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بررسی تأثير رشد مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در
راستای حصول اهداف توسعهپایدار

کریم
مهناز

امامی1

اکبری*2
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چكيده
انرژی هستهای یکی از منابعی است که نقش عمدهای در تولید برق ایفا میکند .تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضهه انهرژی در جهها،
توجه به روند تهی شد ،منابع فسیلی در دهههای آینده و اثرات زیستمحیطی انرژی اتمی از عواملی هستند که سبب شهدهاند تها انهرژی
هستهای یکی از حاملهای قابلدسترس و مطمئن انرژی در جها ،به شمار رود .از این رو بررسی تأثیرات مصرف انرژی هسهتهای بهر رشهد
اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایهگذاری در این صنعت از اهمیتی خاص برخوردار است .این مطالعهه از دو جنبهه زیسهت محیطهی و
اقتصادی به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسهعه بها
استفاده از روش دادههای تلفیقی( )Pool dataطی دوره زمانی  2992 -1122میپردازد .نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبهت رشهد
مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هستهای بر رشهد اقتصهادی کشهورهای در
حال توسعه میباشد.

کلمات کليدی :رشد مصرف انرژی هستهای رشد اقتصادی دادههای تلفیقی اثرات زیستمحیطی

 -2استادیارگروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرا.،
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرا( ،مسئول مکاتبات).
*
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امامی و همكار

مقدمه
از بحرا ،نفت  2991ایمنی تأمین انرژی مقوله اصهلی
در اکثر کشورهای واردکنندهی نفت میباشد و این عدم ایمنهی

به عبارت دیگر اکسید نمیشود و گازهای سهمی و مرهر تولیهد
نمیکند(.)۹

تحقیقاتی را برای منابع ارزا ،تأمین انرژی داخلی ایجهاد کهرده

عالوه بر وجود منابع فراوا ،اورانیوم در سراسهر جهها،

است .برخی کشورها به عنوا ،جزیی از استراتژی افزایش ایمنی

چو ،مقدار سوخت مورد اسهتفاده بهرای تولیهد الکتریسهیته در

تأمین انرژی نیروگاههای هستهای را برای کاهش وابسهتگی بهه

نیروگاههای هستهای بسیار کمتر از سوخت نیروگاههای فسیلی

واردات نفت سهاختند( .)2از ایهن رو نیروگاهههای هسهتهای در

است استفاده از سوخت هستهای بسیار کاربردیتر از استفاده از

کشورهایی که رشد تقاضای انرژی آنها سریع بوده و سایر منهابع

سوختهای فسیلی که همراه تولید گازهای گلخانهای هستند به

تأمین انرژی نادر بوده جذابتر است( .)1این نیروگاههها نقهش

نظر میرسد( .)9با این وجود علیرغم منافع صهنعت هسهتهای

عمدهای در تولید برق ایفا میکنند به طوری که میتواننهد بهه

مجادالت در خصوص مسائلی همچو ،ابعاد اقتصادی آ ،ایمنی

تولید و عرضه قابل اعتماد و قابل پیشبینی برق مصهرفی مهورد

هستها ی و پسماندهای حاصل از این صنعت دورنمای مطلوبیت

نیاز برای چندین ماه به طور مداوم و بدو ،وقفه بپردازند (.)1

استفاده از آ ،را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار داده است(.)۹

کشههورهای مختل ه در تولیههد بههرق هسههتهای رونههد گونههاگونی

هزینههای جاری تولید انرژی هستهای در قیاس با سایر انرژیهها

داشتهاند .استفاده از برق هستهای در دههههای  29۹1و 2991

بسهیار پهایین اسهت در حالیکهه هزینهه سهاخت نیروگاهههای

رشد چشمگیری داشت و در اواخر دهه  29۹1کهاهش قیمهت

هستهای به طور قابلتوجهی بیشتر از سهایر نیروگاههها اسهت و

سوختهای فسیلی و افزایش قیمت ساخت نیروگهاه هسهتهای از

نیاز به سرمایهگذاری اولیه بسیار باال دارنهد( .)9از طهرف دیگهر

شتاب رشد استفاده از برق هستهای به شهدت کاسهت و تمایهل

بسههیاری از تأسیسههات و تجهیههزات هسههتهای فقههط در برخههی

دولتها برای ساخت نیروگاه هستهای کمتر شهد .در حالیکهه از

کشورهای صنعتی ساخته میشوند( )۹از ایهن رو وجهود صهرفه

دهه 2991کشورهای آسیایی و در حال توسعه تأکیهد بیشهتری

اقتصادی در صنعت هستهای در بلند مدت به زیرساختهای ههر

بر ساخت نیروگاههای هستهای داشتهاند .هماکنو 12 ،کشور با

کشور بستگی دارد.

