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چکیده:
توسعه انرژيهاي تجديدژذير منجر به كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي
كشور ميشود كه از عوامل اساسي در رسيدن به توسعه ژايدار در هر كشوري مي باشد .اين مقاله به بررسي
تاثير انرژي ژاک بر سرانه رشد اقتصادي واقعي در كشور ايران طي دوره  1933-1931ميژردازد .براي
دستيابي به هدف مطالعه ،از مدل خود رگرسيوني با وقفه توزيعي ( )ARDLو روش هم انباشتذي براي
تعيين وجود رابطه كوتاه و بلندمدت بين متغيرها بكار گرفته شده است .نتايج نشان داد كه سرعت تعديل
مدل تصحيح خطا نسبتا باال است و اين مدل قادر است در هر دوره به ميزان  31درصد از خطاي عدم تعادل
كوتاهمدت ،براي دستيابي به تعادل بلندمدت را تعديل نمايد .طبق برآورد انجام شده ،رابطه بين سرانه رشد
اقتصادي واقعي و مصرف انرژي هاي تجديدژذير و مصرف مواد سوختني و بازيافتي و مصرف انرژي
الكتريكي چه در كوتاه مدت و چه بلند مدت ،منفي ميباشد .همچنين نتايج بلندمدت حاكي از آن است كه
يك رابطه منفي معنيدار بين مصرف انرژي الكتريكي ،مصرف انرژيهاي تجديدژذير و مصرف مواد
سوختني و بازيافتي با سرانه رشد اقتصادي واقعي وجود دارد ،بهطوريكه در بلندمدت مصرف يك درصد
از متغيرهاي مذكور سرانه رشد اقتصادي واقعي را به ترتيب  1/02 ،1/01و  1/03درصد كاه

ميدهد.
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.1مقدمه
انرژي بهعنوان نيروي محركه فعاليتهاي توليدي ،زيربناي اساسي فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعي هر كشوري به شمار ميرود .محدوديت انرژيهاي فسيلي
و ژي بيني افزاي

قيمت آنها ،مشكالت محيطزيستي و آلودگي هوا ،گرم

شدن زمين ،افزاي

جمعيت و عدم امنيت در عرضه آنها در ژي بحرانهاي

سياسي و اقتصادي ،همذي مباحث هستند كه با گستردگي تمام ،اهداف برنامه-
ريزان و سياستگذاران را در يافتن راهكارهاي مناسب براي حل معضالت
انرژي در جهان ،بهخصوص بحرانهاي زيستمحيطي ،به خود معطوف كرده
است .همچنين ژژوهشذران را به توسعه مناب

با آلودگي كمتر و تجديدژذيري

كه توان بالقوهاي براي جانشيني انرژيها و سوختهاي فسيلي را داشته باشد،
ترغيب ميكند (شهبازي و همكاران 1931 ،و اسد زاده و جليل.)1933،
بنابراين در دهههاي اخير ،به دليل تغييرات آب و هوايي و آثار نامطلوب آن در بلندمدت
براي اكوسيستم و اقتصاد جهاني ،تقاضا براي مناب جايذزين انرژيهاي فسيلي بهطور
فزايندهاي افزاي يافته است .در اين ميان مناب انرژيهاي تجديدژذير و ژاک حائز اهميت
ميباشد .بهطوريكه مناب انرژي تجديد ژذير براي برآورده سازي تقاضاي انرژي و
همچنين جهت رشد و توسعه اقتصادي ،بهويژه در كشورهاي درحالتوسعه ،ژتانسيل بسيار
بااليي دارد(فطرس و همكاران ;1931 ،فايفر و مالدر .)2119 ،1با توجه به اينكه رشد و
توسعه اقتصادي از اهداف اصلي سياستگذاران اقتصادي محسوب ميشود ،نياز به تغيير
استفاده از مناب انرژي اوليهاي كه آاليندههاي كمتري در محيطزيست انتشار ميدهد ،به
يك مسئله در ادبيات رشد اقتصادي منجر شده است .بر اين اساس اكثر كشورهاي جهان
در چارچوب قانوني بهمنظور تشويق مردم و نهادهاي اقتصادي به استفاده از مناب انرژي
تجديدژذير در راستاي اهداف آژان

بينالمللي انرژي 2و ژيمان كيوتو 9قدم برميدارند .در
1 Feiffer and Mulder
2 International Energy Agency
3Protocol Kyoto
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ميان اين اهداف ،براي ژيشبرد عرضه و تقاضاي انرژي در كشورهاي درحالتوسعه،
جايذزين كردن مناب انرژيهاي ژاک و افزاي

بهرهوري مصرف انرژي در راس آنها

قرار دارد(ماجي.) 2115 ،1
در ايران نيز طبق قانون اصالح الذوي مصرف انرژي ،دستذاههاي مختلف ،از جمله
وزارت نيرو و وزارت نفت ،موظف به حمايت از گسترش استفاده از مناب تجديدژذير
انرژي ،شامل انرژيهاي بادي ،خورشيدي ،زمين گرمائي ،آبي كوچك ،دريايي و
زيستتوده ،شدهاند .شواهد نشان ميدهد ،اگر چه ژتانسيل ايران براي استفاده از مناب
تجديدژذير بسيار زياد است ،اما تاكنون به نحو شايستهاي مورد بهرهبرداري قرار نذرفته
است(الهي و همكاران.)1933 ،
ژژوه هاي متعدد ژژوهشذران در سطح جهان نشان داده است كه سرعت روند رشد
مصرف انرژي در كشورهاي جهان تا حدود زيادي به سطح رشد اقتصادي بستذي دارد
(مهرآرا 2110 ،و مزرعتي .)1903 ،بهبود سطح زندگي مردم و مكانيزه شدن توليد بهمنظور
ارتقاي سطح بهرهوري كار ،افزاي

سري مصرف انرژي را موجب ميشود ،البته افزاي

سري مصرف انرژي در مراحل اوليه رشد اقتصادي رخ ميدهد .در مراحل بعدي رشد با
ژديدار شدن آثار سوء زيستمحيطي و نيز ارتقاي آگاهيهاي عمومي ،روند افزاي
مصرف انرژي به دليل استفاده بهينه آن كاه

