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 چکيده
ای و افزایش امنیتت  های گلخانههای تجدیدپذیر در توسعه پایدار، کاهش گاز همیت انرژیا

هتتای تجدیدپتتذیر نتته منتتان  متتا   و   هتتای انتترژیژهو نیازمنتتدی پتترو ستتویانتترژی از یتت  
هتای   دیگتر، نشتش و اهمیتت توستعه متا   در توستعه انترژی        سویکالن از های  گذاری سرمایه

توسعه نازار  تأثیرنا توجه نه اهمیت این موضوع، مطا عه حاضر  کند. تجدیدپذیر را دو چندان م 
هتای تجدیدپتذیر    متا   را نتر توستعه تلنو توژی انترژی     ای هت  سهام، نازار اعتبارات و کت  نتازار  

های انرژی زیست توده، نتر  بنت ، نتادی و شوریتیدی  وت  دوره زمتان         تفلی  در نخش )نه
و نا نه کارگیری ا گوی پان  تونیت در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافتته و   2015-2002

 دهد. در حال توسعه مورد نررس  قرار م 
مثبت و معنادار نر توسعه تلنو وژی هتر   تأثیرنتایج نه دست بمده، توسعه ما   نا توجه نه 
های تجدیدپذیر دایته و در نتیجه کاهش ب تودگ  میتیز زیستت را نته ویت ه در       ی  از انرژی

کشورهای توسعه یافته نه دنبال دارد. همچنین نتایج نیانگر این است کته توستعه نتازار ستهام،     
را نر توستعه ررفیتت    تأثیرو توسعه ک  نازارهای ما   نه ترتیب نیشترین توسعه نازار اعتبارات 
های شورییدی، زیست توده، انرژی ناد و نر  بن  در کشتورهای توستعه    نصب تلنو وژی انرژی

را نتر   تأثیریافته دارد، در حا   که توسعه نازارهای ما   در کشورهای در حال توسعه نیشترین 
 ی نادی، زیست توده و انرژی شورییدی شواهد دایت. توسعه تلنو وژی نصب انرژ

 JEL :G2، Q43 ،C23طبقه بندي 

 های تجدیدپذیر، مدل پان  تونیت توسعه ما  ، توسعه انرژی: هاي کليدي واژه

                                                           
 011۳5۳025۷5*. نویسنده مسئول، یماره تماس: 
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 مقدمه -1
 از ، SDGs) 1پایتدار  توسعه اهداف مل ، سازمان عموم  مجم  ،2015 سپتامبر در
 و بب تغییترات  نتا  مبتارزه  بمتوز،،  و نهدایت ارتشا ،گرسنگ  و فشر نه دادن پایان جمله
 یت   عنتوان  نته  انرژی راستا، این . دره استرساند تصویب را نه ها جنگ  از حفارت و هوا
دیگتر   ستوی گرفتته یتده استت. از     نظتر  در این اهتداف  نه رسیدنجهت  کلیدی عام 

یدناپتتذیر، هتتای تجد استتتفاده نتیش از حتتد از انترژی   ویت ه  نتتهافتزایش مصتترف انترژی و   
افزایش در انتشار گازهتای   های  را در مسیر توسعه اقتصادی نه وجود بورده است. نگران 
نته   هتوای  را  و بب یتدید  ای همزمان نا توسعه و تلام  جوام  نشری، تغییترات گلخانه
 جهتان  سراستر  مانع  نزرگ در راه رسیدن نته ریتد و توستعه پایتدار در     و مهم چا ش 
انراین توسعه پایدار که نر افزایش همزمان رید اقتصتادی و کتاهش   است. نن کرده تبدی 

ی اشیر مورد توجه ها سالدارد، در  تأکیدتغییرات بب و هوای  و ب ودگ  زیست مییط  
ر کشورها قرار گرفته استت. در همتین راستتا اکثتر کشتورها، استتفاده از شتدمات        نیشت
دانند. نتا توجته    ه پایدار ضروری م های تجدیدپذیر را نرای رسیدن نه اهداف توسع انرژی
های تجدیدپذیر در بالیندگ  مییز زیستت و عتدم میتدودیت     های کمتر انرژی نه زیان

مصرف نای  از بنها و نا عنایت نه افزایش روز افزون تشاضای انترژی، توستعه و گستتر،    
ت عامل  مهتم در فربینتد توستعه پایتدار کشتورها ضترور       عنوان نههای تجدیدپذیر  انرژی
های مصرف   های تجدیدپذیر نا تنوع نخشیدن نه ترکیب انرژی زیرا توسعه انرژی ،یاند م 

هتای فستیل  و کتاهش انتشتار      و افزایش امنیت انرژی سبب کاهش وانستگ  نه سوشت
  .2015، 2)سازمان مل  دیو ای م  زهای گلخانهگا

دپتذیر در  هتای تجدی  ی اشیر نا توجه نته نشتش و اهمیتت توستعه انترژی     ها سالدر 
تتال،   ،کشورهای توستعه یافتته   وی ه نهکاهش تغییرات بب و هوای ، نسیاری از کشورها 

و  ۳های مختلف در ایتن زمینته نظیتر تعرفته در تغذیته      ریگذا سیاستاند تا نا انجام  کرده
هتا را   یتن نتوع از انترژی   نستر الزم جهت توسعه ا ،4های تجدیدپذیر استاندارد سبد انرژی

هتای   هتای نستیار زیتاد کشتورها جهتت توستعه انترژی       تتال،  ا توجته نته  نند. فراهم کن
                                                           

ناید،  جهان  م  تبدیالت متید نرای یناشته یدن مل  سازمان ورح  ی ، SDGs) پایدار توسعه . اهداف1

 نا مبارزه نه پایان فشر، کم  و اهداف یام ، .ناید هدف م  1۷یام   پایدار توسعه ، نرای20۳0اهداف سال 

 ناید. هوا م  و بب تغییر رف  و عدا ت ، ن  و نانرانری
2. www.un.org 
3. Feed-in Tariffs 
4. A Renewable Portfolio Standard (RPS) 
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 وی ه نههای تجدیدپذیر در میزان ک  مصرف انرژی کشورها  تجدیدپذیر، هنوز سهم انرژی
ین موانت  گستتر،   تتر  مهتم . یلت  از  1نایتد  کشورهای در حال توسعه نسیار پتایین مت   

و یته و در نتیجته عتدم املتان     های نتاالی سترمایه ا   های تجدیدپذیر، وجود هزینه انرژی
هتای تجدیدپتذیر یلت  از     نایتد. نختش انترژی    ما   مناسب در ایتن نختش مت     تأمین
های تجدیدپذیر  های انرژی یود، زیرا پروژه نر در هر کشور میسوب م  های سرمایه نخش

در  گتذاری  . سترمایه 2نایتند  گذاری قب  از بغاز تو یتد مت    نیازمند حجم ناالی  از سرمایه
 هتا،  نزرگتراه  ماننتد  زیرننتای   های پروژه از نظر منان  ما   نا های تجدیدپذیر د انرژیتو ی

هتای   های انترژی   . پروژه2016، ۳قان  مشایسه است )یانگ هو بهن راه و ننادر ها، فرودگاه
های سنت   وانستگ  یدید نه سرمایه او یه ناال نسبت نه سایر انرژی تجدیدپذیر عالوه نر

نایتند، ننتانراین    ین نتازده  و دوره نازگشتت سترمایه وتوالن  نیتز مت       دارای نرخ پتای 
ها از ریس  نتاالی  نرشتوردار استت و نیازمنتد منتان  متا          گذاری در این پروژه سرمایه
بنهتا   تر بساند تا دسترس  نای بنها توسز نازارهای ما   م  ما   مناسب تأمینفراوان و 

 د.  نکو سهام را فراهم   ه نازارهای نده ن
تجدیدپتذیر و در   های توسعه ما   نر توسعه تلنو وژی انرژی تأثیردر مطا عه حاضر 
و تغییرات بب و هوای  در دو گتروه مختلتف از کشتورهای در     CO2نتیجه کاهش انتشار 

تتر مستئله    گیرد. نه منظور نررس  دقیق حال توسعه و توسعه یافته مورد نررس  قرار م 
، توستعه نتازار   4ما   از سه کان  مختلف توسعه نتازار ستهام  توسعه  تأثیراساس  تیشیق، 

هتای تجدیدپتذیر نته     و توسعه ک  نازارهای ما   نر توستعه تلنو توژی انترژی    5اعتبارات
صتورت   نههای زیست توده، انرژی شورییدی، انرژی نر  بن  و انرژی ناد  نخش 6تفلی 

 گیرد.   جداگانه مورد نررس  قرار م 
زیتر ستازمانده    صتورت   نته ایتن مطا عته    ه اهداف ذکر یتده، نه منظور دستیان  ن

یود: در نخش دوم نه نررس  مبان  نظری رانطه نین توسعه ما   و توسعه تلنو وژی  م 
یود. نخش سوم نه مرور مطا عات انجام یتده در ایتن    های تجدیدپذیر پرداشته م  انرژی

بمتاری و توصتیف بنهتا ارایته     پردازد. در نخش چهارم تیشیق، داده و اوالعتات   زمینه م 
                                                           
1. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 2014 
2. International Finance Corporation, 2011 
3. Youngho 
4. Equity Market Devlopment 
5. Credit Market Development 

های  های مختلف انرژی د ی  تفاوت زیر نخش ر نهتجدیدپذیهای  توسعه ما   نر توسعه تلنو وژی انرژی تأثیر .6

 تواند متفاوت ناید ما    م  تأمینتجدیدپذیر در وانستگ  نه 
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یود. در نخش پنجم رو، یناس  تیشیق ارایته شواهتد یتد و ضتمن نتربورد متدل        م 
و در نهایتت   هتیشیق نه تجزیه و تیلیت  نتتایج حاصت  از تخمتین متدل پرداشتته یتد       

   یود. گیری ارایه م  نندی و نتیجه جم 
 
 مبانی نظري تحقيق -2
 هاي تجدیدپذیر رژيتوسعه مالی و توسعه تکنولوژي ان -2-1

تتوان در   هتای تجدیدپتذیر را مت     رانطه نین توسعه ما   و توسعه تلنو وژی انترژی 
قا ب چگونگ  غلبه توستعه نازارهتای متا   نتر مستئله انتختاب نتامطلوب و مختاورات         

های تجدیدپذیر  ما   شارج  نخش انرژی تأمینهای  که منجر نه کاهش هزینه 1اشالق 
رار داد. نه منظور نررس  دقیق تر این رانطه، توسعه سیستم ما   د، مورد نررس  قیو م 

ر اعتبارات تشسیم کرده و نشش توان نه دو زیر نخش توسعه نازار سهام و توسعه نازا را م 
ها  های تجدیدپذیر و توسعه بن ما   شارج  نخش انرژی تأمیندسترس  بسان  را در بن

   مورد نررس  قرار داد.
 تتأمین  هتای تجدیدپتذیر،   بان  نظری توسعه ما   و توسعه انرژینه منظور تبیین م

 ترکیبت  از صتورت   نهتوان  های تجدیدپذیر را م  های مرنوط نه توسعه انرژی ما   پروژه

هتای   گذاری در سهام )ما لیت  در نظتر گرفتت. وام از وریتق نتازار     نده  )وام  و سرمایه
هتا  و ستهام    های سازمان نانل  یا وامهای  عموم  )اورا  قرضه  و یا نخش شصوص  )وام

