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 چکيده

اییرا     هدف این تحقیق، بررسی  املیا اییه  هیداین ه  یدی تتیییراا ریدا ا یر           
بم استفمدی از ر یکیرد تزیییو   بیم تزرهیی بیر       1990-2015هشورهم  ل تخب ط  د ری زلم   

ا  از هشورهم رملا ا گهستم ، آلزم ، هم  اقتصمد     همد  اسن. بدین ل ظور،  زو و زیرسمخن
هیم  هی   اقتصیمد     هیمد       اپن، ترهیو، اربستم ، چین، ایرا    ر سیو بر اسیم  ریمخ   

هم  هی   اقتصیمد    سی وی هیفیین     ا د. گر ی ا ل؛ هشورهمی  هو از رمخ ب د  ردیگر ی
هم  ه   اقتصمد    سی وی  رمخ  از  ظر همد  بمالی  برخوردار د. گر ی د م؛ هشورهمی  هو 

هیم  هی     گیر د. گر ی سیوم؛ هشیورهمی  هیو ریمخ     هیفین  همد  در ردی لتوسط قرار ل 
 قش د لن در اقتصمد پرر ی  اسین.    چ ین همهمد  پمیی   دار د   اقتصمد    س وی هیفین  

  همد    ردا ا ر   در هشیورهم  لیورد بررسی     -هم  ه   اقتصمد تحهیا  ضعین رمخ 
دهد هو هر چو اقتصمدهم آزادتر   از س وی هیفین  هیمد  بیمالتر  برخیوردار بمری د،      شم  ل 

یج حمیا از تزییو تتیییراا ریدا ا یر   بیم      تم چ ین همیمبد. س وی ردا ا ر   همهش ل 
ده د هو در هشورهم  گر ی ا ل )آلزم ، ا گهسیتم     استفمدی از رمخ  ایدی آل فیشر  شم  ل 

 اپن(، املا ایه  هداین ه  دی تتییراا ردا ا ر  ، بهبود همرای  اسن. در لقمبا، هشورهم  
و   چین( رفتیمر ریدا ا یر   لتفیم ت      گر ی د م )ترهیو   اربستم (   گر ی سوم )ایرا ، ر سی

ا وا  اثیر املیب در توضیی      ، بهبود همرای  در لصرف ا ر   بوهم سملدار د. در ترهیو در بیشتر 
بر، اثر هم  ا ر  تتییراا ردا ا ر   بودی، الم در اربستم  تتییراا سمختمر  در جهن فعملین

ر سیو   ایرا ، املا ایه  در توضیی    در د  هشور چ ین همبهبود همرای  را خ ث  هردی اسن. 
ه  یدی اییه     تتییراا ردا ا ر  ، ادم همرای  بودی، الم در هشور چین، بهبود هیمرای  هیداین  

 بمرد.همهش ردا ا ر    سبن بو سمل پمیو ل 
 JEL: Q49 ،Q43 بندي  طبقه
 تزییو  بمز بود  اقتصمد ، ر یکرد  ردا ا ر  ، هیفین  همد ، درجو :هاي کليدي واژه

                                                           
  .  ویس دی لسئول، رزمری تزم *
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 مقدمه -1
لسئهو بهبود همرای  ا ر    اخیر، هم دهو در ا ر   حوزی در لهم ر یدادهم  از یک 

 یژی بم توجو بو افیایش جهم   قیزن ا ر   بودی اسن. لحققم  در پمسخ بو این لسئهو  بو
توا  هزراستم بم افیایش همرای  در لصیرف ا یر     هو آیم لی لم همهش ردا ا ر   را ل 

 ید: ا ل آ  هیو تتیییراا در    ا یم دا سن، د  لوضوع ههید  را لورد بحث قیرار داد هشوره
ازا  هر  احد  دلیا بهبود همرای  در لفهوم همهش لییا  ا ر   لصرف  بو ردا ا ر   بو

دلیا ا تقمل بخشی    تتیییر ترهییب     تولید اسن. د م آ  هو تتییراا در ردا ا ر   بو
هم برا  بررس  ابعمد این لوضیوع   تحهییا هزی  آ ،      . آبمرد ل هم  اقتصمد  فعملین

ا د. در چمرچوب این ر ش، تتییراا ردا ا ر   ها بیو د   ر ش تزییو را پیش همد دادی
رود. ر مسمی  این هو هم  اقتصمد  تزییو ل املا لهم همرای  ا ر     سمختمر فعملین

   هشورهمسین، بیرا    هدام یک از د  املا، هداین ه  دی اییه  تتیییراا ریدا ا یر    
 هیم ضیر را دارد. از سیو  دیگیر، تزربیو      ر  ا ر   د لنهم  بهری  بر ملو هم سیمسن

  هیم  سیمسین هم )سیمختمر   هیفیین( در هیداین    د هو  قش د لندهاقتصمدهم  شم  ل 
  یوع  بیو  بستو توا د تعیین ه  دی بمرد هولدیرین لصرف ا ر    یی تم حد د زیمد  ل 

الزههی  ا یر    ییی در    بیر ریدا ا یر   دارد. آ ا ین بیین       مهیمرا  ییم  همرا ازهکرد، اثر 
در هیمهش     هیفیین  هیمد   اقتصیمد    هیم   زیرسیمخن هم  اخیر خود بر  قش  گیارش

ب مبراین در این ل ملعو بیرا  لشیمرهن بیشیتر،     ؛دارد تأهیدس وی ردا ا ر   هشورهم 
رهم بیم اسیتفمدی از ر یکیرد     قش فمهتورهم  فوق در توضی  تتییراا ردا ا یر   هشیو  

بسیتو  طور خمص، این ل ملعو بو د بمل آ  اسن هیو   بوگیرد. تزییو لورد بررس  قرار ل 
تتییراا ریدا     هم  اقتصمد    هیفین  همد ، املا ایه  هداین ه  دی بو زیرسمخن

هیم  اقتصیمد ا ایین    ا ر   هشورهم در جهن هیمرای  بیودی ییم تتیییر سیمختمر فعملیین      
ا  از د. بیدین ل ظیور،  زو یو   ه ی را از سمیر ل ملعما لتزمیی لی  ، ل ملعو حمضر لشمرهن

هشورهم )رملا ا گهستم ، آلزم ،  اپن، ترهیو، اربستم ، چین، ایرا    ر سیو( بر اسیم   
   هم  ه   اقتصمد     همد  از جزهو تولید  مخمل  له ، درآلد سرا و، درجیو رمخ 

ا د. گر ی ا ل؛ هشیورهمی  هیو از   ب د  ردیهمد  گر یآزاد  اقتصمد    س وی هیفین  
هم  ه   اقتصیمد    سی وی هیفیین  هیمد  بیمالی  برخوردار ید. گیر ی د م؛        رمخ 

هیم  هی   اقتصیمد    سی وی هیفیین  هیمد  در ردی       ریمخ   رظی از  هشورهمی  هو 
ی هم  ه   اقتصیمد    سی و  گیر د. گر ی سوم؛ هشورهمی  هو رمخ لتوسط قرار ل 

  قش د لن در اقتصمد پرر   اسن. چ ین همهیفین  همد  پمیی   دار د   
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بعید ، ادبییما لوضیوع       بخیش  یورا زیر سملم ده  ردی اسن: در بقیو لقملو بو
رو د. در بخش سوم، تحهیه  از   ا زمم ردی در زلی و تحقیق لر ر ل هم پژ هشسپن 

لورد بررس  ارائو خواهد رد. بخش  ضعین اقتصمد     همد    ردا ا ر   هشورهم  
آل فیشیر  چهمرم بو ر ش تحقیق تزیییو ریدا ا یر     لعرفی  ریمخ  تزیییو اییدی       

اختصمص یمفتو اسین. در بخیش پی زم  تیمیج حمییا از ر یکیرد تزیییو بیم تزرهیی بیر           
 گیر    تیزو ب د جزع بو رو د. بخش بعد هم  اقتصمد     همد  ارایو ل  زیرسمخن

 .اسن یمفتو اختصمص لقملو
 

 ادبيات موضوع -2
ا وا  یک اسم  ررد   توسیعو اقتصیمد     ا وا  یک  همدی لهم تولید   بو ا ر   بو

دهد هو اقتصمدهم  یی عت  پیشیرفتو در   هشورهم اهزین دارد. تزربو اقتصمدهم  شم  ل 
ه  ید.  لقمیسو بم اقتصمدهم  س ت  ا ر   هزتر  را بو ازا  هر  احد تولیید لصیرف لی    

هم  اقتصمد     هیمد  هشیورهم    طور هیف   ابستگ  زیمد  بو زیرسمخن ن لوضوع، بوای
هم  اقتصمد     همد  از طریق ابعیمد لتفیم ت  لیورد بررسی       هر یک از زیرسمخن دارد.

