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چکیده

هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت – فضا و داللتهای حاصله
برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان
است .برای این منظور از دادههای مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران در طی سالهای  1374-1396استفاده شده است .نتایج برآورد مدل
مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره مورد بررسی متغیر بوده و بعد از اجرای
هدفمندی یارانهها ( 1389تا  )1396در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین
افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است .با سه سناریو متفاوت ،پیشبینی شد که
هر سال با افزایش  10درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه ،تقاضای بنزین برخالف انتظار
کاهش نمی یابد همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم
توسعه بیشتر و در انت های برنامه کمتر است نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان
باشد و لذا به برنامهریزان و سیاستگذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه میشود که
افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از  10درصد تعیین کنند و این افزایش
قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه بهصورت صعودی باشد.
واژههای کلیدی :تقاضای بنزین ،مدل حالت-فضا ،فیلتر کالمن ،ضرایب متغیر در طول
زمان
طبقهبندی .C22 ،C32 ،Q41 ،Q43 :JEL

 .1این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه آزاد واحد ابهر استخراجشده است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
از زمان پیدایش نفت در ایران ،به دلیل فراوانی آن درک اهمیت انرژی برای
سیاستگذاران مشکل بوده است .قیمت پایین و دسترسی آسان به این نوع انرژیها
باعث شده ،هم مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان انگیزه الزم را برای صرفهجویی و
تغییر تکنولوژی نداشته باشند .مدالک )2009(1محدودیت دسترسی به خدمات
پیشرفته و مدرن انرژی را یکی از مهمترین عوامل عقبماندگی کشورهای کمتر
توسعهیافته میداند .رشد روزافزون مصرف بنزین بهویژه طی سالهای  1378به بعد
باعث افزایش شکاف بین تولید و مصرف این فرآورده در کشور شده است .افزایش تولید
و تقاضای خودرو بهویژه از اواخر دهه هفتاد ،باال بودن عمر خودروها و در نتیجه پایین
بودن کارایی آنها و همچنین باال بودن متوسط مصرف سوخت خودروهای داخلی به
دلیل پائین بودن فناوری به کار رفته در تولید آنها ،از دالیل عمده این افزایش در
بخش حمل و نقل است .روند صعودی مصرف بنزین در سال  1385با  10/7درصد
افزایش نسبت به سال قبل ،به بیشترین مقدار خود طی دوره  1381-1386رسید که
ناتوانی ظرفیت پاالیشگاهی کشور در پاسخگویی به این افزایش تقاضای داخلی از طریق
واردات  27/50میلیون لیتر بنزین در روز به کشور جبران گردیده است .تنها در سال
 1386مصرف بنزین نسبت به سالهای قبل به ترتیب  12/4درصد کاهش داشته است
که بهطور عمده ناشی از اعمال طرح سهمیهبندی و استفاده از کارت هوشمند سوخت،
بهرهبرداری از جایگاههای  ،CNGاستفاده از گاز طبیعی و گاز مایع توسط خودروهای
دوگانه سوز ،کنترل و مدیریت مصرف بهینه توسط مردم و مبارزه با خروج غیرقانونی
بنزین از کشور است (امامی میبدی و همکاران .)1393 ،2مطالعه ترازنامه انرژی از
سالهای  1374تا  1396نشان میدهد که در بهار سال  1378و بهار  ،1388قیمت
واقعی بنزین به ترتیب  4794و  3496ریال بوده است که حاکی از این است که در طی
این ده سال قیمت واقعی بنزین با نوساناتی روند نزولی داشته است و مصرف بنزین در
طی این ده سال از  3339میلیون لیتر به  5811میلیون لیتر افزایش یافته است.

Medlock
)Imami Meybodi et al. (2014
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همچنین در بهار سال  1386و زمستان سال  ،1389قیمت واقعی بنزین به ترتیب
 5050و  11204ریال بوده است و مصرف بنزین در طی این دوره از  7053میلیون لیتر
به  5049میلیون کاهشیافته است .در اسفند سال  ،1395میانگین مصرف بنزین 78
میلیون و  900هزار لیتر بود که نسبت به میانگین مصرف در اسفند  6/7 ،1394درصد
رشد را نشان میدهد .همچنین در فروردینماه سال  1396میانگین مصرف بنزین78 ،
میلیون و  700هزار لیتر بود که نسبت به فروردینماه سال  8 ،1395درصد رشد داشته
است .رشد مصرف بنزین از سال  1386تا سال  1390با نوساناتی کنترل شده است که
این کنترل تقاضای بنزین ،نتیجه سیاستهای سهمیهبندی بنزین و اجرای طرح
هدفمندی یارانهها بوده است.
به نظر میرسد سیاستهای قیمتی که تاکنون برای بنزین توسط سیاستگذاران اتخاذ
شده است از هماهنگیهای الزم و پیوستهای ،جهت کنترل مصرف این فرآورده
استراتژیک برخوردار نیست .در واقع نرخ رشد قیمت واقعی بنزین ،اکثرا بهشدت نزولی و
یا گاه به شدت صعودی است که باعث الگوی مصرف غلط این فرآورده شده است .از
طرف دیگر ،در بند  1و  14سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به متوسط رشد
اقتصادی  8درصد در طول برنامه و تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها تأکید شده است
و تنها راه رسیدن به این هدف ،استفاده از تمام ظرفیتهای کشور است؛ بنابراین افزایش
قیمت بنزین در یک دامنه مشخص میتواند در راستای تحقق کامل هدفمندسازی
یارانهها باشد .اگر باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شود؛ تولیدکنندگان با افزایش
دادن قیمت کاالی خود واکنش نشان میدهند و این افزایش قیمت انگیزه آنها را برای
تولید در آینده بیشتر میکند و رشد اقتصادی افزایش مییابد (رومر .)2012 ،1تغییرات
قیمت اسمی بنزین نیز نشان میدهد که از سال  1385تا زمستان  ،1389قیمت بنزین
به مدت پنج سال در  1000ریال و از سال  1390تا  1392به مدت سه سال در 4000
ریال ثابت بوده است همچنین از ابتدای سال  1394تا انتهای سال  1396به مدت سه
سال قیمت بنزین  10000ریال ثابت بوده است .با این نوع سیاستگذاری قیمت بنزین
رسیدن به رشد اقتصادی  8درصد در طول برنامه ششم توسعه و تحقق کامل هدفمند-

Romer
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سازی یارانهها بعید به نظر میرسد؛ بنابراین الزم است تا با بررسی بیشتر سیاستهای
مناسبتری (قیمتی و غیر قیمتی) اتخاذ گردد .هدف کلی این پژوهش ،مطالعه برآورد
تابع تقاضای بنزین ،از سال  1374تا سال  1396بهصورت فصلی با استفاده از مدل
حالت-فضا و داللتهای حاصله برای آزادسازی قیمت بنزین است .برای این منظور
سؤالها و فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفتند.
 .1آیا کشش قیمتی بنزین در طی دوره مورد بررسی ( )1374-1396متغیر است؟
 .2آیا میزان افزایش قیمت بنزین ،باید در طول برنامه ششم توسعه یکسان باشد؟
 .3هر ساله بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها ( 1389تا  ،)1396قدرمطلق کشش
قیمتی بنزین بزرگتر میشود.
 .4با افزایش میزان  10درصدی قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه ،انگیزه
مصرفکنندگان برای صرفهجویی بیشتر میشود.

