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  ها بر مصرف يارانههدفمند كردن  اجراي طرح اتبررسي اثر
  بنزين در ايران

  
  **حسن صبوري ديلمي محمد                 *علي رازيني ابراهيمدكتر 

  
  20/11/1389 :تاريخ پذيرش  27/5/1389 :تاريخ دريافت

  چكيده
 در 1350-1387در اين مقاله اثر تغيير قيمت بنزين بر مصرف آن طي دوره 

. ايران با استفاده از روش خود رگرسيون برداري مورد بررسي قرار گرفته است
شامل قيمت واقعي بنزين، مصرف بنزين، مطالعه متغيرهاي مورد استفاده در اين 

نتايج . باشد هاي سواري مي ودروتوليد ناخالص داخلي بدون نفت و تعداد خ
دهد كه مصرف بنزين براثر تغيير  بدست آمده از توابع كنش و واكنش نشان مي

 و در مدت زمان كاهش يافتهقيمت اين فرآورده ابتدا بصورت بسيار ضعيفي 
هاي تعداد خودرو و توليد   متغير،عالوه برآن. كوتاهي افزايش خواهد يافت

  .ثر مثبتي بر مصرف بنزين در ايران خواهند داشتناخالص داخلي بدون نفت ا
  

  .H11 ؛ H21 ؛ N75 ؛ C35 ؛ JEL: R41 بندي طبقه
  

 .هدفمند كردن يارانه ها؛ مصرف بنزين؛  حمل و نقل عمومي :هاي كليدي واژه

                                                           
  Email: A_razini@yahoo.com   .]مسئول مكاتبات[، البرز، ايران واحد كرجاسالمي،  دانشگاه آزاد استاديار  *

     Email: Mohamadsabuori@gmail.com  نشجوي دكتراي اقتصاد دا**
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   مقدمهـ1
 طور كلي انرژي در كشور نياز بـه اتخـاذ            هاي نفتي و به     رشد سريع مصرف فرآورده   

بدون شك ادامه . سازد   در زمينه استفاده از منابع انرژي را ضروري مي         تصميمات مناسب 
اي بـراي     اي نزديك موجب ايجاد مـشكالت عديـده         روند فعلي مصرف انرژي در آينده     

عنوان   هاي نفتي به    در ميان منابع انرژي،  تهيه و فراهم سازي فرآورده         . كشور خواهد شد  
ر بخـشهاي مختلـف اقتـصادي كـشور از          بخش مهمي از انرژي ثانويه مـورد اسـتفاده د         

در اين بين بنزين وگازوئيل بـه عنـوان سـوخت مـورد             . اهميت فراواني برخوردار است   
ها بسيار مورد  العاده اين حامل نقل كشور با توجه به اهميت فوق و  استفاده در بخش حمل
  . توجه قرار گرفته اند

هـايي ماننـد      از سياسـت    ه  نظران اقتصادي معتقدند كـه بـا اسـتفاد          گروهي از صاحب  
توان مصرف كننده را به سـمت مـصرف بهينـه ايـن               هاي انرژي مي    اصالح قيمت حامل  

اين باورند كه     ها هدايت نمود و در مقابل گروهي ديگر از صاحبنظران اقتصادي بر             حامل
هاي انرژي به عنـوان امـري اجتنـاب ناپـذير و ضـروري در                  حامل  اگرچه اصالح قيمت  

هـاي   هاي قيمتي در مورد حامـل   ت اما الزم است قبل از اجراي سياست       كشور مطرح اس  
. هـا فـراهم شـود    انرژي، شرايط الزم جهت حركت به سمت مصرف بهينـه ايـن حامـل         

هايي در جهت مصرف بهينه سوخت        بنابراين آنچه كه مسلم است ضرورت اجراي طرح       
باشد، اما  د اجماع مينظران اقتصادي مور در كشور به عنوان هدفي واحد در ميان صاحب

هـاي الزم نظـرات متفـاوتي     در مورد روش و زمان اجرا و تقدم و تاخر هر يك سياست        
  .وجود دارد
برانگيزترين بخش از طرح تحـوالت        يارانه ها مهمترين و چالش    هدفمند كردن   طرح  

