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چکیده
بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهمترین سیاستهای مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود
مسئلهای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد .اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در
مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی میشود .این مطالعه
به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حملونقل جادهای ایران با استفاده از اطالعات
استانهای کشور از  1333تا  1333را هدف قرار داده است .ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته
و مدل مورد استفاده بهرهگیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است .نتایج نشان
میدهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفتگاز به ترتیب 6 ،و  2درصد بوده
است .به عبارتی  6و  2درصد از صرفهجوییهای بالقوه ،دوباره مصرف شده و  39و  33درصد مابقی ذخیره شده
است .این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاستهای غیرقیمتی
در کنار سیاستهای قیمتی داللت دارد.
کلیدواژهها :اثرات بازگشتی مستقیم ،بهبود کارایی مصرف سوخت ،حملونقل جادهای ،استانهای ایران.
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 .1مقدمه
بخش حملونقل با ارائهی خدمات متعدد از جمله جابجایی مواد اولیه و انرژی ،انتقال کاالی نیمهساخته
و نهایی به بازارهای مصرف و جابهجایی مسافر و بار ،نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکند .روشهای
مختلف حملونقل در هر کشوری با توجه به شرایط جغرافیایی و برنامهریزی اقتصادی به گونه متفاوتی،
توسعه یافته است؛ اما بدون تردید ،بخش حملونقل جادهای در همهی کشورها روند روبه رشد باالیی
داشته و سهم آن در اقتصاد افزایش یافته است (فطرس و همکاران.)14 :9111 ،
نکته مهم بخش حملونقل تقاضای انرژی است .تقاضای انرژی در این بخش ،اصطالحاً تقاضای
مشتقه 9نامیده میشود که به دلیل تقاضا برای حملونقل میباشد .بخش بزرگی از این تقاضای انرژی
را فرآوردههای نفتی برآورده میکنند و از اینرو این بخش وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد (مزرعتی،
 .)43 :9137با تأمل در بخشهای مختلف اقتصاد ایران (و جهان) بهوضوح مشاهده میشود که بخش
حملونقل جادهای عمدهترین مصرفکننده فرآوردههای نفتی به ویژه بنزین و نفتگاز است .با وجود
تالشهای صورتگرفته در راستای جایگزینی بنزین با سایر فرآوردههای مهم نفتی مثل ،CNG
همچنان سهم بنزین و نفتگاز در مصارف سوخت بخش حملونقل باالست و انتظار بر این است که
سهم این دو فرآورده مهم نفتی در آینده نیز باال باقی بماند .1از اینرو ضروری است تا راهکارهایی
جدی برای ارتقای کارایی مصـرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیتهای مختلف (بهخصوص
حملونقل جادهای) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود .همچنین با توجه به ارتباط مستقیمی
که بین مصرف انرژی و انتشار آالیندهها وجود دارد ،انتظار میرود با بهبود تکنولوژی ،انتشار آالیندهها
کاهش یابد (خوشکالم911 :9111 ،؛ اسماعیلنیا و اختیارینیکجه.)931 :9119 ،
از آنجایی که افزایش کارایی سوخت ،یکی از جنبههای بهبود تکنولوژی میباشد ،لذا همواره اعتقاد
بر این بوده است که بهبود کارایی سوخت ،تأثیر یکبهیک بر کاهش مصرف دارد ،اما مطالعات نشان
میدهد که این اعتقاد درست نیست ،بلکه بهبود کارایی سوخت سبب میشود که متوسط هزینهی
پرداختی برای سوخت به ازای پیمایش مشخص ،کاهش یابد .این در جای خود ممکن است
مصرفکنندگان را به مصرف بیشتر سوخت از طریق پیمایش بیشتر خودرو تشویق کند؛ به عبارت
دیگر ،میتواند منجر به افزایش میزان مصرف سوخت شود (اسماعیلنیا و اختیارینیکجه.)937 :9119 ،
بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و نفتگاز با دغدغهای به نام اثرات بازگشتی 1یا اثرات
معکوس 4همراه است ،این اثرات زمانی رخ میدهد که بهبود کارایی مصرف انرژی ،تقاضا را برای انرژی
1. Derived Demand
 .1طبق آمار منتشره در سال ( 9119ترازنامه انرژی  ،)9119بالغ بر  11درصد بنزین و  61درصد نفتگاز مصرفی ایران در بخش حملونقل بودهاست.
این ارقام در سال  9131بهترتیب برابر با  11/91و  67/73درصد بودهاست که بیانگر آن است که روند مصرف بنزین و نفتگاز در بخش حملونقل
طی دوره  9131-9119تغییر چندانی نداشتهاست.
3. Rebound Effect
4. Backfire Effect
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(مستقیم و غیرمستقیم) در بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی افزایش دهد .اثر بازگشتی ،معموالً در
رابطه با برخی اشکال مصرف انرژی ،همچون استفاده از سوخت یا برق تعریفشده و ناشی از عکسالعمل
و رفتاری است که نسبت به بهبود کارایی انرژی انجام میگیرد .این اثر هنگامی رخ میدهد که بهبود
تکنولوژی ،منجر به افزایش کارایی انرژی برخی تجهیزات شود .این افزایش کارایی یک اثر جانبی دارد
و آن ارزانتر شدن خدمات انرژی است ،یعنی قیمت واقعی خدمات انرژی کاهش مییابد و همان خدمت
حاصل از مصرف انرژی را اکنون میتوان با صرف پول کمتری به دست آورد .با فرض نزولی بودن
منحنی تقاضا برای خدمت (با توجه به رابطهی معکوس بین تقاضا و قیمت) ،مقدار تقاضای خدمت
افزایش مییابد و بخشی از انرژی که انتظار میرفت ذخیره شود ،به مصرف میرسد؛ بنابراین ،ذخیرهی
انرژی پیشبینیشدهی ناشی از بهبود تکنولوژی (توانایی بالقوهی ذخیرهی انرژی که توسط مهندس
فنی پیشبینی میشود) ،از طریق افزایش تقاضای خدمات انرژی تا حدودی کاهش مییابد (گرینینگ
و همکاران .)111 :1222 ،9اهمیت بالقوهی بررسی اثرات بازگشتی در سطح کالن از آنجا نشأت میگیرد
که وجود این اثر تا حدودی منافع حاصل از بهبود کارایی را کاهش داده و چهبسا اثربخشی چنین
سیاستهایی را تحت شعاع قرار دهد.
در این مطالعه اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حملونقل
جادهای ایران ،با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته و با بهرهگیری از دادههای استانی محاسبه
میشود .ساختار مقاله جهت نیل به اهداف آن به این ترتیب است که در بخش دوم به تبیین ادبیات
مربوط به اثرات بازگشتی و مروری کوتاه به برخی مطالعات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته،
در بخش سوم مبانی نظری مدل ارائه و در بخش چهارم چارچوب روش گشتاورهای تعمیمیافته و
متغیرها و مدلهای مورد بررسی در این مطالعه معرفی خواهد شد .در بخش پنجم نتایج و یافتههای
اجرای مدل آورده و در پایان نیز نتیجهگیری و توصیههای سیاستی تبیین خواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینهها
 .1-2تعریف و ماهیت اثرات بازگشتی

اثرات بازگشتی را میتوان به عنوان درصدی از ذخیرهی بالقوهی انرژی ناشی از بهبود کارایی انرژی
تعریف کرد که منعکسکنندهی اختالف میان صرفهجویی بالقوه و بالفعل در مصرف انرژی است .نظریات
اقتصادی متعددی وجود اثرات بازگشتی را تأیید کردهاند ولی در مورد میزان عددی این اثر همچون سایر
مشاهدات تجربی در اقتصاد ،اختالف نظرهای بسیاری وجود دارد .طبق مطالعات انجام شده ،میتوان
اندازهی اثرات بازگشتی را به صورت زیر بیان کرد:
1. Greening and et al.
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PES