هیم  اقتصیمد  ریملا درآلید   سیمختمر       گیر د هو ابعمد لهیم بیرا  زیرسیمخن   قرار ل 
   هم   همد  ریملا ا یدازی   ودی   برا  زیرسمخن  بمز بود  اقتصمد  ب اقتصمد    درجو

هو در ذیا بو  ابستگ  لتقمبا بیین ریدا    بمرد ل ( 1د لن   هیفین د لن ) ظمم تدبیر
 .رودپرداختو ل لصرف ا ر     هر یک از ابعمد لذهور 

 
 درآمد و ساختار اقتصادي -2-1

 ،اقتصیمد  هیم  یحوز دری گسترد سمختمر  تحوالافرای د ررد   توسعو اقتصمد  بم 
هو هزگ  بیر رفتمرهیم  لصیرف    سیمختمر      ،ف م ر    سبک ز دگ  جملعو هزرای اسن

ریو د  گذار بودی   در  تیزو ل زر بو تتییرات  در ریدا ا یر   لی    تأثیرتولید  هشور 
لحققم  اقتصمد ا ر   ااتقمد دار ید هیو راب یو ررید      .(1980، 3؛ لوئین1978، 2)هملد ر

لعکو  اسن. بدین لع ی  هیو در ابتیدا بیم ریر ع       Uیورا    بواقتصمد    ردا ا ر 
هیم     فرای د توسعو اقتصمد    ی عت  رد ، بو سبب گسترش ی میع لیمدر، زیرسیمخن  

یمبد   پین از آ  یع ی  در   بر، لصرف ا ر   افیایش ل هم  اقتصمد  ا ر  دیگر فعملین

                                                           
1. Governance 

2. Kaldor 

3. Lewis 
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هیو اقتصیمد را از  ابسیتگ  بیو     فمز پسمی عت  بو دلیا افیایش ی میع خدلمت    ف م را و 
؛ 2001، 1یمبید )لیدالو   سیولیگو   ه د، ریدا ا یر   هیمهش لی     لواد ا لیو خمرج ل 

(. از سو  دیگر، تحوالا سمختمر   مر  از توسیعو اقتصیمد  در سیبک    2011، 2زیرلم 
بیو ابیمرا دیگیر، بیم     ؛ ا زملید ز دگ  جملعو  یی بو تتییرات  در ردا ا ر   هشیور لی   

مد ، اقتصمد از ر ستمی    هشم رز  لحور  بیو رهر شیی     یی عن   در    توسعو اقتص
 ا   رفیمی لصیرف   آ رد. این تحوالا سبب افییایش ثیر   همین تولیداا خدلمت  ر   ل 

ا  بم تک ولیو   بیمالتر افییایش    آ  تقمضم برا  همالهم  همرخم ود بمل  ه  دگم  ردی   بو
ر لصرف   تولیید، سیمختمر لوجیود  سیرلمیو     یمبد. بو د بمل این تحوالا سمختمر  دل 
اوالا تولید )از جزهیو   بمالتر  ر بهری دارا  سمختمر بو سو  یک ا تقمل تحریکل ظور  بو

توا  گفن هو لراحیا لختهیت توسیعو اقتصیمد  بیو      یمبد. در  تیزو ل ا ر  ( تتییر ل 
 ا زمل د.تتییرات  در ردا ا ر   ل 

 
 اقتصاديي باز بودن  درجه -2-2

ا یوا      بمز بود  اقتصمد   یی بو بم ل ری رد  پدیدی جهم   رد ، درجو زلم  هم
 تیأثیر یک  از اوالا اثرگذار بر ردا ا ر   ل ری ردی اسن. بر اسم  ادبییما لوضیوع،   

  بمز بود  اقتصمد  بر ردا ا ر   لتفم ا بودی   اثر  هیمی  بیو برآی ید اثرهیم       درجو
ه ید هیو بیم    بییم  لی    3ستگ  دارد. در این ر یکرد، اثر لقییم  لقیم ، ترهیب   ف   ب

هیم  اقتصیمد      بمز بود  اقتصمد    در  تیزو گسترش تزمرا، فعملیین  افیایش درجو
، تتیییر  4رود. اثر ترهییب افیایش یمفتو   ب مبراین بو تتییرات  در لصرف ا ر   ل زر ل 

اثر ترهیب بر ردا ا یر   بیو    تأثیردهد. لمهین در ترهیب همالهم  تولید  را  شم  ل 
الگو  تخص  اقتصمدهم   بو ابمرا دیگر بو  وع لیین  سب  بستگ  دارد. براسیم  اثیر   

هیم بیم   یمبید هیو اقتصیمد آ  در بخیش    ترهیب ، لصرف ا ر   یک هشور زلم   همهش ل 
گییر      بمز بود  اقتصمد  بر بهری درجو تأثیربو  5بر  هزتر تخص  دارد. اثر ف   ا ر  

ل د  از تزمرب جهم   در اقتصیمد داخهی     بهری چ ین همهم  ا ر   ا د ز   از تک ولو  
را  خمرجییم   از ییمدگیر     تقهیید  ریم ن تزیمر    ارمری دارد. بدین ترتیب هو آزادسمز 

بیمالتر   ا یر     ر بهیری  بیم  همی ف م ر  پذیرش برا  را داخه   هم ب گمی   ه دل  تقوین

                                                           
1. Medlace and Soligo 

2. Szirmai  
3. Scale Effect  
4. Composition Effect 
5. Technique Effect 
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 همهش لصرف لوجب اقتصمد رد  بمز از  مر  رقمبن  همین در   دهدقرار ل  تأثیر تحن

از سو  دیگر، بیم گسیترش   . (1995، 1)گر سزن   هر گررود ل  لییبم  هشور در ا ر  
آ  گرایش ازیول  بیو سیزن    د بمل  ررد اقتصمد    درآلد سرا و   بو تزمرا   افیایش

هیم   مل توسیعو بیم جیذب تک ولیو      تر در به دلدا هشورهم  در حلحیط زیسن پمک
همی  لم  ید ا یر     پیشرفتو   سمزگمر بم لحیط زیسن در لسیر همهش  ابستگ  بو  همدی

در الیمراا(. البتیو    2014، 3در چیین؛ اسیبیم   هزکیمرا     2009، 2حرهن ه  ید )هیوبهر  
  سیب    ز  ا ر   بیو  ردا بر تزمر  آزادسمز  هو اثر گر ه  دیگر از لحققم  لعتقد د

بسیتگ    از طرییق ییمدراا   ردی لصرف ا ر      ارداا طریق از ردی جوی  ر   یرفوا
 ریدی  لصیرف  ا یر    از بیشیتر   ارداا طرییق  از ردی جوی یرفو دارد. از آ زم هو ا ر  

البتو در  دهد.ل  همهش را ا ر   ردا تزمر  آزادسمز  ب مبراین اسن،  اس و یمدراا بو
 در رقمبین  هیم  ب گیمی ایین هیو    بم  جوداسن،  تر لهم یمدراا هو  قش هوچک اقتصمدهم 

 ا گیییی  بیر ا یر    هم  هزترف م ر   اردات    پیشرفتو بو استفمدی از تزهییاا الزهه  بین

 ا یر    ه  د، الم بو دلیا  ز  بیشتر یمدراا در این اقتصمدهم لزکن اسن ردال  پیدا
 (.2004، 5  د    هزکمرا  -فیشر ؛2006، 4)هولافیایش یمبد 

 
 ي دولت و کيفيت نهادي اندازه -2-3

هیم  هی     ا وا  املیا لهیم اثرگیذار بیر بخیش       ظر ، د لن بو اسم  ادبیما بر
ه ید )لیو     ایفم لی   ا ر   لصرف تتییراا لهز  در اقتصمد  از جزهو بخش ا ر    قش

   لقیرراا    قیوا ین   ضیع  طرییق  از یورا لستقیم بو توا دل  د لن (.2015، 6هزکمرا 
   اقتصیمد   ررید  ا ر  ، ال ین تواز   لیم هم  آ  اجرا  بر  ظمرا     ا ر  هم سیمسن
هیم   هم یمل  دیگیر از  (. یک 2010، 7د )پراین   هزکمرا ه  حمهم زیسن لحیط حفمظن
توا ید  لی   ازهکیرد،   وع بو بستو هو بودی د لن لخمرج ا ر  ، بخش بر د لن گذار تأثیر
 بیو  لتفم ا هم گیر  تیزو اهن ادبیما  ظر ، بمرد. در دارتو  مهمرا یم همرا گذار تأثیر

