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چکیده

 تحقیقات متعددی توسط محققان ايرانی برای بررسی وضعیت فعلی و چشم.نقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمايان میسازد
 بنابراين هدف اصلی. اما اطالعاتی درخصوص اثرات انواع انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم درايران وجود ندارد،اندازانرژيهای تجديدپذيرو نو انجام شده است
 برای تحلیل موضوع از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعی. است1358-1397 اين پژوهش نقش انواع انرژيهای جديد پذير و نو بر نرخ تورم در ايران طی دوره
 نتايج نشان دادکه سرعت تعديل مدل تصحیح خطا.) و روش همانباشتگی برای تعیین وجود رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بكارگرفته شده استARDL(
 طبق برآورد. برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعديل نمايد، درصد از خطای عدم تعادل کوتاهمدت68 نسبتا باال است و اين مدل قادر است در هر دوره به میزان
 سرمايه گذاری بخش خصوصی در انرژيهای تجديدپذير و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو، نیروی کار، سرانه تولید ناخالص داخلی، رابطه بین نرخ تورم،انجام شده
، همچنین نتايج حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار.کاهشی میباشد، زمین گرمايیوزيست توده( چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، آب، باد،نو)خورشید
 موجب کاهش نرخ،( زمین گرمايی و زيست توده، آب، باد، سرمايه گذاری در بخش خصوصی و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو )خورشید،تولید ناخالص داخلی
 و0/31 ،0/34 ،0/54 ،0/61 ،0/75 ،0/76 ،0/82  به طوريكه در بلندمدت استفاده يك درصد از متغیرهای مذکور نرخ تورم را به ترتیب،تورم در بلندمدت میشود
 بلكه رشد اقتصادی را هم در بلند مدت، درصد کاهش می دهد و اين امر بدين معناست که انرژی های تجديد پذير نه تنها تأثیر مخربی بر نرخ تورم ندارد0/64
.موجب میشود
 روش همانباشتگی، مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزيعی، نرخ تورم،  انرژيهای تجديد پذير و نو:کلیدواژگان
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Abstract
The role of energy in the global economy may highlight the importance of energy. Iranian researchers to examine
the current state and prospects of Renewable and new energies have conducted numerous studies, but there is no
information on the effects of different types of renewable and new energies on Iran inflation rate. The main objective of
this study is to investigation of the role renewable and new energies on the inflation rate of Iran during the period of
1979-2018. For this analysis, Autoregressive Distributed Lag and Counteraction method Short and long run relationship
between variables is used to determine the existence. The results that coefficient of the error correction method
indicates that about 0.68 of the short-term imbalance is adjusted in each period to achieve the long-term
equilibrium. It is estimated that the relationship between inflation rate, GDP per Capita, labor force, renewable
energy investment by the private sector, and the production of types of renewable and new energies (solar, wind,
hydro, geothermal and biomass) in the Short and long run, it is declining. In addition, the variables of labor, GDP,
investment in the private sector and various types of renewable energy sources (solar, wind, water, geothermal and
biomass) reduce inflation rate in the long run. So that in the long run, the use of one percentage of these variables
reduces leads to 0.82, 0.76, 0.75, 0.61, 0.54, 0.34, 0.31 and 0.64 percentage decrease in the inflation rate. This means
that renewable energy It does not have a devastating effect on inflation,and it also causes economic growth in the
long run.
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انرژیهای تجديدپذير نقش مهمی را در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی
و محیط زيستی هر کشوری ايفا میکند زيرا محدوديت منابع سوخت های
فسیلی و گرمايش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای سیاست گذاران و
برنامه ريزان را با واقعیتهای اقتصادی جديد و رو به تحولی مواجه نموده است.
به همین دلیل راهبردهای اقتصادی متكی بر عرضه نامحدود و ارزان منابع
انرژی سوختهای فسیلی در تحرک اقتصاد ،به مانند گذشته و برای زمان
