نوع صنایع

آزمون کای دو

صنایع سنگین

23/74

0/041

صنایع سبک

21/81

0/021

سطح احتمال

سطح احتمال

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به اینکه وجود ریشه واحد در متغیرها میتواند منجر به جعلی و غیرقابل اعتماد
بودن نتایج برآورد شود لذا آزمون ریشه واحد برای این منظور انجام گرفته است .جدول
( )3نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد را نشان میدهد .مالحظه میشود که لگاریتم
همه متغیرها ( :LnYلگاریتم ستانده :LnL ،لگاریتم نیروی کار :LnK ،لگاریتم موجودی
سرمایه و  : LnEلگاریتم مصرف انرژی) در سطح مانا هستند و هیچ کدام دارای ریشه
واحد نیستند.

1

F Limer Test
Hausman Test
3
Panel
4
Chi-squared
5
Fixed Effects
2
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جدول ( :)3نتایج آزمون ریشه واحد
متغیرها

نوع صنایع

LnY

LnL

LnK

LnE

آماره آزمون
 IPSدر
سطح

صنایع سنگین

-5/11
()0/00

-11/6
()0/00

-2/49
()0/00

1/53
()0/04

صنایع سبک

-6/15
()0/00
)I (0

-12/5
()0/03
)I (0

-3/62
()0/00
)I (0

1/48
()0/02
)I (0

صنایع سنگین

-2/51
()0/00

-5/31
()0/00

-5/40
()0/00

-3/91
()0/01

صنایع سبک

-7/94
()0/00
)I (0

-13/1
()0/04
)I (0

-3/35
()0/00
)I (0

2/09
()0/01
)I (0

درجه مانایی
آماره آزمون
 LLCدر
سطح

درجه مانایی

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال هستند.

قبل از تبیین نتایج مربوط به برآورد مدل و در قالب جدول ( )4خالصه آماری از
متغیرهای مدل آورده شده است .مالحظه میشود که در این جدول آمار مربوط میانه،
انحراف استاندارد ،ماکزیمم و مینیمم هر کدام از متغیرهای مدل همراه با تعداد
مشاهدات به تفکیک صنایع سنگین و سبک تبیین شده است.
جدول ( :)4خالصه آماری متغیرهای مدل
متغیرها

واحد

مشاهدات

میانه

انحراف
استاندارد

ماکزیمم

مینیمم

همه  15زیربخش صنعتی
K

هزار میلیارد ریال

375

6/9

26/7

251/8

0/158

L

هزار نفر

375

63

55

225

7

E

میلیون بشکه
معادل نفت

375

2/3

19/7

99

0/150

Y

هزار میلیارد ریال

375

53

171

1141

1/4

صنایع سنگین
K

هزار میلیارد ریال

100

21/8

43/5

251/8

0/158

L

هزار نفر

100

80

54

180

15

E

میلیون بشکه

100

36/1

21/7

99

8/3
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معادل نفت
Y

هزار میلیارد ریال

100

123

1141

251

15

صنایع سبک
K

هزار میلیارد ریال

275

5/2

10/1

85

0/162

L

هزار نفر

275

49

54

225

7

E

میلیون بشکه
معادل نفت

275

1/7

3/8

21/4

0/150

Y

هزار میلیارد ریال

275

42

85

420

1/4

منبع :یافتههای تحقیق

برای دستیابی به نتایج ،مدل ( )3برای دوره زمانی ( )1374-1398به تفکیک صنایع
سنگین و سبک مورد برآورد قرار گرفت .جدول ( )5نشاندهنده نتایج مربوط به برآورد
تابع تولید است .همانطور که مالحظه میشود( ،الف) کشش تولیدی عوامل تولید در
دوره  1374-1398هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک مثبت است اما
صرفه های ناشی از مقیاس وجود ندارد یعنی افزایش در بکارگیری عوامل تولید صنایع
در دوره مورد بررسی همراه با افزایش به مراتب کمتر در تولید محصوالت صنایع بوده
است زیرا مجموع کششهای تولیدی عوامل سهگانه تولید کمتر از  1است هر چند که
نتایج نشاندهنده زیان های ناشی از مقیاس در صنایع سنگین و سبک ایران است اما
ضرایب مثبت و معنیدار مربوط به نهادههای نیرویکار ،سرمایه و انرژی نشان میدهند
که این عوامل سهگانه ،دارای تاثیر مثبت بر تولید صنایع (سنگین و سبک) بوده
بطوریکه افزایش نهادهها میتوانند منجر به افزایش تولید صنعتی شوند .بنابراین علیرغم
اینکه افزایش نهادهها منجر به افزایش تولید صنعتی میشوند (که آمارهای رشد
اقتصادی کشور در دوره دوره  1374-1398هم موید همین نکته است) اما افزایش
تولید صنعتی نسبت به افزایش نهادهها به مراتب کمتر است.
جدول ( :)5نتایج تخمین مدل پانل (اثرات ثابت)
متغیرها
C
LnK

