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اين مقاله به بررسي اثر تغيير در حاملهاي انرژي همچون قيمت نفت ،بنزين و گازوئيل بر مصرف آن طي

دوره  1350-1390در ايران با استفاده از روش خودرگرسيونبرداري ( )VARپرداخته شد .نتايج بهدست
آمده از توابع كنش و واكنش نشان ميدهد كه مصرف نفت بنزين و گازوئيل بر اثر تغيير قيمت اين فرآورده

ابتدا بهصورت كاهشي بوده است و در مدت زمان كوتاهي افزايش خواهد يافت .نتايج حاصل از اين تحقيق

نشان ميدهد كه با تغييرات قيمت حاملهاي انرژي ،به تنهايي اثر چنداني بر مصرف اين فرآورده نخواهد
داشت .با توجه به اين شرايط پيشنهاد ميشود جهت كاهش مصرف اين حاملها در كشور از بهكارگيري

سياستهاي قيمتي (افزايش قيمت نفت ،بنزين و گازوئيل) بهعنوان تنها ابزار سياستگذاري بهشدت پرهيز شود.
همچنين نتايج حاصل از عليت گرنجري بيانگر اين موضوع بوده كه يك عليت يكسويه از سمت مصرف

حاملهاي انرژي به سمت قيمت آنها وجود دارد .همچنين نتايج عليت گرنجري اين آزمون نشان ميدهد كه
براي كاهش مصرف نفت ،بنزين و گازوئيل نميتوان تنها متكي به راهكارهاي قيمتي بود و براي كاهش در

مصرف حاملهاي انرژي بايستي به راهكارهاي غيرقيمتي ازجمله اصالح الگوي مصرفي خانوارها اقدام كرد.

كليدواژهها :هدفمند كردن يارانهها؛ حاملهاي انرژي؛ مدلهاي خودرگرسيونبرداري؛ عليت گرنجري

* دانشيار دانشكده اقتصاد ،دانشگاه تهران؛

Email: Femeli@ut.ac.ir

** دانشجوي دكتري دانشكده اقتصاد ،دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)؛ Email: Yazdan.gudarzi@ut.ac.ir
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مقدمه
دولتها بهعنوان مكمل نهاد بازار جهت دستيابي به اهداف مشخص از دخالت در اقتصاد
ناگزيرند .ميزان دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظامهاي اقتصادي و سياسي حاكم بر هر

كشور متفاوت است .در اين ميان يارانه يكي از ابزارهاي مداخله در بازار با اهدافي همچون
توزيع درآمد و غيره صورت ميگيرد .اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و طي
دهههاي اخير همواره از اين ابزار براي دستيابي به اهداف گوناگون بهره گرفته است.

حاملهاي انرژي بخش عمدهاي از يارانهها در اقتصاد ايران را به خود اختصاص داده

و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزايش بوده است .برخالف هزينههاي سنگين

پرداخت يارانهها در نظام قبلي ،اثر بخشي پرداختها به داليلي همچون تحريف قيمتها و
ايجاد اخالل در سازوكار بازار مطابق با اهداف مورد نظر آن نيست .به اين دليل هدفمندي

يارانهها همواره مورد توجه سياستگذاران بوده است .بهگونهاي كه در تمام برنامههاي توسعه
پس از انقالب (بهويژه برنامه سوم و چهارم) ضرورت اصالح آن مورد نظر قرار گرفته است.
نظر به اهميت موضوع ،اليحه هدفمندسازي يارانهها بهعنوان يكي از مهمترين محورهاي طرح

تحول اقتصادي از سوي دولت نهم مطرح و قانون آن در سال  1388ازسوي مجلس شوراي
اسالمي به تصويب رسيد .دولت بر آن است تا با پيادهسازي قانون هدفمندسازي يارانه عالوهبر
برقراري عدالت در جامعه ،مصرف يارانه انرژي را ساماندهي كند (پيرايي و شهسوار.)1389 ،

رشد سريع مصرف فرآوردههاي نفتي و بهطور كلي انرژي در كشور نياز به اتخاذ تصميمات

مناسب در زمينه استفاده از منابع انرژي را ضروري ميسازد .بدون شك ادامه روند فعلي مصرف

انرژي در آيندهاي نزديك موجب ايجاد مشكالت عديدهاي براي كشور خواهد شد .در ميان
منابع انرژي ،تهيه و فراهمسازي فرآوردههاي نفتي بهعنوان بخش مهمي از انرژي ثانويه مورد

استفاده در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور از اهميت فراواني برخوردار است .در اين بين

بنزين وگازوئيل بهعنوان سوخت مورد استفاده در بخش حملونقل كشور با توجه به اهميت

فوقالعاده اين حاملها بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند (رازيني و صبوري ديلمي.)1388 ،

طرح هدفمند كردن يارانهها مهمترين و چالشبرانگيزترين بخش از طرح تحوالت

اقتصادي است كه بيش از ساير حوزهها مورد توجه محافل كارشناسي و سياستگذاري دولت
قرار گرفته است .در اين فرايند با حذف تدريجي يارانهها از مواد سوختي ،مواد خوراكي،
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آب ،برق و ساير اقالم در ايران نوع يارانه دادن تغيير ميكند .كه بخشي از اين يارانهها

( 60درصد در سال  )1390بهصورت نقدي به مردم پرداخت ميشود و ساير درآمد اين كار
صرف كارهاي عمراني و فرهنگي ميشود .اين كار در اواخر دهه  1380به اجرا گذاشته شد
و بخش عمده آن در دهه  1390انجام شد .از هدفمندسازي يارانهها بهعنوان بزرگترين طرح
تاريخ اقتصادي ايران نام برده شده است (احمدزاده.)1392 ،