مييابد (بهبودي و همكاران.)1933 ،

ازجمله مطالعات انجامشده در زمينه رابطه ميان مصرف انرژي تجديدژذير و رشد
اقتصادي ،تحقيق اوهالن )2113(2ميباشد كه به بررسي اثر مصرف انرژي تجديدژذير و
تجديدناژذير بر رشد اقتصادي هند در دوره زماني  1301-2112ژرداخته است .نتايج حاكي
از وجود رابطه مثبت و معنيدار ميان مصرف انرژي تجديدناژذير و رشد اقتصادي در
بلندمدت است .همچنين عليت دوطرفهاي ميان مصرف انرژي تجديدناژذير و رشد
اقتصادي در بلندمدت و كوتاهمدت وجود دارد .اين در حالي است كه كش

بلندمدت

رشد اقتصادي نسبت به انرژي تجديدژذير از لحاظ آماري معنيدار نميباشد.
1 Maji
2 Ohlan
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ماجي( )2115نيز با استفاده از الذوي

ARDL

به بررسي رابطه ميان مصرف انرژي

تجديدژذير و رشد اقتصادي ژرداخت .نتايج نشان داد با وجود عدم رابطه معنيدار ميان
شاخصهاي انرژي ژاک و رشد اقتصادي در كوتاهمدت ،ميان شاخصهاي انرژيهاي
ژاک( انرژي الكتريسيته و انرژي هستهاي) و رشد اقتصادي در بلندمدت رابطه منفي برقرار
است .همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت ميان انرژي تجديدژذير قابلاحتراق،
ضايعات و رشد اقتصادي ميباشد .بنابراين نتايج نشاندهنده وجود ژتانسيل دستيابي به
انرژي ژاک در آينده نزديك براي كشور نيجريه ميباشد.
ژآو و لي )2113( 1نيز ،با استفاده از روش هم انباشتذي ژانلي به بررسي و تجزيه و تحليل
رشد اقتصادي و انرژيها ي ژاک و فسيلي در كشورهاي مكزيك ،اندونزي ،كره جنوبي و
تركيه ژرداختهاند .نتايج نشان دهنده وجود رابطه علي بلندمدت از انرژي ژاک به رشد
اقتصادي ميباشد .همچنين بر اساس نتايج ،انرژيهاي تجديدژذير منجر به كاه

مصرف

سوختهاي فسيلي در بلندمدت و كوتاهمدت ميشود.
الوگاسا و همكاران )2113( 2نيز به بررسي توليد انرژي ژاک از بيوگاز در نيجريه
ژرداختهاند .در مطالعه مذكور با بررسي اصول جهاني در چذونذي ذخيرهسازي و توليد
انرژي ژاک از بيوگاز و همچنين با اشاره به مزاياي بالقوه آن در برآورده ساختن تقاضاي
انرژي ،به اهميت و ضرورت انرژي ژاک در نيجريه و ديذر كشورهاي درحالتوسعه ژي
بردند .عالوه بر آن ،نتايج نشان داد ،با استفاده از فرآيندهاي شيميايي ،از هر تن زيستتوده
ميتوان 31-01درصد گاز متان كه در توليد انرژي الكتريكي براي مصارف خانذي ،توليد
نمود.
همچنين آجاي و آجايي )2119( 9به بررسي و تجزيه و تحليل سياستهاي انرژي و مسائل
حقوقي توسعه انرژيهاي تجديدژذير در نيجريه ژرداخته است .نتايج نشان داد ،برخي
چال هاي سياستي شامل مشوقهاي ناكافي اقتصادي توسط دولت ،ماليات نامطلوب و
سيستم تعرفه براي ترويج فناوريهاي ژاک ميباشد .در اين زمينه ژيشنهادهاي سياستي
1 Pao & Li
2 Olugasa et al
3 Ajayi & Ajayi
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ارائهشده شامل اصالح قانون كاربري اراضي ،قوانين سرمايهگذاري و ارزيابي اثرات
زيستمحيطي ميباشد.
ژروبلي و اليويرا (  1)2119در مطالعه خود به بررسي شاخص ژتانسيل توسعه انرژي
( )EDPI2در  20ايالت كشور برزيل ژرداختند .بر اين اساس شاخص مذكور طي دوره
( ،)1333-2113توسط عرضه انرژي تجديدژذير ،عرضه انرژي تجديدناژذير و تقاضاي
انرژي تعريف شده است .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عاملي نشان ميدهد ،ارتباط
معناداري بين سطح درآمد و مصرف انرژي در جنوب و جنوب شرقي برزيل وجود دارد.
عالوه بر آن آژرجي

و ژاينه )2112(9بر اساس تكنيك هاي هم انباشتذي ژانلي و الذوي

خطاي تصحيح برداري ژانلي به بررسي رابطه ميان مصرف انرژي تجديدژذير و رشد
اقتصادي براي ش

كشور آمريكاي مركزي ژرداختند .با بررسي عليت ميان متغيرهاي

مصرف انرژي تجديدژذير و رشد اقتصادي در اين كشورها به اين نتايج رسيدند كه رابطه
تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مصرف انرژي تجديدژذير ،رشد اقتصادي ،سرمايه و نيروي
كاربر بر قرار بوده و رابطه علي دوطرفهاي بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد.
آژرجي

و ژانيه ( )2111با استفاده از آزمونهاي هم انباشتذي ژانلي و بهرهگيري از

دادههاي سيزده كشور آسياي ميانه براي دوره زماني سالهاي  1332تا  ،2110به بررسي
رابطه علي بين مصرف انرژي تجديدژذير و رشد اقتصادي آنها ژرداختند .نتايج نشاندهنده
وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين توليد ناخالص داخلي ،مصرف انرژي تجديدژذير ،تشكيل
سرمايه ثابت خالص داخلي و نيروي كار وجود ميباشد .همچنين ،نتايج حاصل از مدل
تصحيح خطا بيانذر اين است كه در كوتاهمدت و بلندمدت ،عليت دوطرفه اي بين مصرف
انرژي تجديدژذير و رشد اقتصادي وجود دارد.
سادورسكي )2113(3در مطالعهاي با استفاده از دو مدل تجربي بررسي رابطه مصرف
سرانه انرژي تجديدژذير و درآمد سرانه و بررسي ارتباط بين مصرف سرانه انرژي
تجديدژذير ،درآمد سرانه و قيمتهاي برق در هجده كشور با اقتصادهاي نوظهور ژرداخته
1 Perobelli & Oliveira
2 Energy development potential index
3 Apergis and Payne
4 Sadorsky

 18پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران ،سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 9911

است .و ي با استفاده از آزمون ريشه واحد ژانلي و هم انباشتذي ژانلي طي دوره زماني 1333
تا  2119ميالدي نشان داده است كه افزاي

