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چكيده
مديريت تقاضاي بنزين در ايران ضمن شناسايي عوامل مهم و تأثيرگذار بر مصرف اين حامل انرژي ،نيازمند
آن است حـساسيت هريک از آنها نيز بررسي شود .از اينرو در اين مقاله به بررسي رفتار مصـرفکنندگان
بنزين در قالب يک مدل اقتصـادسنجي و با استفاده از روش مدلسازي پنل ديتا پرداخته شده است .تابع
تقاضاي بنزين با استفاده از دادههاي جمعآوري شده طي سالهاي ( )1861 -68در سطح  86استان کشور
و با نرمافزار  Eviewsبرآورد شده است .نتايج برآورد حاکي از آن است که از ميان متغيرهاي بهکار رفته،
مصرف بنزين با توليد ناخالص داخلي ،تعداد خودروهاي موجود در ناوگان حملونقل ،جمعيت و قيمت
گازوئيل رابطه مستقيم دارد؛ همچنين نتيجه آزمون تأثيرگذاري قيمت گاز مايع بر مصرف بنزين معنادار
نيست.
واژههاي كليدي :تقاضاي بنزين ،توليد ناخالص داخلي ،شاخص قيمت ،روش دادههاي ترکيبي (پنل ديتا).
طبقه بندي Q41 ،C23 : JEL
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 -1مقدمه
در جهان کنـوني ،انرژي يکي از عـوامل مهم رشد و توسـعهي اقتصـادي است و بهدليل اهميت نقش آن
در هزينه هاي توليدي و خدماتي و همچنين مسائل زيست محيطي به بهبود وضعيت مصرف و کارايي هرچه
بيشتر در استفاده از آن توجه زيادي ميشود .در اين ميان بخش حملونقل از بزرگترين بخشهاي مصرف-
کننده انرژي و نيز عمدهترين مصرفکنندهي فرآوردههاي نفتي بهشمار ميرود که رشد مصرف در آن
روزافزون است (جهانگرد ،1868 ،ص  .)4با وجود تالشهاي فراوان براي جايگزين کردن ساير حاملهاي
انرژي مانند ( LNGو ،1)LPGاتانول و سوختهاي زيستي ،8همچنان سهم فرآوردههاي نفتي باال بوده و
انتـظار ميرود که اين سهم تا چند دهه آتي باال بماند .سهم بنزين ،نفت گاز و سوختهاي جايگزين در کل
مصرف انرژي بخش حملونقل بهترتيب  %86 ،%86و  %4بوده است .بررسي مصرف جهاني نفـت در بخش-
هاي مختلف نشان ميدهد که حدود  85درصد کل مصـرف نفت در بخش حملونقل انجام پذيرفته است
(شاکري ،1861 ،ص .)8در اين ميان ،در ميان مصارف حاملهاي انرژي در بخش حملونقل جادهاي ،مصرف
بنزين در ايران سهم  11درصدي را بهخود اختصاص داده است ،بيشترين توجه را طلب مينمايد (ترازنامه
انرژي)1866 ،؛ ميزان مصرف بنزين در بخش حملونقل ايران در سال  1838بهطور متوسط  88/1ميليون
ليتر در روز بوده است که اين رقم به  84/6ميليون ليتر در روز در سال  1866رسيده است که بيانگر افزايش
 41درصدي مصرف اين فرآورده در اين دوره ميباشد .بـدون ترديد تأمين اين مقيـاس از مصـرف به لحـاظ
ميـزان محـدود ظرفيـتهاي پااليشـگاهي کشـور ،دسـتاندرکاران مديريت تقاضاي مصرف نفت را به تأمين
کسريها از محل واردات ملزم مينمايد و اين بهنوبه خود نيازمند صرف درآمدهاي ارزي کشور به منظور
تأمين نيازهاي مصرفي به جاي مصارف سرمايهاي خواهد بود .ضمن آنکه به جهت تحريم اقتصادي کشور،
اين مسئله ميتواند در آينده به مراتب بحرانيتر و حساستر شود؛ اين در حالي است که افزايـش توليد
داخلي بنزين با توجه به تعداد محدود پااليشـگاههاي توليد بنزين در داخل و فرسودگي آنها امري زمانبر
بوده و در کوتاهمدت امکانپذير نخواهد بود (مهرگان،1866 ،ص .)8
بنا به داليل فوق ،اعمال مديريت تقاضا در کشور نيازمند آن است که ضمن شناسايي عوامل مهم و
تأثيرگذار بر مصرف اين حامل انرژي ،حساسيت هريک از آنها نيز به صورت جداگانه بررسي شود .در اين
مقاله سعي مي شود که با توجه به تأثيرات کمّي عوامل متفاوت بر مصرف بنزين ،حسب برآورد ضرايب
کشش هاي محاسباتي ،عوامل مؤثر در استفاده ابزاري در مديريت تقاضا شناسايي شوند .بر اين اساس هـدف
اصلي ايـن تحقيق را ميتـوان بـرآورد تابع تقاضـاي بنزيـن در ايـران با استـفاده از روش مدلسازي داده-
هـاي ترکيبي 8طي دوره (1868ـ )1861عنوان نمود.
 -2مباني نظري
از اوايل دههي  ،1135انرژي توجه سياستمداران را در نتيجه اولين بحران نفتي بهخود جلب کرد ،از
آن زمان تحقيق و بررسي روي تقاضاي انرژي به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهيت تقاضاي آن ،به شدت
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گسترش يافت .تبادل نظر بين مهندسان و اقتصاددانان اين حوزه منجر به تحوالت چشمگيري در روش-
شناسي شد که فرآيند تصميمگيري انرژي را به عنوان يک مجموعه تقويت کرد و طيف گستردهاي از مدلها
را براي تجزيه ،تحليل و پيشبيني تقاضا در دسترس قرار داد .مدل سازي تقاضاي انرژي جزء ضروري براي
برنامهريزي انرژي ،فرموله کردن استراتژيها و توصيههاي سياستي به شمار ميرود که الزم است هم در
کشورهاي در حال توسعه که دادههاي الزم ،مدل هاي مناسب و نهادهاي ضروري براي انجام آن وجود ندارد،
و هم در کشورهاي توسعه يافته که کمتر با محدوديتهاي مذکور مواجه هستند ،انجام گيرد (شاکري،
 ،1861ص .)4تاکنون مطالعات متعددي در زمينهي تقاضاي انرژي در کشورهاي مختلف و همچنين در
ايران انجام شده است .اين مطالعات که بنابر نياز سياستگذاران کشورها به منظور کاهش اثرات منفي
نوسانات عرضهي انرژي و بررسي و پيشبيني تقاضاي انرژي در آينده و اتخاذ سياستهاي مناسب در اين
زمينه صورت گرفته ،همچنان از رونق برخوردار است.
 -1-2مدلهاي تقاضاي انرژي
از جمله الگوهاي تجربي مورد استفاده در تخمين تابع تقاضاي انرژي ،عالوه بر توابع تقاضاي شناخته
شده مرتبط با سيستم مخارج خطي ،تابع مطلوبيت با کشش جانشيني ثابت ،مدل رتردام و مدل سيستم
تقاضاي تقريباً ايدهال ،ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 -1-1-2مدل هال ورسن
هال ورسن ( ) 1136مدلي را براي صنعت کشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نموده که در آن تقاضاي
انرژي در بخش صنعت را برآورد کرده است .از نظر وي ،مقدار انرژي مورد تقاضاي بخش صنعت ميتواند
تابعي از مقدار محصول توليد شده ،قيمت انرژي و ساير نهادهها و درجه کارايي فني و اقتصادي صنعت باشد.
بدين ترتيب ،تقاضاي انرژي عبارت خواهد بود از:
( =
)
()1
قيمت خدمات سرمايه در
که در رابطه فوق ،انرژي تقاضا شده در صنعت  ،iقيمت انرژي ،i
قيمت مواد اوليه صنعتي در صنعت  iو درجه
قيمت خدمات نيروي کار در صنعت،i
صنعت ،i
کارايي فني و اقتصادي درصنعت  iاست .مدل فوق نيز تا اندازه زيادي از پيچيدگي برخوردار است و اطالعات
الزم براي برآورد اين مدل در کشورهاي در حال تـوسعه کمتر قابل دسترسي است .بنابراين ميتوان با
استفاده از بررسيهاي چنري که معتقد است سطح اشتغال و توليد بخش ميتواند ساختار بخش مربوطه را
نشان دهد ،مدل فوق را بر اساس اطالعات در دسترس کشورهاي در حال توسعه به شکل زير تغيير داد:
=

()8
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تقاضاي انرژي در بخش صنعت،
متغير مجازي و  tنيز زمان است.