گذاري   ها مورد توجه محافل كارشناسي و سياست        اقتصادي است كه بيش از ساير حوزه      
 ،هـا    يارانـه  كردنهمچنين در ميان موارد مربوط به طرح هدفمند         . است  رار گرفته دولت ق 

هاي اقتصادي    ترين بحث   هاي انرژي به يكي از مهمترين و پرچالش         افزايش قيمت حامل  
  . در كشور تبديل شده است

هدفمنـد كـردن    براين اساس هدف از نگارش اين مقاله بررسي اثرات اجراي طـرح             
هـاي نفتـي در كـشور         اي بنزين به عنـوان يكـي از مهمتـرين فـرآورده           ها بر تقاض  يارانه
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 به بررسي اين اثـرات   1در اين تحقيق با استفاده از روش خودرگرسيون برداري        . باشد  مي
 ،گونه است كه پـس از مقدمـه، وضـعيت توليـد        ساختار مقاله بدين  . پرداخته خواهد شد  

هـاي    اشاره اي به مباني نظري مدل     آنگاه   ،و مصرف بنزين در ايران بررسي شده      واردات  
در بخش ديگر به توضيح مطالعات انجـام شـده در           . تقاضاي انرژي پرداخته خواهد شد    

 مربوط به اثرات تغيير قيمت بنزين بر         زمينه تقاضاي بنزين پرداخته شده و در ادامه مدل        
ارائـه  در پايان مقاله نيز جمع بندي و نتيجـه گيـري            .مصرف اين حامل ارائه خواهد شد     

  .خواهد شد

  پژوهش پيشينه -2
هاي استفاده شده در جهـت بررسـي تقاضـاي بنـزين مبتنـي برنظريـه                  يكي از روش  

 بنـزين   5شـده    اسـت كـه در آن تـابع تقاضـاي مـشتق            4 و ميـوث   3، لنكستر 2مصرف بكر 
خـودرو،  )) S(تعـداد خـودرو   (در اين روش تصميم در مورد خريـد       . شود   مي  استخراج

بـه صـورت تـابعي كـه     )) D(مسافت(ودرو و نوع استفاده از خودرو     خ)) E(كارايي(نوع  
),,(صورت  هباشد ب   بيانگر تقاضاي بنزين مي    DESfQ    با توجه  .  قابل تصريح است

به اينكه آمار مربوط به كارايي و مسافت طـي شـده در اكثـر كـشورها قابـل دسترسـي                     
هـا از شـاخص شـدت انـرژي           رباشد، جهت استفاده از اين روش بجاي ايـن متغيـ            نمي

  .شود استفاده مي
شده تقاضاي بنزين بـه عنـوان تـابعي از قيمـت و درآمـد                 بسياري از مطالعات انجام   

  :صورت رابطه زير در نظر گرفته شده استهواقعي ب
DG=A1+A2PG+A3Y+U 

  

هـا   در ايـن مـدل  . در بسياري از اين مطالعات نيز از معادالت پويا استفاده شده است           
ـ   كنندگان نسبت به تغييرات درآمد و قيمت با وقفه واكنش نشان مـي          مصرف   ه دهنـد و ب

                                                           
1. Vector Auto Regressive (VAR). 
2. Becker, G.s. 
3. Lancaster, K,J. 
4. Muth , R.F. 
5. Derived Demand Function 
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هايي تعديل    در چنين مدل  . دهند  تدريج رفتار خود را نسبت به وضعيت جديد تطبيق مي         
  .گيرد با استفاده از الگوي تعديل كالسيك تقاضا صورت مي

 تعديل موجودي   دهد جهت برآورد تقاضاي بنزين بايد از روش          پيشنهاد مي  1سوييني
شود كه كارايي را      در اين روش از متغير متوسط كارايي ناوگان استفاده مي         . استفاده نمود 