ضرورت موضوع مورد بررسي از آنجا ناشي ميشود كه نگاهي به روند پرداخت يارانه

انرژي محاسبه شده در ترازنامههاي انرژي در ايران نشان ميدهد حجم يارانههاي بخش

انرژي در سالهاي  1379-1387از حدود  12هزار ميليارد تومان به رقمي معادل  45هزار
ميليارد تومان رسيده است (ترازنامه انرژي .)1390 ،البته با توجه به مبناي محاسبه قرار گرفتن

قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي در محاسبه ميزان يارانه انرژي در ترازنامه انرژي

ميتوان گفت بخش عمدهاي از اين افزايش به رشد قيمت نفت در سالهاي  1386و 1387

بازميگردد .براين اساس هدف از نگارش اين مقاله بررسي اثرات اجراي طرح هدفمند
كردن يارانهها بر تقاضاي حاملهاي انرژي در كشور است .در اين تحقيق با استفاده از روش
خودرگرسيونبرداري به بررسي اين اثرات پرداخته خواهد شد .ساختار مقاله بدينگونه است

كه پس از مقدمه ،روند زماني يارانههاي پرداختي و ميزان مصرف حاملهاي انرژي مورد
بررسي قرار ميگيرد .در بخش سوم مروري كلي بر مطالعات پيشين صورت گرفته در اين

زمينه صورت گرفته است و در بخش چهارم مدل تجربي تحقيق ارزيابي شده است و در
نهايت نتيجهگيري و پيشنهادهاي سياستي ذكر شده است.

 .1بررسي وضعيت يارانههاي دولتي و مصرف حاملهاي انرژي
بدون شك دولت از بزرگترين مصرفكنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت
اين حاملها موجبات افزايش هزينه دولت را فراهم ميآورد .هدف دولت از اجراي قانون
هدفمندسازي يارانهها اصالح الگوي مصرف انرژي و در نهايت كاهش حجم يارانههاي

نقدي بوده است .به رغم اجراي قانون ،در سال  1390ميزان يارانهاي كه دولت پرداخت

ميكند افزايش يافته و نيز هزينههاي جاري دولت رشد يافته است .در نهايت ،نحوه توزيع
يارانه انرژي در بخشهاي مختلف به شدت نامتوازن شده است.
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نگاهي به روند پرداخت يارانه انرژي محاسبه شده در ترازنامههاي انرژي در ايران نشان

ميدهد حجم يارانههاي بخش انرژي در سالهاي  1379-1387از حدود  12هزار ميليارد تومان
به رقمي معادل  45هزار ميليارد تومان رسيده است .البته با توجه به مبناي محاسبه قرار گرفتن

قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي در محاسبه ميزان يارانه انرژي در ترازنامه انرژي ميتوان
گفت بخش عمدهاي از اين افزايش به رشد قيمت نفت در سالهاي  1386و  1387بازميگردد.

1

براساس دادههاي جدول  1و نمودار نوسانها در مورد يارانه حاملهاي انرژي نشان ميدهد زماني
كه هنوز يارانهها هدفمند نشده بود ميزان يارانه تعلق گرفته به بخشهاي مختلف اقتصاد كشور از

محل حاملهاي انرژي بسيار كمتر از يارانه هدفمند شده در سال  1390بوده است .البته بايد در نظر
داشت با استناد به آمار ارائه شده از سوي مديران دولتي هنوز بخشي از حاملهاي با قيمتهاي

ترجيحي و يارانهاي در اختيار مصرفكنندگاني مانند بخش خانگي و حملونقل قرار ميگيرد،

بنابراين ميتوان گفت اگر بخواهيم ارقام نهايي يارانه انرژي را با احتساب يارانههايي كه هنوز
هدفمند نشدهاند مورد محاسبه قرار دهيم ميتوان گفت دستاورد هدفمندسازي يارانهها در نخستين
سال اجراي اين قانون افزايش ميزان يارانهها بوده است و اين برخالف هدف قانون يعني افزايش

بهرهوري حاملهاي انرژي است (ترازنامه انرژي.)1390 ،

از سوي ديگر ،اتفاقي كه در مورد تركيب يارانه پرداختي افتاده بسيار متأثركننده است.

نگاهي به سهم بخشهاي مختلف نشان ميدهد كه طي سالهاي  1379-1387ميزان يارانه انرژي

پرداختي به بخش خانگي تنها  23تا  25درصد از كل يارانه بوده است ،به عبارتي بخش خانگي

كه بهعنوان بخش غيرمولد شناخته ميشد در شرايط پرداخت غيرهدفمند يارانه تنها در يكچهارم
كل يارانه انرژي سهيم بوده است ،اما براساس قانون بودجه سال  1390اين سهم با توجه به پرداخت

يارانه نقدي به  74درصد افزايش يافته است ،يعني حتي اگر تصور شود افزايش قيمتها توسط

دولت طي ششماهه اول هدفمندسازي حدود  50درصد از سقف هدفمندسازي را حاصل نموده
و به اين ترتيب حدود نيمي از كل يارانه انرژي هدفمند شده است ،ميتوان گفت كه سهم بخش

خانگي از نيمه اول يارانه انرژي به  2/3رسيده است (احمدزاده.)1392 ،

 .1شايان ذكر است مابهالتفاوت هزينه فرصت فروش فرآوردههاي نفتي در بازار جهاني با قيمت عرضه داخلي بهعنوان
ميزان يارانه مورد محاسبه قرار ميگيرد.
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جدول  .1مقايسه سهم بخشهاي مختلف از يارانه انرژي
سهم بخشهاي مختلف از يارانههاي انرژي
سال

خانگي

صنعت

كشاورزي

حملونقل

تجاري

عمومي

1379

25/4

24/4

7/8

33/5

3/6

5/3

1387

23/9

19/1

8/3

40/3

3/6

4/7

1390

74/1

-

-

25/9

-

-

مأخذ :ترازنامه انرژي.1390 ،

با توجه به اين روند بايد گفت كه هزينههاي اجرايي دولت با شيبي بسيار تند رو به افزايش

است ،البته بخشي از اين افزايش ناشي از بيانضباطي مالي دولت بوده است ،اما بخش ديگري از

سير تند افزايش هزينهها بهويژه در سالهاي  1389و  1390به هزينههايي بازميگردد كه دولت بابت
اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها متقبل شده است .به عبارتي سادهتر مالحظه ميشود كه در

نخستين گام اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها از يك سو يارانه پرداختي بدون آنكه اتفاق خاصي

در عرصه بهرهوري اتفاق افتاده باشد رشد يافته است و نسبت توزيع يارانههاي انرژي به جاي آنكه
به نفع بخشهاي مولد باشد به سمت استفاده مصرفي سوق يافته است و در نهايت هزينههاي جاري
دولت كه يكي از داليل كسري بودجه و رشد تورم شناخته ميشود نيز افزايش يافته است.

