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چكیده
این پژوهش رابطه بین انرژیهای تجدید پذیر با رشد اقتصادی و پیامدهای مالی آن را در قالب
تعهد دولت ها به سیاستهای مطروحه در عرصه بین المللی به بررسی می گذارد .در الگوی برآوردی
این پژوهش در دوره زمانی  0731تا  0731بر اساس روش الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های
تاخیری ،ضریب انرژی برق آبی به عنوان شاخصی از انرژی های تجدیدپذیر  1013معنادار و مثبت و
شدت اثر گذاری بر تولید را بازگو میکند .با توجه به شدت انرژی برق آبی میزان اثرگذاری این انوع
انرژی در حدود  01درصد است .مزیت انرژی برق آبی سازگاری آن با محیط زیست است .امروزه در
اکثر ک شورهای جهان از نظر حجم سرمایه گذاری و گسترش انرژی های پاک ،فعالیتی رو به
گسترش بوده و بسیاری از اولویتهای سیاستگذاری به این سمت متمرکز است .حمایت مالی
دولتها در گسترش سرمایه گذاری های مربوط به این نوع انرژی ها در سازگاری با محیط زیست
متغیری اساسی و تعیین کننده در دستیابی به اهداف توسعه است.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،انرژی های تجدید پذیر ،اثرات مالی.
طبقه بندی O13, O44 : JEL
این مقاله از پایاننامه آقای غفار کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی در دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی استخراج شده است.
 -1استادیار اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
bbaseri@gmail.com،
 -2استادیار اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
Abbassiebrahim@yahoo.com