طوالنی تر میسر نخواهد بود .کنشهای متقابل عواملی مانند مصرف فزاينده
منابع انرژی ،افزايش قیمتهای انرژی ،محدوديت رو به افزايش اين منابع،
تغییرات اقلیمی و کاهش توانايی زيست بومها برای ارايه خدمات حیاتی ،موجب
افزايش آسیب پذيری و عدم قطعیتهای محیط زيستی ،اقتصادی و اجتماعی
شده است(پناهی و پور اصغرسنگاچین .)1396،با توجه به محدوديت روز افزون
منابع انرژيهای فسیلی و پايان پذيری اين منابع از يك سو و انتشار حجم زيادی
از آاليندهها و گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق اين منابع ،تأمین و تولید
انرژيهای تجديد پذير برای برآورده سازی تقاضای روز افزون جامعه جهانی در
کانون توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است .از يك سو رشد و توسعه
اقتصادی مهمترين هدف سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش نرخ تورم
محسوب می شودو از سوی ديگر ،دولت ها بايد در جستجوی منابع انرژی
باشندکه بتواند به صورت نامحدود عرضه شود(باصری و همكاران .)1398 ،
در اين راستا ،بیشتر کشورهای جهان سیاست ها و راهبردهايی متعددی
را به منظور تشويق نهادهای اقتصادی برای توسعه و استفاده از انرژيهای نو در
دستور کار قرار داده اند .در میان اين اهداف ،برای پیشبرد عرضه و تقاضای
انرژی در کشورهای درحال توسعه ،جايگزين کردن منابع انرژيهای پاک و
افزايش بهره وری مصرف انرژی در کانون توجه بسیاری از دولت ها است .بنابر
اين ،سیاست گذاری منسجم در کاهش وابستگی به منابع انرژی سوخت های
فسیلی و پايداری اقتصادی کشور الزامی است
از سالیان گذشته انرژيهای تجديدپذير در ايران يكی از خواستهای تصمیم
گیران صنعت برق ايران بوده است .بیش از  20سال قبل ،با تشكیل سازمانی
برای توسعه اين نوع از انرژی ها ،عزمی برای برنامه ريزی توسعه و تالش برای
دستیابی به فناوری های مرتبط آغاز شد .اين تالش ها با شناسايی انواع اين
انرژی ها ،تدوين استراتژی و برتامه توسعه ،مشروعیت بخشی در ارکان تصمیم
گیری کشور ،آگاهی بخشی و ايجاد مطالعات عمومی در مردم ،شناسايی
ظرفیتهای منابع تجديدپذيرو استفاده از ظرفیت ای گوناگون مانند دانشگاههها
شكل جديدی به خود گرفت .کشور ايران با توجه به موقعیت جغرافیايی ،جزو
بهترين کشورهای دنیا درزمینه پتانسیل انرژيهای تجديد پذير و نو در جهان
به شمار میرود(نظام آبادی و آزادی راد1393 ،؛ صادقی وخاکسار آستانه،
1393؛ رحیمی1395 ،؛ رضائی1397 ،؛ خانی و همكاران 1395 ،و دهقانی و
همكاران .)1399
پس با توجه به اينكه انرژیهای تجديدپذير به محیط زيست صدمه نمی-
زنند و دردنیا مورد توجه زيادی قرارگرفته اند و کشورهايی ازجمله ايران بايد
رويكرد اساسی نسبت به دستیابی تولید انواع منابع انرژیهای تجديدپذير
دردستورکار خود قراردهند ،نیاز است که بدانیم با تولید اين نوع انرژی ها در
کشور چه اثراتی بر ساير بخش های اقتصادی میتواند داشته باشد و از آنجا که
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درخصوص بررسی نقش انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم تحقیقاتی
در داخل و خارج کشور صورت گرفته استکه برخی آنها در زير آورده شده
است.
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نرخ تورم در کشوری چون ايران مسئله بسیار مهمی است با شناسايی تأثیر اين
نوع انرژی ها میتواند راه حل اساسی برای حل معضل افزايش قیمتها در کشور
به چشم ديده شود بنابراين میخواهیم بدانیم که نقش انرژيهای تجديد پذير
چه اثری بر نرخ تورم در اين زمینه دارد .پس به عنوان مسئله اصلی اين مطالعه
میتوان مطرح نمود و با درنظر گرفتندغدغههای سیاستگذاران به بررسی هر
يك از انواع انرژيهای تجديدپذير و نو (خورشید ،باد ،آب ،زمینگرمايی و زيست
توده) پرداخته شده است.
در زمینه بررسی نقش انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم میتوان بیان
کرد که برخی معتقدند نرخ تورم را میتوان با انواع انرژيهای تجديدپذير مقايسه
نمود و مشكالت افزايش قیمتها را حل نمود .مطالعات تجربی انجامشده نظیر
مطالعات شاهمرادی و همكاران ( ،)1390آرمن و همكاران ( ،)1391محنت فر
و همكاران( ،)1397برون و يوسل ،)2002(1چو و تسنگ )2016(2و باال و
چین( )20183کاهش قیمتها از انواع منابع انرژیهای تجديدپذيردرکشورهای
دارای اين منابع به مراتب بیشتر از ساير انرژی ها نتیجه گیری نمودند .در حالی
که مطالعات ديگری ،توسط اقتصاد دانان انجام شده اند که معتقدند نرخ تورم
را نمیتوان با انواع انرژيهای تجديد پذير و نوکاهش داد چرا که منابع تجديد
ناپذير دراين کشورها بیشتر از منابع تجديدپذير وجود دارد و مصرف اين نوع
انرژی ها به دلیل نوسانات نرخ ارز خود موجب تغییر قیمتها در اين کشور ها
میشود .از جمله اين مطالعات میتوان به عزيزی و همكاران ( ،)1391حسینی