 -2مبانی نظری
برای تصریح مناسب توابع تقاضای انرژی و روشهای اقتصادسنجی جهت برآورد ضرایب
مدل از سوی اقتصاددانان تالشهای زیادی صورت گرفته است .توابع ترانس لوگ،1
سیستم تقاضای تقریبا ایده آل ،2سیستم مخارج خطی استون-گری ،مدل تصحیح خطا3
و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی 4ازجمله آن توابع است (بهاتاچاریا و تیمیسلینا ،5
 .)2009در تقاضای انرژی عوامل زیادی از قبیل درآمد واقعی ،قیمت ،پیشرفت
تکنولوژی ،رشد جمعیت و عوامل متعدد دیگری مؤثر است اما اعتقاد اکثر محققین ،بر
این باور است که قیمت یکی از مهمترین عوامل است که حتی پیشرفت تکنولوژی
نتیجه افزایش قیمت است و بدون افزایش قیمت انرژی ،پیشرفت تکنولوژی چندانی
اتفاق نمیافتد و به همین دلیل می توان پیشرفت تکنولوژی را از مدل حذف کرد .برخی
از محققین نیز بر اهمیت پیشرفت تکنولوژی اصرار میکنند .بینستوک و

1

Translog
)Almost Ideal Demand System (AIDS
3
)Error Correction Model (ECM
4
)Auto Regressive Distributed Lag (ARDL
5
Bhattacharyya & Timilsina
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ویلکوکس )1981(1وارد کردن متغیر پیشرفت تکنولوژی را در مدلهای تقاضای انرژی
ضروری میداند و به همین دلیل در مدل خود از متغیر روند استفاده کردند .کوریس
( )1983استدالل می کند چون راه مناسبی برای شناسایی اثر تکنولوژی برای تقاضای
انرژی وجود ندارد الزم نیست پیشرفت تکنولوژی وارد مدل شود مگر آنکه بتوان آن را
اندازهگیری کرد .الوتومی و همکاران )2014( 2به ضروری بودن مدلسازی تقاضای
انرژی زمانی که تأثیر پیشرفت تکنولوژی مناسب است ،تأکید میکنند و اعتقاد دارند
باید در مدل لحاظ شود و مدل مناسب با آن مشخص شود .در برآورد توابع تقاضای
انرژی از دو روش استفاده میشود .روش اول ،بر مبنای حداکثر سازی تابع مطلوبیت
مصرفکننده است .از این روش زمانی استفاده میشود که انرژی بهصورت مستقیم برای
مصرفکننده مورد استفاده قرار میگیرد .در روش دوم ،ابتدا برای محصول یا خدمت
مدلسازی شده و سپس بر اساس مقدار تقاضای صورت گرفته ،تابع تقاضای انرژی
برآورد میشود .از این روش زمانی استفاده میشود که تقاضا برای انرژی یک تقاضای
مشتق شده است( .موسوی.)1389 ،3
بر اساس تئوری اقتصاد خرد ،تقاضای بنزین نیز تابعی از عوامل مختلف مانند قیمت
بنزین ،درآمد ملی ،جمعیت ،ترافیک ،شبکه حمل و نقل عمومی به عنوان کاالی
جانشین و عوامل دیگری است .در این مقاله ،به لحاظ اهمیت متغیرها و دسترسی به
دادههای آنها متغیرهای قیمت واقعی بنزین ،تولید ناخالص داخلی حقیقی ،جمعیت و
متغیر مجازی وارد مدل تقاضای بنزین شده و هرکدام معرفی شده است.
Log Q1t = c2 Dt + sv LogP1t + c3 LogGDP + c4 GPOP + εit
()1
𝑡 𝑄1نشاندهنده مصرف فرآورده بنزین در زمان  𝑃1𝑡 ،tنشاندهنده قیمت واقعی
فرآورده بنزین در زمان  tو Dt ،LogGDP ،GPOPبه ترتیب رشد جمعیت ،لگاریتم تولید
ناخالص داخلی حقیقی و متغیر های مجازی بنزین میباشند .ضریب لگاریتم قیمت
واقعی بنزین کشش قیمتی بنزین است که در مدل باال بهصورت تصادفی در طول زمان
تغییر میکند و ثابت نیست که از ویژگی مدلهای حالت -فضا است.
Beenstock & Willcocks
Olutomi et al.
3
)Moosavi (2010
1
2
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 -2-1معرفی عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین
در مدلسازی تقاضا باید به این نکته توجه کرد که مدلهای پیچیده حتما نتایج بهتری
را نخواهد داشت و گاهی اوقات یک مدل ساده میتواند نتایج بهتری را به همراه داشته
باشد (آرمسترانگ .)2001 ،1از سوی دیگر ،به منظور اجتناب از هرگونه خطای تصریح،
باید متغیر-
های مهم و اثرگذار را وارد مدل کرد .در تخمین تابع تقاضای بنزین ،قیمت واقعی آن از
مهمترین متغیرهای اثرگذار است و آگاهی داشتن از کشش قیمتی بنزین و همچنین
چگونگی تغییرات آن در برنامهریزی و قیمتگذاری بنزین از اهمیت زیادی برخوردار
است .هر چه سطح تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور بیشتر باشد توجه کمتری به
ساختار قیمتگذاری بنزین میشود زیرا هزینه مصرف بنزین نسبت کمتری از تولید
ناخالص داخلی حقیقی را تشکیل میدهد .در مطالعاتی که مربوط به تقاضای انرژی
است ،معموال متغیر جمعیت وارد الگوی تقاضا شده است .میزان مصرف بنزین با افزایش
جمعیت افزایش پیدا میکند اما درصد افزایش در میزان انرژی کمتر از درصد افزایش
جمعیت است .در این مقاله ،بر اساس ادبیات نظری مرور شده در زمینه تقاضای انرژی
ساختار مدل به صورت تابعی از متغیرهای قیمت واقعی فرآوردهها ،تولید ناخالص داخلی
حقیقی و جمعیت به عنوان متغیرهای کمی و متغیر مجازی به عنوان متغیر کیفی در
نظر گرفته شده است .متغیر مجازی بنزین برای فصلهای دوم ،سوم و چهارم سال
 1386و همچنین فصل اول سال  1397عدد یک و برای بقیه فصلهای سال عدد صفر
در نظر گرفتهشده است تا اثر طرح سهمیهبندی و استفاده از کارت هوشمند سوخت،
بهرهبرداری از جایگاههای  ،CNGاستفاده از گاز طبیعی و گاز مایع توسط خودروهای
دوگانه سوز ،کنترل و مدیریت مصرف بهینه توسط مردم و مبارزه با خروج غیرقانونی
بنزین از کشور که در سال  1386اجرا شد بر تقاضای بنزین دیده شود.

Armestrong
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 -2-2مدلهای حالت-فضا
نظریات اقتصادی اغلب شامل متغیرهای غیرقابل مشاهده مانند درآمد دائمی ،انتظارات
و متغیرهای دیگر میباشند .مدلهای حالت-فضا و روش فیلتر کالمن 1از جدیدترین
تکنیکهای مورد استفاده در ادبیات اقتصادسنجی و سریهای زمانی است که امکان
تخمین متغیرهای غیرقابل مشاهده یا متغیرهای حالت را در سیستم معادالت فراهم
میکند و از کاربرد وسیع در اقتصادسنجی برخوردار است .این مدلها ناپایداری
ساختاری ضرایب مدل را بررسی کرده و تغییر ضرایب مدل را در طی زمان میسر
میسازد .از طرفی دیگر ،در هر زمانی میتوان پارامترهای مدل را تخمین زد (هاروی،2
 ،1989همیلتون 1994 ،3و کاسالز .)2016 ،4شووپ 5در سال 1965در سریهای زمانی،
کارایی فیلتر کالمن را برای محاسبه خطای تخمین در یک مرحله بعد نشان داد .دوربین
و کوپمن 6در سال  2001امکان استفاده از فیلتر کالمن را در سریهای زمانی غیرخطی
و نامانایی مورد بررسی قرار دادند .مدلهای حالت-فضا که به آنها مدلهایی با خاصیت
مارکوفی گفته میشود؛ مدلهای گستردهای هستند که شامل بسیاری از مدلهای
خطی مانند آرما 7و غیرخطی میباشند و در سالهای اخیر ،به خاطر پویایی و
پیچیدگیهای سیستمهای اقتصادی ،بهخصوص در زمینه مالی که عدم قطعیت ضرایب
و متغیر بودن آنها وجود دارد؛ عالقه زیادی به تحقیق در این مدلها وجود دارد
(یونگزینگ و شووو .)2013 ،8مهمترین ویژگی که مدلهای حالت-فضا دارند این است
که وقتی مدلی به این صورت نوشته میشود با استفاده از الگوریتم خاص در تجزیه و
تحلیل ،نیازی به ایستایی و وارون پذیری ندارد .یک مدل حالت-فضا شامل دو معادله
گذار یا انتقال و معادله سنجش یا اندازهگیری است.