روند تحليل مصرف سوخت در كشور نشان ميدهد كه مصرف بنزين در سال  1390نسبت

به سال  1389به ميزان  2/3درصد كاهش داشته و به ميزان  21879 /2ميليون ليتر رسيد .اين ميزان
كاهش ناشي از اعمال طرح سهميهبندي و كاهش سهميه خودروهاي سواري و همچنين راهاندازي

سامانه هوشمند سوخت ،اجراي طرح زوج و فرد در پايتخت ،اعمال سياستهاي قيمتي سوخت
به دنبال اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و عرضه بنزين با سه نرخ يارانهاي ( 100تومان هر

ليتر) ،نيمه يارانهاي ( 400تومان هر ليتر) و آزاد ( 700تومان هر ليتر) ،اصالح الگوي مصرف در

بخش خانگي و مديريت صحيح مصرف سوخت در طرح هدفمندي يارانهها ،بهينهسازي مصرف

سوخت و توسعه جايگاههاي  CNGافزايش سهم گاز طبيعي در سبد سوخت كشور و استفاده از
گاز مايع توسط خودروهاي دوگانهسوز ،خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حملونقل

كشور و افزايش وسايل حملونقل عمومي كشور ،همكاري دستگاهها و كارگروههاي تخصصي
نفتي و اجراي دستور العملهاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كشور است .قبل از اجراي طرح
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هدفمند كردن يارانهها ،فاصله بين توليد و مصرف فرآوردههاي نفتي بهويژه بنزين بسيار بيشتر بوده
است ،اما با اجراي اين طرح ميانگين مصرف بنزين در كشور كاهشي چشمگير يافته است كه با

بهرهبرداري از طرحهاي بنزينسازي و همچنين طرحهاي توسعهاي و بهينهسازي پااليشگاهي يكي
پس از ديگري ،تراز توليد و مصرف بنزين كشور به يكديگر نزديكتر شده و بدين ترتيب توان

صادرات اين فرآورده افزايش يافته است.

با توجه به آمارهاي منتشر شده در مورد روند مصرفي گازوئيل در كشور در ساليان اخير

با كاهش مواجه بوده است بهطوريكه ميزان مصرف گازوئيل در سال  1390ميزان 33319

ميليون ليتر بوده است اين در حالي است كه ميزان مصرف در سالهاي  89و  88در سالهاي
اصالح قيمت حاملهاي انرژي به ترتيب برابر با  32672و  32789ميليون ليتر بوده است كه
نشاندهنده كاهش  2/09درصد و  2/44درصد در مصرف گازوئيل بوده است .همچنين
درمورد مصرف نفت خام و فرآوردههاي نفتي در كشور ميتوان شاهد كاهش در مصرف

نفت سفيد به ميزان  2/9درصد و  24/2درصد در سالهاي  89و  88و افزايش در مصرف نفت
گاز به ميزان  5/14درصد و  ،7/25در سالهاي  89و  88بوده است.

جدول  .2مصرف فرآوردههاي نفتي طي سالهاي 1384-1390
مصرف نفت كوره مصرف نفت گاز مصرف نفت سفيد مصرف گازوئيل مصرف بنزين

(ارقام :ميليون ليتر)

سال

(ميليون ليتر)

(ميليون ليتر)

(ميليون ليتر)

(ميليون ليتر)

(ميليون ليتر)

14589.2

28751

7498.99

34876

24265.8

1384

15660.8

31429.2

7241.29

33562

26867

1385

17350.3

32690.1

7870.69

33827

24168.7

1386

18648.8

33851.5

7126.27

33520

24496.4

1387

20479.2

34026.3

6811.19

32789

23619.4

1388

15495.3

34711.2

5311.52

32672

22365.2

1389

16250.7

36496.4

5157.75

31987

21879.2

1390

16924.9

33136.5

6716.81

33319

23951.67

ميانگين مصرف
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 .2مروري بر مطالعات انجام شده
بانك جهاني ( 1)2003وضعيت حاملهاي انرژي و افزايش قيمت آنها را در مدل داده ستانده بررسي
كرده است .در اين محاسبات شاخص قيمت توليدكننده پيشبيني شده است كه با اندكي اغماض و

براساس بيانات صورت گرفته ميتوان نشان داد كه تورم ناشي از اصالح قيمت حاملهاي انرژي به
چه ميزاني تغيير كرده است .براساس برآوردهاي انجام شده در صورتي كه قيمت حاملهاي انرژي

در سال  ٢٠٠٣به سطح قيمتهاي جهاني برسند  30/5درصد به تورم موجود اضافه ميشود .اگر

قيمتهاي داخلي در يك دوره سه سال (از سال  )٢٠٠٤به سطح قيمتهاي جهاني تعديل يابند،
در سال  2006-2007به تورم موجود 31/9 ،درصد افزوده ميشود .ميزان تورم در اين سه سال به
ترتيب  9/0 ،9/4و  9/8درصد افزايش خواهد داشت .در صورتي كه تعديل قيمتها در دوره ٥
ساله صورت گيرد و از سال  ٢٠٠٣آغاز شود مجموع تورم بهوجود آمده در پايان سال 36/9 ،٢٠٠٧

درصد است و در اين پنج سال ميزان افزايش تورم به ترتيب  7/0 ،6/3 ،5/9 ،5/9و  7/3درصد

خواهد بود .اگر افزايش قيمت در  ٥سال (از سال  )٢٠٠٣به ترتيب به ميزان  30درصد 25 ،درصد،

 20درصد 15 ،درصد و  15درصد باشد تورم در انتهاي دوره  38/4 ،٢٠٠٨درصد رشد خواهد
داشت و ميزان تورم اضافه شده در اين  5سال به ترتيب  5/9 ،6/5 ،7/2 ،8/9و  5/1درصد است.