نسب و حاضری نیری ( ،)1391اولو موال و ادجومو  ،)2006(4لین و جیانگ5
( ،)2011بوبايی )2012(6و زيوکو و همكاران )2019(7اشاره نمود.
برمبنای مزيت های ذکرشده اين مطالعه در نظر دارد برای اولین بار ،با
بكارگیری از مدل خود رگرسیونی باوقفه توزيعی ( )ARDLو روش همانباشتگی
در طی سالهای 1358تا  1397نقش انواع انرژيهای جديد پذير و نو بر نرخ
تورم را مورد توجه و بررسی قراردهد .که فرضیات زيررا آزمون میکند-1:
انرژیهای تجديدپذير و نو در ايران تأثیر مخربی بر نرخ تورم ندارد و بعضا نیز
میتواند در نرخ تورم واکنش ايجاد کند و موجب کاهش آن نیز شود -2با
استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعی ( )ARDLو روش همانباشتگی
نشان میدهد که استفاده از انرژيهای تجديدپذير و نو ،چه در کوتاه مدت و چه
بلند مدت ،موجب کاهش نرخ تورم میشود .بنابراين متغیرهای بكارگرفته شده
درمدل نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی ،نیروی کار ،سرمايه گذاری در بخش
خصوصی و همچنین انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو)خورشید ،باد ،آب،
زمین گرمايی و زيست توده( ،میباشد .سازماندهی اينقسمت ازتحقیق به
صورت زيرخواهد بود ،بخش اول مقدمه ،بخش دومادبیات نظری ،بخش سوم
پیشینه تحقیق بیان شده ،بخش چهارم معرفی مدل پژوهشوروش تخمین،
بخش پنجم يافته های تجربی و تفسیر نتايج ونهايتأ دربخش پايانی به نتیجه
گیری و بحث پرداخته شده است.
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قرباننژاد )1390( ،در بررسی تأثیر هدفمندکردن يارانه حاملهای انرژی
بر تورم و نرخ رشد اقتصادی در ايران با استفاده ازروش خود رگرسیونی با وقفه
های گسترده ( )ARDLدر طی دورهی  1355-1386نشان دادکه تأثیر افزايش
قیمت حاملهای انرژی با توجه به سناريو های مختلف موجب افزايش نرخ رشد
اقتصادی و کاهش نرخ تورم میشود .همچنین نتايج نشان داد که اجرای طرح
اصالح قیمت حاملهای انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهرهوری باشد،
نتايج مثبتی برای اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت(قرباننژاد.)1390 ،
سعادت مهر )1395( ،در بررسی تأثیر افزايش قیمت حاملهای انرژی بر
نرخ تورم در ايران با استفاده ازروش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده
( )ARDLدرطی دورهی  1357-1392نشان دادکه قیمت بنزين تأثیر معناداری
برنرخ تورم دراقتصادايران داردً .ضريب اين متغیر برابر با 1/112شد به اين معنا
که ،يك درصد افزايش در قیمت بنزين در همان سال نرخ تورم را 1/112درصد
افزايش میدهد به عبارت ديگر کشش نرخ تورم نسبت به بنزين برابر با 1/112
میباشد (سعادت مهر.)1395 ،
میرزايیخلیلآبادی واحمدی )1395( ،درتحلیل اثرافزايش قیمت حاملهای
انرژی بر تورم در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی تحلیل داده  -ستانده و
مدلهای قیمت نشان دادندکه تعديل قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمتهای
فوب خلیج فارس گويای آن است که تورم کل تا  65/47درصد افزايش خواهد
يافت .در بخش کشاورزی نیز زير بخش ماهیگیری با  62/89درصد ،باالترين
تورم را خواهد داشت و پس از آن زير بخش های جنگلداری ،دامداری و زراعت
به ترتیب با30/28، 30/38و 7/76درصد قرار دارند(میرزايی خلیل آبادی و
احمدی.)1395 ،
بهنامه )2013( 1،در مطالعه رابطه بین اندازه بازار ،تورم و انرژی با استفاده
از رگرسیون پانل ديتا ( )Panel dataدرطی دوره  1980-2009نشان داد که
بین متغیرهای بیكاری و اندازه بازار در کوتاه مدت رابطه دو جانبه وجود دارد
و قیمت حامل های انرژی نفت و گاز دلیل رشد اقتصادی و تورم است.
کشورهای وارد کننده نفت بايد ترتیبی را تهیه کنند تا تأثیر شوک های نفتی
بر رشد اقتصادی به حداقل برسد(.بهنامه.)2013 ،
میر )2018( 2،در مطالعه تأثیر تغییر در قیمت حاملهای انرژی بر تورم و
رشد اقتصادی در آفريقای جنوبی بااستفاده از تلفیق الگوی يوهانسن –
جوسیلیوس و انگل گرنجر در طیدوره  2001-2018نشان داد که نتايج حاکی
از رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها است .آزمايش علیت گرنجر نشان
داد که علیت از تغییر در قیمت سوخت به تولید اقتصادی و تورم است .نتايج
اين مطالعه می تواند در سیاست های پولی و مالی مورد استفاده قرار گیرد.
(میر.)2018 ،
همچنین پژوهشهای مرتبط ديگری نظیر پژوهشهای شاهمرادی و
همكاران ،)1390( ،حسینی نسب و حاضری نیری ( ،)1391ساهنی،)1990( 3،
نیوپان و کارتر  ،)2006( 4،آشوريون و همكاران  ،)2009( 5،لین و جیانگ 6،
( ،)2011تاسپینارا  )2015( 7،و تسوجی کاوا  )2015( 8،نیز به بررسی نقش
انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم با استفاده از مدل  ،CGEبرنامه ريزی خطی
و پويا شناسی سیستم صورت گرفته است.