 -3کارشناس ارشد اقتصاد انرژی از دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
hafez.kia@gmail.com
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 -1مقدمه
امروزه تامین انرژی پایدار به عنوان یکی از نهاده های مورد نیاز فعالیت های اقتصادی در کمک
به فرایند توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود .محدود بودن منابع انرژی فسیلی
موجود در جهان ،جذب و پاالیش آالینده های ناشی از مصرف و احتراق سوخت های فسیلی ،ایجاد
تغییرات پیاپی فناوری های تولید ،وجود الزامات ملی و بین المللی مترتب بر مصرف این منابع
جامعه جهانی را بر آن داشته تا به دنبال گسترش انرژیهای تجدید پذیر و پایدار در تامین نیازهای
خود باشند .گسترش انرژی های تجدیدپذیر در بخشهای تولیدی و افزایش کارایی منابع تأمین
انرژی مناسب در تداوم روند توسعه فعالیتهای اقتصادی نقش به سزایی دارد.
در چند دهه اخیر گسترش شهرنشینی و شتاب فزاینده صنعتی روند مصرف انرژی را به شکل
قابل توجهی افزایش داده است .پیشبینی مصرف انرژی بین سالهای  2111تا  2171افزایشی به
میزان دوم سوم وضعیت موجود و در برخی سناریوهای جایگزین 0و سازگار با محیط زیست
مصرف انرژی جهان در سی سال آتی به بیش از پنجاه درصد وضعیت موجود برآورد نموده است.
در صورت افزایش جمعیت جهان به  3/7میلیارد نفر در سال  ، 2111انرژی مورد نیاز به اندازة
شش برابر انرژی عرضه شده درسال  2111افزایش خواهد یافت .امروزه بیش از هشتاد درصد
مصرف انرژی تجاری جهان از سوختهای فسیلی تجدیدناپذیری چون نفت ،گاز طبیعی و
زغالسنگ تأمین میشود که به صورت پیوسته درحال کاهش هستند ( میدوز و همکاران.)0711 ،
به همین منظور جستجوی انرژی جایگزین پایدار برای تامین تقاضای رو به افزایش و تآمین
مالی آن برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد .این پژوهش ضمن بررسی انواع انرژی های تجدید
پذیر ،رابطه بین انرژی های تجدید ناپذیر با رشد اقتصادی و پیامدهای مالی آن را در قالب تعهد
دولت ها به سیاستهای مطروحه در عرصه بین المللی به بررسی می گذارد.
وجود منابع غنی سوخت های فسیلی ،ارزان بودن حاملهای انرژی  ،اعطای یارانه های سنگین
در اقتصاد و موضوع استفاده بهینه انرژی در مصرف و کاهش اتالف این منابع با ارزش در کشور در
خالل چند دهه گذشته موجب توجه سیاستگزاران به این مقوله شده است.
کل مصرف نهایی انرژی 2در کشور از  17/2میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  0721با
آهنگ رشد ساالنه حدود  103درصد به حدود  001101میلیون بشکه معادل نفت خام در سال
 0737رسیده است  .طی همین دوره نیز سرانه مصرف نهایی از  2/12بشکه معادل نفت خام با نرخ
رشد ساالنه  2071درصد به  02011بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است (ترازنامه انرژی،
 )0737طی این دوره مصرف نهایی انرژی کشور حدود  20برابر و سرانه مصرف نیز حدود  3برابر و
جمعیت کشور از  21میلیون در سال  0721به حدود  11میلیون نفر در سال  0731بالغ بر  7برابر
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افزایش یافته است .به همین دلیل ایران یکی از باالترین رکوردهای جهانی در زمینه مصرف انواع
حامل های انرژی دارا میباشد.به موازات رشد مصرف انواع سوخت های فسیلی  ،میزان انتشار انواع
آالیندههای هوا و گازهای گلخانه ای از  23/3میلیون تن در سال  0711با نرخ رشد ساالنه 01
درصد،به حدود  112میلیون تن در سال  ، 0737حدود  02برابر رشد را نشان میدهد .از این نظر،
ایران در زمره  01کشور اول جهان از نظر انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهان است( .ترازنامه
انرژی.)0737 ،
مصرف بی رویه سوختهای فسیلی واکنش هایی را از سوی سیاست گذاران داشته که بازتاب
آن در بیانیه  23ماده ای کنفرانس سران زمین در ریو دوژانیرو برزیل ( ، )0332تأکید برحفاظت از
اتمسفر برای ارتقای کارآیی مصرف سوخت های فسیلی در بخش های صنعت ،حمل و نقل و
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف این مواد با مشارکت کشورهای جهان
دانست .کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در سال  ،0332پروتکل کیوتو در
خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال 0333تعهداتی را برای کشورهای مختلف جهان
بویژه کشورهای توسعه یافته به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای پیش بینی نموده است (
پوراصغر سنگاچین و همکاران .)0732 ،اجالس جهانی در مورد توسعه پایدار ) 7(WSSDدر سال
 2112در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی به منظور جلوگیری از تخریب و خسارت محیطزیست
جهانی  ،تداوم روند نابودی تنوع زیستی ،تداوم کاهش ذخایر ماهیان و بیابانزایی ،تداوم
آلودگیهای دریاییو تغییرات آبوهوا که میلیونها حیات را مورد تهدید قرار میدهد ،همچنان
چالش اساسی فراروی بشرند .بر اساس مفاد اجالس ژوهانسبورگ در سال  ،2112در خصوص
انرژیهای تجدید پذیر 2گروه کوچکی از کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شدند تا سهم انرژیهای
تجدید پذیر را در مصارف خود افزا یش دهند .به همین منظور برای دهه آینده در زمینه توسعه
پایدار محیطزیست جهانی اهداف ذیل توسط این کشورها تعقیب شده است:
 )0تداوم فعالیتهای توسعه ای با مالحظات زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع
 )2اتخاذ رویکرد اقتصاد سبز بهعنوان راهی نوین به سوی توسعه پایدار و تدوین شاخص هاای
آن
 )7یگپارچه بودن اهداف توسعه پایدار با در نظر گرفتن ابعاد گساترده اقتصاادی -اجتمااعی و
زیستمحیطی آن
 )2استفاده کشورها از منابع مالی و اقتصادی خویش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار
 )1استفاده از منابع کشورهای توسعه یافته متعهد به کمک به کشاورهای در حاال توساعه در
قالب کمکهایمالی و انتقال فناوری
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به تبعیت از این تحوالت.ایران  ،قوانین و مقررات متعددی را در زمینه توسعه انرژی های
تجدید پذیر و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه
ای از طریق توسعه انرژی های تجدید پذیر بویژه توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار قرار
داده که عبارتند از:
 بند  07سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم انرژیهای
تجدیدپذیر و نوین
 تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب هیئت وزیران ()0731/2/21
 بند  3سیاست های کلی در زمینه اصالح الگوی مصرف انرژی (مصوب )0713/01/20
 تدوین سیاستهای کلی محیط زیست( مصوب )0732/1/21
 بند  :1گسترش اقتصاد سبز از طریق ایجاد صنایع کمکربن ،استفاده از انرژیهای پاک،
محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پسابها با بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی و زیستمحیطی.
 اصالح الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینهسازی الگوی مصرف
آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی بهویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
 توسعهی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله حمل و نقل برقی و همگانی در
کالنشهرها
 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 0731/0/20
 بند (ت) ماده  21قانون برنامه ششم
محدودیت منابع سوخت های فسیلی و گرماایش جهاانی ناشای از انتشاار گازهاای گلخاناه ای