1

Kalman filter
Harvey
3
Hamilton
4
Casals
5
Schweppe
6
Durbin & Koopman
7
)Auto Regressive Moving Average (ARMA
8
Yong Zeng & Shu Wu
2
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 -1معادله گذار یا انتقال :یک معادلهای است که پویایی متغیرهای حالت را تشریح
میکند .معادله انتقال در بردار حالت فرمی از معادله تفاضل مرتبه اول دارد.
 -2معادله سنجش یا اندازهگیری :یک معادلهای است که روابط بین متغیرهای مشاهده
و متغیرهای حالت نا مشاهده را شرح میدهد ،مدل زیر یک مدل حالت-فضا است.
𝑡𝑒𝑦𝑡 =𝐻𝑡 𝛽𝑡 + A 𝑍𝑡 +
()2
𝑡𝛽 𝑡𝑣= µ̅ + F 𝛽𝑡−1 +
()3
()4

𝑡𝑒

~id. N (0, R) & 𝑣𝑡 ~ iid. N (0, Q) & 𝐸 ( 𝑒𝑡 𝑣𝑡 ) = 0

در رابطه ( 𝑦𝑡 ،)2متغیر وابسته از مرتبه  n × 1و از متغیرهای مشاهدهشده در زمان t
است βt .یک بردار  k × 1از متغیرهای حالت ناشناخته است 𝐻𝑡 .یک ماتریس n × k

که بردار 𝑡𝑦 مشاهدهشده و بردار ناشناخته  βtرا به هم متصل میکند F .و  Aماتریس
ضرایب و از مرتبه  n × kو  Ztیک بردار  r × 1از متغیرهای مشاهده از پیش
تعیینشده یا درونی است µ̅ .متوسط عرض از مبدأ و از مرتبه  k × 1است vt .و ،et
خطاهای معادله و از مرتبه  k × 1بوده و به ترتیب دارای توزیع نرمال مستقل و همسان
با میانگینهای صفر و واریانسهای  Qو  Rمیباشند .عناصر ماتریس Hمیتواند هر
دادهای از متغیرهای درونی یا ضرایب ثابت باشد (کیم و نلسون.)2017 ،1
-2-3روش فیلتر کالمن
روش فیلتر کالمن شامل دو مرحله پیشبینی 2و بهروز کردن 3است؛ در مرحله
پیشبینی این فرض وجود دارد که متغیرهای مستقل در شروع زمان  tدر دسترس است
و متغیر وابسته در پایان زمان  tحاصل میشود .پیشبینی 𝑡 yبا توجه به اطالعات تا
زمان  ،) yt∣t−1( t-1بهوسیله انتظارات نسبت به برآورد  βtبه شرط اطالعات تا زمانt-
 ) βt∣t−1( 1انجام میشود .در مرحله بهروز کردن ،وقتی متغیر وابسته در پایان زمان t
حاصل شد خطای پیشبینی ( ) ηt∣t−1و انتظارات نسبت به برآورد 𝑡 βبه شرط
اطالعات تا زمان  tبه صورت زیر محاسبه میشود.
ηt∣t−1 = yt − yt∣t−1
()5
1

Kim & Nelson
Prediction
3
Updating
2
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𝑡|𝑡 = 𝑡|𝑡−1 + 𝐾𝑡 ɳ𝑡|𝑡−1

()6
در رابطه ( 𝐾𝑡 ،)6وزنی است که به اطالعات جدید درباره 𝑡𝛽 که شامل خطای
پیشبینی است؛ میدهد .این فرآیند تا نمونه آخر تکرار میشود (کیم و نلسون.)2017 ،

 -3پیشینه تحقیق
هانت و همکاران )2000( 1اولین تالش را برای استفاده از مدلهای سری زمانی
ساختاری 2به منظور تخمین روند ضمنی تقاضای انرژی برای مصرف نهایی زغالسنگ،
نفت ،گاز ،برق و کل انرژی با استفاده از آمارهای فصلی برای دوره  1972تا  1995انجام
دادند و نتیجه گرفتند که روند ضمنی تقاضای انرژی ماهیت تصادفی داشته و مانند
مدلهای قبلی ماهیت معین ندارد .بهعالوه ،روند ضمنی تقاضای انرژی تخمین زده شده
طی زمان نوسان داشته و بیانگر آن است که تقاضای انرژی تحت تأثیر متغیرهای
غیرقابل مشاهده برونزا قرار داشته است .دیمیترو -پولوس و همکاران )2005( 3با
استفاده از دادههای ساالنه برای دوره سالهای  1967تا  2002تقاضای انرژی بخشهای
مختلف بریتانیا ر ا برآورد کردند و نتیجه گرفتند که رویکرد مدلهای سری زمانی
ساختاری نتایج بهتری ارائه میدهد .تونگ و یانگ )2011(4در پژوهشی ،با عنوان
تخمین تقاضای انرژی با استفاده از مدل حالت-فضا به بررسی و تخمین تقاضای انرژی
در چین پرداختهاند .دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل مصرف کل انرژی،
نرخ رشد اقتصادی ،قیمت انرژی ،ساختار انرژی و جمعیت کل در سالهای  1991تا
 2009است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در دورههای مختلف ،اثرات عوامل
مختلف برای تقاضای انرژی در حال تغییر بوده و کشش درآمدی مثبت و کشش تقاضا
منفی است ولی قیمت نقش چندانی در تقاضای انرژی ندارد .سلیمان سعد،)2011( 5
تخمین توابع تقاضای انرژی برای کره جنوبی و اندونزی در سطح کالن (تجمیع شده) و
بخش خانگی را با استفاده از رویکرد سریهای زمانی ساختاری انجام داد و اقدام به
برآورد روند ضمنی تقاضای انرژی که عالوه بر پیشرفت فنی ،سلیقه مصرفکننده و
1