. Behname
. Meyer
3
. Sahni
4
. Neupane and Carter
5
. Ashoorioon et al
6
. Lin and Jiang
7
. Taspinara

با بررسیهايی که تحقیق انجام داد میتوان نتیجه گرفت که مطالعهایکه
با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعی ( )ARDLو روش همانباشتگی
برای بررسی نقش انرژیهای تجديد پذير و نو بر نرخ تورم پرداخته شده باشد،
انجام نشده است و نوآوری تحقیق حاضر میباشد .بنابراين اين مطالعه از اين
جهت حائز اهمیت میباشد.
 -3مواد و روشها

اين پژوهش ازلحاظ روش علی -تحلیلی و از نظر هدف؛ کاربردی بوده
وروش جمع آوری اطالعات نیزازنوع اسنادی  -کتابخانهای است .تمامی
دادههای متغیرهای مورد نظر به صورت سالیانه و بر اساس کل کشور ،طی
سالهای  1358تا  1398مورد آزمون قرار گرفته است و آمار و اطالعات
متغیرهای نرخ تورم ،نیروی کار ،تولید ناخالص داخلی ،سرمايه گذاری در بخش
خصوصی از مرکز آمار ايران؛ 9و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو )خورشید،
باد ،آب ،زمین گرمايی و زيست توده( از وزارت نیرو و بانك جهانی10استخراج
شده است .برای شناسايی و توضیح رابطه بلندمدت بین متغیرها ازروش ARDL
نیزاستفاده شد.
استفاده از روشهای سنتی اقتصادسنجی در مطالعات تجربی ،مبتنی بر
فرض ايستايی متغیرهـا اسـت .بررسیهای انجام شده در اين زمینه نشان
دهنده اين است که در مورد بـسیاری از سـریهـای زمـانی کالن اقتصادی اين
فـرض برقـرار نیـست و اغلـب ايـن متغیرهـا ناايستا هـستند .بنـابراين ،طبـق
نظريـه همانباشتگی در اقتصاد سنجی ،ضرورت دارد تا از ايستايی و ناايستايی
متغیرها اطمینان حاصل نمايیم.
در اين مطالعه از آماره ديكی -فولر تعمیم يافته ،جهت بررسی ايستايی و
ناايستايی متغیرها استفاده شده است و از معیار شوارتز برای تعیین تعداد وقفه
بهینه استفاده شده است و سپس با استفاده از فرايند خود توضیح برداری با
وقفه های گسترده ( )ARDLو الگوی تصحیح خطا ،رابطه بلندمدت و پويايی
کوتاه مدت مورد مطالعه قرار میگیرد.
با توجه به اهمیت انرژی به عنوان يكی از مهمترين عامل رشد اقتصادی
جهت کاهش نرخ تورم ،به منظور مدل سازی رابطه بین انرژيهای تجديدپذير و
 )201511و آپرجیس و پاين ه12
نرخ تورم در پژوهش حاضر ،از الگوی ماجی (
( )2012بر اساس رابطه1و 2استفاده شده است.
()1
) 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 . 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 . 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 .
()2

𝑡𝑡𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3
𝑡𝑡𝑈𝑈 +𝛼𝛼4 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 +

که درآن 𝑡𝑡𝐼𝐼 به عنوان متغیر وابسته (نرخ تورم) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ،انواع انرژيهای
تجديدپذير و نو (خورشید ،باد ،آب ،زمین گرمايی و زيست توده) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 .سرانه
تولید ناخالص داخلی کشور 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 ،نیروی کار و 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 نسبت سرمايه گذاری
بخش خصوصی در انرژيهای تجديدپذير میباشد .بر اساس مطالعه ماجی
( ،)2015متغیر وابسته به عنوان الگوی تجربی در نظر گرفته میشود از اين رو
الزم به ذکر است که به علت احتمال وجود شكست ساختاری در انرژيهای
تجديدپذير در سال  ،1390دو متغیر مجازی  DU90و  D90وارد مدل الگو
شده است که متغیر  DU90از سال شكست به بعد مقدار يك و بقیه سالها

. Tsujikawa
Statistics Portal of Iran
10
. World Development Indicators
11
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12
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صفرو متغیر  D90برای سالهای بعد از شكست ،به ترتیب اعداد1و 2را به خود
میگیرند(1نوفرستی.)1378 ،
بر اين اساس الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در مطالعه حاضر به اين
صورت تعريف میشود:
()3

𝑡𝑡𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3
𝑡𝑡𝑈𝑈 +𝛼𝛼4 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝛼𝛼5 𝐷𝐷𝐷𝐷90 + 𝛼𝛼6 𝐷𝐷90 +

برای دستیابی به هدف اين مطالعه مطابق پژوهشهای ماجی ( )2015و
باسی و اکونگ )2019(2از الگوی خود همانباشتگی رگرسیونی با وقفه های
توزيعی ( )ARDLاستفاده میشود که روش خود توضیح برداری با وقفه های
گسترده بر اساس رهیافت پويا ،شكل گرفته است و شكل عمومی آن به اين
صورت است:
()4

𝑞𝑞

𝑝𝑝

𝑖𝑖=0

𝑗𝑗=1

𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝛼𝛼𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 +

در اين رابطه ،متغیر وابسته 𝑡𝑡𝐼𝐼 تابعی از مقادير سطح است و با وقفه متغیر
توضیحی و مقادير با وقفه خودش که میتوان آن را به اين شكل بازنويسی کرد:
()5
𝑡𝑡𝑢𝑢  𝐴𝐴(𝐿𝐿)𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝐵𝐵(𝐿𝐿)𝑥𝑥𝑡𝑡 +
2
3
در اين رابطه ) (Lعملگر وقفه به صورت 1 − 𝛼𝛼1 𝐿𝐿 − 𝛼𝛼2 𝐿𝐿 − 𝛼𝛼3 𝐿𝐿 −
𝑝𝑝𝐿𝐿 𝑝𝑝𝛼𝛼  ⋯ −و عملگر وقفه )𝐿𝐿(𝐵𝐵 به صورت 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐿𝐿 + 𝛽𝛽2 𝐿𝐿2 + ⋯ +
𝑞𝑞𝐿𝐿 𝑞𝑞𝛽𝛽 است.
از ويژگی های الگوی خودرگرسیونی برداری با وقفه های گسترده اين است
که عالوه بر ارائه نمودن برآورد بدون تورشی از پارامترها ،وجود همانباشتگی
بین متغیرهای مدل را نیز آزمون می نمايد .برای اينكه الگوی پويا در رابطه 2
به سمت تعادل بلندمدت گرايش داشته باشد ،می بايست مجموع = i
 1 . … . pکمتر از يك باشد .نحوه آزمون هم به اين ترتیب است که آماره  tرا
از طريق رابطه  5به دست میآوريم و آن را با کمیتهای بحرانی ارائه شده توسط
بنرجی ،دوالد و و مستر3مقايسه میکنیم.
()6
𝛼𝛼𝑖𝑖 − 1
𝑖𝑖𝛼𝛼𝑆𝑆