هتای عمتوم  یتا شصوصت  در      گذاران شتارج  در نتازار   نه وسیله منان  داشل  و سرمایه
های  تر هستند و توسعه دهندگان انرژی معموال از سهام کم هزینه ها دسترس هستند. وام

انتزار   هتا  نانت  ند. کن ها استفاده م  ما   پروژه تأمینها نرای  نیشتر از وام تجدیدپذیر نیز
های اجتماع  در کشتورهای در حتال توستعه را     الزم نرای حمایت ما   و توسعه فعا یت

 هتا  نانت  دهنتد. ایتن    های زیرساشت  را انجام مت   کنند و از وریق نده  پروژه فراهم م 
متا   تلنو توژی انترژی     تأمینکنند که در  منان  ما   ملم  نده  و سهام را فراهم م 

گتذاری شتا ر را پتر     ر مفید هستند. منان  ما   یلاف نین نتده  و سترمایه  تجدیدپذی
کنتد.   های  نا جریان نشدینگ  و انتظارات رید ناال حرکت مت   کند و نه سمت یرکت م 

تتر نتازار    های انرژی تجدیدپذیر نرای دریافت منتان  متا   ارزان   ننانراین، راه ح  یرکت
  2014 2سرمایه است. )ویلتوریا و دا یوس،

                                                           
1. Adverse Selection and Moral Hazard 
2. Viktorija and Dalius 
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هتای مترتبز نتا     متا   پتروژه   تتأمین های موجتود در زمینته    نا توجه نه میدودیت
د ی  وجود نازارهتای   نانل  )نه نخش وی ه نه ما   سیستم ، توسعه1های تجدیدپذیر انرژی

های فعتال   مهم  در تخصیر اعتبار نه یرکت ما   کوچ  و توسعه نیافته  نشش نسیار
 اقتصتادهای  در انترژی  تشاضتای  ریتد  تأمیندر نتیجه  های تجدیدپذیر و در زمینه انرژی

 همچنتین  و نهتای   کننتده  استتفاده  نته  منان  ما   فشدان .کند ایفا م  یافته توسعه کمتر
 است. تجدیدپذیر های انرژی از استفاده نرای اصل  موان  از کوچ ، یل  کاربفرینان

اغلتب نتا    متا    نتتأمی در کشورهای توسعه یافته نا وجود سیستم ما   پیشترفته،  
ما    تأمینناتوان  در ارایه نده ،  د ی  نهیود. اما در اقتصادهای نورهور  نده  انجام م 

گذاری در نازار سهام  های تجدیدپذیر از وریق سرمایه های نزرگ نظیر توسعه انرژی پروژه
 زارهایوجود نا د ی  نه . در کشورهای توسعه یافته 2016، 2یود )تیام و ژاکلین انجام م 

هتای   پتروژه  متا    تتأمین نه منان  شارج ، نخشت  از   تر بسانپیشرفته و دسترس   ما  
در ایتن   نیشتر سیستتم متا     توسعه نتیجه، در. یود نزرگ از وریق این منان  انجام م 

همتراه نایتد.    های تجدیدپتذیر  نخش انرژی در سریعتر تواند منجر نه توسعه کشورها م 
  .2016و کوانگوو،  جیون)

عنوان  نه ما   های تجدیدپذیر، توسعه نا توجه نه نشش توسعه ما   در توسعه انرژی
هر چته   توسعه گرفته یده است. نظر در مییط  زیست در عمللرد کننده تعیین عامل 

هتای تجدیدپتذیر    نرای توسعه تلنو وژی انترژی  نیشتری ما   منان  ،نیشتر سیستم ما  
هتا   انترژی و کتاهش انتشتار بالینتده     تتأمین غییتر ترکیتب   کند و در نتیجه نا ت م  فراهم
 نخشت   عنتوان  نته سترمایه   تواند اثرات زیستت مییطت  مثبتت  دایتته نایتد. نتازار       م 

                                                           
ها را  ژهما   این پرو تأمینکه  استهای منیصر نه فردی  های تجدیدپذیر دارای وی گ  توسعه تلنو وژی انرژی .1

 ها عبارتند از: ین میدودیتتر مهمد. نرش  از کن ز کشورها نا میدودیت مواجه م در نسیاری ا
ها: نسیاری از موسسات ما   تجرنه ارزیان  ریس  منان  تجدیدپذیر را ندارند و تجرنه یلست    ریس  پروژه1

تر و پر  های تجدیدپذیر سخت ی انرژیهای تجدیدپذیر ناعث یده که افزایش سرمایه جهت توسعه تلنو وژ ه پروژ
های  های تجدیدپذیر نسبت نه سایر نخش گذار: صنعت انرژی   اندازه صنعت و جذب سرمایه2تر یود.  هزینه

های  سیاست  ۳گذاری در این نخش را ندارند.  گذاران تمایل  نرای سرمایه سرمایه نیشترانرژی کوچ  هستند و 
ها، و غیره   های دو ت )اعتبار ما یات ، یارانه های تجدیدپذیر نه سیاست روژه: نسیاری از پنین  پیشغیرقان  

های  گذاری در انرژی منف  نر سرمایه تأثیرند و نای م  نین  پیشها اغلب غیرقان   وانسته هستند و این سیاست
  فعال در زمینه نلندمدت مورد نیاز صنایهای    عدم توسعه یبله نانل : دسترس  نه وام4تجدیدپذیر دارند. 

و  Ryan and Steven, 1997های تجدیدپذیر نیازمند یبله نانل  توسعه یافته است ) انرژی
Brunnschweiler, 2010  

2. Thiam and Jacqueline 
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 نشتان  مییطت  واکتنش   زیستت  عمللترد  اوالعات انتشار نه سیستم ما  ، ناپذیر جدای 
 که این د،یو توسعه م  و تیشیق و شارج  مستشیم گذاری ناعث جذب سرمایه دهد و م 
را درپت  دایتته    مییط  زیست عمللرد پویای  و اقتصادی، رید سطح افزایش تواند، م 
  . 2011، 1)عبدل و میت ناید

 
 هاي تجدیدپذیر توسعه بازار سهام و توسعه تکنولوژي انرژي -2-2

هتای انترژی    توستعه نختش   ستبب توانتد   های مختلتف مت   توسعه نازار سهام از راه
قیمتت تعتاد      ول، اینله در نازارهای سهام توسعه یافته نتا توجته نته   یود: اتجدیدپذیر 

یتود. ایتن امتر     سهام، اوالعات موجود در نازار سهام نر اساس انتظارات عشالی  ارایه م 
هتای   گذاران اوالعات نامطلوب و ناسازگار را از وریتق قیمتت   یود که سرمایه م  موجب

هتای ستهام،    تعادل ستری  قیمتت   نینهمچ . 19۷6، 2تعاد   تشخیر دهند )گروسمن
کنتد )ستو و    گذاری ننگاه را فراهم مت   های سرمایه ای ارزیمندی از فرصتاوالعات دوره

 هتا  ننگتاه گذاران و    و از وریق کاهش عدم تشارن اوالعات نین سرمایه2014، ۳هملاران
تته نتا   د. در نهایتت، نازارهتای ستهام توستعه یاف    یو گذاران م  سبب جلب اعتماد سرمایه

 دهند. های تعاد   ارزنده مشل  انتخاب نادرست را کاهش م قیمت
های دیگر در نازارهای سهام توستعه یافتته   های نشدینگ  و سایر ریس دوم، ریس 

وجود ریس  نتاالی نشتدینگ ،    د ی  نهیانند. در نازارهای سهام توسعه نیافته،  کاهش م 
ورزد. و   در نتازار ستهام    لندمدت امتناع م گذاری در پروژهای ن سرمایه گذار از سرمایه

 . در 199۷، 4یانتد ) توین  توسعه یافته، ریس  نشدینگ  نا تسهی  مبتادالت کتاهش مت    
یتان را نته فترو،     تواننتد نته راحتت  ستهام     گذاران نا توجه نه اینله مت   نتیجه سرمایه

ا   توسعه یافته را های نلندمدت در نازارهای م گذاری در پروژه نرسانند، تمای  نه سرمایه
دارند. نا توجه نه وجود مدیریت ریس  در نازارهای ما   توستعه یافتته، املتان کتاهش     

های دیگر در این نازار نیز وجود دارد. نازارهای ما   توسعه یافتته نتا فتراهم     سایر ریس 
هتتای مختلتتف ریستت  و انزارهتتای مختلتتف متنتتوع ستتازی ورود  کتتردن پویتتش دهنتتده

هتای  کته دارای ریست  و نتازده  نتاالی  هستتند را ترغیتب         ر پتروژه گتذاران د  سرمایه
هتای تجدیدپتذیر    های انترژی  ما   پروژه تأمینننانراین املان  ، 2005، 5کنند. ) وین م 

                                                           
1. Abdul and Mete 
2. Grossman 
3. Hsu et al. 
4. Levine 
5. Levine 
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که نیازمند منان  ما   زیاد هستند، در نازارهای ما   توسعه یافته نیشتر است. نازارهتای  
یین و انزارهای مختلتف متنتوع ستازی و پویتش     ما   توسعه یافته نا ریس  نشدینگ  پا
 رساند.   های نامطلوب را نیز نه حداق  م  ریس ، عوارض جانب  نای  از انتخاب

وور کتارب تخصتیر    یرکت  نه ما   توسعه یافته کنترل و مدیریت نازارهاسوم، در 
هتای ضتعیف از وریتق واگتذاری مناستب ایتن        ای کته متدیریت یترکت    گونه یاند، نه م 
هتای  نظیتر    یاند. ننانراین نازارهای سهام توسعه یافته نا ارایه فعا یتت  ها نهبود م  تیرک

هتای ستهامداران یتده و در     های مدیریت  نا انگیزه تطبیق تال، سببتسهی  واگذاری، 
  .  199۷د ) وین،دار  را درپ نتیجه کاهش مخاورات اشالق  

هتای   منجتر نته توستعه پتروژه     توانتد  توان گفت توسعه نازار سهام مت   در نهایت م 
های تجدیدپذیر یود. نتا توجته نته     های انرژی های نرتر مانند پروژه پیشرفته و تلنو وژی

یتوند،   متا   ستهام ستهیم مت      تتأمین های نتاال در   اینله سهامداران در صورت نازده 
 سبب اضاف  سهام تأمینای نیز در نازار سهام وجود ندارد و ننانراین  های وثیشه نیازمندی

هتای نتا    متا   نترای یترکت    تتأمین یتود. در عتوض    انضباو  متا   نمت    بیفتگ  و ن 
نایند. متوارد   های ما   حساس هستند، سودمند م  تلنو وژی ناال که نسبت نه بیفتگ 

هتای   ناال چهار دیدگاه در مورد رانطه نین توسعه نازار سهام و توستعه تلنو توژی انترژی   
 هتای متا   کته نتر     ملانیسم معمول اقتصادی، در نخشنایند. تیت ی   تجدیدپذیر م 

متا   شتارج     تتأمین هتای   کننتد، هزینته   م انتخاب نامطلوب و مخاورات اشالق  غلبه 
ما   از وریتق ستهام را    تأمینیاند و نازارهای سهام توسعه یافته دسترس  نه  کاهش م 
توانتد منجتر نته     مت   توان گفت توسعه نیشتر نازارهای ما   کنند. در نتیجه م  بسان م 

ما   نیازمند هستتند   تأمیند که نه حجم ناالی  از های تجدیدپذیر یو توسعه تلنو وژی
  . 2009، 1)نرون و هملاران