مجموع  211راکتور فعال از فن آوری هستهای برای تولید برق

مصهرف انهرژی هسهتهای را میتهوا ،متهرادف بها بههرق

استفاده میکنند که شامل  29کشور توسعه یافتهه و  22کشهور

هستهای در نظر گرفهت زیهرا نیروگاهههای هسهتهای از گرمهای

در حال توسعه میباشند (.)2

تولید شده بهرای تولیهد بخهار بهه منظهور بهه حرکهت درآورد،

از دیگر عوامل رشد این صنعت میتوا ،کاهش آلودگی

توربینهای تولید بهرق اسهتفاده میکننهد( .)9ههدف از ارزیهابی

محیطزیست و منابع کافی سهوخت را نهام بهرد .طبها گهزارش

اقتصادی رابطه بین مصرف انرژی هستهای و رشد اقتصهادی بهه

آژانس بینالمللی انرژی اتمی 2در  21سهال اخیهر نیروگاهههای

منظور درک دلیل منطقی سرمایهگذاری در این صهنعت بهرای

انههرژی هسههتهای نقههش عمههدهای در کههاهش تولیههد گازهههای

اقتصاد مقولههای اجتماعی -سیاسی و همچنهین محیطزیسهت

گلخانهای از بخش برق در کشهورهای  1OECDداشهتهاند(.)5

بوده و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار خواهد

گسترش انهرژی هسهتهای در جهها ،نقهش مهمهی در کهاهش

داد.

آلودگی و انتشار گازهای گلخانهای ایفا میکند زیرا وقتی انرژی

این پژوهش از دو جنبه زیستمحیطی و اقتصهادی بهه

هستهای تولید میگردد هیچ چیزی از نظر عرفهی نمیسهوزد و

دنبال بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی
است که به منظور تحلیل دقیقتر برای اولین بار این بررسهی در

)1-International Atomic Energy Agency(IAEA
& 2-Organisation for Economic Co- Operation
Development

دو گروه تفکیه

شهده از کشهورهای منتخهب توسهعه یافتهه و

بررسی تأثير رشد مصرف انرژی هسته ای ...
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درحال توسعه انجام میشود .از این رو دو فرضیه مطرح شده در

زمانی مدل بردار تصحیح خطا 5انجام شد فرضیه بازخورد تأیید

این پژوهش عبارتند از -2 :رشد مصرف انرژی هستهای بر رشهد

شد( .)22در مطالعه  )1121( Payne & Taylorکه بهر روی

اقتصادی کشورهای توسعهیافته تأثیرگذار است -1 .رشد مصرف

ایاالت متحده آمریکا طی  2959 -111۹و دادههای سری زمانی

انرژی هستهای بر رشهد اقتصهادی کشهورهای در حهال توسهعه

روش  TY۹انجام شد فرضیه خنثی تأیید شد( .)21همچنهین

بیتأثیر است.

 )1121( Wolde-Rufael&Menyahنیهههز در مطالعههههای

پيشينه پژوهش

مشابه بر روی ایاالت متحده آمریکها طهی  29۹1-1119تأییهد

 Nazliogluو همکههارا ،در سهههال  1122بیههها ،کردنهههد در

فرضههیه خنثههی را نتیجههه گرفتنههد(Rufael – Wolde .)2

خصوص ارتباط میا ،مصرف انرژی هستهای و رشد اقتصادی 2

( )1121کشور هند را طهی  29۹9 -111۹بها دادهههای سهری

فرضیه وجود دارد (:)21

زمانی روش  TYبررسی و فرضیه رشد را نتیجهه گرفهت (.)21

فرضيه رشد :1در این فرضیه افزایش مصرف انرژی هستهای به

 )1119( Ku &Yooطی  29۹5 -1115بها دادهههای سهری

طور مستقیم باعث افزایش رشد اقتصادی میشهود اگهر علتیهت

زمانی و مدل بردار تصحیح خطا به این نتایج دست یافتنهد کهه

مسیری از مصرف انرژی هستهای به رشد اقتصادی موجهود

در کشههور کههره فرضههیه رشههد در فرانسههه و پاکسههتا ،فرضههیه

ت

باشد.

