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Abstract
By the reason of increasing environmental worries and also the limits of fossil
fuel sources in the world, including Iran, all the developers and developing
countries are changing their technology from fossil fuel sources to renewable
energy sources.
But because of the renewable energy sources variety and the way that they are
used, to invest in this strategic section, total awareness is needful.
This research is reviewing the relation between producing electricity from types
of renewable energy sources and GDP growth rate.
According to this, first, existing of short-run and long-run relation between
electricity production from types of renewable energy sources and GDP growth
rate has been studied with serial correlation panel model (FMOLS - Fully
modified least squares) and panel error correction model (ECM).
Results show that in producing electricity from renewable and non-renewable
energy, capital and labor variables have a positive and meaningful effect on
GDP in short-run and long-run. For example, increasing 1% of electricity
production by renewable energy, can raise GDP to 0/66% in the long run. While electricity production of non-renewable energy can raise GDP to
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0/45% in the long - run.
Also results in estimating each energy source show that biomass, solar, waste
and wind have a positive and meaningful effect on GDP. That means increasing
1% in the amount of biomass (solar, waste, wind and Geothermal) can increase
GDP

in

order

of

mentioned

to

0/01%, 0/72%, 0/33%, 0/11%

and

0/61%. While hydroelectric source has elasticity with 0/11 that it has a positive
effect on GDP but this is not a meaningful effect.
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چکیده
با توجه به رشد هزینههای منابع مختلف تولید برق از انواع منابع انرژیهاای تجدیدپا یر
در دنیا (خورشیدی ،بادی ،برقآبی ،زیستتوده ،زمینگرمایی و زباله) ،سارمایهگا اری در
این بخش استراتژیک انرژی جهت تولید برق ،میبایست با شناخت کافی از هزینه و صرفه
اقتصادی و اثرات زیستمحیطی این منابع صورت پ یرد؛ زیرا کاهش در تولیاد و مصار
برق و یا انتخاب منابع پرهزینهتر برای تولید برق ،میتواند عواقب ناخواستهای در کااهش
رشد اقتصادی داشته باشد .در این راستا ،این مطالعه به بررسای رابطاه علیات باین بارق
تولیدی از انواع منابع انرژیهای تجدیدپ یر و رشد تولید ناخالص داخلی میپردازد .بر این
اساس در ابتدا با استفاده از مدل پانل همجمعی ( )FMOLSو مدل تصحیح خطای پانال
( ،)ECMوجود رابطه کوتاهمدت و بلندمدت تولید برق از انواع انرژیهاای تجدیدپا یر باا
رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تولید برق بهوسیله
انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر ،سرمایه و نیرویکار دارای اثر مثبات و معناادار بار
تولید ناخالص داخلی در کوتاهمدت و بلندمدت هستند ،به گونهای که افزایش یک درصاد
در تولید برق بهوسیله انرژیهای تجدیدپ یر ،تولید ناخالص داخلای را باه میازان 6/600
درصاد در بلندمادت افازایش مایدهاد درحاالیکااه تولیاد بارق باهوسایله انارژیهااای
تجدیدناپ یر ،تولید ناخاالص داخلای را باه میازان  6/650درصاد در بلندمادت افازایش
میدهد .همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان میدهد که تولید برق از منابع زیستتاوده،
 .1این ینم ملالنس دسترسنی تاد تجنز م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

نوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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خورشیدی ،زباله و بادی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد .باه گوناهای
که یک درصد افزایش در تولید برق از زیستتوده ،خورشیدی ،زباله ،بادی و زمینگرمایی
به ترتیب تولید ناخالص داخلای را باه میازان  6/611 ،6/600 ،6/620 ،6/616و 6/610
درصد افزایش میدهند .درحالیکه تولید برق از منباع هیادروالکتریک (بارقآبای) دارای
کشش  6/611است که اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته منتهی این اثار معناادار
نیست.

واژه های كلیدی :انرژیهای تجدیدپ یر ،انرژیها تجدیدناپ یر ،پانال همجمعای ،تولیاد
برق
طبقهبندی C33,O13,O41 :JEL
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مقدمه
امروزه با توجه به توسعه روزافزون کشورها ،انرژی برر یرک نیراز اساسری بررای
رشد اقتصادی محسوب میگردد؛ به گونهای که بدون توسعه شبکههای بر  ،رشرد
صنایع بهعنوان مهمترین عامل توسعه کشورها بهتدریج کاهش مییابرد .از ایرن رو
تأمین به موقع و کافی انرژی الکتریکی مورد نیراز فعرالین اقتصرادی ،از مهرمتررین
دغدغههای دولتهاست که عالوه بر نقش انکارناپر یر آن در توسرعه اقتصرادی و
رفاه اجتماعی ،نقرش بسرزایی در امنیرت ملری نیرز ایفرا مریکنرد .از سروی دیگرر
نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و پایانپر یر برودن
آنان ،کشورهای پیشرفته دنیا را به سرمت سررمایهگر اری و توسرعه منرابع جدیرد
سازگار با محیطزیست سو داده است .حال باید دیرد توسرعه منرابع تجدیدپر یر
انرژی در مقایسه با منابع سوختهای فسیلی فارغ از تأثیرات مثبت زیستمحیطری
چه تأثیر اقتصادیای بر تولید ناخالص داخلی کشورها میگ ارند.
تولید انرژی الکتریکی را میتوان به دو بخش تقسیم نمود :بخش اول ،انررژی
الکتریکی حاصل از مصرف سوختهای فسریلی و بخرش دوم ،انررژی الکتریکری
حاصل از انرژی باد ،خورشید و سایر انرژیهای تجدیدشونده اسرت .انررژیهرای
تجدیدشونده از آن جهت که تأثیر بسیار کمتری بر آلرودگی محریطزیسرت دارنرد،
نقش مهمی در تأمین اهداف توسعهی پایدار ایفا میکننرد .بره عنروان مثرال تولیرد
انرژی الکتریکی از انررژی خورشریدی تقریبرا فاقرد آ ینردهی مسرتقیم اسرت .در
صورتی که منبع انرژی اولیه به جای خورشید ،انرژی باد باشد ،فرآیندی کره منجرر
به تولید انرژی الکتریکی میشود موجب آلودگی هوا ،خرا