توليد يا ارزش افزوده بخش،

اشتغال،

قيمت انرژي،

D

 -2-1-2مدل بردلي و كرافت
بردلي و کرافت ( )1138مدل خود را براي بخش صنعت ،به شکل زير ارائه ميدهند:
()8
که در آن EIN ،کل انرژي مصرفي بخش صنعت APE ،متوسط وزني قيمت انرژي و  PEINتقاضاي بالقوه
انرژي در صنعت ميباشد.
 -2-2مدلهاي تقاضاي سوخت در بخش حملونقل
 -1-2-2مدل ايستا
در اين مدل فرض مي شود که تقاضا براي سوخت تابعي از قيمت سوخت و درآمد واقعي يا درآمد قابل
تصرف واقعي کشور است .شکل عمومي اين مدل بهصورت زير است:
=G
=  Ln Gيا), y
()4
 :Gتقاضاي سوخت :P،قيمت سوخت :Y،درآمد واقعي است .با توجه به اين که در برخي از کشورها
قيمت سوخت ،کنترل شده و اثرات آن واقعي نيست و از طرفي ميزان مصرف سوخت به تعداد وسايل نقليه
بستگي دارد ،به کار بردن اين مدل ،تعديلها را طوالنيتر از دوره مورد استفاده در تخمين نشان داده و در
صورت استفاده از سريهاي زماني ،همه تعديلها در نظر گرفته نميشوند .بنابراين در صورت دسترسي به
آمار و اطالعات ديگر ،استفاده از چنين مدلي بهويژه در کشورهايي که قيمت سوخت تحت کنترل دولت
است ،مناسب نيست.
4

 -2-2-2مدلهاي خصوصيات
از آنجا که تابع تقاضاي سوخت در بخش حملونقل يک تابع مشتق شده ميباشد ،بنابراين تقاضاي
سوخت در اين بخش ماهيتي متفاوت با ساير کاالها دارد و عالوه بر قيمت سوخت و درآمد ،تعداد اتومبيل-
هاي موجود نيز روي تقاضا اثر ميگذارد و ميتوان مدلي را ارائه نمود که تعداد اتومبيلها را لحاظ نمايد.
=G
()8
 :vموجودي وسايل نقليه است .هم چـنين عالوه بر موجودي ،نرخ استفاده و اندازه کـارايي اتومبيـل نيـز بـر
تقاضاي سوخـت ميتواند تأثيرگذار باشد که ميتوان مدل فوق را بهصورت زير براي تقاضاي سوخت حمل و
نقل ارائه نمود.
=G
()8
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 :نوع و ويژگيهاي مدل اتومبيلها ،نرخ استفاده از وسايل نقليه ،خصوصيات و اندازهي کارايي
اتومبيل نيز روي تقاضا اثر مهمي دارد و اين عوامل نسبت به قيمت حساس ميباشند .نمونهاي از مدلهايي
6
که کارايي وسايل نقليه را وارد الگو نمودهاند مربوط به مطالعات سوئيني ،8پنديک ،8بالتاجي 3و واسرفالن
ميباشد .در مطالعه ي سوئيني متغير مهمي که روي مصرف سوخت اثر دارد ،متوسط کارايي ناوگان ميباشد
که کارايي را مايل در در هر گالن تعريف ميکند .بر اين اساس مصرف سوخت را تابعي از نرخ استفاده از
اتومبيل ،موجودي اتومبيل و مساحت پيموده شده مي داند که البته اين متغيرها خود تابعي از متغيرهاي
کالن اقتصادي نظير درآمد ،هزينهي رانندگي ،قيمتها و غيره ميباشد .در مطالعه پنديک نيز کارايي در نظر
گ رفته شده است .در اين مدل مصرف سوخت در هر کشوري برابر است با تعداد اتومبيل در حجم ترافيک و
يا مساحت پيموده شده اتومبيلها که به کارايي اتومبيل تقسيم ميشود .بنابراين مصرف سوخت تابعي از
موجودي اتومبيل ،حجم ترافيک و کارايي ماشينها است .موجودي اتومبيل به تعداد جديد اتومبيلهاي
شماره گذاري شده و نرخ استهالک بستگي دارد و حجم ترافيک نيز به درآمد سرانه و قيمت سوخت بستگي
دارد .مطالعهي بالتاجي نيز مبتني بر اتحاد مصرف سوخت ميباشد .در اين مطالعه مصرف سوخت بهصورت
زير محاسبه شده است:
تعداد اتومبيلها * مصرف سوخت اتومبيل * مساحت پيموده شده = مصرف سوخت
تعداد اتومبيلها * کارايي اتومبيل * استفاده از اتومبيل = مصرف سوخت

در اين مطالعه مصرف سوخت به تعداد اتومبيلها ،کارايي و نرخ استفاده از آن بستگي دارد.
همچنين مطالعات ديگري که در اين زمينه مطرح شده است ،مصرف سوخت را از حاصلضرب نرخ استفاده
از اتومبيلها در تعداد موجودي اتومبيلها به دست آورده است.
يا
()3
که نرخ استفاده از اتومبيل ( )Utتابعي از قيمت سوخت و درآمد است و موجودي اتومبيلها نيز با در
نظر گرفتن سرعت تعديل تعداد اتومبيل هاي مطلوب که خود تابعي از قيمت بنزين ،درآمد و قيمت اتومبيل
ميباشد ،بهدست ميآيد.
 -3-3-2تابع تقاضاي مشتق سوخت
در اين مدلها فرض ميشود که تابع تقاضاي سوخت از تقاضا براي حملونقل مشتق ميشود .بنابراين
تقاضاي سوخت تابعي از قيمت بنزين ،درآمد و موجودي اتومبيل است .موجودي اتومبيل نيز تابعي از قيمت
بنزين ،درآمد و موجودي وسايل نقليه از دوره قبل است و يا به عبارت ديگر که  Gtو Vtدر فرم لگاريتمي
بهصورت همزمان برآورد ميشود.
()6
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 -4-3-2مدل عرضه و تقاضاي سوخت در شرايط عدم تعادل
اگر بازار در حالت عدم تعادل باشد و مصرفکنندگان و توليدکنندگان با قيمت يکسان خريد و فروش
نکنند و مازاد عرضه يا تقاضا در بازار باشد ،در اين صورت بايد الگوي عرضه و تقاضاي سوخت در شرايط عدم
تعادل طراحي شود .در اين مدل فرض ميشود که عرضه ( )Sو تقاضا ( )Dبا هم برابر نيستند و مازاد تقاضا
وجود دارد؛ مازاد تقاضا ممکن است به علت کنترل قيمت و يا عوامل ديگر باشد .بنابراين مقدار مشاهده شده
حداقل مقدار عرضه و تقاضا است.
()1
در اين صورت تابع تقاضاي بنزين ،تابع تقاضاي مشتق است که از تقاضاي خدمات حملونقل بهدست
ميآيد .بنابراين بر تابع مطلوبيت مصرفکننده ،متمرکز شده و با استفاده از تابع توليد خانوار و ماکزيمم
کردن مطلوبيت ،تقاضاي سوخت را به دست خواهيم آورد .در اينجا مصرف سوخت تابعي از قيمت سوخت
( ،)PGدرآمد قابل تصرف ( ،)yقيمت خدمات حملونقل ( )Paو قيمت ساير نهادهها ( )Pxاست .فرض مي-
شود که موجودي اتومبيل ( )Vجايگزيني براي  Paخواهد بود .تابع عرضهي سوخت از رفتار بنگاه براي
حداکثرسازي سود به دست ميآيد.
()15
که در آن  PPtقيمت نفت خام به عنوان جانشين براي قيمت نهاده PRt ،قيمت نفت باقي مانده،
قيمت فرآوردههاي ميـان تقطير CR ،سرانهي حجم نفـت خام که پااليـشگاههاي داخلي در زمان  tمصـرف
ميکننـد ،ميباشند .معادلهي قيمت نيز بهصورت زير خواهد بود ،که  Dt – Stبيانگر مازاد تقاضاي جاري
است .با تخمين سه معادلهي فوق ميتوان عدم تعادلها را بررسي کرد.
()11
PD