بهطوریکه  ،9AESمقدار ذخایر واقعی انرژی و  ،1PESمقدار ذخایر بالقوهی انرژی را نشان میدهد.
معموالً اندازهی اثرات بازگشتی به صورت درصد بیان میگردد .بر طبق رابطهی ( )9چهار احتمال در
مورد اندازهی اثرات بازگشتی وجود دارد:
 .9اگر  R=0باشد ،آنگاه  AES=PESمیباشد .در این صورت تمامی ذخایر بالقوهی انرژی حفظ
میشود.
 .1اگر  R<0آنگاه  AES>PESمیباشد .این حالت به مفهوم وجود تأثیر مثبت و فزایندهی
سیاستهای اتخاذ شده بر بهبود کارایی انرژی و کاهش مصرف میباشد .مقدار ذخیره شده واقعی
انرژی ،مثبت و بیشتر از مقدار ذخیره شده مورد انتظار و بالقوهی انرژی ناشی از اعمال سیاست
و یا تغییر تکنولوژی است که در دنیای واقعی این حالت بهندرت اتفاق میافتد یا ممکن است
اتفاق نیفتد.
 .1اگر  0<R<1باشد آنگاه  AES<PESاست .اندازهی اثرات بازگشتی ،مثبت و مقدار ذخایر واقعی
انرژی ،کمتر از مقدار ذخایر بالقوهی انرژی میباشد؛ یعنی تنها بخشی از هدف مورد انتظار،
محقق شده است .بهعبارت دیگر در این حالت ،کاهش نهایی در تقاضای انرژی (به دنبال بهبود
کارایی مصرف انرژی) کمتر از میزان کاهش انتظاری اولیه بوده و حالت رایج در نتایج مطالعات
است و احتمال اینکه این مورد در دنیای واقعی رخ دهد ،زیاد است.
 .4اگر  R>1آنگاه  AES<0است .این امر داللت بر این دارد که ذخایر واقعی انرژی منفی میباشد.
در این حالت تمام ذخایر بالقوهی انرژی از دست میرود و افزایش کارایی نهتنها سبب کاهش
مصرف انرژی و انتشار آالیندهها نمیشود ،بلکه آنها را نیز افزایش میدهد .در این حالت سیاست
افزایش کارایی نتیجهی عکس میدهد و سبب دور شدن از هدف میشود .این حالت از اثر
بازگشتی عموماً به اثر معکوس یا پارادوکس جونز 1یاد میشود (هرناندز و پیفار.)997 :1221 ،4
تحلیل اثرات بازگشتی بسیار پیچیده و چالشانگیز است ،چراکه این اثرات بهگونهای اغلب روابط
حاکم بر اقتصاد ،شامل عکسالعملهای ساده تقاضا نسبت به تغییرات قیمت و درآمد و جنبههای
پویای فرایند تعدیل را تحت تأثیر قرار میدهد .وجود اثرات بازگشتی باعث کاهش یافتن عواید حاصل
از بهبود کارایی انرژی میشود .این ادعا که بهبود کارایی انرژی منجر به کاهش مصرف ملی انرژی

1. Actual Energy Savings
2. Potential Energy Saving
3. Jevons paradox
4. Hernandez and Pifarre
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میشود ،برای اولین بار توسط بروکس )9173( 9و خازوم )9132( 1مطرح شده است .بهبود کارایی
انرژی ،هزینهی نهایی انرژی را کاهش داده و منجر به افزایش تقاضا میشود .ازاینرو کاهش در
تقاضای انرژی ،کمتر از میزان مورد انتظار خواهد بود .بروکس ،معتقد است بهبود کارایی انرژی منجر
به رشد اقتصادی میشود که بهنوبهی خود افزایش در تقاضای انرژی را نتیجه میدهد .نمودار ()9
روابط بین عناصر ایجاد کننده اثرات بازگشتی را به صورت مبانی نظری سطحبندی شده شفافسازی
و ارائه نموده است.
پیشرفت و بهبود تکنولوژی

بهبود کارایی در مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی

کاهش قیمت خدمات انرژی
اثر جانشینی

اثر درآمدی
افزایش درآمد واقعی
مصرفکنندگان

افزایش قدرت رقابتی انتخاب انرژی نسبت به
سایر نهاده های تولید

افزایش مصرف انرژی

کاهش ذخیرهی واقعی انرژی

افزایش ذخیرهی بالقوه انرژی

تفاضل بین این دو= اثرات بازگشتی مستقیم
نمودار  :1چارچوب مفهومی از روند اثرات بازگشتی مستقیم
منبع :یافتههای پژوهش

 .2-2مروری بر مطالعات تجربی انجامشده

اولین مطالعه تجربی در حوزه اثرات بازگشتی در سال  9132توسط خازوم انجام شد .مطالعهی خازوم در
مورد نتایج برنامههای ذخیـره انرژی در مناطق مسکونی آمریکا بود که در آن اثر بازگشت به میزان
 72-12درصد برآورد شد .سپس این ایده بهطور گسترده توسط محققان انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
1. Brookes
2. Khazzoom
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برخی معتقد بودند که بزرگی اثرات بازگشتی به قدری ناچیز است که میتوان با اطمینان از آن صرفنظر
کرد .برخی دیگر عقیده داشتند که بهبود تکنولوژی نه تنها نمیتواند منجر به کاهش مصرف انرژی
شود ،بلکه آن را افزایش میدهد (بروکس.)129 :9112 ،
ویتون ،)9131( 9از دادههای مقطعی  16کشور  1OECDبرای سال ( 9171پیش از اولین بحران
نفتی) استفاده و سه معادله را با استفاده از روش  1OLSبرآورد کرد .فرم تبعی به کار گرفتهشده در
معادالت ،لگاریتمی مضاعف میباشد .در برآورد وی کشش مسافت پیموده شده نسبت به کارآیی سوخت،
برابر با  -2/21است ،یعنی میزان اثرات بازگشتی  1درصد میباشد.
بلیر 4و همکاران ( )9134از دادههای سری زمانی ماهانه فلوریدا در طول دورهی 9143-9171
استفاده کردهاند .به دلیل شوک نفتی  ،9171همانند بسیاری از مطالعاتی که در دهههای  9172و اوایل
 9132انجام گرفته ،دادههای واقعی موجود در این تحقیق از جمله دادههای موجود در زمینهی قیمتهای
واقعی سوخت ،با نوساناتی روبهرو بوده است .آنها بهدلیل کمبود داده موفق به برآورد میزان اثرات
بازگشتی نشدهاند ،اما فقط برای سال  9172میزان اثرات بازگشتی را  16-42درصد تخمین زدهاند.
سورل 6و همکارانش ( ،)1221در مطالعهای برای برآورد اثر بازگشتی مستقیم ،به ارائه یک نمای
کلی از مسائل نظری و روششناختی مربوط به اثرات بازگشتی پرداختند .مدل مورد بررسی در این
مطالعه بر اساس دادههای ترکیبی و روشهای اقتصادسنجی در بخش خدمات انرژی خانگی و در
کشورهای  OECDمیباشد .اثر بازگشتی در این مطالعه به صورت کشش قیمتی و کمتر از  12درصد
برآورد شده است.
وانگ 1و همکاران ( ،)1291در مطالعهای به برآورد اثر بازگشتی مستقیم برای حملونقل مسافربری
هنگکنگ با استفاده از سیستم معادالت همزمان و معادالت بهظاهر نامرتبط پرداختند .نتایج حاصل از
تخمین نشان داد که اندازه اثر بازگشتی در طی سالهای  1221-9111و  1221-1221به ترتیب  46و
 16درصد برآورد بوده و این نشاندهنده یک روند کاهشی در اثرات بازگشتی مستقیم برای حملونقل
مسافربری هنگکنگ است.
جاشوا لین ،)1291( 7در مطالعهای تحت عنوان "اثرات بازگشتی برای وسایل نقلیهی مسافربری" به
بررسی اثـرات بازگشتی در آمــریکا پـرداخته و برای این منظور از  1فرض اسـاسی استفاده کردند.9 :
سوخت خودروها با ویژگیهای وسایل نقلیه همبستگی ندارد .1 .سوخت خودروها با ویژگیهای
مخصوص هر خانوار همبستگی ندارد .1 .اثر قیمت بنزین در میزان مسافت طی شده هر خودرو با اثر
1. Wheaton
2. Organization for Economic Co-operation and Development
3. Ordinary Least Squares
4. Blair
5. Sorrell
6. Wang
7. Joshua Linn
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سوخت رابطهی معکوسی دارد .با اعمال این فرضیات اثر بازگشتی به اندازهی  2/4-2/1درصد برآورد
شد.
9
زانگ و همکاران ( )1296در مطالعهای به بررسی و برآورد اثرات بازگشتی مستقیم انرژی برای
حملونقل جادهای با استفاده از رگرسیون چندک پانل دیتا و برای  12استان چین در دورهی زمانی
 1221-1291پرداختهاند .نتایج تجربی این مطالعه نشان میدهد که اثرات بازگشتی مستقیم در کوتاه و
بلندمدت به ترتیب  16/61و  11/61درصد میباشد .بهعالوه این اثرات برای حملونقل جادهای در چین
شرقی و مرکزی با افزایش پیمایش خودروها تمایل به کاهش ،افزایش و سپس کاهش دارد ،در عوض
در چین غربی کاهش و سپس افزایش داشته است.
برخی از مطالعات به بررسی تأثیرات بهبود کارآیی بر اقتصاد در چارچوب مدلهای تعادل عمومی
محاسبهپذیر )CGE( 1پرداختهاند .سمبوجا )9114( 1و هانلی )1221( 4اثرات بازگشتی را با استفاده از
یک مدل  CGEبه صورت سیستمی برآورد کردهاند .آنها در مقاالت خود در هر دو سناریو اثرات بازگشتی
ناشی از بهبود کارآیی در استفاده از انرژی در بخشهای تولیدی و بهبود کارآیی در استفاده از انرژی در
بخش مصارف نهایی ،بیش از  922درصد تخمین زدهاند .همچنین در سالهای اخیر نیز ،مطالعاتی
همچون؛ لی و لین ،)1296( 6وانگ 1و همکاران ( )1291صورت گرفته که به بررسی و محاسبه اثرات
بازگشتی از طریق مدلهای تعادل عمومی پرداختهاند.
در داخل کشور تعداد اندکی مطالعه وجود دارد که به بحث بهبود کارآیی انرژی و اثرات بازگشتی
ناشی از آن پرداختهاند.
منظور و همکاران ( ،)9131در مطالعهای به بررسی اثرات بازگشتی مربوط به انرژی الکتریسیته با
استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر پرداختند .بر اساس نتایج این مطالعه بهبود کارآیی در
مصارف برق بهطور متوسط  94/1درصد اثرات بازگشتی به همراه دارد .میزان این اثر در بخشهای
مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد .در این میان بخش نفتوگاز با باالترین میزان اثرات بازگشتی
مواجه شده است.
شرزهای و ابراهیمزادگان ( ،)9112به برآورد اثر بازگشت افزایش کارآیی انرژی در ارتباط با مصرف
خانوارها و انتشار دیاکسیدکربن در ایران و با استفاده از شبیهسازی افزایش کارآیی انرژی و تابع تقاضای
تقریباً ایدهآل پرداختند .اثر بازگشتی نیز تقریباً  13درصد برآورد شده است که بیانگر کاهش بسیار جزئی
مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن به دنبال افزایش کارآیی انرژی است.
1. Zhang and et al.
2. Computable General Equilibrium
3. Semboja
4. Hanley
5. Li & Lin
6. Wang
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اسماعیلنیا و اختیارینیکجه ( )9119نیز به بررسی میزان اثرات بازگشتی بهبود راندمان خودروها بر
مصرف سوخت از طریق برآورد کشش قیمتی پرداختهاند که برای این منظور از تابعی به فرم تبعی
لگاریتمی مضاعف برای سالهای  9133-9166استفاده کردهاند .نتایج برآورد نشان میدهد که اثرات
بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران حدود  1درصد ارزیابی شده است.
خوشکالم خسروشاهی ( ،) 9111به بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین و
گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حملونقل با رویکرد مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه پرداخته است.
نتایج نشان میدهد ،به دنبال بهبود  92درصدی در کارآیی مصرف بنزین و گازوئیل ،اثرات بازگشتی در
رشته فعالیتهای مختلف وجود خواهد داشت .به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت
حملونقل جادهای به ترتیب  17/46و  16/19درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل میآید.
خوشکالم خسروشاهی در مطالعهی دیگری در سال  9114به بررسی اثرات بازگشتی مربوط به
بخشهای اقتصادی و خانوارها در نتیجه ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل با همان مدل تعادل عمومی
پرداخته است .نتایج نشان میدهد که تحت سه سناریو ،ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل ،باعث ایجاد اثرات
بازگشتی در بخشهای مختلف و خانوارها میشود.
مرور مطالعات تجربی انجام شده در حوزه اثرات بازگشتی نشان میدهد که این اثر با توجه به زمان
و مکان و اثر متغیرهای متفاوت محیطی میتواند بزرگ یا کوچک باشد ،اما به هر حال وجود این اثر
شناسایی شده و به اثبات رسیده است .همچنین مطالعات نشان میدهند اثرات بازگشتی مقادیر
قابلتوجهی را شامل میگردند که گاه میتوانند حتی کل اثر سیاست بهبود تکنولوژی را در خصوص
کاهش مصرف سوخت جبران نمایند.
عالوه بر این ،تنوع محاسبه و استخراج اعداد متفاوت در این حوزه قابلیت اعتماد به این طیف را
کاهش میدهد .یکی از راههای علمی برای ایجاد ظرفیت کالیبره کردن این اثر توسط سیاستگذاران
این است که دامنه انتشار مطالعات تجربی در این حوزه گسترش یافته و روشهای مختلفی برای
محاسبه این اثر بکار گرفته و نتایج منتشر شوند .لذا در مطالعه حاضر تالش شده است میزان اثرات
بازگشتی با توجه به کشش قیمتی تقاضا و سایر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای سوخت در بخش حملونقل
جادهای استان های ایران محاسبه شود .از سوی دیگر ،برتری این مطالعه نسبت به سایر مطالعات،
استفاده از تخمینزنندهی گشتاورهای تعمیمیافته به دلیل کارایی باالی این تخمینزن در بررسی پویایی
تغییرات ،رفع اریبی و خودهمبستگی سریالی بین متغیرها نسبت به سایر تخمینزنها میباشد.
 .3مبانی نظری مدل
بهطور کلی اثر بازگشتی مستقیم ،به وسیلهی کشش تقاضا برای انرژی یا کار مفید تخمین زده میشود.
با این حال ،به دلیل محدودیت دادهها یا به دلیل نوسان محدود در متغیر مستقل (کارایی انرژی) که
منجر به واریانس باالی پارامترهای تخمین میشود ،تعداد نسبتاً کمی از مطالعات انجام شده ،روش