و آب نخواهرد شرد.
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تولید انرژی الکتریکی از آب نیز فاقد آ یندههای مستقیم هوا و خا است.
در نهای رت بای رد ب رین منررابع دارای قابلی رت بهرررهبرررداری اقتصررادی و منررابع
غیراقتصادی ،تفاوت قائل شد .به طور مثال استخراج و عرضهی برخی منابع فسیلی
مانند نفت خام برخی میادین ،به دلیرل حجرم خخرایر درجرا ،کیفیرت نفرت خرام،
ویژگیهای سنگ مخزن و  ...با توجه به فنآوری و قیمتهای رایج دارای توجیره
اقتصادی نیست .همچنین تولید انرژی الکتریکی از منرابع تجدیدشرونده در برخری
مناطق بسیار پرهزینه و با قیمتهای رایج ،فاقد توجیه اقتصادی است .این شررایط
طی زمان ثابت نبوده و با تغییر فنآوری و قیمت تغییر خواهد کرد.
از مهمترین عناصر تأثیرگ ار در مباحث توسعه پایدار ،منابع انرژی هسرتند .از
آنجا که انرژی ،نیازی اساسی برای تداوم توسعه اقتصادی ،رفراه اجتمراعی ،بهبرود
کیفیت زندگی و امنیت جامعه است پس از نیروی انسانی ،در اختیار داشرتن منرابع
انرژی مناسب کافی ،عمدهترین عامل اقتصادی جوامع صنعتی به شمار مریرود .برا
توجه به این موضوع کره توسرعه پایردار بره نگرانریهرای بلنردمردت تأکیرد دارد
(سوواکول )11111 ،اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که توسعهی انسرانی
را در بلندمدت در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیسرتمحیطری ترأمین کنرد،
مفهوم انرژی پایدار ،تحقق مییابد؛ بنابراین ،تأمین انرژی پایدار ،ضررورت توسرعه
پایدار است (بریمانی و کعبی نژادیان.)1131 ،
با توجه به دو امر امنیت انرژی و توسعه پایدار ،توأم با سیاسرتهرای کراهش
وابستگی به نفت و سایر سوختهای فسیلی و تجدیدناپ یر ،پرداخت و حرکت به
سوی استفاده از منابع انرژی تجدید پ یر ضرورت مییابد.
در این رابطه پاین  111مطالعه در خصوص رابطره برین مصررف انررژی و رشرد
اقتصادی طی سالهای  1111-1391را بررسی و اعالم نمرود کره هریچ اجمراعی برین
محققان در خصوص رابطه علیت میان این دو عامل وجود نردارد .در عمروم مطالعرات
پیشرین بررسری رابطرره رشررد اقتصررادی و انرررژی از آزمررونهررای علیرت متعررارف در
اقتصادسنجی مانند آزمون علیت همانباشتگی انگل-گرنجر ،جوهانسون-جوسیلیسرو،،
1. Benjamin K. Sovacool
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آزمون علیت گرنجر-سیمز ،مدل تصحیح خطا ،آزمون علیرت بلندمردت ترودا-یراموتو
استفاده شده است .نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر آن است که  %1131علیرت یرک
طرفه از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی %1331 ،علیت یک طرفه از رشد تولیرد
ناخالص داخلی به مصرف انرژی 1131 ،رابطه علیرت دوطرفره و  %1331مطالعرات نیرز
هیچ رابطهای را نشان نمیدهند (.)Payne, 2010 &2012
ضمن آن کره مطالعرات زیرادی در خصروص نروع رابطره میران انررژیهرای
تجدیدپ یر و رشداقتصادی وجود ندارد.
در این مطالعه دو گروه کشورهای منتخب  OECDو  OPECمورد توجه قررار
گرفتهاند .علت انتخاب گروه اول ،سبد متنوع تولید بر از انرواع منرابع انررژی در
این کشورها است .به طور مثال سوئد ،بیشتر بر مصرفی خرود را از منبرع انررژی
زباله و یا کشور آلمان از منبع انرژی بادی تأمین میکند.
نکته بعدی که میبایست در نظر داشت این است که کشرورها از تمرامی ایرن
منابع تولیرد برر اسرتفاده نمریکننرد .بررای نمونره بریتانیرا منرابع انررژی برادی،
خورشیدی ،بر آبی ،زباله ،زیست توده ،زغال سنگ ،نفت و گاز را برای تولید برر
به کار میگیرند امّا از منبع زمینگرمایی استفاده نمیکنند.
اساسررا انتخرراب گررروه کشررورهای  ،OECDاو برره دلی رل پیشرررفته بررودن در
دسترسی به انواع منابع جهت تولید بر و ثانیرا بره دلیرل سربد مصررفی متفراوت،
صورت پ یرفته است.
انتخاب کشورهای منتخب  OPECبه ترکیب گروه قبلری برا توجره بره منرابع
ارزان انرژی فسیلی این کشورها میتواند نتایج دقیقتری نسبت به رابطه بلندمردت
منابع تجدیدناپ یر ( )NREو تولید ناخالص داخلی به مرا بدهرد؛ بنرابراین انتخراب
این تنوع از کشورها در این مطالعه ،نتایج معتبرتری نسربت بره موضروعات مرورد
بحث در این مطالعه در اختیار قرار میدهد.
در این مقاله با تکیه بر مطالعات پیشرین مربرو بره رابطره برین انررژیهرای
تجدیدپ یر و رشد تولید ناخالص داخلی ،به بررسی رابطه بین منابع اصرلی تولیرد
بر تجدیدپ یر ،شامل زیستتوده ،زمینگرمایی ،آبی ،انرژی خورشریدی ،زبالره و
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بادی با رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار میگیررد .در ایرن مطالعره برا
استفاده از دادههای تولید بر در  11کشور  OECDو  1کشرور عورو  OPECطری
دوره زمانی  ،1331-1112تحلیل رابطه علی بین تولید ناخرالص داخلری واقعری و
هر منبع انرژی تجدیدپ یر مبتنری برر مردل تصرحیح خطرای پانرل ( ،)ECMمرورد
بررسی قرار میگیرد .همچنین رابطه بلندمردت میران تولیرد برر از منرابع انررژی
تجدیدپ یر و رشد اقتصرادی از مردل رگرسریونی حرداقل مربعرات اصرال شرده
( )DOLSاستفاده شده است .ل ا بعد از مقدمره در بخرش دوم ،مبرانی نظرری ارائره
میگردد و در بخش سوم ،مطالعات تجربی معرفی شرده اسرت .در بخرش چهرارم
مقاله به معرفی الگو ،تخمین و تجزیه و تحلیل اشاره شرده اسرت و در نهایرت در
بخش آخر ،جمعبندی و نتیجهگیری ارائه میگردد.
فرضیات پژوهش به شر زیر ارائه میگردند:
 .1رابطه کوتاهمدت دوطرفه برین مجمروع تولیرد برر از منرابع انررژیهرای
تجدیدپ یر و تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
 .1انرژیهای تجدیدپ یر به طور مثبت بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مریگ ارنرد
اما تغییرات در تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر انرژیهای تجدید پ یر دارد.
 .1تولید بر از منابع زیست توده ،خورشیدی ،زبالهها و برادی ،رابطره مثبرت
بلندمدت با رشد تولید ناخالص داخلی دارند.
 .0مبانی نظری
میزان دسترسی بنگاههای اقتصادی به عوامل تولید بر سطح تولید آنها اثرگ ار اسرت
و هرگونه تخصیصی از عوامل تولید ،نتایج متفاوتی بر سطح تولید کا هرا و خردمات
در بر خواهد داشت .واضح است که تولید بنگاهها ،تولید کل و سطح رشد اقتصرادی
را تعیین میکند؛ بنابراین عوامل تولید از طریق تغییر بر تولید بنگاههای تولیدی رشرد
اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهند داد .ل ا اگر تولیرد هرر بنگراه ،ترابعی از عوامرل
مختلف باشد ،تابع تولید به صورت رابطه شماره  1خواهد بود:
رابطه (:)1

که در اینجا  Qنشاندهنده تولیدکل و عوامل مختلف تولید است .همچنین فرض
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بر آن است که بین استفاده از این عوامل تولید و میزان تولید رابطه مسرتقیم وجرود
دارد؛ یعنی افزایش هر یک از نهادهها منجر به افزایش تولید مریشرود؛ بره عبرارت
دیگر به همراه رشد اقتصادی ،تقاضا برای عوامل تولید افزایش مییابد.
از طرف دیگر برخی از اقتصاددانان بر ایرن معتقدنرد کره انررژی در طبیعرت
دارای مقدار ثابت است و در تبیین دیدگاه خود ،از اصرل اول ترمودینامیرک بهرره
میگیرند .طبق این اصل انرژی در طبیعت میزان ثابتی دارد و جبرانناپ یر اسرت و
میتواند به ماده تبدیل شود ولی به هیچ وجه از بین نمیرود .تمامی کا های تولید
شده در اقتصاد از انرژی به دست میآیند .به طور کلری آنچره در اقتصراد بره کرا
تبدیل میگردد ناشی از انرژی به کرار گرفتره شرده از طبیعرت اسرت .ایرن گرروه
معتقدند انرژی تنها عامل و مهمترین عامل تأثیرگ ار بر رشد اقتصادی است.
بنابراین در مدلهای بیوفیزیکی که توسط نایز و آیرر1 )1311( ،ارائره شرده
است تولید کا ها در اقتصاد ،نیازمند مصرف انرژی است و انرژی مهمترین عامرل
رشد اقتصادی محسوب میگردد و نیرویکار و سرمایه ،عوامرل واسرطهای هسرتند
که برای تولید محصول به انرژی وابستهاند

(2006

)AL-Irani,؛ بنابراین ترابع تولیرد

را میتوان تابعی از نهادههای نیررویکرار ،سررمایه و انررژی در نظرر گرفرت و در
نهایت به صورت رابطه شماره  1بیان نمود:
رابطه (:)2

در این تابع فرض بر آن است که بین میزان استفاده از نهادهی انررژی ( )Eدر کنرار
نهادههای نیرویکار ( )Lو سرمایه ( )Kبا تولیرد ( )Qدر اقتصراد ،رابطره مسرتقیمی
وجود دارد و افزایش هر یک از این عوامل باعث افرزایش تولیرد مریشرود .نهراده
انرژی میتواند توسط سایر حاملهای انرژی نظیر بر  ،گراز ،فرراوردههرای نفتری،
زغالسنگ و  ...تأمین گردد (آماده و همکاران.)1111 ،
در نظریههای جدید رشداقتصادی نیز بره نهرادهی انررژی بره عنروان یکری از
نهادههای اصلی در تابع رشد تأکید شده است .بره عنروان مثرال اسرترن و کلولنرد

2

1. Nair & Ayres

2. Stern & Cleveland
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( )1111با استفاده از تابع تولید نئوکالسیکی رابطهی برین مصررف انررژی و رشرد
اقتصادی را مورد مطالعه قرار دادند .تابع تولید ارائه شده توسرط ایرن محققرین بره
صورت رابطه شماره  1بیان شده است:
رابطه (:)3