= 𝑡𝑡

اگرآماره  tمحاسبه شده از رابطه  6بزرگتر از کمیت بحرانی بنرجی ،دوالدو
و مستر باشد ،رگرسیون برآورد شده رابطه تعادلی بلند مدت دارد ودر غیر اين
صورت ،متغیرها هم انباشته نیستند .در صورت انباشتگی متغیرها می توان از
طريق الگوی تصحیح خطای برداری4به بررسی پويايی کوتاه مدت و تمايل
حرکت آن به سمت تعادل پرداخت(تشكینی .)1384 ،همچنین در صورت
وجود همانباشتگی ،میبايست جهت برآورد الگو به روش حدا اقل مربعات
معمولی و بررسی رابطه علیت گرنجری بین دو متغیر ،جمله اخالل5رابطه کوتاه
مدت را با يك وقفه به مدل افزود.
برای برآورد اين الگو ،ابتدا می بايست رابطه را با استفاده از روش حداقل
مربعات معمولی  ،بر اساس وقفههای متفاوت متغیرها برآورد کردو حداکثر تعداد
وقفهها را بر اساس ضوابط آکائیك 6،شوارتز -بیزين7و حنان -کوئین8انتخاب
شود .سپس ،الگو با شرط مقید به صفر کردن ضرايب متغیر وقفه ،مورد بررسی

 .12نتايج آزمون شكست ساختاری در ادامه ذکر میگردد.

 -4نتايج و بحث

در اين قسمت از پژوهش به برآورد مدل پرداخته میشود تا ارتباط بین
متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی ،نیروی کار ،سرمايه گذاری بخش
خصوصی در انرژيهای تجديدپذير و انواع انرژيهای تجديدپذير و نو (خورشید،
باد ،آب ،زمین گرمايی و زيست توده) بر نرخ تورم مشخص گردد قبل از تخمین
مدل ،الزم است تا پايايی متغیرها بررسی شوند .ازآنجايی که دادههای
متغیرهای مورد بحث دراين پژوهش به صورت سری زمانی سالیانه  1358تا
 1397است .از اينرو ضروری استکه ابتدا متغیرهای مدل به لحاظ ايستايی و
ناايستايی آزمون گردد که برای بررسی ايستايی دادهها ،ازآزمون ديكی -فولر
تعمیم يافته ) (ADFاستفاده شده است.
متغیرها

جدول  1آزمون ريشهی واحد ديكی _ فولر تعمیم يافته
آماره محاسبه
شده
-3/68
-3/36

0/0000
0/0000

)I(1

نیروی کار

-3/60

0/0000

)I(1

سرمايهگذاری بخش خصوصی

-6/19

0/0000

)I(1

انرژی خورشیدی

-3/83

0/0000

)I(1

انرژی بادی

-3/28

0/0000

)I(1

انرژی آبی

-3/09

0/0000

)I(1

انرِژی زمین گرمايی

-2/80

0/0000

)I(1

انرژی زيست توده (بیوماس)

-7/09

0/0000

)I(1

نرخ تورم
سرانه تولید ناخالص داخلی

ارزش احتمال

نتیجه
)I(1

مأخذ :يافته های پژوهش

با توجه به نتايج حاصل از جدول  1نشان میدهد که تمامی متغیرها پس
ازتفاضلگیریدرمرتبه اول باسطح اطمینان  0/95ايستا و درنتیجه ) I (1هستند.
. Akaike Information Criterion
. Schwraz Bayesian Criterion
8
. Hannan-Quinn Criterion
9
. Critical Value
10
. Pesaran and Shin
11
. Halada et al
6

. Bassey and Ekong
3
. Banerjee, Dolado and Mester
4
). Vector Error Correction Model(VECM
5
. Disturbance term
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قرار میگیرد .حال با توجه به مقدار به دست آمده ضريب تعیین برای رگرسیون
مقید و نامقید ،آزمون علیت گرنجری بر اساس مقدار آماره Fرا انجام میپذيرد.
اگر مقدار آماره از مقدار بحرانی 9بیشتر باشد نتیجه میشود رابطه علیت
گرنجری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.
انرژيهای تجديدپذير ونو علیت گرنجری نرخ تورم نیست = 𝐻𝐻0
انرژيهای تجديدپذير ونو علیت گرنجری نرخ تورم است = 𝐻𝐻1
2
𝑇𝑇( }) 2
()7
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅 𝐹𝐹 = {(𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑅𝑅𝑅𝑅2 )/(1 −
)𝐿𝐿∗ − 𝐾𝐾/
پس از آن ضرايب مربوط به الگوی بلندمدت ،بر اساس الگوی )(ARDL
انتخابی ارائه میگردد .در اين الگو ،عالوه بر روابط بلند مدت ،الگوی تصحیح
خطا ) (ECMنیز ارائه میشود پسران و شین10در مطالعات خود نشان دادند که
از روی ضريب  ECMبه تنهايی میتوانیم درباره وجود رابطه بلندمدت بین
متغیرهای مدل تصمیمگیری نمايیم .به اين صورت که اگر ضريب ) ECM(-1در
مدل برآوردی بین صفر و منفی يك قرارگیرد و ازلحاظ آماری معنادارباشد ،آنگاه
رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار است (نوفرستی1378 ،؛ حالدا و
همكاران .)200811،

