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  چكيده

فرايند  در سرمايه و كار مانند هانهاده ساير با همراه كه شودمي محسوب توليد مهم هاينهاده از يكي انرژي

 ،اين بنابر و باشندمي پذيرپايان و بوده فسيلي منشأ داراي انرژي منابع اكثر طرفي، از. باشدمي سهيم توليد

 در جوييصرفه ضرورت و كندمي متمايز توليد هاينهاده ساير از را آن انرژي پذيريپايان اساسي ويژگي

 . سازدمي نمايان آن با را هانهاده ساير كردن شينجان امكان بررسي و انرژي مصرف

 براي لهأمس اين. است اقتصادي تحقيقات در مهم موضوعات از يكي همواره ،صنايع در انرژي تقاضاي تحليل  

 از هانهاده تقاضاي تحليل منظور به تحقيق، اين در. است برخوردار ايويژه اهميت از توسعه حال در كشورهاي

  . شود مشخص نيز ايكارخانه صنايع در سرمايه تعديل سرعت تا شد استفاده سوم نسل يپويا هايمدل

 مدتكوتاه در انرژي هايحامل يارانه حذف كه شد گرفته نتيجه اين دوم، درجه تابعي فرم از استفاده با  

 تأثير اين شدت از بلندمدت در ولي ؛داشت خواهد صنايع در انرژي تقاضاي كاهش جهت در زيادي تأثير

 ايكارخانه صنايع در سرمايه موجودي تعديل سرعت كه دادند نشان نتايج اين، بر عالوه. شد خواهد كاسته

 .باشدمي پايين بسيار ايران

  

  انرژي ايران، ايكارخانه صنايع نهاده، تقاضاي ،سوم نسل پوياي هايمدل: يديگان كلواژ

 

 JEL :L6, L60, Q43 بندي طبقه

                                                                                                                   
، سوخت قرار گرفته ينه سازيشركت به يت ماليكه تحت حما ،ارشد يان نامه كارشناسين مقاله از پايا .∗

 .استخراج شده است

  asharifi@istt.org                                                                               ار دانشگاه اصفهان يستادا .1

  aboozar.shakeri@gmail.com                             يزيرو برنامه يارشد رشته توسعه اقتصاد يكارشناس .2
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  مقدمه -1

 بخش ،جهان كنوني اقتصاد در و است صنعت بخش ،اقتصادي هر مهم بسيار هايبخش از يكي

 از يكي عنوانبه صنعت. شودمي محسوب كشورها اقتصادي توسعه و رشد ركن تريناصلي صنعت

 به نيل و ايران اقتصاد ساختاري تحول در عامل مهمترين عنوان به آن توسعه كه اقتصاد، مهم اركان

  .است برخوردار ويژه اهميت از شودمي محسوب نفت به تكاا بدون اقتصاد

 با و دارد كشورها ريزي برنامه در مهمي بسيار نقش تقاضا مديريت امروز، دنياي در طرفي، از

 مديريت ،شود مي محسوب ما كشور اقتصادي امنيت در تأثيرگذار عوامل از انرژي اينكه به توجه

 حياتي اهميت. باشد برخوردار اقتصادي امنيت تأمين در وانيفرا اهميت از مي تواند انرژي تقاضاي

 كندمي ايجاب بخش اين در كارآمد مديريت اعمال ضرورت همچنين و كشور كالن اقتصاد در انرژي

 است، كشور اقتصاد اساسي اركان از كه صنعت بخش در انرژي، باالخص توليدي، عوامل تقاضاي تا

  .گيرد قرار مطالعه مورد

 است اين گيرد،مي قرار توجه مورد و بوده جذاب بسيار هانهاده تقاضاي تحليل در كه سائليم از يكي

 باشند، مكمل سرمايه و انرژي اگر. مكملي است يا و جانشيني صورت به سرمايه و انرژي بين رابطه كه

 جانشين هادهن دو اين اگر. كنيم استفاده كمتر نهاده دو هر از ،CO2 گاز توليد كاهش جهت در ديبا يم

 با كه مطالعاتي در. بود خواهد سخت و گران بسيار بنگاه براي رقابت صحنه در ماندن باقي باشند،

 هايداده با مطالعات در كه صورتي در اند،بوده مكمل نهاده دو اين شده انجام زماني سري هاي داده

 و مدتكوتاه در روابط كننده منعكس ،زماني سري هايداده. اندبوده جانشين نهاده دو اين تركيبي

  .)Arenverg and Biorner, 2007( دهندمي نشان را بلندمدت اثرات ،تركيبي هاي داده

 كه شودمي باعث سرمايه و انرژي نهادة دو بودن مكمل يا و جانشين اينكه به توجه با بنابراين،

 در متفاوتي نتايج -رژيان قيمت كاهش يا و افزايش بر مبني -اقتصادي سياستگذاران گيريتصميم

 مدلهاي كه آنجا از. نمود تعيين كارآمدي هايمدل و هاروش با را ارتباط اين ديبايم باشد، برداشته

 اين كه نتايجي به نمي توان پس شوند،نمي قائل تفاوتي بلندمدت و مدتكوتاه دورة دو بين ايستا

 دو بين رابطة يافتن زمينة در پويا مدلهاي به توجه ،رو اين از. نمود اتكا ،دهندمي دست به مدلها

 .رسدمي نظر به ضروري امري سرمايه و انرژي نهادة

 از كه مسيري - تعديل مسير كه است اينهاده تقاضاي مدلهاي روي بر پژوهش اين تمركز

 هدف بنابراين،. دهندمي قرار توجه مورد را - باشدمي بلندمدت تعادل سمت به مدتكوتاه تعادل

 در هانهاده ديگر و انرژي تقاضاي تحليل براي نهاده تقاضاي پوياي مدلهاي بردن كار به مطالعه ناي

 در هانهاده جانشيني امكانات بين رابطة تعيين براي مدلها اين تصريح همچنين و ايران صنايع

  .باشدمي بلندمدت و مدتكوتاه
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  هاي پوياي تقاضاي نهادهمدل -2

 تعادلي سطح سمت به آني طور به هانهاده تمامي كه كنندمي فرض منيض طور به ايستا مدلهاي

 رفتار درستي به نمي توانند نهاده تقاضاي ايستاي مدلهاي رو، اين از. شوندمي تعديل شانبلندمدت

 و قيمت همگني( اقتصادي هايمحدوديت پذيرش عدم حقيقت، در. دهند نشان را واقعي اقتصادي

 وجود به باعث دو هر كه كنندمي ايجاد هاييمحدوديت ها،باقيمانده پي در پي همبستگي يا) تقارن

  ).Morena, 2007( شودمي پويايي عدم از هايينشانه آمدن

. آييم فائق باال مشكالت بر بتوانيم كه شدند معرفي هدف اين با نهاده تقاضاي پوياي هايمدل

. شدند معرفي) Nadiri and Rossen, 1969( روزن و نديري توسط دوم و اول نسل پوياي مدلهاي

 بار، اولين براي و كرد معرفي را نهاده تقاضاي پوياي هايمدل سوم نسل) Lucas, 1967( لوكاس

 جديدي مفاهيم 1980 دهة در بويژه اين، از پس. نمود بيان تئوريكي صورت به را فرايند تعديل

  .شد تعريف سوم و دوم نسل نهاده تقاضاي هايمدل براي

 استفاده 1كويك جزئي تعديل از كه هستند ايمعادله تك هايمدل اساساً اول نسل هايمدل

-مدل. است شده حذف هانهاده ديگر با تعامل و محدود هامدل اين در اقتصاد تئوري نقش. كنندمي