 
 توسعه بازار اعتبار و تکنولوژي انرژي تجدیدپذیر -2-3

توانتد موجتب توستعه تلنو توژی      هتای مختلتف مت     توسعه نازار اعتبارات نیز از راه
در جمت  بوری و تجزیته و تیلیت      ها نان د. نا توجه نه اینله ر یوجدیدپذیهای ت انرژی

تتر و متدیران    هتای قتوی   تر هستند، نتا انتختاب یترکت    تر و نظام یافته اوالعات منسجم
توانمندتر قادر نه تخصیر کاراتر منان  هستند. ننانراین نازارهای اعتبارات توسعه یافتته  

دهنتد )گترین وود و    نتخاب نامطلوب را کتاهش مت   ا ،نا تخصیر مناسب و کارای منان 
                                                           
1. Brown et al. 
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نتر متدیران    متثثر  . دوم، نازار اعتبارات توسعه یافته قتادر نته نظتارت    1990، 1جوانوویچ
های کسب اوالعات  ها، هزینه نا ایجاد رانطه نلندمدت نا مدیران یرکت ها نان نایند.  م 

نظتارت   های بنها نیز نر فعا یتکنند و  دهند و بنها را نا موفشیت مدیریت م  را کاهش م 
را نه مدیریت  ها ننگاهها و  توانند مدیران یرکت م  ها نان  . 199۷) وین،  مناسب  دارند

کننتد. نانت    ترغیتب  گتذاران    نر اساس منتاف  اعتباردهنتدگان )ستپرده    ها ننگاهو اداره 
ام گیرنتده  زیرا فترد و  یود، های نظارت م  سبب کاهش هزینهعنوان ی  نارر منتخب  نه

گذاران نظتارت یتود، ایتن کتار توستز نانت  صتورت         نه جای اینله توسز کلیه سرمایه
 . ننانراین نا توسعه هر چه نیشتر این نازار اعتبارات و عمللترد  1984، 2گیرد )دیاموند م 

   یاند. نظارت  بنها مخاورات اشالق  کاهش م 

هتای   پیشترفت تلنو توژی  ب توسعه و سب ها نان ما   مشدمات  توسز  تأمینسوم، 
هتا   تواند پرداشت اعتبار اضاف  جهت توسعه پروژه که نان  م  وور هماننرتر شواهد ید. 

هتای نوبورانته نیتز     ما   مشدمات  نه ستمت پتروژه   تأمینرا تضمین کند، قادر نه هدایت 
  متا   مشتدمات   تتأمین ننانراین توسعه نازارهای اعتبارات نا  ، 2000، ۳نایند )استو ز م 

وتور کلت     های تجدیدپذیر شواهد یتد. نته   انرژی گستر،های  توسعه پروژه سبببسان 
های نامطلوب و مخاورات اشالق  را  توان گفت نخش ما   که توانای  غلبه نر انتخاب م 

متا   شتارج  شواهتد یتد و توستعه نتازار        تأمینهای  کاهش هزینه سببدایته ناید، 
شواهد کرد. در نتیجه توسعه هر چه نیشتر نتازار   تر سانبرا ها  ما   نده  تأمیناعتبارات 
هتای تجدیدپتذیر    های انترژی  های  مانند پروژه رید و توسعه نیشتر پروژه سبباعتبارات 

 .ما   شارج  دارند، شواهد ید تأمینکه وانستگ  یدیدی نه 
 

 پيشينه تحقيق  -3 
قبلت  مترتبز نتا     در این قسمت از تیشیق نه مرور نرش  از مطا عتات انجتام یتده   

 یود.   موضوع تیشیق در داش  و شارج کشور پرداشته م 

                                                           
1. Greenwood and Jovanovic 
2. Diamond 
3. Stulz 



 

 

 

 
 اي از مطالعات انجام شده قبلی . خالصه1جدول 

نام محقق 
 یا محققان

 عنوان مطالعه
سال 
 انتشار

کشور مورد 
 مطالعه

دوره مورد 
 بررسی

روش تحقيق و 
تکنيک تجزیه 

 تحليل
 نتيجه اصلی تحقيق

گریگور و 
 1موحاحمودو

 تجدیدپذیر های انرژی ما   ینتأم
کلیدی  های چا ش – بفریشا در

 توسعه پایدار اهداف

تجزیه و تیلی   2016 بفریشا 2016
 توصیف 

ما    های تأمین هزینه کاهش سبب اعتباری نهبود رتبه
 یود.های انرژی تجدیدپذیر م  پروژه

جیون و 
 کونگوو

 کارگیری نه و ما   توسعه
 دپذیرتجدی انرژی های بوری فن

 هتای  یافتته، انترژی   ما   توستعه  در کشورهای نا نازارهای پان  تونیت 2000-201۳ کشور منتخب ۳0 2016
تجدیدپتتذیر توستتعه نیشتتتری دایتتته استتت و انتترژی      
شوریتتیدی نیتتز نیشتتترین وانستتتگ  را نتته تتتأمین متتا    

 شارج  دارد.
تانگ و 
 هملاران 

  
 

 انرژی زیرساشت ما   تأمین
 قیمت سیون،فرموال: تجدیدپذیر

 نازده اورا  قرضه تأثیر و گذاری
 کرنن

کشورهای  2012
 اتیادیه اروپا

تا  2009
2010 (255 

 مشاهده 

واریانس ناهمسان  
یرو  شودرگرسیون 

 2تعمیم یافته
(GARCH  

پتروژه تجدیدپتذیر نتا     او یه ی  های هزینه زیادی از نخش
 کترنن نعتد از ده   قرضته  اورا  یت   دربمد حاص  از فرو،

 .یودل نازگشت م سا

 انرژی توسعه و ما   سیستم ۳   و وانگ
 نر تیلی  و تجزیه: تجدیدپذیر

  های مختلف وضعیت انواع اساس
 تجدیدپذیر های انرژی

کشور  55در  2011
 منتخب جهان

دوره ساالنه 
2008-1980 

 تو ید نتر   و ما   های واسطه توسعه سطح نین متغیرهای پان  دیتا
 مثبتت  کشورها همبستگ  این در دپذیرتجدی های پروژه از

 های تو ید نر  در پروژه در مثبت همبستگ  و وجود دارد،
 .است مشهود نیز نیشتر بن  نر 

                                                           
1. Gregor and Mouhamadou 
2. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
3. Li and Wang 



 

نام محقق 
 یا محققان

 عنوان مطالعه
سال 
 انتشار

کشور مورد 
 مطالعه

دوره مورد 
 بررسی

روش تحقيق و 
تکنيک تجزیه 

 تحليل
 نتيجه اصلی تحقيق

 انرژی توسعه و ما   سیستم نرونچ وایلر
 نر تیلی  و تجزیه: تجدیدپذیر

  های مختلف وضعیت انواع اساس
 تجدیدپذیر های انرژی

کشور  118نرای  2010
از  منتخب غیر
OECD  

دوره ساالنه 
2006 – 
1980 

 در قانت  تتوجه    مثبتت  اثتر  پو   و ما   های گری واسطه پان  دیتا
 ویت ه اگتر   گذارند، نه های تجدیدپذیر م  تو ید انرژی مشدار

 .بن  ناید انرژی تجدیدپذیر نر 

چیجیوک و 
 1هملاران

 انرژی هایپروژه ما   تأمین
 پایدار توسعه نرای تجدیدپذیر
 بفریشا در ادیاقتص

داده یام   188 2016
دار و  سرمایه 155
دهنده توسعه 6۳

 انرژی تجدیدپذیر

 10ی  دوره 
 سا ه

 نیمته  منتاوق  در هتای تجدیدپتذیر   پروژه ما   هایریس  2دو-بزمون کای
 در های انرژی تجدیدپتذیر  پروژه از ناالتر روستای  و یهری
 هتای تجدیدپتذیر   همچنتین، پتروژه  . استت  یتهری  مناوق
   .را دارند پایدار اقتصادی توسعه نرای مزایا حداق 

 4در منا نازار و سیاست ۳کرافا
(MENA  و حلومت نین رانطه 

 پذیر تجدید های انرژی تأمین ما  

مصاحبه از  2015
 نخبگان جهان 

ی ها سالنین 
و  2012
2014 

  غیرسیاست  ) موان  از نسیاری نر غلبه نرای های منا کشور ایمصاحبه
نه تجدیتد ستاشتار    تجدیدپذیر هستند های انرژی ان م که

 .نیاز دارند
ویلتوریا و 
 دا یوس

افزایش  های کانال و ما   تأمین
 تجدید های انرژی مصرف و تو ید
 مطا عه موردی  یتوان : پذیر

ی ها سال  یتوان  2014
 1990مختلف 
 2012تا 

نندی کردن  سطح
  LCOE) 5هزینه نر 

 و هتا  یارانته  و ما یتات  کتاهش   بقا در دو ت  های حمایت
 متا    تتأمین  هتای  کانال ترین مهم ا ملل  نین های صندو 
 توستعه  حتال  در کشتورهای  در تجدیدپتذیر  انترژی  نخش
 ناید م 

 منب : گردبوری نویسندگان

                                                           
1. Chijioke, et al. 
2. Chi-Squared Test 
3. Carafa 
4. Middle East and North Africa 
5. levelized cost of electricity 
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یود، در هیچ مطا عته داشلت  نته نررست         مشاهده م 1) که در جدول وور همان
های تجدیدپذیر پرداشتته نشتده استت.     لنو وژی انرژیرانطه نین توسعه ما   و توسعه ت

هتای مختلتف    متا   در نختش   تأمینهمچنین نا توجه نه عدم یلسان نودن وانستگ  نه 
هتای تجدیدپتذیر    توستعه متا   نتر توستعه انترژی      تتأثیر های تجدیدپذیر، نررس   انرژی
   یود. های این مطا عه میسوب م  ها نیز از دیگر نوبوری تفلی  نخش نه
 
 ارائه مدل و بررسی متغيرهاي تحقيق -4

پذیر نته  تجدید های توسعه تلنو وژی انرژی ما   و توسعه نین در این مطا عه رانطه
هتای   در کشتور  شورییدی، نتاد و نتر  بنت     ضایعات، و توده تفلی  چهار نخش زیست

 2002- 2015 پان  و  دوره زمان  هایاستفاده از داده توسعه یافته و در حال توسعه نا
 22 نمونه متورد نررست  در ایتن تیشیتق یتام  منتخبت  از       .گیرد مورد نررس  قرار م 

هتای   کشتور توستعه یافتته نرشتوردار از تلنو توژی انترژی       2۳کشور در حتال توستعه و   
 1نندی کشورها نر اساس تشسیم نندی گزار، وضعیت جهتان   ناید. وبشه تجدیدپذیر م 

-مصترف  تو ید ناشا ر داشل  واقع ، یاشر قیمتت که نا توجه نه معیارهای  همچون 

نا توجه نته مطا عتات    .2، انجام یده استز حساب جاری و نیلاری انجام گرفتهکننده، ترا
 ، جیتون و  2014 ، هستو و هملتاران )  1998) ۳انجام یده قبل  نظیر راجان و زینگا س

پتذیر از   های تجدیتد  توسعه ما   نر توسعه انرژی تأثیر ، نه منظور نررس  2016کونگوو )
 یود: معاد ه زیر استفاده م 

(1     RCj,I,t = α + βFD𝑖,t-1 + γGDPPC𝑖,t-1 + δFIT𝑖,t-1 + ξSEGj,I,t-1 
+ηOilP𝑖,t-1 + φPopi,t-1 + λi + εj,i,t 

 که در این معاد ه:
RCj,i,t دپتذیر  هتای تجدی  متغیر وانسته مدل و نیانگر ررفیت نصب تلنو وژی انرژی