سیاست گذاران و برنامه ریزان را با واقعیتهای اقتصادی جدید و رو به تحولی مواجه نموده اسات.
به همین دلیل راهبردهای اقتصادی متکی بر عرضه ناامحادود و ارزان مناابع انارژی ساوخت هاای
فسیلی در تحرک اقتصاد ،به مانند گذشته و برای زمان طوالنیتار میسار نخواهاد باود .کانشهاای
متقابل1عواملی مانند مصرف فزاینده منابع انرژی ،افزایش قیمتهای انرژی ،محدودیت رو به افزایش
این منابع ،تغییرات اقلیمی و کاهش توانایی زیستبومها 1برای ارایه خدمات حیاتی ،موجب افازایش
آسیبپذیری و عدم قطعیت های محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی شده است ( رشد سبز ،مناابع،
انعطاف پذیری و پایداری محیط زیست در آسیا.)0732 ،
با توجه به محدودیت روز افزون منابع انرژی های فسیلی و پایان پذیری این منابع از یک سو و
انتشار حجم زیادی از آالینده ها و گازهای گلخانه ای ناشی از احتاراق ایان مناابع ،تاامین و تولیاد
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انرژی های تجدید پذیر برای برآورده ساازی تقاضاای روز افازون جامعاه جهاانی در کاانون توجاه
بسیاری از دولت ها قرار گرفته است .از یک سو رشد و توسعه اقتصاادی مهمتارین هادف سیاسات
گذاران اقتصادی محسوب می شود ،و از سوی دیگر  ،دولت ها باید در جستجوی منابع انرژی باشند
که بتواند به صورت نامحدود عرضه شود .
در این راستا ،بیشتر کشورهای جهان سیاست ها و راهبردهایی متعاددی را باه منظاور تشاویق
نهادهای اقتصادی برای توسعه و استفاده از انرژی های نو بویژه انرژی هاای برقاابی در دساتور کاار
قرار داده اند .در میان این اهداف ،برای پیشبرد عرضه و تقاضای انرژی در کشورهای درحال توسعه،
جایگزین کردن منابع انرژی های پاک و افزایش بهره وری مصرف انرژی در کانون توجه بسایاری از
دولت ها است .بنابر این  ،سیاست گذاری ی منسجم در کاهش وابستگی به مناابع انارژی ساوخت
های فسیلی و پایداری اقتصادی کشور الزامی است .بر این اساس رابطه انرژی های تجدید پذیر بار
رشد اقتصادی ایران و چالش های فراروی آن و چگونگی تامین مالی آن تبیین می شود.
 -2مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2بررسی مطالعات خارجی
رابطه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی رابطه ای دو سویه است که تاثیر آنها بر محیط زیست
همواره از دیدگاه اقتصادی و مالی حائز اهمیت است .در پژوهش های گسترده در سطح ملی و بین
المللی بر رابطه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدید پذیر تأکیاد داشاته اناد .سااری و
سویاتاس 3با استفاده از شاخص های مجازای مصارف انارژی تجدیدپاذیر اثارات مثبات تولیادات
صنعتی بر مصرف انرژی تجدید پذیر به دلیل وابستگی متقابل آن را مورد تأکید قرار داده اند .باادن
و پاین )2101( 1رابطه علی یکسویهای 3را میاان مصارف انارژی در بخاش مساکن و روناد تولیاد
محصول واقعی این بخش مشاهده کردند ،اما آنها رابطه علی یک سویهای بین مصرف انرژی تجدیاد
پذیر ورشد بخش های تجاری و صنعتی و روند رشد محصول واقعی آنها مشاهده نکردند.
پاین ( )2101یلدریم و همکاران )2102( 01رابطه میان مصرف انرژی تجدید پذیر را باا اشاتغال
و تشکیل سرمایه ناخالص و ابعاد مالی آن در آمریکا ،اوکال و اصالن  )2107(00رابطاه باین مصارف
انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی را در ترکیه بررسی و بر رابطه یک سویه باین رشاد اقتصاادی و
مصرف انرژی های تجدید پذیر تاکید دارند .لین و اسمیت )2107( 02در رابطه بین مصرف انارژی و
رشد اقتصادی در مالزی سوخت های فسیلی را عامل اصلی رشد اقتصادی بلناد مادت ایان کشاور
دانسته اند .به باور آنان کشور مالزی برای گذار از اقتصاد مبتنی بر سوخت های فسایلی باه اقتصااد
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مبتنی بر سوخت های تجدید پذیر از پتانسیل بسیار زیاادی برخاوردار اسات و در صاورت حمایات
مالی و اقتصادی دولت می تواند به اقتصاد مبتنی بر سوخت های تجدید پذیر تغییر مسیر دهد.
توگو 07در بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین مصرف انواع انارژی ( مانناد انارژی هساته
ای ،فسیلی و انرژی های تجدید پذیر) و رشد بهره وری کل عوامل تولیاد در اقتصااد ترکیاه رابطاه
معنا داری بین مصرف انواع انرژی و بهره وری کل عوامل تولید را مشاهده نمود .لیتائو )2102 ( 02
همبستگی بین رشد اقتصادی ،انتشار دی اکسید کربن و میزان مصرف تجدید پذیر و جهانی شدن
را در کشورهای مختلف بررسی و همبستگی معنا داری را بین این متغیر ها مشاهده کرد.
منگاکی ،)2100( 01در ارزیابی رابطهی باین رشاد اقتصاادی و انارژی تجدیاد پاذیر در دورهی
 0333-2113در  23کشور اروپایی هیچ یک از علّیتهای گرنجار کوتااه و بلنادمادت را از مصارف
انرژی تجدیدپذیر به رشد اقتصادی را تأیید نمیکند .بنابراین شواهد اندکی برای فرضیهی بیطرفی
فراهم شده است .این یافته نشان میدهد در اروپا مصرف انرژی تجدیدپذیر نقاش فرعای در تعیاین
تولید ناخالص داخلی دارد.
اسو ) 2101 ( 01رابطه علیت بلند مدت بین مصرف انرژی و رشاد اقتصاادی را در هفات کشاور
صحرای افریقا بررسی و دریافت رابطه معنا داری بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انارژی در ایان
کشورها وجود دارد .فنگ )2100( 03در مطالعه خود در چین مشاهده کرد هر یک درصاد افازایش
مصرف انرژی های تجدید پذیر در این کشور ،باعث  1002درصد افزایش تولیاد ناخاالص داخلای در
این کشور می شود .تیواری  )2100( 01نیز در بررسی کشورهای اروپاایی و اوراسایا نشاان داد نارخ
رشد مصرف انرژی های غیر قابل تجدید اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد ،در حاالی کاه نارخ
رشد مصرف انرژی های تجدید پذیر اثرات مثبتی بر تولیاد ناخاالص داخلای داشاته اسات .پااین و
اپرجیس )2102 ( 03در مطالعات خ ود در امریکای مرکزی رابطه یک سویه ای را بین مصارف بارق
ناشی از انرژی های تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کوتاه مدت مشاهده کرد ،اما در بلند مدت ایان
رابطه دو سویه بوده است.
پائو و فو )2107( 21رابطه علی بین رشد اقتصادی و مصرف انواع انرژی های تجدیاد پاذیر را در
کشور ب رزیل مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعات از داده های تولید ناخالص داخلی و اطالعاات
مصرف چهار نوع انرژی شامل انرژی تجدید پذیر برقابی ،کل مصرف انرژی ،انرژی غیر قابل تجدید و
مجموع مصرف انرژی اولیه استفاده شد .نتایج این مطالعات از رابطه همبستگی معنی داری بین این
متغیرها حکایت داشت.
وونا ،)2101( 20در مطالعهای آزمونهای گرنجر غیرعلّی را بین مصرف انرژیهاای تجدیادپاذیر
(ناپذیر) و تولید واقعی در ایتالیا طی دورهی  0110-2111بررسای و باا اساتفاده از رویکارد تاودا و
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یاماموتو )0331( 22بر اساس ریشاه واحاد ،آزماون ایساتایی و هامتجمعای ،بااکس و جنکیانس
( )0331دریافت که علّیت دوطرفهای بین مصرف انرژی تجدیدناپاذیر و تولیاد وجاود دارد کاه باه
موجب آن مصرف بیشتر انرژی تجدیدناپذیر ،تولید را افزایش میدهد ،اما افزایش در تولید ،مصارف
انرژیهای تجدیدناپذیر را ،با توّجه به بهرهوری بیشتر در مصرف انرژی کاهش میدهد.
مینیاه و والد روفیل )2101(22به بررسی رابطه علّی بین انتشار دیاکسیدکاربن ،مصارف انارژی
هسته ای و تجدیدپذیر و تولید ناخالص داخلای واقعای بارای ایالات متحاده در دوره 0311-2113
پرداختهاند .آنها با استفاده از یک روش اصالح شده از آزمون علّیت گرنجار ،دریافتناد کاه رابطاهی