 اهبنگ مدتكوتاه تقاضاي العملعكس با را هم به مرتبط هاينهاده تقاضاي ،وضوح به دوم نسل هاي

 ازكه  2تعديل زماني مسير در اقتصادي هاينهاده تأثير در - اقتصاد تئوري نقش اما كند،مي ادغام

 نسل هايمدل ..باشدمي محدود هنوز - است نشده بيان آشكار صورت به بلندمدت به مدتكوتاه

 و مدتانمي مدت،كوتاه قيمتي كشش هاي نتيجه در و شوندمي پويا سازيبهينه شامل صريحاً سوم

-بهره ظرفيت ميزان كه است اين سوم نسل هايمدل عمدة ويژگي. دهندمي دست به را بلندمدت

  .شودمي ايجاد و شده تعريف 3برداري

 

  مروري بر مطالعات پيشين -3

  مطالعات خارجي - 3-1

 از سپ. شدند معرفي تريدوي و گولد لوكاس، مطالعات با 1960 دهة اواخر در سوم نسل پوياي هايمدل

) Berndt, Fuss and Waverman, 1977 & 1980( واورمن و فاس برنت، 1970 دهة اواخر در اين

 در) Berndt, Morrison and Watkins, 1981( واتكينز و موريسون برنت،. ندداد گسترش را مدل اين

 هايدلم از نسل سه هر ،"مقايسه و برآورد: انرژي تقاضاي پوياي هايمدل" عنوان تحت ايمطالعه

                                                                                                                   
1. Koyck partial adjustment 

2. Time path of adjustment 

3. Capacity utilization 
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 نهادة معرفي در سوم نسل پوياي هايمدل بارز ويژگي كه كردند بيان آنها. كردند بررسي را پويا

 نظر در متغير ،بلندمدت در ولي بوده ثابت ،مدتكوتاه در كه اينهاده باشد؛مي نهفته ثابت شبه

 باشد؛مي ثابت بهش عوامل براي تعديل هزينه تابع معرفي ،مدل اين ويژگي ديگر از. شودمي گرفته

 .گرفت نظر در بيروني يا و دروني صورت دو به را آنها مي توان كه

 بين رابطة ،نهاده تقاضاي پوياي مدلهاي از استفاده با ،)Walfridson, 1987( والفريدسون

 درجه هزينه تابع از استفاده با وي. است كرده بررسي را بلندمدت و مدتكوتاه در هانهاده جانشيني

 معني طور به صنايع تمامي براي سرمايه موجودي شدة برآورد تعديل نرخ كه رسيد نتيجه اين به 2

 انرژي قيمت هايشوك كند نسبتاً تعديل دهندةنشان اين و ،)2/0( باشد مي واحد از كمتر داري

. است اندك ،نسبت به هاسوخت و الكتريسيته سرمايه، بين مكملي يا و جانشيني همچنين،. است

 همانند سوخت، هايحامل و كار نيروي براي بويژه برآوردشده، مدتكوتاه توليدي هاي كشش

 .باشندمي بلندمدت

 كره، كشور سه ايكارخانه صنايع توليد ساختار پژوهشي در ،)Lee etal., 1994( همكاران و لي

 و تحليل) سوم نسل پوياي( وابسته هم به نهاده تقاضاي هايمدل از استفاده با را تايوان و ژاپن

 استفاده 1كامل اطالعات با درستنمايي حداكثر روش از ضرايب برآورد براي آنها. اندكرده مقايسه

  : از عبارتند اندآورده دست به كه نتايجي مهمترين. اندكرده

باشد، در حالي كه ضريب تعديل براي موجودي سرمايه در ژاپن بزرگتر از تايوان و كره مي .1

  . ماهر در تايوان بزرگتر از كره و ژاپن است براي نيروي كار

هاي  كشش ،مدت، تنها بازار نيروي كار غيرماهر كشور كرهمدت و حتي در مياندر كوتاه .2

 . توليدي پركششي داشته است

در هر سه كشور، سرمايه و نيروي كار ماهر مكمل و مواد خام و نيروي كار ماهر جانشين  .3

 . يكديگرند

 هم به نهادة تقاضاي هايمدل از استفاده با) Nadiri and Prucha, 1999( پروچا و نديري

. اندپرداخته وريبهره و ثابتشبه و متغير عوامل تقاضاي توليد، ساختار تحليل و بررسي به ،وابسته

  :از بودند عبارت آنها هاييافته از برخي

 . بود 15/0 توسعه و تحقيق سرمايه و 2/0 فيزيكي سرمايه موجودي تعديل ضريب .1

 توليد سطح تغييرات به شدت به خام، مواد و كار نيروي مدت،كوتاه در متغير عوامل .2

مدت ، در كوتاهR&D و سرمايه موجودي ثابت،شبه عوامل توليدي كشش هاي. باشندمي حساس

 .يابندكوچك بوده و در طول زمان افزايش مي

                                                                                                                   
1. Full Information Maximum Likelihood 
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 جانشيني« عنوان تحت ايمطالعه در ،)Arenberg & T Bjorner, 2007( بيورنر و آرنبرگ

 تقاضاي مدلهاي» تابلويي هايداده تحليل: صنعتي هايكارگاه در كار نيروي و سرمايه انرژي، بين

 آنها. اندزده تخمين 2خطي الجيت و 1ترانسلوگ صورت به هزينه توابع تصريح از استفاده با را نهاده

كشش  و زده تخمين ،ثابت اثرات با تابلويي هايداده و مقطعي هايبرش روش دو به را معادالت

 اينكه رغمعلي كه گرفتند نتيجه آنها. اندكرده محاسبه را هانهاده قيمتي و متقاطع جزئي هاي

 تابع حالت از بزرگتر همگي ترانسلوگ تابع حالت در آمده دست به متقاطع و قيمتي كشش هاي

 و بوده محدود هاانرژي ساير و برق هايهنهاد بين جانشيني ،مدل دو هر در ،هستند خطي الجيت

  . هستند مكمل سرمايه با هاانرژي ساير و برق نيز،

  

  داخلي مطالعات -3-2

 در. است نشده انجام ،دهد پوشش را حاضر پژوهش موضوع كه ايمطالعه كشور داخل در كنون، تا

-مي ايران ايكارخانه صنايع در هانهاده تقاضاي توابع برآورد راستاي در كه مطالعه چند به اينجا

  .شودمي اشاره باشد،

 عوامل بلندمدت و مدت كوتاه تقاضاي توابع تخمين« عنوان تحت ايمقاله در ،)1385( حيدري

 هاينهاده براي تقاضا لئونتيف، يافته تعميم هزينة تابع از استفاده با ،»ايران صنعت بخش در توليد

3نامرتبط ظاهر به هايرگرسيون روش به را بلندمدت و مدت كوتاه در توليدي
 .است كرده برآورد 

 دو از هركدام و انرژي نهادة ميان شده، برآورد متقاطع هايكشش به توجه با كه گرفت نتيجه وي

  . دارد وجود محدودي نسبتاٌ جايگزيني امكان ،)سرمايه و كار نيروي( ديگر نهادة

 در انرژي تقاضاي جامع الگوي« وانعن تحت خود دكتراي رسالة در) 1379( فالح رنجبر

. است پرداخته كشور كل نيز و اقتصادي هايبخش تك تك در انرژي تقاضاي بررسي به ،»ايران

 تقاضاي ،اول مرحلة در كه است ايمرحله دو صورت به وي توسط شده كاربرده به نظري الگوي

 ترانسلوگ هزينه تابع از مشتقه تقاضاي تابع يك عنوان به توليد عوامل ديگر كنار در انرژي

 قبيل از ،آن اجزاي روي بر مخارج به انرژي، به مربوط مخارج ،دوم مرحلة در و شده استخراج