نایند. ایتن متغیتر    در کشورهای مختلف نه تفلی  چهار نخش مختلف مورد نررس  م 

                                                           
1. World Economic Outlook 

ایاالت متیده، انگلیس، سوید، اسپانیا، اسلوون ، جمهوری اسلواک ، : منتخب توسعه یافته عبارتند از کشورهای .2

چ ،   جنون ، ژاپن، ایتا یا، ایر ند، یونان، سوییس، ب مان، فرانسه، جمهوری پرتغال، نیوزیلند، نروژ، هلند، کره

وسعه نیز یام : برژانتین، نرزی ، نلغارستان، ییل ، چین، کشورهای در حال ت و اتریش، کانادا، نل ی ، استرا یا

کاستاریلا، کرواس ، مجارستان، ا سا وادر، هند، اندونزی، ایران، ملزی ، پاکستان، پرو، فیلیپین،  هستان، رومان ، 

 نایند روسیه، تایلند، ترکیه و بفریشای  جنون  م 

3. Rajan and Zingales 
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هتای   هتای تجدیدپتذیر و ررفیتت تجمعت  انترژی      نه دو صورت ررفیتت ستاالنه انترژی   
 هتای تجدیدپتذیر،   نصب انترژی  تجدیدپذیر مورد نررس  قرار گرفته است. ررفیت ساالنه

 .دهتد  را نشتان مت    هتای بن  نختش  کشتور و  ردر ه نر  تو ید نصب یده ررفیت ساالنه
 کشتور  تمام در نر  یده تو ید نصب ررفیت ک  تجدیدپذیر تجمع ، ررفیت همچنین،

 نترای  انترژی تجدیدپتذیر   تجمعت   ررفیتت ستاالنه و   دو هر از .ناید م  های بن نخش و
 ررفیتت  نتوع  از چهتار  کشتور،  نترای هتر   .دیتو  ساالنه استفاده مت   تغییرات گیری اندازه

استتفاده   4و نتر  بنت    ۳، نتاد 2، شورییدی1ضایعات و توده زیست: تجدیدپذیر یده صبن
   .  2016و جیون و کونگوو )  201۳) 6هملاران و ، جنر 2012) 5یود )دونگ م 

FDi,t-1 ،نا توجه نه مبان  نظری . نایند م   ما  توسعه یاشر وقفه نا مشدار انگرین
های سیستم ما  ، از سه یتاشر مختلتف    ام جنبهتیشیق و نه منظور در نظر گرفتن تم

توسعه نازار اعتبارات، توسعه نازار ستهام و یتاشر کت  توستعه متا   در ایتن تیشیتق        
 ، 1999) ۷و زروس  توین  نه مطا عات انجام یده قبل  نظیتر  استفاده یده است. نا توجه

ستبت  ن  ،2016و جیتون و کونگتوو )    2014) هملتاران  و هستو  ، 2002) 8 توین  و ن 
 ناشا ر معامالت نازار سهام نه تو ید نسبت و داشل  ناشا ر تو ید نازار سهام نه سرمایه

یاشر توسعه ما   در نظتر   عنوان نهنایند،  دهنده توسعه نازار سهام م  نشان داشل  که
نتا   و  201۳) 9کتوونن و تتاپلیو    وین، و و ننانراین نا توجه نه مطا عه ن  ،اند گرفته یده
 ، یاشر توسعه نتازار ستهام از   PCAهای اصل  ) از رو، تجزیه و تیلی  مو فهاستفاده 

زیتر  صتورت   نته  11و ارز، کت  ستهام مباد ته یتده     10نازار سهام های ارز، زیر یاشر
 یود. میاسبه م 

 = او ین مو فه اصل  دو متغیر  Equity) یاشر توسعه نازار سهام

  i,t

i,t

markettrad
×

GDP
i,tو 100

i,t

marketcap
×

GDP
100 

                                                           
1. Biomass and Waste 
2. Solar PV 
3. Wind 
4. Hydroelectricity 
5. Dong  
6. Jenner et al. 
7. Levine and Zervos 
8. Beck and Levine 
9.  Çoban and Topcu 
10. Stock Market Capitalization 
11. Stock Market Traded Value 
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marketcap ستهام  و نرانتر    نتازار  در گذاری ، عبارتست از ارز، نازار سهام )سرمایه
 iهای موجود در نورس اورا  نهتادار کشتور    است نا ارز، نازاری و روز سهام ک  یرکت

نیانگر کت  ارز، ستهام مباد ته یتده وت  دوره زمتان  معتین          markettadو tدر زمان 
زار سهام و متغیتر ارز، ستهام مباد ته یتده     سهام نیانگر اندازه نا ناید. ارز، نازاری م 

نایند. یاشر توسعه نازار سهام نر استاس او تین مو فته     نیانگر میزان نشدینگ  نازار م 
 اصل  این دو متغیر نا توجه نه ماتریس کواریانس نه دست بمده است.

نازار اعتبتارات   های توسعه ما   در این تیشیق یاشر توسعه یل  دیگر از یاشر
اعطا یتده توستز    داشل  اعتبار انجام یده قبل  از متغیرهای نسبت نایند. مطا عات م 

 ناشتا ر  تو یتد  ک  اعتبارات شصوص  نته  نسبت و داشل  ناشا ر تو ید نه نانل  نخش
  ؛1999) زروس  توین و ) انتد   کترده  استتفاده  اعتبار نازار توسعه گیریاندازه نرای داشل 
  و جیتون و  2014) هملتاران  و  ؛ هستو 2002)  وین و ن   ؛1998) ینگا سز و راجان

در این مطا عه نیز از او ین مو فه اصل  متغیرهتای اعتبتارات نتانل  و     .  2016کونگوو )
ک  اعتبارات نر اساس متاتریس کواریتانس نته منظتور میاستبه یتاشر توستعه نتازار         

 اعتبارات استفاده یده است.
 = او ین مو فه اصل  دو متغیر  Credit) عتباراتیاشر توسعه نازار ا

i,t

i,t

Bank credit
×

GDP
i,t و 100

i,t

Total credit
×

GDP
100  

Bank credit  نته نختش شصوصت  نته      ها نان ، نیانگر ک  اعتبارات اعطای  داشل
دهنتده کت  اعتبتارات اعطتای       نیز نشانTotal credit  ناید و استثنای نان  مرکزی م 

نته نختش    نازنشستتگ   هتای  نیمته و صتندو    های یرکت ،ها نان    مانند موسسات ما
 .شصوص  است

دهنده میزان توسعه یافتگ  نازار ستهام و    ، نشانoverallیاشر ک  توسعه ما   )
نایتد و نتا توجته نته او تین مو فته        نازار اعتبارات یا نه عبارت دیگر ک  سیستم ما   م 

زیتر  صتورت   نته نتازار ستهام و نتازار اعتبتارات      های توسعه یافتگ  اصل  مجموع یاشر
هملتاران   و  ؛ هستو 2002)  وین و ن   ؛1998) زینگا س و راجان بمده است ) دست نه
 .  2016)  ، جیون و کونگوو2014)

  = او ین مو فه اصل  متغیرهای؛  Overal) یاشر توسعه ک  سیستم ما  

 i,t i,t

i,t

marketcap + Bankcredit
×

GDP
100 ، i,t i,t

i,t

marketcap + Total credit
×

GDP
100 
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i,t i,t

i,t

×
markettrad + Bankcredit

GDP
و 100 i,t i,t

i,t

markettraded + Totalcredit
×

GDP
100 

Realoili,t-1، د کته از تشستیم   نایت  قفه قیمت واقع  جهان  نفت م نیانگر مشدار نا و
قیمت اسم  نفت نرنت دریای یتمال نتر یتاشر قیمتت مصترف کننتده هتر کتدام از         

هتای   ی توستعه انترژی  های پایین نفتت چا شت  نترا   کشورها نه دست بمده است. قیمت
هتا  ها، دو ت یمار این نوع از انرژی اما نا توجه نه فواید ن  ،یوند تجدیدپذیر میسوب م 

 های تجدیدپذیر را توسعه دهند.  ی حمایت  در تالیند تا انرژیها سیاستنا اعمال 
Popi,t-1 د. افتزایش  نایت  وقفه جمعیت کشورهای مختلتف مت   دهنده مشادیر نا  نشان
تواند منجر نه افزایش تشاضا و مصرف نیشتر میصوالت و در نتیجته موجتب    جمعیت م 

انجامتد.  تتر مت   تر نیز نه ایجتاد مشتاغ  نتیش   د. تو ید نیشیوافزایش تو ید میصوالت 
هتای زیستت مییطت  و    افزایش ایتغال و تو ید، نته افتزایش گازهتای مخترب، بالینتده     

ود. ننانراین، انتظار نر ایتن استت   یرسان نه کره زمین منجر م میصوالت جانب  بسیب
های  های زیست مییط ، ررفیت انرژی جلوگیری از ب ودگ  نرایتا نا افزایش جمعیت و 
 تجدیدپذیر افزایش یاند.

FITi,t-1نایتند. تعرفته در تغذیته    مت   1مجازی تعرفه در تغذیته دهنده متغیر  ، نشان، 
هتای تجدیدپتذیر      انترژی انزاری سیاست  جهت تترویج تلنو توژی تو یتد نتر  از منتان     

نرانر نا یت    ،را نپذیرد FITنرای کشوری که سیاست  FITناید. مشدار متغیر مجازی  م 
 ، جیتون و  201۳) هملتاران  و  ، جنر2012ناید )دونگ ) سایر کشورها صفر م نرای و 

   .2016) کونگوو
PCGDPi,t-1اس سال دهنده تو ید ناشا ر داشل  سرانه واقع  کشورها نر اس ، نشان

ستطح   تتأثیر ناید. این متغیتر نته منظتور نررست       ، نر حسب دالر بمریلا م 2010پایه 
 های تجدیدپذیر نه مدل اضافه یده است.  اقتصادی هر کشور نر توسعه تلنو وژی انرژی

SEGj,i,t-1ضایعات، انرژی شوریید،  و توده ، نیانگر سهم تو ید نر  هر نخش )زیست
های تجدیدپذیر در کشورهای مختلف وت     ید نر  توسز انرژیناد و نر  بن   از ک  تو

هتای   ناید. این متغیر درجه همگن  توسعه تلنو وژی انترژی  دوره زمان  مورد نررس  م 
دهد. همچنین نا توجه نه اینلته   های مختلف ی  کشور را نشان م  تجدیدپذیر در نخش

تلنو توژی   گتذاری در  مایهستر  واقعت   نتازده  دهنتده  نر  در هر نخش نشان میزان تو ید
گذاری دوره جاری نته نتازده    ناید و میزان سرمایه های تجدیدپذیر در بن نخش م  انرژی

نتر  هتر    تو یتد  ایتن متغیتر )ستهم    نستگ  دارد، قب  های گذاری در دوره واقع  سرمایه
                                                           
1. Feed-in Tariff (FIT) 
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تلنو توژی   گتذاران در  سترمایه  رفتتار  نررست   یاشصت  نترای   عنتوان  نهتواند  م  نخش 
 در j هتر نختش   ی تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد. مشدار ایتن متغیتر نترای   ها انرژی
  :2016د )جیون و کونگوو، یو زیر میاسبه م صورت  نه t سال و i کشور

(2  j,i,t
j,i,t

i,t

Sector j’s electric generation
SEG ln

Total renewable electricity generation

 
   

 
 