که در این تابع  ،نشاندهنده انواع کا ها و خردمات تولیردی در اقتصرادی اسرت
و نیز نشاندهنده عوامل مختلف تولید نظیر نیرویکار ،موجودی سرمایه ،زمین و
 ...است و نشاندهنده انواع مختلف انرژیهای مصرفی از قبیل بر  ،نفت ،گاز و
 ...و  Aشاخصی برای پیشرفت تکنولوژی اسرت .رابطرهی برین مصررف انررژی و
تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر عواملی چون میزان پیشرفت تکنولوژیکی ،تغییرر
در ترکیب نهادهی انرژی ،درجه جانشینی بین انرژی و سایر نهادههای تولیرد قررار
میگیررد ( .)Stern & Cleveland, 2004اسرتیگلتز )1391( 1بره نقرل از اقتصراددانان
نئوکالسیک با اشاره به امکان جانشینی میان عوامل تولید بیان میکند کره پیشررفت
دانش و تکنولوژی از طریق افزایش بهررهوری در سررمایه و نیررویکرار ،نیراز بره
مصرف انرژی در فرآیند تولید را کاهش خواهد داد .از این رو فرآیند رشد و تولید
اقتصادی با وجود محدودیت در خخایر انرژی امکانپ یر است .در این رابطه برنت
و وود )1391( 2بیان میکنند کره انررژی بره عنروان نهراده واسرطهای و بره منظرور
بهکارگیری سرمایه در فرآینرد تولیرد مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد و برا افرزایش
بهرهوری در سرمایه و رشد تکنولوژی ،نیاز به نهاده انرژی کاهش مییابد؛ بنرابراین
انرژی رابطه ضعیف و تفکیکپ یری با نیرویکار دارد و بهعنوان یک عامل مؤثر و
ضروری در رشد اقتصادی مطر نمیگردد .از ایرن رو از دیردگاه نئوکالسریکهرا
انرژی ،عامل محر رشد اقتصادی نیسرت بلکره رشرد اقتصرادی میرزان تقاضرا و
مصرف انرژی را تعیین میکند .بردین جهرت سیاسرتهرای تهدیدکننرده مصررف
انرژی بهعنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب نمیگردد.

1. Stiglitz
2. Berndt & Wood
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 .2پیشینه پژوهش
 .0-2مروری بر مطالعات تجربی خارجی

آپرجیس و پاینه )1111( 1طی دورهی زمانی  ،1311-1111رابطرهی برین مصررف
انرژی تجدیدپ یر و رشد اقتصادی را در  11کشور عورو سرازمان همکراریهرای
اقتصادی و توسعه 2با استفاده از آزمون همانباشرتگی پرانلی و مردل تصرحیح خطرا
مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهند که رابطهی همانباشتگی بین مصررف
انرژی تجدیدپ یر ،رشد اقتصادی ،سرمایه و نیرویکرار وجرود دارد .نترایج علیرت
گرنجری نیز بر وجود رابطهی علی دوطرفه بین مصرف انرژی تجدیدپ یر و رشرد
اقتصادی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تأکید دارد.
آپرجیس و پاینه ( )1111به بررسی رابطهی همانباشتگی و علی برین مصررف
انرژی و رشداقتصادی در  3کشور آمریکرای جنروبی بررای دورهی زمرانی -1111
 1311با استفاده از آزمون همانباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطا پرداخته و به این
نتیجه رسیدهاند رابطهی تعرادلی بلندمردتی برین تولیرد ناخرالص داخلری حقیقری،
مصرف انرژی ،نیرویکار و تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص واقعی وجرود دارد .از
طرف دیگر نترایج علیرت حراکی از آن اسرت کره هرم در کوتراهمردت و هرم در
بلندمدت ،رابطهی علی یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی وجود دارد.
نور و صدیقی )1111( 3رابطهی علی بین مصرف انرژی و رشرد اقتصرادی را
هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت در  1کشور آسریایی (برنگالد ،،هنرد ،نلرال،
پاکستان و سریالنکا) با استفاده از آزمونهای همانباشتگی پانلی ،مدل تصحیح خطا
و حداقل مربعات معمرولی تعردیلیافتره 4طری دوره زمرانی  1391-1112بررسری
کردهاند .نتایج ،حاکی از آن است که در کوتراهمردت ،علیرت یرک طرفره از تولیرد
ناخالص داخلی سرانه به مصررف انررژی سررانه وجرود دارد .در بلندمردت نیرز 1
1. Apergis & Payne
)2. Organisation for Economic co-Operation and Development (OESD
3. Noor & Siddiqi
4. FMOLS: Fully Modofied Ordinary Least Square
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درصد افزایش در مصرف انرژی سرانه منجر به کاهش  11درصرد تولیرد ناخرالص
داخلی سرانه میشود.
بودن و پاین ( 1)1111با مطالعه رابطره مصررف انررژی و رشرد اقتصرادی در
آمریکا ،رابطه یک طرفه از مصرف انرژیهای تجدیدپ یر به تولید ناخالص داخلری
را مشاهده نمودند.
آپرجیس و پاینه ( )1111با استفاده از آزمرونهرای هرمانباشرتگی پرانلی پردرونی
( )1111-1331و تصررحیح خطررای پررانلی ( )1331-1119رابطررهی بررین مصرررف
انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر با رشد اقتصادی را برای  11کشور مورد بررسری
قرار دادند .نتایج نشان میدهند که رابطهی تعادلی بین تولیرد ناخرالص داخلری واقعری،
مصرف انررژی تجدیدپر یر ،مصررف انررژی تجدیدناپر یر ،تشرکیل سررمایهی ثابرت
ناخالص واقعی و نیرویکار در بلندمدت وجود دارد .نتایج مدل تصحیح خطرای پرانلی
نیز نشان میدهد که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،علیت دوطرفه برین مصررف
انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر با رشد اقتصادی وجود دارد.
اتمز و همکاران )1111( 2تأثیر تولید بر تجدیدپ یر و غیرقابرل تجدیدپر یر
بر رشد اقتصادی را با اسرتفاده از رو GMM ،بررای  191کشرور در برازه زمرانی
 1111-1311مورد مطالعه قرار دادند .نتایج ،حاکی از رابطره شردید و مثبرت میران
تولید بر و رشد اقتصادی است اما تلفات توزیع و انتقال بر اثر منفری برر رشرد
اقتصادی دارد.
اوزکان و اوزتر ( 3)1113در مطالعهای به بررسری رابطره علری برین مصررف
انرژی تجدیدپ یر و رشد اقتصادی طری دوره  1112 -1331در کشرورهای نوظهرور
پرداختند .نتایج نشان از عدم رابطه علی بین انرژیهای تجدیدپ یر و رشد اقتصرادی
در کشورهای مورد بررسی (به جز لهستان) دارد؛ بنابراین به دلیل عدم وجرود رابطره
علیت سیاستهای صرفهجویی در مصرف انرژی ،خطری برای نرخ رشد کشرورهای
مورد بررسی ندارد .درحالیکه سیاستهای حفاظرت از انررژی ممکرن اسرت دارای
1. Bowden & Payne
2. Atems & elt

3. Ozcan & Ozturk

بررسی رابطه بین تولید برق انرژیهای تجدیدپذیر و رشد تولید ناخالص داخلی 222

اثرات منفی بر روی سطح عملکرد اقتصادی کشور لهستان داشته باشد.
کابریوماجی و سریو من ( 1)1113بره بررسری ارتبرا میران مصررف انررژی
تجدیدپ یر و رشد اقتصادی در کشورهای غررب افریقرا طری دوره زمرانی -1331
 1111پرداختند .نتایج ،حاکی از آن است که مصرف انرژی تجدیدپ یر بره کراهش
رشد اقتصادی در این کشورها منجر میشود .از آنجا که ماهیت انرژی تجدیدپر یر
در غرب آفریقا اکثرا زیستتوده چروب اسرت و سروزاندن آن آلرودگی زیرادی را
منتشر میکند و انرژیهای تجدیدپ یر پا ماننرد انررژی خورشریدی و برادی کره
اثرات جانبی بر سالمت انسان ندارد در غرب افریقا کمتر دیده میشود ،اسرتفاده از
انرژی تجدیدپ یر میتواند رشد و بهرهوری اقتصادی را کاهش دهد.
آیدین ( 2)1113به بررسی رابطه علی بین مصرف بر تجدیدپ یر و غیر قابل
تجدید و رشرد اقتصرادی طری سرالهرای  1111 -1311بررای  12کشرور

OECD

پرداخت و جهت بررسی علیت بین متغیرها از دو رویکرد مختلرف بهرره گرفرت.
نتایج آزمون علیت  Dumitrescu-Hurlinحاکی از تأیید علیت دوطرفه برین مصررف
بر غیر قابل تجدیدپ یر و رشد اقتصادی است .در حالی که نترایج آزمرون علیرت
 Croux and Reusensحاکی از رابطه علیت دوطرفه موقرت برین رشرد اقتصرادی و
مصرف بر تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر است.
 .2-2مروری بر مطالعات تجربی داخلی