  . است شده تفكيك برق و طبيعي گاز نفتي، هايوردهآفر

) 1367-1376( دورة براي صنعت بخش به مربوط فصلي هايداده از مدل تخمين براي وي

 در انرژي هايحامل تقاضاي ناپذيري كشش به ،تحقيق اين از حاصل نتايج. است كرده استفاده

                                                                                                                   
1. Translog  

2. Linear Logit  

3. Seemingly Unrelated of Regression (SUR) 
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 پذيريانعطاف عدم و ساختاري داليل به را آن وي كه دارد داللت كشور اقتصادي مختلف هايبخش

  . است دانسته مرتبط تكنولوژيكي هايچسبندگي و

  

 نهاده تقاضاي سوم نسل پوياي مدلهاي - 4

 هاينهاده براي تعديل هايهزينه معرفي سوم، نسل نهادة اضايتق پوياي هايمدل كليدي ويژگي

 را تعديل هايوقفه بار اولين براي) Eisner and Strotz, 1963( استورتز و ايزنر. باشدمي ثابتشبه

 ثابتشبه هاينهاده وضعيت به را استورتز و ايزنر نتايج) Lucas, 1963( لوكاس. كردند معرفي

 هزينه توابع) Lucas, 1967( لوكاس و) Gould, 1968( گولد ديگر، طرف زا. داد تعميم چندگانه

 نهايت در. كردند تعريف جايگزين، هزينه عنوان به ناخالص، گذاريسرمايه با متناسب را تعديل

 اضافه هزينه تابع به كه قيدي صورت به را تعديل هايهزينه) Treadway, 1969( تريدوي

  . كرد معرفي شوند، مي

) Berndt, Fuss and Waverman, 1977 & 1980( واورمن و فاس برنت، توسط مدلها از سلن اين

- شبه عامل. شوندمي بنديدسته ثابتشبه و متغير عنوان به هانهاده پويا، هايمدل اين در. شد داده توسعه

  .متغير است بلندمدت در و ثابت مدتكوتاه در كه معني اين به ثابت،

 در v = (vj), j=1,…,m متغير عوامل كه است، روبرو عوامل رقابتي بازار با صنعت كه كنيم فرض

)قيمت )jw w= ثابتشبه عوامل و شوندمي خريداري x = (xi), i=1,…,n هايقيمت در( )
i

q q=. 

  :شود مي بيان زير مقعرشبه توليد تابع با t دورة در بنگاه توليدي امكانات

Q (t) = F (v(t), x(t), t)                                                                                          )1 (  

 با توان مي را بنگاه هزينه كردن نيمممي تكنولوژي توليد، و هزينه بين دوگانگي تئوري براساس

  :داد نشان زير صورت به شده نرمال مقيد هزينة تابع

C (t) = ∑
j

jjwv = G (Q(t), w(t), x(t), t)                                                           )2  (  

در آن كه
1w

w
w

j
j =  .باشدمي 1عامل قيمت بوسيلة شده نرمال j عامل قيمت   

  :شوندمي مشتق هزينه تابع از شپارد لم اساس بر اول، نهادة جز به متغير، عوامل براي تقاضا

j

j
w

G
v

∂

∂
=                              j = 2,…,m                                                              )3(  

  :آيدمي دست به زير رابطة از ،نهاده اولين براي تقاضا كه حالي در

                                                                                                                   
1. Normalized restricted cost function  
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∑
= ∂

∂
−=

m

j j

j
w

G
wGv

2

1
                                                                                             )4(  

-شبه عوامل خريد هايهزينه متغير، عوامل هايهزينه مجموع فعلي ارزش ،بنگاه ،بلندمدت در 

  . كندمي نيمممي را تعديل هايهزينه و ثابت

dtXDXutGeXqL iiiiii

rt

iii
)]()]([)()(

.

∑∑∑ ++∫+= −∞

0
00            )5(  

 qi و بهره نرخ r ثابت، شبه نهادة امين -i شدةنرمال فرصت ههزين ui = qi(r +δi) در آن كه

)(.باشندمي ثابت شبه نهادة امين - i شدةنرمال قيمت
.

iXD  ثابت شبه نهاده تعديل هزينه تابع 

 ريمقدا و بوده ثابتشبه نهاده موجودي اوليه ارزش) 5( رابطه راست سمت عبارت اولين. باشدمي

 به توجه با رابطه اين كردن نيمممي. شودنمي وارد سازي فرايند بهينه در ،بنابراين و باشدمي ثابت

مي تواند با تابع هاميلتون بيان شده و پس از اعمال شرايط &iX و متغير كنترل xi وضعيت متغير

  :الزم به صورت رابطه زير تبديل شود

0)()(

.
.

"
.

' =+−−
∂

∂
−

dt

xd
xDxrDu

x

G i
iiiii

i

                                                                )6(  

xi با كه آيد،مي دست به معادالت مجموعه اين حل از ثابتشبه عوامل براي بهينه تقاضاي
* 

 براي تقاضا معادالت اين كه داد نشان ،)Treadway, 1971 & 1974( تريدوي. اندشده مشخص

 به ديفرانسيلي خطي معادالت سيستم يك در بلندمدت تعادل براي ندمي توان ثابتشبه عوامل

  :شوند زده تقريب زير صورت

)( **
.

xxBx −=                                                                                                  )7  (  

Bكه در آن،  
  .باشدمي تعديل ضرايب ماتريس *

  :شودمي تبديل زير صورت به ماتريس اين باشيم، داشته ثابتشبه نهادة يك نهات وقتي  

)
)0(

4
(2/1

2/1

"

2*









+−−==

D

G
rrB KKλ                                                 )8(  

λ باشدمي تنزيل نرخ از كاهنده تابعي كه است تعديل ضريب همان. 

 

  2 جهدر هزينه تابع براساس الگو -1- 4

 است، ثابت ماتريس يك هشين، ماتريس 2 مرتبة جزئي هايمشتق كه است اين 2 درجه تابع مزيت

  .هستند پذيرمشتق صريح طور به عوامل تقاضاي بلندمدت معادالت كه معني اين به

  :است زير صورت به )G(2 درجة شده نرمال مقيد هزينة تابع
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tKtPtQKQK

QPKPPPQKPG

tKT

i

iiTTQQtKKtKQ

i

iiQ

i

tiiK

i j

jiijQtKii

10

22

11

110

2

1

2

1

2

1

−−−

−−

+++++

+++++++=

∑

∑∑∑ ∑∑

ββββββ

βββαααα  )9(      

: يعني دارد، وجود تقارن كه است اين بر فرض همچنين. باشدمي i,j = E, F, L رابطه اين در

jiij ββ = 

  :شوندمي مشتق شپارد لم از استفاده با كار نيروي و انرژي هايحامل ساير الكتريسيته، براي تقاضا

tQKP
P

G
E ETEQtEKjEjE

E

ββββα ++++=
∂

∂
= −∑ 1

                           )10 (  

 از 2درجه تابعي (.)D تعديل هزينة تابع كه كنيممي فرض بلندمدت معادالت تصريح براي

. خالص، گذاريسرمايه

K، است:  
2..

2/1)( KKD KKδ=                                                                              )11(  

  :شودمي بيان صورت اين به) 6( رابطه هزينه، كردن نيمممي شرط به توجه با

0

.
.

=+−−−
dt

Kd
KruG KKKKKKK δδ

                                       )12(  

0 ،مداوم رشد شرايط در و) 9( رابطة از گيريمشتق با كه

.
.

==
dt

Kd
K  براي حل و K

* 

  :داشت خواهيم

)(
1*

KKTKQ

j

jjKK

KK

utQPK ++++−= ∑ βββα
β                                  )13 (  

 اگر حال
.