صنایع سنگین

صنایع سبک

-1/307
()-7/83

-1/516
()-10/21

0/331
()11/36

0/339
()13/78
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LLnL

0/313
()9/44

0/319
()10/51

LnE

0/231
()7/85

0/128
()3/72

Time

0/0601
()20/35

0/0521
()21/92

تعداد مشاهدات

100

275

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره  tهستند.

(ب) نقش نهاده انرژی در تولید محصوالت صنایع سنگین به مراتب بیشتر از صنایع
سبک است که امری طبیعی و قابل انتظار محسوب میشود زیرا صنایع سنگین نسبت
به صنایع سبک ،از میزان شدت انرژی ،مصرف انرژی و سرمایهبری بیشتری برخوردار
هستند( .ج) با توجه به پارامترهای برآورد شده در قالب جدول ( )5مالحظه میشود که
پارامتر  γدارای مقداری برابر با  -0/402برای صنایع سنگین و  -0/626برای صنایع
سبک است .ارقام برآورد شده برای  γحاکی از وجود فرآیند فراموشی حین کار برای
کارایی انرژی بوده و با توجه به مکانیزم توصیه شده توسط لووینز ( )1986برای
فراموشی حین کار باید اشاره کرد که :مصرف انرژی بیشتر توسط تولیدکنندگان >--
پیچیدگی فناوری و سازمانی افزایش مییابد  >--امکانات یادگیری محدود شده یا
کاهش مییابد  >--بهرهوری انرژی کاهش مییابد .عالوه بر این ،نتایج جدول نشان
میدهند که پیشرفت تکنولوژیکی در صنایع سنگین ( 6/01درصد در سال) نسبت به
صنایع سبک ( 5/21درصد در سال) به مراتب سریعتر است که میتواند مربوط به بیشتر
بودن امکانات یادگیری در بنگاههای صنایع سنگین و یا وجود نیرویکار ماهر با قدرت
یادگیری باال در این صنایع باشد .بنابراین نرخ فراموشی حین کار برای صنایع سنگین
کمتر از صنایع سبک است.
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4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

1.5
1.0
0.5

1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374

0.0

اثر بازگشتی صنایع سبک

اثر بازگشتی صنایع سنگین

نمودار ( :)1اثر بازگشتی به تفکیک صنایع سنگین و سبک در دوره 1374-1398
منبع :یافتههای تحقیق

بر مبنای برآوردهای انجام شده ،اندازه اثر بازگشتی با لحاظ بهبود کارایی درونزا محاسبه
شده و در نمودار ( )1به تفکیک صنایع سنگین و سبک نمایش داده شده است .مالحظه
میشود که اثر بازگشتی صنایع سنگین عددی بزرگتر از صنایع سبک است (دلیل
مربوطه در ادامه آورده شده است) به این معنی که ،عدم تحقق قابل انتظار از
صرفهجویی انرژی (ناشی از بهبود کارایی انرژی) در صنایع سنگین نسبت به صنایع
سبک (به دالیلی از جمله انرژیبر بودن صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک) به مراتب
بیشتر است .مطابق نمودار مالحظه میشود که اثر بازگشتی صنایع سنگین بین  2/4تا
 3/7متغیر بوده اما اثر بازگشتی صنایع سبک بین  1/5تا  2متغیر است .بنابراین وجود
اثر بازگشتی بدین معنی است که بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین و سبک باعث
میشود تا ذخیره انرژی کمتر از حد مورد انتظار محقق شود.
نکته مهم این است که روند اثر بازگشتی بین صنایع سنگین و سبک تقریباً مشابه است.
در توجیه این وضعیت باید اشاره کرد که طبق معادلههای ( )5و ( ،)16عالوه بر
تاثیرگذاری پارامترهای  α، βو  ،γسهم نهاده انرژی از کل نهادههای صنایع ( )SEمتغیری
تاثیرگذار بر اثر بازگشتی طی زمان است و در عین حال مقدار عددی این سهم هم
تابعی از قیمت انرژی و مقدار مصرف انرژی است که قیمت انرژی بین صنایع سبک و
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سنگین خیلی متفاوت نیست اما مقدار مصرف آنها طی زمان متفاوت ولی با روند مشابه
است و همین عامل باعث میشود تا روند اثر بازگشتی صنایع سنگین و سبک طی زمان
تقریباً مشابه هم باشند.
جدول ( :)6متوسط اثر بازگشتی به تفکیک اجزای آن ()1374-1398
اثر بازگشتی