جنسن و تار )2002( 2سياستهاي تجاري ،افزايش نرخ ارز و سياستهاي انرژي ايران

را در يك مدل تعادل عمومي بررسي كردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه اصالح اخالل
در اين سه بازار ،منافع بزرگي به همراه داشته و اين منافع درآمد مصرفكنندگان را ٥٠

درصد افزايش ميدهد ٧ .درصد اين منافع در اثر اصالحات تجاري ٧ ،درصد بهدليل اصالح

نرخ ارز و  ٣٦درصد در اثر اصالح قيمت حاملهاي انرژي به دست ميآيد .بهعالوه اتخاذ

سياستهاي مناسب هدفمند كردن يارانه كاالها ميتواند آثار منفي اصالح قيمتها را بر فقرا

كاهش دهد .در صورتي كه منافع به دست آمده بهصورت پرداختهاي مستقيم درآمدي
در اختيار همه خانوارها (نه تنها خانوارهاي فقير) قرار گيرد ،تأثير بزرگي بر افزايش درآمد

خانوارهاي فقير در مقايسه با وضع فعلي دارد و فقيرترين خانوارهاي روستايي و شهري به

ترتيب  ٢٩٠و  ١٤٠درصد بر درآمدشان افزوده ميشود.

1. Social and Economic Development, Group Middle East and North Africa Region, (2003).
2. Jensen and Tarr (2002).
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هوپ و سينگ )1995( 1تجربه افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي و برق در شش

كشور مالزي ،غنا ،زيمبابوه ،كلمبيا ،اندونزي و تركيه در دهه  ٨٠را بر بخش صنعت،

خانوارها و متغيرهاي كالن اقتصاد مطالعه كردهاند .نتايج نشان دادند كه در بيشتر كشورها

الگوي مصرف انرژي به سمت جانشيني سوخت تغيير كرده است .بهويژه در مالزي،
اندونزي و تركيه افزايش قيمتهاي داخلي حاملهاي انرژي موجب جانشيني الكتريسيته
شده است .هر چند قسمتي از اين جابه جايي به سمت برق بهدليل دسترسي آسان به عرضه
آن است .در كلمبيا افزايش قيمت الكتريسيته جانشيني گاز طبيعي را در پي داشته است.

در كل ،حركت جانشيني به سمت منابع انرژي داخلي اين كشورها است .در اندونزي

جانشيني بين نيروي كار و انرژي نيز مشاهده ميشود .از سوي ديگر با وجود افزايش
قيمت انرژي در همه كشورها ،نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از اصالحات باالتر از قبل از
اصالحات (به استثناي تركيه) بوده است.

فروند و واليج )1995( 2منافع و زيانهاي افزايش قيمت انرژي را بر خانوارهاي لهستان

بررسي كرده و نشان دادهاند كه در مجموع ،خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست

ميدهند .با فرض اينكه كشش تقاضا صفر باشد ،رفاه خانوارهاي فقير  5/9درصد كاهش

مييابد ،در صورتي كه ثروتمندترين خانوارها با  8/2درصد كاهش مواجه هستند .برحسب

نوع انرژي ،ميزان رفاه ازدسترفته خانوارها در اثر افزايش قيمت برق ،بيشتر از ساير حاملها
است .بهعالوه افزايش قيمت برق در مقايسه با ساير انرژيها بيشترين تأثير منفي بر خانوارهاي
فقير را دارد و زيان ازدسترفته آن از ساير حاملهاي انرژي بيشتر است.

اسالمي و همكاران ( )1392تأثير اصالح قيمت حاملهاي انرژي بر بخشهاي مختلف

اقتصادي با استفاده از جدول داده ـ ستانده را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه ،با استفاده

از تكنيك جدول داده ـ ستانده انرژي سال  ،1385اثرات افزايش قيمت حاملهاي انرژي در
قالب دو سناريو و در دو مرحله (اثرات مستقيم و غيرمستقيم) بر بخشهاي مختلف اقتصادي

ايران محاسبه شد .طبق محاسبات صورت گرفته ،در مورد نتايج اعمال سناريو اول (قيمت

مصوب حاملهاي انرژي در سال  )1390و افزايش قيمت در مرحله اول (اثرات مستقيم) بايد
1. Hope and Singh (1995).
2. Frend and Walich (1995).
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گفت كه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي در اين سناريو ،صنعت آجر با بيشترين درصد

افزايش قيمت محصول يعني  138درصد در رتبه اول بيشترين تأثيرپذيري ،بخش سيمان با
افزايش قيمت  86درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حملونقل ،انبار اداري و ارتباطات

با تغيير قيمتي برابر  65درصد در رتبه سوم اين معيار اثرگذاري قرار دارند .همچنين ،بيشترين
ميزان افزايش قيمت محصوالت بخشهاي مختلف در سناريو دوم (قيمت براساس پيشبيني

مؤسسه بينالمللي انرژي) به ترتيب ،مربوط به صنايع آجر ،سيمان و كاشي و سراميك با

افزايشي معادل  74/437 ،68/437و  81/199درصد قرار دارند.