حفاظت در سوئیس فرضیه بازخورد و در آرژانتین و آلما ،نیهز

فرضيه حفاظت :4در این فرضیه علتیهت ته

مسهیری از رشهد

فرضههیه خنثهی برقههرار اسههت( )1122( Chiu& Lee .)1طههی

اقتصادی به مصهرف انهرژی هسهتهای برقهرار اسهت کهه نشها،

 29۹5 -111۹با دادههای سری زمانی روش  TYبیها ،کردنهد

میدهد سیاستهای حفاظت انرژی به صورت عکهس روی رشهد

در کانادا آلما ،و انگلستا ،فرضهیه بهازخورد در ژاپهن فرضهیه

اقتصادی تأثیر ندارد.

حفاظت و در فرانسه و آمریکا فرضیه خنثی برقرار میباشد(.)22

فرضيه بازخورد :3در این فرضیه رابطه علتی دوسویه میا ،رشد

 )1121( Rufael Wolde &Menyahدر مطالعهههای دیگههر

اقتصادی و مصرف انرژی هستهای برقرار است و مصهرف انهرژی

طی  2992 -1115با دادههای سری زمهانی روش  TYنتیجهه

هستهای و رشد اقتصادی به صورت مکمل با هم مرتبط هستند.

گرفتند در کانادا و سوئد فرضیه حفاظهت در سهوئیس هلنهد و

فرضيه خنثی :2در این فرضیه میا ،مصرف انهرژی هسهتهای و

ژاپن فرضیه رشد و در اسپانیا فرانسه انگلسهتا ،و آمریکها نیهز

رشد اقتصادی هیچگونه رابطهی علتی وجود ندارد که به معنهای

فرضیه بازخورد برقرار است(.)25

عدم وجود حساسیت رشد اقتصادی به مصرف انهرژی هسهتهای

در این میا ،مطالعهات بسهیار کمهی از روش دادهههای
ترکیبی 9استفاده کردهاند:

است.
در ایههن پههژوهش تنههها بررسههی تههأثیر مصههرف انههرژی

 )1119( Apergis & Payneطی  29۹1-1115و مدل بردار

هستهای بر رشد اقتصادی مورد نظر میباشهد از ایهن رو طبها

تصحیح خطا  2۹کشور را بررسی کرده و یافتههای آنها حهاکی

مطالعات تجربی پیشین صحتت فرضیههای رشد و خنثی مهورد

از تأیید فرضیه بازخورد در کوتاه مدت و همچنین تأیید فرضهیه

بررسی قرار میگیرد.

رشد در بلندمدت است (.)2۹

در مطالعه اولیهای که توسط  )1115( Yoo & Jungبهر روی

بار دیگر )1121( Apergis & Payneدر مطالعهای با روشی

کشور کره و طی  2999 -1111و اسهتفاده از دادهههای سهری

مشابه مطالعه پیشین  29کشهور را طهی  29۹2 -1119مهورد
بررسی قرار دادند که یافتههای آنها ،داللهت بهر تأییهد فرضهیه

1- Growth Hypothesis
2- Conservation Hypothesis
3- Feedback Hypothesis
4- Neutrality Hypothesis

)5- Vector Error Correction Model(VECM
6-Toda- Yamamoto
7- Panel data
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بازخورد در بلندمدت و همچنین تأییهد فرضهیه رشهد در کوتهاه

توسههعهپایدار را نیههز تحههت تههأثیر قههرار میدهههد .لههذا در کنههار

مدت دارد( .)29در آخرین مطالعه صورت گرفته  Nazliogluو

بررسیهای اقتصادی مصهرف انهرژی هسهتهای تهأثیرات زیسهت

همکهارا )1122( ،روش وابسهتگی متقههاطع دادهههای ترکیبههی

محیطی آ ،نیز به همها ،انهدازه حهایز اهمیهت میباشهد .رونهد

ناهمگن  22کشور از گروه کشورهای  OECDرا طهی -1119

مطلوب رشهد اقتصهادی و وضهعیت محیطزیسهت از مهمتهرین

 29۹1بررسی و نتایج آنهها نشها ،داد کهه در  22مهورد از آنهها

عوامل دستیابی به توسعه پایدار میباشند.