K با تقريبي صورت به را ∆K = K(t) – K(t-1) به سرمايه انباشت دهيم، نشان 

  :شود بيان زير صورت به فرايند تعديل عنوان

∆K = λ (K*(t) – K(t-1))                                                                                   )14 (
  

  :نمود بيان مي توان صورت اين به را شدهتعديل سرماية سرانجام

K(t) = λ K*(t) + (1-λ) K(t-1)                                                                         )15  (  

 و شد خواهد زده تخمين يانرژ و الكتريسيته تقاضاي معادالت و هزينه تابع با همراه معادله اين

 و بهينه سرمايه موجودي انرژي، هاي حامل الكتريسيته، تقاضاي توابع با همراه هزينه تابع ،بنابراين

 روش به ديبا يم كه دهند مي تشكيل را معادالتي سيستم ،سرمايه موجودي فرايند تعديل

  .شود برآورد نامرتبط ظاهر به هايرگرسيون
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  كشش ها -1-1- 4

 هستند، وابسته سرمايه موجودي به ،متغير عوامل و بوده برزمان سرمايه موجودي تعديل كه اآنج از

. گيرندمي قرار بررسي مورد بلندمدت و مدت ميان مدت،كوتاه زماني دورة سه در كشش ها بنابراين

 عوامل بقيه كشش هاي. آوريممي دست به را انرژي هايحامل به مربوط كشش هاي ،بخش اين در

  .آيندمي دست به مشابه طور به

  

  مدتكوتاه كشش هاي

  :قيمتي كشش هاي

F
PF

F
PF

P

F
FF

KKF

S

F

t

βε =








∂

∂
=

−= 1

                                                         )16(  

  :توليدي كشش هاي

F
PE

F
Q

Q

F
Q FQ

KKF

S

F

t

βε =








∂

∂
=

−= 1

                                                        )17(  

  :فني پيشرفت كشش هاي

F
Ft

F
FT

S

Ft /βε =
∂

∂
=

1
                                                                                 )18(  

  مدتميان كشش هاي

 دست به زير صورت به مدتميان كشش هاي بنابراين. شودمي تعديل λ ضريب با سرمايه موجودي

 :آيندمي

F
P

K

KF

K
P

P

K

K

F
F

FF
F

F

S

FF

M

FF )(
β

λβ
βλεε

2

−=
∂

∂

∂

∂
+=                              )19(  

  

  مدتبلند كشش هاي

 قرارك ي برابر با بلندمدت كشش هاي بنابراين شود،مي كامل سرمايه موجودي تعديل ،بلندمدت در

  .آيندمي دست به مدتميان كشش هاي در λ دادن
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  موريشيما و آلن جانشيني كشش هاي

  آلن جانشيني كشش )الف

 جزئي كشش از استفاده توليد، عوامل بين جانشيني قابليت تفسير براي مناسب راه يك

 يك از ناشي كه را توليد عامل دو نسبت در درصدي تغييرات ،كشش اين. باشدمي آلن جانشيني

 هك دهدمي نشان) Uzawa, 1962( اوزاوا. گيردمي اندازه آنهاست نسبي هايقيمت در تغيير درصد

  :كرد محاسبه زير فرمول از را آلن جانشيني كشش هاي مي توان

C

p

c

p

cCC

CC
AES

ji

Pjxi

ji

ij
ij .

/















∂

∂









∂

∂

∂∂
==                                   )20          (                     

در آن،  كه
i

i
p

c
C

∂

∂
 و =

ji
ij

pp

c
C

∂∂

∂
=

2

  .باشندمي 

 جانشيني رابطه نهاده دو بين كه است اين نشانگر باشد، مثبت كشش اين جبري مقدار اگر

  .باشدمي نهاده دو بين مكملي رابطه نشانگر باشد، منفي اگر و دارد وجود
  

  موريشيما جانشيني كشش )ب

 آلن، جانشيني كشش هاي كه اندكرده بيان) Blackorby and Russell, 1989( راسل و بلكوربي

 و نداده نشان هاهزينه نسبي سهم و يكسان توليد هايمنحني انحناي درجه درباره كافي طالعاتا

 ،موريشيما جانشيني كشش. كرد تلقي 1جانشيني نهايي نرخ عنوان به را آن نمي توان ،بنابراين

 تنسب لگاريتمي مشتق طريق از كه هاستنهاده بين جانشيني درجه گيرياندازه براي ديگري معيار

 اين. آيدمي دست به  هانهاده قيمت نسبت يا جايگزيني نهايي نرخ لگاريتم به نسبت هانهاده

 بيان هزينه نسبي سهم روي را نسبي قيمت در تغيير اثرات و يكسان توليد منحني انحناي كشش،

  :دانكرده بيان زير صورت به را كشش اين ،راسل و بلكوربي و) Chambers, 1988( چمبرز. كندمي

)ln(

)ln(

i

j

j

i

ij

P

P

X

X

MES

∂

∂

=                                                                                      )21(  

 و خودي قيمتي كشش هاي از استفاده با توان مي را موريشيما و آلن جانشيني كشش هردو

  .آورد دست به متقاطع

                                                                                                                   
1. Marginal Rate of Substitution 
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  مدل پارامترهاي تخمين -5

 اختصار به كه زلنر نامرتبط ظاهر به هايزننده تخمين از كه ستا اين راه يك مدل، آوردبر جهت

ZEF
 به هم باز ،شود گرفته ناديده هم معادالت بين قيود اگر حتي. گردد استفاده شود مي ناميده 1

 اخالل اجزاي كواريانس ماتريس كه گفت بايد  معادالت، اخالل اجزاي بين 2همزمان ارتباطل يدل

 اجزاي بين صفر غير همبستگي امكان خود پيشنهادي روش در) 1962(زلنر. است قطري غير

 هاي زننده تخمين كه داشت انتظار توان مي ،بنابراين و است گرفته نظر در را معادالت اخالل

 تك تك براي  OLS تخمين روش كاربرد با مقايسه در را متفاوتي هاي تخمين ZEF سيستمي

  .دهند يم دست به معادالت

 كواريانس ماتريس از مناسبي برآورد آوردن دست به براي ابتدا ZEF زننده تخمين حقيقت در

 اين گرفتن نظر در با سپس. نمايد مي استفاده معادالت كليه OLS هاي تخمين از Ω اخالل اجزاي

 پارامترهاي تخمين براي) GLS( يافته تعميم مربعات حداقل روش از آمده دست به Ω ماتريس

 مي توان ادامه در. كندمي استفاده ،اندشده ادغام هم با مناسب صورت به كه معادالت مجموعه

 و آورد دست به محاسبه شده، GLS هاي تخمين به توجه با را اخالل اجزاي كواريانس ماتريس

  . كرد استفاده زلنر فرايند تخمين تكرار براي آن از مجدداً

 اين. شودمي كوچكتر و كوچك شده زده تخمين Ω و رامترهاپا در ريفرايند تغي اين تكرار با

 بين در تقارن قيود بتوان اگر البته. شود مي ناميده IZEF زلنر كاراي تكراري ،تخميني روش

 به نيز را رامترهااپ از كاراتري هايتخمين مي توان ،داد قرار نظر مدIZEF  تخمين در را معادالت

 به رسيدن تا زلنر تخمين روش كردن تكرار كه اندداده ننشا 3گيلبرت و كمنتا. آورد دست

فرايند  كردن تكرار. دهندمي دست به را پارامترها از نمايي درست حداكثر هايتخمين همگرايي

 در و باشد مي ييدرستنما حداكثر برآوردهاي آوردن دست به براي كارا 4محاسباتي روش يك زلنر