  .كند برحسب مايل در هر گالن تعريف مي
در اين روش جمع مصرف بنزين در هر كشور از جمع مصرف هر خودرو و يا هـر                  

  :آيد صورت زير بدست ميه ها ب گروه از خودرو


i

ii

MPG

NVMPC
GAS  

 VMPCiهـاي شخـصي،       شده توسط خـودر      سوخت مصرف  GASكه در اين رابطه     
مصرف برحسب مايل در ( كاراييMPGi ام به مايل و iمسافت پيموده شده توسط گروه     

  .باشد  ام ميi در گروه   تعداد اتومبيلNi ام و i  خودروهاي گروه) گالن
 اسـت كـه در آن تقاضـاي         و نقل ارائه كرده      مدلي براي تقاضاي بخش حمل     2پنديك

  . باشد كشور تابعي از تعداد خودرو، حجم ترافيك و كارايي خوردو مي بنزين در هر

ttt NRVrV
E

TVPCV
D  )1(

.
 

 حجم ترافيك   TVPC، موجودي خودرو،  V بيانگر مصرف سوخت،     Dدر اين رابطه    
 مقدار( كارايي خودرو    E،  )متوسط كليومتر طي شده توسط هر خودرو در سال        (خودرو  

دهنده كل خودروهاي      نشان NRt نرخ استهالك و     r،  )گالن مصرف شده در يك كيلومتر     
  .  استtتوليد شده در سال 
بينـي    هايي هستند كـه پـيش       مدل) هاي كالن   مدل(هاي اقتصادسنجي     در مجموع مدل  

گونـه  هاي اقتصاد خرد ايـن        مزيت اين روش نسبت به روش     . دهند  تري انجام مي    صحيح
توان با توجه به      ه در اين روش مدل سازي حالت استانداردي ندارد و مي          شود ك   بيان مي 

هاي اقتصادي موجود و منطق رفتار عوامـل اقتـصادي و بـا توجـه بـه                 نظريات و تئوري  
                                                           
1. Sweeny, J. L. 
2. Pindyck, R. S. 
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  . هاي آماري در دسترس، مدل بخشي مورد نظر را طراحي نمود داده
 اثـرات اجـراي   توان براي تحليل وضعيت موجود، بررسي ها را مي   از طرفي اين مدل   

بنابراين . مورد استفاده قرار داد،بيني  منظور پيش هاي جديد و در نهايت به       گذاري  سياست
ها بدين سبب است كه توصيف كاملي از اقتـصاد و يـا بـازار مربوطـه        جذابيت اين مدل  

  . دهد و در عين حال داراي مبناي اقتصادي نيز مي باشند ارائه مي
نتايج حاصـل  . دي در مورد تقاضاي بنزين وجود دارد     مطالعات داخلي و خارجي زيا    

شرايط و وضعيت حاكم بر تقاضـاي بنـزين، نتـايج مختلفـي               از اين مطالعات با توجه به     
  .داشته است

 تقاضاي فرآورده هـاي نفتـي در پـنج كـشور از كـشورهاي عـضو         1جانسون و توتو  
ر اين مطالعه مصرف    د.  پيش بيني كرده اند    1985 -1990هاي     را در سال   2سازمان اوپك 

 و قيمـت    4عنوان تـابعي از توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه              به 3سرانه فرآورده هاي نفتي   
هاي   اي از متغير    آنها در مدل خود از مجموعه     . ها  تصريح شده است       اين فرآورده  5واقعي

 اكـوادور،   –هـاي سـاختاري بـين پـنج كـشور تحـت مطالعـه                   مجازي براي بيان تفاوت   
مدل استفاده شده در ايـن تحقيـق   . اند    استفاده كرده   -نزي، ايران و ونزوئال   اندو  عربستان،

  :باشد صورت زير ميه ب

ititititit eDPGY  321   
  بـه    e و   Y، G، P، D. باشـد   دهنده زمـان مـي       نشان t بيانگر كشور و     iدر رابطه فوق    