100 1 

λi  وεj,i,t نایند. دهنده اثرات وی ه مشطع  و جز اشالل مدل م  نه ترتیب نشان   
 

 سی تحقيق، تخمين مدل و تفسير ضرایبروش شنا -5
 روش شناسی تحقيق -5-1

های مختلف توسعه متا   نتر    یاشر تأثیرنا توجه نه هدف تیشیق مبن  نر نررس  
هتای مختلتف انترژی     های تجدیدپذیر نه تفلیت  نختش   توسعه ررفیت تلنو وژی انرژی

ر کشورهای توستعه  ضایعات، انرژی شوریید، ناد و نر  بن   د و توده تجدیدپذیر )زیست
یافته و در حال توستعه و املتان عتدم وجتود ررفیتت تلنو توژی تو یتد نتر  از منتان           

ها و کشورها )املان وجود مشاهده صفر در متغیتر وانستته    تجدیدپذیر در نرش  از نخش
. متدل  1یتود  مت  تیشیق ، از رگرسیون تونیت نه منظور حذف مشاهدات صتفر استتفاده   

یتده  زیر ارایه صورت  نه  1958) 2توسز تونیت 1958در سال پویای مشطع  تونیت غیر
 : است
(۳  y

i
* = βxi + εi  

 yi = max{yi
∗,r} 

yکه در این مدل، 
متغیر وانسته مشاهده  yنردار متغیرهای نرونزا،  xمتغیر پنهان،  *

ا صتفر نیتز   تواند نرانر نت م  rناید. ندون از دست رفتن کلیت مدل، اثر ثانت م  rیده و 
هتای   ، چارچوب متدل تونیتت نتا توجته نته داده     2002) ۳ناید. نر اساس مطا عه چانگ

 توان نه یرح زیر نیان کرد:   تانلوی  پویا را م 
(4  y

it
*= βxit + λy

i,t-1
* + εit  
 yit = max{yit

∗ ,0} 
 εit = vi + uit   (εit ≈ NID(0,se

2))(uit ≈ NID(0,se
2)) 

t=1,…,T     i=1,…,N 
                                                           

ی صفر ناید، ضرایب تخمین زده یده مدل نه رو، زمان  که مشدار متغیر وانسته مدل حاوی مشادیر زیاد .1

OLS  ،ناسازگار شواهند نود و روOLS ناسب  نرای تخمین مدل نیست.رو، م 
2. Tobin 
3. Chang 
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یود، متغیر پنهان نا وقفه در سمت راست مدل قرار دارد.  که مالحظه م  وور همان
vi  ناید و  نیانگر جزء تصادف  وی ه مشطع  )فردی  مدل است که در وول زمان ثانت م

uit   جزء شطای وی ه مدل است که در وول زمان و در نین مشاو  )افراد  متغیر هستتند .
دارای توزیت  گاوست  )نرمتال      xiنه ازای هر ی  از مشتادیر   uitو   viفرض نر اینست که 

 ، یتام  متغیرهتای توضتیی  متدل     N.Tنتا نعتد )   xitهستند. در ایتن متدل متاتریس    
قان  مشاهده و فاکتورهای متغیتر در وتول زمتان    یرنایند. اثرات متغیرهای وانسته غ م 

وند. این فاکتورها یام  متغیرهتای  هستتند کته نتر     یتوصیف م N.T   viتوسز نردار )
 گذار نوده و قان  مشاهده نیستند.  تأثیرمتغیر وانسته مدل 

yفرض کنید  
yو واریانس µنرمال نا میانگین توزی   *

yنایتد، اگتر    2
ای  هگونت  نته  *

 ،ودیتان قترار داده یتود   مشدار ش ،Cتر از مشدار بستانه مرتب یود که نرای مشادیر نزرگ
قرار گیرد،  Cنایند، شود مشدار  Cتر از و   نه جای مشادیری از متغیر وانسته که کوچ 

yiبنگاه اگر  > c  نایدyi = yi
yiصتورت   در غیتر ایتن   ،نایدم   ∗ = c    استت. در نمونته

رها هتای انترژی تجدیدپتذیر کشتو     تصتادف  از نختش  ای  هسانسور یده، نمونه هنوز نمون
yi  ها،  yiاما مشادیر گزار، یده نرای  ،ناید م  ≤ cدر هر صورت، هر گونه متغیر  ست.ا

هتای  یتود و  تذا رو،  ای که سانسور یده ناید، متغیر وانسته میدود شوانده م وانسته
نایتد، تتا قیتد تیمیت  یتده نتر       شاص  نرای نربورد پارامترهای این روانز مورد نیاز م 

در مرحله تخمین در نظر نگیرند، زیرا اگر نه وور ستاده از رو، حتداق    متغیر وانسته را 
اهمیتت شتا     د یت   نته یتوند.  دار و ناستازگار مت   مرنعات استفاده یود، نتتایج تتور،  

ها نایست  از رو، تخمین تونیت استفاده متغیرهای سانسور یده، نرای تخمین این داده
 Iit ،، سازگار وکارب نایتند. نتا فترض اینلته    نودن توراز دست بمده  کرد تا پارامترهای نه

 تان  یاشر سانسور یده ناید، شواهیم دایت:

(5  Iit = {
1  for   yit

∗ > 0

0  for   yit
∗ ≤ 0

        

Iit، اگرiیخر ننانراین، نرای  = yit،ناید  1
∗ yitو  استت قانت  مشتاهده      = yit

از  ∗
yitدیگر،  سوی

نایتد و مشتداری نترای بن وجتود نتدارد )قانت         نسور یده مت  متغیر سا ∗
Iitمشاهده نیست . نه عبارت دیگر اگر  = yitنایتد، بنگتاه      0 = نایتند.  نترای    مت   0

 ، Liامتین فترد )   iستازی یتده، تتان  راستتنمای       دست بوردن تان  راستنمای  یتبیه  نه
 نراین، تتان  راستتنمای  نترای   تجزیه یده است. ننا توان  چگا   یرو  متوا  صورت  نه
i  ناید.   م 6معاد ه )صورت  نهامین فرد   

(6  Li = ∫ … ∫ ∏ g(y
it
,y

it
* |y

i,t-1
,y

i,t-1
* )dyi

∗T
t=1

0

−∞

0

−∞
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yiاد که تعداد انع
امتین فترد یلستان    iهای زمان  سانسور یده نترای   نا تعداد دوره ∗

y که مشادیر  نایند و فرض نر این است م 
i,0   وyi,0

   .1ندنیز مشخر هست ∗
  ، تان  چگتا   مشتترک  1999) ۳  و   1992) 2نر اساس مطا عه هندری و ریچارد

yit  و(yit,yit
* |yi,t-1,y

i,t-1
* ) yit,  g

هتای مختلفت  از توانت      تواند نته فترم     م 6در معاد ه ) *
  چگا   یرو  تجزیه یود:

g(y
it
,y

it
* |y

i,t-1
,y

i,t-1
* ) 

=q1(y
it
|y

it
* ,y

i,t-1
,y

i,t-1
* ) × h1(y

it
* |y

i,t-1
,y

i,t-1
* )  (۷  

=q2(y
it
|y

i,t-1
,y

i,t-1
* ) × h2(y

it
* |y

it
,y

i,t-1
,y

i,t-1
* )  (8    

  h2و  h1تنمای  تونیت یترو  هستتند، و  توان  راس  q2و   q1که در معادالت ناال،
yitای مهم  هستند کته از متغیرهتای پنهتان    های نمونه چگا  

∗ دستت بمتده استت.      نته   
استاس  ازی نرس  ، تخمین زننده یبیه1992ین نراساس مطا عه هندری و ریچارد )همچن

نایتد.   ستازی مت      نر اساس کارای  یتبیه ۷  رویلرد نهتری نسبت نه معاد ه )8معاد ه )
  ناید: زیر م صورت  نهننانراین، تان  راستنمای  مدل پان  تونیت پویا 

L = ∏ Li

T

i=1

 

تواند نتا استتفاده از      م ۷سازی یده نر اساس تجزیه معاد ه ) تان  راستنمای  یبیه
نایتد، نتا     (0,∞−)تتان  یتاشر مجموعته      I(−∞,0)بید. اگر  دست    تان  یاشر نهی

امین فترد   iیبیه سازی، یبیه سازی تان  راستنمای  ندون تور، نرای   Rتعداد میدود 
 زیر شواهد نود: صورت  نه

 Lĩ =
1

R
∑ ∏ [f (y

it
|y

i,t-1
,y

i,t-1
∗(r)

)]
IitT

t=1
R
r=1 [I(−∞,0)(y

it
∗(r)

)]
1−Iit

    (9  

yit که
∗(r) ( چگا   یرو    نا توجه نه تان9در معاد ه  h1(y

it
* |y

i,t-1
,y

i,t-1

*(r)
نه دست  (

l̃i بمده است. اگر = Ln(L̃i)  ناید، بنگاه تان   گاریتم راستنمای  یبیه سازی یده نتاR  
   ناید.10معاد ه )صورت  نهتواند  سازی م یبیه

lR̃ = ln (∏ Lĩ) =N
i=1 ∏ lĩ

N
i=1      (10  

نر اساس یبیه ساز متنتاوب    ،10نرای تان  راستنمای  )معاد ه  بیه سازیمعاد ه ی
 ، این تان ، تتانع  همتوار در   10  و )9های ) ناید. نا توجه نه توان  یاشر در معاد ه م 

                                                           
yi0فرض نر این است که یرط او یه  .1

∗(r) وyi,0  د. نای ر درستنمای  نرانر نا صفر م سازی حداکث و  یبیه 
2. Hendry and Richard 
3. Lee 
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  نیتز نشتان   1999  و  ت  ) 1996) 1فضای پتارامتری نیستت. هاجیوستیلیو و هملتاران    
  نتا توجته نته معیتار واریتانس      10معاد ته )  سازی نر اساساند که تخمین زن یبیه داده
GHK 2های سازی در مشایسه نا تخمین زن یبیه

۳
 ناکارب است.   