2

7

بررسی نقش انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم در ايران

در ادامه بر اساس الگوی در نظر گرفته های شده با استفاده از مدل خود
رگرسیونی با وقفههای توزيعی طبق روابط 4و  ،5ارتباط بین متغیرها برای
بررسی رابطه همانباشتگی مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن در جدول 2
آمده است .الزم به ذکر است که الگوی منتخب ( ARDL)1,0,0,0بر اساس
انتخاب بهترين برازش توسط نرمافزار  Eviewsبدست آمده است.
جدول  2نتايج حاصل از برآورد مدل( ARDL )1,0,0,0همانباشتگی
ضريب

متغیرها

آماره t

ارزش احتمال

نرخ تورم
سرانه تولید ناخالص داخلی

0/36
-0/55

0/12
0/25

2/85
-2/15

نیروی کار

-0/49

0/30

-2/24

سرمايهگذاری بخش خصوصی

-0/60

0/38

-1/55

انرژی خورشیدی

-0/41

0/19

-2/14

انرژی بادی

-0/54

0/17

-3/05

انرژی آبی

-0/38

0/18

-2/03

انرِژی زمین گرمايی

-0/32

0/19

-1/65

انرژی زيست توده (بیوماس)

-0/54

0/14

-3/84

متغیر مجازی 1

1/48

0/56

2/60

متغیر مجازی 2

-0/17

0/09

-1/80

عرض از مبدأ

28/65

8/45

3/39

مأخذ :يافته های پژوهش

مطابق نتايج جدول  2يك درصد تغییر در متغیرهای سرانه تولید ناخالص
داخلی ،نیروی کار ،سرمايه گذاری بخش خصوصی در انرژيهای تجديدپذير و
انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو)خورشید ،باد ،آب ،زمین گرمايی و زيست
توده( نرخ تورم را به ترتیب 0/32، 0/38 ،0/54، 0/41 ، 0/60 ، 0/49، 0/55
و  0/54درصد کاهش می دهد .الزم به ذکر است که دو متغیر مجازی بخاطر
شكست ساختاری که در سال  1390برای متغیرهای انرژيهای تجديدپذير اتفاق
افتاد وارد مدل شده است که براساس آزمون  CUSUMدر سال مذکور شیب آن
دچار تغییرات ساختاری شده است .که متغیر  DU90از سال شكست به بعد
مقدار يك و بقیه سالها صفرو متغیر  D90برای سالهای بعد از شكست ،به
ترتیب اعداد1و 2را به خود میگیرند .در گام بعد با درنظر گرفتن آزمون برنجی،
دوالدو و مستر ،وجود رابطه بلند مدت بررسی شده است:
)0/36 -1( /0/12 = -4/92
عدم وجود رابطه بلند مدت = 𝐻𝐻0
وجود يك رابطه بلند مدت = 𝐻𝐻1
ازآنجاکه کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر در سطح
اطمینان  0/95براير با  -4/05است فرضیه  𝐻𝐻0رد میشود .بنابراين نتايج حاکی
از وجود يك رابطه تعادلی باشد بلندمدت بین متغیرهای الگوی نرخ تورم می-
باشد.
متغیرها

جدول  3نتايج حاصل از برآورد ضرايب بلند مدت

سرانه تولید ناخالص داخلی

ضريب

0/43

-1/95

نیروی کار

-0/76

0/33

-2/34

سرمايهگذاری بخش خصوصی

-0/75

0/17

-4/65

انرژی خورشیدی

-0/82

آماره t

ارزش احتمال

-0/61

0/24

-2/54

انرژی بادی

-0/54

0/55

-3/35

انرژی آبی

-0/34

0/15

-2/23

انرِژی زمین گرمايی

-0/31

0/16

-1/94

انرژی زيست توده (بیوماس)

-0/64

0/14

-4/84

متغیر مجازی 1

2/44

0/65

3/73

متغیر مجازی 2

-0/19

0/11

-1/81

48/05

8/25

5/82

عرض از مبدأ

مأخذ :يافته های پژوهش

ننايج حاصل از جدول  3نشان میدهد که متغیرهای انرژيهای تجديدپذير
و نو در سطح اطمینان  0/95درصد موجب کاهش نرخ تورم میشود به اين
معنا که به ازای يك درصد تغییر در متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی،
نیروی کار ،سرمايه گذاری بخش خصوصی در انرژيهای تجديدپذير و انواع منابع
انرژيهای تجديدپذيرو نو)خورشید ،باد ،آب ،زمین گرمايی و زيست توده( به
ترتیب  0/31 ،0/34 ،0/54 ،0/61 ،0/75 ،0/76 ،0/82و  0/64درصد نرخ تورم
را کاهش می دهد .درادامه به برآورد الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته
میشود و نتايج مربوط به آن در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  3نتايج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطای برداری