Huant et al.
)Structural Time Series Model (STSM
3
Demitropoulos et al.
4
Tong & Yang
5
Suleiman Saad
2
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ساختار اقتصادی را نشان میدهد؛ نمود .دالور و هانت )2011( 1با استفاده از تحلیل
سریهای زمانی ساختاری رابطه بین کل مصرف برق با ارزش افزوده و قیمت در سطح
کالن را در بخش صنعت بررسی کرده و تقاضای آتی برق ترکیه را برآورد نمودند .یانگ
و همکاران )2011( 2از مدل ضرایب متغیر در طول زمان بر اساس مدل حالت-فضا
رابطه پویاییهای بین مصرف انرژی چین و رشد اقتصادی را پس از اعمال آزمون چاو،3
آزمون ریشه واحد 4و آزمون همجمعبستگی 5ضرایب مدل حالت -فضا را با استفاده از
الگوریتم فیلتر کالمن تخمین زدند و به این نتیجه رسیدند که استراتژی توسعه انرژی
باید بازبینی و از تکنولوژیهای جدید استفاده شود .آکینبد و همکاران )2008( 6با
استفاده از تکنیکهای هم جمعی یک مدل اقتصادسنجی ،جهت شناسایی عوامل
اقتصادی مؤثر بر تقاضای بنزین موتور بر مصرف بنزین موتور در آفریقای جنوبی ارائه
کردند .کششهای درآمدی و قیمتی بنزین با استفاده از دادههای دوره (،)1978-2005
به ترتیب برابر با  0/36و  -0/47برآورد شده است که نشاندهنده بی کشش بودن
تقاضای بنزین در آفریقای جنوبی نسبت به قیمت و درآمد است .پارک و ژائو)2010( 7
در پژوهشی تقاضای بنزین را برای ایاالتمتحده با استفاده از رگرسیون هم جمعی
متغیر با زمان ،از سال  1976تا  2008برآورد نمودند .نتیجه مدل تصحیح خطا ،نشان
میدهد که انحراف از تعادل بلندمدت به سرعت اصالح میشود و تحلیل رفاه نشان
میدهد که جابجایی طرح مالیات ،از مالیات درآمد به مالیات بنزین دارای صرفه است.
سنه ) 2011( 8در پژوهشی به تخمین تقاضای تجمعی برای بنزین در سنگال از سال
 1970تا سال  2008پرداخته و نشان داده است که تقاضای بنزین در سنگال نسبت به
قیمت و درآمد در هر دو حالت کوتاهمدت و بلندمدت بیکشش است.

1

Dilaver & Hunt
Ying et al.
3
Chow Test
4
Unit Root
5
Cointegration
6
Akinboade et al.
7
Park & Zhao
8
Sene
2
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در ایران امامی میبدی و همکاران )1389(1تخمین تابع تقاضای فصلی گاز طبیعی برای
بخش خانگی تهران را با استفاده از فیلتر کالمن انجام دادند .در این مطالعه به
تأثیرگذاری عوامل غیرقابل مشاهده اشاره شده و برای در نظر گرفتن این اثرات و
همچنین جلوگیری از اریب بودن تخمین ضرایب ،از روش فیلتر کالمن استفادهشه است.
شاکری و همکاران )1389( 2در پژوهشی با عنوان تخمین مدل ساختاری تقاضای بنزین
و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران ،به مدلسازی تقاضای فرآوردهها از طریق حداکثر
سازی سه مرحله ای تابع مطلوبیت ،با توجه به قید مخارج مربوطه در هر مرحله
پرداختند .نوع مدل سری زمانی ساختاری بوده و دارای جزء غیرقابل مشاهدهی روند
است که پس از تبدیل مدل بهصورت حالت-فضا و با به کارگیری الگوریتم کالمن فیلتر
از طریق روش حداکثر راستنمایی برای دورهی زمانی  1357-86برآورد شده است؛
نتایج این مطالعه نشان داد که کشش قیمتی تقاضای بنزین و نفت گازکمتر از یک بوده
بهطوریکه در مورد بنزین این کشش در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب برابر  -0/24و
 -0/3و در خصوص نفت گاز  -0/2بهدست آمده است .اسماعیل نیا )1379( 3در
پژوهشی تأثیر افزایش قیمت بنزین را روی مصرف آن بر اساس مدلهای حالت-فضا و
روش فیلتر کالمن بررسی کرد و نشان داد حساسیت مصرفکنندگان در مقابل افزایش
قیمت تغییر کرده و مصرف سرانه بنزین با افزایش قیمت واقعی آن کاهشیافته است.
امامی میبدی و همکاران ( )1393در پژوهشی برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی
دوره زمانی  1381تا  1386با استفاده از تکنیک پنل دیتا مورد بررسی قرار دادهاند که
نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته ،مصرف بنزین با تولید
ناخالص داخلی ،تعداد خودروهای موجود در ناوگان حملونقل ،جمعیت و قیمت
گازوئیل رابطه مستقیم دارد همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر
مصرف بنزین معنادار نیست .چیت نیس )1384(4با استفاده از مدل سری زمانی
ساختاری و مفهوم روند ضمنی ،کشش قیمتی بنزین را در ایران تخمین زده و نتیجه
گرفته است که روند در تابع تقاضای بنزین تصادفی است .درنتیجه اجرای استانداردهای
1

)Imami Meybodi et al. (2010
)Shakeri et al. (2010
3
)Esmaelniya (2000
4
)Chetnis (2005
2
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کارایی میتواند افزایش راندمان خودروها را در پی داشته باشد و منجر به کاهش
تقاضای انرژی گردد .مهرگان و قربانی )1388( 1در پژوهشی به روش خود توضیح با
وقفههای گسترده تقاضای بنزین را در بخش حمل و نقل در کوتاهمدت و بلندمدت برای
دورهی  1353-1385برآورد نمودند و نشان دادند کشش قیمتی بنزین در کوتاهمدت
 -0/04و در بلندمدت به دلیل تثبیت پیاپی قیمت اسمی و نبودن جایگزین برای آن در
بخش حمل و نقل بیمعنی بوده است .متغیرهای مستقل مورد استفاده در تقاضای
بنزین ،تولید ناخالص داخلی ،تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین سوز
بودند .محمدی و همکاران )1393( 2در پژوهشی با عنوان مدلسازی تقاضای برق در
بخش صنعت ایران با رویکرد مدل سری زمانی ساختاری به الگوی سازی و تخمین
انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره  1353تا 1391پرداخته و این نتایج را به
دست آوردند که کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای برق در بخش صنعت ایران در
کوتاهمدت به ترتیب  -0/1و  0/25بوده و کشش متقاطع قیمتی حدود  0/06تخمین
زده شده است که حاکی ازجایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

 -4روش تحقیق
روش این تحقیق با توجه به موضوع و ماهیت متغیرها ،غیرآزمایشی از نوع همبستگی
است .روش گردآوری اطالعات به این صورت است که از آمار و ارقام منتشرشده وزارت
نیرو و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،دادهها جمعآوریشده است.
دادههای مورد استفاده برای بنزین از پاییز سال 1374تا تابستان  ،1396بهصورت فصلی
مورد استفاده قرارگرفته است .در این پژوهش برای تخمین ضرایب تابع تقاضای بنزین از
روش فیلتر کالمن استفاده شده است که از جدیدترین روشها و تکنیکهای مورد
استفاده در ادبیات اقتصادسنجی و سریهای زمانی است .در اکثر پژوهشهایی که در
داخل و خارج تقاضای بنزین را برآورد کردهاند تخمین ضرایب متوسط سالها است ولی
با استفاده از مدلهای حالت-فضا و روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در
طول زمان ،3میتوان پارامترهای مدل را در هر زمانی تخمین زد و به همین دلیل با این
1

)Mehregan & Gorbani (2009
)Mohamadi et al. (2014
3
Time varying coefficients
2
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روش تحلیل تابع تقاضای بنزین دقیقتر انجام میشود .در روش فیلتر کالمن ،برای
اینکه در هر بار تخمین کل نمونهها بازیابی شوند ،فقط از نمونه قبلی و حالت قبلی
استفاده میشود در واقع فیلتر کالمن ،الگوریتم بهینه پردازش کننده دادههای بازگشتی1
است (رایگاتوس و جراسیموس .)2017 ،2روش فیلتر کالمن در مقایسه با مدلهای
قارچ ،3آرما و اتورگرسیو که روشهای کالسیک در اقتصادسنجی هستند باعث میشود
که تخمین به صورت پایدار مسیر سری زمانی را دنبال کند .زمانی که شوکهای وارده
به مدل و متغیرهای اولیه غیرقابل مشاهده دارای توزیع نرمال است؛ محاسبه تابع
راست نمایی از طریق تجزیه خطای پیشبینی با فیلتر کالمن امکانپذیر است (کرامر،4
 ،1986دیویدسون و مکینون 1993 ،5و هاروی.)1990 ،6