  .است شده استفاده روش اين از نيز پژوهش اين

 

  هاداده -6

 اساس بر كاركن نفر ده از بيش با ايران ايكارخانه صنايع به مربوط اطالعات از پژوهش اين در

ISIC رقمي دو الملليبين كدهاي
 به مربوط اطالعات و آمار اينكه به توجه با. شد استفاده 5

                                                                                                                   
1. Zellner Efficient Function 

2. Contemporaneosly Correlation 

3. Kmenta & Gilbert 

4. Computationally 

5. International Standard of Industries Classification 
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 نمايي تابع روش از هسرماي موجودي آوردن دست به جهت بنابراين نبود، موجود سرمايه موجودي

  .شد استفاده) 1386( انصاري و نژاد زراء توسط شده معرفي

  :از عبارتند تحقيق اين در رفته كار به متغيرهاي ديگر

 بهره نرخ مجموع در سرمايه موجودي حاصلضرب با برابر سرمايه قيمت: سرمايه قيمت -

  .شد گرفته نظر در صنعت هر به مربوط استهالك نرخ و بلندمدت هايسپرده

 بيش با هاي كارگاه در حقوق و مزد با نشاغال تعداد با برابر كار نيروي نهاده :(L) كار نيروي -

 .شد مشخص كاركن نفر ده از

 تعداد بر شاغالن خدمات جبران بابت پرداختي تقسيم از ،كار نيروي قيمت: كار نيروي قيمت -

 .آمد دست به آنها

 صنايع در شده مصرف برق مقدار ،پژوهش اين در استفاده ردمو برق نهاده: (E) الكتريسيته -

  . باشدمي

 هر توسط شده خريداري برق ارزش برق، قيمت آوردن دست به منظوره ب: الكتريسيته قيمت -

  .شد تقسيم) ژول گيگا به( صنعت آن توسط مصرفي برق مقدار به صنعت

 انرژي هايحامل از شده مصرف اديرمق مجموع با برابر نهاده اين مقدار: (F) انرژي نهاده -

 نظر در صنعت هر توسط) كوره نفت و گازوئيل طبيعي، گاز مايع، گاز سفيد، نفت بنزين،( گانه شش

  .شد گرفته

 هايحامل از يك هر مصرفي ارزش انرژي، قيمت آوردن دست به منظوره ب: انرژي قيمت -

 و ،)حامل آن قيمت عنوان به( سيمتق حامل همان از شده مصرف مقدار به صنعت هر در انرژي

 آن مصرفي مقدار با برابر حامل هر وزن. شد گرفته انرژي هايحامل قيمت از وزني متوسط سپس

  .شد گرفته نظر در شده مصرف انرژي مقدار مجموع از حامل

  .شد گرفته نظر در صنعت هر در شده توليد محصوالت ارزش با برابر: (Q) توليد -

 نهاده سه) مقدار در ضرب قيمت( شده مصرف ارزش مجموع با برابر مدتوتاهك در: كل هزينه -

 1ثابتشبه عامل سرمايه ،پژوهش اين در راي؛ زشد گرفته نظر در انرژي و الكتريسيته كار، نيروي

  .شد اضافه مدتكوتاه در هزينه مقدار به سرمايه مصرفي ارزش ،بلندمدت در و باشدمي

 اسالمي جمهوري مركزي بانك ايران، آمار مركز از پژوهش اين در فادهاست مورد اطالعات و آمار

  .شد استخراج 1386 سال انرژي ترازنامه و ايران

                                                                                                                   
 .شودمدت ثابت بوده ولي در بلندمدت متغير در نظر گرفته ميعاملي كه در كوتاه .1
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  نتايج برآورد الگو - 7

 برازش خوبي و الگو دهندگي توضيح قدرت گيرياندازه براي معيار بهترين ،سيستمي برآورد در

 نسبت آزمون از الگو برآورد روش انتخاب رايب لذا. باشدمي درستنمايي لگاريتم از استفاده

  . گردداستفاده مي  1درستنمايي

الگو به صورت اثرات ثابت و سپس به  ديبا يم) LR(براي محاسبه آزمون نسبت درستنمايي 

اگر مقادير حداكثر  .شودبرآورد مي 2با روش حداكثر درستنمايي با اطالعات كامل poolingصورت 

نشان داده شوند، آنگاه آماره آزمون  Luو  Lrدرستنمايي الگوها به ترتيب با  كننده توابع لگاريتم

  : آيدنسبت درستنمايي به صورت زير به دست مي

LR= – 2 (lnLr – lnLu)                                                                                  )22(       

آماره نسبت درستنمايي به صورت مجانبي طبق توزيع كاي دو با درجه آزادي برابر با تفاوت 

  . توزيع شده است poolingدر الگوهاي اثرات ثابت و  ،تعداد پارامترهاي برآورد شده

هاي برآورد الگو به صورت داده(عدم وجود اثرات فردي براي مقاطع  ،فرضيه صفر اين آزمون

اگر آماره آزمون محاسبه شده، از مقادير بحراني جدول با درجه . باشدمي)) pooling(تركيبي 

هاي به صورت دادهد يباالگو  ،بنابراين و شودفرضيه صفر رد مي ،هاي مربوطه بزرگتر باشدآزادي

  .تابلويي برآورد گردد

در . برآورد كرداثرات ثابت و اثرات تصادفي  ،هاي تابلويي را مي توان به دو روشالگوهاي با داده

روش اثرات ثابت، تفاوت بين مقاطع در عرض از مبدأ يا شيب و يا هر دو به طور همزمان نمود پيدا 

  .شود كه هر مقطع در طول زمان داراي يك عرض از مبدأ ثابت استكرده و فرض مي

نسبت درستنمايي بر مبناي سيستم معادالت نامقيد و يا كمتر مقيد شده  ،فرض صفر آزمون

به اين معني است كه برآورد الگوي سيستم معادالت مقيد مناسب تشخيص  ،باشد و اگر رد شوديم

  .داده شده است

نتايج آزمون نسبت درستنمايي جهت انتخاب بين دو الگوي سيستمي را نشان  2و  1جداول 

  .مي دهند

  وييهاي تركيبي و تابلآزمون نسبت درستنمايي به منظور انتخاب بين داده .1جدول 

χ) 21آماره كاي دو با درجه آزادي  (LR)آماره آزمون نسبت درستنمايي 
2
0.05) 

38 6/11 

  محاسبات پژوهش: مأخذ

                                                                                                                   
1. Likelihood Ratio Test  

2. Full Information Maximum Likelihood 
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باشد، فرض صفر مبني بر از مقدار آماره كاي دو بزرگتر مي LRبا توجه به اينكه آماره آزمون 

. هاي تابلويي برآورد گرددادهد با ديبا يالگو م ،بنابراين. شودهاي تركيبي رد مياستفاده از داده

هاي تابلويي به دو صورت اثرات ثابت و اثرات همان طور كه قبال بيان شد، برآورد الگو با داده

باشد، كه به منظور انتخاب بين اين دو روش نيز از آزمون نسبت درستنمايي استفاده تصادفي مي

  .شد

  اثرات ثابت و اثرات تصادفيآزمون نسبت درستنمايي به منظور انتخاب بين  .2جدول 

χ) 21آماره كاي دو با درجه آزادي  (LR)آماره آزمون نسبت درستنمايي 
2
0.05) 

644 6/11 

  محاسبات پژوهش: مأخذ

پيداست فرض صفر مبني بر استفاده از روش اثرات ثابت رد شده و  2همان طور كه از جدول 

  .د الگو به روش اثرات تصادفي برآورد گردديبا يم

  . دهدمي نشان را فوق معادالت سيستم برآورد از حاصل ضرايب 3 ولجد

  