جزء تولیدی

جزء جانشینی

صنایع سنگین

3/127

2/490
()79/6

0/637
()20/4

صنایع سبک

1/711

1/598
()93/4

0/113
()6/6

منبع :یافتههای تحقیق
* اعداد داخل پرانتز بیانگر سهم هر جزء از اثر بازگشتی هستند ()%

جدول ( )6نشان دهنده مقادیر متوسط اثر بازگشتی مربوط به صنایع سنگین و سبک در
دوره مورد بررسی به تفکیک اجراء جانشینی و تولیدی است .به کمک این تفکیک
مالحظه میشود که اثر بازگشتی صنایع سنگین بیشتر از صنایع سبک بوده و دلیل این
رخداد نیز مربوط به این است که صنایع سنگین در فرآیند تولیدی خود به مراتب از
میزان انرژی بری بیشتری برخوردار هستند .جزء تولیدی اثر بازگشتی ناشی از این است
که بهبود کارایی انرژی منجر به کاهش قیمت موثر انرژی و کاهش هزینه نهایی تولید
شده و لذا تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر که منجر به تقاضای انرژی بیشتر میشود،
ترغیب میکند .با توجه به اینکه ،سهم انرژی از هزینههای تولیدی در صنایع سنگین
نسبت به صنایع سبک بیشتر است لذا بهبود کارایی باعث میشود تا قیمت خدمات
انرژی در صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک کاهش بیشتری داشته و لذا هزینه
نهایی در صنایع سنگین نیز به نسبت بیشتر کاهش یافته و در نتیجه اثر تولیدی صنایع
سنگین بیشتر از صنایع سبک خواهد بود.