 -5یافتههای پژوهش
 -5-1روند تقاضای بنزین و قیمت واقعی آن
قیمت واقعی بنزین یکی از مهمترین عامل اثرگذار بر تقاضای آن است .روند تغییرات
قیمت واقعی بنزین در نمودار  1نشان میدهد که در اکثر سالهای مورد بررسی ،روند
تغییرات قیمت بنزین سیر نزولی داشته است و این روند از سال  1378تا  1388به
مدت ده سال ادامه یافته است .در پاییز  1389قیمت واقعی بنزین از  4491ریال با
اعمال طرح هدفمندی یارانهها در زمستان  1389به 11204ریال ،در زمستان  1390از
 9280ریال به 18604ریال در بهار  1391افزایش پیدا کرده است .روند تغییرات
تقاضای بنزین در نمودار  2نشان میدهد که مصرف بنزین در فصل زمستان سال 1374
حدود  2709میلیون لیتر بوده است و با روند افزایشی در بهار سال  1386به حدود
 7053میلیون لیتر افزایش پیداکرده است از سال  1386تا  1392مصرف بنزین تا
حدی کنترل میشود و به حدود  5991میلیون لیتر در بهار  1392میرسد .بعد از سال
 1392دوباره مصرف بنزین افزایش پیدا کرده و در پاییز  1396به  8008میلیون لیتر
1

Optimal Recursive Data Processing Algorithm
Rigatos & Gerasimos
3
)Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH
4
Cramer
5
Davidson & MacKinnon
6
Harvey
2
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میرسد .در کل نمودارهای  2و  3نشان میدهند؛ در اکثر مواقع که کشش قیمتی بنزین
افزایش پیدا کرده است مصرف بنزین کاهش یافته است و برعکس.
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نمودار ) :(1قیمت واقعی بنزین از سال  1374تا 1396
منبع :محاسبات تحقیق
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نمودار ) :(2بررسی روند تغییرات تقاضای بنزین
منبع :محاسبات تحقیق
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 -5-2تخمین و تفسیر تابع تقاضای بنزین
نتایج تخمین تابع تقاضای بنزین برای دوره سالهای 1374-1396در جدول  1آمده
است .ضرایب  𝑐4 ، 𝑐3 ، 𝑐2به ترتیب ضریب متغیر مجازی ،لگاریتم تولید ناخالص
داخلی حقیقی و رشد جمعیت میباشند و پارامترهای برآورد شده از نظر آماری معنیدار
هستند  .از مسائل مهم در تحلیل رگرسیون ،تفسیر ضرایب برآورد شده برای ضریب
متغیرهای مستقل مدل رگرسیون است و تفسیر ضرایب برآوردی مدل رگرسیون ،به
شکل تبعی مدل بستگی دارد و چون شکل تبعی مدل لگاریتم خطی است ضرایب
برآورد شده قیمت واقعی بنزین و تولید ناخالص داخلی حقیقی به ترتیب ،تغییر نسبی
در تقاضای بنزین به ازای تغییر نسبی در قیمت واقعی بنزین و تغییر نسبی تقاضای
بنزین به ازای ت غییر نسبی در تولید ناخالص داخلی حقیقی را نشان میدهند .کشش
قیمتی بنزین مهمترین پارامتری است که برآورد شده است و نشان میدهد که اگر
قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضای بنزین  0/0105درصد کاهش مییابد .تخمین
ضریب متغیر مجازی تابع تقاضای بنزین نیز نشان میدهد که محدودیتهایی از قبیل
اعمال طرح سهمیهبندی و استفاده از کارت هوشمند سوخت ،بهرهبرداری از جایگاههای
 ،CNGاستفاده از گاز طبیعی و گاز مایع توسط خودروهای دوگانهسوز ،کنترل و
مدیری ت مصرف بهینه توسط مردم و مبارزه با خروج غیرقانونی بنزین از کشور در
فصلهای دوم ،سوم و چهارم سال  1386و همچنین در فصل اول سال  1387اثر منفی
معنیدار بر تقاضای بنزین داشته است .همچنین کشش درآمدی بنزین نشان میدهد
که اگر درآمد یک درصد افزایش یابد؛ تقاضای بنزین  0/6754درصد افزایش مییابد .از
مقایسه ضرایب مدل چنین برمی آید که مصرف بنزین در شرایط فعلی ،به ترتیب به
درآمد و رشد جمعیت بیشتر از قیمت حساس است .نتیجه آزمون هانسن 1نشان میدهد
که متغیرهای قیمت واقعی بنزین ،تولید ناخالص داخلی حقیقی ،مصرف بنزین و رشد
جمعیت بکار رفته در مدل معتبر (برونزا) هستند که این مسئله بیانگر تصریح مناسب
الگوی رگرسیون است.

Hansen Test

1
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جدول ( :)1برآورد تابع تقاضای بنزین بهوسیله مدل حالت-فضا

احتمال

آماره Z

خطای استاندارد

ضرایب

0/040

-2/0452

0/0630

- 0/1288

ضریب متغیر مجازی

0/000

27/716

0/0243

0/6754

ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی

0/032

2/1353

0/0950

0/2030

ضریب رشد جمعیت

احتمال

آماره Z

ریشه MSE

کشش قیمتی بنزین

0/000

-5/2810

0/0019

-0/0105

اجزاء دورانی فیلتر کالمن

آزمون هانسن
احتمال

روند ضمنی

روند معین

روند تصادفی

آماره Lc

0/01

0

0

3

1/244

منبع :محاسبات تحقیق

 -5-3تخمین کشش قیمتی بنزین از پاییز سال  1374تا پاییز سال 1396
برای پاسخگویی به سؤال اول (آیا کشش قیمتی بنزین در طی دوره موردبررسی
( )1396-1374متغیر است) ،تخمین کشش قیمتی بنزین از سال  1374تا 1396
محاسبه و در جدول  2آورده شده است ،طبق نتایج این جدول کشش قیمتی بنزین ،در
طی زمان در حال تغییر است .کشش قیمتی بنزین در زمستان  1374و تابستان 1396
به ترتیب  -0/074و  -0/013برآورد شد که نشاندهنده آن است قدرمطلق کشش
قیمتی بنزین کاهش یافته است .در بین سالهای  1386تا  1390به خاطر سهمیهبندی
بنزین و استفاده از کارت سوخت ،بهرهبرداری از جایگاههای سوخت ،دوگانهسوز شدن
خودروها و اجرای طرح هدفمندی یارانهها در زمستان  1389که قیمت بنزین افزایش
پیدا کرده است ،باعث شده قدرمطلق کشش قیمتی بنزین از پاییز  1387تا تابستان
 1390افزایش یابد و در بقیه سالها کاهش یافته است .به این ترتیب به سؤال اول
تحقیق جواب داده شد که نه تنها در هرسال بلکه در طی فصول کشش قیمتی بنزین در
حال تغییر است .برای آزمون فرضیه (هرساله بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها
( 1389تا  ،)1396قدرمطلق کشش قیمتی بنزین ،بزرگتر میشود) از نتایج جدول 2
استفاده میشود همانطوری که جدول  2نشان میدهد .در بعضی فصول سال کشش
قیمتی بنزین افزایش و در بقیه فصول سال کاهش یافته است .با اجرای طرح هدفمندی
یارانهها در زمستان  ،1389قدر مطلق کشش قیمتی بنزین در فصلهای (،1389)4
( 1395)4( ،1395)1( ،1394)4( ،1391)1( ،1390)4( ،1390)2( ،1390)1و
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( 1396)1افزایش و در بقیه فصول کاهش یافته است (اعداد داخل پرانتز فصلهای اول
تا چهارم سال را نشان میدهد)؛ بنابراین فرضیه هر ساله بعد از اجرای طرح هدفمندی
یارانهها قدر مطلق کشش قیمتی بنزین بزرگتر میشود؛ تأیید نشد.
جدول ( :)2نتایج برآورد کشش قیمتی فرآورده بنزین از پاییز سال  1374تا پاییز
1396
سال
(فصلی)