های پان  تونیت نهتر عم   در مشایسه نا یبیه ساز متناوب در مدل GHKساز یبیه
دهد  کند این است که اجازه م  عم  م  GHKکند. روی  که نر اساس بن یبیه ساز م 

گیرنتد. کته    نازشوردی نرای روند یبیه سازی مورد استفاده قرار عنوان نهاوالعات جاری 
yitنر این اساس

∗ h2(yنازگشت  از تتان  احتمتال یترو     صورت  نه   
it
* |Iit=0,y

i,t-1
,y

i,t-1
∗(r)

) 
 بید.   دست م  نهنایند،  یرو  از اوالعات گذیته و حال نمونه م صورت  نه که

 GHKسازی یده نر استاس تخمتین زننتده     تان   گاریتم راستنمای  یبیهننانراین، 
 ناید: زیر م  صورت نه امین فرد iنرای 

Lî =
1

R
∑ ∏ [f (y

it
|y

i,t-1
,y

i,t-1
∗(r)

)]
IitT

t=1
R
r=1 [P(Iit = 0|(y

i,t-1
∗(r)

)]
1−Iit

  (11    

تان  راستنمای  یبیه سازی یده نا توجه نته تجزیته    عنوان نهتواند    م 11معاد ه )
lî  نیز نویته یود. اگر 8معاد ه ) = ln (Lî) ستازی  ، تان   گاریتم راستنمای  یتبیه ناید

 ویته یود.ن  12معاد ه )صورت  نهتواند  تلرار م  Rیده نراساس 
lR̂ = ln (∏ Lî) =N

i=1 ∏ lî
N
i=1     (12   

liر حال اگ = Ln(Li) ناید و وLi  ( تعریف یتده نایتد، تتان     9نا توجه نه معاد ه  
   نرانر است نا: 12  و )10سازی یده نا توجه نه معادالت ) گاریتم راستنمای  یبیه

l = ∑ li
N
i=1      (1۳  

رود یود، معاد ه راستنمای  ناال، در ک  نمونه از نین نمت  که مشاهده م  وور همان
زیترا تتان     ،هتای مشطعت  ستاده حتاکم هستتند     ذا در مدل تونیت، سری زمان  و دادو  

نمای  نرای فرد، انتگرال ی  حاص  ضرب نه جای فشز ی  حاصت  ضترب استت    درست
 تواند از انتگرال عبور کند.ننانراین، عالمت  گاریتم نم 

د کنت  پیتروی   از توزیت  نرمتال   4نا فرض اینلته جتز شطتای متدل در معتادالت )     
(∈i ~  N(0, ∑ RE)و  ∈i= (∈i1 ,…, ∈iT)′   ی  نردار ستتونT ×  نایتد، ننتانراین    1

E[∈i∈i
′ |xi1,…,xiT] = ∑ RE  نایند. نا توجه نه این فروض، تخمین زن یبیه ستاز   م

                                                           
1. Hajivassiliou et al. 

زن  نسیار قان  اعتمادی نرای  نایند و تخمین م ها نراساس ریشه میانگین مرن  مجذور شطا GHKزن  تخمین. 2
ساز توسز ج  وک، هاجیوسیلیو و  یبیه 1۳یود و نا استفاده از  م  نرمال چندمتغیره میسوبهای  تشریب توزی 

 کین تخمین زده یده است. 
3. Geweke-Hajivassiliou-Keane 
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ستتاز در  زن و یتتبیه نهتتترین و کتتاربترین تخمتتین GHK  نراستتاس تخمتتین زننتتده 1۳)
هتای پانت  پویتای تونیتت نیتز از ایتن        نایند و در متدل  مال چندمتغیره م نرهای  توزی 

  .1996یود )هاجیوسیلیو و هملاران،  تخمین زن استفاده م 
 
 تخمين مدل و تفسير ضرایب -5-2

هتای   نتر توستعه تلنو توژی انترژی     مثثردر این قسمت از تیشیق نه تخمین عوام  
ال توسعه منتخب نا استفاده از رو، پانت   تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته و در ح

یود. متغیر وانسته تیشیق، ررفیتت   پرداشته م  2015تا  2002تونیت و  دوره زمان  
های تجدیدپذیر در چهار نخش زیست توده، نتر    ساالنه و تجمع  نصب تلنو وژی انرژی

ه توستعه متا   نتر توستع     تتأثیر منظتور نررست     نایتد. نته   بن ، نادی و شوریتیدی مت   
های تجدیدپذیر از سه یاشر مختلف توسعه ما   استفاده و تخمین متدل نتا    تلنو وژی

تمتام     ارایته یتده استت.   9  و )8های مختلف توسعه ما   در جتداول )  توجه نه یاشر
تشخیص  و اومینتان از صتیت نتتایج ارایته یتده استت.       های  نتایج نعد از انجام بزمون

، عدم وجود واریانس ناهمسان  1ن، نرون و فرسیسنراساس بزمون واریانس ناهمسان   وی
. نا توجه نه بزمتون شودهمبستتگ  تعتدی     یود م  تأییدارایه یده های  در تمام تخمین

، بزمون شودهمبستگ  دورنین واتسون و بزمون شودهمبستتگ   2یده ناراگاوا و هملاران
ایته یتده نیتز    هتای ار  تخمین تمام عدم وجود مشل  شودهمبستگ  در  ،۳نا تاج  و وو

نیز وجتود   4. نا توجه نه بزمون وانستگ  نین مشطع  فریدمنه استقرار گرفت تأییدمورد 
. نا توجه نته  ه استید قرار نگرفتأیهای انتخاب یده مورد ت وانستگ  نین مشاو  در نمونه

هتا در   ضرایب نربورد یده در تمتام متدل   تمام نتایج حاص  از بزمون وا د نیز معناداری 
ننتانراین در ادامته تیشیتق نته تفستیر       گیرد، ینان ناالی  مورد پذیر، قرار م ومسطح ا

 یود.   نتایج پرداشته م 
 

 یافتهکشورهاي توسعه -5-3
منتختب توستعه یافتته را نشتان       ، تخمین متدل تیشیتق در کشتورهای   8جدول )

 دهد. م 

                                                           
1. Levene, Brown and Forsythe Heteroscedasticity Test 

2. Modified Bhargava et al. 
3. Baltagi-Wu LBI Autocorrelation  Test 
4. Friedman's  Cross Sectional Independence Test 



 

 

 

 یافتهباد و خورشيدي در کشورهاي توسعه هاي زیست توده، برق آبی، توسعه مالی بر توسعه انرژي تأثير. 8جدول 
هاي مختلف هاي تجدیدپذیر در بخش متغير وابسته: ظرفيت ساالنه و تجمعی نصب تکنولوژي انرژي   
 

 متغيرهاي توضيحی
 

ظرفيت نصب 
انرژي زیست 

 توده

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي 
 زیست توده

ظرفيت نصب 
 انرژي برق آبی

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي برق 

 آبی

رفيت نصب ظ
 انرژي باد

ظرفيت تجمعی 
 نصب انرژي باد

ظرفيت نصب 
انرژي 

1خورشيدي
 

با  Equityشاخص 
 یک وقفه

2(1  *008۷/0 **0059/0 ***0015/0 **0012/0 ***0098/0 *0065/0 ***0098/0 

با  Creditشاخص 
 یک وقفه

(2  ***0088/0 ***006۷/0 ***0016/0 **0042/0 ***00۳/0 ***00۷8/0 **0089/0 

با  Overallشاخص 
 یک وقفه

(۳  ***0065/0 *005۷/0 ***0018/0 *0024/0 **00۳1/0 **0059/0 **0068/0 

توليد ناخالص داخلی 
 سرانه با وقفه

 (1  **0011/0 *4-10×49/2 ***5-10×54/1 *0015/0 **5-10×84/6 **4-10×9/2 **5-10×41/۳ 
(2  **5-10×96/2 **4-10×42/4 **5-10×28/1 *0015/0 **5-10×94/1 *4-10×15/2 **5-10×69/2 
(۳  **5-10×98/5 **4-10×5 **5-10×98/2 *0018/0 **5-10×06/8 **4-10×۳۳/4 5-10×66/8 

سهم هر بخش 
تجدیدپذیر در توليد 

هاي  کل انرژي
 تجدیدپذیر

(1  *۳۳0۷/0 *6444/0 **4814/0 ***۷992/4 ***۳588/۳ *۷89/1 ***۷641/2 
(2  **04۳8/0 **۷12/0 ***۳406/0 *8986/4 ***۳145/6 ***68۷/۳ ***8۷16/2 
(۳  *188۳/0 981۳/0 ***۳609/0 **۳6۷1/4 ***4112/6 ***6۳2۳/2 ***2۷06/۳ 

                                                           
های ورهای توسعه یافته، نربورد توسعه ررفیت تجمع  نصب انرژی شورییدی از وریق دادههای ررفیت انرژی شورییدی در کشنه د ی  عدم دسترس  کاف  نه داده .1

 ناید. پذیر نم  تانلوی  تونیت املان

توسعه نازار ما     ۳  توسعه نازار اعتبارات و )2ست که یاشر توسعه ما   استفاده یده در مدل تیشیق  توسعه نازار سهام، )ا دهنده این   نه ترتیب نشان۳  و )2  ، )1) .2

 نایند.)اعتبارات و سهام  نه تفلی  م 
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 متغيرهاي توضيحی
 

ظرفيت نصب 
انرژي زیست 

 توده

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي 
 زیست توده

ظرفيت نصب 
 انرژي برق آبی

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي برق 

 آبی

رفيت نصب ظ
 انرژي باد

ظرفيت تجمعی 
 نصب انرژي باد

ظرفيت نصب 
انرژي 

1خورشيدي
 

Fit 908۷/0** 65۳9/1* 1661/0** ۷85۳/1 6985/0** 9859/6 ۷۷69/1**  1) متغير مجازي 
(2  *9۳85/1 ۷۳26/1 *5615/2 446۳/۷ *۳196/9 2218/4 *۷41۷/2 
(۳  *564۳/1 0451/6 **۳992/0 *۳985/4 *۷81/1 **8129/6 8۳۳۷/1 

قيمت واقعی نفت با 
 یک وقفه

(1  ***1861/1 ***21۳6/2 *۳005/0 ***069/2 *1662/0 ***02۳5/4 *029۷/1 
(2  ***1242/1 ***5852/2 ***145۳/0 ***6151/1 *56۷8/2 820۳/2 *4۷11/2 
(۳  **۷۷22/0 ***۷596/2 **0064/0 ***00۷۳/1 *9429/1 *4664/2 5062/1 

 86/2×10-8* 18/5×10-۷*** 1۳/1×10-۷*** 62/2×10-6*** 21/1×10-۷*** 08/۳×10-۷*** 56/4×10-4***  1) جمعيت با یک وقفه
(2  ***4-10×9۷/4 ***۷-10×5۳/۳ ***۷-10×45/1 ***6-10×5۷/2 ***۷-10×5/1 ***۷-10×21/۷ **8-10×۳9/2 
(۳  ***8-10×4۷/5 ***۷-10×68/4 ***۷-10×۳۳/1 ***6-10×91/2 ***۷-10×15/2 ***6-10×2۳/1 **8-10×۳/۷ 

 -1642/29 -25۳1/54* -۳821/9* -2۳۷8/562*** 8۳68/5*** -658/19* -1158/2  1) ضریب ثابت
(2  656۷/0- *0229/29- 9۳8۷/۷ *4982/۳28- ۳۳05/10- 296۷/51- 06۳2/۳1- 
(۳  ۷۷۷۷/2- **2609/۳8- ۷161/۷ *8۳9/۳80- *65۷4/14- 4269/91- 021۷/29- 

  هاآماره
 56۷8/98*** 98۷1/101*** 2۳29/146*** 8946/141*** 2۷6/1۷585*** 5288/184*** *** 2941/18۳  1) آماره والد

(2  ***5005/99 ***92۳9/14۷ ***25۳/601۳ ***۳16/94 ***۷1054/106 ***1۳25/6۳ ***9۳66/46 
(۳  ***9922/108 ***9146/12۷ ***8۷5/4۷20 ***0221/89 ***5۷91/104 ***26۳8/۷5 ***248/5۷ 

 146 211 2۳۷ 25۷ 2۷9 22۷ 265  1) تعداد مشاهدات
(2  1۳6 116 140 1۳1 126 11۳ 106 
(۳  120 101 124 115 110 9۷ 92 

 ۷4۷6/658 0۷41/2118 2۳6۷/1۳2۷ 44۳/۳0۷9 264/802 8۳۳/1۷65 ۳1۷6/565  1) معيار آکائيک
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 متغيرهاي توضيحی
 

ظرفيت نصب 
انرژي زیست 

 توده

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي 
 زیست توده

ظرفيت نصب 
 انرژي برق آبی

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي برق 

 آبی

رفيت نصب ظ
 انرژي باد

ظرفيت تجمعی 
 نصب انرژي باد

ظرفيت نصب 
انرژي 

1خورشيدي
 

(2  4911/298 1۳84/9۳1 ۳5۳4/4۷9 926/15۷1 ۷489/69۳ ۳۷۷9/1129 ۳۳۷0/5۳9 
(۳   0854/256 6499/88 2444/450 645۷/1۳96 06۳1/606 1469/9۷۷ 5۷96/490 