متغیرها

تفاضل اول سرانه تولید
ناخالص داخلی

ضريب

-0/55

آماره t

0/25

ارزش احتمال
-2/15

تفاضل اول نیروی کار

-0/49

0/30

-2/24

تفاضل اول سرمايهگذاری
بخش خصوصی

-0/60

0/38

-1/55

تفاضل اول انرژی خورشیدی

-0/41

0/19

-2/14

تفاضل اول انرژی بادی

-0/54

0/17

-3/05

تفاضل اول انرژی آبی

-0/38

0/18

-2/03

تفاضل اول انرِژی زمین
گرمايی

-0/32

0/19

-1/65

تفاضل اول انرژی زيست توده
(بیوماس)
متغیر مجازی 1

-0/54

0/14

-3/84

1/48

0/56

2/60

متغیر مجازی 2

-0/17

0/09

-1/80

عرض از مبدأ

28/65

8/45

3/39

)ECM(-1

-0/68

0/14

4/96

مأخذ :يافته های پژوهش

با توجه به جدول 3مالحظه میشودکه ضريب جمله تصحیح خطا{ECM(-

)}1؛ معنی داربوده و بین اعداد صفر و منفی يك بوده و برابر با رقم-0/68
بدست آمده است .اين عدد بیانگر اين مطلب است که درهر دوره  0/68از عدم
تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعديل میشود.
درنهايت ،برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای نرخ تورم و انرژيهای
تجديدپذيرونو از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است .برای اين منظور
ابتدا مدل  8را با درنظر گرفتن دو وقفه ،طبق شاخص شوارتز بیزين به روش
2
حداقل مربعات معمولی سپس
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅 (غیر مقید) به دست میآيد.
()8
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ابراهیم قائد ،علی اکبر ناجی میدانی ،محسن راجی اسدآبادی

𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼1 𝐼𝐼𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼2 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼4 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 +
𝛼𝛼5 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼7 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼8 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−1 +
𝛼𝛼10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼11 𝑈𝑈𝑡𝑡−1

همچنین معادله فوق با شرط مقید به صفر بودن ضرايب متغیر
موردبررسی انرژيهای تجديدپذير و جمله اخالل برآورد میشود .در اين حالت
2
مقدار
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅 (غیر مقید) نیز بدست میآيد و با توجه به رابطه  8خواهیم داشت:

R2UR = 0/86
F = {(0/86 − 0/38)/(1 − 0/86)} ∗ {46 − 7/6} = 151/54
F = 3/38

R2UR = 0/38

ازآنجاکه کمیت بحرانی آزمون  Fبرابر با  3 /13است ،فرضیه  𝐻𝐻1مورد قبول
است .برای انجام آزمون طرف دوم ،متغیر های نرخ تورم و انرژيهای تجديدپذيررا
جابجا نموده ش و مراحل فوق تكرار می شود .ازآنجاکه در آزمون علیت گرنجری
هدف آزمون تقدم است ،جابجا نمودن دو متغیر خللی در مراحل آزمون ايجاد
نمیكند .با اعمال شرط مقید به صفر ضرايب انرژی های تجديدپذير و جمله
اخالل مقدار R2UR

بدست میآيد.

= 0/73
F = {(0/73 − 0/65)/(1 − 0/73)} ∗ {46 − 7/6} = 12/46
R2UR

F = 3/38

R2UR = 0/42

ازآنجاکه کمیت بحرانی آزمون  Fبرابر با  3 /38است ،فرضیه  𝐻𝐻1مورد قبول
است .به عبارت ديگر نتايج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر نشان دهنده اين
است که در سطح اطمینان  0/95رابطه علیت دوطرفه بین نرخ تورم و انرژيهای
تجديدپذير ونو وجود دارد که تايیدی بر فرضیه بازخوردی در کاهش نرخ تورم
است .با توجه به نتايج بدست آمده ،بايد در نظر گرفت که در اين پژوهش با
محدوديتهايی چون نبود پیشینه نظری و تجربی در حدکافی ،نبود دادههای
کافی در مورد هزينههای دقیق راه اندازی ،نگهداری و اثرات تحريم و پارامترهای
سیاسی در عملكرد انرژيهای تجديدپذير ونو به دلیل سابقه اندک استفاده از
آنها و همچنین نبود اطالعات کافی و دقیق در محاسبه هزينه های اولیه و
هزينه های پیش بینی نشده کل کشور رو به رو بودهايم.

نظیر مطالعات چو و تسنگ ( )2016و باال و چین ()2018همسو میباشد.
بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش ،توصیهی سیاستی اين است
که اگرکشور يه سمت تولید و سرمايهگذاری در بخش انرژيهای تجديد پذير و
نو حرکت کند استفاده از اين نوع انرژيها به دلیل فراوانی آن روزبهروز راحتتر
و کارمدتر میشوند و نه تنها تأثیر مخربی بر نرخ تورم نخواهد گذاشت بلكه در
همه مناطق جغرافیايی موجب افزايش سرمايهگذاری در بخش خصوصی و
همچنین نیروی کار هم میشود و نهايتا؛ رشد اقتصادی را درآينده به آرمغان
خواهد آورد .عالوه بر اين ،استفاده از انرژيهای تجديدپذيرکارآمدتر است و منجر
به کاهش قابل توجهی در نیازهای اولیه انرژی میشود چرا که انرژيهای
تجديدپذير و نوچرخه فشرده با تلفات زياد ندارند(نیروگاههای فسیلی معموال
 40تا  65درصد تلفات دارند) .همچنین از آنجا که امروزه همه دولتها درگیر
مسائل زيست محیطیهستند ،استفاده از انرژيهای تجديدپذيرو نو میتواند
يكی از گزينه ها برای کم کردن اين نوع آلودگی باشد و برای کسانی که اين
نوع انرژی ها را بیشتر مصرف میکنند ،امتیازات و گواهینامه های مختلف قائل
شوند .همچنین براساس گزارشهای آژانس انرژی بینالمللی که طی  50سال
آينده نشان داده است ،استفاده از سوخت های فسیلی کمترين تأثیر را بر رشد
اقتصادی و بیشترين تأثیر را بر افزايش تورم دارد .بنابراين ،به استناد از نتايج
بدست آمده از اين مطالعه درمورد انرژيهای تجديدپذير و نو و باتوجه به اهداف
دولت برای تحقق رشد پايدار و کنترل تورم ،اجرای سیاست های مكمل برای
دستیابی به رشد باالتر و مقابله با آثار تورمی همراه با تكمیل طرح اصالح قیمت
انرژی و حذف يارانه قیمتی انرژی ،استفاده از انرژيهای تجديدپذير و نو توصیه
می شود.
منابع
[]1