 -3مروري بر مطالعات انجام شده
الوس )8558( 1در پژوهش خود به بررسي رفتـار بلندمـدت و کوتاهمدت تابـع تقاضـاي بنـزين در
برزيـل در دوره ( )1134 -1111با استـفاده از روشهاي همجمعي 15پرداخته است .در اين مطالعه عالوه بر
قيمت بنزين و درآمد ،قيمت الکل نيز به منظور تخمين کشش قيمتي متقاطع ميان بنزين و الکل به عنوان
متغير توضيحي لحاظ شده است .نتايج به دست آمده در اين مطالعه حاکي از بيکشش بودن بنزين نسبت
به قيمت در بلندمدت و کوتاهمدت است .هم چنين ،کشش متقاطع قيمتي تخمين زده شده الکل و بنزين
نشان ميدهد که مصرفکنندگان نسبت به تعديالت قيمت سوخت ،حتي در بلندمدت ،تأثيرپذير نيستند.
آکينبود ،زيرامبا و کومو )8556( 11با استفاده از تکنيکهاي همجمعي يک مدل اقتصادسنجي براي
شناسايي عوامل اقتص ادي مؤثر بر مصرف بنزين موتور در آفريقاي جنوبي ارائه کردند .کششهاي قيمتي و
درآمدي بنزين با استفاده از دادههاي دوره ( ،)1136 -8558بهترتيب برابر با  -5/43و  5/88برآورد شده
فصلنامـه علوم اقتصادي
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است که حاکي از بي کشش بودن تقاضاي بنزين در آفريقاي جنوبي نسبت به قيمت و درآمد است .پاک
( )8515در مطالعهاي از دادههاي ترکيبي متشکل از  14کشور اروپايي در دوره زماني ( )8554 -1115براي
برآورد يک مدل پويا براي تقاضاي بنزين استفاده نموده است .نتايج نشان ميدهند که تصريحهايي که سهم
خودروهاي ديزلي را ناديده ميگيرند ،کششهاي مالکيت خودرو ،قيمت و درآمد کوتاهمدت را بيش از حد
برآورد ميکنند.
18
پارک و ژائو ( ) 8515در پژوهش خود تقاضاي بنزين اياالت متحده را از سال ( 1138تا  )8556با
استفاده از رگرسيون همجمعي متغير با زمان برآورد نمودند .نتيجهي مدل تصحيح خطا نشان داده است که
انحراف از يک تعادل بلندمدت به سرعت اصالح ميشود و تحليل رفاه بيانگر آن است که جابهجايي طرح
ماليات از ماليات درآمد به ماليات بنزين داراي صرفه خواهد بود .سنه )8511( 14در پژوهش خود به برآورد
تقاضاي تجمعي براي بنزين در سنگال از سال  1135تا سال  8556ميپردازد .بر اساس نتايج اين مطالعه،
کشش کوتاه مدت کمتر از کشش بلندمدت است و تقاضاي بنزين در سنگال نسبت به قيمت و درآمد در هر
دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت بيکشش است.
شاکري و ديگران ( )1861در پژوهش خود به مدلسازي توابع تقاضاي فرآوردههاي نفتي بنزين و نفت
گاز در بخش حملونقل از طريق حداکثر سازي سه مرحلهاي تابع مطلوبيت با توجه به قيد مخارج مربوطه
در هر مرحله پرداخته اند .مدل پيشنهادي از نوع مدلهاي سري زماني ساختاري بوده و داراي جزء غير قابل
مشاهده روند است که پس از تبديل مدل بهصورت حالت -فضا و با به کارگيري الگوريتم کالمن فيلتر از
طريق روش حداکثر راستنمايي براي دوره زماني ( ،)1888 -1868برآورد شده است .نتايج حاکي از کم
کشش بودن بنزين (در کوتاهمدت و بلندمدت) و نفت گاز ميباشد .مهرگان و قرباني ( )1866در مطالعهاي،
تابع تقاضاي بنزين در بخش حملونقل درکوتاهمدت و بلندمدت را در طي سالهاي ( )1888 -1868به
روش ARDLبرآورد نموده اند .در اين پژوهش تقاضاي بنزين تابعي از قيمت حقيقي بنزين ،توليد ناخالص
داخلي ،تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهاي بنزينسوز در نظر گرفته شده است .نتايج پژوهش نشان
ميدهد که کشش قيمتي بنزين در کوتاهمدت  -5/54و در بـلندمدت به داليلي چون تثبيت پـياپي قيمت
اسمي و نبود جايگزين مناسب براي آن در بخش حملونقل بيمعني بوده است.کشش درآمدي کوتاهمدت و
بلندمدت نيز بهترتيب  5/83و  5/61به دست آمده است .زراء نژاد و قپانچي ( )1868با استفاده از سريهاي
زماني دوره ( )1848 -68و روش همجمعي يوهانسن -جوسيليوس تابع تقاضاي بلندمدت بنزين و پس از آن
با استفاده از الگوي تصحيح خطا ( )ECTرابطه کوتاه مدت و ضريب تعديل را برآورد نموده و پس از آزمون-