تعداد مقاطع 
 )کشورها(

(1  2۳ 20 2۳ 22 22 20 2۳ 
(2  2۳ 20 2۳ 22 21 19 22 
(۳  2۳ 20 2۳ 22 21 19 22 

تعداد کل مشاهدات 
 سانسور نشده

(1  22۷ 22۷ 266 25۷ 211 211 109 
(2  116 116 1۳4 1۳1 11۳ 11۳ 90 
(۳  101 101 118 115 9۷ 9۷ 62 

 -۳۷۳8/۳20 -0۳۷/1050 -618۳/654 -۷215/15۳0 -1۳2/۳92 -916/8۷۳ -6588/2۷۳  1) لگاریتم راستنمایی
(2  2455/140- 5692/456- 6۷6۷/2۳0- 9629/۷۷6- 8۷44/۳۳۷- 6889/555- 6685/260- 
(۳  042۷/119- ۳249/400- 1222/216- ۳228/689- 0۳15/294 5۷۳4/4۷9- 2898/2۳6- 

ضریب همبستگی 
)نسبت واریانس 

مقاطع به کل 
 واریانس(

(1  ۷90۷/0 ۳624/0 9981/0 6885/0 424۳/0 ۳۷۳4/0 408۷/0 
(2  9281/0 4194/0 9882/0 5864/0 6529/0 6894/0 625۳/0 
(۳  888۷/0 46۷۷/0 998/0 5641/0 6685/0 6814/0 5425/0 

 p<.05; ** p<.01; *** p<.001 *منب : میاسبات تیشیق  
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های مختلف توسعه متا     اثر یاشر ،یود   مشاهده م 8که در جدول ) وور همان
ررفیتت نصتب    )توسعه نازار سهام، توسعه نازار اعتبار و توستعه سیستتم کت  متا    نتر     

های تجدیدپذیر در چهار نخش مورد نررس  در کشورهای منتختب توستعه یافتته     انرژی
مثبت و معنادار است. نا افزایش ی  واحدی یاشر توسعه نازار ما   )توسعه نازار سهام 

های زیست تتوده،   ، در کشورهای توسعه یافته، ررفیت نصب تلنو وژی انرژی و اعتبارات
 0068/0و  00۳1/0، 0018/0 ،0065/0های شورییدی نه ترتیتب   رژینر  بن ، ناد و ان
توستعه نتازار ستهام و توستعه      تأثیریود  که مشاهده م  وور همانیاند.  واحد افزایش م 

نایتند و   های مختلف متفاوت م  های تجدیدپذیر در نخش نازار اعتبارات نر توسعه انرژی
 ،هتای شوریتیدی   تلنو توژی نصتب انترژی    را نر توسعه تأثیرتوسعه نازار سهام نیشترین 

را نر توسعه انرژی نر  بن  دایته است. نا توجته   تأثیردر حا   که کمترین  ،دایته است
هتا   های شورییدی نیازمند منان  ما   نیشتتری نستبت نته ستایر نختش      نه اینله انرژی

ش شواهد یافتت.  ها افزای ما   توسعه این نوع از انرژیهای  ، نا توسعه نیشتر نازارناید م 
 هتای  واستطه  توستعه  ستطح  اند که نتین ای نشان داده   نیز در مطا عه2011   و وانگ )

 مثبتت  کشورهای توسعه یافته همبستتگ   در تجدیدپذیر های پروژه از تو ید نر  و ما  
 مشهود نیشتر بن  نر  های تو ید نر  در پروژه در مثبت همبستگ  این و   وجود دارد،

  و 2016ه نه دست بمده نا نتایج حاص  از مطا عتات جیتون و کوانگتوو )   است. این نتیج
گتذار نتر توستعه تلنو توژی انترژی      تأثیر  نیز سازگار است. از دیگر عوامت   199۷ وین )

حمایتت  منظور  نهمبن  نر اجرای سیاست تعرفه در تغذیه  FITتجدیدپذیر متغیر مجازی 
یتود، اجترای ایتن     که مشاهده مت   وور انهمنایند.  های تجدیدپذیر م  از توسعه انرژی

مثبتت و معنتادار نتر     تأثیرسیاست توسز کشورهای توسعه یافته و  دوره مورد نررس  
ای    نیتز در مطا عته  2012های تجدیدپذیر در هر چهار نخش دارد. دونگ ) توسعه انرژی
توسعه گونه سیاست اثرگذارتر از ندایتن هیچ FITپیروی از سیاست  ه است کهنشان داد

منجر نه افزایش توسعه ررفیت انترژی   FITناید، ننانراین سیاست انرژی تجدیدپذیر م 
 یود.  تجدیدپذیر م 

هتای   گتذار نتر توستعه انترژی    تأثیرمتغیر قیمت واقع  نفتت یلت  دیگتر از عوامت      
نایتد. نوستانات قیمتت     تجدیدپذیر و  دوره مورد نررس  در کشورهای توسعه یافته م 

تو ید کننده نفت نا  نزرگموجود در عرضه بن از ورف کشورهای های  نان نفت و نااومی
توجه نه نیاز روزافزون کشورهای توسعه یافته نه انرژی و اهمیت امنیت عرضه بن در این 

هتای تجدیدپتذیر و کتاهش وانستتگ  نته       ین عوامت  توستعه انترژی   تتر  مهتم کشورها از 
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توانتد توستعه نیشتتر     فزایش قیمت نفت مت  ننانراین ا ،نایند های تجدیدناپذیر م  انرژی
واردکننتده عمتده نفتت     های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته را کته نیشتتر   انرژی

 تتأثیر هستند، نه همراه دایته ناید. نا توجه نه مدل تیشیق، قیمت واقع  نفت نیشترین 
مشایسته نتا   های تجدیدپذیر در کشورهای توستعه یافتته در    را نر توسعه تلنو وژی انرژی

 ه استت ای نشتان داد   ، نیز در مطا عته 2012سایر متغیرهای موجود دایته است. دونگ )
که نا ثانت نودن سایر یرایز، افزایش قیمت نفت شام منجر نته افتزایش ررفیتت نصتب     

یود و نا افزایش ررفیتت نصتب انترژی     انرژی زیست توده در کشورهای توسعه یافته م 
 یاند.ت نیز کاهش م وانستگ  نه نف ،زیست توده

های تجدیدپذیر در مدل تیشیق، سهم هتر   نر توسعه انرژی مثثریل  دیگر از عوام  
د که نتا توجته نته متدل نتربورده      نای های تجدیدپذیر م  ز ک  انرژینخش تجدیدپذیر ا

هتای تجدیدپتذیر در هتر     د. نا افزایش تو ید انترژی نای بن مثبت و معنادار م  تأثیر ،یده
نتیجه ایجاد ارز، افزوده ناالی بن نختش، زمینته و انگیتزه نترای تو یتد بن      نخش و در 

نیشتر شواهد ید. نا توجه نه نتایج نه دستت بمتده ستهم انترژی نتادی تو یتد یتده در        
هتای تجدیدپتذیر در    را نتر توستعه انترژی    تتأثیر هتای دیگتر نیشتترین     مشایسه نا نختش 

 کشورهای توسعه یافته دایته است. 
هتتای  نتر توستتعه انترژی   متتثثرداشلتت  و جمعیتت از دیگتتر عوامت     تو یتد ناشتا ر  

وند. نا توجه نه نتایج نته دستت بمتده    ر م  یمار نهتجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته 
هتا مثبتت و معنتادار     های تجدیدپذیر در تمام  نخش این دو متغیر نر توسعه انرژی تأثیر
نیز   2016از مطا عه جیون و کونگوو )ناید. این نتیجه نه دست بمده نا نتایج حاص   م 

 سازگار است. 

هتای تجدیدپتذیر    نر توسعه انرژی مثثرتوسعه ما   و سایر عوام   تأثیر ، 9جدول )
 دهد. های مختلف در کشورهای منتخب در حال توسعه را نشان م  در نخش



 

 

 

 خورشيدي در کشورهاي در حال توسعههاي زیست توده، برق آبی، باد و  توسعه مالی بر توسعه انرژي تأثير .9جدول 
هاي مختلف هاي تجدیدپذیر در بخش متغير وابسته: ظرفيت ساالنه و تجمعی نصب تکنولوژي انرژي   

ظرفيت نصب انرژي  متغير توضيحی 
 زیست توده

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي 
 زیست توده

ظرفيت نصب 
 انرژي برق آبی

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي برق 

 آبی

ظرفيت نصب 
نرژي بادا  

ظرفيت تجمعی 
 نصب انرژي باد

ظرفيت نصب 
 انرژي خورشيدي

با یک  Equityشاخص 
 وقفه

(1  0018/0 005۳/0 **0096/0 *005/0 008/0 0089/0 002۳/0 

با یک  Creditشاخص 
 وقفه

(2  0028/0 ***00۷9/0 001۷/0 *00۷8/0 0021/0 **0062/0 *00۷5/0 

با  Overallشاخص 
 یک وقفه

(۳  **002۷/0 0045/0 0012/0 009۳/0 **0065/0 *00۷۳/0 **00۳4/0 

توليد ناخالص داخلی 
 سرانه با وقفه

(1  ***4-10×۳8/2 *002۷/0 ***0028/0 ***04۳1/0 4-10×55/۷ 0012/0 4-10×85/4 
(2  5-10×96/2 **0046/0 *0024/0 **0۳9۳/0 4-10×28/5 001/0 *4-10×61/۳ 
(۳  4-10×0۷/۳ 004/0 **0028/0 ***0421/0 4-10×96/4 4-10×11/8 *4-10×۷۳/4 

سهم هر بخش 
تجدیدپذیر در توليد 

هاي  کل انرژي
 تجدیدپذیر

(1  1958/1 **90۳1/0 ۳۳81/6 620۳/2 ***4962/0 **45۷/1 *5516/0 
(2  04۳8/0 ۳64۳/0 6۳16/1 9845/1 ***809۳/2 **50۷1/1 15۳/1 
(۳  ***18۳/1 *641/0 6۷6/1 ۳۳۳6/6 **4618/1 *8۳42/0 00۳4/1 

Fit 1۳26/1 5625/6 1004/0 ۷868/۳ 5819/0 ۳452/1 6۷66/1  1) مجازي متغير 
(2  9۳85/1 291۷/1 8542/1 ۳198/4 6829/2 ۷829/۳ 4۳14/1 
(۳  6۳۷1/1 5101/1 ۳۷9۳/1 9۳۳2/4 ۷158/2 188۷/5 8518/1 

 ۳11۷/0 8991/2* 0844/0 ۷456/2 21۷1/2 2208/0 9549/0*  1)قيمت واقعی نفت با 
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ظرفيت نصب انرژي  متغير توضيحی 

 زیست توده

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي 
 زیست توده

ظرفيت نصب 
 انرژي برق آبی

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي برق 

 آبی

ظرفيت نصب 
نرژي بادا  

ظرفيت تجمعی 
 نصب انرژي باد

ظرفيت نصب 
 انرژي خورشيدي

 1499/2 68۷8/1 ۷015/1 49۷2/2 2128/6 0642/0 1242/1***  2) یک وقفه
(۳  *5۷55/0 **1104/1 29۷1/1 1692/1 0529/0 2282/1 861۷/0 