 در هشیورهم   اییری    اقتصیمد   لکم یسم  هم  یژگ  د لن، هم فعملین   حزم سمختمر

بم فرض ادم اریتتمل هملیا    جیود بیکیمر  در      هم هی یینرود. ل  دادی  سبن لختهت

                                                           
1. Grossman and Kruger  
2. Hubler 
3. Sbia 
4. Cole 
5. Fisher-Vanden et al 
6. Lu et al 
7. Price et al 
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گذار  بو  یر  بهیری، افییایش     بود  حسمسین سرلمیوهم بو دلیا لعتقد هست د  اقتصمد
بیو  ریود؛   درآلید لی   تولیید    افیایش  لوجب   ردبر  ر  بهری دا ا ده لخمرج د لن اثر 
لخمرج د لین   افیایش ه  د هوبیم  ل  1را   اثر در  هم بم ل ری هرد   ابمرا دیگر، آ 

 ،2)آریوئر  یمبید  افیایش لی   ولیددارتو   در  تیزو ت گذارا  بر ا تظمراا سرلمیواثر لثبت  
 ا ر   تولید، ایه  هم  همدی از یک هو  آ زمی  از(. 2004 ،3  هزکمرا  بملداس   ؛1989

 بیرا   امله  لمل  ا بسمط ، سیمسن یک ا وا  بو د لن لخمرج افیایش ب مبراین بمرد، ل 

 .رودل  لحسوب ا ر   افیایش لصرف
 هم  ا ر   ا ر  ، اا م  یمرا و بخش در د لن  گذار سیمسن ابیارهم  از یک  دیگر

   اقعی یرا ریوی، لوجب همهش ینادهد. ل  قرار تأثیر تحن را لصرف ا ر   هو بمرد ل 
هیو   ییمی  لیا ه یمر  در  ا ر  یزنق بود د   بو ابمرت  هم رو ل   ا ر   هم حملا یزنق

  یمم  بیو   اسمسی   لشیکه  وجب بر زل بمرد، دارتو  اقتصمد  هم ب گمی  اسن برا لزکن

  هیمهش    ا یر   یزنای ی ق خصوص، این خواهد رد. در  لصرف ا ر  ر یو  ب یشافیا
 هیمهش  اوالیا  از ا یر    حیوزی  در د لن  گذار سیمسن ا وا    بوپ هم  ا ر  هم  یمرا و

 یژی در هشیورهم    هم  لحققم  اقتصمد  بورود. البتو بررس لحسوب ل  ا ر   لصرف
 توا ید لوجیب  هیم  ا یر   در ییورت  لی     دهد هو حذف یمرا ول  در حمل توسعو  شم 

  رود هو بو د بمل بسترسمز    همهش ردا ا ر  یزو  در  ت  لصرف ا ر  سمز  ی وبه
     وسیمز    تولیید  ف یم ر     ر بهیری  ل ظیور افییایش     ل مسیب بیو  هیم  سیمسن اازمل

 (.2008، 4بمرد ) ی   تزهییاا سمز  ی وبه
زیرب می  هیو   ه   هم در پر  ی گذار سرلمیو از طریق توا  دل هم د لن چ ین هم

آی ید   در  درلی   اجرا لرحهو بو هم زیرسمخن یم ی عن هم  لختهتبخش در یازدطور  بو
 را ا یر    لصیرف  گذار   یسین، سرلمیو بو قمدر خصوی  بخش بر بودی   تیزو سرلمیو

 همالهیم  ازیول      ر   بیر  د لین  گذار سرلمیو ده د. از سو  دیگر،قرار  تأثیر تحن

هم  الزم را برا  ا گییی   تولید، هیی و همهش طریق از توا دل  اقتصمد ، هم  زیرسمخن
 آ ، د بیمل  د هو در  تیزیو افییایش تولیید   بیو     هگذار  بخش خصوی  ایزمد سرلمیو

بیر اسیم     .(2014، 5دارن )گیتمه    هزکیمرا   خواهد در پ  را بیشتر  ا ر   لصرف
ا یر    ییی    حوزی در د لن دخملن ادبیما تئوریک ، ا  ی بر ترهیب لخمرج د لن، لییا 

                                                           
1. Crowding in effect 

2. Aschauer  
3. Baldacci, Hillman & Naoko  

4. Wing 

5. Gitahi et al 
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 تیم    د لین  دهد هو افیایش ا یدازی هم  لحققم  اقتصمد   شم  ل اهزین دارد. بررس 

 بییش از آ  لوجیب   طور  هو افییایش   اقع رود، بو لفید توا دل  خمی  ا آستم و حد

 ا ر   بخش در س گین هم  هیی و هم  ازول  بمگذار سرلمیو بو   ردی  مهمرای  تشدید

 .(2011، 1رود )آفو سو   جملنل  ل ته 
ا یر     ریدا  بیر  لؤثر لهم اوالا از یک   یی هیفین د لن   د لن، ا دازی بر ا  ی

ریود.  اسیتفمدی لی    2خیوب  ریمخ  حکزرا ی    از د لین  هیفین س زش بمرد. برا  ل 
 لیی د  توسیط بم یک جهیم  ،     90 دهیو  ا اخیر  از خوب حکزرا      مظر بوهم سیمسن

اسین هیو    ردی  همدهم ل ری لشمرهن بم توسعو اقتصمد  بو رسید  برا  ر ر  ا وا  بو
 ،5د لین  بخشی   اثیر  ،4سیمسی   ثبما ،3پمسخگوی     ظر اظهمر حق رمخ  رش رملا

 در لززوع، براسیم  بمرد. ل  8فسمد ه ترل   7قم و  حمهزین ،6لقرراا   هیفین قوا ین

ل یمبع   برا  لیدیرین  قدرا آ  در هو اسن ا ریوی خوب جهم  ، حکزرا   بم ک تعریت
 ایین  (. در1999، 9رود )  دل  توسعو یرف در راستم  اجتزما  یک هشور   اقتصمد 

 در د لین  اثر بخش    پمسخگوی  قم و ، حمهزین لم  د لثبن  هم  یژگ قدر  هر تعریت

 بمرید،  هزتیر  خشیو ن    سیمسی   ثبیمت   اضمف ، بی   لقرراا فسمد،   بیشتر جملعو یک

بیو ابیمرا   ؛ خواهد بود ترل مسب اقتصمد  توسعو بو رسید  برا  آ  جملعو در حکزرا  
 اقتصیمد  در را ل مسب  ماطزی یم    ا گییر  سمختمر ایزمد طریق از خوب دیگر، حکزرا  

ه ید  هزیک لی    بیمالتر  اقتصیمد   ررید  بیو  همرآی  بم افیایش رهگذر این از   دادی همهش
 (.2010، 10)همفزن   هزکمرا 

 لوضیوع حییمت    ییک  ا یوا   بو را حکزرا   2009ا ر   در سمل  الزهه بین آ ا ن

هردی اسین. ایین آ ا ین در گییارش      ل ری ا ر    ر بهری هم بر ملو   هم سیمسن برا 
EEGا یر   )  بخش در حکزرا   لوضوع 2010خود در سمل 

 ج بیو لیورد   از سیو را  (11

                                                           
1. Afonso and Jalles 
2. Good Governance 

3. Voice and Accountability  

4. Political Instability and Violence 
5. Government Effectiveness 

6. Regulatory Burden 
7. Rule of Law 

8. Corruption 
9. Wood 

10. Kaufmann et al 

11. Energy Efficiency Governance (EEG) 
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2 همد  ترتیبما ،1سمختمرهم اسن: توا ز دسمز  دادی قرار ل ملعو
3فرآی د هزمه گ    

هر  .
 ا یر    حیوزی  در را حکزرا ی   لفهیوم  هیو  اسین  هیمی  زییربخش  ریملا هیم   آ  از ییک 

 زلی یو  اختیمراا   فراهم سمختن تفویض لفهوم در سمختمرهم توا ز دسمز  گیرد. دربرل 

 قوا ین سو زیر بخش رملا اسن هو ا ر   بخش در ردی تد ین  هم مسنسی اجرا  برا 

 اییه    هیمد ، لحیور   ترتیبیما  بمرید. لی   بودجو ت ظیم   ازهیمت  هم  بر ملو لقراا،  