علّیت یک طرفهای از مصرف انرژی هستهای به انتشار دی اکسید کربن بادون باازخورد وجاود دارد
امّ ا هیچ علّیتی از انرژی تجدیدپذیر به انتشار دی اکسید کاربن موجاود نمایباشاد .از طارف دیگار
رابطهی علّی بین مصرف انرژی هستهای و رشد اقتصادی در هیچ سطحی بدسات نیاماده اسات در
حالیکه رابطهی علّیت یک طرفهای از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی تجدید پذیر وجود دارد.
اوهالن 21اثر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را بر رشد اقتصاادی هناد در دوره زماانی
 0330-2102بررسی و از وجود رابطه مثبت و معنا دار میاان مصارف انارژی تجدیدناپاذیر و رشاد
اقتصادی در بلندمدت حکایت داشت .همچنین علیت دوطرفه ای میان مصرف انرژی تجدیدناپذیر و
رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت مشاهده شد .این در حالی است که کشش بلندمادت رشاد
اقتصادی نسبت به انرژی تجدید پذیر از لحاا آمااری معناا دار نباوده اسات ( تهاامی و همکااران،
.)0731
ماجی( )2101نیز با استفاده ازالگوی  ARDLبه بررسی رابطه میان مصرف انرژی تجدیدپذیر و
رشد اقتصادی پرداخت .نتایج نشان داد با وجود عدم رابطه معنی دار میان شاخص های انرژی پاک و
رشد اقتصادی در کوتاه مدت ،میان شاخص های انرژی های پاک (انرژی الکتریسیته و انرژی هساته
ای) و رشد اقتصادی در بلندمدت رابطه منفی برقرار است .همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت
میان انرژی تجدیدپذیر قابل احتراق ،ضایعات و رشد اقتصادی می باشد .بنا بر این نتایج نشااندهنده
وجود پتانسیل دستیابی به انرژی پاک در آینده نزدیک بارای کشاور نیجریاه مای باشاد ( تهاامی و
همکاران.)0731 ،
23
21
پروبلی و الیویرا ( )2107در مطالعه خود به بررسی شاخص پتانسیل توسعه انارژی ()EDPI
در  23ایالت کشور برزیل پرداختند .بر این اساس شاخص ماذکور طای دوره  0313-2111توساط
عرضه انرژی تجدیدپذیر ،عرضه انرژی تجدیدناپذیر و تقاضای انرژی تعریف شده است .نتایج حاصل
از تجزیه و تحلیل عاملی نشان می دهد ،ارتباط معناداری بین سطح درآمد و مصرف انرژی در جنوب
و جنوب شرقی برزیل وجود دارد (همان).
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سادورسکی 21در مطالعه ای با استفاده از دو مدل تجربی بررسای رابطاه مصارف سارانه انارژی
تجدیدپذیر و درآمد سرانه و بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی تجدیدپذیر ،درآمد سرانه و قیمت
های برق در هجده کشور با اقتصادهای نوظهور پرداختاه اسات .طای دوره زماانی 0332تاا 2117
میالدی افزایش در درآمد سرانه از لحا آماری اثار مثبات و معنااداری بار مصارف سارانه انارژی
تجدیدپذیر داشته و کشش قیمتی بلندمدت مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر  – 1/3درصاد اسات.
الوگاسا )2102 ( 23نیز در بررسی تولید انرژی پاک از بیوگاز در نیجریه با بررسای اصاول جهاانی در
ذخیره سازی و تولید انرژی پاک از بیوگاز و مزایای بالقوه آن در تامین تقاضاای انارژی ،باه اهمیات
انرژی پرداخته و نشان داد ،با استفاده از فرآیندهای شیمیایی ،از هر تن زیست توده  11-31درصاد
گاز متان که در تولید انرژی الکتریکی برای مصارف خانگی تولید کرد  .تهونون و سالو  )2100 ( 71با
استفاده از یک الگوی رشد تعمیم یافته ،گذار بین انرژی های تجدیدپاذیر و فسایلی را در دو الگاوی
متفاوت  ،یک الگو بدون در نظر گرفتن تکنولوژی و الگوی دیگر با در نظر گرفتن تکنولوژی و دریافت
با افزایش تولید و مصرف انرژی فسیلی و کاهش منابع هزینه استخراج و در نتیجه ،قیمات انارژی
های فسیلی افزایش می یابد .در این الگو که ابتدا تنها از انرژ ی های تجدیدپذیر استفاده می شاد در
طول زمان با افزایش تولید استفاده از انرژی های فسیلی با توجه به قیمت پایین این انارژی افازایش
یافته است تا به یک نقطه اوج رسیده است .با افزایش استخراج انرژیهای فسیلی سطح منابع کاهش
می یابد .با توجه به این نکته هزینه استخراج و در نتیجه آن قیمت انرژی های فسایلی افازایش مای
یابد .با توجه به افزایش قیمت انرژی هاای فسایلی مصارف انارژی هاای فسایلی کااهش و مصارف
انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می یابد .با توجه به مدل تهونون با کاهش مناابع قیمات انارژی هاای
فسیلی افزایش می یابد .مطالعه نویسندگان این موضوع را تایید نمای کناد .بلکاه تحاوالت سیاسای
جهانی و شوک های سیاسی عامل تعیین کننده قیمت انرژی های فسیلی اسات .بناابر ایان در ایان
مطالعه بر خالف مدل تهونون قیمت انرژی برون زا در نظر گرفته شده است.
تهونون و سالو ،)2110( 70با استفاده از مدل رشد بنچ مارک 72باه انتقاال (گاذرا) باین اشاکال
انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر در سطوح مختلف توسعهی اقتصادی در کشور فنالند پرداختهاناد.
آنها بیان نمودهاند که اقتصاد رشد مطلوب خود را با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تنها مانند بیوماس
یا برق آبی شروع کرده است .بعد از یک دورهی رشد ،تقاضا برای انرژی افازایش یافتاه و در نتیجاه
استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر به آرامی افزایش یافته است .این امر منجر به ایجاد سیستمی شد
که از هر دو نوع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به صورت همزماان اساتفاده شاود .باا ایان حاال،
استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر به هزینههای بیشتر انجامید و موجب شد ،اقتصاد باه اساتفاده از
انرژیهای تجدید پذیر بازگردد.
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توگجو و همکاران )2102 ( 77با بررسی رابطه هام انباشاتگی میاان انارژیهاای تجدیدپاذیر و
تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی برای هریک کشورهای گروه  ( 3شامل ایاالت متحده آمریکا ،انگلیس،
کانادا ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان و ژاپن) به این نتیجه دست یافتند که رابطه هام انباشاتگی باین آن هاا
وجود دارد .صبری و بن صالح  )2107( 72در مطالعه رابطه علی بین مصرف انرژیهای تجدیدپاذیر و
رشد اقتصادی در کشورهای بریک 71به این نتیجه دست یافتند که رابطه علی دو سویه ای بین رشد
اقتصادی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد ( استاد زاد.)0732 ،
 -2-2بررسی مطالعات داخلی
در تبیین رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران صادقی و ساعادت ( )0717در طای
سال های  0721 -0711به بررسی رابطه علی بین ،مصرف انرژی ،رشد جمعیت ،رشد اقتصاادی و
اثرات زیست محیطی رابطه علی یک طرفه ای را از سمت رشد جمعیت  ،مصرف انارژی و تخریاب
محیط زیست دریافته اند .گلشنی ( )0732در بررسای مصارف انارژی باا در ایاران در ساال هاای
 ،0711-0731کشور چین سال های  0331-2111و کشور انگلستان طای ساالهای 0331-2111
پرداخت .در این تحقیق با تجزیه مصرف انرژی به سه اثر ساختاری ،تولیدی و شدت انارژی ،عوامال
مؤثر در روند مصرف انرژی را شناسایی و نشان داد که ضریب شدت انرژی و ساختار تولید ،در هر سه
کشور تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی داشته اند .ضریب ساختار مصرف نیز در کشورهای ایران و چاین
اثر مثبتی روی مصرف کل انرژی داشته است ،ولی این ضریب در انگلستان منجر باه کااهش مصارف
انرژی در انگلستان شده است .ضریب تقاضای نهایی یا حجم مصرف نیز در ایران و چین اثر مثبتی در