محمدی و همکاران ( )1131به تحلیل مدلهای علیت خطی و غیرخطری از رابطره
رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طری سرال هرای  1113-1112پرداختره و
یافتهها حاکی از وجود یک رابطه علی خطی و غیرخطری یرک طرفره ،از مصررف
انرژی به رشد اقتصادی است.
صادقی و همکاران ( )1131به دنبال عوامل مؤثر بر تقاضای بر و اثر توسرعه
مالی به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقری ،رشرد جمعیرت و مصررف
بر با استفاده از تکنیک  ARDLدر بازه زمانی  1131-1121پرداختهاند .نتایج ایرن
1. Ibrahim KabiruMajia &Chindo Sulaiman
2. Mucahit Aydin
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مطالعه تأثیر مثبت و معنیدار توسعه مالی بر مصرف بر را تأیید میکند.
تهامیپور و همکاران( )1131به بررسی تأثیر انرژی پا بر سرانه رشرد اقتصرادی
در کشور ایران طی دوره  1131-1112با استفاده از رو ARDL ،پرداخترهانرد .نترایج،
رابطه منفی بین رشد اقتصرادی و مصررف انررژیهرای تجدیردپر یر و مصررف مرواد
سوختنی و بازیافتی و انرژی الکتریکی در کوتاهمدت و بلندمدت را نشان میدهد.
شهنازی و همکراران( )1132بره بررسری وجرود رابطره علیرت برین مصررف
حاملهای مختلرف انررژی برا رشرد اقتصرادی و انتشرار گراز دیاکسریدکرربن در
بخشهای اقتصادی (خانگی ،عمومی و تجاری ،صنعت ،کشاورزی و حمل و نقل)
در دوره  1131-1192بررا اسررتفاده از رو ،علیررت تررودا و یامرراموتو در ایررران
پرداختهاند .نتایج ،نشان دهنده رابطه علی یک طرفه از مصرف حاملهای انرژی بره
رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ،رابطه علیت دو طرفه میان متغیر رشد اقتصادی
و انتشار گاز دیاکسیدکربن با حاملهرای انررژی در بخرشهرای حمرل و نقرل و
خانگی ،عمومی و تجاری و در نهایت رابطه علیت یک طرفه از رشداقتصرادی بره
مصرررف گرراز و مصرررف بررر برره رشررد اقتصررادی و رابطرره علی رت دو طرفرره از
رشداقتصادی به مصرف زغالسنگ در بخش صنعت است.
ارباب و همکاران ( )1132در مطالعهای به بررسی رابطه مصرف انررژیهرای
تجدیدپ یر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک پرداختند .نتیجره حاصرل
از این پژوهش بیرانگر آن اسرت کره میرزان مصررف انررژیهرای تجدیدپر یر در
کشورهای منتخب عوو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی در این
گروه

کشورهاست.

صادقی و همکاران ( )1132به بررسی تأثیر افزایش مصرف انرژی تجدیدپ یر
بر تولید ناخالص داخلی و انتشار گاز دیاکسیدکربن با استفاده از دادههرای سرری
زمانی  1111-1311و بر مبنای الگوی خودرگرسیون ساختاری

SVAR

بره تحلیرل

رابطه پویا میان سه متغیر انرژی تجدیدپ یر ،رشداقتصادی و انتشار  CO2پرداختند.
نتایج ،حاکی از آن است که شو مثبت در مصرف انررژی تجدیدپر یر ،منجرر بره
افزایش رشد اقتصادی و انتشار  CO2میشود .از طرفی تجزیره و تحلیرل واریرانس
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نیز حاکی از آن است که سرهم انررژی تجدیدپر یر در توضریح واریرانس خطرای
پیشبینی  GDPو  CO2در سطح پایینی قرار دارد.
مرتووی و همکاران ( )1139به بررسی عوامل تأثیرگ ار بر مصرف انرژی در
زیر بخشهای اقتصادی ایران (صنعت و معدن ،خدمات و کشاورزی) با استفاده از
دادههای ترکیبی طی سالهای  1121-31پرداختند .برای نیل بره هردف مر کور از
تحلیلهای هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتراهمردت و بلندمردت بره
ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعرات معمرولی پویرا ) (DOLSو رو ،میرانگین
گروهی ) (MGاستفاده شد .برآورد بلندمدت مدل بیان میدارد که ارتبا معنیدار و
مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انررژی و یرک ارتبرا غیرر
معنیدار متغیر نیروی کار برا مصررف انررژی وجرود دارد .همچنرین وجرود رابطره
کوتاهمدت بین تمامی متغیرهای مدل ،تأیید گردید.
جمعبندی

مطالعات حاکی از آن است که هیچ اجمال و نتیجه گیری نهایی در خصوص رابطره
علیت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود ندارد .در عموم مطالعات پیشرین
بررسی رابطه رشد اقتصادی و انرژی از آزمونهای علیت معمول در اقتصادسرنجی
مانند آزمون علیت همانباشتگی انگرل-گرنجرر ،جوهانسرون-جولیسرو ،،آزمرون
علیت گرنجر-سیمز ،مدل تصحیح خطا ،آزمرون علیرت بلندمردت ترودا-یراموتو و
مدل اصال خطای تلفیقی پانل استفاده شده است .ضمن آنکه مطالعات زیرادی در
خصوص نوع رابطه میان انرژیهای تجدیدپ یر و رشد اقتصادی وجود ندارد.
مطالعات پیشین عموما بر رابطهی بین مصرف برر و رشرد تولیرد ناخرالص
داخلی استوار بوده است .این سبک از مطالعات به علت مشخص نبودن منبع اولیره
تأمین بر مصرف کننده نهایی نمیتواند الگویی از رابطه منفررد منرابع اولیره تولیرد
بر و تولید ناخالص داخلی به دست دهد .نوآوری این مطالعره بررسری رابطره از
منبع اولیه تولید با واحد گیگاوات ساعت و تولید ناخالص داخلی بروده کره رابطره
علیت بلندمدت و کوتاه مدت کلی و جزئی این منرابع را برا رشرد تولیرد ناخرالص
داخلی در اختیار قرار میدهد.
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 .0روش ،معرفی دادهها ،تخمین و تجزیه و تحلیل الگو
در ای رن مطالعرره بررا توجرره برره مسررائل مختلررف و بررا اسررتفاده از رویکردهررای نرروین
اقتصادسنجی در تال ،خواهیم بود تا در ابتردا رابطره کوتراهمردت و بلنردمردت برین
متغیرهای الگو و نوع رابطه آن شناسایی گردد .سرلس در صرورت تأییرد رابطره علری،
منابع انرژیهای تجدیدپ یر با توجه به تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در کشورهای مرورد
بررسی ،اولویتبندی خواهد شد .بر این اسرا ،مردل تصرحیح خطرای پانرل ()ECM
برای تحلیل رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی حقیقری و هرر یرک از شرش منبرع
انرژیهای تجدیدپ یر ،مورد بررسی قرار میگیرد (.)Apergis and Payne, 2012
استفاده از تکنیک پانل جهت مطالعره رشرد از امتیرازات متعرددی برخروردار
است و از همه مهمتر آنکه این رو،ها به ما امکران مریدهنرد ترا اثرر متغیرهرای
ح فشدهای را که در طول زمان همچنان تداوم مییابد در رگرسیون ،وارد گرردد.
امتیاز دیگر ایرن رو ،در آن اسرت کره مقرادیر ترأخیری متغیرهرای توضریحی را
میتوان در موارد ضرورت به عنوان متغیر ابزاری مرورد اسرتفاده قررار داد و بردین
ترتیب تور،های ناشی از خطای اندازهگیری و همزمانی را برطرف کرد.
اغلب مدلهای اقتصادسنجی که در دهههای قبل مورد استفاده قرار میگرفرت
بر فرض پایایی سریهای زمانی استوار بود .بعدها که ناپایرایی بیشرتر سرریهرای
زمانی آشکار شد ،به کارگیری متغیرها منو به انجام آزمرونهرای پایرایی مربوطره
شد .چنانچه متغیرها ایستا باشند تخمینهای حاصل ،مشکل رگرسیون سراختگی را
نخواهند داشت؛ اما چنانچه متغیرها ایستا نباشند میبایست رابطره همجمعری برین
متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را بررسی نماییم.
آزمونهای ریشره واحرد دادههرای ترکیبری توسرط کرواه 1331( 1و  )1331و
بریتون )1331( 2بنا شد و سلس توسط مطالعات لین و لیرواین 1331( 3و  )1111و
ایم و همکاران 1339( 4و  )1111توسعه داده شد.
1. Quah
2. Breitung
3. Levin & Lin

&elt

4. Im

بررسی رابطه بین تولید برق انرژیهای تجدیدپذیر و رشد تولید ناخالص داخلی 222

نمونه آماری پژوهش شامل  11کشرور منتخرب سرازمان  ،OECDکشرورهای
استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانرادا ،دانمرار  ،فرانسره ،آلمران ،ایسرلند ،ایتالیرا ،ژاپرن،
لوکزامبورگ ،هلند ،نیوزلند ،نروژ ،پرتقال ،اسلانیا ،سوئد ،سوئیس ،بریتانیا و ایرا ت
متحده آمریکا و  1کشور منتخب سازمان  ،OPECکشورهای الجزایر ،ایران ،عررا ،
نیجریه ،آنگو  ،ونزوئال ،امارات متحده عربی و اکوادور در بازه زمرانی  1331الری
 1112است.
تخمین بردار بلندمدت