هاي مختلف ،نتايج را مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند .نتايج به دست آمده بيانگر اين واقعيت است که در
بلندمدت بنزين نسبت به قيمت و درآمد ،يک کاالي کم کشش است و بهعنوان يک کاالي ضروري تلقي
مي شود .از طرفي ديگر ،عوامل غيرقيمتي و غيردرآمدي بر مصرف بنزين بسيار تأثيرگذار هستند و افزايش
قيمت بنزين به جهت اصالح الگوي مصرف به تنهايي کارساز نيست .ابونوري و شيوه ( )1868در پژوهش
خود با معرفي متغيرهاي تأثيرگذار بر مصرف بنزين و برآورد تابع تقاضاي بنزين در ايران و بهتبع آن تبيين
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شدت تأثيرگذاري هرکدام از اين عوامل ،داليل عدم مصرف بهينه را شناسايي کرده و همچنين چگونگي
تأثيرگذاري سياستهاي مختلف اقتصا دي بر مصرف بنزين را مورد ارزيابي قرار دادهاند .آمارهاي به کار
گرفته شده مربوط به دوره زماني ( )1843 -1861مي باشد و براي برآورد ضرايب تابع تقاضا از روش حداقل
مربعات ( )OLSبهره گرفته شده است .نتايج نشان ميدهد که خودرو و درآمد ملي و بهويژه جمعيت،
متغيرهاي بسيار تأثيرگذاري بر ميزان تقاضاي بنزين در ايران هستند و قيمت بنزين تأثير چنداني بر مقدار
تقاضاي بنزين نداشته است که اين مطلب ناشي از دستوري بودن قيمت بنزين و نيز عدم تعيين قيمت
توسط بازار در ايران ميباشد .ختايي و اقدامي ( )1864در مطالعهي خود به بررسي کشش قيمتي تقاضاي
بنزين طي سالهاي  1861 -1881پرداخته و کششپذيري تقاضاي بنزين را براي سالهاي 1814 -1868
پيشبيني نموده اند .براي اين منظور با استفاده از روش خود توضيح با وقفههاي گسترده ( )ARDLتقاضاي
کل بنزين برآورد شده است .نتايج حاصل از برآورد مدل تقاضـاي بنزين نشان ميدهد که يک رابطه منفي
ضعيف ميان قيمت حقيقي بنزين و تقاضاي کل بنزين وجود دارد ،بهگونهاي که يک واحد افزايش در قيمت
حقيقي بنزين منجر به کاهش 16/8واحد در تقاضـاي بنزين ميشود .اسماعيلنيا ( )1836در مطالعهاي به
برآورد توابع تقاضاي سوختهاي بنزين ،نفت گاز در بخش حملونقل جادهاي پرداخته است .اين مطالعه
ضمن بررسي مباني نظري توابع تقاضاي انرژي ،تابع تقاضاي سوخت را در بخش حملونقل زميني در فرم
لگاريتمي به صورت تابعي از قيمت واقعي سوخت ،توليد ناخالص داخلي ،موجودي وسايل نقليه ،متوسط عمر
خودروها و جمعيت تصريح ميکند .کششهاي قيمتي و درآمدي مدلهاي تقاضاي بنزين براي دورهي
 1833 -1848با استفاده از روش  ،OLSبيانگر کمکشش بودن بنزين ميباشد.
 -4روند توليد ،مصرف و قيمت بنزين در ايران
 -1-4توليد بنزين
در حال حاضر در کشور  1پااليشگاه با ظرفيت اسمي  1843هزار بشکه در روز ،به منظور تأمين نيازهاي
انرژي داخل کشور ،تأمين بخشي از خوراک صنايع و واحدهاي پتروشيمي و صادرات پارهاي از فرآوردههاي
مازاد بر مصرف داخلي به فعاليت مشغول هستند که قديميترين آنها پااليشگاه آبادان است که متجاوز از
 15سال از ساخت آن ميگذرد و جديدترين آنها پااليشگاههاي اراک و بندرعباس است .به جز اين دو
پااليشگاه ،ديگر پااليشگاههاي کشور دستکم سه دهه پيش راهاندازي شدهاند .در جدول ( )1ظرفيت اسمي
کنوني و سهم توليد بنزين (معمولي و سوپر) در کل فرآوردههاي توليدي اين پااليشگاهها قابل مشاهده است.
بررسي وضعيت پااليشگاههاي کشور در سالهاي ( )1835 -1868نشان ميدهد که سهم بنزين از توليد
فرآوردهها در بيشتر سالها ،افزايش ناچيز و حتي در برخي سالها کاهش داشته است؛ بهگونهاي که حداکثر
مقدار آن از  13/8درصد تجاوز نميکند .اما چنانچه سهم توليد بنزين در پااليشگاهها به رقم  85درصد بـه-
طور متوسط برسد ،مي توان گفت که کشور به بنزين وارداتي نيازي نخواهد داشت و اگر از اين درصد بيشـتر
شود ،کشور قادر خواهد بود مقداري بنزين را هم به خارج صادر کند (خلعتبري،1868 ،ص.)48
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جدول -1ظرفيت اسمي و سهم توليد بنزين در پااليشگاههاي كشور( -درصد)
پااليشگاه