  تصادفي اثرات روش به الگو شده برآورد پارامترهاي .3 جدول

 احتمال t آماره ضرايب پارامتر

 

 احتمال t آماره ضرايب پارامتر

α0      2/126 19/4 000/0 βEF     46/2- 38/0- 7/0 

β0T      92/3 98/0 33/0 βEE     73/39- 43/10- 000/0 

αQ      12/0 71/0 47/0 βFF     62/87- 71/13- 000/0 

αQT     03/0 33/1 18/0 βQQ     0003/0- 77/2- 006/0 

αK      83/0- 73/11- 000/0 βKK     002/0 19/16 000/0 

αKT     03/0- 43/4- 000/0 βKQ     0002/0- 27/3- 001/0 

αF      62/141 74/8 000/0 δKK     04/0 67/5 000/0 

αE      61/107 43/10 000/0 λ* 13/0 00/65 000/0 

βET     5/5 01/6 000/0     

βFT     21/4 09/3 002/0     

βFQ     03/0 8/1 07/0     

βEQ     08/0 53/9 000/0     

βEK     0.03 - 1.36- 0.17     

βFK     0.05 - 2.03 - 0.04     

  پژوهش هاييافته: مأخذ
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 داريمعني از ،معادالت سيستم در ضرايب بقيه پارامتر، 5 بجز كه دهدمي نشان فوق جدول

 با ،بنابراين و بوده دارمعني و مثبت توليد هاينهاده قيمت به مربوط ضرايب. برخوردارند الزم

 تغييرات به مربوط ضريب. ابديمي افزايش توليد هزينه ،توليدي هاينهاده قيمت افزايش

 تكنولوژيكي تغييرات با همراه و زمان طول در كه معني اين به ؛باشدمي مثبت) زمان( تكنولوژيكي

 -0003/0 و 12/0 با برابر ترتيب به توليد دوم و اول توان به مربوط ضرايب. يابدمي افزايش هزينه

 اين و يابدمي افزايش هزينه توليد عاليت هايف گسترش و توليد افزايش با كه معني اين به باشد،مي

 و بوده تعديل هزينه تابع در خالص گذاري سرمايه ضريب KKδ. باشدمي كاهنده حدودي تا افزايش

 هزينه گذاريسرمايه افزايش با كه دهدمي نشان و بوده دار معني ضريب اين. باشدمي 04/0 با برابر

 .يابدمي افزايش تعديل

  .آورد دست به را فني پيشرفت و توليدي و قيمتي شش هايك مي توان حال

 بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه در هانهاده بين متقاطع و خودي قيمتي كشش هاي 4 جدول

 قيمت تغييرات به واكنش در را هانهاده تقاضاي تغييرات قيمتي كشش هاي. دهدمي نشان را

 عالمت ،انتظار مطابق ،زماني دوره سه هر رد خودي قيمتي كشش هاي. دهدمي نشان هانهاده

  .دارند منفي

 هانهاده حساسيت اندكي بلندمدت، سمت به مدت كوتاه از حركت در جدول، اين به توجه با

 بيشترين كار نيروي هانهاده بين در. است يافته افزايش خودشان قيمت تغييرات به نسبت

 واحد نزديك به -55/0 از سرمايه خودي قيمتي كشش. دارد خودش قيمت به نسبت را حساسيت

 قيمت تغييرات به نسبت نهاده يك تقاضاي حساسيت ،متقاطع قيمتي كشش هاي. است رسيده

 نهاده دو آن بودن جانشين نشانگر ،باشد مثبت كشش اين عالمت اگر. دهندمي نشان را ديگر نهاده

  . باشدمي ادهنه دو آن بودن مكمل نشانگر ،باشد منفي اگر و است يكديگر با

حساسيت بيشتري  ،كشش هاي قيمتي متقاطع بلندمدت، سمت به مدت كوتاه از حركت در

هاي انرژي نسبت به تغيير قيمت الكتريسيته افزايش يافته حساسيت تقاضاي حامل. اندپيدا كرده

قرار  موجودي سرمايه به طور كامل تعديل شده و سرمايه جديد در فرايند توليد ،در بلندمدت. است

حساسيت تقاضاي موجودي سرمايه نسبت به قيمت سه نهاده ديگر افزايش  ،بنابراين و گيردمي

  .يابدمي
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 بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه در متقاطع و خودي قيمتي كشش هاي .4 جدول

  F E L K 

 مدتكوتاه

F 

E  

L 

K 

11/1- 

03/0- 

14/1  

 

03/0- 

45/0- 

48/0 

14/1 

48/0 

27/1- 

 

 دتمميان

F 

E  

L 

K 

12/1-  

03/0- 

11/1  

04/0 

03/0- 

45/0- 

46/0  

02/0 

11/1  

46/0  

28/1-  

49/0 

04/0  

02/0  

49/0  

55/0- 

 بلندمدت

F 

E  

L 

K 

13/1-  

04/0-  

9/0  

27/0 

04/0-  

46/0-  

33/0  

17/0 

9/0  

33/0  

31/1-  

6/0 

27/0  

17/0  

6/0  

03/1- 

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
  

 تنها و دهدمي نشان را ها نهاده بين ارتباط ،يقيمت كشش هاي همانند آلن جانشيني كشش  

 براي ديگري معيار موريشيما جانشيني كشش. باشدمي كشش ها اندازه در ،دارد آن با كه تفاوتي

 در تغيير اثرات و يكسان توليد منحني انحناي كه هاستنهاده بين جانشيني درجه گيرياندازه

 تمامي موريشيما جانشيني كشش به توجه با. كندمي بيان هزينه نسبي سهم روي را نسبي قيمت

  .باشند مي جانشين ،زماني دوره سه هر در ها نهاده

 را بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه زماني دوره سه در هانهاده توليدي كشش هاي 5 جدول

 چه توليد تغييرات به نسبت هانهاده تقاضاي كه است اين بيانگر توليدي كشش. دهدمي نشان

  . دارند كنشيوا

 واحد از كوچكتر و مثبت ،انرژي هايحامل ساير و الكتريسيته توليدي كشش ،مدتكوتاه در

 در و نكرده تغييري مدتكوتاه دوره به نسبت هانهاده توليدي كشش هاي ،مدتميان در. باشدمي

 توليدي شكش. اند داشته اندكي تغيير مدتكوتاه به نسبت ها نهاده توليدي كشش هاي بلندمدت

  .باشدمي مدتميان در ،آن مقدار از بيشتر سرمايه، موجودي تعديل دليل به بلندمدت در سرمايه
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  بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه در هانهاده توليدي كشش هاي .5 جدول

 F E L K 

   -19/0 132/0 065/0 مدتكوتاه
  

 02/0 -22/0 132/0 063/0 مدتميان

 16/0 -34/0 13/0 055/0 بلندمدت

  پژوهش هاييافته: مأخذ

  

 و مدتميان مدت،كوتاه زماني هايدوره در را هانهاده فني پيشرفت كشش هاي 6 جدول

 واكنشي چه هانهاده تقاضاي كه است اين بيانگر فني پيشرفت كشش. دهدمي نشان بلندمدت

  .دارند تكنولوژيكي تغييرات به نسبت

 ترحساس و يافته افزايش فني پيشرفت كشش هاي ،بلندمدت سمت به مدت كوتاه از حركت در

 فرايند توليد در جديد سرمايه و شده تعديل كامل طور به سرمايه موجودي كه بلندمدت، در. اند شده

 افزايش مدتميان زماني دوره با مقايسه در كار نيروي و سرمايه فني پيشرفت كشش است، گرفته قرار

