تفسیک میگهدند( .امامی می دی)3133 ،

بهرهوريانرژي 

Energy Productivity

کارایی انهیی در ب رشمرای م تیرا اقتصرادی کشرور
ازجکیرر صررز ت ،کشرراورزی و خرردمات برر میررزان قابررل

در سطح کالن ،شاخص بهره وری انرهیی ،کسرش شراخص

مالحظ ر ای وررایین مرریباشررد .وررایین بررودن قیکررت انررهیی،

شدت انهیی میباشد و از تقسیم تولید ناخرالص داخیری بر

مصهفکززد ب شمای اقتصادی را تشویق مینکایرد کر در

مصهف نهایی انهیی حاصل می شود (خاکسرار و مکسراران،

تصکیمگیهی مای خرود برهای مسر ی ت یرین تقاضرای بهیزر

.)3131

انهیی زردان امکیتری قایرل ن اشرد (خیهالهری و مکسراران،

شدت انهیی شاخصی است کر نسر ت مصرهف نهرایی

.)3131

انهیی (کهض انهیی اولی ) ب تولید ناخالص داخیی را نشان
می دمد و بیانگه آن است کر برهای تولیرد مقردار م یزری از

كتابشناسي 


کاالما و خدمات (بهحسب واحرد ورو ) ر مقردار انرهیی

امامی می دی ،کیی .اصو انداز گیهی کارایی و بهه وری .تههان :مؤسسر

ب کار رفت است (خاکسار و مکساران.)3131 ،

مطال ات و وژومشمای بازرگانی.3133 ،

در کزار بهه وری انهیی ،مفهوم کارایی مطهح میشود ک
مفهومی کیی و فهاگیه و دارای جوانب مت ددی است و میچ

خیهالهی ،بهزام ،سکان خاکسار آستان ؛ کرامهان نیسری اسرسویی .بهرسری
شاخص شدت و بهه وری انهیی در جهان .سازمان میری بهره وری
ایهان ،تههان .دیما .3131

شاخص ککی مزحصهب فهدی وجود ندارد ک بر طرور کامرل

خاکسار آستان  ،سکان  ،خیهالهی ،بهزام و نیسی اسسویی ،کامهان .،بهرسری

تکامی اب اد آن را ت یین نکاید .کالو برهاین طرهح رو مرای

وض یت بهه وری انهیی در صز ت ،سازمان میری بهره وری ایرهان،

مجزاسازی در زمیز بهه بهداری نهایی از حامل مرای انرهیی

تههان .تیهما .3131

ک ب تجزی شاخصمای کوامرل مهبروب بر ترییهتهکیرب و

علياماميميبدي 
هيئتعلميدانشكدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطباييتهران
عارفبهروز 
كارشناسيارشداقتصاددانشگاهعالمهطباطباييتهران

ساختار ف الیت مای اقتصادی ،رشرد تولیرد و شردت انرهیی
میوهدازند ،باکث ویچیدگی بیشرته موضروب بر خصرو

در

سطح کالن شد است .کرارایی انرهیی برا م سروت شردت
انهیی نشان داد میشود ک ب طورکیی بر میرزان اسرتفاد از
انهیی ب مزظور تولید یک میرزان مشر ص کراال یرا خردمت
(واحد ف الیرت) اشرار دارد .بردیهی اسرت کر به رود ایرن
شاخص ،مم از لحاظ مهزدسی (مانزد افزایش تکایل ب خهید
تجهیزات فزی مدرن ،تأکید به به ود ب ش  R&Dو )...و مرم
ازنظه اقتصادی (مانزدکامش مزیزر مرای تولیرد ،افرزایش یرا
حفظ سطح تولید ،افزایش قدرت رقابت در بازار محصوالت
و ،)...مزجه ب صرهف جرویی انرهیی خوامرد شرد .در ا یرب
م احث مهبوب ب کرارایی انرهیی گرونگی محاسر سرتاد
مفیررد و داد انررهیی حررایز امکیررت فررهاوان بررود و انررواب
شاخصمای موجود و مورد استفاد از این نقط نظره از مرم