در درآمد سرانه ازلحاظ آماري اثر مثبت و

معناداري بر مصرف انرژي تجديدژذير سرانه دارد .همچنين كش

قيمتي بلندمدت مصرف

سرانه انرژي تجديدژذير -1/01است.
در ايران نيز مطالعات متعددي در زمينه ارتباط ميان مصترف انترژي و رشتد اقتصتادي
انجامشده است كه تعداد محدودي از آنها به انرژي تجديدژذير اختصاص دارد .در ادامه
بهمرور برخي از آنها ژرداختهشده است.
عابدي و همكاران( )1933با استفاده از الذوي خود توضيح برداري ) (VARو دادههاي
سري زماني سالهاي  1901تا  ،1931رابطهي ميان انتشار گاز دياكسيدكربن ،انرژيهاي
تجديدژذير ،فسيلي و رشد اقتصادي در ايران را مورد بررسي قراردادند .نتايج حاصل از اين
مطالعه نشان داد بين متغيرهاي نرخ رشد انتشار دياكسيد كربن ،نرخ رشد مصرف
انرژيهاي تجديدژذير و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ارتباط يكطرفه جود دارد .به
عبارتي مصرف انرژيهاي تجديدژذير و توليد ناخالص داخلي بر ميزان انتشار
دياكسيدكربن اثرگذار هستند .در اين ميان سهم مصرف انرژيهاي تجديدژذير در
تغييرات انتشار دياكسيدكربن بعد از افزاي
است .بنابراين ميتوان گفت افزاي
كاه

طي سه دوره تقريبا ثابت برابر  10درصد

مصرف انرژيهاي تجديدژذير تأثير بسزايي در

انتشار دياكسيد كربن دارد.

همچنين فطرس و همكاران( ،)1939به مطالعه رابطهي علّيت ژانلي بين مصرف انرژي
تجديدژذير و رشد اقتصادي مناطق مختلف جهان ژرداخت .براي اين منظور ،از آزمون-
هاي هم انباشتذي و علّيت ژانلي استفاده شده است .نتايج مطالعه حاكي از آن است كه
بيشترين ميزان اثرگذاري مصرف انرژي تجديدژذير بر رشد اقتصادي ،به ترتيب ،در مناطق
آسيا -اقيانوسيه ،آمريكا ،اروژا ،خاورميانه و آفريقا ميباشد .نتايج نشان داد در آسيا-
اقيانوسيه ،در كوتاهمدت رابطهي علي دوطرفه و در بلندمدت ،رابطهي علي يك طرفهاي
از رشد اقتصادي به مصرف انرژي تجديدژذير وجود دارد .همچنين در آمريكا (در كوتاه-

بررسی تأثیر انرژيهاي تجديدپذير بر سرانه رشد اقتصادي11 ...

مدت و بلندمدت) ،خاورميانه و آفريقا (در كوتاهمدت) ،رابطهي علي يك طرفهاي از
مصرف انرژي تجديدژذير به سمت رشد اقتصادي وجود دارد .اما در بلندمدت ،در
خاورميانه رابطهي علي يك طرفهاي از مصرف انرژي تجديدژذير به رشد اقتصادي وجود
داشته و در آفريقا اين رابطه دوسويه است .در مقابل اروژا در كوتاهمدت و بلندمدت،
رابطهي علي يك طرفهاي از رشد اقتصادي به مصرف انرژي تجديدژذير وجود دارد.
مهرنوش( )1939به مطالعه تأثير مصرف انرژيهاي تجديدژذير و تجديدناژذير بر رشد
اقتصادي كشورهاي منتخب سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ژرداخت .نتايج اين
مطالعه نشان داد كه تأثير مصرف انرژيهاي تجديدژذير بر رشد اقتصادي برابر  1/32و
مصرف انرژيهاي تجديدژذير بر رشد اقتصادي برابر  1/139ميباشد .بنابراين در مطالعه
مذكور ،فرضيه اول و دوم تحقيق مبني براثر مثبت و معنيدار مصرف انرژيهاي
تجديدژذير بر رشد اقتصادي مورد تأييد قرار ميگيرد.
عالوه بر آن ابراهيمي و رحيمي( ،)1931فطرس و همكاران( )1931و اسد زاده و
جليلي( )1933نيز به بررسي اثر رشتد اقتصتادي بر مصرف انرژيهاي تجديدژذير در
كشورهاي منتخب ،ژرداختند .نتايج مطالعات حاكي از آن است كه در كشورهاي داراي
رشد اقتصادي باال ،بين رشد اقتصادي و سهم انرژيهاي تجديدژذير رابطهي مثبتي وجود
دارد به اين صورت كه اين كشورها در هنذام افزاي

قيمت انرژي با جايذزيني انرژيهاي

تجديدژذير ،از اثر منفي قيمت انرژي بر توليد ناخالص داخلي جلوگيري مينمايند.
بر اين اساس مروري بر مطالعات انجامشده در ايران حاكي از آن است كه غالب
مطالعات ،به بررسي اثر رشد اقتصادي بر مصرف انرژي تجديدژذير ژرداخته است .همچنين
نكته قابل تأمل آن است كه از ميان معدود ژژوه هايي كه اثر مصرف انرژي تجديدژذير
بر رشد اقتصادي را مورد مطالعه قرار داده است ،تعداد بسيار محدودي به ايران اختصاص
دارد .عالوه بر آن با توجه به نذرانيهاي محيطزيستي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي،
انتخاب سياست مناسب جهت توسعه سرمايهگذاري و مصرف انرژيهاي تجديدژذير
امري اجتنابناژذير است كه الزمه آن آگاهي سياستگذاران و برنامهريزان نسبت به
نحوه اثرگذاري مصرف انرژي بر رشد اقتصادي براي اتخاذ تصميمات مناسب
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ميباشد .لذا در مطالعه حاضر سعي ميشود با در نظر گرفتن متغيرهاي توضيحي همچون
مصرف انرژيهاي تجديدژذير كه شامل انرژيهاي هستهاي ،برقآبي ،خورشيدي و بادي
ميباشد ،به بررسي تاثير انرژي هاي تجديدژذير بر رشد اقتصادي در ايران ژرداخته شود .در
ادامه به بيان روششناسي تحقيق ژرداخته ميشود .سپ  ،نتايج مورد تجزيهوتحليل قرار
خواهند گرفت.