فرضیه خنثی برقرار است و فرضیه رشد در مجارستا ،و فرضهیه

اثرات زیستمحيطی :در  251سال اخیر مقدار  CO2موجود

حفاظت در انگلستا ،و اسپانیا تأیید میشود.

در اثر فعالیتهای انسانی حدود  11درصد افزایش یافته است .هر

با توجه به مطالعات صورت گرفته نتایج حاصهل از ههر

سال معادل  ۹میلیارد تن  CO2به علهت فعالیتههای بشهر بهه

اقتصادسنجی(دادههای سری زمانی یا ترکیبهی) در ههر

وجود میآید که حدود  ۹میلیارد تهن آ ،از مصهرف سهوختهای

کشور تفاوت دارد بهه طهوری کهه  Ku &Yooاز روش سهری

فسیلی حاصل میشود و 2/۹میلیارد تهن از صهنایع تولیهد بهرق

زمانی مدل بردار تصحیح خطا بهرای فرانسهه اسهتفاده کردنهد و

منتشر میشود.

تکنی

فرضیه حفاظت را برای آ ،تأیید کردند در حالی که & Lee

برخالف سوختهای فسیلی که گازهای تولیدشده را بهه

 Chiuاز دادههای سری زمانی روش  TYبرای فرانسهه فرضهیه

داخل فرا میفرستند زبالههای جامهدی کهه از طریها سهوخت

روش

هستهای تولید میشوند در طول جریا ،تولید سوخت در راکتور

کشور بر اساس دوره زمانی متفاوت است زیهرا

حفظ و نگهداری میشوند و در نهایت هیچ دود یا زبالههای وارد

 Rufael Wolde &Menyahدر بررسی سری زمانی روش

فرا نمیشود .انرژی هستهای بر میزا CO2 ،هوا نمیافزاید بهه

 TYبرای آمریکا طی  29۹1-1119فرضیه خنثی را تأیید امها

نحوی که ی

کیلوگرم اکسید اورانیوم بدو ،ایجاد اثر گلخانهای

طی  2992 -1115فرضیه بازخورد تأیید شد.

تقریبا معادل  2۹تن زغال حرارت تولید میکند که منبع انرژی

خنثهی را تأییهد کردنهد .همچنهین نتهایج حاصهل از یه
مشترک در ی

از ایههن رو بررس هی ایههن موضههوع از طریهها تکنیکهههای

مهمی برای دنیا میباشد .برای تولید هر کیلووات ساعت برق در

مناسب اقتصادسنجی حایز اهمیهت اسهت .فقهدا ،اتفهاق آرا در

ی

تأثیرگذاری مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی در مطالعات

منتشرشده و برای تولید هر کیلووات ساعت برق در نیروگاههای

خارج از ایرا ،و همچنین عدم بررسی و پژوهش در ایرا ،در این

گازسوز  251تا  ۹51گرم گازکربنی

انتشار مییابد .درحالیکه

رابطه فرایی برای تحلیل این موضوع از روشهای مختل فراهم

برای تولید برق هستهای که در برخی از مراحل کار بها اورانیهوم

کرده است.