 الزم، ل یمبع  تألین اجرای ، اوالا رملا هو دهدل  تشکیا را ا ر   بخش در حکزرا  

 هیم  ارتبمط بخیش    الزهه  بین خدلما سهملدارا ، تعهداا ا ر  ، تولیده  دگم   قش

 در  قیش اسمسی    هیو  دهدل   شم  را لوارد  در لززوع،   بمردل  د لت    خصوی 

 هیم   هیم  هزیمه گ   زییربخش  از هو هزمه گ  فرآی د دار د. ا ر    هم سیمسن اجرا 

 بخیش   هیم  سیمسین   تیمیج  گذار تأثیر   هیفین ردی، تشکیا ارزیمب    اهداف د لت ،

 خوب حکزرا   ارتبمط بین لذهور، ل ملب بو توجو بم اسن بدیه  د.ه ل  ل ری را ا ر  

 (.2011   2009، 4گیرد )جوال دز   هزکمرا ل  قرار توجو لورد ا ر   لصرف  
در به دلدا  ضر ر  ابیار  ا وا  بو را خوب حکزرا    یی 5توسعو الزهه بین آ ا ن

 هم  حکزرا ی  لعرف  هردی اسن. در این راستم، لشخصوپمیدار  دستیمب  بو توسعو برا 

 از یع ی   لشمرهن اسن، لب م   د، زیرا حکزرا   خوب برهخوب این الکم  را لیسر ل 

 خم وارهیم،  حتی     هیم  تولیید   همرخم یو  تیم  گرفتیو    ایرد لت  د لت   همدهم  تزمل 

 ا یر    ل یمبع  از لحمفظین  در سیهیم    ا یر    ل مبع درسنلصرف  بو لتعهد بمیسن ل 

   د لین  ازهکیرد  اسن، یع   استوار لفهوم رفمفین بر خوب حکزرا   چ ین همبمر د. 
 از بمیید   هیمی   اهیداف    ا یر    در بخیش  ریدی  اتخمذ  هم سیمسن هزو   ذیربط اوالا

ا  ی بر آ ، بم توجو بو این هو حکزرا   خوب بر هیفین  بمر د. برخوردار همف  رفمفین
دارد، این الر سبب خواهد رد در هشورهمی  هو در بخش ا یر     تأهید لقرراا   قوا ین
 ل ید اسمسی ملو  ظیمم   ییک  از ا یر     ر بهیری  هیم  بر ملو  د،ه ل  قم و گذار  بو اقدام

هم  همی  هو حکزرا   در توضی   مهمرآلد  بر ملو رو د. یک  دیگر از لشخصو برخوردار
هیم    بدین لع   هو لسیئهو سیوار  لزیم   آالی یدی     فسمد اسن. ،ه داقتصمد  بیم  ل 

 چ یین  هیم هیم  هیمرای  ا یر        هم  بخش خصوی  بیرا  تعیعیت بر ملیو   فشمر الب 
هم  ایزمد سوءاستفمدی   تخهیت  هم  رروی خوار  در بد و بر هراس  ادار ، زلی و ا گییی

 هردی تهدید را همر  یلمل  پ ثبما هو طور  دهد، بورا برا  بر ملو همرای  ا ر   رکا ل 

                                                           
1. Enabling Frameworks 
2. Institutional Arrangements  
3. Coordination Mechanisms  
4. Jollands et al  
5. U.S. Agency for International Development 
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؛ 2011، 1هزکیمرا     رود )استفم ول  ا ر   ال ین تألین ا داختن خ ر بو ل زر حت   
 (.2012، 2هزفرا   هزکمرا 

 
 پيشينه تحقيق -3

در ل ملعو خود بیو  قیش د لین در تبییین رفتیمر ریدا        ،(2017) 3      هوا  
  د لن از قبییا  هم سیمسنهو اازمل  دهد ل  د.  تمیج  شم  ا وا ر   ی میع چین پرداخت

سوبسیدهم  لیمل    افییایش قیزین زایمل سی   ل زیر بیو ا تقیمل یی میع در جهین           
املا ایه  هیمهش ریدا ا یر   در یی میع      ،  در  تیزوبودی  هم  همرا  ا ر   فعملین

 بمر د.تولید  چین ل 
 قیو  بو بررسی  رفتیمر ریدا ا یر   در هشیورهم  ل       ،(2014) 4جیز ی   لرهمد 

 بهبودد هو ده ل  د.  تمیج  شم  ا وپرداخت 1970-2010آلریکم  التین ط  د ری زلم   

 اقتصیمد   هیم  فعملین ترهیب در دگرگو     بودی ا ر   ردا املا لهم همهش همرای 

 قیزین  سیرا و،  درآلد چ ین همدر ردا ا ر    شدی اسن. ل زر بو تتییراا لحسوس  
 ررید تولیید  مخیمل  داخهی        طبیعی   ل یمبع  را ن هم،ا ر   ترهیب  فت ،  هم فرا ردی
  د.ا ا ر   در ل  قو لعرف  ردی همرای    ا ر   ردا ه  دی تعییناوالا 

بو ارزیمب  اثر اوالا سیمختمر اقتصیمد ، سیمختمر لصیرف      ،(2013) 5ل    هزکمرا 
رگرسییو     ید.  تیمیج  ا وا ر     پیشرفن ف م ر  بر ردا ا ر   سو ل  قو چین پرداخت

هو اگرچو اوالا لؤثر بر ردا ا ر   در ل مطق لختهیت یکسیم     ی اسنپم ه   شم  داد
  بهبیود آ    بمرید  لی  ین املا تتییراا ردا ا یر    تر لهم یسن، الم تتییراا ف م ر  

 در بهبود همرای  ا ر   خواهد دارن. سیای  بو تأثیر
 بیر  خیوب  حکزرا     د لن   ا دازی تأثیربو بررس   ،(1394رهبمز    هزکمرا  )

 د. ا وپرداخت 2002-2011ط  د ری زلم    ا پک اعو هشورهم  ا ر   در لصرف ردا
 هیو فرضییو   ی اسین داد (  شیم  PSTR تمیج بم استفمدی از رگرسیو  ا تقمل ل یم پم ه  )

   ییک  ردی رد ا ر   لصرف ردا بم خوب حکزرا       د لن ا دازی راب و بود  خ  

  د لن،  ا دازی لتتیرهم  ا ل ر یم در رود.ل  تأیید ا آستم و حد یک ر یز  بم د  لدل
 تأثیر ی عن بخش افی دی ارزش لتتیر   دارلع     ل ف  تأثیر جزعین   خوب حکزرا  

                                                           
1. Stefanov et al 
2. Kemfert et al 
3. Zhang and Huang 
4. Jimenez and Mercado 
5. Li et al 
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 حید  از ابیور  از پین  د م، ر ییم  در دار ید.  ا یر    لصیرف  ریدا  بر دار  لع     لثبن

   دارلع     لثبن تأثیر ی عن بخش افی دی ارزش   د لن   ا دازی ا ، لتتیرهم  آستم و
 .دار د ا ر   لصرف ردا بر دار لع     ل ف  تأثیر ،خوب   حکزرا   جزعین

 لصیرف  تتیییراا  بیر  لؤثر اوالا بو تزییو ،(1394هویچ   هزکمرا  ) پورابمدالهم 

 هیم  از رمخ بم استفمدی  1379-91ایرا  ط  د ری زلم    هم  ی عت زیربخش ا ر  

 هو دهد ل   شم  رمخ  تزییو تحهیا  هم ر ش د. لقمیسو ا وپرداخت 1دیویژیم   السپیرز

 دیویژییم   ریمخ    هیم  ر شدر  ا یر    تتیییراا لصیرف   بیر  لؤثر اوالا تزییو  تمیج

 ریمخ   (  AMDIحسیمب  )  دیویژییم  لییم گین   رمخ ، (LMDIلگمریتز  ) لیم گین

 ا بمقیزم یدی  املیا  هییچ  بید    تزییو را   بودی یکسم  تقریبمً (GFIفیشر ) یمفتو تعزیم

 قمبیا  تفیم ا  حقیقی   لقیمدیر  بم السپیرز رمخ  تزییو  تمیج هو ، درحمل ده دل  ا زمم

 دسین آلیدی   بیو   تمیج چ ین هم رود.ل  بمقیزم دی املا ایزمد بو ل زر   دارد ا ل حظو

 تتییراا ا ر  ، لصرف افیایش ایه  املا لیبور، ر ش چهمر هر در هو اسن آ  از حمه 

 ریدا  اثیر  تتیییراا  ا یر  ،  لصیرف  همهش املا ینتر لهم لقمبا،  ق و در   فعملین اثر
 .اسن دارتو ا ر   لصرف تتییراا در  مچیی  سهم سمختمر  اثر تتییراا   اسن ا ر  

-85بو تزییو رفتمر ردا ا ر   در ایرا  ط  د ری زلیم     ،(1389گه    اررف  )
اثیر  هو  دهد ل  د.  تمیج  شم  ا وبم استفمدی از رمخ  تزییو ایدی آل فیشر پرداخت 1360