 .2روششناسی و مبانی نظری پژوهش
در الذوهاي رايج رشد اقتصادي ،مناب طبيعي يا انرژي تا حدود زيادي مغفول واق شده
است .بهطوريكه ژيشرفت تكنولوژي در الذوهاي اوليه رشد مانند الذوي رشد
سولو( )1353بهصورت برونزا در نظر گرفتهشده است .اين در حالي است كه بيشتر
الذوهاي رشد اخير سعي در درونزا كردن ژيشرفت تكنولوژي دارند .در اين الذوها،
رشد بلندمدت با تمركز بر ژيشرفت فنآوري درونزا از طريق آموزش ،تحقيق و توسعه
ميدهد و چنين

ميباشد .بهطوريكه هر اختراع و نوآوري ،بهرهوري را افزاي
كشفياتي ،سرانجام منب رشد بلندمدت ميباشد(استادزاد.)1932 ،

داسذوژتا و هيل )1303(1در مطالعهاي بدون در نظر گرفتن ژيشرفت تكنولوژي ،با تعميم
الذوهاي رشد و در نظر گرفتن مناب طبيعي در اين الذوها نشان دادند كه براي يك نرخ
تنزيل ثابت ،مسير رشد كارا باعث فرساي
باعث سقوط اقتصاد و كاه

مناب طبيعي شده كه اين فرساي

در بلندمدت

رفاه ميشود .همچنين رشد و توسعه ژايدار باوجود مناب

تجديدژذير در يك الذوي رشد درونزا و فرض رقابت كامل امكانژذير است .همچنين
درصورتيكه كش

توليد نسبت به انباشت سرمايه كوچكتر از كش

توليد نسبت به

مناب طبيعي باشد ،رشد ژايدار امكانژذير است (شولز و زايم .)1333 ،2
در نظريههاي جديد رشد ،عامل انرژي نيز به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادي ،در تواب رشد در نظرگرفته شده است .اما اهميت آن در الذوهاي مختلف
متفاوت ميباشد .به طوري كه در ديدگاه اقتصاددانان نئوكالسيك ،انرژي به طور مستقيم
1 Dasgupta and Heal
2 Scholz and Ziemes
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بر رشد اقتصادي اثري ندارد بلكه از طريق تأثيري كه بر نيرويكار وسرمايه ميگذارد ،به
طور غيرمستقيم بر رشد اقتصادي مؤثر است .آنها معتقدند كه انرژي نق

كوچكي در

توليد اقتصادي داشته و به عنوان يك نهاده واسطه محسوب ميشود .در حالي كه از نظر
اقتصاددانان اكولوژيست ،انرژي مهمترين عامل رشد ميباشد .بر اساس نظر آنها هر فرايند
توليدي به انرژي نياز دارد ،بنابراين انرژي همواره يك عامل در فرايند توليد است(دامن
كشيده و همكاران.)1932 ،
انتخاب سياست مناسب انرژي ،به ارتباط ميان رشد اقتصادي و مصرف
انرژي بستذي دارد (بينح .)2111 ،1در ادبيات موضوع بررسي رابطه ميان مصرف انرژي و
رشد اقتصادي ،طي چهار فرضيه مطالعه ميشود (اسد زاده و جليلي:)1933 ،
 - 1فرضيه خنثايي 2كه رابطهاي را ميان مصرف انرژي و رشد اقتصادي متصور
نيست؛
 - 2فرضيه بقاي انرژي

9

كه عليت يكطرفه از رشد اقتصادي به

مصرف انرژي را بيان ميكند.
 - 9فرضيه انرژي منتهي به رشد3كه عليت يكطرفهاي را از مصرف
انرژي به رشد اقتصادي در نظر ميگيرد.
 - 3فرضيه بازخورد 5كه بر اساس اين ديدگاه مصرف انرژي و رشد
اقتصادي يكديذر را تحت تأثير قرار ميدهند.
در مطالعات محدودي انرژي بهصورت عامل توليد در نظر گرفتهشده است و در
مطالعات محدودتر انرژي به دو گروه تجديدژذير و تجديدناژذير تقسيمشده است .اما
بهمنظور دستيابي به توسعه ژايدار ،استفاده از مناب تجديدژذير و سرمايهگذاري در
محيطزيست و انباشت سرمايه فيزيكي براي جبران خالي شدن طبيعت از مناب و جبران

1 Binh
2 Neutrality Hypothesis
3 Conservation Hypothesis
4 Energy Led Growth Hypothesis
5 Feedback Hypothesis
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تخريب طبيعت ،در نظر گرفتن مناب طبيعي تجديدناژذير و انرژي در تاب توليد الزم
ميباشد(استادزاد.)1932 ،
لذا با توجه به اهميت انرژي بهعنوان يكي از عوامل توليد ،به منظور مدلسازي رابطه بين
مصرف انرژي و رشد اقتصادي در تحقيق حاضر ،از الذوي ماجي( )2115و آژرجي
ژانيه( )2111مندرج در رابطه ( )1و ( )2استفاده شده است.

()1
()2

و

Y t  f  REt ,CR t , EPt 

LnY t  0  1LnRE t  2LnCRt   3LnEPt  ut

كه در آن Y tسرانه توليد ناخالص داخلي واقعي (به عنوان جانشين رشد اقتصادي) بر
حسب ميليارد ريال RE t ،مصرف انرژيهاي تجديدژذيركه بر اساس تعريف در مقاله
نسبت مصرف انرژي هاي تجديدژذير(كه شامل مصرف انرژيهاي خورشيدي ،بادي،
هيدروآبي ،هستهاي) به كل مصرف انرژي كشور CR t ،نشانذر مصرف مواد سوختني
تجديدژذير و بازيافتي كه بر اساس تراز نامه انرژي مصرف انرژي زيست توده جامد و
بيوگاز(تن معادل نفت خام) مي باشد و همچنين  EPtنشانذر مصرف انرژي
الكتريكي(كيلووات ساعت) ميباشد(ماجي.)2115 ،
بر اساس مطالعه ماجي ،)2115( 1سرانه رشد اقتصادي واقعي( )Yمتغير وابسته الذوي
تجربي در نظر گرفته مي شود ،كه طبق تعريف سرانه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي از
تقسيم توليد ناخالص داخلي واقعي بر جمعيت كشور به دست ميآيد.
الزم به ذكر است به علت احتمال وجود شكست ساختاري در مصرف انرژيهاي
تجديدژذير در سال  ، 1933دو متغير مجازي  Du 84و  D 84وارد مدل الذو شده است
كه متغير  Du 84از سال شكست به بعد مقدار يك و بقيه سال ها صفر و متغير  D 84براي
سال هاي بعد از شكست ،به ترتيب اعداد ..و 1،2را به خود مي گيرد( 2نوفرستي.)1903 ،
بر اين اساس الذوي اقتصادسنجي مورداستفاده در مطالعه حاضر بهصورت رابطه ()9
تعريف ميشود:
1 Maji