ظرفيت اسمي

1331 1331 1331

1331 1331 1334 1333 1332 1331

آبادان

885

14/8

11/8

11/6

11/4

18/8

18/8

14/8

18/1

14/1

اصفهان

855

18/4

18/8

18/1

18/1

18/8

18/6

18/8

18/8

14/8

اراک

185

5

18/1

18/1

18/1

18/3

18

18/1

18/1

13/8

تهران

885

14/3

14/18 18/18

18/8

18/8

13

13/8

16/8

16/8

بندرعباس

888

5

5

85/1

85/4

85/8

85/8

88/8

81/1

88

تبريز

115

18/1

14/8

14/58

18/8

18/8

18/58

18/8

18/1

13/8

کرمانشاه

88

18/8

13/1

16/4

11/3

88/8

84/4

88/8

81/1

86/1

شيراز

45

16

13/4

85/4

84/1

88/6

88/4

88

81/8

81/1

الوان

85

5

13/1

18/1

13/3

16/8

85/8

81/3

81/1

88/8

جمع

1843

18/8

18/8

18/1

18/6

18/8

18/8

18/1

13/8

13/8

(هزار بشكه در روز)

منبع :مروري بر  88سال آمار انرژي کشور (.)1883 -66

با توجه به رشد روز افزون مصرف بنزين در سالهاي اخير و وابستگي هرچه بيشتر به واردات اين
محصول ،سياستي اتخاذ شده است تا با بهبود عملکرد پااليشگاهها ،سهم بنزين در توليدات حاصل از يک
بشکه نفت خام افزايش يابد .در اثر بهبود پااليش نفت خام متوسط رشد ساالنهي سهم بنزين در فرآوردههاي
حاصل از يک بشکه نفت خام در بازهي زماني يازده سالهي منتهي به سال  1868برابر با  8/68درصد بوده
است .همچنين افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي کشور به همراه بهبود فرآيندهاي پااليش ،باعث رشدي با
ميانگين ساالنه  4/68درصدي توليد بنزين بين سالهاي  1838تا  1868شده است .اما به دليل تقاضاي رو
به گسترش در سال هاي اخير ،دولت مجبور به واردات گرديده است .در همين بازه زماني واردات بنزين نيز
ساالنه بهطور متوسط  13/88درصد رشد يافته که اين امر بار مالي سنگيني براي دولت به همراه داشته
است.
 -2-4مصرف بنزين
بيشترين سهم مصرف بنزين در ايران به بخش حملونقل اختصاص دارد 11 .درصد بنزين مصرفي در
کشور توسط خودروهاي سبک موجود در ناوگان حملونقل مورد استفاده قرار ميگيرد و ساير بخشها که
شامل نيروگاهها ،بخش عمومي ،تجاري و کشـاورزي ميباشند ،تنها  1درصد مصرف بنزين را بهخود
اختصـاص دادهاند .نکتهي حائز اهميت ناترازي بين توليد و مصرف بنزين است که دستکم از سال 1838
در کشور وجود داشته است .رشد روزافزون مصرف بنزين بهويژه طي سالهاي  1836به بعد ،باعث افزايش
شکاف بين توليد و مصرف اين فراورده در کشور شده است .افزايش توليد و تقاضاي خودرو بهويژه از اواخر
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دهه هفتاد ،باال بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه پائين بودن کارايي آنها و همچنين باال بودن
متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل پائين بودن فناوري بهکار رفته در توليد آنها ،از داليل
عمـدهي اين افزايش در بخـش حمـلونقل است .روند صعودي مصرف بنزين در سال  1868با  15/3درصد
افزايش نسبت به سال قبل ،به بيشترين مقدار خود طي اين دوره رسيد که ناتواني ظرفيت پااليشگاهي
کشور در پاسخگويي به اين افزايش تقاضاي داخلي ،از طريق واردات  83/85ميليون ليتر بنزين در روز به
کشور جبران گرديد .تنها در سال  1868مصرف بنزين نسبت به سالهاي قبل بهترتيب  18/4درصد کاهش
داشته است که بهطور عمده ناشي از اعمال طرح سهميهبندي و استفاده از کارت هوشمند سوخت ،بهره-
برداري از جايگاههاي  ، CNGاستفاده از گاز طبيعي و گاز مايع توسط خودروهاي دوگانهسوز ،کنترل و
مديريت مصرف بهينه توسط مردم ،پيشگيري و مبارزه با خروج غيرقانوني بنزين از کشور است .بررسي
مصرف بنزين در استانهاي کشور طي دوره ( )1833 -1868نيز نشان ميدهد که مصرف استانها در اين
دهه نزديک به  1/8تا بيش از  8برابر افزايش داشته است که اين امر نمايانگر رشد سريع ناوگان خودروهاي
سبک در کليه استانهاي کشور ميباشد .مقايسهي متوسط رشد در استانهاي کشور نشان ميدهد که
کمترين رشد متوسط طي دوره به استان گيالن تعلق داشته است .متوسط رشد در اين استان در فاصله
 1833تا  1868معادل  4/53درصد بوده است .استانهاي فارس ،قم و آذربايجان غربي به ترتيب در مرحله-
هاي بعد ي قرار دارند .از سويي بيشترين رشد مصرف در استان بوشهر ( 15/54درصد) مشاهده شده است.
متوسط رشد مصرف کل کشور در اين فاصله  8/68درصد بوده که نشان ميدهد در هجده استان کشور
مصرف از ميزان متوسط کمتر و در باقي استانها از اين رقم بيشتر بوده است.
 -3-4قيمتهاي اسمي و حقيقي بنزين
بررسي روند قيمت اسمي بنزين نشان ميدهد که از اواخر سال  1881تا سال  ،1838قيمت بنزين ثابت
و  85ريال به ازاي هر ليتر بوده است .از سال  1834به بعد روند افزايش قيمت اسمي بنزين با شتاب
بيشتري صورت پذيرفت تا اين که طي سالهاي  1868تا 1868دوباره به قيمت  655ريال تثبيت شد و در
نهايت در زمان اجراي طرح سهميهبندي بنزين به قيمت  155ريال به ازاي هر ليتر افزايش يافت.
قيمت حقيقي بنزين در سالهاي مورد بررسي ،روند متفاوتي نسبت به قيمت اسمي داشته است .علي-
رغم افزايش قيمت اسمي بنزين ،قيمت حقيقي بهدليل وجود تورم در جامعه در بيشتر سالها روندي
کاهشي داشته و اين کاهش در سالهاي تثبيت قيمت اسمي بنزين با شدت بيشتري صورت پذيرفته است.
تنها در سالهاي  1838تا  ، 1868قيمت حقيقي بنزين روند افزايشي همراه با نوسان داشته است .امّا نگاهي
به روند تقاضاي بنزين طي سالهاي ارزيابي شده نشان ميدهد که سياستهاي قيمتي و محدودکنندهاي که
در سالهاي مختلف در مورد بنزين اعمال شده است ،هريک در محدودهي زماني خاصي عمل کرده ،ولي در
نهايت در ميانمدت نقش ملموسي در کاهش مصرف نداشته است .در سالهاي  1881تا  1838که همزمان
با پايان جنگ تحميلي و آغاز برنامهي اول توسعهي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي کشور است ،تثبيت قيمت
فصلنامـه علوم اقتصادي
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اسمي بنزين منجر به کاهش قيمت حقيقي بنزين و افزايش تقاضاي آن گرديد .اما با وجود افزايش کم و
بيش قيمت حقيقي تا سال  ،1868هم چنان شاهد روند رو به رشد تقاضا هستيم .در سال  1868بهدليل
کاهش قيمت حقيقي ،تقاضاي بنزين به باالترين سطح طي اين دوره رسيد که در سال  1868با افزايش
مجدد قيمت ،روند نزولي به خود گرفت .اما آنچه مهم است کاهش رشد تقاضا و گاهاً منفي بودن آن
عليرغم کاهش شديد قيمت حقيقي بنزين در سالهاي بعد است که بهنظر ميرسد اجراي طرح سهميه-
بندي بنزين ،عمدهترين دليل آن باشد .در يک نگاه کلي ميتوان نتيجه گرفت که تداوم نداشتن کاهش رشد
مصرف نشانهاي از انعطافناپذيري تقاضا براي بنزين و ناکارآمد بودن جهتگيري سياست کنترل مصرف
بهويژه سياستهاي قيمتي در کشور است (خلعت بري ،1868،ص)48
جدول  -2قيمتهاي اسمي و حقيقي بنزين)1333=111( -
سال

قيمت اسمي بنزين قيمت حقيقي بنزين

سال

قيمت اسمي بنزين قيمت حقيقي بنزين

1881

48/3

883/1

1831

868

881/8

1835

85

851/6

1865

485

814/4

1831

85

415/8

1861

855

888/3

1838

85

455

1868

885

341/3

1838

85

818/1

1868

655

655

1834

155

818/6

1864

655

384/8

1838

185

411/4

1868

655

843/6

1838

185

481/8

1868

1555

864

1833

855

488/1

1863

1555

848/8

1836

885

836/8

1866

1555

418/8

منبع :ترازنامه انرژي سالهاي مختلف

 -4-4تقاضاي بنزين و قيمت حقيقي آن
از نظر تئوري انتظار ميرود ميان تقاضاي بنزين و قيمت حقيقي آن رابطه منفي برقرار باشد ،نگاهي به
روند تقاضاي بنزين طي سالهاي ارزيابي شده نشان ميدهد که با وجود سياستها و تدابير بهکار گرفته
شده براي کاهش تقاضاي بنزين (بهويژه سياستهاي قيمتي) ،همچنان با روند صعودي و با ثبات تقاضا روبرو
هستيم (ختايي ،1864 ،ص.)3
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 Millionsمترمکعب در سال

30

نمودار -1نمودار مقايسه قيمت واقعي و تقاضاي بنزين
منبع :يافته هاي تحقيق.