انه واقعي،  هاي نفتي، توليد ناخالص داخلي سر       دهنده مصرف سرانه فرآورده     ترتيب نشان 
دهد   نتايج اين تحقيق نشان مي    . باشند  هاي نفتي و متغير مجازي مي       قيمت واقعي فرآورده  

باشد   معني مي   كه ضريب كشش قيمتي تقاضاي بنزين در اين كشورها از لحاظ آماري بي            
نويـسندگان ايـن مقالـه    .  قـرار دارد 12/1 تا 88/0و كشش درآمدي در اين كشورها بين  

                                                           
1. Johanson, T.& Totto,L 
2. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 

  .آيد هاي نفتي مصرف شده بر جمعيت بدست مي اين شاخص از تقسيم فرآورده. 3
4. GDP Per Capita.    
5. Real Price 
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هاي بنزين در سطح پـايين        مورد كش قيمتي را با توجه به كنترل قيمت        نتيجه حاصله در    
  .اند ها در اين كشورها تلقي نموده ها و جايگزين و محدوديت زيرساخت

گاز نيز بيانگر آن است كه كـشش قيمتـي بـرآورد              نتايج حاصله جهت تقاضاي نفت    
انگر وابـستگي  تر از واحد بـوده كـه بيـ    هاي درآمدي نيز بزرگ معناست و كشش  شده بي 

به عقيده نويـسندگان ايـن      . باشد  گاز در اين كشورها مي      قوي ميان درآمد و مصرف نفت     
  . است مقاله اين امر ناشي از فرآيند صنعتي شدن و شهرنشيني بيشتر در اين كشورها

-1980هـاي      تابع تقاضاي بنزين در كـشور نيجريـه را در سـال            1ادگبولوگده و دايو  
در اين تحقيق از سه مدل متفاوت بـراي بـرآورد تـابع             . اند   داده  مورد بررسي قرار   1965

متغيرهاي مورد استفاده جهـت تخمـين       . تقاضاي بنزين در اين كشور استفاده شده است       
هاي درآمد قابل تصرف، قيمت بنـزين، قيمـت           تابع تقاضاي بنزين در اين تحقيق، متغير      

ها    كارايي و شتاب خودرو    هاي جايگزين حمل و نقل،      هاي جايگزين و يا روش      سوخت
داشـتن   نويسندگان اين مقاله اعتقاد دارند كه پـايين نگـه  . باشند ها مي و موجودي خودرو  

كشش بودن تقاضاي بنـزين از نظـر          بنايي موجب بي    قيمت كاال و محدوديت عوامل زير     
هـاي    مـدل . انـد   است و بر همين اساس متغير قيمت را از مدل حذف نمـوده              قيمت بوده 

  :صورت زير استه ستفاده در اين تحقيق بمورد ا

LnSLnG
t

LnGLnILnG

LnDLnILnG

1

121

21












  

بنـزين، درآمـد قابـل         به ترتيب بيانگر مصرف سـرانه      S  و G  ،I، Dهاي فوق     در مدل 
ها نـشان     نتايج بدست آمده از اين مدل     . تصرف، متغير مجازي و موجودي خودرو است      

نـده قـوي بـراي مـصرف        دهد كه هر دو متغير درآمد و موجودي خودرو توضيح ده            مي
تواند به عنوان يك متغير سياسـتي مـديريت           متغير موجودي خودرو مي   . باشند  بنزين مي 

 شـده اسـت كـه بـا      از طرفي در ايـن تحقيـق نـشان داده   .  تقاضا، در كنترل دولت باشد    
قيمت واقعي بنزين     افزايش تدريجي قيمت بنزين و حذف يارانه بنزين در كشور نيجريه،          

                                                           
1. Adegbulugde, A. & Dayo, F. 
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  .شتري در تعيين تغييرات تقاضاي بنزين ايفا خواهد كرداز اهميت بي
هاي قيمتي و درآمدي تقاضـاي انـرژي در كويـت را در                كشش 1الموتايري و التوني  

دهـد كـه كـشش        نتايج اين تحقيق نـشان مـي      . اند   برآورد نموده  1965  -1989هاي    سال
ست و كـشش    كشش ا   قيمتي تقاضاي فرآورده هاي نفتي در بلند مدت و كوتاه مدت بي           