عزيزي و همكاران ( )1391به تحليل آثار تورمي اصالح قيمت حاملهاي انرژي در

مبحث هدفمندي يارانهها با رويكرد مديريت اقتصاد پرداختند .در اين مقاله با مطالعه ادبيات
موضوع ،متغييرهاي اين موضوع شناسايي شد و در قالب روش پوياييشناسي سيستمي به

بررسي اثرات تورمي ناشي از حذف يارانه حاملهاي انرژي ميپردازد .نتايج اين بررسي

نشان ميدهد كه حذف يارانه حاملهاي انرژي ميتواند باعث ايجاد تورم در جامعه شود
كه با ارائه يك برنامهريزي دقيق و مديريت پويا با ديد جامع و سيستمي كه در آن براي همه

اجزا با يكديگر ارتباط قائل است ،ميتوان ابزاري براي مسئولين دولتي ايجاد كرد تا بتوانند
با بهرهگيري از اين ابزار و روش ،افق برنامهاي منظمي براي امر يارانهها در مبحث قيمتهاي

حاملهاي انرژي ايجاد كنند تا بازخوردهاي منفي و مخربي همانند تورم را به حداقل برسانند.

رازيني و صبوري ديلمي ( )1388در تحقيقي به بررسي اثرات اجراي طرح هدفمند

كردن يارانهها بر مصرف بنزين در ايران پرداختند .در تحقيق اثر تغيير قيمت بنزين بر مصرف

آن طي دوره  1350-1387در ايران با استفاده از روش خودرگرسيونبرداري مورد بررسي
قرار گرفته است .نتايج بهدست آمده از توابع كنش و واكنش نشان ميدهد كه مصرف بنزين
بر اثر تغيير قيمت اين فرآورده ابتدا بهصورت بسيار ضعيفي كاهش يافته و در مدت زمان
كوتاهي افزايش خواهد يافت .عالوهبرآن ،متغيرهاي تعداد خودرو و توليد ناخالص داخلي
بدون نفت اثر مثبتي بر مصرف بنزين در ايران خواهند داشت.

مهرگان و قرباني ( )1388به برآورد تقاضاي كوتاهمدت و بلندمدت بنزين در بخش

حملونقل براي دوره زماني  1353-1385با استفاده از روش  ARDLپرداختند .نتايج
حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه كشش قيمتي بنزين در كوتاهمدت  -0/04و در
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بلندمدت به داليلي چون تثبيت پياپي قيمت اسمي و نبود جايگزين مناسب براي آن در

بخش حملونقل بيمعني بوده است .كشش درآمدي كوتاهمدت و بلندمدت به ترتيب

 0/57و  0/89به دست آمده است.

زواره پرمه ( )1384به بررسي يارانه انرژي و آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي

بر سطوح قيمتها در ايران پرداخت .بر اين اساس با استفاده از ماتريس حسابداري
اجتماعي قيمتي ،آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي (فرآوردههاي
نفتي ،برق و گازطبيعي) بررسي شد .نتايج به دست آمده نشاندهنده آن بود كه تعديل

قيمت تمام حاملهاي انرژي به سطح قيمتهاي جهاني به ايجاد تورم  35/6درصد
منجر خواهد شد.

 .3مدل تجربي تحقيق و تحليل دادهها

 .3-1آزمون ريشه واحد و هم انباشتگي بين متغيرهاي تحقيق
در اين قسمت از تحقيق بهمنظور جلوگيري از بروز رگرسيون كاذب در مدل به بررسي
وجود ريشه واحد در متغيرهاي تحقيق پرداخته شده است .امكان وجود ريشه واحد در

متغيرهاي مدل بهوسيله روشهاي ديكي ـ فولر افزوده )ADF( 1و ريشه واحد پرون

2

آزمون ميشود .در جدول  )LOIL( 3بيانگر لگاريتم مصرف نفت )LOILP( ،لگاريتم

قيمت نفت )LGAS( ،لگاريتم مصرف بنزين )LGASP( ،لگاريتم قيمت بنزين،

( )LGAZOILلگاريتم مصرف گازوئيل و ( )LGAZOILPلگاريتم قيمت گازوئيل
است .همانطور كه در جدول  3مالحظه ميشود ،مطابق آزمونهاي ديكي ـ فولر افزوده

و فليپس پرون متغيرهاي الگو نامانا و انباشته 3از درجه واحد هستند و سطح اين متغيرها
تحت تأثير شوكهاي دائمي قرار داشته ،بهطوريكه پس از هر تغييري گرايش براي
بازگشت به سمت روند خطي مشخصي را ندارند و تمامي متغيرهاي مورد استفاده با يك

بار تفاضلگيري مانا ميشوند.

1. Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test
2. Perron
3. Integrated
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جدول  .3آزمونهاي ريشه واحد فيليپس ـ پرون و ديكي ـ فولر افزوده
آزمون فيليپس ـ پرون

آزمون ديكي ـ فولر افزوده

مقدار بحراني  5درصد آماره  PPمقدار بحراني  5درصد

آماره ADF

متغير

-2.92

-2.16

-2.92

-2.43

LOIL

-2.92

-2.23

-2.92

-1.74

LOILP

-2.92

-2.21

-2.92

-1.58

LGAS

-2.92

-2.15

-2.92

-2.06

LGASP

-2.92

-2.10

-2.92

-2.12

LGAZOIL

-2.92

-1.89

-2.92

-1.87

LGAZOILP

مأخذ :يافتههاي تحقيق براساس دادههاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور.1390 ،

نتايج حاصل از انجام آزمون ديكي فولر تعميميافته بيانگر آن است كه كليه متغيرهاي

مورد استفاده در سطح نامانا بوده و تفاضل مرتبه اول تمامي اين متغيرها در سطح  95درصد
اطمينان مانا هستند .بنابراين ميتوان از تفاضل اول متغيرها جهت برآورد با استفاده از مدل

خودرگرسيونبرداري استفاده كرد.