افزایش مصرف انرژی داشته اما در انگلستان اثری در تغییر مصرف انرژی نداشته است.
زنگویی نژاد و وصفی ( )0711تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف حامل های انرژی را در ایاران بارای
سال  0711با استفاده از جدول داده ستانده مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و محاسبه
ضرایب مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در آن بخش هاا را ارزیاابی و تاأثیر هار و احاد رشاد
اقتصادی بر میزان مصرف حامل های مختلف انرژی را محاسبه و نشان داده اند به ازای هر واحد رشد
اقتصادی ،بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی ،بنزین ،نفت سفید ،گازوئیل ،نفت کوره و گاز ماایع باه
ترتیب در بخش های آب ،برق و گاز ،حمل و نقل هوایی ،سااخت فاراورده هاای نفتای و محصاوالت
پتروشیمی ،حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل آبی رخ می دهد.
عابدی ( )0732طی سال های  0730تا 0730رابطهی میانانرژی های تجدیدپذیر ،فسیلی و رشد
اقتصادی در ایران را بررسی و ارتباط یک طرفه ایمیان آنها را مورد تاکید کرد .در ایان میاان ساهم
مصرف انرژی های تجدیدپذیر در تغییرات انتشار دی اکسیدکربن بعد از افزایش طی سه دوره تقریبا
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ثابت برابر  03درصد است .بنابر این میتوان گفت افازایش مصارف انارژی هاای تجدیدپاذیر تاأثیر
بسزایی در کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد.
اللهیاری ثانی ( )0730در تحلیل منابع مصرف انرژی در اقتصاد کشورهای ایران از جداول SDA
اندونزی و نروژ با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ساختاری کشور ایران در سال های  0731و 0711
و اندونزی در سال های  0331و  2111و نروژ  0331و  2111استفاده و نشان می دهد کاه مصارف
انرژی در ایران بیش از مصرف انرژی در کشورهای نروژ و اندونزی بوده است  .با توجه به اثر سااختار
تولید ،اثر ساختار مصرف و اثر شدت انرژی و اثر حجم مصرف ،عامل ضریب شادت انارژی بیشاترین
تأثیر را در افزایش مصرف انرژی در این سه کشور داشته است و اثر ناشی از افازایش ضاریب شادت
انرژی که منجر به افزایش مصرف انرژی می شود ،به اثر افزایش ضریب ساختار تولید کاه منجار باه
کاهش مصرف انرژی می شود غالب بوده است.
صادقی ( )0732در بهینه یاابی تاأمین مناابع انارژی باا هادف تولیاد وگساترش انارژی هاای
تجدیدپذیر در چشم انداز ایران در افق  0212دریافت تأمین برق مورد نیاز ،باعاث کااهش آلاودگی
زیست محیطی می شود .در این مطالعه ،با مینیمم کردن تابع هزینه و با توجه به سه گروه محدودیت
منابع ،تقاضا و محدودیت فنی و با استفاده از تکنیک بهینه سازی استوار ،الگوی مورد نظر برای افق
بلندمدت  0212پیشنهاد شده است .بر طبق نتایج این الگوی بهینه 01 ،درصد تولید بارق از انارژی
خورشیدی در افق  0212پیشنهاد شد.
آهنگری و همکاران ( )0731تأثیر توسعه مالی و ارزش افازوده بار مصارف انارژی در بخشاهای
صنعت و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه ماالی و ارزش
افزوده بر مصرف انرژی در بخشهای کشاورزی و صنعت ایران ،طی دوره  0711-32نشان داد کاه در
هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی
می شوند .رشد توسعه مالی به میزان  0درصد ،مصارف انارژی را در بلندمادت در بخاش صانعت و
کشاورزی به ترتیب به میزان  1011و  10121درصد افزایش می دهاد و  0درصاد افازایش در ارزش
افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان  1070و  1012درصد در بخش های مذکور می شود.
ابراهیمی ( )0731در کشورهای عضو گروه  D8در دورهی  2111 - 2111رابطه غیر خطی اثر
رشد اقتصادی بر توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر از طریق تغییر قیمات انارژی را بار اسااس مقادار
آستانهی را بررسی نمود .مشاهدات وی به دو گروه کشاورهای دارای رشاد اقتصاادی پاایین (رشاد
اقتصادی کمتر از  )%1011و دارای رشد اقتصادی باال (رشد اقتصادی بیشتر از  )%1011نشان داد که
در رژیمهای دارای رشد اقتصادی باال ،بین رشد اقتصادی و سهم انارژیهاای تجدیدپاذیر رابطاهی
مثبتی وجود دارد به این صورت که ایان کشاورها در هنگاام افازایش قیمات انارژی باا جاایگزینی
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انرژی های تجدیدپذیر ،از اثر منفی قیمت انارژی بار تولیاد ناخاالص داخلای جلاوگیری مایکنناد.
برعکس ،در کشورهای دارای رشاد اقتصاادی پاایین رابطاهی منفای باین رشاد اقتصاادی و ساهم
انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد.
صادقی ( )0731در دوره ( )0311-2102تاثیر انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصاادی را باا
توجه به مزیت انرژی تجدید پذیر بررسی و سهم این نوع انارژی از کال انارژی تولیادی را در بلناد
مدت و میان مدت بررسی نموده است.
در بررسی تاثیر مصرف انرژی بر تولید توجه به سیاست های اقتصادی دولت ضروری است زیارا
اغلب ،افزایش قیمت انرژی با اعمال سیاست های پولی و مالی دولت همزمان می شود  .این مسئله در
برخی موارد بر شدت تأثیرگذاری بر تولید و سطح عمومی قیمت ها می افزاید ،زیارا افازایش قیمات
انرژی عالوه بر افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه ،به طور مستقیم به تورم عمومی کمک می کند.
در مورد رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی دیدگاه های متعددی در چناد دهاه گذشاته
مطرح شاده اسات .میادوز 71و همکااران در ساال  0332و باازبینی در  ) 2112نتاایج حاصال از
شبیهسازی مدلی از چشم اندازهای تداوم رشد اقتصادی  ،بر این باورند کاه اگار رشاد اقتصاادی باه
دلیل کمبود منابع متوقف نشود ،به دلیل مشاکالت ناشای از تولیاد پساماندها و آلاودگی ،متوقاف
خواهد شد .روند رشد اقتصادی قرن بیستم نمی تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد ،زیرا عاالوه بار
کمبود منابع ،فضای کره زمین قادر به جذب و پاالیش آالینادههاا ناشای از فعالیاتهاای اقتصاادی
نیست ،مگر با بازنگری اساسی در شیوههای تولید و افزایش کارایی بومشناختی و توجاه باه انارژی
های تجدید پذیر برای تحرک بخشیدن به فعالیت های اقتصادی به گونه ای که مصرف آنها آالیناده
ای در محیط زیست تخلیه نکند ( مدوز و همکاران.)0711 ،
 -3انرژی های تجدید پذیر و سازگار با رشد اقتصادی
گزینه های گوناگونی برای تامین انرژی به جای سوختهای فسایلی وجاود دارناد کاه باا رشاد
اقتصادی سازگارند .این انرژیها سازگار با محیطزیست میتوانند نیازهاای انارژی باه حاد کاافی را
تأمین کنند .از مهمترین منابع این دسته از انرژیهاا ،انارژی بااد ،آب ،زیساتتاوده ،انارژی زماین
گرمایی و انرژی هسته ای است .سایر منابع انرژی مانند انرژی حاصل از جزر و مد در این گروه قارار
دارند( ماناهان .)2101 ،73در این راستا نگاهی به کل مصرف نهایی انرژی 71در ایران نشان میدهد
این رقم در سال  0731برابر  22101میلیون بشکه معادل نفات خاام ( باا نارخ رشاد سااالنه 1000
درصد) به  001000میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  0730افزایش یافته است .طی این دوره
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سرانه مصرف نهایی انرژی نیز از  102بشکه معادل نفت خام با نرخ رشد ساالنه  201درصد به حادود
 01017بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است (جدول .)0
جدول  -1مصرف کل و سرانه مصرف انرژی (  1331الی )1333
مصرف کل انرژی نهایی