نتایج آزمون شكست ساختاری در ادامه ذکر می گردد.
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LnY t  0  1LnREt  2LnCRt   3LnEPt  4Du 84  5D 84 ut

()9
براي دستيابي به هدف اين مطالعه ،مطابق ژژوه هاي ژوآ و لي( ،)2113شهباز و
همكاران( )2113و ماجي( )2115از الذوي هم انباشتذي خود رگرسيوني با وقفه توزيعي
( )ARDLكه بر اساس مطالعه ژسران و همكاران( )2111تعريف شده به آزمون رابطه
تعادلي بلند مدت بين سرانه رشد اقتصادي واقعي و مصرف انرژي هاي تجديدژذير ژرداخته
ميشود .برخي از ويژگي هاي روش هم انباشتذي

ARDL

نسبت به ديذر الذوها

شامل(ژسران و همكاران:)2111،
 استخراج مدل تصحيح خطا ( )ECMبا تبديل به يك فرم خطي ساده كه شاملتعديل كوتاه مدت نسبت به بلند مدت بدون تطابق اطالعات بلند مدت.
 متغيرهاي توضيحي الزم نيست همذرا از درجه يك باشند. مدل منعي در بكارگيري متغيرها به صورت ژايا در سطح صفر يا يك و يا تركيبي ازهر دو ،ندارد.
 براي نمونه هاي كوچك ،از كارايي بااليي برخوردار است.شكل عمومي مدل خود رگرسيوني با وقفه توزيعي ) (ARDLهم انباشتذي بهصورت زير
است :
k

 (L , P )Y t   bi (L , q i )X it  c w t  ut

( )3
كه در آن ،عملذر )   (L , Pوقفه

i 1
بهصورت 1 1L  2L2  3L3  p Lp

و

عملذر وقفه )  bi (L , q iبهصورت
βi 0+βi 1L1+βi 2L2+βi 3L3   βiq Lq , i  1, 2,..., k

ميباشد.
در معادله فوق  Yمتغير وابسته L ،عملذر وقفه W ،برداري از متغيرهاي ثابت مثل عرض از
مبدا ،متغيرهاي مجازي ،روند زماني و يا متغيرهاي برونزا با وقفه ثابت است.از ويژگيهاي
مدل وقفه توزيعي خود رگرسيوني اين است كه عالوه بر ارائه برآورد بدون تورشي از
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ژارامترها ،وجود هم انباشتذي بين متغيرهاي مدل را نيز آزمون مينمايد .براي اينكه الذوي
داشته باشد ،بايد مجموع ضرايب با وقفه متغير

ژوياي ( )3به سمت تعادل بلندمدت گراي

وابسته كمتر از يك باشد .نحوه آزمون هم بهاينترتيب است كه آماره  tرا از طريق رابطه
( )3به دست ميآيد و با كميتهاي بحراني ارائهشده توسط بنرجي ،1دوالدو 2و مستر

9

مقايسه ميشود(نوفرستي.)1903 ،
( )5

ˆi

p

p

i 1

i 1

t   ˆi  1/  S

كه در آن  ˆiضرايب متغير وابسته و  Sانحراف معيار آن ها است كه اگر آماره t
i

محاسبهشده از رابطه ( ،)5از لحاظ جبري كوچكتر از كميت بحراني بنرجي ،دوالدو و
مستر باشد ،رگرسيون برآورد شده رابطه تعادلي بلندمدت ندارد و در غير اين صورت رابطه
تعادلي بلندمدت وجود دارد و ميتوان ادعا كرد ،متغيرها هم جم ميباشند .در صورت هم
انباشتذي متغيرها ميتوان از طريق الذوي تصحيح خطا به بررسي ژويايي كوتاهمدت و
تمايل حركت آن به سمت تعادل ژرداخت .همچنين در صورت وجود رابطه هم انباشتذي،
مي بايست جهت برآورد الذو به روش حداقل مربعات معمولي و بررسي رابطه عليت
گرنجري بين دو متغير ،جمله اخالل3رابطه كوتاهمدت را با يك وقفه به مدل افزود.
جهت برآورد الذوي مذكور ،ابتدا ميبايست رابطه را با استفاده از روش حداقل مربعات
معمولي ،بر اساس وقفه هاي متفاوت متغيرها برآورد و حداكثر تعداد وقفهها را بر اساس
ضوابط آكائيك)، (AIC5شواتز-بيزين )(SBC3و حنان كوئين) (HQC0تعيين شود.
در مرحله بعد ،الذو با شرط مقيد به صفر كردن ضرايب متغير وقفه ،موردبررسي قرار
ميگيرد .حال با توجه به مقدار بهدستآمده ضريب تعيين براي رگرسيون مقيد و نامقيد،
آزمون عليت گرنجري بر اساس مقدار آماره Fرا انجام ميژذيرد .اگر مقدار آماره از مقدار
1. Banerjee
2. Dolado
3. Master
4. Disturbance term
5 Akaike Information Criterion
6 Schwraz Bayesian Criterion
7 Hannan-Quinn Criterion
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بحراني 1بيشتر باشد نتيجه ميشود رابطه عليت گرنجري بين دو متغير مورد بررسي وجود
دارد.
انرژيهاي تجديدژذير عليت گرنجري رشد اقتصادي واقعي نيست H0 
انرژيهاي تجديدژذير عليت گرنجري رشد اقتصادي واقعي است H1 