به سوخت فسیلی نیاز است برای هر کیلووات ساعت برق حدود

مبانی نظری

 15گرم گاز گلخانهای تولید میشود .اگهر حهدود  221نیروگهاه

رشد اقتصادی را باید افهزایش در تولیهد ناخهال

ملهی

نیروگاه زغالسنگ سوز  ۹51تها  2151گهرم گازکربنیه

هستهای موجهود در سراسهر دنیها تعطیهل شهوند و منهابع غیهر

واقعی بدانیم به طوری که کاهش افزایش و ثبات تولید ناخال

هستهای جای آ ،را بگیرد ساالنه  ۹11میلیو ،تن کربن به دنیا

ملی واقعی به ترتیب به معنهی تنزیهل رشهد و ثبهات اقتصهادی

اضافه میشود که این مقدار دو برابر مقدار مجاز پیشبینیههای

میباشد .اثر انرژی بر رشد اقتصادی به نقش انرژی در سهاختار

پیما ،کیوتو برای سهال  1121اسهت .بهدو ،نیهروی هسهتهای

دو نهوع عامهل

خروج دی اکسید کربن  1/3بیشتر از آنچه در حال حاضر اسهت

میشهود .از جملهه مهمتهرین

میگردد .این امر ساالنه  2111میلیهو ،تهن دیاکسهیدکربن را

عوامل غیراقتصادی اثرات زیستمحیطی است که بهر پیشهرفت

ذخیره میکند .اتحادیه اروپا معتقد است اروپها بهدو ،تکیهه بهر

تولید بستگی دارد .روند رشد اقتصادی به کمه
اقتصادی و غیراقتصادی مشخ

اقتصادی و ارتقای زندگی جمعی تأثیر مسهتقیم داشهته و رونهد

بررسی تأثير رشد مصرف انرژی هسته ای ...
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انرژی هستهای نمیتواند نقش بارزی در کاهش دفع دی اکسید

علهیرغم منههافع کهاهش تولیههد گازههای گلخانهههای در صههنعت

کربن داشته باشد.

هستهای مجادالت در خصوص مسائلی همچو ،ابعاد اقتصهادی

آلودگیهای ناشی از نیروگاهههای فسهیلی سهبب وقهوع

آ ،ایمنههی هسههتهای و پسههماندهای حاصههل از ایههن صههنعت

حوادث و مشکالت بسیار زیاد بر محیطزیست و انسانها میشود

دورنمای مطلوبیت استفاده از آ ،را تا حدود زیادی تحت تهأثیر

از این رو به جهت افزایش خطرات و نگرانیهای تدریجی در مورد

قرار داده است.

اثرات مخرب انتشار گازهای گلخانهای ناشهی از کهاربرد فرآینهد

روش پژوهش

انرژیهای فسیلی واضهح اسهت کهه از کهاربرد انهرژی هسهتهای

دادههای مورد استفاده در این پژوهش در بازه زمهانی

بهعنوا ،یکی از رهیافتهای زیستمحیطی برای مقابله با افزایش

 2992 -1122بههه صههورت سههاالنه میباشههند کههه از WDI

دمههای کههره زمههین و کههاهش آلههودگی محیطزیسههت یههاد

اسههتخراج شههدهاند .جامعههه آمههاری تحقیهها شههامل کشههورهایی

میشود(.)2۹

منتخب از دو گهروه کشهورهای توسهعهیافته و در حهال توسهعه

در خصههوص بررسههی تههأثیرات زیسههتمحیطی مصههرف

2

میباشد .کشورهای منتخب توسعهیافته شامل  9کشور بلژیه

انرژی هستهای ضایعات و ایمنی هسهتهای دو چهالش مههم در

فرانسه مجارستا ،سهوئد سهوئیس بریتانیها و ایهاالت متحهده

این صنعت به شمار میآیند .حجهم زبالهههای هسهتهای انهدک

آمریکا است .کشورهای منتخب در حهال توسهعه نیهز شهامل 9

است اما همین مقدار زباله به خاطر خطرات بالقوهی زیاد باید با

کشهههور آرژانتهههین برزیهههل بلسارسهههتا ،مکزیههه

روسهههیه

امنیت کامهل نگههداری شهود .در صهورتی کهه تمهیهدات ویهژه

آفریقایجنوبی و اوکراین است.

امنیتی برای نیروگاههای هستهای صورت گیرد میتوا ،آنهها را

برای متسیهر رشهد اقتصهادی از رشهد  GDP1واقعی(برحسهب

به دقت نگهداری بستهبندی و ذخیره کرد .با توجهه بهه حجهم

قیمتهای ثابت سال  1111به دالر آمریکا) استفاده شهده اسهت.