نرخ رشد

سرانه مصرف نهایی انرژی

نرخ رشد

(میلیون بشكه معادل نفت خام)

(درصد)

(بشكه معادل نفت خام)

( درصد )

0731

22101

-

102

-

0711

31102

201

01031

- 107

سال

0711

0013

201

02001

702

0713

002302

- 001

07031

- 007

0731

001201

7011

01031

02013

0730

001000

- 1023

01017

- 0021

0732

0021

202

01031

203

0737

0721

03

01013

701
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بررسی تحوالت مصرف انرژی در ایران و کشورهای منتخب جهان در خالل چند دهه گذشته
تفاوتهای زیادی را آشکار میسازد .بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  ،2102سرانه مصرف
انرژی در ایران از حدود  11107متریک تن معادل نفت خام در سال  0330با نرخ رشد ساالنه
حدود  200درصد به حدود  2137تن معادل نفت خام در سال  2102رسیده است که این رقم
بیش از متوسط جهانی بوده است .
 -4برآورد مدل
شکل کلی الگوی مطالعه حاضر به صورت زیر است:
()0

)Yt=F (Kt,Lt,TEt,EWt,Ut

در این الگو تولید ناخالص داخلی تابعی از عوامل تولید و نهادهای مورد استفاده در فرایند تولید
است .عامل سرمایه یا  Ktدر طول سالهای مختلف است که بر تولید اثرگذار است .نیروی کار شاغل
یا  ,Ltدر فرایند تولید TEt،کل انرژی مورد استفاده و  EWtانرژی برق آبی مورد استفاده است .جزء
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اخالل مدل نیز با  Utنشان داده شده است که به عوامل پیش نشده و منظور نشده در الگو اشاره
دارد .شکل خاص الگوی مورد نظر این پژوهش نیز به صورت زیر است (:)2-2
Yt= Kt,Ltβ,TEt,EWt,Ute

()2

می باشد .با لگاریتم گرفتن از طرفین الگو به شکل خطی تبدیل می شود .این الگو تابع تولید کاب
داگالس است که به شکل وسیعی در پژوهش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
()7

)Log( Yt) = log( Kt ) +log(Ltβ) +log(TEt,) + log(EWt)+log(eUt

()2

Log( Yt) = log( Kt ) +βlog(Lt) +log(TEt,) + log(EWt)+ et

در برآورد الگو  ،ابتدا مانایی متغیرها را به منظور اجتناب از رگرسیون کاذب انجام می دهیم.
مفهوم مانایی این است که بروز آثار یک شوک در مدل در طول زمان میرا باشد .در سری های
زمانی مانا با گذشت زمان آثار شوک در سری زمانی از بین میرود .ویژگی سری زمانی مانا توسط
یک فرایند اتورگرسیون به شرح ذیل بیان میشود .
Yt=µ+φYt-1+ut
()1
شرط مانایی آن است که قدرمطلق  φکوچکتر از یک باشد .با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی
آزمون دیکی فولر برای تولید ناخالص داخلی از نظر آماری معنادار بدست نیامد .آماره آزمون
محاسباتی دیکی فولر  -00111211بدست آمد که مقدار آن از سطح بحرانی این آماره
( )-20031117است  ،بنابراین ،فرضیه صفر تایید می شود .فرضیه صفر این است که متغیر تولید
ناخالص داخلی ( ( gdpناماناست و ریشه واحد وجود دارد.
ریشه واحد وجود دارد و متغیر مورد نظر ناماناستH0: φ =0 .
ریشه واحد وجود ندارد و متغیر مورد نظر ماناستH0: φ<0 .
با توجه به اینکه متغیر تولید ناخالص داخلی در سطح مانا نیست ،ضروری است تا با محاسبه
تغییرات آن مجددا متغیر را با آزمون دیکی فولر آزمون کرد.
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 -1-4معرفی متغیرهای الگو
متغیرهای الگوی شامل) LOG(Kلگاریتم موجودی سرمایه را از سال  0721تا  0737نشان
میدهد .متغیر (  LOG(Lمیزان اشتغال نیروی کار (نفر)  ،متغیر ) ،LOG(TEلگاریتم کل هزینه
انرژی ) LOG(EWلگاریتم انرژی برق آبی می باشد .دلیل استفاده از متغیرها لگاریتمی روند
تراکمی متغیرها در الگو است.
 -2-4آزمون مانایی متغیرهای الگو
آزمون مانایی متغیرها بر مبنای آزمون دیکی فولر در سطح برآورد شده است .شکل برآورد بر
مبنای یک جزء ثابت و وقفه متغیر و متغیر ترند(زمان) با سه وقفه آزمون شده است .آماره آزمون
ها در سطح  31،31و  33درصد سطح معناداری درج شده است ( جدول.)2
جدول  -2آزمون مانایی متغیرهای الگو در سطح) I(0و )I(1