کشش قیمتی
بنزین

سال
(فصلی)

کشش قیمتی
بنزین

سال
(فصلی)

کشش قیمتی
بنزین

(1389)1

-0/0249

(1381)3

-0/0333

(1374)1

-

(1389)2

-0/0264

(1381)4

-0/0324

(1374)2

-

(1389)3

-0/0279

(1382)1

-0/0322

(1374)3

0/0000

(1389)4

-0/0305

(1382)2

-0/0311

(1374)4

-0/0745

(1390)1

-0/0343

(1382)3

-0/0274

(1375)1

-0/0782

(1390)2

-0/0354

(1382)4

-0/0266

(1375)2

-0/0755

(1390)3

-0/0344

(1383)1

-0/0255

(1375)3

-0/0715

(1390)4

-0/0347

(1383)2

-0/0246

(1375)4

-0/0703

(1391)1

-0/0349

(1383)3

-0/0216

(1376)1

-0/0703

(1391)2

-0/0327

(1383)4

-0/0204

(1376)2

-0/0681

(1391)3

-0/0296

(1384)1

-0/0197

(1376)3

-0/0644

(1391)4

-0/0286

(1384)2

-0/0185

(1376)4

-0/0639

(1392)1

-0/0286

(1384)3

-0/0148

(1377)1

-0/0651

(1392)2

-0/0267

(1384)4

-0/0136

(1377)2

-0/0633

(1392)3

-0/0237

(1385)1

-0/0139

(1377)3

-0/0600

(1392)4

-0/0229

(1385)2

-0/0120

(1377)4

-0/0581

(1393)1

-0/0222

(1385)3

-0/0083

(1378)1

-0/0574

(1393)2

-0/0211

(1385)4

-0/0081

(1378)2

-0/0579

(1393)3

-0/0196

(1386)1

-0/0080

(1378)3

-0/0536

(1393)4

-0/0194

(1386)2

-0/0062

(1378)4

-0/0520

(1394)1

-0/0194

(1386)3

-0/0090

(1379)1

-0/0503

(1394)2

-0/0186

(1386)4

-0/0123

(1379)2

-0/0497
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(1394)3

-0/0171

(1387)1

-0/0135

(1379)3

-0/0466

(1394)4

-0/0187

(1387)2

-0/0115

(1379)4

-0/0456

(1395)1

-0/0200

(1387)3

-0/0127

(1380)1

-0/0451

(1395)2

-0/0173

(1387)4

-0/0152

(1380)2

-0/0438

(1395)3

-0/0134

(1388)1

-0/0180

(1380)3

-0/0410

(1395)4

-0/0138

(1388)2

-0/0198

(1380)4

-0/0404

(1396)1

-0/0147

(1388)3

-0/0204

(1381)1

-0/0380

(1396)2

-0/0137

(1388)4

-0/0216

(1381)2

-0/0368

منبع :محاسبات تحقیق

نمودار  ،3تغییرات کشش قیمتی بنزین را از سال  1374تا  1396نشان میدهد که
بیشترین قدر مطلق کشش قیمتی بنزین به ترتیب ،مربوط به سالهای  1375و 1390
است.
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نمودار ( :)3بررسی تغییرات کشش قیمتی بنزین از بهار  1374تا نیمه دوم سال 1396
منبع :محاسبات تحقیق

 -5-4پیشبینی کشش قیمتی و مصرف بنزین تا انتهای برنامه ششم توسعه با
سه سناریو مختلف
در پیش بینی وقتی متغیر یا ضریبی بر اساس متغیرهای مستقل دیگر تخمین زده
میشود ،بهتر است با سناریوهای متفاوت بررسی شود چون معموال در آینده آنچه
سیاستگذاران میخواهند و آنچه اتفاق میافتد متفاوت است؛ بنابراین برای پیشبینی
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کشش قیمتی بنزین و چگونگی تغییرات آن جهت داللتهای حاصله برای افزایش
قیمت بنزین و همچنین پیش بینی مقدار مصرف آن در برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران سه سناریو متفاوت فرض شد که عبارت
است از:
سناریو اول :افزایش قیمت بنزین هرسال  10درصد و رشد جمعیت هرسال  1/5درصد
تا انتهای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شد ولی رشد اقتصادی  2درصد در نظر
گرفته شد .سناریو دوم :در سناریو دوم افزایش قیمت بنزین هر سال  10درصد ،رشد
جمعیت هر سال  1/5درصد ولی رشد اقتصادی  4درصد در نظر گرفته شد.
سناریو سوم :در سناریو سوم افزایش قیمت بنزین و رشد جمعیت هر سال طبق
سناریوهای اول و دوم ولی رشد اقتصادی  6درصد در نظر گرفته شد.
در واقع ،پیشبینی کشش قیمتی بنزین و پیشبینی تقاضای آن با توجه به شرایط رشد
اقتصادی متفاوت در کشور تا انتهای برنامه ششم توسعه انجام شده است .نتایج این
پیشبینی در جدول  3و  4آمده است.
جدول ( :)3نتایج پیشبینی کشش قیمتی بنزین تا انتهای برنامه ششم توسعه ()1400
با سه سناریو مورد بررسی
سال
(فصلی)