 -5نتیجهگیری
ایران به عنوان کشوری که از سال  2018به بعد تبدیل به بزرگترین مصرفکننده انرژی
در منطقه خاورمیانه و آفریقا شده ،ضروری است تا تمهیدات جدی برای جلوگیری از
این روند (که عمدتاً ناشی از باال بودن شدت مصرف انرژی در ایران است) ،بکار گیرد.
برای این منظور و با توجه به تخلیه منابع انرژی ،تامین امنیت انرژی و جلوگیری از
کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،ضروری است تا صرفهجویی انرژی (به عنوان یکی از
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راهکارهای کلیدی در این زمینه) در سرلوحه برنامههای کشور جهت نیل به توسعه
پایدار قرار گیرد که برای این منظور ،یکی از مهمترین روشها عبارت از بهبود کارایی
انرژی است.
بهبود کارایی انرژی لزوماً منجر به ذخیره انرژی به میزان مورد انتظار نمیشود زیرا
مفهومی در ادبیات اقتصاد انرژی بنام اثر بازگشتی وجود داشته و این مفهوم بیانگر این
است که بهبود کارایی انرژی باعث میشود تا قیمت موثر خدمات انرژی بواسطه کاهش
مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت ،کاهش یافته و لذا همین امر انگیزه
جدیدی برای افزایش مصرف انرژی و در نتیجه کاسته شدن از ذخیره انتظاری ناشی از
بهبود کارایی انرژی را فرآهم میآورد .در همین زمینه باید اشاره کرد که ممکن است
حتی با بهبود کارایی انرژی ،میزان صرفهجویی در انرژی بخاطر وجود اثر بازگشتی قابل
توجه نباشد و لذا باعث کم برآورد کردن صرفهجویی ناشی از بهبود کارایی شده و
کارگزار ،پژوهشگر و سیاستگذار در ارزیابی اثرات ناشی از بهبود کارایی دچار اشتباه
شود .با توجه به اینکه مصرف انرژی در بخش صنعت ایران طبق آخرین آمار رسمی
منتشره در سال  1397بالغ بر  30درصد از کل مصرف انرژی کشور است ،بنابراین
برآورد اثر بازگشتی بخش صنعت ،امری ضروری بوده و در مقاله حاضر نیز تالش شد تا
اثر بازگشتی این بخش به تفکیک صنایع سنگین و سبک برای دوره زمانی -1398
 1374برآورد شود.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهند که:
❖ کشش تولیدی عوامل تولید هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک
مثبت بوده اما صرفههای ناشی از مقیاس وجود ندارد زیرا مجموع کشش
تولیدی عوامل سهگانه تولید (نیرویکار ،سرمایه و انرژی) کمتر از  1است.
مثبت و معنیدار ضرایب مربوط به نهادههای نیرویکار ،سرمایه و انرژی نشان
میدهند که این عوامل سهگانه ،دارای تاثیر مثبت بر تولید صنایع (سنگین و
سبک) بوده بطوریکه افزایش نهادهها میتوانند منجر به افزایش تولید صنعتی
شوند.
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❖ نقش انرژی در تولید صنایع سنگین به مراتب بیشتر از صنایع سبک است که
امری طبیعی محسوب میشود زیرا صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک ،از
میزان سرمایهبری بیشتری برخوردار هستند.
❖ ارقام برآورد شده برای  γحاکی از وجود فرآیند فراموشی حین کار برای کارایی
انرژی بوده و به این ترتیب قابل توجیه است که :مصرف انرژی بیشتر توسط
تولیدکنندگان  >--پیچیدگی فناوری و سازمانی افزایش مییابد  >--امکانات
یادگیری محدود شده یا کاهش مییابد  >--بهرهوری انرژی کاهش مییابد.
❖ اثر بازگشتی صنایع سنگین عددی بزرگتر از صنایع سبک است بطوریکه اثر
بازگشتی صنایع سنگین در دوره  1374-1398بین  2/4تا  3/7متغیر بوده اما
اثر بازگشتی صنایع سبک در همین دوره زمانی بین  1/5تا  2متغیر است.
مثبت بودن اندازه اثر بازگشتی بیانگر ذخیره انرژی کمتر از حد انتظار ناشی از
بهبود کارایی انرژی است.
❖ متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین در دوره  1374-1398برابر با 3/127
درصد و همین رقم در همین دوره زمانی برای صنایع سبک برابر با 1/711
درصد است .ضمن اینکه سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع
سنگین و هم برای صنایع سبک بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب
برابر با  79/6درصد و  93/4درصد است.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان به سیاستگذاران اقتصادی کشور توصیه کرد که
اوالً در بکارگیری سیاست بهبود کارایی انرژی در صنایع کارخانهای کشور ،به اثر
بازگشتی ناشی از بهبود کارایی توجه کنند زیرا عدم توجه به برآورد اثر بازگشتی بویژه
به تفکیک تکتک صنایع بر حسب کدهای ( ISICکدهای دو رقمی و یا حتی کدهای
سه رقمی و چهار رقمی  )ISICممکن است باعث شود که اگر اثر بازگشتی صنعت
خاصی عدد بزرگی بود آنگاه ،بهبود کارایی انرژی در آن صنعت خاص با استفاده کمتر -
بهینه از منابع همراه باشد .ثانیاً توصیه میشود که بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین
و سبک کشور اجرایی و عملیاتی شود (البته با دقت نظر در مورد توصیه اول) زیرا اندازه
اثر بازگشتی به تفکیک صنایع سنگین و سبک مقادیری پایین و قابل اغماض است .ثالثاً
فارغ از قابل اغماض بودن اندازه اثر بازگشتی که عدد کوچکی است ،با توجه تفکیک اثر
بازگشتی به دو جزء جانشینی و تولیدی از یکسو و با توجه به کوچک بودن جزء

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتم /شماره  /4زمستان 1400

221

جانشینی نسبت به جزء تولیدی از سوی دیگر ،لذا اجرای سیاست بهبود کارایی انرژی
توصیه می شود زیرا اگر بهبود کارایی انرژی به مرحله اجرا درآید آنگاه ،جانشین کردن
نهاده انرژی (توسط صنایع) با سایر نهادهها به مراتب در قیاس با افزایش تولید صنایع
(بواسطه کاهش هزینه نهایی تولید) ،کمتر خواهد بود.
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