[]2

 -5نتیجهگیري و پیشنهادات سیاستي

هدف اصلی اين پژوهش نقش انواع انرژيهای جديد پذير و نو بر نرخ تورم
در ايران طی دوره  1358-1397است .برای تحلیل موضوع از مدل خود
رگرسیونی با وقفه توزيعی ( )ARDLو روش همانباشتگی برای تعیین وجود
رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بكار گرفته شده است .نتايج نشان داد که
سرعت تعديل مدل تصحیح خطا نسبتا باال است و اين مدل قادر است در هر
دوره به میزان  68درصد از خطای عدم تعادل کوتاهمدت ،برای دستیابی به
تعادل بلندمدت را تعديل نمايد .طبق برآورد انجام شده ،رابطه بین نرخ تورم،
سرانه تولید ناخالص داخلی ،نیروی کار ،سرمايه گذاری بخش خصوصی در
انرژيهای تجديدپذير و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو)خورشید ،باد ،آب،
زمین گرمايی و زيست توده( چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت ،کاهشی
میباشد .همچنین نتايج حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار ،تولید
ناخالص داخلی ،سرمايه گذاری در بخش خصوصی و انواع منابع انرژيهای
تجديدپذيرو نو )خورشید ،باد ،آب ،زمین گرمايی و زيست توده( ،موجب کاهش
نرخ تورم در بلندمدت میشود ،به طوريكه در بلندمدت استفاده يك درصد از
متغیرهای مذکور نرخ تورم را به ترتیب ،0/54 ،0/61 ،0/75 ،0/76 ،0/82
 0/31 ،0/34و  0/64درصد کاهش می دهدو اين امر بدين معناست که انرژيهای
تجديد پذير نه تنها تأثیر مخربی بر نرخ تورم ندارد ،بلكه رشد اقتصادی را هم
در بلند مدت موجب میشود .اين پژوهش همچنین با مطالعات تجربی تحقیق
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[]3

[]4
[]5

[ ]6

[]7

[]8

[]9

آرمن ،سید عزيز ،آهنگری ،عبدالمجید ،زراء نژاد ،منصور و زينیوند ،عبداله ،ارزيابی
تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ايران( ،)1338-1388فصلنامه
سیاستهای اقتصادی ،دوره ،8شماره .1391 ،113-130 ،2
باصری ،بیژن ،عباسی ،ابراهیم و ،کیانی غفار ،اثرات مالی گسترش انرژيهای تجديد
پذير بر رشد اقتصادی در ايران ،فصلنامه اقتصاد مالی ،دوره ،13شماره -161 ،46
.1398 ،181
پناهی ،مصطفی و پوراصغرسنگاچین ،فرزام ،رشد سبز ،منابع ،انعطاف پذيری و
پايداری محیط زيست ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
تهران.1396 ،
تشكینی ،احمد ،اقتصاد سنجی کاربردی با کمك  ،Microfitمؤسسه فرهنگی ديبا
گران ،تهران.1384 ،
حسینی نسب ،سید ابراهیم و حاضری نیری ،هاتف ،تحلیل تعادل عمومی محاسبه
پذير اثر اصالح يارانه حاملهای انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی ،فصلنامه علمی
پژوهشی پژوهشهای رشدوتوسعه اقتصادی ،دوره  ،2شماره .1391 ،125-148 ،7
خانی ،محمد سعید ،فالحی ،اسماعیل و بانشی ،مهدی ،ارائهی مدل مديريت تأمین
انرژی در ايران براساس معیارهای فنی ،اقتصادی و زيستمحیطی ،پژوهشنامه
اقتصاد انرژی ايران ،دوره  ،18شماره .1395 ،29-60 ،5
دهقانی ،علی ،قائد ،ابراهیم و احمدی شادمهری ،محمدطاهر ،بررسیتأثیر انواع
منابع انرژيهای تجديد پذير برتولید برق در ايران ،فصل نامه علمی -ترويجی
انرژيهای تجديدپذير و نو ،دوره ،7شماره .1399 ،79-81 ،2
رحیمی ،حافظ ،بررسی رابطه بین اقتصاد و منابع انرژی و تأثیرات آنها بر محیط
زيست ،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تكنولوژی ،برلین  -آلمان،
تیرماه.1395 ،
رضائی ،گزارش آماری انرژيهای تجديدپذير و نو ايران ،سازمان انرژيهای تجديدپذير
و بهرهوری انرژی برق( ساتبا) ،وزارت نیرو.1397 ،
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