زبالههای هستهای و پیشرفتهای به دست آمده در علوم هستهای

برای متسیر مصرف انرژی هستهای از مصهرف بهرق هسهتهای(بر

در زمینه دفن نهایی این زبالهها در صخرههای عمیا زیرزمینهی

حسب کیلووات ساعت) استفاده شده است .برای متسیر سهرمایه

و با حفاظت و استتار ایمنی کامل مشکالت موجهود تها حهدود

از تشکیل سرمایه ثابت ناخال (بر حسب قیمتهای ثابهت سهال

زیادی از نظر فنی در کشورهای توسعهیافته حهل شهده اسهت و

 1111به دالر آمریکا) استفاده شهده اسهت .بهرای متسیهر رشهد

مانع تأثیرات منفی گسترده بر محیطزیست آنها میشود .عهالوه

نیروی کار نیز از کل نیروی کار(بر حسهب نفهر) اسهتفاده شهده

بر دانش دفع و کنترل ضایعات هستهای توا ،تأمین هزینهه آ،

است.

نیز مؤلفهای مهم به شهمار مهیرود .ترهمین دانهش کیفیهت و

استفاده از تولید ناخال

داخلی( )GDPبه جای تولید

مدیریت نیروگاههای هستهای در حال احداث و یا در حال کهار

ناخال

نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .زیرا در صورت عدم رعایت

انرژی هستهای و رشد اقتصادی مناسبتر است زیرا ضرورت نیاز

موارد امنیتهی الزم بهرای نیروگاههها منجهر بهه وقهوع حهوادث

به مصرف انرژی هستهای در کشور به کاالهها و خهدمات تولیهد

جبرا،ناپذیری میشود تا حهدی کهه سهایر کشهورها را نیهز در

شده در درو ،کشور بستگی دارد نه بیرو ،از کشور(.)1

معرض خطر قرار میدهد .از جمله این حوادث میتهوا ،حادثهه

عالوه بر نهادههای کار و سهرمایه انهرژی نیهز بههعنوا ،یکهی از

تری مایل آیلند حادثه چرنوبیل و حادثه فوکوشیما را نهام بهرد.

نهادههای مهم تولید در بحثهای اقتصهاد کهال ،مطهرح اسهت و

در نتیجه داشتن نیروگاههای هستهای بها ضهریب امنیهت بهاال

تولید تابعی از نهادههای کار سرمایه و انرژی تلقی میشود(.)29

ملی( 1)GNPبرای تحلیل ارتباط میها ،رشهد مصهرف

مستلزم تکنولوژی پیچیده صنعتی سرمایههای مالی گزاف برای
تجهیزات پیشرفته و منابع انسانی متخص

است.

1- World Development Indicator

2- Gross Domestic Product
3- Gross national Product
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هژبرکیانی و واردی( )2199در مطالعه خود بیا ،داشتند انهرژی
یکی از نهادههای مهمی اسهت کهه نادیهده گهرفتن آ ،در تهابع

()1
داخلی  Kسرمایه  Lنیروی کهار و

تولید میتواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند.

که در آ X ،تولید ناخال

در این مطالعه اثهر نههاده انهرژی در کنهار دو نههاده موجهودی

 Eانههرژی اسههت.

سرمایه و نیروی کار در بخشههای مختله اقتصهادی بررسهی و

تکنولوژی و افزایش آ ،نشها،دهنده اسهتفاده از کهارایی انهرژی

آزمو ،شده است .نتایج این بررسی نشا ،داد عامهل انهرژی در

است.

کنار دو عامل مهم دیگهر بااهمیهت اسهت و تهأثیر مسهتقیم در

به منظور برآورد تأثیر مصرف انرژی هستهای بر رشهد اقتصهادی

سطح تولید دارد(.)11

کشورهای منتخب طی دورهی مورد بررسی از الگوی زیر بهرای

اگر تولید را تابعی از نهادهههای سهرمایه کهار و انهرژی در نظهر

انجام آزمو ،فرضیه استفاده میکنیم:

بگیریم خواهیم داشت:

()2

بهههرهوری کههل عوامههل تولیههد

ضههریب

()2
سه عامل نیروی کار سرمایه و انرژی باعث تسییر سطح
تولید میگردند و نهاده  Eمیتواند از مجموعهای عوامهل نظیهر