کشش قیمتی بنزین در
سناریو اول

کشش قیمتی بنزین در
سناریو دوم

کشش قیمتی بنزین در
سناریو سوم

(1396)3

-0/0105

-0/0105

-0/0105

(1396)4

-0/0098

-0/0098

-0/0098

(1397)1

-0/0091

-0/0091

-0/0091

(1397)2

-0/0084

-0/0084

-0/0084

(1397)3

-0/0076

-0/0076

-0/0076

(1397)4

-0/0069

-0/0069

-0/0069

(1398)1

-0/0062

-0/0062

-0/0062

(1398)2

-0/0055

-0/0055

-0/0055

(1398)3

-0/0048

-0/0048

-0/0048

(1398)4

-0/0040

-0/0040

-0/0040

(1399)1

-0/0033

-0/0033

-0/0033
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(1399)2

-0/0026

-0/0026

-0/0026

(1399)3

-0/0019

-0/0019

-0/0019

(1399)4

-0/0012

-0/0012

-0/0012

(1400)1

-0/0005

-0/0005

-0/0005

(1400)2

0/0002

0/0009

0/0002

(1400)3

0/0009

0/0009

0/0009

(1400)4

0/0016

0/0016

0/0016

منبع :محاسبات تحقیق

در هر سه سناریو عالمت کشش قیمتی بنزین از پاییز  1396تا بهار  1400منفی و
مطابق انتظار است ولی از تابستان  1400تا زمستان  1400عالمت کشش قیمتی مثبت
و برخالف انتظار است یعنی اگر شرایط اقتصادی ایران طی سالهای آتی دارای رشد
اقتصادی  2درصد 4 ،درصد یا  6درصد باشد دیگر افزایش  10درصد قیمت بنزین
نمیتواند باعث کاهش مصرف بنزین شود و باید سیاستهای غیر قیمتی در کنار
سیاستهای قیمتی جهت کنترل مصرف اعمال شود .در کل ،قدر مطلق کشش قیمتی
بنزین یا به عبارتی حساسیت مصرفکنندگان در مقابل افزایش قیمت کمتر شده و در
هر سه سناریو از  0/0105به  0/0016رسیده است .از نتایج حاصل از پیشبینی کشش
قیمتی بنزین تا انتهای برنامه ششم توسعه با سه سناریو مورد بررسی میتوان به سؤال
(آیا میزان افزایش قیمت بنزین ،باید در طول برنامه ششم توسعه یکسان باشد؟)
پژوهش پاسخ داد .همانطوری که جدول  3نشان میدهد؛ پیشبینی کشش قیمتی
بنزین طی سال های مختلف برنامه ششم متغیر بوده و در ابتدای برنامه بیشتر و در
انتهای برنامه کمتر است .به دلیل پایین بودن حساسیت مصرفکنندگان نسبت به
افزایش قیمت در انتهای برنامه نسبت به ابتدای برنامه ،اگر افزایش قیمت بنزین در
سالهای انتهای برنامه بیشتر از ابتدای برنامه باشد ،بهتر است؛ بنابراین افزایش قیمت
بنزین طی سالهای مختلف برنامه ششم توسعه نباید یکسان باشد.
از نتایج حاصل از پیش بینی مصرف بنزین تا انتهای برنامه ششم توسعه با سه سناریوی
مورد بررسی ،به فرضیه (با افزایش میزان  10درصدی قیمت بنزین در برنامه ششم
توسعه ،انگیزه مصرفکنندگان برای صرفهجویی بیشتر میشود) پژوهش پاسخ داده شد.
همانطوری که جدول  4نشان میدهد .مصرف بنزین در هر سه سناریو مورد بررسی
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افزایش یافته است؛ بنابراین ،با افزایش  10درصدی قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه،
انگیزه مصرفکنندگان برای صرفهجویی بیشتر نشده است .اگر وضعیت اقتصادی در
شرایط سناریو اول باشد مصرف بنزین در سال  1397حدود  3درصد افزایش و در
سالهای  1399 ،1398و  1400هر سال حدود  4درصد افزایش مییابد .از طرفی
دیگر ،طبق جدول  4تقاضای بنزین در شرایط سناریوهای دوم و سوم بیشتر از سناریو
اول است .جدول 4پیشبینی مصرف بنزین را در برنامه ششم توسعه با هر سه سناریو
نشان میدهد .با افزایش  10درصدی قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه که انتظار
میرفت قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و مصرف بنزین کاهش یابد ،تحقق
نیافت؛ زیرا تقاضای بنزین به افزایش درآمد بیشتر از افزایش قیمت واکنش نشان
میدهد .کشش درآمدی بنزین  0/675است که بیشتر از قدرمطلق کشش قیمتی بنزین
در سال های برنامه ششم توسعه است .از طرفی دیگر ،تقاضای بنزین از برآیند اثرات
کشش درآمدی و قیمتی تأثیر میپذیرد؛ بنابراین با افزایش  10درصدی قیمت بنزین در
برنامه ششم توسعه ،انگیزه مصرفکنندگان برای صرفهجویی بیشتر میشود؛ تائید نشد.
جدول ( :)4پیشبینی مصرف بنزین تا انتهای برنامه ششم توسعه ( )1400در هر سه
سناریو
سال
(فصلی)

مصرف بنزین
در سناریو اول (میلیون
لیتر)

مصرف بنزین
در سناریو دوم (میلیون
لیتر)

مصرف بنزین
در سناریو سوم (میلیون
لیتر)

(1396)3

7548/4

7574/1

7599/2

(1396)4

7627/3

7677/8

7728/7

(1397)1

7697/1

7773/6

7850/2

(1397)2

7774/4

7876/9

7979/2

(1397)3

7853/3

7981/6

8109/5

(1397)4

7933/1

8086/8

8241/1

(1398)1

8008

8188/6

8369

(1398)2

8090/1

8296/5

8503/2

(1398)3

8172/2

8405/1

8637/7

(1398)4

8256

8515/1

8774/4

(1399)1

8337/3

8623/1

8908/8
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(1399)2

8421/9

8735

9048

(1399)3

8509/1

8847/5

9188

(1399)4

8596/4

8962/4

9330

(1400)1

8683/6

9077

9472

(1400)2

8773/5

9193

9617/1

(1400)3

8864/4

9311/4

9762/4

(1400)4

8956/1

9429/5

9910

منبع :محاسبات تحقیق

در کل ،روند تغییرات پیشبینی مصرف بنزین در هر سه سناریو مورد بررسی نشان
میدهد که مصرف بنزین افزایشیافته است .از طرفی دیگر ،مصرف بنزین در سناریو دوم
بیشتر از اول و در سناریو سوم بیشتر از سناریو دوم است.