سمختمر  ط  د ری لورد بررس  تقریبمً ثمبن بودی   اثر ریدت  ر  ید  ییعود  داریتو     
آ بیر سمختمر اثرتأثیر اسن بودیردت اثرلشمبوهااثرحرهنر  د چ ین هماسن. 
 .بمرد پور  ل  چشمقمبا

 
 نگاهی به وضعيت اقتصادي و نهادي کشورهاي منتخب -4

ا  از هشورهم رملا ا گهستم ، آلزم ،  اپین، ترهییو،   بم توجو بو هدف ل ملعو،  زو و
هم  ه   اقتصیمد     هیمد  از جزهیو    اربستم ، چین، ایرا    ر سیو بر اسم  رمخ 

  آزاد  اقتصیمد    سی وی هیفیین  هیمد       تولید  مخمل  له ، درآلید سیرا و، درجیو   
هیم  هی   اقتصیمد    سی وی     ا د. گر ی ا ل؛ هشورهمی  هو از ریمخ  ب د  ردی گر ی

هیم  هی     ریمخ  از  ظیر  هیفین  همد  بمالی  برخوردار د. گر ی د م؛ هشورهمی  هو 
گیر د. گر ی سیوم؛ هشیورهمی    ط قرار ل اقتصمد    س وی هیفین  همد  در ردی لتوس

 قیش   چ یین  هیم هم  ه   اقتصمد    س وی هیفین  همد  پمیی   دار د   هو رمخ 

                                                           
1. Divisia 
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د لن در اقتصمد پرر   اسن. الزم بو ذهر اسن هو در این بخش، برا  ییرفو جیوی  در   
هم  آزاد  اقتصمد ، هیفین  هیمد    ریدا ا یر   هشیورهم      لقملو،  ضعین رمخ 

 رود.بررس  ارایو ل لورد 
 

 آزادسازي اقتصادي -4-1
هم  ههید  در ارزیمب  توسیعو ییمفتگ  اقتصیمد    آزادسمز  اقتصمد  یک  از رمخ 

ب ید  آزاد    ا تشیمر   رتبیو   زلی یو  در لعتبیر    سمبقو بم لؤسسما هشورهمسن. از جزهو
هیر    آزاد  اقتصیمد  بیرا     . بر اسم  سی زش هیریتج، درجیو   اسن هریتج ،اقتصمد 

 ،بمرد تر  یدیک 100د اد بو  هشور   درجو چو هراسن.  100تم  0هشور، ادد  بین 
  هیریتج،   ب ید  لؤسسیو   دسیتو  ترتیب، بم توجو بیو  . بدین1خواهد دارن آزادتر  اقتصمد

 گیر د:یورا زیر قرار ل  هشورهم در سو دستو هه  بو
بمرید، اقتصیمدهم  آزاد    100تیم   70هم بین  هشورهمی  هو  زری آزاد  اقتصمد آ  -
 دار د.
 بمرد، اقتصمدهم  لتوسط آزاد دار د. 69تم  60بین  هم هشورهمی  هو  زری آ  -
 بمرد، اقتصمدهم  بستو دار د. 59تم  0هم بین  هشورهمی  هو  زری اقتصمد  آ  -

هم  لورد بررسی   هشور    ردا لصرف ا ر   داقتصم آزاد   ضعین ، (1 زودار )
ریود، هشیورهم  ا گهسیتم ،    دهد. هزم  طور هو لشمهدی ل  شم  ل  2015را در سمل 

در ردی  3/73   8/73، 8/75  آزاد  اقتصیمد    بم دارا بود  درجو ترتیب بوآلزم     اپن 
   بیم درجیو   رتییب ت بیو د  هشور اربستم    ترهییو   چ ین هماقتصمدهم  آزاد قرار دار د. 

بمری د. هشیورهم    در ردی اقتصیمدهم  لتوسیط آزاد لی     ،1/62   2/63آزاد  اقتصمد  
در  8/41   1/52، 7/52  آزاد  اقتصیمد    بیم درجیو   ترتییب  بوچین، ر سیو   ایرا   یی 

 گیر د.ردی اقتصمدهم  بستو قرار ل 
 
 
 

                                                           
)اقتصمد همل  بستو(،  49.9تم  0 آزاد  اقتصمد  بین   بر اسم  دستو ب د  ب یمد هریتج، هشورهمی  هو درجو.  1

 )اقتصمد ازدتمً 79.9تم  70 بین )اقتصمد لتوسط آزاد(، 69.9تم  60 بستو(، بین تقریبمً)اقتصمد  59.9تم  50 بین

 )اقتصمد همل  آزاد( دار د. 100تم  80 آزاد(   بین
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 2015کشورهاي منتخب، آزادي اقتصادي و شدت انرژي . 1 نمودار

 ا د.ضرب ردی 100دیتمهم  ردا ا ر   در  *

 IEAهم  هریتج   هم  تحقیق بم استفمدی از دادی ل بع: یمفتو
 

تیوا  دریمفین هیو      آزاد  اقتصمد    ریدا لصیرف ا یر   لی      بم لقمیسو درجو
تیر    ناقتصمدهم  آزادتر  سبن بو اقتصمدهم  بستو بو لراتب از س وی ردا ا ر   پمیی

برابیر   5الی    3 طور  هو تفم ا س وی ردا ا ر   بیین ایین اقتصیمدهم    برخوردار د، بو
 (.1اسن ) زودار 

 
 کيفيت نهادي -4-2

ا وا  لعییمر  هیو بتوا ید بیرا       اقتصمددا م   همدگرا، رمخ  حکزرا   خوب را بو
حکزرا ی   ا ید. ریمخ    استفمدی رود، لعرفی  هیردی  هیفین  همد  رمخ   گیر ا دازی
 اثیر  سیمسی ،  ثبیما  پمسخگوی ،    ظر اظهمر حق رملا رمخ زیر  6 از لیم گین خوب

ریود.  لحمسبو لی   فسمد ه ترل   قم و  حمهزین لقرراا،   هیفین قوا ین د لن، بخش 
ه د تم حد د  س   هیفیین  هیمد  سیمزلم   را    هم  لعرف  ردی هو سع  ل  رمخ 
 )حمهزین قو (  وسم  دار د. 5/2زین ضعیت(   )حمه -5/2ده د، در دال و  شم  ل 

 ضعین حکزرا   خوب   ردا ا ر   هشیورهم  لیورد بررسی  را در     ،(2 زودار )
رود، رمخ  حکزرا ی  خیوب در   دهد. هزم  طور هو لشمهدی ل  شم  ل  2015سمل 

بیو ابیمرا   ؛ بمرید  لی   35/1   52/1، 53/1 ترتییب  بو   اپن  هشورهم  آلزم ، ا گهستم 
رمخ  حکزرا    چ ین همگر، س وی هیفین  همد  در این هشورهم لثبن   بمالسن. دی

اسین هیو  شیم      -43/0   -91/0، -73/0 ترتییب  بیو در هشورهم  ر سیو، ایرا    چین 
دهد س وی هیفین  همد  ل ف  بودی   بسیمر ضیعیت اسین. ای  ی بیر آ ، ریمخ       ل 
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 ایرا  ر سیو چین اربستم  ترهیو  اپن ا گهستم  آلزم 

 ردا ا ر   هیفین  همد  

الم  سبن بو هشورهم  ر سیو،  ،اسن حکزرا   د  هشور ترهیو   اربستم ، اگرچو ل ف 
 ایرا    چین بو لراتب س وی هیفین  همد  بهتر  دار د.