به طوری که GDPit :تولید ناخال

نفت گاز زغالسنگ و  ...تأمین شود کهه بهه حاملههای انهرژی

 NEitمصرف انرژی هستهای کشور  iدر سال tام  Kitتشهکیل

از نهادههای سرمایه نیروی

کشور  iدر سال tام و  Litکل نیهروی کهار

مشهورند .سپس افزایش در هر ی

کار و انرژی باعهث افهزایش تولیهد میگهردد بهه بیها ،ریاضهی
داریم(:)12
()1

سرمایه ثابت ناخال

داخلی کشور  iدر سال tام

کشور  iدر سال tام میباشد.
یافته ها
در ابتدا از آزمو ،مانهایی(2ایسهتایی) دیکیفهولر بهرای بررسهی
مانایی متسیرها استفاده میکنیم .فرضهیه  H0مبنهی بهر وجهود

که در ایهن پهژوهش عامهل انهرژی را منحصهراژ انهرژی
هستهای در نظهر گهرفتیم )29۹2( Blitzer .در بررسهی خهود

ریشه واحد در صورت مانا بود ،متسیرها رد شده و دیگر نیازی
به آزمو ،همگرایی 1نیست.

مبنی بر تأثیر انرژی بر رشد و توسهعه اقتصهادی از تهابع تولیهد
کابداگالس استفاده نمود که عامل انرژی نیز بههعنوا ،یکهی از
عوامل تولید در جریا ،تولیهد جریها ،دارد ( .)11از معروفتهرین
توابعی که در بیا ،روابط ساختاری در تولیهد از گذشهته مهورد
استفاده قرار گرفته است تابع تولید کابداگالس میباشد(.)11
ایههن تههابع خصوصههیات ضههرورت همگنههی یکنههواختی تقعههر
پیوستگی مشتاپذیری غیرمنفی و غیرتهی بود ،را دارد .ایهن
تههابع خصوصههیت ضههرورت مصههرف نهههاده را بههه خههوبی نمایهها،
میسازد(.)12
 )111۹( Weiدر مطالعهی خود مبنهی بهر تهأثیر دسهتاوردهای
بهره وری انرژی در تولید و استفاده از انرژی با تابع تولید کهاب
داگالس تابع تولید کاب داگالس را اینگونه بیا ،کرد (:)15

1-Stationary
2- Cointegration

بررسی تأثير رشد مصرف انرژی هسته ای ...
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جدول  -1نتایج آزمون ایستایی دیكی فولرتعميمیافته
نام متغير
رشد اقتصادی
رشد مصرف
انرژی هستهای
رشد تشكيل
سرمایه ثابت ناخالص
رشد کل
نيروی کار
نتایج حاصل شهده نشها ،میدههد تمهام متسیرهها در

کشورهای

کشورهای در

توسعه یافته

حال توسعه

49/9744

26/1463

176/646

114/424

44/6642

41/4374

41/4444

24/4616

نتایج حاصل از آزمو ،لیمر نشا ،میدهد که فرضهیه  H0قبهول

سطح معنیداری  99درصد مانا میباشند.

شده و اثر مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثهرات ثابهت در

از آزمو ،لیمر برای تعیین مدل مناسهب جههت بهرآورد الگهوی

هر دو گروه کشورها پذیرفته میشود.

پژوهش استفاده میکنیم .این آزمهو ،بهرای نشها ،داد ،تأییهد

برآورد الگوی دادههای تلفیقی با عرض از مبده خود همبستگی

مدل اثرات ثابت 2در مقابل مدل دادههای تلفیقی انجام میشود.

مرتبه دوم برای کشورهای توسعه یافته و خود همبستگی مرتبه

در این آزمو ،فرضیه H0یکسا ،بود ،عرض از مبهدهها (روش

اول برای کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است.