()3

 *  T  K / L 



– R 2R / 1 – R 2UR

2
UR

 R

F

بهمنظور دستيابي به اهداف تحقيتق ،بتا توجته بته منتاب اطالعتاتي در دستترس ،از اطالعتات
مصرف انرژي هاي تجديدژذير ،مصرف متواد ستوختني تجديدژتذير و بازيتافتي و شتاخص
مصرف انرژي الكتريكي استخراجشده از ترازنامه انرژي و سرانه رشد اقتصتادي واقعتي كته
از جدول حسابهاي ملي طي دوره  1933-1931جم آوريشده ،استفاده ميشود.
الزم به ذكر است استفاده از روشهاي سنتي اقتصادسنجي در مطالعات تجربي ،مبتني
برفرض ژايايي متغيرها است .بررسيهاي انجامشده در اين زمينه نشاندهنده اين است كه در
مورد بسياري ازسريهاي زماني 2كالن اقتصادي اين فرض برقرار نيست و اغلب اين
متغيرها ناژايا ميباشند .بنابراين ،طبق نظريه هم انباشتذي 9در اقتصادسنجي ،ضرورت دارد
تا از ژايايي و ناژايايي 3متغيرها اطمينان حاصل شود .با توجه به اينكه اطالعات مورداستفاده
در مطالعه حاضر سري زماني ميباشد ،لذا از آماره ديكي-فولر تعميميافته ،5جهت بررسي
ژايايي و ناژايايي متغيرها استفادهشده ميشود .در ادامه با استفاده از مدل وقفه توزيعي خود
رگرسيوني  ،وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الذو بررسي و سپ

با استفاده از روش

حداقل مربعات معمولي 3به بررسي رابطه عليت گرنجري بين رشد اقتصادي و انرژيهاي
تجديدژذير ژرداخته ميشود.

1.Critical Value
2.Time Seri
3.Integrated Theory
4.Stationary & Non Stationary
5 Augmented Dickey-Fuller
6 Ordinary Least Squares Model
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.3تجزیه و تحلیل اطالعات
از برآورد مدل ،الزم است تا ژايايي متغيرها بررسي شوند .براي بررسي ژايايي متغيرها

ژي

از آزمون ديكي– فولر تعميميافته ) (ADFاستفادهشده است .جدول ( )1نشان ميدهد كه
تمامي متغيرها با سطح اطمينان  %35در سطح ژايا ميباشند.
جدول .1نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته
متغیر

نام متغیر

آماره دیکی-فولر
تعمیمیافته

پایایی

lnY

لگاریتم سرانه رشد اقتصادی واقعی

-1/61

پایا

lnRE

لگاریتم مصرف انرژیهای تجدیدپذیر

-4/44

پایا

-1/42

پایا

-6/74

پایا

lnCR
lnEP

لگاریتم مصرف انرژی مواد سوختنی و
بازیافتی
لگاریتم مصرف انرژی الکتریکی

مقدار بحرانی در
سطح %3
-2/12
-1/31
-2/12

-2/12

ماخذ:یافتههای پژوهش.

در ادامه بر اساس الذوي در نظر گرفتهشده با استفاده از مدل خود رگرسيوني با وقفههاي
توزيعي طبق روابط بيانشده در روش تحقيق (رابطه ( ،))3ارتباط بين متغيرها براي بررسي
رابطه هم انباشتذي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول ( )2ارائهشده است.
الزم به ذكر است كه الذوي منتخب ) ARDL(1,0,0,0هم انباشتذي بر اساس انتخاب
بهترين برازش توسط نرم افزار MICROFIT4.1بدست آمده است.

بررسی تأثیر انرژيهاي تجديدپذير بر سرانه رشد اقتصادي67 ...

جدول.2نتایج حاصل از برآورد مدل ) ARDL(1,0,0,0هم انباشتگی
ضريب

متغير

نام متغير

C

عرض از مبدا

23/05

)lnY(-1

وقفه اول لذاريتم سرانه رشد اقتصادي واقعي

1/93

lnRE

لذاريتم مصرف انرژيهاي تجديدژذير

-1/33

lnCR

لذاريتم مصرف انرژي مواد سوختني و بازيافتي

-1/33

lnEP

لذاريتم مصرف انرژي الكتريكي

-1/33

D84

متغير مجازي1

1/33

DU84

متغير مجازي2

-1/11

آماره t












احتمال

0/30

9/22

1/12

2/33

1/13

-2/23

1/91

-1/35

1/13

-9/13

1/52

2/09

1/13

-1/33

مأخذ:یافتههای پژوهش  .و  به ترتیب معنا داری در سطوح  %3و  %14می باشد.

از نتايج جدول ( )2استنباط ميشود كه يك درصد تغيير در متغيرهاي مصرف انرژي
هاي تجديدژذير ،مصرف انرژي مواد سوختني -بازيافتي و مصرف انرژي الكتريكي به
ترتيب باعث كاه

 1/33 ،1/33 ،1/33درصدي در سرانه رشد اقتصادي واقعي مي شود.

با توجه به مون و سون( ،)1333دو نيروي متفاوت ،رابطه بين انرژي و رشد اقتصادي را
تعيين ميكنند .به طور مشخص ،مصرف انرژي در بخ
ميدهد كه موجب افزاي

توليد را افزاي

توليد ،بهرهوري ساير نهادههاي

رشد اقتصادي ميشود .به اين ترتيب ،رابطه

مثبت ميان مصرف انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد .در مقابل ،مصرف انرژي توليد
درآمد قابل تصرف را كاه

ميدهد .متعاقب آن و با كاه

مييابد .در اين صورت ،رابطه منفي بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي

اقتصادي كاه

بهوجود ميآيد .عالوه بر آن ،با افزاي

مصرف انرژي ،بهرهوري انرژي كاه

همزمان توليد ساير بخ ها با نرخ بيشتري كاه
است افزاي

سرمايهگذاري ،رشد

بي

و

مييابد .به اين ترتيب ،حتي ممكن

از حد مصرف انرژي آثار بسيار اندكي( منفي) بر رشد اقتصادي داشته

باشد .اين بحث داللت بر آن دارد كه ارتباط ميان مصرف انرژي و رشد اقتصادي
غيرخطي است(مهرآرا و زارعي 1931 ،و راسخي و سلماني)1932 ،
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در مورد عالمت ضرايب سه متغير اصلي ( )RE, CR, EPمي توان اين گونه استدالل شود
كه كشورهايي مانند ايران كه سهم مصرف انرژي فسيلي بااليي را از سبد انرژي به خود
اختصاص ميدهند(ترازنامه انرژي )1931 ،و همچنين در توليد انرژي هاي فسيلي به يك
ژيشرفت نسبي رسيده و با ژيشرفت اين تكنولوژي ،هزينه هاي توليد انرژيهاي فسيلي
كاه