هدف از آزمونهای همانباشتگی پانل ،در نهایت پاسخ بره ایرن پرسرش اسرت کره آیرا
رابطهی بلندمدتی وجود دارد یا خیر؟ با فرض تأییرد وجرود هرمانباشرتگی پانرل ،گرام
بعدی ،تخمین بردار است .در سالیان اخیر رویکردهای محدودی بررای تخمرین برردار
همانباشتگی پانل مورد استفاده واقع شده است .رویکررد اول اسرتفاده از رو ،حرداقل
مربعات اصال شده ( )FMOLSاست که توسط پدرونی (1 )1111برای تخمین روابرط
بلندمدت همانباشتگی پنل معرفی شده است .رو ،دیگری که کمتر مورد استفاده واقرع
شده ،رو ،حداقل مربعات معمولی پویا ( )DOLSاست که توسرط اسرتا و واتسرون
(2 )1331مطر شده است که با اعمال تعردیالتی در رو ،حرداقل مربعرات معمرولی
واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات متغیرهای مستقل را مورد بررسی قرار مریدهرد.
از مهمتررین مزیرتهرای ایرن رو ،در مقایسره برا دیگرر تخمرین زننردههرای برردار
همانباشتگی این است که در نمونههای کوچک نیرز کراربرد داشرته و از ایجراد ترور،
همزمانی جلوگیری میکند و همچنین از توزیع مجانبی نرمال برخوردار است.
تخمین زن گروه میانگین ادغام شده ( )PMGو آزمون علیت

آخرین مرحله از تخمین ،برآورد ضرایب کوتاهمدت مدل تصحیح خطرای پانرل برا
استفاده از رو PMG ،ارائره شرده توسرط پسرران و همکراران (3 )1333و سرلس
بررسی رابطه علیت بین متغیرهای الگو است PMG .تخمین زن میانه است زیرا هم
1. Pedroni
2. Stock & Watson
3. Hashem Pesaran
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شامل ادغام ( )Poolingو هم میانگینگیری ( )Averagingاست.
تصریح مدل

با استفاده از چهارچوب تابع تولید به رابطه بین انرژیهرای تجدیردپر یر و تولیرد
ناخالص داخلی به صورت رابطه شماره  1بیان میگردد:
رابطه (:)4

 Yبیانگر تولید L ،و  Kبه ترتیب نشان دهنده نیروی کار و سرمایه برای کشور  iدر
سال  tاست .سرمایه و نیرویکار در مدل برای کنتررل ترور ،متغیرهرای احتمرالی
ح ف شده گنجانده شده است (.)Lutkepohl, 1982
در این نوع مدل رشد به عنوان یک مدل رشرد سرولو ،انررژی الکتریکری بره
عنوان یک نهاده تولید به دو بخرش مجرزای انررژی تجدیرد پر یر ( )REو انررژی
تجدیرد ناپ ر یر ( )NREتقسریم م ریگررردد .همچن رین عامررل تولی رد بررر از منررابع
تجدیدناپ یر برای تفکیک تأثیرات مختلف منابع انرژی تجدیدپ یر بر رشرد تولیرد
ناخالص داخلی مورد بررسی قرار میگیرد؛ ل ا الگرو بره صرورت رابطره شرماره 1
تصریح میگردد:
رابطه (:)5

الگوی فو برای  2منبع تولید بر تجدید پ یر ،گسرتر ،داده مریشرود .بره ایرن
منظور تولید بر هریک از  2منبع انرژی تجدیدپ یر به صورت جداگانه بره جرای
متغیر  REدر معادله فو جایگزین شده و متغیرر  NREبرا مکمرل آن منبرع انررژی
تجدیدپ یر یعنی تولید بر کرل منهرای منبرع انررژی تجدیرد پر یر مرورد بحرث،
جایگزین خواهد شد تا اثر تفکیکپ یر آن مشخص و مورد بحث قرار گیرد.
به طور مثال ،رابطه اقتصادسنجی بلندمدت برای انرژی بادی عبرارت خواهرد
بود از:
رابطه (:)6

که در آن

تولید ناخالص داخلی،

شده از انرژی بادی،

سرمایه ،نیرویکار،

انرژی برر تولیرد

تولید کل منهای تولید انرژی برادی ،محاسربه مریشرود.
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متغیر مکمل به عنوان وسیلهایتأثیر تفکیک ترأثیر منرابع مختلرف انررژی برر تولیرد
ناخالص داخلی در نظر گرفته میشود .بدین سبب از دست رفتن درجره آزادی در
مدل تخمین زده شده به حداقل میرسد .پنج منبع دیگرر انررژیهرای تجدیدپر یر
یعنی خورشیدی ،زیست توده ،زمین گرمایی ،زباله و بر آبی نیز از الگوی مشرابه
پیروی خواهند کرد.
طبق مدل تصریح شده معاد ت زیر در این بخش مورد برآورد قرار میگیرند:
رابطه (:)7

که در آن

تولید ناخالص داخلی بر حسرب میلیرون د ر بره قیمرت ثابرت سرال

 ،1111سرمایه برحسب میلیون د ر به قیمت ثابت سال  ،1111نیرویکرار برر
حسب هزار نفر،
ساعت و

بر تولید شده از انرژیهای تجدیدپ یر برحسرب گیگراوات

بر تولید شده از انرژیهرای تجدیدناپر یر برر حسرب گیگراوات

ساعت است.
همچنین برای هر یک از منابع انرژیهای تجدیدپ یر معادلرهای جداگانره بره
شر زیر مورد برآورد قرار میگیرد:
رابطه (:)8

که در آن

تولید ناخالص داخلی،

سرمایه ،نیرویکار،

انرژی بر تولید

شده از هر یک منبع انرژی بادی NWIN ،تولید نسربی انررژی ،غیرر از هرر یرک از
منابع انرژی تجدیدپ یر (در مثال غیر از انرژی بادی) در معادله است BIO .انررژی
بر تولید شده از طریق انرژی زیستتوده HYD ،انرژی بر تولید شرده از طریرق
هیدروالکتریک یا بر آبی WAS ،انررژی برر تولیرد شرده از طریرق زبالره،

GEO

انرژی بر تولید شده از طریق انرژی زمینگرمایی SOL ،انرژی بر تولید شرده از
طریق انرژی خورشیدی WIN ،انرژی بر تولید شده از طریق انرژی باد هستند.
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تجزیه و تحلیل نتایج
آزمون پایایی متغیرها

نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد معادله اثر تولیرد برر از مجمروع انررژیهرای
تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر بر تولید ناخالص ملی در جدول  1گزار ،شده اسرت.
نتایج حاکی از آن است که متغیر تولید ناخرالص ملری ،سررمایه و تولیرد برر بره
وسیله انرژیهای تجدیدناپ یر بر اسا ،آزمون لوین لین چو در سطح پایرا هسرتند
و براسا ،سایر آزمونها در سطح پایا نیسرتند .همچنرین سرایر متغیرهرا در سرطح
ناپایا هستند .بر این اسا ،آزمون پایایی با یک بار تفاضلگیری متغیرهرا حراکی از
آن است که کلیه متغیرها پایا هستند.
جدول  .0نتایج پایایی متغیرهای رابطه 0

Y
∆Y
RE
∆RE
NRE
∆NRE
K
∆K
L
∆L

Levin–Lin–Chu

Im, Pesaran and Shin

ADF - Fisher Chisquare

PP - Fisher Chisquare

-5/594
*()0/000
-2/202
*()0/000
0/441
()0/709
-11/670
*()0/000
-2/752
*()0/004
-9/416
*()0/000
-5/494
*()0/000
-11/069
*()0/000
-0/214
()0/515
-4/569
*()0/000

2/465
()0/991
-10/512
*()0/000
4/970
()1/000
-15/940
*()0/000
1/254
()0/294
-11/754
*()0/000
0/452
()0/644
-12/544
*()0/000
4/125
()1/000
-4/927
*()0/000

42/071
()0/994
217/421
*()0/000
44/054
()0/927
414/414
*()0/000
59/057
()0/744
257/144
*()0/000
52/452
()0/746
264/242
*()0/000
42/225
()0/966
140/422
*()0/000

47/514
()0/974
406/621
*()0/000
70/252
()0/094
444/222
*()0/000
45/925
()0/414
566/440
*()0/000
51/702
()0/922
522/406
*()0/000
64/261
()0/244
247/627
*()0/000

مأخ  :محاسبات تحقیق
* معنیداری متغیرها را نشان میدهد.
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آزمون همانباشتگی