دادههههای تلفیقههی) و در مقابههل فرضههیه مخههال یعنههی H1
ناهمسانی عرض از مبدهها (روش دادههای ترکیبی) میباشد .در
صورت تأیید مدل اثرات ثابت باید آزمو ،هاسمن 1را برای تأیید
مدل اثهرات ثابهت یها تأییهد مهدل اثهرات تصهادفی 1انجهام داد.
سرانجام با تشخی

مدل مناسب الگوی ذکر شده برای هر ی

از گروه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه برآورد میشود.
جدول  -4نتایج آزمون ليمر
کشورهای توسعه یافته

کشورهای در حال توسعه

2/2995

1/۹2۹9

()1/2۹12

()1/5591

1- Fixed effect
2- Hausman
3- Random effect
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جدول  -3نتایج برآورد الگو برای کشورهای توسعهیافته
متغير وابسته :رشد اقتصادی
ضریب

آماره t

1/1221

1/2۹12

1/2۹92

11/1۹29

رشد کل نيروی کار

1/1۹99

1/۹199

آماره F

2۹5/1۹2۹

ارزش احتمال

1/1111

R2

1/۹۹

 R2تعدیل شده

1/۹۹

آماره دوربين واتسون

2/۹1

متغير توضيحی
رشد مصرف انرژی هستهای
رشددد تشددكيل سددرمایه ثابددت
ناخالص

متسیرهای رشد مصرف انرژی هستهای رشهد تشهکیل سهرمایه

هستهای از لحاظ آماری معنادار میباشد و ضهریب آ ،مثبهت و

و رشد کل نیروی کار اثر مثبهت و معنهاداری بهر

به مقهدار  1/1221میباشهد کهه نشها،دهنده آ ،اسهت کهه بها

رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافتهه منتخهب در ایهن مطالعهه

افزایش  2درصدی رشد مصرف انرژی هستهای رشد اقتصهادی

دارند و اثر معناداری این متسیرها در سطح معناداری  95درصهد

به میزا 2/2 ،درصد افزایش مییابد .به این ترتیهب فرضهیه اول

مورد پذیرش واقهع گشهته اسهت .متسیهر رشهد مصهرف انهرژی

این پژوهش پذیرفته میشود.

ثابت ناخال

جدول  -2نتایج برآورد الگو برای کشورهای در حال توسعه
متغير وابسته :رشد اقتصادی
ضریب

آماره t

رشد مصرف انرژی هستهای

-1/111۹

-1/9292

رشد تشكيل سرمایه ثابت ناخالص

1/1۹11

11/1919

رشد کل نيروی کار

1/1۹۹1

1/15۹1

آماره F

2۹5/599۹

ارزش احتمال

1/1111

R2

1/۹2

 R2تعدیل شده

1/۹2

آماره دوربين واتسون

1/22

متغير توضيحی

بررسی تأثير رشد مصرف انرژی هسته ای ...
متسیرهای رشد تشکیل سرمایه ثابهت ناخهال
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و رشهد

کل نیروی کار اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای
در حال توسعه منتخب در این مطالعه دارند و اثر معناداری این
متسیرها در سطح معناداری  95درصد مورد پذیرش واقع گشهته
است .متسیر رشد مصرف انرژی هسهتهای نیهز از لحهاظ آمهاری
معنادار نمیباشد .از این رو مدل برآورد شهده بهرای بررسهی در
کشورهای در حال توسعه نشا ،میدهد که رشد مصرف انهرژی
هستهای بر رشد اقتصادی هیچگونه تأثیری ندارد .به این ترتیب
فرضیه دوم این پژوهش نیز پذیرفته میشود.
نتيجهگيری
انرژی هستهای با توجه به منابع زیستمحیطی و صرفه
اقتصادی آ ،در بلندمدت میتواند جانشین خوبی بهرای منهابع
فسیلی در تولید انرژی الکتریسیته شود .برآینهد میهزا ،فوایهد و
معایههب اسههتفاده از انههرژی هسههتهای و لههزوم توجیهه اقتصههادی
بهکارگیری این فهن آوری مهیتوانهد در نحهوه گهذر از چهالش
استفاده غیر صلحآمیز آ ،مؤثر بوده و در نهایت در ارزیابی نهایی
از میزا ،مطلوبیت این منبع عظیم انرژی مفید باشد.
با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو میتوا ،گفهت در صهنعت
هسههتهای سیاسههتهای انههرژی هزینههههای نگهههداری ضههایعات
هستهای هزینهها ی بهاالی تکنولهوژی در ایهن صهنعت و سهایر
هزینههای هستهای به عهالوه بهازده بلندمهدت اقتصهادی ایهن
صنعت از عواملی هستند که تأثیر مثبت مصرف انرژی هستهای
را بر روی درآمد و رشد اقتصادی کهم مهیکننهد .کشهورهای در
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