 -6نتیجهگیری
بدون شک موضوع مصرف فزاینده بنزین از مسائل مهم اقتصاد ایران است .جهت حل
این معضل ،بررسی متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر میزان تقاضای بنزین از اهمیت
ویژهای برخوردار است چرا که نتایج این تحقیقات ،وضعیت موجود تابع تقاضای بنزین
در کشور را مشخص کرده و داللتهایی جهت کنترل تقاضای بنزین ارائه خواهد داد.
در این پژوهش ،هدف اصلی برآورد تابع تقاضای بنزین از سال  1374تا  1396و
همچنین پیشبینی کشش قیمتی و مصرف بنزین با مدل حالت-فضا و روش فیلتر
کالمن تا انتهای برنامه ششم توسعه بود .برای این منظور ،بعد از بیان مسئله و بررسی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل پژوهش تدوین شد و در نهایت برآورد مدل و
آزمون سؤالها و فرضیهها صورت گرفت .با توجه به یافتههای تحقیق ،کشش قیمتی و
درآمدی به ترتیب  -0/0105و  0/6754محاسبه شده و بیانگر کمکشش بودن تقاضای
بنزین نسبت به قیمت آن است و از مقایسه ضرایب برآورد شده اینگونه برمیآید که
نقش تولید ناخالص داخلی در تبیین تقاضای بنزین ،بیشتر از قیمت بنزین است .ضریب
رشد جمعیت  0/2030برآورد شده است که نشاندهنده آن است اگر جمعیت یک
درصد افزایش یابد تقاضای بنزین  0/2030درصد افزایش مییابد؛ بنابراین ،حساسیت
مصرفکنندگان نسبت به افزایش متغیرهای مستقل متفاوت است و میتوان از آن به
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عنوان ابزاری برای سیاستگذاری و کنترل تقاضای بنزین مورد استفاده قرارداد .نتایج
حاصل از آزمون سؤال پژوهش نشان داد که کشش قیمتی بنزین طی زمان تغییر
میکند .طبق قانون تقاضا انتظار میرفت با افزایش 10درصد قیمت بنزین در برنامه
ششم توسعه ،مصرف آن کاهش یابد ولی در هر سه سناریو مورد بررسی افزایش پیدا
کرد؛ دلیل آن کمکشش بودن بنزین در برنامه ششم توسعه و همچنین نقش زیاد رشد
جمعیت و تولید ناخالص داخلی در تبیین تابع تقاضای بنزین است .برآیند اثر متغیرهای
مستقل بر تقاضای بنزین ،اعمال سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی و همچنین شدت و
ضعف آنها ،باعث افزایش یا کاهش کشش قیمتی بنزین میشود .بهعنوان مثال ،در
سال 1386به دلیل اعمال طرح سهمیهبندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت،
استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع توسط خودروهای دوگانهسوز مبارزه با خروج
غیرقانونی سوخت از کشور بهعنوان سیاستهای غیر قیمتی و همچنین افزایش 300
درصد قیمت بنزین در سال  1389بهعنوان سیاست قیمتی ،باعث شده است که کشش
قیمتی بنزین افزایش و مصرف آن کنترل شود و در اکثر سالهای موردبررسی که قیمت
افزایش نیافته یا کمتر افزایش یافته است و تغییرات قدر مطلق کشش قیمتی بنزین
روند کاهشی دارد .نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که اگر وضعیت اقتصادی در
شرایط سناریو اول باشد ،مصرف بنزین در سال  1397حدود  3درصد افزایش و در
سالهای  1399 ،1398و  1400هرسال حدود  4درصد افزایش مییابد؛ بنابراین انگیزه
مصرفکنندگان برای صرفهجویی بیشتر نشده و اتخاذ سیاست قیمتگذاری مناسب
ضروری است .از طرفی دیگر ،افزایش تقاضای بنزین در سناریوهای دوم و سوم بیشتر از
سناریو اول محاسبه شد که نشان میدهد هرچقدر رشد اقتصادی بیشتر شود تقاضای
بنزین افزایش مییابد.
با توجه به نتایج تحقیق و اینکه هرسال در برنامه ششم توسعه ،با افزایش  10درصد
قیمت بنزین ،حساسیت مصرفکنندگان نسبت به افزایش قیمت بنزین برخالف انتظار
کاهش یافته است؛ نشاندهنده آن است که قیمت بنزین کمتر از حد آستانهای است؛
بنابراین باید قیمت بنزین بهصورت جهشی و به حدی افزایش یابد که حساسیت
مصرفکنندگان نسبت به این افزایش قیمت بیشتر شود .از طرفی دیگر ،به خاطر نزولی
بودن قدر مطلق کشش قیمتی بنزین در طول برنامه ششم توسعه ،افزایش قیمت بنزین
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در سالهای مختلف برنامه نباید یکسان باشد و این افزایش قیمت در انتهای برنامه
ششم توسعه بیشتر از ابتدای برنامه باشد .طبق دیدگاه شاکری و همکاران ( )1389نیز
ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران دستوری و تثبیتی است و این منجر به پایین نگه
داشتن قیمت بنزین از سطح آستانهای 1آن شده است .در چنین ساختاری نباید انتظار
داشت که تقاضا به تغییرات قیمتی پاسخ دهد و باید با یک جهش قیمتی ،قیمت بنزین
را به سطحی که در آن رفتار مصرفکنندگان تحت تأثیر قرار میگیرد رساند .با توجه به
این نتایج ،توصیه میشود سیاست قیمتگذاری بنزین به این صورت باشد که در شروع
سال  ،1397قیمت بنزین  10درصد افزایش یابد و در انتهای سال  ،1397نرخ رشد
مصرف بنزین (آهنگ تغییرات مصرف بنزین) در سال  1397با نرخ رشد سال 1396
مقایسه شود ،اگر نرخ رشد مصرف بنزین سال  1397بیشتر از سال  1396به دست آید؛
قیمت برای سال بعد بیشتر از  10درصد تعیین شود و اگر کمتر یا مساوی سال 1396
باشد ،قیمت در سال بعد  10درصد یا کمتر از  10درصد با توجه به شرایط اقتصادی
تعیین شود و به همین ترتیب برای سالهای آینده نیز این نوع قیمتگذاری ادامه یابد.
روش دیگر سیاستگذاری قیمت بنزین که بیشتر به تحقق عدالت اجتماعی نزدیک
است این میتواند باشد که دولت برای همه افراد جامعه یک سقف مصرف بنزین با
قیمت  10000ریال تعیین کند و افرادی که تقاضای بیشتر از آن سقف تعیینشده
دارند ،بتوانند با قیمت واقعی از آن استفاده کنند .چون پرداخت یارانه به بنزین ،از
دیدگاه اقتصاد خرد ،کاهش قیمت نسبی ،تحریف قیمتها و در نتیجه عدم تخصیص
بهینه منابع است و باعث می شود افراد مرفه جامعه بیشتر از منابع استفاده کنند .طبق
دیدگاه سریواستا و رائو )2003( 2یارانه باید برای کاالهایی مانند حفاظت از آب ،خاک،
جنگل ،حیاتوحش  ،تحقیق و توسعه ،خدمات بهداشتی و خدمات آموزشی (بهعنوان
کاالهای عمومی) پرداخت شود و مصرف زیاد بنزین به دلیل آثار مخرب زیستمحیطی
آن ،با یارانه منفی (مالیات) همراه است.
چون در برنامه ششم توسعه ،بخش دهم و ماده سی و نهم ،به دولت اجازه دادهشده
است که قیمت حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهای تا پایان سال  1400با
توجه به مواد ( )1و ( )2و ( )3قانون هدفمندی یارانهها مصوب  1388/10/15اصالح
 1منظور از سطح آستانهای ،یعنی سطحی از قیمت که در طرف تقاضا حساسیت ایجاد کند.
Sirvavastave & Rao
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شود و همچنین در برنامه ششم توسعه ،اهداف کمی و مهم اقتصاد کالن از قبیل تولید
ناخالص داخلی ،تولید سرانه ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری و متغیرهای دیگر تعیین و متوسط
رشد ساالنه برای آنها به ترتیب  8درصد 6/7 ،درصد 8/8 ،درصد 10/2 ،درصد
تعیینشده است .از طرفی دستیابی به چنین اهدافی بدون استفاده از تمام ظرفیتهای
موجود کشور غیرممکن است ،پیشنهاد میشود از ثابت ماندن قیمت بنزین ،بهشدت
خودداری شود .از طرفی دیگر ،آزادسازی قیمت بنزین (واقعی کردن قیمت آن) در کنار
سیاستهای غیر قیمتی جهت کنترل تقاضا ،بهصورت مستمر و با روشهای علمی انجام
گیرد.
در پایان به اهم داللتهای حاصله برای آزادسازی قیمت بنزین اشاره شده است.
 .1با توجه به نتایج تحقیق ،عدم افزایش قیمت بنزین ،باعث کاهش کشش قیمتی
تقاضا (عدم حساسیت مصرفکنندگان در مقابل قیمت) میشود و برعکس افزایش
قیمت بنزین ،باعث افزایش قدر مطلق کشش قیمتی و اصالح الگوی مصرف آن میشود.
کاهش کشش قیمتی بنزین در اثر عدم افزایش قیمتها ،باعث مصرف بیرویه آن شده و
آلودگی محیطزیست را باعث خواهد شد.
 .2یکی دیگر از نتایج تحقیق این است که وقتی سیاست افزایش  10درصد قیمت
بنزین در برنامه ششم توسعه مطرح میشود باید اثر این سیاست یا هر سیاست دیگر
(سیاستهای غیر قیمتی) را در پیشبینی مصرف بنزین بررسی کرد ،در سالی که آهنگ
تغییرات مصرف بنزین صعودی است ،باید آهنگ تغییرات قیمت هم صعودی باشد و
برعکس .به عبارتیدیگر  ،جهت آهنگ تغییرات قیمت بنزین و جهت آهنگ تغییرات
مصرف بنزین باید یکسان باشد.
 .3هرچقدر افزایش قیمت (در این پژوهش قدر مطلق کشش قیمتی بنزین ،در بیشتر
سالها ،روند نزولی داشت) به زمانهای دورتر موکول شود ،هزینههای بیشتری را
متحمل جامعه میکند و اصالح الگوی مصرف کار دشواری میشود.
 .4چنانچه در این تحقیق مشخص شد حتی در برخی مواقع افزایش قیمت هم نمیتواند
مصرف بنزین را کنترل کند بهتر است؛ افزایش قیمت در کنار سیاستهای غیر قیمتی
تشدید شود (برخالف انتظار افزایش  10درصد قیمت بنزین در هر سه سناریو نتوانست
مصرف آن را کنترل کند).
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