آماره دیكی -

سطح معناداری

احتمال رد

فولر محاسباتی

 33درصد

شدن

تولید ناخالص داخلی

در سطح)I(0

-001112211

-20021117

103211

دارای ریشه واحد

تولید ناخالص داخلی

در سطح)I(1

-20230310

-20021117

101122

فاقد ریشه واحد

متغیر سرمایه در

سطح)I(0

-00721311

-20011311

103237

دارای ریشه واحد

متغیر سرمایه در

شرح متغیرها

نتیجه

سطح)I(1

-10110330

-20021117

101111

فاقد ریشه واحد

متغیر نیروی کار

در سطح)I(0

-201313

-20021117

101773

دارای ریشه واحد

متغیر نیروی کار

در سطح)I(1

-20171111

-20171121

101020

فاقد ریشه واحد

سطح)I(0

-001111211

-20031121

101217

دارای ریشه واحد

در سطح)I(1

-10327113

-20021117

101110

فاقد ریشه واحد

سطح)I(0

-200333313

-20021117

101137

دارای ریشه واحد

-10213177

-20021117

101111

فاقد ریشه واحد

متغیر کل انرژی در
متغیر کل انرژی

متغیر کل انرژی در
متغیر کل انرژی

در سطح)I(1
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برای این کار متغیر ) D(GDPبا منظور کردن عرض از مبدا و متغیر ترند در سطح
مجددا" برآورد و آماره دیکی فولر را محاسبه شد .نماد  Dنشان دهنده تفاوت مرتبه اول متغیر از
خودش می باشد .این متغیر و سایر متغیرها به همین روش در سطح ) I(1همه مانا شدند .آماره
محاسباتی  -4.474701از آماره جدول -4.170583بزرگتر است ،و در سطح  31درصد ،فرضیه صفر
)I(1
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رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته می شود .فرضیه صفر این است که متغیر ) D(GDPدارای ریشه
واحد و ناماناست .در مقابل پذیرش فرضیه یک نشان می دهد که متغیرهای مورد نظر دارای ریشه
واحد نبوده و مانا هستند .برای متغیرهای سرمایه ،کار ،کل انرژی و انرژی برق آبی مانایی متغیرهای
آزمون و همه در سطح یک مانا شدند .اکنون با استفاده از این متغیرها رگرسیون واقعی برآورد شده
است .آماره دوربن -واتسون با  0030نشان می دهد که مدل فاقد خودهمبستگی شدید بین متغیرها
است.
پس از انجام آزمون ریشه واحد ،الگو برآورد شد .یافته ها نشان می دهد مدل از نظر معناداری
ضرایب و همخوانی با عالمتهای نظری سازگاری دارد .همچنین الگوی برآوردی از نظر توزیع
نرمال بودن پسماندها و باقیمانده ها با انجام آزمون های مربوطه سازگارند .اما آماره مدل از نظر
واریانس  ،دارای واریانس ناهمسانی است ( جدول .)7
جدول  -3برآورد اولیه نتایج تخمین الگو
متغیرها

نماد

ضرایب

انحراف معیار

آماره

t

احتمال

عرض از مبدا

C

-170133

10312

-10023

101111

لگاریتم موجودی سرمایه

)LOG(K

101317

101212

001111

100231

لگاریتم نیروی کار شاغل

)LOG(L

70123

102301

30121

101111

لگاریتم کل انرژی

)LOG(TE

107131

101170

101313

101111

لگاریتم انرژی برق آبی

)LOG(EW

1013113

101011

107221

101111

اتو رگرسیون مرتبه اول

)AR(1

103332

1010211

1002231

101111

میانگین متحرک مرتبه اول

)MA(1

1,333301

100222

101111

101111

میانگین متغیر وابسته الگو

07037

ضریب تعیین

103313

انحراف معیار متغیر وابسته در الگو

107171

ضریب تعیین اصالح شده

103320

معیار آکائیک

-201230

انحراف معیار رگرسیون

101113

معیار شوارز

-207101

مجموع مربعات جمالت باقیمانده

100233

معیار حنان کوئین

-207112

) Log likelihoodحداکثر درستنمایی

11032

آماره دوربن واتسون

200713

آماره

F

21301

آماره احتمال رد رگرسیون

101111

Inverted AR Roots

1031

Inverted MA Roots
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برای رفع این مشکل تالش شد تا با آزمون های مربوطه و تعدیل در داده ها  ،مشکل واریانس
همسانی آزمون شود .با انجام آزمون ثابت بارلت کرنل ،نوی -وست (Bartlett kernel, Newey-
 )West fixedدر نرم افزار  Eviewsمشکل واریانس همسانی رفع شد .برآورد این آزمون نشان داد
که با انجام آزمون واریانس ناهمسانی و تعدیل دادهها مشکل مزبور برطرف شده و فرضیه صفر
مبنی بر وجود واریانس ناهمسانی مرتفع می شود .پس از انجام آزمون سازگاری واریانس ناهمسانی
و سازگاری واریانس ناهمسانی و خود همبستگی ،73مشکل واریانس ناهمسانی مرتفع شد .نتایج
برآورد در جدول (  )2مشهود است.
جدول  -4ضرایب تخمین الگو پس از رفع مشكل واریانس ناهمسانی
آماره