 .3-2آزمون رابطه بلندمدت و تحليلهاي همانباشتگي
با توجه به نامانا بودن سطوح متغيرهاي تحت بررسي در مرحله بعد بايستي هم انباشتگي ميان
سطوح متغيرها را با الهام از تئوري تقاضاي كاال مورد آزمون قرار داد .براساس تئوري انتظار

ميرودكه متغيرهاي قيمت حاملهاي انرژي و مصرف آنها و توليد ناخالص ملي يك رابطه
تعادلي بلندمدت با يكديگر داشته باشند .در صورت وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي

مذكور ،باقيماندههاي حاصل از آن كه عدم تعادل تفسير ميشوند نيز ميتوانند مصرف
حاملهاي انرژي را تحت تأثير قرار دهند .لذا در اين مرحله ،هم انباشتگي بين متغيرهاي
مذكور را با استفاده از متدلوژي يوهانسون ـ جوسيليوس آزمون ميكنيم .نتايج آزمون در
جدول  4ارائه شده است.
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جدول  .4آزمونهاي اثر و حداكثر مقدار ويژه براي برآورد تعداد بردارهاي هم انباشتگي
آزمون λmax

آزمون Trace
مقدار بحراني

آماره

فرضيه

فرضيه

مقدار بحراني

آماره

فرضيه

فرضيه

 95درصد

آزمون

مخالف

صفر

 95درصد

آزمون

مخالف

صفر

95.75

99.82

r≥1

r=0

40.07

42.38

r=1

r=0

69.81

54.43

r≥2

r≤1

33.87

25.11

r=2

r≤1

47.85

29.31

r≥3

r≤2

27.58

14.17

r=3

r≤2

29.79

15.14

r≥4

r≤3

21.13

8.64

r=4

r≤3

15.49

6.50

r≥5

r≤4

14.26

6.50

r=5

r≤4

3.84

1.12

r=6

r≤5

3.84

1.12

r=6

r≤5

مأخذ :يافتههاي تحقيق براساس دادههاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور.1390 ،

همانطور كه در جدول مذكور مالحظه ميشود آزمون يوهانسن ـ جوسيليوس وجود يك

رابطه تعادلي بلندمدت را ميان متغيرهاي مذكور مورد تأييد قرار ميدهد .براساس قضيه گرنجر،
رابطه تعادلي بلندمدت ،مستلزم وجود مكانيسم يا الگوهاي تصحيح خطا است .در واقع مكانيسمهاي

تصحيح خطا حصول به رابطه بلندمدت را تضمين ميكنند .بنابراين هريك از متغيرهاي دستگاه از

جمله مصرف حاملهاي انرژي ممكن است نسبت به عدم تعادل بازار تعديل شوند.
 .3-3تعيين وقفههاي بهينه مدل

براي تعيين وقفه بهينه در يك الگوي خودرگرسيونبرداري معموالً از آمارههاي آكائيك،

شوارتز و حنان ـ كوئين استفاده ميشود .بهمنظور بررسي تأثير شوكهاي ناشي از قيمت

حاملهاي انرژي بر مصرف سوخت در كشور از روش خودرگرسيونبرداري استفاده ميشود
براي اين منظور ابتدا تعداد وقفههاي بهينه مدل مشخص ميشود (نوفرستي .)1378 ،تعيين وقفه
بهينه بايد براساس تعداد متغيرهاي مدل و حجم نمونه صورت گيرد .در جدول  ،5وقفه بهينه

براساس معيارهاي مختلف انتخاب وقفه بهينه براي مدل انتخابي نشان داده شده است .بهدليل

اينكه استفاده از معيار شوارتز باعث از دست دادن درجه آزادي كمتري نسبت به ديگر معيارها

ميشود ،لذا در اين تحقيق ،وقفه بهينه براساس معيار شوارتز انتخاب شده است.

تأثير اصالح يارانه بر مصرف حامل انرژي در ايران :مطالعه موردي مصرف بنزين ... ،ــــــــــــــــــ81

جدول  .5تعداد وقفههاي بهينه مدل خودرگرسيونبرداري
تعداد وقفه

آماره آكائيك

آماره شوارتز

آماره حنان ـ كوئين

0

-3.399756

-3.248685

-3.339280

1

-18.47864

*-17.57222

-18.11578

2

-18.99673

-17.33495

-18.33149

3

-19.31212

-16.89498

-18.34449

4

-19.63703

-16.46453

-18.36702

5

-20.39452

-16.46668

*-18.82213

6

*-20.59331

-15.91011

-18.71854

7

-20.57151

-15.13295

-18.39435

مأخذ :يافتههاي تحقيق براساس دادههاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور.1390 ،

نتايج حاصل از جدول مشخص ميكند كه براساس آماره شوارتز تعداد وقفههاي بهينه

مدل  1وقفه است بنابراين در ادامه براي برآورد تأثير شوكهاي قيمت حاملهاي انرژي بر
مصرف سوخت از تعداد يك وقفه استفاده ميشود.

 .3-4تحليل نتايج حاصل از برآورد تجربي مدل (تحليل پوياي مدل)
مشخصه بارز روش خودرگرسيونبرداري ،استفاده از پسماندهاي تخمين زده شده در تحليل پوياي

مدل ميباشد در اين روش برخالف روش سنتي اقتصاد ،پسماندها همانند بخشهاي واقعي سيستم

عمل ميكنند .سيمز ( )1990بهمنظور تحليل مناسبتر و جامعتر اثر شوكهاي سياستي پيشبيني
نشده بر متغيرهاي كالن ،استفاده از توابع واكنش آني و تجزيه واريانس را پيشنهاد كرد .اين دو

ابزار از بيان مدل خودرگرسيونبرداري بهصورت نمايش ميانگين متحرك به دست ميآيند .توابع
واكنش آني ابزار مفيدي براي تحليل رفتار پوياي متغيرهاي مدل هنگام وقوع شوكهاي غيرقابل