 
 

 
 
 
 

 
 

 2015 . کيفيت نهادي و شدت انرژي کشورهاي منتخب،2نمودار 

 IEAهم  بم ک جهم     هم  تحقیق بم استفمدی از دادی ل بع: یمفتو
 

توا  دریمفن هو هر چیو  بم لقمیسو رمخ  هیفین  همد    ردا لصرف ا ر   ل 
یمبید. الزم بیو    س وی هیفین  همد  اقتصمدهم بمالتر بمرد، ردا لصرف ا ر   همهش ل 

 یژی در اقتصمدهم بم هیفیین  هیمد  بیمال در     ذهر اسن هو اخت ف س وی ردا ا ر   بو
 (.2تر، بسیمر لحسو  اسن ) زودار لقمیسو بم س وی هیفین  همد  پمیین

 
 روش تحقيق -5

 ییژی   ، ضر را توجو بو همرای  ا ر   بیو 1970از  قوع ا لین روک  فت  دهو پن 
در هشورهم  ی عت    استفمدی از ر ش تزیییو بیرا  توضیی  تتیییراا ریدا ا یر  ،       
لوضوع ایه  ل ملعما حوزی ا ر   ردی اسن. در ر ش تزییو رمخ  هو بر پمیو تئور  

   1هیا( بیو د  اثیر سیمختمر     رمخ  ادد  اسن، تتییراا تززع  ردا ا یر   )اثیر   
رود. ل ظور از اثر سمختمر ، تتییر در ردا ا ر    مری  از تتیییر در   تزییو ل  2همرای 

  تقمضیم   جیمی  جمبیو   توسعو ی عت ، هم سیمسنهم  اقتصمد  اسن هو ترهیب فعملین
  ه   اقتصمد  بر آ  لؤثر هست د. اثر همرای  بیو تتیییر   هم سیمسنلصرف ه  دی   اثر 

هیم   دا ا ر    مر  از تتیییر در ریدا خیمل  ا یر   لسیتقا از ترهییب فعملیین       ر

                                                           
1. Structural effect 
2. Efficiency effect 
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اقتصمد  ارمری دارد هو از طریق اواله  چو  پیشرفن تک ولو  ، قیزین ا یر  ، تتیییر    
بیرا  بسیط   گییرد.  قرار لی   تأثیرلدیرین تقمضم  ا ر   تحن  چ ین همهمرای  ا ر     

ییورا زییر تعرییت     رمخ  ردا ا ر   بیو ریمض  تزییو ردا ا ر   ابتدا فرم ضرب  
 :رودل 

(1) 𝑉t =
Et

Yt
= ∑ (

Eit

Yit
) (

Yit

Yt
)i = ∑ IitSiti 

 t ،Ytدر سیمل   iلصرف ا ر   بخیش   t ،Eitها لصرف ا ر   در سمل  Etهو در آ  
 tدر سمل  iلییا  فعملین اقتصمد  )تولید( در بخش  t، Yitتولید  مخمل  داخه  در سمل 

( Iitیورا تمبع  از ردا ا ر   هر بخیش )  ( را بوVtاسن. راب و فوق، ردا ا ر   ها )
 تم یفر د ری ط  ه ید فرض ه د.( تشری  ل Sit  سهم بخش  از ها فعملین اقتصمد  )

تتییر ه د، در این یورا فرم هه  تزییو ضیرب  د    VTبو  V0از  تتییراا لززوع Tد ری 
 رو د:ب د  ل  بو رکا زیر فرلول 1امله 
(2) 

Dtot =
VT

V0
= Dstr. Dint. Drsd 

ابمرا پسزم د اسین هیو    Drsd   بمرد ل  بیم گر ها تتییراا ردا ا ر   Dtotهو 
طور هملیا   ( هو تزییو بوLMDIی  چو  فیشر   دیو یم  لیم گین لگمریتز  )هم ر شدر 

 شم  ده دی اثر سمختمر    تتییر ترهیب  Dstr چ ین همرود، برابر یفر اسن. ا زمم ل 
برا  لحمسیبو لقیدار  اثیراا     .بمرد ل بیم گر اثر بهبود همرای   Dintفعملین اقتصمد    

 رمخ  پمیو بر هه ، د  ر ش قملب هم  لختهف  درسمختمر    همرای ، لحققم  رمخ 

 پمییو  بیر  آل فیشر(ایدی اجورث   - لمررمل سم ، -رپه  پمرو، )رملا السپیرز، 2السپیرز

لگمریتز ( لعرف   لیم گین دیویژیم    حسمب  لیم گین )رملا دیویژیم  3دیویژیم رمخ 
 تزیییو  قمبهیین دلیا  آل فیشر بو  هم  لختهت، رمخ  ایدیا د. در لیم  این رمخ دیهر

برخوردار اسن هو در این ل ملعو لورد  هم ر شهملا از ل هوبین بیشتر   سبن بو سمیر 
پمریو   السیپیرز   استفمدی قرار گرفتو اسن. این رمخ  از لیم گین ه دسی  د  ریمخ    

 رود.لحمسبو ل  1جد ل براسم  ر ابط 
 

 

                                                           
 دلیا بو ازا در الم، دارد  جود اثر  یی د  از بیش بو تزییو الکم  تئور ، جهن از هو اسن یمدآ ر  بو الزم. 1

 (.2006)لوپی،  اسن  گرفتو قرار لورد استفمدی چ دا  لوجود هم لحد دین   پیچیدگ 
2. Laspeyres 
3. Divisia 
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 هاي دو عاملی السپيرز، پاشه و فيشر در تجزیه شدت انرژي. شاخص1جدول 

 فيشر پاشه السپيرز اثر

Lstr (Dstr) سمختمر  =
∑ Si

TIi
0

i

∑ Si
0Ii

0
i

 Pstr =
∑ Si

TIi
T

i

∑ Si
0Ii

T
i

 Fstr = √Lstr . Pstr 

Lint (Dint)همرای   =
∑ Si

0Ii
T

i

∑ Si
0Ii

0
i

 Pint =
∑ Si

TIi
T

i

∑ Si
TIi

0
i

 Fint = √Lint . Pint 

 2003ل بع: ا     لیو، 
 

از  تیر  هوچیک در ر یکرد تزییو بم فرم ضرب ، چ م چو اثر سمختمر  لحمسیبو ریدی   
 تر بیرو احد بمرد، رمخ  ردا ا ر   همهش یمفتو اسن   براکن، اگر لقدار این اثر 

سیمختمر   حقیقین از  احد بمرد، بیم گر آ  اسین هیو ریدا ا یر   افییایش یمفتیو   در       
 چ یین  هیم بر حرهن هردی اسن. هم  ا ر  هم  اقتصمد  بیشتر در جهن فعملین فعملین

از  احد بمرد، این اثر در جهن افیایش ردا ا ر    تر بیرواگر اثر همرای  لحمسبو ردی 
از  احد بمرد  شم  ده دی هیمهش ریدا ا یر   اسین. الزم      تر هوچکازا هردی   اگر 

ا تخمب د ری زلم   در تحهیا  تمیج تزییو اهزین بسییمر  دارد. تزیییو   ذهر اسن هو  بو
توا د بو د  رکا تزییو د  زلم و   سر  زلم   بمرد. ر ش د  زلم و  یمز ردا ا ر   ل 

بو اط اما ت هم د  د ری زلم   دارد   تتییراا ردا ا ر   بین سمل پمیو   سمل لقصید  
رود، الم در ر ش د م بو دلییا در  ظیر   حمسبو ل   لیم   لهم سملبد   در  ظر گرفتن 

تیر  ییورا   ، تحهیا تزییو ردا ا ر   بو ریکا دقییق  هم سملگرفتن اط اما تزمل  
 رود.گیرد هو در این ل ملعو از این ر یکرد برا  تزییو   تحهیا بهری گرفتو ل ل 

 

 نتایج تجربی تجزیه شاخص شدت انرژي کشورهاي منتخب -6
تمیج لربوط بو تزییو رمخ  ردا ا یر   هشیورهم  ل تخیب بیم     در این بخش،  

رود. الزم بو ذهر اسین  آل فیشر   بم ر یکرد سر  زلم   ارایو ل استفمدی از رمخ  ایدی
 در  ظر گرفتو ردی اسن. 1990  سمل پمیو  1990-2015هو د ری زلم   لورد بررس  

 

 لمان و ژاپنتجزیه رفتار شدت انرژي در کشورهاي انگلستان، آ -6-1
( تزییو رفتمر ردا ا ر   هشورهم  ا گهسیتم ، آلزیم      5(   )4(، )3 زودارهم  )

ده د.  شم  ل  1990-2015آل ط  د ری زلم    اپن را بم استفمدی از رمخ  فیشر ایدی
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رود، ر  د ردا ا ر   در ا گهستم  طی  د ری لیورد بررسی      هزم  طور هو لشمهدی ل 
 0.55تقریبیمً بیو    2014طور  هو در سیمل   ( همهش  بودی، بو1990 سبن بو سمل پمیو )
بر اسم   زودار، اثیر سیمختمر  طی      چ ین همرسیدی اسن.  GDPهیهوگرم  فن خمم بو 

بو بعید بیو    2000 یژی از سمل  از  احد بودی   پن از آ  بو تر بیرو 1994-98  هم سمل
بو ابیمرا  ؛ هن هردی اسنهزتر از  احد همهش یمفتو   در جهن همهش ردا ا ر   حر
بر بودی اسن. هم  هم ا ر  دیگر، از این سمل بو بعد، تتییراا سمختمر  در جهن فعملین

بو بعد ر  د همهش  دارد. در لززیوع، تزیییو رفتیمر     2000 یژی از سمل  اثر همرای   یی بو
ردا ا ر   ا گهستم  حمه  از آ  اسن هو دلیا همهش بمال  ریدا ا یر   ا گهسیتم     

هم  هزتر فعملین، بهبود همرای    تتییراا سمختمر  بو سزن 2000 یژی پن از سمل  بو
 د.بمربر ل ا ر  