t

احتمال

متغیرها

نماد

ضرایب

انحراف معیار

101110

عرض از مبدا

C

-170133

020003

-20221

لگاریتم موجودی سرمایه

)LOG(K

101317

101233

001111

100733

لگاریتم نیروی کار شاغل

)LOG(L

70123

101111

102113

101111

لگاریتم کل انرژی

)LOG(TE

107131

101333

20171

101111

لگاریتم انرژی برق آبی

)101311 LOG(EW

1010113

100123

101111

اتو رگرسیون مرتبه اول

)AR(1

10333

1010110

301 .10

101111

میانگین متحرک مرتبه اول

)MA(1

103333

100721

301713

101111

میانگین متغیر وابسته الگو

070321

ضریب تعیین

103313

انحراف معیار متغیر وابسته در الگو

107171

ضریب تعیین اصالح شده

103320

معیار آکائیک

-201230

انحراف معیار رگرسیون

1011131

معیار شوارز

-207101

مجموع مربعات جمالت باقیمانده

100233

معیار حنان کوئین

-201272

 Log likelihoodحداکثر درستنمایی

11032

آماره دوربن واتسون

20073

آماره  Fوالد

03011

آماره

F

21301

آماره احتمال رد رگرسیون

1011111

Inverted AR Roots

1031

Inverted MA Roots

-0011
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طبق جدول( ) 7لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از متغیرهای موجودی سرمایه ،نیروی کار
شاغل در اقتصاد ،کل انرژی مصرفی و انرژی برق آبی به عنوان نهاده های تولید میباشد .در برآزش
الگو از فرایند اتورگرسیون مرحله اول استفاده شده است .دلیل این موضوع وابستگی متغیرهای
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اقتصادی به مسیر حرکت ذاتی خود در طول دوره زمانی می باشد .برای نمونه انجام طرح های
جدید سرمایه گذاری در عملکرد متغیرهای سال آینده تاثیرگذار خواهد بود .همچنین استفاده از
میانگین متحرک موجب می شود تا متغیرهای مورد نظر در الگو تعدیل شده و میزان خطای
برآوردی آنها کاهش یابد.
 -3-4آزمون فرضیه ها
فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که انرژی های پاک و تجدید پذیر بر تولید ناخالص داخلی
تاثیر مثبت دارد .دو فرضیه اساسی قابل طرح عبارتند از:
انرژی برقابی به عنوان انرژی های پاک و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی تاثیر ندارد H:.
انرژی برقابی به عنوان انرژی های پاک و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی تاثیر داردH1: .
ضرایب برآوردی الگو در دوره مورد بررسی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر داشته و از نظر آماری
معنادار است .ضریب انرژی برق آبی  ، 1013معنادار و مثبت است .با توجه به شدت انرژی برق آبی
میزان اثرگذاری این انوع انرژی در حدود  01درصد می باشد .آماره معناداری آن  1001می باشد و
از نظر آماری در سطح  33درصد پذیرفته می شود.
 -4-4تفسیر الگو
بر اساس پارامترهای الگو  ،ضریب تعیین مدل  33درصد است .از این نظر  33درصد تغییرات
در تولید ناخالص داخلی توسط متغیرهای الگو تبیین می شود .ضریب برآوردی متغیر سرمایه 1013
و در این الگو ضریبی پایین است .این ضریب نشان می دهد که کشش تولید نسبت به عامل سرمایه
در اقتصاد ایران پایین است .این موضوع کارایی پایین عامل سرمایه را نشان میدهد .دشواری
تخمین موجودی سرمایه به دلیل ناهمگن بودن کاالهای سرمایهای ،نرخ استهالک متفاوت ،دوام و
عمر کاالهای سرمایه ای درمناطق مختلف ،تکنولوژی های متفاوت و نحوه نگهداری از این کاالها و
تجهیزات را باید در نظر داشت .اما معموال اثرگذاری متغیر سرمایه بر تولید در مطالعات قبلی در
سطح باالتری قرار دارد .همه این عوامل بر درستی برآوردها و تخمین نتایج تاثیر می گذارد و در
تفسیر داده ها باید آنها را منظور نمود .همچنین ضریب متغیر سرمایه در سطح  13درصد معنادار
است.
ضریب مدل طبق برآوردها  21303و .آماره دوربن  -واتسون الگو برابر  2007است که نشان می
دهد الگ و فاقد خودهمبستگی شدید بین متغیرها است .ضرایب تمامی متغیرها مثبت و با عالیم
نظری همخوانی و سازگاری دارد .ضریب متغیر نیروی کار نیز برابر  701است که این ضریب
فصلنامـه اقتصاد مالی
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حساسیت باالی تولید ناخالص داخلی در ایران به نیروی کار را نشان میدهد .این ضریب در سطح
باالی  33درص د معنا دار است .به نظر می رسد ضریب اثرگذاری این متغیر هم از سطح معمولی
خود باالتر است .ضریب متغیر کل تولید انرژی برابر  1071و نشان از حساسیت باالی تولید به نهاده
انرژی است .گسترش صنعتی شدن فعالیت ها و استفاده از میزان انرژی بیشتر در تولید کاالها و
خدمات ن قش تعیین کننده ای دارد .ضریب کل انرژی در تولید نیز  1033است .ضریب انرژی برق
آبی  ، 1013معنادار و مثبت و شدت اثر گذاری بر تولید را بازگو می کند .با توجه به شدت انرژی
برق آبی میزان اثرگذاری این انوع انرژی در حدود  01درصد است .مزیت انرژی برق آبی سازگاری
آن با محیط زیست است .امروزه در اکثر کشورهای جهان از نظر حجم سرمایه گذاری و گسترش
انرژی های پاک ،فعالیتی رو به گسترش بوده و بسیاری از اولویت های سیاستگذاری به این سمت
متمرکز است.
 -5نتیجه گیری
بررسی رابطه متقابل رشد اقتصادی و انرژی های تجدید پذیر در کشورهای مختلف مبین
ارتباط دوسویه در بسیاری از این کشورها است .متغیر رشد اقتصادی و تغییرات فناوری ،نوع انرژی
به طور معناداری تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه کشورهای مورد بررسی داشتند ،به
گونه ای که با افزایش یا کاهش متغیرهای مورد نظر مصرف انرژی تجدیدپذیر افزایش یا کاهش
داشت .در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین رشد اقتصادی و لگاریتم مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه
در برخی از کشورها مشاهده شده است .طبق نتایج حاصل از این مطالعه ،بین متغیرهای نرخ رشد
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط یک طرفه جود دارد .تولید و
مصرف انرژی های تجدید پذیر با شدت و ضعف های مختلف بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و این
رشد نیز به نوبه خود بر میزان تولید و مصرف انرژیهای تجدید پذیر در کشور تاثیر داشته است.
تغییر از تکنولوژی انرژی فسیلی به تکنولوژی تولید انرژی های تجدید پذیر زمان بر و مستلزم
صرف هزینه های مالی هنگفتی است .همچنین تولید انرژیهای تجدید پذیر می تواند موجب غیر
فعال شدن برخی از نیروگاه های فسیلی شود که پیامد آن افزایش بیکاری و رشد منفی برای اقتصاد
در کوتاهمدت خواهد بود .در بلند مدت و با حمایت های مالی و سرمایهگذاری که از سوی دولت ها
انجام می شود ،سرمایه گذاری در این نوع انرژی ها می تواند سود آور شده و رشد اقتصادی را
بیشتر کند .مضافا با توجه به اینکه هزینه های استحصال ،تولید ،توزیع و مصرف این دسته از انرژی
های اثرات کمتری بر محیط زیست دارد ،در نتیجه با محاسبه صرفه جویی های ناشی از اجتناب از
این هزینه ها ،در مجموع رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
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