پيشبيني در ديگر متغيرهاي مدل است .اين توانايي به اين دليل است كه اين توابع عكسالعمل
همه متغيرهاي موجود در سيستم را در اثر شوكي به اندازههاي مختلف در يكي از متغيرها نشان

ميدهد .بنابراين از اين ابزار ميتوان براي تجزيه و تحليل اثر شوكهاي ساختاري بر متغيرهاي
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هدف استفاده كرد .تجزيه واريانس خطاي بيشبيني ،درصد تغييرات در متغير هدف را در اثر

شوكهاي خودش و شوكهاي ديگر متغيرهاي موجود در سيستم در طي زمانهاي مختلف نشان
ميدهد (عباسينژاد و گودرزي فراهاني.)1392 ،

 .3-4-1توابع عكسالعمل ()IRF

با توجه به اينكه در هنگام محاسبه تابع عكسالعمل و تجزيه واريانس ،ترتيب قرار گرفتن متغيرها در مدل

خودرگرسيونبرداري بسيار مهم است ،بنابراين با توجه به نحوه قرار گرفتن متغيرها در قسمت قبل براي
تصريح مدل ،به ترتيب متغيرها را بهصورت قيمت حاملهاي انرژي ()POLI, PGAS, PGAZOIL

و مقادير مصرف حاملهاي انرژي ( )OIL, GAS, GAZOILبراي محاسبه تابع عكسالعمل
وارد مدل ميشود كه نتايج آن بهصورت زير است.

بر طبق نمودار  1وارد شدن يك تكانه مثبت از طريق افزايش قيمت بنزين سبب كاهش

در تقاضاي اين حامل شده اما در بلندمدت اثر اين تغيير قيمت از بين رفته و ميزان مصرف
بنزين افزايش يافته و به مقدار قبلي خود بازميگردد.

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

نمودار  .1نمودار تابع كنش و واكنش بين تغييرات قيمت بنزين و مصرف بنزين
Response of LGAS to LGASP

.20
.16
.12
.08
.04
.00
-.04
-.08
-.12
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

بر طبق نمودار  2وارد شدن يك تكانه مثبت از طريق افزايش قيمت نفت سفيد سبب

كاهش در تقاضاي اين حامل شده اما در بلندمدت اثر اين تغيير قيمت از بين نرفته و ميزان
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مصرف نفت سفيد نسبت به قبل كاهش قابل مالحظهاي داشته است كه نشاندهنده اين است

كه اين دو كاال ميتوانند جانشين هم باشند.

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
LOIL to
LOILP
Responseقيمت نفت و مصرف نفت
واكنشofبين تغييرات
كنش و
نمودار  .2نمودار تابع

.20
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.00
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10
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3
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1

در نهايت در نمودار  3به بررسي تأثير يك واحد تكانه وارد شده از ناحيه قيمت گازوئيل بر ميزان

گازوئيل مصرفي در كشور پرداخته شده است كه آثار اين شوك در نمودار زير نمايش داده شده است.
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

Response
of LGAZOIL
to LGAZOILP
گازوئيل و مصرف گازوئيل
تغييرات قيمت
واكنش بين
نمودار  .3نمودار تابع كنش و
.20
.15
.10
.05
.00
-.05

10

9

8

7

6

5
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3

2

1
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براساس نتايج حاصل از نمودار كنش و واكنش مشاهده ميشود كه براساس شوك

وارد شده ميزان مصرف اين سوخت در كوتاهمدت كاهش يافته و در بلندمدت افزايش

مييابد اما اين افزايش جزئي بوده و به ميزان مصرف قبلي خود نميرسد.
 .3-4-2تجزيه واريانس

براي بررسي سهم بيثباتي متغيرها در توجيه نوسانات خاصي بايد از تجزيه واريانس كمك گرفت و در
حالي كه تابع واكنش آني اثر شوك يك متغير درونزا را بر ديگر متغيرهاي مدل خودرگرسيونبرداري

ترسيم ميكند .تجزيه واريانس ،تغييرات در يك متغير درونزا را نسبت به شوكهاي متغيرهاي
درونزاي ديگر تفكيك ميكند ،بنابراين تجزيه واريانس اطالعاتي در رابطه با اهميت نسبي هر يك از
شوكهاي تصادفي براي تحت تأثير قرار دادن متغيرهاي مدل آماده ميكند ،به عبارت ديگر جهت
بررسي سهم بيثباتي متغيرها در توجيه نوسانات يك متغير خاص ،از تجزيه واريانس استفاده ميشود.
جدول  .6نتايج حاصل از تجزيه واريانس تغييرات در قيمت بنزين ،گازوئيل و نفت
و تأثير آن بر نوسانات مصرف بنزين
لگاريتم

لگاريتم

لگاريتم

مصرف

قيمت

مصرف

گازوئيل

گازوئيل

نفت

0.000

0.000

0.000

0.307

0.025

2.272

0.093

4.418

87.64

5.756

83.54
80.52

لگاريتم

لگاريتم

لگاريتم

قيمت

مصرف

بنزين

بنزين

0.000

100.0
93.49

دوره

انحراف

زماني

معيار

1

0.052

0.000

2

0.059

3.246

0.656

3

0.074

7.011

0.589

0.244

4

0.077

9.945

0.440

0.223

0.093

5

0.086

11.95

0.356

0.493

0.081

6.587

6

0.089

13.49

0.315

0.974

0.073

7.097

78.04

7

0.096

14.69

0.296

1.528

0.068

7.431

75.97

8

0.099

15.69

0.290

2.091

0.065

7.625

74.23

9

0.104

16.48

0.289

2.608

0.063

7.734

72.81

10

0.107

17.15

0.292

3.069

0.062

7.777

71.63

قيمت نفت
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بر طبق تجزيه واريانس خطاي پيشبيني ميتوان بررسي كرد كه تغييرات يك

دنباله تا چه حد متأثر از اجزاي اخالل خود دنباله بوده است و تا چه حدي از اجزاي

اخالل ساير متغيرها درون سيستم تأثير پذيرفته است .اگر جزء اخالل متغيري هيچ

بخشي از واريانس خطاي پيشبيني متغير مورد نظر را كه در اينجا مصرف بنزين است،

در تمام طول دوره پيشبيني توضيح ندهد ميتوان نتيجه گرفت كه دنباله مصرف

بنزين برونزاست.