 ۳8/6×10-9*** 98/5×10-8*** 01/2×10-8*** 05/9×10-۷*** 16/1×10-۷*** 59/۳×10-8 68/4×10-۷**  1) جمعيت با یک وقفه
(2  ***8-10×49/4 8-10×92/2 ***۷-10×14/1 ***۷-10×88/8 ***8-10×92/1 ***8-10×14/6 ***9-10×56/4 
(۳  *9-10×2۷/6 *8-10×22/۳ ***۷-10×26/1 ***۷-10×96/9 ***8-10×91/1 ***8-10×62/6 ***9-10×4۷/5 

 -0456/26 -818۷/65*** -95۳۳/2*** -9۷01/615* -411/4۳ -8806/52*** -9۷۷۳/6***  1) ضریب ثابت
(2  656۷/0- **5441/55- *5۳55/69- *9409/۷86- ***5692/18- **۳20۳/5۷- **1042/12- 
(۳  *1098/۷- **۷6۷۳/58- 1۷66/45- 0662/598- *6۳52/14- 4969/۳6- 9129/24- 

  ها آماره
 951/21*** 99۷2/121*** 544/65*** 9818/80*** 1256/80*** 16/۷۷*** 6046/1۳0***  1) آماره والد

(2  ***5005/99 ***۷۷08/۷5 ***261۳/۷5 ***۷2۷6/6۳ ***۷042/88 ***۷5۳5/154 ***44۳8/۳1 
(۳  ***5811/44 ***458۷/۳2 ***۷669/56 ***4211/56 ***9561/96 ***۷2۷4/155 ***95۳1/24 

 68 9۷ 1۳1 24۷ 258 122 169  1) تعداد مشاهدات
(2  1۳6 ۷9 154 14۷ 10۷ ۷۷ 5۷ 
(۳  10۷ ۷۷ 141 1۳5 98 ۷2 5۳ 

 8189/12۳ ۷941/۷90 5985/614 8491/۳1۳۳ ۳984/1929 8۷51/91۳ 599۳/۳68  1) معيار آکائيک
(2  4911/298 ۷548/598 189/1219 124۳/19۳5 ۳94۷/516 508/66۷ ۳412/1۳4 
(۳  4082/265 5۳۷5/594 5۷19/1020 ۷00۳/1۷16 8۳44/481 6168/62۳ 00۷1/118 
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ظرفيت نصب انرژي  متغير توضيحی 

 زیست توده

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي 
 زیست توده

ظرفيت نصب 
 انرژي برق آبی

ظرفيت تجمعی 
نصب انرژي برق 

 آبی

ظرفيت نصب 
نرژي بادا  

ظرفيت تجمعی 
 نصب انرژي باد

ظرفيت نصب 
 انرژي خورشيدي

 داد مقاطعتع

 )کشورها(
(1  20 14 22 21 20 15 1۳ 
(2  2۳ 14 22 21 20 15 16 
(۳  20 14 22 21 20 15 1۳ 

تعداد کل مشاهدات 
 سانسور نشده

(1  122 122 24۷ 24۷ 81 81 19 
(2  116 ۷9 14۷ 14۷ ۷0 ۷0 21 
(۳  ۷۷ ۷۷ 1۳5 1۳5 65 65 18 

 -9094/52 -۳9۷/۳86 -2992/298 -9245/155۷ -6992/955 -9۳۷5/44۷ -2996/1۷5  1) لگاریتم راستنمایی
(2  2455/140- ۳۷۷4/290- 5945/600- 5621/958- 19۷۳/249- ۷54/۳24- 1۷06/58- 
(۳  ۷041/12۳- 268۷/288- 2859/501- ۳501/849- 91۷2/2۳1- 6584/۳02- 00۳5/50- 

 ضریب همبستگی

)نسبت واریانس مقاطع 
 به کل واریانس(

(1  926۷/0 8۳64/0 8684/0 ۷451/0 285۳/0 29-10×49/1 085۷/0 
(2  9281/0 944۷/0 8285/0 ۷112/0 2208/0 ۳5-10×89/۷ 2۷-10×06/4 
(۳  9۳6/0 9198/0 954۷/0 8۳1۷/0 1899/0 ۳6-10×66/1 2۳-10×45/6 

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 منب : میاسبات تیشیق  
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های توستعه متا      تمام یاشر تأثیریود،  هده م که در این جدول مشا وور همان
و    ناید، م مثبت  ،های تجدیدپذیر درکشوهای در حال توسعه منتخب نر توسعه انرژی

یاشر ک  توسعه متا   )توستعه    تأثیرنرش  از ضرایب نه  یاظ بماری معنادار نیستند. 
یدپتذیر در تمتام    هتای تجد  نازار سهام و نازار اعتبارات  نر توسعه ررفیت نصتب انترژی  

توان نتیجه گرفت  ننانراین نه وور کل  م  ،ها نه جز نر  بن  مثبت و معنادار است نخش
توانتد منجتر نته توستعه تلنو توژی       توسعه ما   در کشورهای در حال توستعه نیتز مت    

گذاری تأثیرو   در مشایسه نا کشورهای توسعه یافته، میزان  ،دیوهای تجدیدپذیر  انرژی
های تجدیدپذیر نا توجه نه عتدم توستعه یتافتگ  مناستب      ما   نر توسعه انرژینازارهای 

مت  ستاشتاری و   نازارهای ما   در کشورهای در حتال توستعه و همچنتین نرشت  از عوا    
 د.  نای نهادی، کمتر م 

هتای تجدیدپتذیر در کشتورهای در حتال      نر توسعه انترژی  FITمتغیر مجازی  تأثیر
دهتد ایتن    مت    یاظ بماری معنادار نیست. این نتیجه نشتان و   نه  نوده، مثبت  ،توسعه

گتذاری مناستب  نتر    تأثیرهای تجدیدپذیر هنتوز   است که قوانین مرنوط نه توسعه انرژی
گتذاری   تتأثیر در این کشورها ندایته است. نته عبتارت دیگتر    ها  توسعه این نوع از انرژی

FIT مشایسته نتا کشتورهای     هتای مختلتف در   های تجدیدپذیر در نخش در توسعه انرژی
ناستب ایتن قتوانین    وجود مشتلالت ستاشتاری در زمینته اجترای م     د ی  نهتوسعه یافته 
 د.  نای معنادار نم 
هتای تجدیدپتذیر    های تجدیدپذیر نر توسعه انرژی سهم هر نخش از ک  انرژی تأثیر

ا نته  یتاظ بمتاری    هت  متدل  نیشتتر و   در  است،مثبت  ،های نربورد یده در تمام  مدل
های تجدیدپذیر و توجه نیشتر نه  د. نا توجه نه عدم توسعه مناسب انرژینای عنادار نم م

منان  هیدروکرنوری در نیشتر کشورهای در حال توسعه منتخب مورد نررس ، نتیجه نته  
 نایند.   دست بمده قان  توجیه م 

 بتا  مثبتت و تشری  تتأثیر تو ید ناشا ر داشل  سرانه در کشورهای در حال توسعه نیز 
های تجدیدپذیر و  دوره مورد نررس  دایته است. جمعیت نیتز   معنادار نر توسعه انرژی

 های تجدیدپتذیر وت  دوره متورد نررست      و معنادار نر توسعه انرژی مثثراز دیگر عوام  
یانتد و   میتزان تشاضتا نترای انترژی در جوامت  افتزایش مت         ،ناید. نا افزایش جمعیت م 

 ناید.  مثثرهای تجدیدپذیر  سعه انرژینر توتواند  م ننانراین 
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مثبتت نتر توستعه     تتأثیر هتای نتربورد یتده     متغیر قیمت واقع  نفت در تمام مدل
ده از نظتر بمتاری معنتادار    و ت  تنهتا در نختش زیستت تتو      ،های تجدیدپذیر دارد انرژی
 د.  نای م 

 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه -6
هتای تجدیدپتذیر از وریتق     رژیتوستعه متا   نتر توستعه انت      تتأثیر در این مطا عه 

های مختلف توسعه ما   از قبی  توسعه نازار سهام، توسعه نازار اعتبارات و توستعه   کانال
های زیست تتوده، انترژی    ک  سیستم ما   )نازار سهام و اعتبارات  در چهار نخش انرژی

ست  در  . نمونه مورد نرره استنر  بن ، انرژی نادی و شورییدی مورد نررس  قرار گرفت
این مطا عته دو گتروه کشتورهای منتختب توستعه یافتته و در حتال توستعه نتر استاس           

توستعه متا   نتر توستعه      تأثیر. نربورد ه استنندی نان  جهان  در نظر گرفته ید وبشه
نتا استتفاده    2015-2002های تجدیدپذیر در نمونه مورد نررس ، و  دوره زمان   انرژی

 . استم گرفته از مدل پان  تونیت انجا
ی در توستعه  متثثر که توسعه ما   نشتش   دهد نشان م نتایج حاص  از این تیشیق 

های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته و  دوره مورد نررست  دایتته استت و     انرژی
مثبت و معناداری نر توسعه تلنو وژی  تأثیرتوسعه یافتگ  نهادهای ما   در این کشورها 

توسعه  تأثیرهای مختلف دایته است. همچنین نیشترین  های تجدیدپذیر در نخش انرژی
های انرژی شوریتیدی، زیستت    های تجدیدپذیر نه ترتیب در نخش ما   نر توسعه انرژی

 دهنده وانستگ  نیشتر نخش شوریتیدی و  که نشان ،ناید توده، ناد و انرژی نر  بن  م 
کته نتا توستعه     دهتد   نشتان مت  نتایج نه دست بمده  ،دنای زیست توده نه منان  ما   م 

متا   نیشتتر هستتند )انترژی شوریتیدی و       تأمینهای  که نیازمند  نخش ،سیستم ما  
هتای   توستعه متا   نتر توستعه انترژی      تأثیرزیست توده ، توسعه نیشتری شواهند یافت. 

از و ت  در نرشت  از نربوردهتا     ،تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه نیز مثبت نتوده 
ر نیست. عدم توسعه یافتگ  نهادهای ما   در کشورهای توستعه یافتته   بماری معنادا نظر

نتازده  پتایین ایتن     د ی  نههای تجدیدپذیر  های انرژی ما   پروژه تأمینو ضعف بنها در 
ما   ناالی بنهتا را از دالیت  ایتن     تأمینانرژی و  تأمینهای  ها نسبت نه سایر پروژه پروژه

 د. توان نریمر نتیجه نه دست بمده م 
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های تجدیدپتذیر، فتراهم کتردن     مثبت توسعه ما   نر توسعه انرژی تأثیرنا توجه نه 
هتای   ی فعتال در زمینته توستعه انترژی    هتا  ننگتاه متا     تتأمین  منظتور  نته نستر مناسب 

در کشورهای در حال توسعه  وی ه نهگذاری در این زمینه  تجدیدپذیر و حمایت از سرمایه
های تجدیدپذیر مناف  نسیار زیتادی از   ر چه نیشتر انرژیزیرا توسعه ه ،یود پیشنهاد م 

قبی  کاهش ب ودگ  هوا، امنیت نیشتر عرضه انرژی، جلوگیری از کتاهش منتان  انترژی    
مثبتت قتانون تعرفته در     تتأثیر تجدیدپذیر و غیره را نه همراه شواهد دایت. نا توجه نته  

توان نه تصویب  یافته نیز م های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه  تغذیه در توسعه انرژی
  ها شویبین نود.   در توسعه این نوع از انرژیا ملل نینهای  قوانین و معاهده
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