سال ششم -شماره  -21بهار 1336

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

157

محاسبه اثر بازگشتی از کانال کششها را دنبال کردهاند .در این قسمت به بیان اثرات بازگشتی مستقیم
از طریق کششهای نام برده شده پرداخته میشود:
 .1-3اثرات بازگشتی به عنوان کشش قیمتی تقاضا برای کارایی انرژی
𝑆

کارایی انرژی )𝜀( در یک سیستم بهصورت 𝐸 =  εتعریف میشود به طوری که  Eنهاده انرژی
موردنیاز برای یک واحد محصـول از کار مفید ) (sاست .هزینه انرژی کار مفید )  (PSبه صورت
𝑃

𝐸𝜀 = 𝑆𝑃 تعریف میشود که  PEقیمت انرژی است .وضعیتی را در نظر بگیرید که کارایی انرژی در
یک سیستم بهبود یابد ) ،(∆ε > 0دراینصورت هزینه انرژی در هر واحد کار مفید کاهش مییابد
) (∆PS < 0و ازاینرو کل هزینهها نیز کاهش خواهد یافت .در این حال مصرفکنندگان کار مفید
بیشتری را تقاضا میکنند ) .(∆S > 0کار مفید بیشتر ،تقاضای انرژی بیشتری را نیز میطلبد .لذا در
ابتدا میتوان گفت که تغییر در کارایی انرژی منجر به تغییر در تقاضای کارمفید خواهد شد که توسط
∂S ε

کشش کارایی تقاضا برای کار مفید اندازهگیری میشود ()ηε (S) = ∂ε S؛ و تغییر در کارایی انرژی،
منجر به تغییر در میزان تقاضای انرژی نیز خواهد شد؛ که توسط کشش کارایی تقاضا برای انرژی
اندازهگیری میشود (
S

∂E ε

∂ε E

= ).)ηε (E

با جایگزینی  E = εدر رابطهی فوق بجای ) ηε (Eو با مشتقگیری جزئی میتوان تعریف ( )9را
ارائه کرد:
تعریف (:)9

ηε (E) = ηε (S) − 1

کشش کارایی تقاضا برای کار مفید ) ηε (Sمعموالً بهصورت یک اندازهی مستقیم از اثرات بازگشتی
بهدست میآید (برخوت 9و همکاران .)417 :1222 ،صرفهجویی واقعی در مصرف انرژی تنها زمانی با
صرفهجویی پیشبینیشده از محاسبات برابر است که این کشش مساوی صفر باشد).(ηε (S) = 0
تحت این شرایط ،کشش کارایی تقاضا برای انرژی ) ηε (Eمساوی با ( )-9است .اثر بازگشتی مثبت
داللت بر این دارد که  ηε (S) > 0و  .|ηε (E)| < 1برای مثال اثر بازگشتی مثبت برای مسافرت
با خودرو به این معناست که بهبود در کارایی سوخت وسایل نقلیه ،تقاضا برای میزان پیمایش وسایل
نقلیه را افزایش خواهد داد .درنتیـجه صرفهجـویی در مصـرف انرژی کمـتر از مقدار پـیشبینیشـدهی
محـاسبـات است ،در این صـورت ،اگـر تقاضـا برای خـدمات انـرژی نسبتاً کـمکشـش باشــــد
) (0 < ηε (S) < 1بهبود در کارایی انرژی ،تقاضای انرژی را کاهش میدهد ).(0 > ηε (S) > −1
اما اگر تقاضا برای خدمات انرژی باکشش باشد  ،ηε (S) > 1آنگاه بهبود در کارایی انرژی ،مصرف