با توجه به نتایج آزمون پایایی میتوان وجود رابطره بلندمردت برین متغیرهرا را برا
استفاده از آزمون همانباشتگی برای تمامی معاد ت بررسی نمرود .دو نروع آزمرون
برای متغیرهای مورد نظر به کار گرفته شد :آمارههای پرانلی و گروهری پردرونی و
آزمون کائو .هر یک از این آزمونها برای محاسبه آمارههای مربوطه از تکنیکهرا و
فروض متفاوتی استفاده میکنند .آزمونهای اشاره شده بر اسا ،فرضیه صفر مبنی
بر نبود رابطه همانباشتگی و فرضیه آلترناتیو مبنی بر همانباشتگی سریهرا صرورت
میگیرد .در آزمونهای پدرونی و کائو از معیار اطالعاتی شوارتز برای تعیین طرول
وقفه استفاده شد .تخمین طیفی بر مبنای بارتلت کرنرل و پهنرای بانرد برا انتخراب
خودکرار وقفرره برر مبنررای نیرووی-وسررت صرورت گرفررت .جردول  1و  1نتررایج
آزمونهای همانباشتگی را نشان میدهند.
جدول  .2نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی
Biomass

Geothermal

Hydro

Solar

Waste

Wind

Aggregate renewable
Within
dimension

Panel rho-stat

2/024
**()0/012
-0/404
()0/421
-10/427
*()0/000

2/122
**()0/015
1/651
()0/959
-1/427
***()0/092

2/447
*()0/009
2/444
()0/991
0/612
()0/740

1/129
()0/129
-4/590
*()0/000
-9/041
*()0/000

4/125
*()0/000
2/771
()0/997
-0/502
()0/451

2/425
*()0/005
2/721
()0/997
-0/276
()0/491

1/546
***()0/072
1/424
()0/917
-1/442
***()0/091

Panel ADF-stat

-10/704
*()0/000

-2/006
**()0/022

0/447
()0/649

-2/112
**()0/017

-1/626
**()0/042

-0/544
()0/424

-2/691
*()0/004

Panel v-stat

Panel pp-stat

Between
dimension
Group rho-stat
Group pp-stat
Group ADF-stat

5/474
()1/000
-4/042
*()0/001

4/921
()1/000
-2/594
*()0/006

2/674
()0/996
-1/629
**()0/041

2/442
()0/995
-2/961
*()0/001

5/122
()1/000
-1/646
**()0/052

4/424
()0/999
-4/171
*()0/000

2/447
()0/995
-2/425
*()0/010

-5/449
*()0/000

-2/725
*()0/002

-4/754
*()0/000

-1/712
**()0/054

-4/947
*()0/000

-4/225
*()0/000

-5/461
*()0/000
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جدول  .3نتایج آزمون همانباشتگی کائو

Aggregate renewable
KAO
ADF

-2/995
*()0/001

Biomass

Geothermal

Hydro

Solar

Waste

Wind

-5/251
*()0/000

-4/164
*()0/000

-6/742
*()0/000

-4/271
*()0/000

-5/146
*()0/000

-4/209
*()0/000
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* معنیداری متغیرها را نشان میدهد.

براسا ،نتایج به دست آمده در معادله انرژی بر تولید شرده بره وسریله مجمروع
انرژیهای تجدیدپ یر و معادلههرای انررژی برر تولیرد شرده بره وسریله انررژی
زیست توده ،هیدروالکتریک و باد ،پنج آزمون از هفت آزمون پدرونی وجود رابطره
بلندمدت بین متغیرهای معادله را تأیید میکنند و نتایج آزمون کائو نیز تأیید وجرود
رابطه بلندمدت بین متغیرهای این معاد ت است .همچنین نتایج نشان میدهد کره
در معاد ت انرژی بر تولید شده به وسیله انرژی زمین گرمایی و زباله ،سه آزمون
از هفت آزمون پدرونی وجرود رابطره بلندمردت برین متغیرهرای معادلره را تأییرد
میکنند .با توجه به معنادار بودن آزمون کائو ،وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهرای
این معاد ت مورد تأیید قرار میگیرد.
برآورد روابط بلندمدت

پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد نظر ،گام بعد برآورد رابطره
بلندمرردت اسررت .برررای تخم رین بررردار همجمع ری از رویکرررد حررداقل مربعررات
اصال شده ( )FMOLSاستفاده شد .جدول  1نتایج به دست آمده از بررآورد رابطره
بلندمدت را نشان میدهرد .نترایج حراکی از آن اسرت کره تولیرد برر بره وسریله
انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپر یر ،سررمایه و نیررویکرار دارای اثرر مثبرت و
معنادار بر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت است بره گونرهای کره افرزایش یرک
درصدی در تولید بر به وسیله انرژیهای تجدیدپ یر ،تولید ناخرالص داخلری را
به میزان  1/122درصد افزایش میدهد .در حالی که تولید بر به وسیله انرژیهای
تجدیدناپ یر ،تولید ناخالص داخلی را به میرزان  1/111درصرد افرزایش مریدهرد.
نتایج به دست آمده مطابق با انتظار بوده است.
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مطالعه اولر و فترز ( 1)1111کشش  1/113را برای انرژیهای تجدیردپر یر و
کشش  1/113را برای انرژیهای تجدیدپر یر گرزار ،کردنرد کره از ایرن مطالعره
کشش بیشتری به دست آوردند که میتوان به دلیل کشرورهای مرورد بررسری کره
کشورهای توسعهیافته هستند ،باشد.
مطالعه آپررجیس و پاینره ( )1111کشرش  1/121بررای کشرورهای در حرال
توسعه و  1/113را برای کشرورهای توسرعهیافتره بررآورد نمودنرد .همچنرین ایرن
محققین در مطالعهی دیگری کشش  1/191را برای کشورهای نوظهرور بره دسرت
آوردند.
به طورکلی بخش انرژی از دو طریق به فعالیتهای اقتصادی کمک میکند:
نخست اینکه تولید انرژی خود یکی از بخشهرای مهرم اقتصرادی اسرت کره
سبب ایجاد اشتغال و ارز،افزوده در بخشهای استخراج ،انتقال و توزیرع کرا و
خدمات در تمام طول چرخهی اقتصاد میشود.
دوم اینکه بخش انرژی محرکی است که در سایر بخشهرای اقتصرادی نقرش
بسیار مهمی ایفا میکند .در مواجهه با دو چالش کندی رشد اقتصرادی و ضررورت
کربنزدایی از اقتصاد ،کشورها به دنبال ارائه راهکارهایی به منظور بهبرود عملکررد
اقتصادی همزمان برا کراهش انتشرار گازهرای گلخانرهای هسرتند .گرچره توسرعه
انرژیهای تجدیدپ یر نمیتواند تنها راهکار پاسخگویی به افزایش تقاضای انررژی
باشد اما ظرفیت قابل توجهی جهت ایجاد رشد اقتصرادی و تنروعبخشری در آن را
دارد؛ بنابراین توسعهی انرژیهای تجدیدپ یر میتواند نقش مهمی در دسرتیابی بره
رشد اقتصادی سبز ایفا کند .انرژیهای تجدیدپ یر دارای هزینه اولیه با یی هستند
منتهی در طول بهرهبرداری از آن دیگر هزینهی خاصی ندارند و ایرن خرود دلیلری
برای کشش بیشتر به دست آمده برای انرژیهای تجدیدپ یر نسبت بره کشرش بره
دست آمده برای انرژیهای تجدیدناپ یر است.
نتایج برآورد هر منبع تولید بر از انرژیهای تجدیدپ یر نیز نشان میدهد که
منابع زیستتوده ،خورشید ،زبالره و براد دارای اثرر مثبرت و معنراداری برر تولیرد
1. Adrienne Ohler & Ian Fetters
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ناخالص داخلی هسرتند؛ بره گونرهای کره یرک درصرد افرزایش در زیسرتتروده،
خورشید ،زباله ،باد و زمین گرمایی به ترتیب تولیرد ناخرالص داخلری را بره میرزان
 1/111 ،1/111 ،1/119 ،1/111و  1/112درصد افزایش میدهند .در حالی که منبع
هیدروالکتریک دارای کشش  1/111است که اثر مثبت بر تولیرد ناخرالص داخلری
داشته منتهی این اثر معنادار نیست .میتوان معنادار نبودن این ضرریب را بره علرت
ثابت بودن خخایر آب و وابستگی استفاده از ایرن منبرع بره ظرفیرت آبری و سردها
مرتبط دانست .با توجه به ضرایب کشش ،سرمایهگ اریهرا مریبایسرت بیشرتر در
انرژی بادی ،انرژی هیدروالکتریک و انرژی زیستتوده صورت گیرد که بیشرترین
حساسیت را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند .در مطالعه اولر و فتررز ()1111
ضرایب کششهای  1/111 ،1/111 ،1/132 ،1/111 ،1/113و  1/111را به ترتیرب
برای انرژی زیست توده ،هیدروالکتریک ،زباله ،زمینگرمایی ،خورشیدی و بادی به
دست آوردهاند.
جدول  .٠نتایج برآورد رابطه بلندمدت FMOLS
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برآورد روابط كوتاهمدت