 را كار نيروي تقاضاي ولي داده افزايش را سرمايه تقاضاي ،تكنولوژيكي يراتتغي كه طوري به اند،يافته

 تغييرات به نسبت انرژي هايحامل ساير و الكتريسيته تقاضاي حساسيت از كه حالي در ،داده كاهش

 در را سرمايه موجودي تكنولوژيكي تغييرات ،رودمي انتظار كه همان طور. است شده كاسته ،تكنولوژيكي

  .دهدمي قرار تأثير تحت بيشتر ،انرژي هايحامل ساير و الكتريسيته با همقايس

  

 بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه در هانهاده) زمان( فني پيشرفت هايكشش .6 جدول

 F E L K 

  -04/0 09/0 04/0 مدتكوتاه

 02/0 -12/0 05/0 046/0 مدتميان

 13/0 -21/0 046/0 04/0 بلندمدت

  پژوهش هايهيافت: مأخذ

  

 هرگاه. باشدمي مقياس از ناشي هايصرفه براي گيرياندازه يك ،توليد به نسبت هزينه كشش

 بوده اقتصاد هايصرفه عدم از شواهدي باشد، واحد از بزرگتر توليد به نسبت هزينه بلندمدت كشش
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 كشش. تداش خواهد وجود مقياس از ناشي هايصرفه باشد، واحد از كوچكتر كشش اين اگر و

 بيانگر و بوده واحد از كوچكتر كشش اين. باشدمي دارمعني و 13/0 با برابر توليد به نسبت هزينه

  .است ايران ايكارخانه صنايع در مقياس از ناشي هايصرفه وجود

 هاينهاده از استفاده ميزان چنانچه كه است اين دهنده نشان ،مقياس به نسبت ثابت بازدهي

. يابدمي افزايش ميزان همان به آمده دست به محصول مقدار يابد، افزايش شخصيم ميزان به توليد

  . باشدمي فرض اين شدن رد بيانگر ،دو كاي آزمون آماره

  

  انرژي حاملهاي يارانه كردن هدفمند -8

 يك نه ،كشورمان صنعت بخش براي انرژي هاي حامل قيمت آزادسازي و ها يارانه هدفمندكردن

 بخش در ها يارانه هدفمندكردن. آنهاست وري بهره و كارآيي افزايش براي فرصت يك بلكه تهديد

 در استفاده براي انرژي منابع كه،آن اول. است مهم بسيار آن اثر سه اما دارد متعددي آثار ،صنعت

 پذير امكان كه هايي موقعيت در كرد، خواهند تالش صنايع كه معنا اين به شود، مي آزاد توليد بخش

 يا انرژي مصرف در اثرگذار محصوالت براي اينكه، دوم. كنند جويي صرفه انرژي مصرف رد است

 پربازده محصوالت و خدمات براي تقاضا كه معنا اين به. شود مي جا جابه تقاضاها ،بر انرژي محصوالت

 ههزين كاهش راستاي در راهكارهايي يافتن سوم، محور. است مثبت اثر يك ،اين كه يابد مي افزايش

  . است توليد

 شدن ده زيان و توليد هاي هزينه افزايش باعث مي تواند جهت يك از يارانه هدفمندكردن

 قيمت افزايش زيرا باشد فرصت يك مي تواند حال عين در اما شود؛ آنها ورشكستگي يا ها بنگاه

 به ها بنگاه شود مي باعث ها هزينه افزايش و كند مي تحميل بنگاه به را بيشتري هاي هزينه انرژي،

  . ورزند مبادرت وري بهره افزايش براي راهكارهايي يافتن

 هايارانه كردن هدفمند طرح يااجر از پس انرژي هايحامل انواع قيمت كه كنيممي فرض حال

 با برابر   ،برق براي و فارس خليج بازار در نفتي هايفرآورده فوب قيمت با برابر ها،قيمت آزادسازي و

 و فارس خليج بازار قيمت نسبت ديبا يم بنابراين و بگيرد قرار صنعت بخش در آن شده تمام هزينه

 در را حاصل عدد و پيداكرده انرژي هايحامل يارانه مشمول هايقيمت به را برق شده تمام هزينه

 الي 1374 هايسال طي انرژي هايحامل واقعي قيمت به تا كنيم ضرب يارانه مشمول هايقيمت

 به متوسط طور به برق و انرژي هاي حامل واقعي قيمت كه داد نشان محاسبات. يمبرس 1386

 پس نفتي هايفرآورده قيمت شاخص يعني. آنهاست يارانه مشمول قيمتهاي برابر 4/1 و 2/6 ترتيب

 ،ترتيب همين به و باشدمي قيمتها شدن واقعي از قبل آن قيمت برابر 2/6 قيمتها شدن واقعي از

  .است آن يارانه مشمول قيمت برابر 4/1 واقعي متقي برق براي
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 يارانه حذف حالت در قبل، بخش در شده برآورد الگوي شده، ارائه توضيحات به توجه با حال

 هايارانه حذف حالت در الگو برآورد از آمده دست به نتايج ادامه، در. شودمي برآورد انرژي هايحامل

  . شودمي مقايسه ،است گرفته تعلق يارانه انرژي هايحامل به كه حالتي با و شده بيان

 ضريب( يابدمي افزايش سرمايه موجودي تعديل ضريب ،انرژي هايحامل قيمت افزايش با

 سرمايه موجودي تعديل سرعت افزايش داليل از يكي). است يافته افزايش 17/0 به 13/0 از تعديل

 و يابد،مي كاهش آنها تقاضاي ،الكتريسيته و انرژي هايحامل هايقيمت افزايش با كه است اين

 سطح كاهش جبران جهت. يابدمي كاهش توليد سطح ،نهاده دو اين تقاضاي كاهش پي در بالطبع

  .گيردمي قرار توليد جريان در و شده تعديل سرمايه موجودي توليد،

 تپيشرف كشش و توليدي كشش متقاطع، و خودي قيمتي كشش هاي تفسير و بررسي به حال

  . شودمي پرداخته انرژي هايحامل قيمت افزايش حالت در توليد هاينهاده فني

 و مدتميان مدت،كوتاه در را توليد هاينهاده متقاطع و خودي قيمتي كشش هاي 7 جدول

 ،انتظار مطابق. دهدمي نشان الكتريسته و انرژي هايحامل قيمتهاي افزايش حالت در بلندمدت

 دست به نتايج به توجه با. دارند منفي عالمت زماني دوره سه هر در خودي قيمتي كشش هاي

 يعني. برخوردارند كمتري حساسيت از حالت اين در متقاطع و خودي قيمتي كشش هاي آمده،

 آنها قيمت تغيير تأثير تحت كمتر الكتريسيته و انرژي هايحامل تقاضاي قيمتها، افزايش از پس

  . گيرندمي قرار

 مكمل انرژي هايحامل ساير و الكتريسيته نهاده دو متقاطع، قيمتي كشش هاي به توجه با

 الكتريسيته تقاضاي گفت مي توان. است برقرار جانشيني ارتباط هانهاده باقي بين و هستند يكديگر

 رابطه بلندمدت در سرمايه موجودي. برعكس و يابدمي كاهش انرژي هايحامل قيمت افزايش با

 هايحامل ساير و الكتريسيته قيمت افزايش كه دهدمي نشان اين. دارد ديگر نهاده سه با جانشيني

  .شودمي ايران ايكارخانه صنايع در اندوز انرژي هايتكنولوژي از استفاده به منجر انرژي
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 الكتريسته و انرژي هايحامل يارانه حذف حالت در متقاطع و خودي قيمتي كشش هاي .7 جدول

K L E F   
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 بلندمدت

  پژوهش هاييافته: مأخذ

  