1. Berkhout
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انرژی را افزایش خواهد داد .این دو نتیجهگیری تا حدی خالف نتیجهی بهاصطالح "اثرات معکوس"
در ادبیات نظری میباشد (ساندرز.)911 :9111 ،9
 .2-3اثرات بازگشتی به عنوان کشش قیمتی تقاضا برای کار مفید
P

ازآنجاییکه  ،PS = εEکارایی انرژی ) (εزمانی افزایش (کاهش) مییابد که قیمت انرژی  PEثابت
باشد .همین اثر برای هزینه انرژی کار مفید  PSصدق میکند ،یعنی زمانیکه کارایی انرژی ثابت است،
قیمتهای انرژی کاهش (افزایش) مییابند .با فرض ثابت بودن سایر شرایط فوق ،هزینهی کل تحت
تأثیر قرارگرفته و ازاینرو تقاضا برای کار مفید ) (Sمتقارن میشود .اگر سایر نهادهها ثابت بمانند،
میتوان بیان کرد ،تقاضا برای کار مفید منحصراً بهعنوان تابعی از قیمتهای انرژی و کارایی انرژی
P

P

برقرار است S = s( εE) :تقاضا برای انرژی هم بهصورت  E = s ( εE)⁄εمیباشد .با فرض اینکه
قیمتهای انرژی برونزا هستند (یعنی  PEبه  εبستگی ندارد) ،تعریف ( )1بهدست میآید:
تعریف (:)1

ηε (E) = −ηPS (S) − 1

ازاینرو ،منفی کشش هزینهی انرژی برای کار مفید ) ηPS (Sبهعنوان یک پروکسی برای کشش
استفاده میشود که بهنوبهی خود یک تعریف اولیه از اثرات بازگشتی است .در
کارایی کار مفید
اکثر تخمینهای تجربی از اثرات بازگشتی این تعریف نسبت به تعریف ( )9در اولویت قرار دارد .برای
بسیاری از خدمات انرژی ،دادههای موجود تنها باعث تغییرات کوچکی در متغیر مستقل در تعریف ()9
میشود ،درحالیکه در همان زمان به قیمتهای انرژی برای کنترل نیاز است .در مقابل ،این دادهها
موجب تغییرات بزرگتری در متغیرهای مستقل برای تعریف ( )1میشوند.
 .3-3اثرات بازگشتی به عنوان کشش قیمتی تقاضا برای انرژی

تعریف ( )1میانگینی از تخمین اندازهی بالقوه اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی در مصرف انرژی
است که حتی در شرایطی به دست میآید که دادههای موجود ،تغییرات ناچیز یا هیچ تغییراتی در کارایی
انرژی ایجاد نمیکنند .مطالعات تجربی بر اساس تعریف ( )1به اندازهگیریهای دقیق از هردو تقاضا
برای کار مفید ) (Sو هزینهی انرژی در هر واحد کار مفید )  (PSبستگی دارند .البته این بهنوبهی خود
به قیمت کاالی انرژی و کارایی انرژی در هر سیستم بستگی دارد؛ اما با توجه به نوع تعریف آن،
اندازهگیری کار مفید برای بسیاری از خدمات انرژی میتواند مشکلساز باشد.
فرض کنید  E = S(PS )⁄εو  PS = PE ⁄εباشد ،آنگاه داریم:
()1

𝑆𝑃 𝑆𝜕
𝜀𝜕(𝜀𝐸) 𝑃𝐸 ⁄
=−
𝑆 𝑆𝑃𝜕
𝐸𝜀 )𝜀𝜕(𝑃𝐸 ⁄

= )𝑆( 𝑆𝑃𝜂
1. Saunders
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با توجه به اینکه کارایی انرژی برونزا است ،رابطهی باال به صورت زیر نوشته میشود:
()1

𝐸𝑃 𝐸𝜕
)𝐸( 𝐸𝑃𝜂 =
𝐸 𝐸𝑃𝜕

= )𝑆( 𝑆𝑃𝜂

لذا می توان تعریف دیگری از اثرات بازگشتی را بر اساس کشش خود قیمتی تقاضای انرژی مطرح
کرد:
تعریف (:)1

ηε (E) = −ηPE (E) − 1

تعریف ( )1نشان میدهد که با توجه به فرضیات مشخص ،اثر بازگشتی میتواند توسط کشش خود
قیمتی تقاضای انرژی برای خدمات انرژی برآورد شود .همچنین این تعریف تکیه بر این فرض دارد که
مصرفکنندگان به روش یکسانی به افزایش (کاهش) قیمتهای انـرژی واکنش نشان میدهـند،
همانگونه که به کاهش (افزایش) کارایی انرژی عکسالعمل مشابهی نشان میدهند و اینکه کارایی
انرژی به تغییرات قیمتهای انرژی حساس نمیباشد .یکی از ویژگیهای تعریف سوم این است که
نیازی به دادههای تقاضا برای کار مفید و نیز کارایی انرژی ندارد؛ بنابراین در کشورهایی که جمعآوری
این دادهها میسر نیست ،امکان برآورد اثرات بازگشتی مستقیم گسترهی وسیعی از خدمات انرژی ،از این
روش فراهم میشود (سورل و دیمیتروپولوس.)111 :1227 ،9
 .4روششناسی تحقیق
 .1-4معرفی روش گشتاورهای تعمیمیافته

وجود وقفه درون یک معادله رگرسیونی از سه طریق جزء خطا ،مقادیر وقفهدار متغیر وابسته و مقادیر
وقفهدار متغیرهای توضیحی نمود مییابد .رگرسیون با اجزای خطای پویا هنگامی مطرح میشود که
متغیر وابسته وقفهداری در میان رگرسکنندهها حضور داشته باشد؛ یعنی:
()4

𝑡𝑖𝑣 𝑌𝑖𝑡 = 𝜃𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 +
𝑁 𝑖 = 1,2, … ,
𝑇 𝑡 = 1,2, … ,

اندرسون و هسیائو )9131( 1این الگو را بهطور گسترده بررسی کردهاند .از آنجایی که  Yitتابعی از
 μitاست ،از اینرو  Yit−1با اجزای خطا همبسته است .این موضوع نشان میدهد که تخمینزن OLS
دارای تورش و ناسازگار است ،حتی اگر  vitها به طور سریالی همبسته نباشند ،برای تخمینزن اثرات
ثابت ،تبدیل درون گروهی موجب حذف  μitها میشود ،اما  Ŷit−1هنوز با  v̂itهمبسته است؛ حتی اگر
 vitها بهطور سریالی همبسته نباشند .آندرسون و هسیائو وقفههای بیشتری را برای سطح و یا تفاوت
1. Sorrel and Dimitropoulos
2. Anderson and Hsiao
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متغیرهای وابسته به صورت ابزاری برای متغیرهای وابسته باوقفه در مدلهای دادههای ترکیبی پویا به
منظور حذف اثر مقاطع پیشنهاد دادند .در واقع محققان مذکور پیشنهاد کردند برای خالص شدن از μit
ها ،ابتدا از الگو ،تفاضل اول گرفته و سپس از )  ∆Yit−2 = (Yit−2 − Yit−3یا صرفاً  Yit−2به عنوان
متغیر ابزاری برای )  ∆Yit−1 = (Yit−1 − Yit−2استفاده میشود .متغیرهای ابزاری  ∆Yitدر محل
متغیر وابسته و  ∆Yit−1در محل متغیر باوقفه درونزا موجب حذف اثر واحد میشود .تخمینزن  OLSو
درونگروهی ،درونزایی (همبستگی) متغیر وابسته وقفهدار را به حساب نمیآورد .برای رفع این نقص در
رابطه ( )99جزء اخالل به صورت الگوی خطای دوطرفه تصریح شده است:
()6