 -1-4مروري بر وضعيت ناوگان خودروهاي سبک
بررسي ترکيب خودروها در ايران نشان ميدهد که بهدليل عدم رشد مناسب حمـلونقـل عمـومي بيشـترين
سهم خودروها متعلق به خودروهاي سواري شخصي اسـت (مزرعتـي،1868 ،ص )85؛ از تعـداد  15ميليـون
خودروي موجود در ناوگان در سال  1863حدود  65درصـد آن متعلـق بـه خودروهـاي سـواري اسـت کـه
مشتمل بر  6/83ميليون خودرو است .اکثر خودروهاي سواري مـورد اسـتفاده در ايـران از نـوع خودروهـاي
بنزينسوز است؛ گرچه تعداد محدودي خودروهاي ديزلسوز نيز هنوز در ناوگان فعاليت دارند .با توجه به اين
که بيشتر خودروهاي سواري در ايران بنزين سوز هستند و اطالعات کافي براي تفکيک خودروهاي بنزينسوز
از ديزلسوز در دسترس نيست ،بنابراين در اين تحقيق کليه خودروهاي سواري بنـزينسـوز در نظـر گرفتـه
شده است.
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نمودار  -2تعداد خودروهاي سواري شمارهگذاري شده طي سالهاي 1331-1333
منبع :يافتههاي تحقيق
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از ابتداي ورود خودرو به کشور تا سال  1885که بيش از سه دهه ميشود ،تنها  1/8ميليـون خـودرو در
ناوگان کشور وجود داشته است .بعد از دههي  1885و به ويژه پس از پايان جنگ ،روند افـزايش خودروهـاي
سواري شدت گرفته است ،طي دههي  1835تعداد خودروها بـه حـدود دو برابـر افـزايش يافـت (مزرعتـي،
 ،1868ص  .)81تعداد خودروهاي سواري شمارهگذاري شده در کشور از ابتداي دههي  65با شدت بيشتري
رشد نموده است ،به نحوي که فقط در نيمهي اول دههي  1865تعداد خودروهـا دو برابـر شـده و از رقـم 8
ميليون سواري در سال  1865به حدود  8ميليون سواري در سال  1868رسيده است کـه بيشـتر بـه دليـل
افزايش توليدات داخلي خودرو ميباشد .بررسي آمارهاي خودروهاي سواري شمارهگذاري شده در استانهاي
کشور بدون احتساب خودروهاي از رده خارج شده در سالهاي اخير در ايـن دوره نيـز نشـان مـيدهـد کـه
استان تهران با ثبت حدود  8/4ميليون خودروي سواري در صدر استانهاي کشــور و پـس از اســتانهـاي
اصفهان ،خراسان ،فارس و خوزســتان بـه ترتيـب در ردههـاي بعـدي قـرار دارنـد .در نمـودار ( )8وضـعيت
خودروهاي شمارهگذاري شده به تفکيک استانها نشان داده شده است.
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نمودار  -3تعداد خودروهاي سواري شمارهگذاري شده طي سالهاي  1331 -1333به تفكيک استانها
منبع :يافتههاي تحقيق

 -1ساختار الگو
بر اساس تئوري اقتصاد خرد ،تقاضاي يک کاال تابعي از عوامل مختلف است که جهت بررسي اين عوامل،
يکي از آنها را مدنظر قرار داده و بقيه عوامل ثابت در نظر گرفته ميشوند تا رابطه تکتک عوامل با مقدار
تقاضاي کاالي موردنظر مشخص گردد.تقاضاي يک کاال تابعي است از قيمت آن کاال ،قيمت کاالهاي مکمل،
قيمت ک االهاي جانشين ،درآمد و عوامل ديگري که براي هر کاال با توجه به خصوصيات آن کاال در نظر
گرفته ميشود.
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برآورد تابع تقاضاي بنزين در ايران طي دوره زماني  1331تا  1331با استفاده از تکنيك پنل ديتا

()18

)

(

که در آن  Yکاالي جانشين Z ،کاالي مکمل و  Iدرآمد مصرفکننده است.
مقدار تقاضاي بنزين با عواملي مانند قيمت بنزين ،موجودي خودرو ،شبکه حملونقل عمومي ،سطح
تکنولوژي ،ميزان مسافرت هاي درون شهري و برون شهري ،جمعيت ،ترافيک و  ...در ارتباط است ،اما
بسياري از اين موارد را نميتوان بهصورت عددي محاسبه نمود و يا آمارهاي موردنياز براي بررسي اين عوامل
موجود نيست (ابونوري ،1868 ،ص )1؛ بههمين دليل بر اساس ادبيات نظري مرور شده در زمينه تقاضاي
بنزين ،در اين مقاله نيز ساختار مدل به صورت تابعي از قيمت بنزين ،موجودي خودروهاي بنزينسوز،
جمعيت ،توليد ناخالص داخلي ،قيمت گازوئيل و گاز مايع 18بهعنوان قيمت کاالهاي جانشين در نظر گرفته
شده است .در مورد سوختهاي جايگزين ،اگرچه گاز طبيعي فشرده شده 18در حال حاضر بهعنوان سوخت
جايگزين براي بنزين مورد استفاده قرار ميگيرد ،ولي با شروع کاربرد آن در بخش حملونقل از سال 1868
بوده است ،لذا به دليل عدم وجود اطالعات سري زماني کافي براي اين متغير ،در مدل لحاظ نشده است .از
سويي چون تقاضاي بنزين از تقاضاي سفر مشتق ميشود ،ميتوان قيمت گازوئيل را نيز بهعنوان قيمت
کاالي جانشين در مدل لحاظ نمود .بنابراين ،شکل ضمني مدل قابل برآورد براي تابع تقاضاي بنزين در
ايران بهصورت زير است:
(
)
()18
که در آن
 :مصرف بنزين استانها
 :شاخص قيمت بنزين
 :GDPتوليد ناخالص داخلي
 :TKتعداد خودروهاي بنزينسوز موجود در ناوگان حملونقل
 :شاخص قيمت گازوئيل
 :شاخص قيمت گاز مايع
تابع فوق نشاندهنده رابطه بين تقاضاي بنزين و برخي از عوامل تأثيرگذار بر آن است؛ بنابراين برآورد
روابط اقتصادي مدل ،تعيين ميزان اثرگذاري هر يک از اين عوامل را امکانپذير خواهد نمود .از آنجايي که
هدف اين پژوهش ،بررسي تأثير تغيير هر يک از اين عوامل بر تقاضاي بنزين ميباشد ،الزم است کشش
تقاضا نسبت به هر يک از متغيرها محاسبه گردد .بدين ترتيب مناسبترين مدل براي تخمين تابع تقاضاي
بنزين ،تابع کاب داگالس 13ميباشد که تابعي غيرخطي است.
()14
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حال مي توان با گرفتن لگاريتم از طرفين معادله ،آن را به تابع خطي تبديل کرد .بنابراين شکل نهايي مدل
به صورت زير است:

 -1-1استخراج دادههاي آماري
آمار و اطالعات مورد نياز در اين پژوهش درفاصلهي سالهاي ( )1861 -1868از  86استان کشور
جمع آوري شده است .الزم به ذکر است که ماهيت روش پنل ديتاي متوازن ايجاب ميکند که متغيرهاي
مدل در تمامي مقاطع داراي دوره زماني يکسان باشند .به همين سبب پس از بررسي آمار و اطالعات
موجود ،ناگزير دوره زماني ( ) 1861 -1868براي انجام مطالعه برگزيده شده است .از سويي ،بهدليل ادغام
آمار استانهاي خراسان جنوبي و خراسان شمالي و خراسان رضوي در برخي از سالهاي دوره مورد مطالعه،
اين سه استان در کل دوره به صورت واحد در نظر گرفته شده است .متغير وابسته در اين مدل مصرف بنزين
(مترمکعب در سال) به تفکيک استانهاي کشور ميباشد که آمار آن از ترازنامه هيدروکربوري سال 1863
کشور استخراج شده است .شاخص قيمت بنزين استاني بر مبناي سال پايهي  1861که از مرکز آمار ايران
اخذ شده است ،مورد استفاده قرار گرفته است .از توليد ناخالص داخلي (با احتساب درآمدهاي نفتي) به
قيمتهاي ثابت سال  1861مرکز آمار ايران براي بررسي تأثير افزايش درآمد بر مصرف بنزين استفاده شده
است .به منظور بررسي تفاوت در نظر نگرفتن درآمدهاي نفتي در برآورد مدل ،از توليد ناخالص داخلي بدون
نفت به قيمت ثابت سال  1861نيز براي برآورد تابع تقاضا استفاده شده است.تعداد وسايط نقليه بنزينسوز
بر ميزان تقاضاي اين فرآورده در بخش حملونقل اثرگذار خواهد بود .اين متغير از آن جهت مهم است که
شيوههاي سنتي حملونقل نقش مهمي در کشورهاي در حال توسعه ايفا ميکنند ،بنابراين منظور نکردن
آنها در تابع تقاضا ،منجر به در نظر نگرفتن ويژگيهاي اين کشورها در تقاضاي انرژي ميشود (شاکري،
 ،1861ص  .)13در اين مقاله ،از آمار و اطالعات تعداد خودروهاي بنزينسوز شمارهگذاري شده در
استانهاي کشور که از اداره ي راهنمايي و رانندگي اخذ شده است ،در برآورد مدل استفاده شده است .چون
آمار حاصله شامل تعداد خودروهاي شمارهگذاري شده از سال  1835تا  1866ميباشد ،بنابراين مبدأ سال
 1835در نظر گرفته شده و سپس تعداد تجمعي خودروها تا سال1861بهعنوان تعداد خودروهاي موجود در
ناوگان حملونقل استانها در سال  1861محسوب شده است .براي سالهاي بعد نيز بهترتيب تعداد
خودروهاي شمارهگذاري شده هر سال به تعداد تجمعي سال  1861افزوده شده است .الزم به ذکر است
بهدليل در دسترس نبودن آمار خودروهاي فرسوده از رده خارج شده در هر استان طي سالهاي اخير ،اين
مسئله در محاسبه تعداد خودروها در نظر گرفته نشدهاست.
جمعيت نيز از متغيرهاي مؤثر بر مصرف بنزين است که انتظار ميرود با افزايش آن تقاضاي بنزين نيز
افزايش يابد .در مورد جمعيت استانها نيز از دادههاي موجود در درگاه ملي آمار استفاده شده است .شاخص
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قيمت گازوئيل و گاز مايع بر مبناي سال پايه  ،1861که بهعنوان قيمت کاالهاي جانشين در مدل در نظر
گرفته شده اند ،از منابع اطالعاتي مرکز آمار ايران استخراج شده است.
 -1برآورد الگو و تفسير نتايج
در اين مقاله از روش دادههاي ترکيبي جهت تخمين مدل استفاده خواهد شد .روش دادههاي ترکيبي از
تلفيق دادههاي مقطعي و سري زماني به دست ميآيد .در روش دادههاي ترکيبي تعداد مشاهدات بهصورت
قابل توجهي افزايش مييابد و اين مسئله موجب افزايش درجه آزادي ،کاهش همخطي و افزايش کارايي
ميشود .دادههاي ترکيبي محققان را قادر ميسازد به بررسي مسائلي بپردازند که امکان بررسي آنها با
دادههاي سري زماني يا مقطعي وجود ندارد .در روش دادههاي ترکيبي ممکن است مدل بهصورت مقيد يا
غيرمقيد باشد .در مدل مقيد عرض از مبدا براي تمام مقاطع يکسان و در مدل غيرمقيد عرض از مبدا براي
تمام مقاطع متفاوت است .در ابتدا با انجام آزمون Fليمر ،اعتبار استفاده از دادههاي ترکيبي مورد آزمون قرار
ميگيرد.
16
فرض در اين آزمون ،يکسان بودن عرض از مبدأها (مدل ترکيبي ) در مقابل فرض  ،ناهمساني
حداقل يکي از عرض از مبدأها (روش پنل) ميباشد .اگر  Fمحاسبه شده از  Fجدول با استفاده درجهي
11
آزادي ( )n-1و ( )nt-n-kبزرگتر باشد ،آنگاه فرض صفر رد ميشود .بعد از انجام آزمون  ،Fاگر پي مقدار
کوچکتر از  5/58باشد ،روش پنل در سطح  18درصد به باال پذيرفته ميشود.
جدول -3نتايج آزمون نسبت راستنمايي
prob

d.f.

statistic

Effects Test

5/5555

()83/184

84/185548

Cross-section F

5/5555

83

418/1881

Cross-section chi-square

منبع :يافتههاي تحقيق.

با توجه به بزرگتر بودن مقدار آماره Fمحاسبه شده از  Fجدول و پي مقدار صفر ،فرض صفر مبني بر
استفاده از روش حداقل مربعات با سطح اطمينان  18درصد رد ميشود و در نتيجه رگرسيون مقيد داراي
اعتبار نمي باشد .بنابراين استفاده از مدل پنل ( مدل اثرات ثابت يا اثرات تصادفي) تأييد ميشود .بهمنظور
تعيين مدل اثرات ثابت يا اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده ميشود .چنانچه پي مقدار محاسبه شده
کوچکتر از  5/58باشد ،فرض مبني بر استفاده از روش تخمين تصادفي در سطح معنادار بودن  5/58رد
شده و مدل اثرات ثابت پذيرفته ميشود.
جدول -4نتايج آزمون هاسمن
prob

Chi-sq .d.f

Chi-sq statistic

Test sumary

571138

8

15/16588

Cross-section random

منبع :يافتههاي تحقيق.
فصلنامـه علوم اقتصادي
شماره  / 22تابستان 1333

علي امامي ميبدي ،غالمرضا گرايي نژاد و نگين دارابي /

33

با توجه به مقدار پي مقدار محاسبه شده ( )5/11و مقدار آمارهي کاي دو آزمون ( )15/16که از مقدار
جدولي آن کوچکتر است ،فرض صفر مبني بر استفاده از مدل اثرات تصادفي در برآورد مدل اين پژوهش با
سطح اطمينان  %18پذيرفته مي شود .نتايج برآورد تابع تقاضاي بنزين با استفاده از مدل اثرات تصادفي
بهصورت زير ميباشد:
جدول -1نتايج برآورد تابع تقاضاي بنزين
متغير وابسته :لگاريتم مصرف بنزين استانها )?log(CGAS

متغير

ضريب

خطاي استاندارد

آماره t

پي مقدار

c
)?Log(PGAS
)?Log(GDP
)?Log(POP
)?Log(TK
)?Log(PGO
)?Log(PLPG
F statistic
R- squared
Durbin-Watson stat

-2.83
-0.60
0.10
0.70
0.16
1.04
0.09

1.08
0.16
0.03
0.08
0.04
0.20
0.09
228.13

-2.61
-3.78
3.09
8.85
3.84
5.14
0.98

0.0099
0.0002
0.0024
0.0000
0.0002
0.0000
0.3297
0.0000

0.895
1.245

منبع :يافتههاي تحقيق.