دهید هیو ر  ید ریدا ا یر   طی  د ری       تزییو رفتمر ردا ا ر   آلزم   شم  لی  
 0.6حید د  بیو   2014طیور  هیو در سیمل     بررس   سبن بو سمل پمیو همهش  بودی، بیو 

ایین هیو آلزیم  اقتصیمد      بیم جود  چ یین  هیم سییدی اسین.   ر GDPهیهوگرم  فن خمم بو 
تتیییراا سیمختمر  در جهین تعیدیا        چ یین  هیم بر  دارد، الم بهبود هیمرای      ا ر  

اتفیمق افتیمدی    2000 یژی پن از سیمل   بر  سبن بو سمل پمیو، بوهم  ا ر  همهش فعملین
ریدا ا یر   از سیمل    اسن. تزییو رفتمر ردا ا ر    اپن  یی بیم گر آ  اسن هو ر  ید  

تقریبیمً بیو    2014طور  هیو در سیمل    بو بعد  سبن بو سمل پمیو همهش  بودی، بو 2000
بو بعید،   2004 یژی از سمل  رسیدی اسن. در  اپن  یی بو GDP فن خمم بو  هوگرمیه 0.8

ه  یدی   هر د  اثر بهبود همرای    تتییراا سمختمر  در جهن همهش ردا ا ر   تقویین 
 ا د.یکدیگر بودی

   توا  گفن هو در هشورهم  ا گهستم ، آلزم     اپن هیو از درجیو  در لززوع، ل 
آزاد  اقتصمد    هیفین  همد  بیمالی  برخوردار ید، د  اثیر بهبیود هیمرای    تتیییراا       

تقوین ه  دی یکیدیگر در جهین هیمهش     ،برهم  هزتر ا ر  سمختمر  در جهن فعملین
اسن هو این  تیزو در ا گهسیتم   سیبن بیو د  هشیور     ردا ا ر   هست د. الزم بو ذهر 

 تر اسن.آلزم     اپن لحسو 



 هاي اقتصادي و نهادي...  تجزیه رفتار شدت انرژي با تأکيد بر زیرساخت  37

 

 . تجزیه رفتار شدت انرژي انگلستان3نمودار 

 هم  تحقیق ل بع: یمفتو

 

 . تجزیه رفتار شدت انرژي آلمان4نمودار 

 هم  تحقیق ل بع: یمفتو

 

 . تجزیه رفتار شدت انرژي ژاپن5نمودار 

 تحقیقهم   ل بع: یمفتو
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 ردا ا ر   اثر سمختمر  اثر همرای 

 تجزیه رفتار شدت انرژي در کشورهاي ترکيه و عربستان -5-2
تزییو رفتمر ردا ا ر   ترهیو   اربسیتم  را بیم اسیتفمدی از     ،(7(   )6 زودارهم  )
ده ید. هزیم  طیور هیو      شیم  لی    1990-2015آل ط  د ری زلم    رمخ  فیشر ایدی

هیو   ،افیایشی  بیودی   1990-96  هیم  سیمل رود، ردا ا ر   در ترهیو ط   لشمهدی ل 
، اثیر  2000-02  هیم  سمل جی بو ،بو بعد 1999سمل  دلیا ایه  آ  ادم همرای  اسن. از

بهبود همرای  ا ر    سیبن بیو    ،بو بعد 2003 یژی از سمل  همرای  ر  د همهش  یمفتو   بو
بیو بعید، حرهین تتیییراا      2004رود. الزم بو ذهر اسن از سیمل  سمل پمیو لشمهدی ل 

ین دالییا بهبیود   تیر  لهمسمختمر   یی در جهن همهش ردا ا ر   بودی اسن. از جزهو 
  ا ر   ترهیو بیم  هم سیمسن  ا ر     ا  بمق هم قیزنردا ا ر   در ترهیو، آزادسمز  

دهید هیو ر  ید ریدا     م  لی  اتحمدیو ار پم اسن. تزییو رفتمر ردا ا ر   اربستم   شی 
ا ر   ط  د ری بررس   سبن بو سمل پمیو افیایش  بودی اسن. اثراا سمختمر    هیمرای   

هزراسیتم بیم یکیدیگر   در جهین افییایش ریدا ا یر   حرهین          2000تم قبا از سمل 
بو بعد هر چ د بهبود همرای  ا ر   در اربستم   سبن بیو سیمل    2004. از سمل ا د یهرد

بر، اثر همهش  ریدا  هم  ا ر  الم تتییراا سمختمر  در جهن فعملین ،افتمدی پمیو اتفمق
ا ر   را خ ث  هردی   در  همین ردا ا ر    سبن بو سمل پمییو افییایش یمفتیو اسین،     

 رسیدی اسن. GDPهیهوگرم  فن خمم بو  1.3حد د  2014طور  هو در سمل  بو
 از  ظرو هشورهم  ترهیو   اربستم  هو توا  گفن هدسن آلدی، ل  بم توجو بو  تمیج بو

  آزاد  اقتصمد    هیفین  همد  در ردی لتوسط قرار دار د، رفتمر ردا ا ر    درجو
، همرای  در لصرف ا ر    جود هم سملطور  هو در ترهیو در بیشتر  بو ،لتفم ت  دار د
 هو در اربستم  ادم همرای  اثر املب اسن. دارد، درحمل 

 

 

 

 

 

 

 . تجزیه رفتار شدت انرژي ترکيه6نمودار 

 هم  تحقیق ل بع: یمفتو
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 . تجزیه رفتار شدت انرژي عربستان7نمودار 

 هم  تحقیق ل بع: یمفتو

 

 تجزیه رفتار شدت انرژي در کشورهاي ایران، چين و روسيه -5-3
تزییو رفتمر ردا ا ر   اییرا ، ر سییو   چیین را بیم      ،(10(   )9(، )8 زودارهم  )

ده ید. هزیم     شم  لی   1990-2015آل ط  د ری زلم   استفمدی از رمخ  فیشر ایدی
رود، ردا ا ر   در ایرا  ط  د ری لورد بررسی   سیبن بیو سیمل      طور هو لشمهدی ل 

اثیر   ینچ ی  هیم افیایش  بیودی اسین.    2009-2011   1999-2003  هم سمل جی بوپمیو 
سمختمر   سبن بو سمل پمیو تتییراا چ دا    دارتو اسن، الم اثر همرای   یی هزراستم بم 

توا  ر  ید افیایشی  ریدا ا یر   در     بو ابمرا دیگر، ل ؛ ردا ا ر   تتییر هردی اسن
د. الزم بیو ذهیر اسین هیو     هیر ایرا   سبن بو سمل پمیو را در ادم همرای  ا ر   جستزو 

، حرهین تتیییراا هیر چ ید هوچیک      1999-2003دلیا ر  د همهش  ردا ا ر   در 
  هیم  سیمل طی    چ یین  هیم سمختمر    همرای  در جهن همهش ردا ا ر   بودی اسن. 

هم در ایرا ، ردا ا ر   هیمهش  هزرای بم اجرا  سیمسن هدفز د  یمرا و ،2011-2009
 2014طور  هو در سیمل   و اسن، بودارتر  د افیایش   د بمریالم  ،ل یز  را تزربو هردی

 رسیدی اسن. GDPهیهوگرم  فن خمم بو  1.38 سبن بو سمل پمیو بو حد د 
دهد هو ر  د ردا ا ر   ط  د ری بررسی   تزییو رفتمر ا ر   ر سیو  یی  شم  ل 

رم  فین  هیهیوگ  0.7حید د   2014طور  هو در سمل   سبن بو سمل پمیو همهش  بودی، بو
رود هو اثر همرای  هر چ د از تر لشمهدی ل رسیدی اسن. در بررس  جیئ  GDPخمم بو 
بو بعد، در جهن همهش ردا ا ر   حرهن هردی اسن، الم هزواری بیمالتر از   1999سمل 

دهد. اگرچو اثر سمختمر  از سمل سمل پمیو قرار دارد   بو ابمرت  ادم همرای  را  شم  ل 
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 اثر سمختمر  اثر همرای  ردا ا ر  

راستم بم ردا ا ر   بودی   بو ابمرت  دلیا ایه  همهش ردا ا یر    بو بعد هز 2005
 بمرد.ر سیو در این د ری تتییراا سمختمر  ل 

تزییو رفتمر ردا ا ر   چین ط  د ری لیورد بررسی  بییم گر آ  اسین هیو ر  ید       
طیور  هیو در    ردا ا ر   چین ط  د ری بررس   سبن بو سمل پمیو همهش  بیودی، بیو  