𝑡 = 1383, … ,1393

𝑖 = 1,2, … ,30

𝑖𝑣 𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑖 +

 μiنشاندهنده اثرات خاص هر استان و 𝑖𝜆 نشاندهنده اثرات خاص سال است؛ آرالنو و باند)9119( 9
روش کلی سازگار تخمین لحظهای را برای پارامترهای این نوع از مدلها ارائه دادهاند .این روش تخمین
در مجموعه داده هایی با مقاطع زیاد و سری زمانی محدود قابل کاربرد است و نباید در جمالت خطا
خودهمبستگی وجود داشته باشد .ویژگی خاص روش  GMMبرای دادههای پانل پویا این است که
تعداد شرایط گشتاوری با  Tافزایش مییابد .دو عیبیابی با استفاده از روش  GMMآرالنو و باند برای
آزمون همبستگی سریالی مرتبه اول و دوم در اخاللها محاسبه میشود .بنابراین آزمون سارگان 1با
فرض صفر مبنی بر اعتبار محدودیت بیش از حد شناسایی شده اجرا میشود .شواهد مجابکنندهای
وجود دارد که شرایط گشتاوری بسیار زیاد با وجود اینکه کارایی را افزایش میدهد ،باعث اریب میشود.
بالتاجی )1226( 1پیشنهاد میکند برای استفاده از مزیت کاهش اریب و از دست دادن کارایی،
زیرمجموعهای از این شرایط بکار گرفته شود .آرالنو و باند ( )9119این ایده را با استفاده از ابزارهای در
دسترس بیشتری ،ارتقا دادهاند .با گسترش روش  GMMتوسط هانسن ،)9131( 4بسیاری از وقفههای
متغیر وابسته ،متغیرهای از پیش تعیین شده و متغیرهای درونزا به عنوان متغیرهای ابزاری مجاز شناسایی
شدند .این تخمینزن  GMMمستلزم هیچگونه دانشی در مورد شرایط اولیه یا اخاللهای  vitو μit
نیست و برای عملیاتی کردن این تخمینزن به جای  Δvitمقدار باقیماندههای تفاضلگیری شده قرار
داده میشود که از تخمینزن سازگار مقدماتی ̂ θبهدست آمده است .تخمینزن بهدست آمده را تخمین-
زن  GMMآرالنو و باند یک مرحلهای مینامند.
آرالنو و باند با استفاده از ماتریس متغیرهای ابزاری ،تخمینزنندههای  GMMتکمرحلهای و
دومرحله ای را ارائه کردند .برای جمله خطاهای دارای واریانس همسان ،آزمون سارگان به طور مجانبی
دارای توزیع کای دو است .با این فرض آرالنو و باند خودهمبستگی مرتبه اول و دوم را برای تفاضل
1. Arellano and Bond
2. Sargan Test
3. Baltagi
4. Hansen
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مرتبه اول جمله خطا آزمون کردند .البته اگر این روش برای دوره زمانی بسیار کوتاه پانل در نظر گرفته
شود ،نتایج ضعیف خواهد بود .آرالنو و باور ( )9116توضیح دادند که اگر معادالت اصلی در سطح به
یک معادالت تفاضل مرتبه اول اضافه شوند ،شرط گشتاورهای اضافه میتواند باعث افزایش کارایی
مدل شود (تخمینزننده  GMMسیستمی) .این تخمینزننده توسط بلوندل و باند )9113( 9احیا و
بازنگری شد .تخمینزننده  GMMسیستمی نسبت به تخمینزننده آرالنو و باند دارای این مزیت است
که تفاضل گیری از مدل باعث حذف اثرات ثابت شده و کارایی مدل را افزایش داده است.
 .2-4مدلها ،دادهها و اطالعات آماری

هدف اصلی در این بخش ،ارائهی مدلهایی است که براساس آن بتوان اثرات بازگشتی ناشی از بهبود
کارایی مصرف بنزین و نفتگاز را در بخش حملونقل جادهای استانهای ایران برآورد کرد .در بخش
( ،)1سه تعریف برای برآورد اثرات بازگشتی مستقیم بیان شدهاست .از آنجا که در ایران با محدودیت
شدید دادههای نظیر کارایی خودرو و نیز تقاضا برای کار مفید (کل کیلومترهای پیمایش شده توسط
خودروها در هرسال) مواجه هستیم ،لذا در این تحقیق برای به دست آوردن میزان اثرات بازگشتی
مستقیم ،از روش کشش قیمتی خودی تقاضا برای انرژی استفاده میشود .برای محاسبهی این کشش،
نیاز به فرم تبعی از مدل است .ساختار مدل ،تکمعادلهای و فرم تبعی آن لگاریتمی مضاعف ،روش
تخمین به صورت دو مرحلهای گشتاورهای تعمیمیافته برای دادههای ترکیبی  12استان کشور (به غیر
از استان البرز) و در سالهای  9131-9111میباشد .از اینرو ،براساس مطالعات بنتزن ،)1224( 1وانگ
و همکارانش ( ،)1291جاشوا لین ( ،)1291زانگ و همکارانش ( ،)1296معادالت تقاضای دو نوع سوخت
بنزین و نفتگاز به صورت روابط ( )1و ( )7تصریح شده است:
()1

𝑡𝑖𝑃𝑃𝐷𝐺𝑅𝑛𝐿 𝐿𝑛𝐺𝐶𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐺𝐶𝑖𝑡−3 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑅𝐺𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽4 𝐿𝑛𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑛𝑅𝐶𝑁𝐺𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝑛𝑁𝐺𝐹𝑉𝑖𝑡 +

()7

𝑡𝑖𝑃𝑃𝐷𝐺𝑅𝑛𝐿 𝐿𝑛𝐷𝐹𝐶𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐷𝐹𝐶𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑅𝐷𝐹𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽4 𝐿𝑛𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑛𝑁𝐷𝐹𝑉𝑖𝑡 +

بهطوری که 𝑡𝑖𝐶𝐺𝑛𝐿  :لگاریتم مصرف بنزین موتور در بخش حملونقل جادهای و برحسب میلیون
لیتر :𝐿𝑛𝐺𝐶𝑖𝑡−3 ،لگاریتم مصرف بنزین با سه دوره وقفه :𝐿𝑛𝐷𝐹𝐶𝑖𝑡 ،1لگاریتم مصرف نفتگاز در
بخش حملونقل جادهای و برحسب میلیون لیتر :𝐿𝑛𝐷𝐹𝐶𝑖𝑡−1 ،لگاریتم مصرف نفتگاز با یک دوره
وقفه :𝐿𝑛𝑅𝐺𝑃𝑖𝑡 ،لگاریتم قیمت واقعی بنزین براساس شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی استانی
1. Arellano and Bover
2. Bentzen
 .1براساس معیارهای وقفه بهینه برای هر دو مدل ،وقفه بهینه  6تعیین شد ،ولی از آنجایی که اعمال بیشتر وقفهها منجر به از دست دادن دادهها و
عدم اعتبار متغیرهای ابزاری میشود .لذا با توجه به آزمون سارگان ،وقفه بهینه برای مدل بنزین ( )1و برای مدل نفتگاز ( )9بهترین حالت ممکن
بود.
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سال  9112و برحسب لیتر بر ریال :𝐿𝑛𝑅𝐷𝐹𝑃𝑖𝑡 ،لگاریتم قیمت واقعی نفتگاز براساس شاخص
قیمت کاالها و خدمات مصرفی استانی سال  9112و برحسب لیتر بر ریال :𝐿𝑛𝑅𝐺𝐷𝑃𝑃𝑖𝑡 ،لگاریتم
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه براساس شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی استانی سال 9112
و برحسب لیتر بر ریال :𝐿𝑛𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 ،لگاریتم میزان جمعیت برحسب هزار نفر:𝐿𝑛𝑅𝐶𝑁𝐺𝑃𝑖𝑡 ،
لگاریتم قیمت واقعی 𝐺𝑁𝐶 برحسب شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی استانی سال  9112و
برحسب لیتر بر ریال :𝐿𝑛𝑁𝐺𝐹𝑉𝑖𝑡 ،لگاریتم تعداد خودروهای بنزینسوز شامل؛ خودروهای سواری،
وانت و موتورسیکلت (براساس مطالعات بینالمللی 9هر شش موتورسیکلت معادل یک خودرو فرض شده
است) :𝐿𝑛𝑁𝐷𝐹𝑉𝑖𝑡 .لگاریتم تعداد خودروهای نفتگازسوز شامل بارگیرهای ثابت و غیرثابت ،اتوبوس
و مینیبوس :𝛼𝑖 .متغیر عرض از مبدأ برای در نظر گرفتن اثرات انفرادی 1و 𝑡𝑖𝜀 :متغیر جمله اخالل
میباشد.
داده های مربوط به قیمت و مصرف سوخت براساس آمار و اطالعات منتشره از ترازنامه انرژی،
دادههای مربوط به جمعیت و تولید ناخالص براساس آمار موجود در حسابهای ملی و منطقهای مرکز
آمار ایران و دادههای مربوط به تعداد خودروها از معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران و کتاب حمل و نقل سازمان راهداری کشور استخراج شدهاند.
از آنجایی که تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی در مدلها ظاهر شدهاند ،ضرایب برآوردی بیانگر
کشش میباشند و  −𝛽2میزان اثرات بازگشتی را نشان میدهد ( .)𝜂𝑃𝐸 (𝐸) = −𝛽2
 .5یافتههای پژوهش
 .1-5بررسی مانایی متغیرها

یکی از مشکالت عمده در رگرسیون سریهای زمانی پدیده رگرسیون ساختگی است .مسأله رگرسیون
ساختگی میتواند برای مدل تلفیقی و پانلی نیز همانند مدلهای سریزمانی مطرح گردد .لذا قبل از
برآورد مدل ،الزم است مانایی متغیرهای مورداستفاده در مدل و همچنین وجود همانباشتگی بین متغیرها
بررسی شود .بهمنظور بررسی مانایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد پانلی لوین ،لین و چو،)1221( 1
ایم ،پسران و شین ،)1221( 4فیلیپس و پرون )9133( 6و آزمون دیکیفولر )1229( 1استفاده شده است.

1. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and
Measurements, Publications Office of the European Union, 2012
2. Individual Effect
)3. Levin, Lin and Chu (LLC
)4. Im, Pesaran and Shin (IPS
)5. Phillips & Perron (PP
)6. Dicky Fuller (ADF
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نتایج این آزمونها در جدول ( )9ارائه شده است .فرضیه صفر این آزمونها ،بیانگر نامانایی متغیرها
است.
جدول  :1نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد پانلی (با در نظر گرفتن عرض از مبدأ)
متغیرها

طول
وقفه

آماره آزمون
LLC
*-1/4113
()2/2271
-99/4779
()2/2222
-1/4111
()2/2221
-91/9496
()2/2222
-1/2763
()2/2292
-1/1174
()2/2222
-1/9147
()2/2222
-97/7613
()2/2222
-1/1117
()2/2222
-96/7796
()2/2222
-96/4313
()2/2222
-7/6621
()2/2222
-13/2149
()2/2222

2/3919
()2/7113
-4/1127
()2/2222
2/2161
()2/6111
-1/4364
()2/2221
-1/2794
()2/2911
-1/2411
()2/2121
-9/1943
()2/2141
-1/2979
()2/2222
1/9134
2/1313
-4/1141
()2/2222
-1/1111
()2/2222
2/2237
()2/6216
-91/1372
()2/2222
-2/4471
()2/1171

47/1127
()2/3743

-6/3119
()2/2222

917/317
()2/2222

LRGP

2

)D(LRGP

9

LRDFP

2

)D(LRDFP

9

LGC

2

LDFC

2

LRGDPP

2

)D(LRGDPP

9

LPOP

2

)D(LPOP

9

LNGFV

2

LNDFV

2

)D(LNDFV

9

LRCNGP

2

-6/3111
()2/2222

)D(LRCNGP

9

-91/3111
()2/2222

آماره آزمون IPS

آماره آزمون
ADF
14/6121
()2/1116
992/462
()2/2229
41/1426
()2/1611
924/616
()2/2221
73/3621
()2/2493
36/2611
()2/2934
74/6639
()2/2173
913/171
()2/2222
71/3112
()2/9113
994/123
()2/2222
123/119
()2/2222
71/1111
()2/2711
191/113
()2/2222

11/1249
()2/1733
996/111
()2/2222
91/1213
()9/2222
62/9212
()2/2969
32/3111
()2/2173
929/197
()2/2221
76/3411
()2/2394
916/111
()2/2222
926/211
()2/2221
39/1147
()2/2146
163/397
()2/2222
19/1124
()2/4134
627/611
()2/2222
47/2642
()2/3331
976/163
()2/2222

آماره آزمون PPF

* اعداد باال ضرایب آماره آزمونهای مربوط به متغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آنها میباشد.
منبع :نتایج تحقیق

بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میدهد که متغیرهای مصرف
بنزین و نفتگاز و تعداد خودروهای بنزینسوز در سطح مانا بوده و دارای میانگین ،واریانس و ساختار
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خودکوواریانس ثابت هستند .لذا فرضیه صفر مبنی بر نامانایی متغیرها در سطح اطمینان  16درصد رد
میشود .سایر متغیرها در سطح مانا نبوده ولی با یکبار تفاضلگیری مانا شدند.
 .2-5نتایج آزمونهای همانباشتگی

ازآنجاکه متغیرهای الگو طبق آزمونهای ریشه واحد جواب یکسانی در مورد مانایی متغیرها گزارش
نمیدهند ،برای پرهیز از وجود رگرسیون کاذب در تخمینها ،باید همانباشتگی بین متغیر وابسته و
متغیرهای مستقل موردبررسی قرار گیرد .برای این منظور جهت بررسی و وجود رابطه تعادلی بلندمدت
بین متغیرهای الگو از آزمون همانباشتگی کائو ،)9111( 9که بر پایهی انگل-گرنجر است ،استفاده
میشود .فرضیه صفر این آزمون ،عدم وجود همانباشتگی است .نتایج در جدول ( )1ارائه شدهاست.
جدول  :2نتایج حاصل از آزمون همانباشتگی کائو
آماره ADF

آماره t

سطح احتمال

معادله تقاضای بنزین

-6/2923

2/2222

معادله تقاضای نفتگاز

-1/1411

2/2222

منبع :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)1وجود همانباشتگی بین متغیرهای الگو رد نخواهد شد و فرضیه صفر
مبنی بر وجود همانباشتگی تأیید میشود .بنابراین وجود رابطهی تعادلی بلندمدت و عدم وجود رگرسیون
کاذب نیز بین متغیرهای الگو تأیید خواهد شد.
 .3-5انتخاب میان اثرات ثابت و اثرات تجمیعی (آزمون چاو)

آزمون چاو برای آزمون انتخاب بین حداقل مربعات معمولی و مدل اثرات ثابت به کار میرود .در صورت
تأیید اثرات ثابت ،مدل از طریق دادههای تابلویی برآورد میشود ،در غیر این صورت به روش OLS
تخمین زده میشود ،زیرا فقط دادهها روی هم انباشته شدهاند و تفاوت میان آنها نادیده گرفته میشود.
فرضیات این آزمون براساس ها ،که معرف اثرات ثابت هستند ،به صورت زیر است:
()3

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑁 = 0
حداقل یکی از 𝑖𝜇ها مخالف صفر است 𝐻1 :

{

نتایج در جدول ( )1نشان داده شده است .با توجه به مقادیر آمارههای محاسبه شده و سطح احتمال
آن در هردو مدل ،فرضیه صفر را نمیتوان پذیرفت و بنابراین مدلها به روش دادههای تابلویی برآورد
خواهد شد.

1. Kao
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 .4-5انتخاب میان اثرات تصادفی و اثرات تجمیعی (آزمون )LM

برای این منظور از آزمون ضریب الگرانژ ( )LMبریش پاگان 9استفاده میشود .ابتدا مدل با اثرات
تصادفی را برآورد کرده و سپس آزمون ضریب الگرانژ انجام میشود .نتایج در جدول ( )1حاکی از آن
است که فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تجمیعی در هر دو مدل رد شده و بنابراین اثرات تصادفی
پذیرفته شده است.
 .5-5انتخاب میان اثرات ثابت و تصادفی (آزمون هاسمن)

برای تخمین مدل با دادههای به طور کلی دو روش عمومی وجود دارد که عبارتند از؛ روش اثرات ثابت
و اثرات تصادفی .جهت تعیین بکارگیری روش مناسب ،آزمون هاسمن بکار گرفته میشود .در تخمین
اثرات ثابت ،فرض میشود عرض از مبدأ برای هریک از استانها وجود دارد که متفـاوت از سایر
استانهاست و این عرض از مبدأ میتواند با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی داشته یا نداشته باشد
که این روش به روش حداقل مربعات مجازی ( )LSDVمعروف است .ضمن اینکه در این مدل اثر
زمان دیده نمیشود و تنها اثرات بخشی در نظر گرفته میشود .در حالی که در مدل اثرات تصادفی،
اثرات انفرادی در طول زمان ثابت هستند ،ولی در میان استانها تغییر میکنند .فرضیه صفر در آزمون
هاسمن به صورت زیر بیان میگردد:
𝐸𝑅𝛽 = 𝐸𝐹𝛽 𝐻0 :
𝐸𝑅𝛽 ≠ 𝐸𝐹𝛽 𝐻1 :

()1

{

در صورت رد فرضیه صفر ،روش اثرات ثابت سازگار و اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش
اثرات ثابت استفاده کرد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)1در هر دو مدل روش اثرات ثابت
پذیرفته شده است.
جدول  :3نتایج آزمونها
معادله تقاضای بنزین
آزمونها