دادهاند ،تمايل بيشتري به استفاده از انرژي هاي فسيلي نسبت به انرژي تجديدژذير

دارند .علت آن اين است كه تغيير از تكنولوژي انرژي فسيلي به تكنولوژي توليد انرژي بر
ژايه انرژي هاي تجديدژذير در اين كشورها بسيار زمانبر و نياز به هزينه بسيار بااليي دارد.
از طرف ديذر توليد انرژيهاي تجديدژذير ممكن است منجر به غير فعال شدن نيروگاه
هاي فسيلي شود كه اين عامل تبعات منفي متعددي از جمله بيكاري و رشد منفي براي
اقتصاد به همراه خواهد داشت .الزم به ذكر است نتايج حاصل شده ،در مطالعات متعددي
از جمله استادزاده و جعفري( ،)1931ميرزايي( )1930و ماركويز 1و همكاران ( )2111مورد
تأكيد است.
الزم به ذكر است دو متغير مجازي  D84و  DU84بخاطر شكست ساختاري كه در سال
 1933براي متغير مصرف انرژيهاي تجديدژذير اتفاق افتاد وارد مدل شده است كه بر
اساس آزمون

CUSUM

در سال مذكور ،2شيب آن دچار تغيير ساختاري شده است كه

متغير  Du 84از سال شكست به بعد مقدار يك و بقيه سال ها صفر و متغير  D 84براي
سال هاي بعد از شكست ،به ترتيب اعداد ..و 1،2را به خود مي گيرد (نوفرستي.)1903،
در مرحله بعد با در نظر گرفتن آزمون بنرجي ،دوالدو و مستر ،وجود رابطه بلندمدت
بررسي شده است:
)1/93-1(/1/12= -3/03
عدم وجود رابطه بلندمدت H0 :
وجود يك رابطه بلندمدت H1 :
1 Marques

که در سال  ، 131فرض  H0مبنی بر عدم رد شكست ساختاری رد می شود زیرا آملاره آن  t= -3411از آملاره
آزمون بیشتر است.

بررسی تأثیر انرژيهاي تجديدپذير بر سرانه رشد اقتصادي61 ...

ازآنجاكه كميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر در سطح اطمينان %35
برابر  -3/15است ،فرضيه  H0رد ميشود .بنابراين نتايج حاكي از وجود يك رابطه تعادلي
بلندمدت بين متغيرهاي الذوي سرانه رشد اقتصادي واقعي ميباشد.
جدول( )9نشاندهنده ضرايب بلندمدت برآورد شده با استفاده از روش خود رگرسيون
برداري با وقفههاي توزيعي ميباشد .نتايج حاكي از آن است كه متغير انرژيهاي
تجديدژذير در سطح اطمينان  %35بامعناست به عبارت ديذر ميان انرژيهاي تجديدژذير و
سرانه رشد اقتصادي واقعي رابطهاي معني داري وجود دارد.
جدول.1نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت
متغير

نام متغير

ضريب

آماره t

احتمال

C

عرض از مبدا

31/13

3/31

3/33

lnCR

لذاريتم مصرف انرژي مواد سوختني و

-1/03

1/32

-1/32

بازيافتي
lnRE

لذاريتم مصرف انرژيهاي تجديدژذير

-1/02

1/91

2/91

lnEP

لذاريتم مصرف انرژي الكتريكي

-1/01

1/13

-3/00

D84

متغير مجازي1

2/99

1/03

9/11

DU84

متغير مجازي 2

-1/13

1/11

-1/35

ماخذ:یافتههای پژوهش .و  به ترتیب معنا داری در سطوح  %3و  %14می باشد.

طبق جدول ( ،)9مشاهده مي شود كه به ازاي يك درصد تغيير در متغيرهاي مصرف
انرژي مواد سوختني و بازيافتي ،مصرف انرژي هاي تجديدژذير و مصرف انرژي الكتريكي
به ترتيب  1/01 ،1/02 ،1/03درصد ،سرانه رشد اقتصادي واقعي را كاه

مي دهد.

همانطور كه مدل كوتاهمدت استدالل شد ،داليل منفي شدن ضرايب متغيرهاي مستقل
الذو را سهم باالي انرژيهاي فسيلي از كل انرژي مصرفي (ترازنامه انرژي ،)1931،دستيابي
به تكنولوژي ژيشرفته در زمينه انرژيهاي فسيلي ،زمانبر و سرمايهگذاري بسيار باال در
زمينه انرژيهاي تجديدژذير (سانا )1932 ،و تبعات اجتماعي منفي ناشي از احداث
نيروگاههاي تجديدژذير در كشور دانست (ميرزايي.)1930 ،
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در ادامه به برآورد مدل تصحيح خطا(  ) ECMژرداخته ميشود .آنچه در مدل تصحيح
خطا موردتوجه است و اهميت اساسي دارد ،ضريب مربوط به ) ECM(-1است كه سرعت
تعديل فرآيند عدم تعادل را نشان ميدهد.
جدول .4برآورد مدل تحصیح خطا()ECM
متغير

نام متغير

ضريب


آماره t

احتمال

C

عرض از مبدا

23/05

0/30

9/22

)D(lnRE

تفاضل اول لذاريتم مصرف انرژي هاي تجديدژذير

-1/33

1/13

-2/23

)D(lnCR

تفاضل اول لذاريتم مصرف انرژي مواد سوختني و بازيافتي

-1/33

1/91

-1/35



)D(lnEP

تفاضل اول لذاريتم مصرف انرژي الكتريكي

-1/33

1/13

-9/13

D84

متغير مجازي 1

1/33

1/52

2/09

DU84

متغير مجازي 2

-1/11

1/13

-1/33

)Ecm(-1

وقفه اول مدل تصحيح خطا

-1/31

1/12

-3/03

ماخذ:یافتههای پژوهش .و  به ترتیب معنا داری در سطوح  %3و  %14می باشد.

همانطور كه در جدول ( )3مشاهده ميشود ،ضرايب متغيرهاي اصلي

(CR, EP

)RE,

همذي منفي و ضريب ) ECM(-1برآورد شده برابر  -31درصد است كه به اين معناست
كه در هر دوره به ميزان  31درصد از خطاي عدم تعادل كوتاهمدت ،براي دستيابي به تعادل
بلندمدت تعديل ميشود.
درنهايت  ،براي بررسي رابطه علي بين متغيرهاي سرانه رشد اقتصادي واقعي و انرژيهاي
تجديدژذير از آزمون عليت گرنجري استفادهشده است .براي اين منظور ابتدا مدل ( )0را با
در نظر گرفتن  2وقفه ،طبق شاخص شوارتز بيزين ،به روش  OLSبرآورد ميشود و سپ
( R 2URغير مقيد) به دست ميآيد.
()0

Y t  α0Yt 1  α1Yt  2  α2EPt 1  α 3EPt  2  α4RE t 1
α5RE t  2  α6CR t 1  α7CR t  2  α8U t 1

بررسی تأثیر انرژيهاي تجديدپذير بر سرانه رشد اقتصادي79 ...