تیر  رسیدی اسن. بیم بررسی  جیئی     GDPهیهوگرم  فن خمم بو  0.35حد د  2014سمل 
توا  گفن هو بم توجو بو این هو اثر سمختمر  در طول زلیم  تتیییراا لحسوسی  را    ل 

دلییا اثیر    بیو  طیور ازیدی   بیو دهد، ب مبراین ر  د همهش  ردا ا ر   در چین  شم   ز 
ه ید. دلییا اییه  بهبیود     لی  هو هزراستم بم اثر ها )ردا ا ر  ( حرهن  ،همرای  اسن

جیوی      سختگیرا و در جهن یرفوهم سیمسنهمرای  ا ر   در این هشور  مر  از اازمل 
 بمرد.بر   پمک ل هم  هم ا ر  ا ر     استفمدی از ف م ر 
توا  گفن هو هشورهم  ایرا ، ر سیو   چین هو دسن آلدی، ل  بم توجو بو  تمیج بو

مد    هیفین  همد  در ردی پمیین قیرار دار ید، رفتیمر ریدا       آزاد  اقتص درجو از  ظر
طور  هو ردا ا ر   در ایرا  ط  د ری لورد بررس   سبن بیو   بو ،ا ر   لتفم ت  دار د

سمل پمیو افیایش یمفتو   ادم همرای  اثر املب در توضی  این رفتمر اسین. ریدا ا یر      
و بم توجو بیو لشیهود بیود  ایدم     ه ،ر سیو  یی  سبن بو سمل پمیو، ر  د همهش  دارتو

الیم در چیین   ؛ توا  گفن هو دلیا ایه  این ر  د همهش ، اثر سمختمر  اسنهمرای  ل 
بیو   2000 یژی از سمل  هو همهش لحسو  ردا ا ر    سبن بو ر سیو اتفمق افتمدی )بو

 بعد(، اثر همرای  اثر املب در توضی  این رفتمر اسن.
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رفتار شدت انرژي ایران. تجزیه 8نمودار 

 ل بع:  تمیج تحقیق
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 . تجزیه رفتار شدت انرژي روسيه9نمودار 

 ل بع:  تمیج تحقیق
 

 
 . تجزیه رفتار شدت انرژي چين10نمودار 

 ل بع:  تمیج تحقیق

 
 گيري بحث و نتيجه -6

هدف این تحقیق، بررس  املا ایه  هداین ه  دی تتییراا ردا ا یر   اییرا      
بم استفمدی از ر یکرد تزییو   بم تزرهیی   1990-2015هشورهم  ل تخب ط  د ری زلم   

ا  از هشورهم )ریملا  هم  اقتصمد     همد  اسن. بدین ل ظور،  زو و بر  قش زیرسمخن
هیم   ا گهستم ، آلزم ،  اپن، ترهیو، اربستم ، چین، ایرا    ر سیو( بیر اسیم  ریمخ    

هیم   ا د. گیر ی ا ل؛ هشیورهمی  هیو از ریمخ      د  ردیبه   اقتصمد     همد  گر ی
از ه   اقتصمد    س وی هیفین  همد  بمالی  برخوردار د. گیر ی د م؛ هشیورهمی  هیو    

گیر ید.  هم  ه   اقتصمد    س وی هیفین  همد  در ردی لتوسط قرار لی  رمخ  ظر 
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د  پیمیی    هم  ه   اقتصمد    سی وی هیفیین  هیم   گر ی سوم؛ هشورهمی  هو رمخ 
طیور خیمص، ل ملعیو حمضیر بیو       بو قش د لن در اقتصمد پرر   اسن.  چ ین همدار د   

املیا  ریخ   هم  ه   اقتصمد    هیفین  هیمد ،  بستو بو رمخ د بمل آ  اسن هو 
ایه  هداین ه  دی تتییراا ردا ا ر   در گر ی هشیورهم  هزگین در جهین هیمرای      

 هم  اقتصمد اعملینتتییر سمختمر فدر جهن یم  اسن بودی
 همد    ریدا ا یر   در هشیورهم      -هم  ه   اقتصمد تحهیا  ضعین رمخ 

  آزاد  اقتصیمد    سی وی    دهید هیو هشیورهمی  هیو از درجیو      شم  ل  لورد بررس 
آزاد  اقتصیمد      رظی از  هیفین  همد  بمالتر  برخوردار د  سبن بیو هشیورهمی  هیو    

د، بو لراتب سی وی ریدا لصیرف ا یر   هزتیر       تر هست س وی هیفین  همد  پمیین
برابیر   5ال   2طور  هو تفم ا س وی ردا ا ر   بین این د  گر ی از هشورهم  دار د، بو
توا  گفن هو هر چو اقتصمدهم آزادتر   سی وی هیفیین  هیمد     ابمرا دیگر، ل  اسن. بو

لعیما آ ا ین   یمبد. این  تیزیو بیم ل م  بمالتر بمرد، س وی ردا لصرف ا ر   همهش ل 
 الزهه  ا ر   سمزگمر  دارد.بین

آل فیشر  شیم     تمیج حمیا از تزییو تتییراا ردا ا ر   بم استفمدی از رمخ  ایدی
ه  یدی   دهد در هشورهم  گر ی ا ل )آلزم ، ا گهستم     اپین(، املیا اییه  هیداین     ل 

عید، تتیییراا   بیو ب  2000تتییراا ردا ا ر  ، بهبود همرای  بودی اسن. البتیو از سیمل   
بر،  یی اثر بهبود همرای  را تقوین هردی اسین.  هم  هزتر ا ر  سمختمر  در جهن فعملین

در هشورهم  گر ی د م )ترهیو   اربستم (   گر ی سوم )اییرا ، ر سییو   چیین( رفتیمر     
، بهبیود هیمرای  در لصیرف ا یر       هم سملردا ا ر   لتفم ا اسن. در ترهیو در بیشتر 

توا  در هو دلیا ایه  آ  را ل  ،املب در توضی  تتییراا ردا ا ر   بودی ا وا  اثر بو
الیم در اربسیتم     هرد.  لدیرین ا ر   ل  بق بم اتحمدیو ار پم جستزو هم سیمسناازمل 
هم  ا ر   بر، اثر بهبود همرای  را خ ثی  هیردی   در   سمختمر  در جهن فعملین تتییراا

در د  هشور ر سییو   چ ین هم همین ردا ا ر    سبن بو سمل پمیو افیایش یمفتو اسن. 
  ایرا ، املا ایه  توضی  تتییراا ردا ا ر  ، ادم همرای  اسن، الم در هشور چیین،  

بمرد. دلییا  مل پمیو ل بهبود همرای  هداین ه  دی ایه  همهش ردا ا ر    سبن بو س
  سیختگیرا و در جهین   هیم  سیمسین ایه  بهبود همرای  ا ر   در چین  مر  از اازیمل  

 بمرد. بر   پمک ل هم  هم ا ر  یرفو جوی  ا ر     استفمدی از ف م ر 
هم  ه   اقتصیمد     هیمد    دسن آلدی، هر چ د  قش رمخ  بم توجو بو  تمیج بو

 تأییید ر در هداین تتییراا ردا ا ر   در جهن بهبود همرای  ا وا  املا لهم اثرگذا بو
توا ید    لدیرین لصرف ا ر    یی تم حد د زیمد  لی  هم سیمسنردی اسن، الم توجو بو 
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هیم  هی     ریمخ   از  ظیر زیرا تزربو هشورهم  ترهیو   چین هو ؛ تعیین ه  دی بمرد
  هیم  سیمسین هو بم اازیمل  دهد تر  هست د  شم  ل اقتصمد     همد  در س وی پمیین

توا  بو بهبود همرای  در لصرف ا ر     در  تیزو هیمهش  لدیرین ا ر   لستزر  یی ل 
دسین آلیدی پیشی همد     ب مبراین بم تزرهی بر  تیمیج بیو  ؛ لحسو  ردا ا ر   دسن یمفن

  لیدیرین ا یر     هم سیمسنهم بم بهری ل د  از تزمرب هشورهم  لذهور، رود د لن ل 
  هیم  سیمسین بم اازیمل   چ ین هم     دهدر راستم  بهبود همرای  ا ر   اتخمذ لستزر را 

هم  الزم را ل مسب در راستم  آزادسمز  اقتصمد    فشمرهم  رقمبت   مر  از آ ، ا گییی
 جهن دسترس  بو لیین  سب    استفمدی همرا از ل مبع ا ر   فراهم آ ر ید.  هم ب گمیبرا  

این  گذار تأثیر فین  همد    لشمرهن بم  همدهم  لد  ، توا هیبم تقوین در این راستم، 
 افیایش ده د. ا ر   حوزی در را هم سیمسن
 
 منابع
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