آماره

آزمون چاو
آزمون بریش-پاگان
آزمون هاسمن

F
𝑥2
𝑥2

مقدار

درجه آزادی

14/21
9242/11
97/16

()11،116
9
4

معادله تقاضای نفتگاز
سطح
احتمال
2/2222
2/2222
2/2212

مقدار
32/11
9272/21
12/96

درجه
آزادی
()11،116
9
4

سطح
احتمال
2/2222
2/2222
2/2226

منبع :نتایج تحقیق

 .6-5برآورد مدلها و تعیین ضرایب

در این مرحله با توجه به اینکه در مدل تقاضای نفتگاز ،یک وقفه از متغیر وابسته در محل متغیرهای
توضیحی وجود دارد ،لذا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته تکمرحلهای آرالنو و باند ()9119
1. Brush- Pagane
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تحت نرمافزار استتا تخمین زده شده است .در معادلهی تقاضای بنزین بهدلیل وجود سه وقفه از متغیر
وابسته در مدل ،از روش گشتاورهای تعمیمیافته دو مرحلهای آرالنو و باور /بلوندل و باند ( )9116استفاده
شده است .کلیه متغیرهای توضیحی به غیر از متغیرهای وقفهدار وابسته ،برونزا میباشند .متغیرهای
برونزا متفاوت از متغیرهای ابزاری در نظر گرفته شدهاند .الزم به ذکر است تخمینها براساس فرض
همسانی واریانسها ارائه شدهاند .نتایج آزمون سارگان ،وجود ناهمسانی در جمالت خطا و همچنین
اعتبار محدودیت بیش از حد شناسایی شده را رد میکند .لذا اعتبار متغیرهای ابزاری در مدلهای
برآوردی تأیید میشود .نتایج آزمون آرالنو و باند نشاندهنده وجود خودهمبستگی مرتبه اول و رد
خودهمبستگی مرتبه دوم در جمالت خطای تفاضلی مرتبه اول است و بدین ترتیب باید مدل و یا
ابزارهای مورد استفاده مورد بررسی مجدد قرار گیرد .نتایج آزمون والد نیز حاکی از اعتبار و معنادار بودن
کلیهی ضرایب برآوردی است و لذا فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در استانهای کشور
در سطح معناداری یک درصد رد میشود .نتایج حاصل از تخمین مدلها در جداول ( )4و ( )6ارائه شده
است.
جدول  :4نتایج حاصل از برآورد معادله تقاضای بنزین به روش گشتاورهای تعمیمیافته
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره z

سطح احتمال z

لگاریتم مصرف بنزین با یک دوره وقفه
لگاریتم مصرف بنزین با دو دوره وقفه

2/9417
2/1941

2/2496
2/2111

1/19
94/91

2/222
2/222

لگاریتم مصرف بنزین با سه دوره وقفه

-2/1411

2/2192

-91/41

2/222

2/2911
-2/2169
2/2117
-2/2261
2/2614
2/7192
2/2913
2/1237
2/2237
-2/21614
2/1463
-2/7731
آزمونهای تشخیص و درستی مدل

-6/29
-2/16
91/11
92/41
-4/27
-1/97

2/222
2/321
2/222
2/222
2/222
2/221

لگاریتم قیمت حقیقی بنزین
لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه
لگاریتم میزان جمعیت
لگاریتم تعداد خودروهای بنزینسوز
لگاریتم قیمت حقیقی CNG
عرض از مبدأ

آزمون سارگانSargan test -
آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو و باند
Arellano-Bond test
آزمون والدWald test -

13/1291

2/1316

)AR(1

-1/2111

2/2211

)AR(2

-2/4342

2/1131

7316/62

2/2222

منبع :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تقاضای بنزین ،میتوان گفت با فرض ثابت بودن سایر متغیرها،
با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی سرانه ،مصرف بنزین به میزان ناچیز 2/2261کاهش یافته
است .از لحاظ تئوری و مبانی نظری انتظار میرفت با افزایش درآمد سرانه ،بهدلیل افزایش تعداد
خودروها ،مصرف بنزین نیز افزایش یابد ولی در دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش بهدلیل آنکه

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -شماره  -21بهار 1336

167

تولید ناخالص داخلی سرانه دارای روند کاهشی بوده است ،لذا رابطهی درآمد سرانه و مصرف بنزین،
خالف مبانی تئوریک شده است .پس میتوان استدالل کرد که با وجود رکود در تولید ،تقاضای مردم
برای خودرو (از یکسو بهدلیل کاهش درآمد سرانه و از سوی دیگر بهدلیل افزایش قیمت سوخت به
عنوان کاالی مکمل) کاهش یافته و لذا مصرف بنزین نیز کاهش مییابد .البته این متغیر از سطح
معناداری کافی برخوردار نیست .با افزایش یک درصدی جمعیت و تعداد خودروهای بنزینسوز ،تقاضا
برای بنزین به ترتیب به میزان  2/71و  2/12درصد افزایش یافته است .لذا نتایج بهدست آمده با
انتظارات هماهنگ بود.
همچنین ،با افزایش یک درصد در قیمت بنزین 2/21 ،درصد از مصرف بنزین کاسته میشود .از
آنجاییکه در تعریف ( ،)1کشش قیمتی مصرف انرژی ،𝜂𝑃𝐸 (𝐸) ،به عنوان یک نماینده برای کشش
کارایی تقاضای مسافت پیموده شده ،ηε (S) ،ارائه شد ،لذا این به نوبهی خود تعریف اولیهای از اثرات
بازگشتی مستقیم میباشد .اثرات بازگشتی  1درصد به این معنا است که به ازای یک درصد بهبود کارایی
بنزین 2/21 ،درصد افزایش پیمایش خودرو داشتهایم .به عبارت دیگر  1درصد از ذخایر بالقوهی بنزین،
دوباره مصرف شده است .با جایگذاری عدد  2/21در تعریف ( ،)4مشاهده میشود که )𝐸(  ηεبرابر
 2/14خواهد بود ،یعنی  14درصد بنزینی که انتظار میرفت با بهبود کارایی صرفهجویی شود ،ذخیره
شده است .میتوان گفت هرچه تقاضا نسبت به قیمت بنزین ،باکششتر باشد ،اثرات بازگشتی بیشتر
خواهد بود .زیرا هنگامی که با افزایش کارایی بنزین ،قیمت خدمات حاصل از آن کاهش یابد ،بهدلیل
باکشش بودن تقاضای بنزین نسبت به قیمت آن ،تقاضای بنزین با شدت بیشتری نسبت به این کاهش
قیمت ،واکنش نشان میدهد .در نتیجه مصرف بنزین تا اندازهی نسبتاً زیادی ،افزایش مییابد و مقدار
زیادی از ذخیرهی بالقوه آن دوباره مصرف میشود .از اینرو ،اثرات بازگشتی بزرگ خواهد بود .در صورت
کم کشش بودن تقاضای بنزین ،با افزایش کارایی بنزین ،مقدار کمتری از ذخیرهی بالقوه دوباره مصرف
میشود و در نتیجه اثرات بازگشتی کوچک خواهد بود .و اما در ایران از یکسو ،با وجود افزایش قیمت
انرژی در سالهای اخیر ،ولی همچنان قیمت انرژی نسبت به قیمتهای فوب خلیجفارس پایین است،
از سوی دیگر بهدلیل نبود جانشین کاملی برای بنزین ،تقاضای این نوع سوخت در کشور نسبت به قیمت
آن بیکشش است و میزان اثرات بازگشتی نیز کوچک میباشد.
افزون بر این ،با توجه به نتایج بهدست آمده ،مصرف بنزین عالوهبر متغیرهای اثرگذار فوق ،تابعی از
مصارف دورههای گذشته خود نیز است .بهطوریکه مصرف بنزین با یک و دو دوره وقفه اثر مثبت و با
سه دوره وقفه اثر منفی بر خود متغیر داشته است و این بیانگر تأثیر مثبت و منفی اثرات پویای مصرف
بنزین بر مصرف سال جاری است.
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جدول  :5نتایج حاصل از برآورد معادله تقاضای نفتگاز به روش گشتاورهای تعمیمیافته
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره z

سطح احتمال z

لگاریتم مصرف نفتگاز با یک دوره وقفه
لگاریتم قیمت حقیقی نفتگاز
لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه
لگاریتم میزان جمعیت

2/6322
-2/2111
2/2413
2/1314

2/2171
2/2211
2/2991
2/2691

12/13
-3/76
1/73
6/63

2/222
2/222
2/222
2/222

لگاریتم تعداد خودروهای نفتگازسوز

2/9432

2/2931

7/31

2/222

عرض از مبدأ

-2/2134

2/1611

-2/91

2/341

آزمونهای تشخیص و درستی مدل
آزمون سارگانSargan test -
آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو و باند
Arellano-Bond test
آزمون والدWald test -

14/1129

2/1117

)AR(1

-1/261

2/2211

)AR(2

9/1949

2/1147

6447/34

2/2222

منبع :نتایج تحقیق
.