 هايحامل و الكتريسيته هاييارانه حذف حالت در را هانهاده توليدي كشش هاي 8 جدول

 تقاضاي افزايش به منجر توليد افزايش كه دهندمي نشان جدول اين نتايج. دهدمي نشان انرژي

 تقاضاي حساسيت. شودمي سرمايه موجودي و انرژي هايحامل ساير ريسيته،الكت هاينهاده

 يارانه انرژي هايحامل به كه حالتي با مقايسه در حالت، اين در توليد به نسبت انرژي هاي حامل

 هايحامل تقاضاي افزايش اندكي به منجر توليد افزايش يعني. است يافته كاهش گرفته، تعلق

 تقاضاي كاهش بر زيادي تأثير نهاده اين قيمت افزايش كه چرا شود؛مي رانكا صنعت توسط انرژي

 در آن مقدار از بيشتر برابر چندين بلندمدت در سرمايه موجودي توليدي كشش. است گذاشته آن

 در سرمايه موجودي بيشتر چه هر تقاضاي به منجر توليد افزايش يعني ؛باشدمي مدتميان

  .شد خواهد بلندمدت
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 الكتريسيته و انرژي هايحامل يارانه حذف حالت در توليدي كشش هاي .8 جدول

 F E L K 

  -17/0 134/0 037/0 مدتكوتاه

 03/0 -19/0 134/0 037/0 مدتميان

 15/0 -32/0 133/0 033/0 بلندمدت

  پژوهش هاييافته: مأخذ
  

 الكتريسيته و نرژيا هايحامل يارانه حذف حالت در) زمان( فني پيشرفت كشش هاي 9 جدول

 موجودي و انرژي هايحامل الكتريسيته، نهاده سه فني پيشرفت كشش هاي. دهدمي نشان را

 با و زمان طول در يعني ؛باشدمي منفي ،كار نيروي فني پيشرفت كشش و بوده مثبت ،سرمايه

. يابدمي شافزاي ديگر نهاده سه تقاضاي و يافته كاهش كار نيروي تقاضاي ،تكنولوژيكي تغييرات

 ،الكتريسيته و انرژي هايحامل به كه حالتي به نسبت حالت، اين در فني پيشرفت كشش هاي

 قيمت افزايش كه كرد بيان اينگونه مي توان نيز اينجا در. باشندمي كوچكتر گرفت،مي تعلق يارانه

 تقاضاي افزايش به منجر تكنولوژيكي تغييرات كه شودمي اين از مانع انرژي هايحامل و الكتريسيته

  .شود زياد مقدار به نهاده دو اين

  

 و انرژي هايحامل يارانه حذف حالت در) زمان( فني پيشرفت كشش هاي .9 جدول

 الكتريسيته

 F E L K 

  04/0 -07/0 031/0 مدتكوتاه

 02/0 -09/0 04/0 031/0 مدتميان

 12/0 -19/0 04/0 028/0 بلندمدت

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  

 از ناشي هايصرفه براي گيرياندازه يك ،توليد به نسبت هزينه كشش شد، بيان كه همان طور

 اين. باشدمي دارمعني و 26/0 با برابر توليد به نسبت هزينه كشش ،حالت اين در. باشدمي مقياس

. است ايران ايكارخانه صنايع در مقياس از ناشي هايصرفه وجود بيانگر و واحد از كوچكتر ،كشش
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 ،الكتريسيته و انرژي هايحامل به كه حالتي به نسبت حالت، اين در توليد به نسبت هزينه كشش

 هزينه، افزايش به منجر توليد افزايش حالت، اين در يعني ؛باشدمي بيشتر گرفت،مي تعلق يارانه

 منجر انرژي ايهحامل و الكتريسيته قيمت افزايش رايز ؛شودمي يارانه، گرفتن تعلق حالت از بيش

  .است شده صنايع كل هزينه در نهاده دو اين) هزينه سهم( مخارج افزايش به

  

  گيري نتيجه -9

 ،انرژي هاي حامل قيمت افزايش با ايران، ايكارخانه صنايع در سرمايه موجودي تعديل ضريب -1

  .يابد مي افزايش اندكي

 ؛شوند مي كوچكتر ،انرژي هاي حامل قيمت افزايش با متقاطع و خودي قيمتي هاي كشش -2

 زيادي حساسيت ديگر آنها متيق به نسبت انرژي هاي حامل تقاضاي قيمتها، افزايش از پس يعني

  .دهند نمي نشان

 حالت از كوچكتر ،قيمتها افزايش حالت در ها نهاده فني پيشرفت و توليدي كشش هاي -3

 تغييرات و توليد افزايش كه معني اين به ؛باشد مي انرژي هاي حامل به يارانه گرفتن تعلق

  .شد نخواهد انرژي هاي حامل تقاضاي افزايش باعث تكنولوژيكي

 به نسبت ثابت بازدهي ،ايران ايكارخانه صنايع در كه داد نشان راستنمايي نسبت آزمون -4

 توليد، واحد يك افزايش با توليد، به نسبت هزينه كشش اندازه به توجه با. ندارد وجود مقياس

 بازدهي ،ايران ايكارخانه صنايع در ،بنابراين و يابدمي افزايش واحد يك از بيش ميزان به هزينه

  .دارد وجود مقياس به نسبت كاهنده

  

  پيشنهادات - 10

 جايگزيني امكان ها،نهاده ديگر و انرژي نهادة ميان كه دهندمي نشان ه،شد برآورد متقاطع هايكشش

 هايهزينه افزايش سبب ها،نهاده از كدام هر قيمت در افزايش بنابراين، و دارد وجود محدودي نسبتاً

 انرژي، نهادة مصرف با ارتباط در موضوع اين. شودمي ايران صنايع در بلندمدت و مدتكوتاه توليد

 بهبود جمله از غيرقيمتي، هايسياست و ابزارها توسط نهاده اين جوئيصرفه براي تالش ضرورت بيانگر

 شدن هدفمند همچنين،. است صنعت بخش در انرژي مميزي و انرژي كنندة مصرف جهيزاتت كيفيت

  .شد خواهد اندوز انرژي هايتكنولوژي از استفاده سمت به صنايع حركت باعث انرژي هايحامل يارانه

 نهاده دو جانشيني به راي كه موريشيما، جانشيني كشش از آمده دست به نتايج به توجه با

 آن تقاضاي كاهش سبب انرژي هايحامل قيمت افزايش دارد، يكديگر با سرمايه و نرژيا هايحامل

 قيمت تدريجي افزايش با شرايطي، چنين در. يابدمي افزايش سرمايه تقاضاي ،طرفي از و شده
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 را انرژي منابع و كرده جلوگيري انرژي هايحامل رويهبي مصرف از مي توان ،اوالً انرژي، هايحامل

 از مي توانند صنايع ،ثانياً. داد كاهش را صنايع توسط آالينده گازهاي توليد همچنين و مودن حفظ

 در را جوييصرفه بيشترين و داشته بااليي كيفيت كه كنند استفاده هاييتكنولوژي و تجهيزات

  .دارند انرژي مصرف

 صورت يشتريب توجه سرمايه موجودي تعديل به ايكارخانه صنايع در اينكه ديگر پيشنهاد

 تعديل ضريب رايز ؛گيرد قرار توجه مورد آنها جايگزيني تجهيزات، شدن مستهلك با و گيرد

 يافته توسعه كشورهاي صنايع در تعديل ضريب از كمتر ،)13/0( ايران صنايع در سرمايه موجودي

  .شدبامي) 3/0( جنوبي كره و) 4/0( تايوان ،)5/0( ژاپن ،)3/0( كانادا و مريكاآ جمله از
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