با توجه به اين که مقدار آماره Fمحاسبه شده از مقدار جدولي آن بيشتراست ،معنيداري کل رگرسيون
در سطح معنادار بودن  5/58پذيرفته ميشود .مقدار  R2مدل نيز بيانگر آن است که  %61تغييرات متغير
وابسته به وسيلهي متغيرهاي مستقل مدل توضيح داده ميشود که حاکي از قدرت توضيحدهندگي باالي
مدل ميباشد .آماره دوربين -واتسون 85نيز با توجه به استفاده از مدل پنل ديتا و کوتاهمدت بودن دوره
زماني در اين پژوهش ،از مقدار قابل قبولي برخوردار است .همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود،
تمامي ضرايب به جز شاخص قيمت گازمايع معنيدار هستند و عالمت آنها نيز با تئوري اقتصادي سازگار
است .نتايج برآورد مدل نشان ميدهد که بين قيمت بنزين و مصرف آن رابطه معکوس وجود دارد که با
مباني نظري نيز مطابقت دارد .چون در مدلهاي لگاريتمي ،ضرايب بيانگر کشش هستند ،ضريب برآوردي
 -5/8بنزين نشان ميدهد که بنزين کااليي کم کشش است؛ بهگونهاي که اگر قيمت بنزين يک درصد
افزايش يابد ،مصرف آن تنها  5/8درصد کاهش مييابد.افزايش توليد ناخالص داخلي را ميتوان جانشيني
براي افزايش درآمد متوسط محسوب نمود .پس با افزايش درآمد ،مصرف نيز افزايش مييابد .ضريب برآورد
شده براي توليد ناخالص داخلي با لحاظ نمودن درآمدهاي نفتي ،نشان ميدهد که در صورت افزايش يک
درصد توليد ناخالص داخلي ،مصرف بنزين  5/1درصد افزايش خواهد يافت .با توجه به اين که کشش
درآمدي محاسبه شده بين صفر و يک است ،ميتوان گفت که بنزين کاالي مصرفي نرمال ضروري است .در
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مورد حساسيت تقاضاي بنزين نسبت به جمعيت و موجودي خودروهاي بنزينسوز ،نتايج به دست آمده با
انتظارات هماهنگ است .افزايش يک درصدي جمعيت و تعداد خودروهاي بنزينسوز ،بهترتيب منجر به
افزايش  5/3و  5/18درصدي مصرف بنزين خواهد شد.
عالمت ضرايب مربوط به شاخص قيمت گازوئيل و گاز مايع در تابع تقاضاي بنزين حاکي از آن است که
اين فرآوردهها نقش کاالي جانشين را براي بنزين دارند .با توجه به مقدار ضرايب برآورد شده ميتوان نتيجه
گرفت که يک درصد افزايش قيمت گازوئيل ،منجر به افزايش حدود  1درصدي مصرف بنزين خواهد شد .اما
در مورد قيمت گاز مايع ،علي رغم هماهنگي عالمت با انتظارات ،ضريب برآورد شده معنادار نميباشد .اين
مسئله ناشي از چند موضوع است :طي اين سالها بهدليل عدم گسترش امکانات عرضهي گازمايع ،مصرف-
کنندگان به داليل مختلف مانند زمان در اختيار ،مسيري که بايد طي کنند تا به گـاز مايع دسترسي يابند و
باالخره امـکان جانشين کردن گاز مايع (دوگانه سوز بودن) نتوانستهاند آن را جانشين کنند .نتايج برآورد
مدل با در نظر گرفتن توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز نشان ميدهد که تفاوت چنداني ميان نتايج وجود
ندارد .کشش درآمدي حاصل از توليد ناخالص داخلي بدون نفت  5/8محاسبه شده است که نشان ميدهد
افزايش يک درصدي توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت ،منجر به افزايش  5/8درصدي مصرف بنزين
خواهد شد.
 -3خالصه و نتيجه گيري
بيشک موضوع بنزين و مصرف فزاينده آن در بخش حملونقل ،از مسائل مهم اقتصاد ايران است که
جهت ارائه راهکارهاي مناسب در اين زمينه ،بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تقاضا از اهميت فوقالعادهاي
برخوردار است .پس از بيان مباني نظري مدلسازي تقاضاي انرژي ،هدف اين مقاله برآورد تابع تقاضاي
بنزين کشور و شناسايي و بررسي ميزان تأثيرگذاري عوامل مؤثر بر تقاضاي آن بود که براي دستيابي به اين
هدف از اطالعات و دادههاي  86استان کشور طي دوره زماني ( )1861 -1868استفاده شده است .با توجه
به يافتههاي اين مقاله ،کشش قيمتي محاسبه شده براي بنزين  -5/8ميباشد که بيانگر کم کشش بودن
تقاضاي بنزين نسبت به قيمت آن است .با توجه به تابع تقاضاي برآورد شده ،وجود رابطه مثبت و معنيدار
بين مصرف بنزين و توليد ناخالص داخلي در سطح معناداري  5/58تأييد ميشود .کشش درآمدي بنزين
 5/1برآورد شده است که نشان مي دهد بنزين کاالي مصرفي نرمال ضروري است .از سويي نتايج برآورد مدل
نشان ميدهد که بين جمعيت و مصرف بنزين رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد ،بهگونهاي که افزايش
يک درصدي جمعيت منجر به افزايش  5/3درصدي مصرف بنزين خواهد شد .همچنين کشش محاسبه شده
براي تعداد خودروهاي بنزينسوز موجود در ناوگان حملونقل معادل  5/18ميباشد .اين کشش بيانگر اين
است که افزايش يک درصدي تعداد خودروها ،مصرف بنزين را  5/18درصد افزايش خواهد داد.ميتوان
عوامل موثر بر مصرف بنزين که بهعنوان ابزاري براي سياستگذاري و مديريت تقاضاي بنزين مورد استفاده
قرار مي گيرد را با توجه به خروجي تخمين مشاهده نمود که ضرايب براي متغيرها يکسان نبوده و حساسيت
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مصرفکنندگان نسبت به متغيرهاي مختلف متفاوت است .بدين صورت که شاخص قيمت گازوئيل ()PGO
با کشش  1/54مؤثرترين متغير در تقاضاي بنزين کشور ميباشد و پس از آن متغيرهاي جمعيت و شاخص
قيمت بنزين بهترتيب با مقادير  5/3و  5/8بيشترين کشش را دارا هستند .نتايج به دست آمده بر نقش
سياست هاي قيمتي در مديريت تقاضاي بنزين داللت دارد .از متغيرهاي مورد استفاده در برآورد تقاضاي
بنزين تنها کشش شاخص قيمت گاز مايع معنيدار نميباشد .بنابراين شاخص قيمت گازوئيل ،جمعيت،
شاخص قيمت بنزين ،تعداد خودروهاي بنزينسوز و در نهايت توليد ناخالص داخلي بهترتيب بر ميزان مصرف
بنزين کشور مؤثرند.
افزايش مصرف بنزين بهدليل هزينه فرصـت آن در ايران معقول نيست و همين امکانات ميتواند در
بخشهاي مولد اقتصادي کشور هزينه شود .آثار زيست محيطي مصرف بيرويه بنزين ميتواند باعث افزايش
هزينهدرمان و مرگ ومير در کشور شود .در اين راستا و با در نظر گرفتن نتايج مدل پيشنهاد ميگردد که
دولت با اتخاذ سياستهايي بهويژه گسترش امکانات حملونقل عمومي ،نسبت به کاهش تمايل مصرف-
کنندگان به استفاده از اتومبيل شخصي اهتمام ورزد و همچنين امکانات عرضـه گاز مايع و اسـتفاده
مصـرفکنندگان از گاز مايع و ساير سوختهاي جايگزين را با هـدف کاهش مصـرف بنزين در کشـور
افزايش دهد.
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يادداشتها
1

. Liquefied Petroleum Gas (LPG) & Liquefied Natural Gas (LNG).
. Bio- fuel.
3
. Panel Data.
4
.Charatristic models.
5
. Sweny.
6
. Pindyck.
7
. Baltagi.
8
. Wasserfallen.
9
. Alves
10
. Co- integration Techniques
11
. Akinboade, Ziramba , Kumo
12
. Pock
13
. Park & Zhao
14
. Sene
15
. Liquid Petroleum Gas= LPG.
16
. Compressed Natural Gas=CNG.
17
. Cobb- Douglas (U = A
18
. Pooled model.
19
. P-value.
20
. Durbin-Watson statistic.
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