نتایج بهدست آمده در جدول ( )6نشان میدهد که مصرف نفتگاز نیز تابعی از مصرف دورهی گذشته
خود است ،به طوری که با یک درصد افزایش در مصرف دورهی گذشته ،مصرف نفتگاز در دوره جاری
 2/63درصد افزایش مییابد .با افزایش تولیدناخالص داخلی سرانه ،میزان مصرف نفتگاز افزایش یافته
است .از آنجایی که سهم مصرف نفتگاز ناوگان اتوبوس و مینیبوس درونشهری و برونشهری از
ناوگان باری کشور بیشتر است (سالنامه آماری حمل و نقل جادهای .)9111 ،لذا بهدلیل رکود اقتصادی
و کاهش درآمد سرانه ،عمده افزایش مصرف نفتگاز بهدلیل استفاده مردم از حملونقل عمومی بوده
است .با افزایش جمعیت و تعداد خودروهای نفتگازسوز نیز میزان مصرف نفتگاز به ترتیب  2/13و
 2/94درصد افزایش یافته و همانند حالت قبل ،نتایج مورد انتظار میباشد.
عالوهبر این نتایج نشان میدهد ،با افزایش یک درصد در قیمت نفتگاز 2/21 ،درصد مصرف این
نوع سوخت کاهش یافته است .این به معنای آن است که به ازای یک درصد بهبود کارایی نفتگاز،
 2/21درصد پیمایش خودرو افزایش یافته است .به عبارت دیگر  1درصد از ذخایر بالقوهی انرژی ،دوباره
مصرف شده است و  13درصد نفتگازی که انتظار میرفت با بهبود کارایی صرفهجویی شود ،ذخیره
شده است .تفسیر اثرات بازگشتی نفتگاز ،همانند نتایج بنزین میباشد ،با این تفاوت که در اینجا میزان
اثرات بازگشتی بسیار کوچکتر است ،دلیل آن هم به کمکشش بودن تقاضای نفتگاز نسبت به قیمت
آن ،نبود جانشین برای این نوع سوخت و هزینههای باالی نوسازی در ناوگان سنگین جادهای برمیگردد.
بهطورکلی میتوان گفت اثرات بازگشتی ،به این بستگی دارد که در تولید یک کاال ،چه مقدار انرژی
به عنوان نهادهی تولیدی به کار میرود .در صورتی که سهم انرژی در تولید یک کاال زیاد و کشش
قیمتی تقاضا برای انرژی بزرگ باشد ،انتظار میرود اثرات بازگشتی مقدار عددی بزرگی را به خود
اختصاص دهد ،از سوی دیگر اگر سهم انرژی در فرایند تولیدی یک کاال ناچیز باشد ،حتی با وجود

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -شماره  -21بهار 1336

169

کشش قیمتی باال ،میتوان انتظار داشت اثرات بازگشتی کوچک باشد (لوینز ،41 :9113 ،9اسچیپر و
گراب.)179 :1222 ،1
کشش قیمتی یک کاال ،به کل هزینهای که در فراهم کردن آن کاال به کار میرود ،بستگی دارد.
این هزینهها شامل هزینههای سرمایه ،نیرویکار ،موادخام و انرژی است .در عمل خودروهای کاراتر،
هزینههای سرمایهی بیشتری نسبت به خودروهای ناکاراتر دارند .به عبارتی ،اگر مدلهای کارآمد با
مدلهای ناکارآمدتری جایگزین شوند ،باید هزینههای بیشتری را پرداخت کرد که به این هزینهها،
هزینهی سرمایه گفته میشود .بنابراین افزایش هزینههای سرمایه که ناشی از باال بردن کارایی انرژی
است ،منجر به کاهش تقاضا برای خدمات انرژی میشود و در نتیجه اثرات بازگشتی را کم میکند .از
اینرو میتوان گفت اگر انرژی سهم کوچکی از کل هزینهها داشته باشد ،کشش تقاضا نسبت به قیمت
انرژی ،کوچکتر از کشش قیمتی تقاضا نسبت به کل هزینهها است (اسماعیلنیا و اختیارینیکجه،
.)912 :9119
 .6نتیجهگیری و پیشنهادات
از آنجاییکه فرآوردههای نفتی بنزین و نفتگاز دارای نقش مهم و میزان مصرف باالیی در اقتصاد
ایران و بهویژه بخش حملونقل جادهای هستند ،از اینرو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای
کارایی در این بخش به قصد کنترل مصرف این دو نوع سوخت اندیشیده شود .بحث مربوط به بهبود
کارایی مصرف بنزین و نفتگاز توأم با دغدغهای به نام اثرات بازگشتی است که طی آن ،کاهش اولیه
در مصرف بنزین و نفتگاز در نتیجه بهبود کارایی تا اندازهای خنثی میشود.
نتایج بررسی وجود اثرات بازگشتی در این مطالعه نشان میدهد که میزان اثرات بازگشتی ناشی از
بهبود مصرف بنزین و نفتگاز به ترتیب 1 ،و  1درصد میباشند .به عبارت دیگر به ازای یک درصد
بهبود کارایی در مصرف بنزین و نفتگاز (طبق تعاریف ارائه شده در بخش سه ،افزایش قیمت سوخت
به عنوان شاخصی از بهبود کارایی مصرف سوخت در نظر گرفته شده است) ،به ترتیب  2/21و 2/21
درصد افزایش پیمایش خودروها را داشتهایم .یعنی با افزایش  922درصدی در بهبود مصرف سوخت1 ،
و  1درصد از ذخایر بالقوه بنزین و نفتگاز ،دوباره مصرف شده است و به ترتیب  14و  13درصد بنزین
و نفتگازی که انتظار میرفت با بهبود کارایی صرفهجویی شود ،ذخیره شده است.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعهی اسماعیلنیا و اختیارینیکجه ( )9119که برای دادههای سریزمانی
 9166-9133انجام شده است ،همراستا میباشد ،به گونهای که در مطالعهی آنها اثرات بازگشتی برای
مصرف بنزین  1درصد برآورد شده است .الزم به ذکر است که در مطالعهی مذکور ،دلیل کوچک بودن
1. Lovins
2. Schipper and Grubb
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اثرات بازگشتی را پایین بودن قیمت بنزین دانسته و بیان میکنند که این میزان از اثرات بازگشتی داللت
بر موفق بودن سیاست افزایش کارایی انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای
دارد و نیازی به افزایش کارایی از طریق حذف یارانههای انرژی نیست.
در حالی که در مطالعهی حاضر با توجه به قلمرو مکانی و زمانی خاصی که انتخاب شدهاست و
دورهی زمانی اجرای سیاستهای افزایش قیمت سوخت و حذف یارانههای انرژی را نیز در برمیگیرد،
ولی نتایج مشابهی بهدست آمده است .لذا میتوان استدالل کرد که سیاستهای قیمتی اعمال شده به
خوبی نتوانستهاند باعث تغییر در تقاضای سوخت شود .چرا که اگر مسافت پیموده شده توسط وسیلهی
نقلیهی موتوری به شدت به هزینهی سوخت مصرف شده در هر کیلومتر پیمایش حساس باشد ،در این
صورت حذف یارانههای سوخت ،در کاهش تقاضای بنزین نسبت به معیارهای اقتصادی -فنی مصرف
سوخت خودرو روش مؤثرتری است ،اما اکنون که مسافت پیموده شده توسط خودرو ،به هزینهی سوخت
مصرف شده در هر کیلومتر پیمایش حساس نمیباشد ،لذا معیارهای اقتصادی-فنی سوخت ،روش
مؤثرتری در کاهش مصرف سوخت بهشمار نمیرود .بنابراین به طور کل میتوان گفت اگر میزان اثرات
بازگشتی بزرگ باشد ،تأثیر اقدامات فنی که بهمنظور بهبود کارایی سوخت انجام میگیرد ،کاهش خواهد
یافت .مگر اینکه این اقدامات توأم با عملکردهای دیگری از جمله حذف یارانه انرژی به منظور افزایش
قیمت مسافت پیموده شده خودرو باشد .بالعکس اگر اثرات بازگشتی کوچک باشد ،معیارهای کارایی
سوخت در کاهش مصرف انرژی نسبتاً مؤثر خواهد بود.
از آنجایی که تقاضای سوخت نسبت به قیمت آن بیکشش است ،لذا پیشنهاد میشود ،بیشتر از
آنکه به معیارهای اقتصادی-فنی جهت کاهش مصرف سوخت در کشور توجه میشود ،به بررسی
معیارهای کارایی زیستمحیطی از منظر استفاده از سوخت جایگزین پاک و افزایش سرمایهگذاری در
جهت نوسازی ناوگان نیز پرداخته شود .چرا که در این صورت کارایی بهدست آمده ،کارایی پایداری
خواهد بود .همانطور که در مطالعهی دلانگیزان و همکاران ( )9111نشان دادهشد که سیاستهای
قیمتی در صورتی باعث کاهش مصرف و انتشار آالیندهها میشوند که در کنار آن سیاستهای غیرقیمتی
نیز اعمال شود.
عالوهبر آن با توجه به نتایج بهدست آمده از اثرات مثبت سایر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای سوخت،
همانند؛ درآمدسرانه ،میزان جمعیت و تعداد خودروها ،پیشنهاد میشود به مقولهی فرهنگسازی استفاده
بهینه از سوخت در جامعه بیش از پیش توجه شود .چرا که اگر افراد جامعه نسبت به استفاده بهینه و
مناسب از منابع نفتی و خودروها اهتمام نداشته باشند؛ اجرای سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی ،نتایج
مطلوب و اثربخشی به همراه نخواهد داشت (دلانگیزان و همکاران.)74 :9111 ،
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