در ادامه ،رابطه کوتاهمدت بر اسا ،الگوی تصحیح خطا برآورد شد .نتایج تخمرین
الگوی تصحیح خطا در جدول  1گزار ،شده است.
جدول  .5نتایج برآورد رابطه کوتاهمدت
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نتایج حراکی از آن اسرت کره تولیرد برر بره وسریله انررژیهرای تجدیدپر یر و
تجدیدناپ یر ،سرمایه و نیرویکار دارای اثرر مثبرت و معنرادار برر تولیرد ناخرالص
داخلی در کوتاهمدت هستند .همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان میدهد که منرابع
زیستتروده ،خورشرید ،زبالره ،براد و هیردروالکتریک اثرر مثبرت و معنراداری در
کوتاهمدت بر تولید ناخالص داخلی دارند .در حالی که منبع انررژی زمرینگرمرایی
اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد اما این اثر معنادار نیست .نتایج نشاندهنرده
آن است که انرژیهای تجدیدپ یر در کوتاهمدت و بلندمدت همسو بوده و باعرث
افزایش تولید ناخالص ملی میشود .در این راستا باید سیاستگ اری دولرتهرا در

0/012
*()0/000
0/051
*()0/000
0/202
*()0/000
0/647
*()0/000
-0/276
*()0/000
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زمینه انرژی با توجه به اثر مثبت تولید بر از ایرن منرابع در بلندمردت نسربت بره
منابع تجدیدناپ یر فسیلی ،با در نظر گرفتن سررمایهگر اری بیشرتر در انررژیهرای
تجدیدپ یر باشد تا بتوان بیشترین بازده را از این انرژیها به دسرت آورد .ضرریب
تصحیح خطا در تمامی برآوردها منفی و کوچکتر از یک و بیانگر سرعت تعردیل
کوتاهمدت است؛ به عبارت دیگر اگر شوکی به رابطه تعرادلی وارد شرود طری هرر
دوره زمانی (سال) ،خطای عدم تعرادل برا چره سررعتی تعردیل گردیرده و مقردار
کوتاهمدت به سمت مقدار تعادل بلندمدت خود میل میکند .در این راستا براسرا،
برآوردهای کوتاهمدت صورت گرفته در معادلره اول  1/112درصرد از انحرراف از
تعادل بلندمدت تولید ناخالص ملی اصال میشود .به عبارتی اگر شوکی به رابطره
تعادلی وارد شرود در هرر سرال حردودا  11درصرد از انحرراف از تعرادل اصرال
میشود .همچنین این ضریب برای سایر انرژیها به ترتیب معراد ت در هرر دوره
 1/192 ،1/191 ،1/191 ،1/111 ،1/113 ،1/121درصد است که انحراف از تعرادل
بلندمدت تولید ناخالص داخلی اصال میشود.
رابطه علیت گرنجری

همواره در روند رشد و توسعه اقتصادی از انرژی به عنروان نیرروی محرکرهای در
جهت تسریع این فرآیند نامبرده شده است .ولیکن میزان اهمیتری کره در الگوهرای
مختلف برای انرژی در نظر گرفته میشود متفاوت است .در همین راسرتا فرروض
متفاوتی در ارتبا میان انرژی و رشد اقتصاد مطر شده است که در حالرت کلری
به چهار فرض مختلف تقسیم میشود (:)Apergis & Payne, 2009 &2010
الف) فرضیه رشد به موقعیتی اشاره دارد که در آن مصرف انرژی به طور مستقیم و
یا به عنوان مکمل سرمایه و نیرویکار نقشی حیاتی در رونرد رشرد اقتصرادی ایفرا
میکند .چنین فرضیهای بیانگر وجود علیت یرکطرفره از انررژی بره سرمت رشرد
اقتصادی است .در این شرایط سیاستهای صرفهجویی در مصررف انررژی اثررات
منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
ب) فرضیه صرفهجویی در مصرف انرژی بدان معناسرت کره رشرد اقتصرادی
پویا موجب استفاده فزاینده از انرژی خواهد شرد .ایرن فرضریه در صرورتی تأییرد
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میشود که رابطه علیت یکطرفه از رشد اقتصادی به طرف مصرف انررژی وجرود
داشته باشد .در این صورت سیاستهای حفاظرت از انررژی کره ممکرن اسرت از
استفاده فزاینده انرژی جلوگیری کند ،اثر منفی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
ج) فرضیه بازخورد ،بیانگر رابطه متقابل میان مصرف انرژی و رشد اقتصرادی
است .این فرضیه زمانی حمایت میشود که رابطهای دوسویه میان مصرف انرژی و
رشد اقتصادی وجود داشته باشد .تحت این شرایط سیاسرتهرای صررفهجرویی و
کاهش در مصرف منابع انرژی میتواند عملکرد رشد اقتصادی را کاهش دهد و بره
همین ترتیب تغییرات در رشد اقتصادی میتواند در مصرف انرژی منعکس شود.
د) فرضیه خنثایی نشان میدهد که مصررف انررژی برر رشرد اقتصرادی ترأثیر
نمیگ ارد .در واقع عدم وجود رابطه علیت بین مصرف انررژی و رشرد اقتصرادی
شواهدی بر وجود فرضیه خنثایی ارائه میدهد .در این مورد ،سیاست صرفهجرویی
و حفاظت از منابع انرژی که به منظور کاهش مصرف انرژی اختصراص داده شرده
است ،هیچ تأثیری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت (منگاکی .)11111
اگرچه وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مردل بیرانگر وجرود رابطره برین
متغیرها (حداقل در یک جهت) خواهد بود اما جهت علیت گرنجری برین متغیرهرا
را نمیتواند تعیین کند؛ بنابراین برای بررسی جهت رابطره علیتری میران متغیرهرای
مدل ،از آزمون علیت گرنجری بر اسا ،آماره والد اسرتفاده خواهرد شرد .در ایرن
تحلیل فرضیه عدم مبنی بر صفر بودن ضریب متغیرها در مقابرل فرضریه جانشرین،
آزمون میشود .بدیهی است اگر بر اسا ،آماره والد فرضریه صرفر رد شرود ،یرک
رابطه علیت گرنجری از طرف متغیر مستقل به وابسته وجود دارد .نتایج آماره والرد
برای بررسی روابط علیت گرنجری بین متغیرها در جدول  2ارائه شده است:
جدول  .6نتایج روابط علیت گرانجر تولید برق به وسیله مجموع انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
فرضیس صفر
Prob
Zbar-stat
w-stat
0/000
4/295
5/041
نیروی کار علیز تولید ناخالص داخلی نیسز
0/000
21/402
12/412
تولید ناخالص داخلی علیز نیرویکار نیسز
0/000
5/091
5/152
سرمایس علیز تولید ناخالص داخلی نیسز
1. Menegaki
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تولید ناخالص داخلی علیز سرمایس نیسز
انرژیهای ت دیدناپذیر علیز تولید ناخالص داخلی نیسز
تولید ناخالص داخلی علیز انرژیهای ت دیدناپذیر نیسز
انرژیهای ت دیدپذیر علیز تولید ناخالص داخلی نیسز
تولید ناخالص داخلی علیز انرژیهای ت دیدپذیر نیسز

2/641
2/471
4/444
2/494
4/427

14/691
0/416
6/674
0/464
6/615

0/000
0/741
0/000
0/714
0/000

مأخ  :محاسبات تحقیق

طبق نتایج به دست آمده رابطه علیت دو طرفه بین نیرروی کرار و تولیرد ناخرالص
ملی و نیز بین سرمایه و تولید ناخرالص ملری وجرود دارد .همچنرین نترایج نشران
میدهد علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص داخلی به تولیرد برر بره وسریله
انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر وجود دارد .بر این اسرا ،در حالرت کلری،
فرضیه صرفهجویی در مورد انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر مورد تأیید قررار
میگیرد.
طبق نتایج به دست آمده رابطه علیت دو طرفه بین نیرویکار ،سررمایه ،تولیرد
بر به وسیله انرژی باد و تولید ناخالص ملی وجرود دارد .همچنرین نترایج نشران
میدهد علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص داخلی به تولیرد برر بره وسریله
سایر انرژیها وجود دارد .در مورد انرژی باد ،فرضیه برازخورد کره بیرانگر رابطره
متقابل میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی است ،مورد تأیید قرار میگیررد .تحرت
این شرایط ،سیاستهای صرفهجویی و کاهش در مصرف منرابع انررژی مریتوانرد
عملکرد رشد اقتصادی را کاهش دهد و به همین ترتیب تغییرات در رشد اقتصادی
میتواند در مصرف انرژی منعکس شود.