براساس نتايج تجزيه واريانس مشاهده ميشود كه در كوتاهمدت حدود سه دوره ميزان

 87درصد از تغييرات در ميزان مصرف بنزين توسط خود متغير توضيح داده شده و سهم
قيمت بنزين  4/14بوده ،سهم گازوئيل و قيمت گازوئيل  7/01و  0/58بوده و سهم قيمت
نفت و مصرف نفت ميزان  0/09و  0/24است كه بيانگر برونزايي ضعيف اين متغير ميباشد

همچنين در بلندمدت بعد از ده دوره قدرت توضيحدهندگي تغييرات مصرف بنزين توسط
اين متغير  71درصد بوده و سهم متغيرهاي گازوئيل ،قيمت گازوئيل ،نفت و قيمت نفت به

ترتيب  3/06 ،0/3 ،17/15و  0/06است كه بيانگر برونزايي اين متغير و جانشيني بين بنزين
و گازوئيل است.

با استفاده از آزمون عليت گرنجري ميتوان نوع و جهت رابطه ميان قيمت حاملهاي

انرژي و مصرف آنها را بررسي كرد .نتايج حاصل از اين آزمون نشان ميدهد كه رابطه
يكطرفه ميان مصرف حاملهاي و قيمت آنها وجود دارد يعني افزايش در مصرف اين

حاملها سبب باال رفتن قيمت آنها ميشود.

جدول  .7بررسي رابطه عليت گرنجري ميان مصرف حاملهاي انرژي و قيمت آنها
سطح

فرضيه صفر

حجم نمونه

آماره F

مصرف حاملهاي انرژي عليت گرنجري قيمت حاملها نيست.

37

10.79

0.0002

قيمت حاملها عليت گرنجري مصرف حاملهاي انرژي نيست.

37

3.44

0.073
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توجه به نتايج اين آزمون جهت سياستگذاريهاي اقتصادي بسيار با اهميت است زيرا
نتايج اين آزمون نشان ميدهد كه براي كاهش مصرف بنزين ،نفت و گازوئيل نميتوان به
راهكارهاي قيمتي اتكا كرد و براي كاهش در مصرف حاملهاي انرژي بايستي به راهكارهاي
غيرقيمتي مانند اطالح الگوي مصرفي خانوارها اقدام كرد ،براساس نتايج جدول فوق مقدار
 Probبراي فرضيه اول كه بيان ميكند مصرف حاملهاي انرژي عليت گرنجري قيمتهاي
حاملهاي سوخت نميباشد رد شده و بيانگر عليت يك طرفهاي مصرفهاي سوخت به
قيمت حاملهاي سوخت است اما فرضيه دوم مبنيبر اينكه قيمت حاملهاي سوخت عليت
گرنجري براي مصرف حاملهاي سوخت نيست ،رد نشده است.

 .4جمعبندي و نتيجهگيري
در اين مقاله به بررسي تأثير اصالح قيمتهاي حامل انرژي بر ميزان مصرف سوختهاي
بنزين ،نفت و گازوئيل در كشور در دوره زماني  1350تا  1390پرداخته شد .براي اين منظور
از روشهاي خودرگرسيونبرداري و تحليل عليت گرنجري بهمنظور تأثير شوكهاي قيمتي
بر ميزان مصرف سوخت استفاده شد.
نتايج حاصل از نمودارهاي كنش و واكنش بيانكننده اين موضوع بود كه با وارد شدن
شوكهاي قيمتي بر حاملهاي سوخت ميزان مصرف اين حاملها در كوتاهمدت كاهش
مييابد اما اين روند كاهشي موقتي است و در بلندمدت به روند قبلي خود برميگردد و
بهمنظور كسب نتايج بهتر براي كاهش در مصرف سوخت نيازمند راهكارهاي غيرقيمتي در
كنار روشهاي قيمتي از طرق اصالح الگوهاي مصرف است.
براساس نتايج تحليل عليت گرنجري بين قيمت حاملهاي سوخت و ميزان مصرف
حاملهاي سوخت مشخص شد كه عليت يك طرفهاي از سمت مصرف حاملهاي سوخت
بر قيمت حاملهاي سوخت بوده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط ،رابطه
بسيار ضعيفي ميان قيمت حقيقي و مصرف حاملهاي انرژي وجود دارد و تغييرات قيمت
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حاملهاي انرژي به تنهايي اثر چنداني بر مصرف اين فرآورده نخواهد داشت .با توجه به
اين شرايط پيشنهاد ميشود جهت كاهش مصرف اين حاملها در كشور از بهكارگيري
سياستهاي قيمتي بهعنوان تنها ابزار سياستگذاري بهشدت پرهيز شود.
بنابراين براساس نتايج تحقيق پيشنهاد ميشود كه توجه به مسائل برنامهريزيهاي
يارانههاي قيمتي از جمله مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گرفته و همچنين
ميبايست قيمت جهاني آنها نيز در نظر گرفته شود و اصالحات الزم متناسب با شرايط حال
و آينده در نظر گرفته شود.
اصالح ساختار صنايع و توليد از ديگر مسائل حائز اهميت است .با تغيير نظام
قيمتگذاري حاملهاي انرژي بسياري از صنايع توليدي و كشاورزي كشور نيازمند اصالح
ساختار توليد چه به لحاظ صرف انرژي و چه به لحاظ محصوالتي كه از جنبه مصرف انرژي
توليد ميكنند ،هستند كه ميبايست مورد حمايت دولت قرار گيرند.
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