همچنين معادله فوق با شرط مقيد به صفر بودن ضرايب متغير موردبررسي انرژيهاي
تجديدژذير و جمله اخالل برآورد ميشود .در اين حالت مقدار ( R 2Rمقيد) نيز به دست
ميآيد و با توجه به رابطه ( )0خواهيم داشت:
F={(1/39-1/93)/(1-1/39)}* {39-3/9}=115/23

R 2UR  1/31

F5%،39،9=2/39

R 2R  1/11

ازآنجاكه كميت بحراني آزمون  Fبرابر  2/39است ،فرض  H 1مبني بر اينكه انرژيهاي
تجديدژذير عليت گرنجري سرانه رشد اقتصادي واقعي است ژذيرفته ميشود بهعبارتديذر
دليلي بر رد فرض  H 1مبتني بر وجود رابطه عليت گرنجري بين سرانه رشد اقتصادي واقعي
و انرژي تجديدژذير وجود ندارد.
براي انجام آزمون طرف دوم ،دو متغير سرانه رشد اقتصادي واقعي و انرژيهاي تجديدژذير
را جابجا نموده و مراحل فوق را تكرار ميشود .ازآنجاكه در آزمون عليت گرنجري هدف
آزمون تقدم است ،جابجا نمودن دو متغير خللي در مراحل آزمون ايجاد نميكند
(نوفرستي .)1903 ،با اعمال شرط مقيد به صفر ضرايب انرژي تجديدژذير و جمله اخالل
مقدار  R 2Rنيز به دست ميآيد:
F={(1/00-1/01)/(1-1/00)}* {39-3/9}=12/10
F5%،39،9=2/39

R 2UR  1/77
R 2R  1/71

ازآنجاكه كميت بحراني آزمون  Fبرابر  2/39است ،فرض  H 1موردقبول است.
بهعبارتديذر سرانه رشد اقتصادي واقعي عليت گرنجري انرژيهاي تجديدژذير ميباشد.
نتايج بهدستآمده از آزمون عليت گرنجر نشاندهنده اين است كه در سطح اطمينان %35
رابطه عليت دوطرفه بين سرانه رشد اقتصادي واقعي و انرژيهاي تجديدژذير وجود دارد
كه تاييدي بر فرضيه بازخوردي در رشد اقتصادي است.
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 .4نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
در اين مطالعه به بررسي اينكه آيا انرژيهاي تجديدژذير بر سرانه رشد اقتصادي واقعي در
كشور ايران اثر ميگذارد ،ژرداختهشده است .براي اين منظور از روش خود رگرسيوني با
وقفههاي گسترده براي هم انباشتذي ،از مدل تصحيح خطاي براي برآورد تعديل الذو و از
آزمون عليت گرنجر براي برآورد رابطه بلندمدت استفاده شده است .بر اساس مدل خود
رگرسيوني با وقفه هاي گسترده ،ضرايب متغيرهاي مصرف انرژي الكتريكي ،مصرف
انرژي تجديد ژذير و مصرف انرژي مواد سوختني و بازيافتني منفي است كه آن ميتواند بر
اساس وابستذي شديد رشد اقتصاد ايران به انرژي فسيلي(درآمدهاي نفتي) ،توجيه شود .به
عبارت ديذر تغيير از تكنولوژي انرژي فسيلي به تكنولوژي توليد انرژي بر ژايه انرژي هاي
تجديدژذير زمان بر و نياز به هزينه بسيار بااليي دارد .همچنين توليد انرژيهاي تجديدژذير
ممكن است باعث غير فعال شدن برخي از نيروگاه هاي فسيلي شود كه در نتيجه آن،
بيكاري و رشد منفي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت .اما نكته قابل ذكر آن است مناب
انرژي فسيلي ژايانژذير هستند و محيط زيست را در مراحل استخراج ،اكتشاف و همچنين
مصرف نامناسب ،تخريب مينمايد .در نتيجه عواملي از جمله انفجار جمعيت و ارتقاي
سطح زندگي ،نياز به مناب مختلف انرژي را بي

از ژي

ضروري مي نمايد .همچنين تنوع

استفاده از انرژيهاي مختلف ،كشور را به لحاظ تأمين انرژي در وضعيت مطمئنتري قرار
خواهد داد لذا توجه ويژه به استفاده از انرژيهاي تجديدژذير را در كشور نيازمند است .بر
اين اساس الزم است تا مناب مالي مورد نياز براي سرمايهگذاريهاي در زمينه توسعه مناب
انرژي تجديدژذير فراهم شود .در اين زمينه ،اعطاي مشوقهاي مالي ،ايجاد صندوق
حمايت مالي از انرژي تجديدژذير توسط دولت و ايجاد بستر و شرايط مناسب جهت توسعه
صنعت انرژيهاي تجديدژذير در كشور ميتواند راهذشا باشد.
ذكر اين نكته ضروري است ،همانطوركه در بخ

نتايج بيان گرديد ،مشكل اصلي فراروي

توسعه به كارگيري انرژي تجديدژذير ،سرمايهگذاري اوليه بيشتر آن نسبت به سوخت هاي
فسيلي مي باشدكه در اين زمينه دولت مي تواند با ايجاد زمينه براي همكاريهاي بينالمللي
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و حمايت از سرمايهگذاران خصوصي زمينه توسعه آن را فراهم آورد .بنابراين در اين زمينه
حذف تدريجي يارانه انرژي فسيلي و سوق درآمدهاي حاصل از آن به تأمين مالي در
ژروژهاي توليد و توسعه انرژيهاي تجديدژذير ،تشويق بخ

خصوصي جهت سرمايه-

گذاري و ايجاد تقويت همكاريهاي بينالمللي جهت توسعه انرژيهاي تجديدژذير،
توصيه ميشود .عالوه بر آن نتايج مطالعه نشان داد ،الذوي برآوردي قادر است  31درصد
از خطاي عدم تعادل كوتاهمدت را تصحيح نمايد .همچنين آزمون عليت گرنجر حاكي از
آن است كه بين مصرف انرژي تجديدژذير و سرانه رشد اقتصادي واقعي رابطه دوطرفه اي
وجود دارد .بنابراين فرضيه بازخورد كه بر اساس اين ديدگاه مصرف انرژي و
رشد اقتصادي يكديذر را تحت تأثير قرار ميدهند ،درمورد ايران صادق است.
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Available at:
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