جمعبندی و پیشنهادها
امروزه با توجه به توسعه روزافزون کشورها ،نیروی بر یرک نیراز اساسری بررای
رشد اقتصادی به شمار میآید به گونهای که بدون توسعه شربکههرای برر  ،رشرد
صنایع بهعنوان مهم ترین عامل توسعه کشورها متوقف مریشرود .از ایرنرو ترأمین
بهموقع و بهانردازهی انررژی الکتریکری مرورد نیراز مرردم و صرنایع از مهرم تررین
دغدغههای دولتهاست که عالوه بر نقش انکارناپر یر آن در توسرعه اقتصرادی و
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رفاه اجتماعی ،نقش به سزایی در امنیت ملی نیز ایفا میکنرد .از طرفری برا افرزایش
نگرانیهای زیست محیطی و همچنین محدودیت منابع سوختهای فسیلی در دنیرا
و از جمله در ایران ،عمده کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه در سراسر جهان
در حال تغییر تکنولوژی از سوختهای فسیلی به سمت منابع تجدیدپ یر هسرتند؛
اما تنوع منابع انرژی تجدیدپ یر و نوع استفاده از انواع آنها جهت سررمایهگر اری
کشورها در این بخش استراتژیک انرژی میبایست با شناخت کافی صورت پ یرد.
نتایج برآوردی از مطالعه به وضو نشان داد ممکن است در کوتاهمردت بره
علت با بودن هزینههای ثابت طرر هرای توسرعه و بهرره بررداری از انررژیهرای
تجدیدپ یر ،تأثیر کمتری بر رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به توسرعه انررژی از
طریق سوختهای فسیلی بگ ارد اما در بلندمدت با توجه بره کراهش قابرل توجره
نرخ خورا

نیروگاههای تجدیدپ یر نسبت به سوختهرای فسریلی ،رشرد تولیرد

ناخالص داخلی با تر خواهد بود؛ بنابراین نتایج برآورد شرده توسرط ایرن مطالعره
نشان میدهد که عالوه بر تأثیر مثبت زیستمحیطی توسعه نیروگاههای انرژیهرای
تجدیدپ یر ،تأثیر اقتصادی این منابع نیز در بلندمدت مثبت خواهد بود.
در این راستا این مطالعه به بررسی رابطره برین برر تولیردی از انرواع منرابع
انرژیهای تجدیدپ یر و رشد تولید ناخالص داخلی پرداخرت .برر ایرن اسرا ،در
ابتدا با استفاده از مدل پانل همانباشتگی ( )FMOLSو مردل تصرحیح خطرای پانرل
( )ECMوجود رابطره کوتراهمردت و بلندمردت تولیرد برر از انرواع انررژیهرای
تجدیدپ یر با رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشران داد
که تولید بر به وسیله انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر ،سرمایه و نیرویکرار
دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت هستند بره گونرهای
که افزایش یک درصد در تولیرد برر بره وسریله انررژیهرای تجدیدپر یر تولیرد
ناخالص داخلی را به میزان  1/122درصد افزایش میدهد .در حالی که تولید برر
به وسیله انرژیهای تجدیدناپ یر تولید ناخالص داخلی را به میرزان  1/111درصرد
افزایش میدهد .همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان میدهد که منابع زیستتروده،
خورشید ،زباله و باد اثر مثبت و معنراداری برر تولیرد ناخرالص داخلری دارنرد بره
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گونررهای کرره یرک درصررد افررزایش در زیسررتترروده ،خورشریدی ،زبالرره ،بررادی و
زمین گرمایی به ترتیب تولید ناخالص داخلی را بره میرزان ،1/112 ،1/119 ،1/111
 1/111و  1/111درصد افزایش میدهند؛ در حالی که منبرع هیردروالکتریک دارای
کشش  1/111است که اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته اما این اثر معنرادار
نیست .نتایج مدل تصحیح خطای پانل ( )ECMنشاندهنده آن بود کره تولیرد برر
به وسیله انرژیهای تجدیدپ یر و تجدیدناپر یر ،سررمایه و نیررویکرار دارای اثرر
مثبت و معنادار بر تولید ناخرالص داخلری در کوتراهمردت اسرت .همچنرین نترایج
برآورد هر منبع نشران مریدهرد کره منرابع زیسرتتروده ،خورشرید ،زبالره ،براد و
هیدروالکتریک دارای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی هستند.
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه ،پیشنهادهای خیل ارائه میگردد:
 از آنجا که رشد اقتصادی هردف اصرلی اکثریرت کشرورها اسرت و جهرتدستیابی به این هدف ،بالطبع انرژی بیشتری مصرف میشود .لزوم اصال الگوی
تولید و مصرف انرژیهای آ ینده به انرژیهای پا و کرمترر آ ینرده و همچنرین
افزایش سیاستهای مناسب به منظور توسرعه تولیرد انررژی نرو و تجدیدپر یر برا
اعطررای انگی رزههررای اقتصررادی بایسررتی در دسررتور کررار دولررتهررا قرررار گی ررد.
سرمایهگ اری کورکورانه و بیتوجهی به اولویتبندی زیسرتمحیطری و اقتصرادی
در زمینه تولید بر از منابع مختلف و مصرف آن میتواند آهنرگ رشرد اقتصرادی
کشور را کاهش دهد .در همین راستا تولید بر از انرژی خورشریدی و زبالره کره
اولویت اولیه این مطالعه شناخته شده اسرت و برا توجره بره نترایج روابرط علیرت
گرنجری سیاستهای صرفهجویی و کاهش در تولید و مصرف منابع ایرن انررژی،
میتواند عملکرد رشد اقتصادی را کاهش دهد و به همین ترتیب تغییرات در رشرد
اقتصادی میتواند در تولید و مصرف انرژی منعکس شود.
 مشررکل اصررلی فرررآوری توسررعه ،برره کررارگیری انرررژی تجدیدپرر یر،سرمایهگ اری اولیه بیشتر آن نسبت به سوختهای فسیلی اسرت .همران طرور کره
نتررایج نشرران داد می رزان کشررش انرررژیهررای تجدیدپ ر یر بیشررتر از انرررژیهررای
تجدیدناپ یر است؛ بنابراین در این زمینه دولرت مریتوانرد برا ایجراد زمینره بررای
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همکاریهای بینالمللی و حمایت از سرمایهگ اران خصوصی زمینره توسرعه آن را
فراهم آورد .ح ف تدریجی یارانه انرژی فسیلی و سو درآمردهای حاصرل از آن
به تأمین مالی در پروژههای تولیرد و توسرعه انررژی تجدیدپر یر ،تشرویق بخرش
خصوصی جهت سرمایهگ اری و ایجاد تقویت همکراریهرای برینالمللری جهرت
توسعه انرژیهای تجدیدپ یر ،توصیه میشود.
 ایران به سبب ویژگیهای اقلیمی ،یکی از کشورهای مستعد جهت تولید انررژیبر از طریق انرژیهای تجدیدپر یر اسرت .هرچنرد کره در ایرن زمینره اقرداماتی نیرز
صورت گرفته است؛ از جمله میتوان به طر توجیهی احداث نیروگاه خورشریدی 11
مگاواتی یا طر توجیهی احداث نیروگاه برادی  11مگراواتی اشراره کررد .وجرود ایرن
طر ها خود گواه آن است که مطالعاتی برای این تغییرات آغاز شده است.
با توجه به نتایج تحقیق ،اولویت سرمایهگر اری انررژیهرای تجدیدپر یر در
بخش انرژی خورشیدی و زباله است اما در ایران اولویت سیاستگ اران ،در حرال
حاضر سرمایه گ اری بیشتر در نیروگاه های انرژی بادی است .در این راستا حوور
بخش خصوصی به دلیل اهمیت خصوصیسازی در این زمینه بسیار مهم میباشرد.
به همین خاطر باید سعی شود با فراهم آوردن تمهیداتی سربب تشرویق و افرزایش
امنیت سرمایهگ اران خصوصی در این بخش شوند.
 روند کنونی توسعه انرژیهای تجدیدپ یر نشان میدهرد کره طری دو دهرهآینده در اکثر کشورهای جهان در زمینه فعالیتهای  R&Dو استقرار فنراوریهرای
تجاری شده ،هزینه قابل توجهی صرف خواهد شد که در ایرن زمینره دولرتهرا از
لحاظ سیاست گ اری و حمایتهای مالی نقش اصلی را بر عهده خواهنرد داشرت.
ل ا تدوین برنامههای ملری در راسرتای حمایرت از تحقیقرات و فنراوری و انجرام
تحقیقات کاربردی مطابق با نیازهای محلی و ملی که منجرر بره پیشررفت هدفمنرد
صنعت انرژیهرای تجدیدپر یر خواهرد شرد ،از الزامرات کلیردی توسرعه کراربرد
تجدیدپ یرها در بخش انرژی کشور است.
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