  . باشد كشش مي درآمدي در بلند مدت و كوتاه مدت با
شده در مورد تقاضاي گازوئيـل را          از صد مطالعه انجام     بيش) 1990 (3 و دال  2استرنر

هـاي مختلـف تقاضـاي ايـسا، پويـا و تعـديل جزئـي و                  مـدل . اند  داده  مورد بررسي قرار  
هاي توضيحي در ايـن تحقيـق    ر متغيرهاي همراه با وقفه متغير وابسته با تغييراتي د      متغير

هاي اين تحقيق درآمد واقعي و قيمت واقعي  در تمامي مدل . است  مورد توجه قرار گرفته   
هـا تعـداد     مدل  در بعضي . اند   گرفته  هاي توضيحي مورد استفاده قرار      عنوان متغير   بنزين به 
 كـارايي اتومبيـل در مـدل        اي براي متغيـر     ها به عنوان نماينده     ها يا اندازه اتومبيل     اتومبيل

 و كـشش    -41/0 الـي    -12/0مدت در محـدوده       كشش قيمتي كوتاه  . اند  شده   بكار گرفته 
كشش درآمدي كوتاه مدت و     .  قرار دارد  -97/0 الي   -23/0قيمتي بلندمدت در محدوده     

  .  قراردارد31/1 الي 6/0 و 58/0 الي 14/0ترتيب در دامنه  بلند مدت نيز به
طالعه خود رابطه ميان تقاضاي بنزين، درآمد ملي و قيمت بنزين را بـا               در م  4راماناتان

 -1972استفاده از روش هم انباشتگي و مدل تصحيح خطا در كشور هند و دوره زماني                
براساس نتايج اين مطالعه كشش درآمـدي تقاضـاي         .  داده است  ر مورد آزمون قرا   1994

.  مـي باشـد  682/2 و 178/1 برابر با بنزين در هند در كوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب       
نتـايج  . از طرف ديگر تقاضاي بنزين در كوتاه مدت و بلند مدت كم كـشش مـي باشـد                 

نسبت بـه تعـادل     %) 28(حاصل از مدل تصحيح خطا نشانگر تعديل آرام تقاضاي بنزين           
  .  بلند مدت در سال اول مي باشد

جهـت  . اند   برآورد شده  5نوهاي تقاضاي بنزين در كشور برزيل توسط آلوز و ب           كشش

                                                           
1. Al-Mutari, N.H. and Eltony, M.N. 
2. Sterner, T. 
3. Dahl, C.  
4 .Ramanathan,R (1999). 

5 .Alves and Bueno(2003). 
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هاي مورد استفاده در مطالعات پيشين، كشش قيمتي متقـاطع ميـان بنـزين و                 توسعه مدل 
براساس نتايج اين مطالعـه الكـل و بنـزين جانـشين نـاقص             . الكل نيز برآورد شده است    

 آمده براي كشش قيمتي تقاضاي بنزين در اين مطالعه با            نتايج بدست . باشند  يكديگر مي 
) -319/0(و راماناتـان در هنـد       ) -463/0(يج مطالعه الموتايري و التـوني در كويـت          نتا  

مدت تقاضاي بنـزين در ايـن          درآمدي بلند مدت و كوتاه       اما كشش  ؛بسيار نزديك است  
تـا حـدودي كمتـر از مقـادير بدسـت آمـده بـراي               ) 122/0 و   122/0ترتيـب     به( مطالعه
  . باشد مي) 319/0 و 617/1(و كويت) 178/1 و 2 /682ترتيب  به(هند

در . انددادهر  سوئيس مورد بررسي قرا   در   تقاضاي بنزين را     1واسرفالن و گتنس پرگر   
اين تحقيق تعداد وسايل نقليه موتوري نيز به عنوان متغير توضيحي در تابع تقاضـا وارد                

نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر انست كه يـك درصـد افـزايش در تعـداد                 . شده است 
اين امر در مطالعـه     .  درصد افزايش مي دهد    75/0يل نقليه موتوري مصرف بنزين را       وسا

استرنر و دال نيز مورد توجه قرار گرفته بود كـه در ايـن تحقيـق كـشش وسـايل نقليـه                      
  .    گزارش شده است91/0 –40/0موتوري در دامنه 

ز كـارايي    تقاضاي بنزين به صورت تابعي ضرب پـذير ا         2در مطالعه برانز و همكاران    
سوخت، مسافت سرانه طي شده توسط هر اتومبيل و مالكيت اتومبيل مورد بررسي قرار              

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه ميانگين كـشش هـاي قيمتـي                . گرفته است 
 اسـت، در نتيجـه تقاضـاي        -84/0 و   -34/0كوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب برابر بـا           

همچنين اثر تغيير قيمـت بنـزين       . ندان حساس نمي باشد   بنزين نسبت به قيمت بنزين چ     
بر تقاضاي آن در بلند مدت و كوتاه مدت تحت تاثير كارايي سـوخت و مـسافت طـي                   

 .شده هر اتومبيل و با درجه كمتري تحت تاثير تغيير در مالكيت اتومبيل قرار دارد

فتي عمـدتا كلـي   هاي ن مطالعات انجام شده در ايران در زمينه برآورد تقاضاي فرآرده        
در . ها توجه شده اسـت     گونه فرآورده   بوده و كمتر به صورت بخشي به تابع تقاضاي اين         

صورت تابعي از توليـد ناخـالص       ه  هاي نفتي معموال ب     اين مطالعات تقاضا براي فرآورده    
شـده    داخلي واقعي، قيمت واقعي بنزين، جمعيت و موجودي وسايل نقليه در نظر گرفته            

                                                           
1. Wasserfallen, W. , Guntensperger, H.(1988). 
2. Brons, M & et al. 
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  . است
ــا اســتفاده از دادهفخرايــي   مــصرف 1340-1361هــاي  هــاي ســري زمــاني ســال ب

صـالحي بـا    .  پيش بيني كـرده اسـت      1362-1367هاي نفتي ايران را براي دوره         فرآورده
هـا در مـصرف ايـن         هاي نفتي ايران به بررسـي اثـر يارانـه           برآورد تابع تقاضاي فرآورده   

فـرآورده هـاي نفتـي در ايـران را          مزرعتي تابع تقاضا بـراي      .   است  فرآورده ها پرداخته  
در . ها را محاسبه نموده اسـت       هاي قيمت و درآمدي هر يك از فرآورده         تخمين و كشش  

. باشد   در نوسان مي   -2/0و   -1/0تمامي اين توابع كشش قيمتي تقاضاي بنزين در دامنه          
  .  قرار دارد6/0 و 3/0ها نيز در محدوده  از طرف ديگر كشش درآمدي اين فرآورده

 برحسب قيمـت واقعـي      1346-1372نصر اصفهاني تابع تقاضاي بنزين را در دوره          
مده از اين تحقيق     آ  نتايج بدست . است  بنزين و توليد ناخالص داخلي واقعي برآورد كرده       

كـشش   مدت نسبت به قيمت و درآمـد بـي   دهد كه تابع تقاضاي بنزين در كوتاه     نشان مي 
نويـسنده  . مـدت بزرگتـر اسـت       هاي كوتاه   شدت از كشش    هاي بلندمدت به    كشش. است

سوز تقريبـا ثابـت اسـت ولـي در بلنـد              مدت وسايل نقليه بنزين     اعتقاد دارد كه در كوتاه    
فروش، تعويض و يـا خريـد خـودرو جديـد             توانند نسبت به    مدت دارندگان خودرو مي   

  .اقدام نمايند
هاي خود رگرسيون  هاي انرژي در ايران را با استفاده از روش مزرعتي تقاضاي حامل 

 آمـده نـشان      نتايج بدست .  برآورد نموده است   2 و خود رگرسيون برداري بيزين     1برداري
نتايج اين تحقيـق    . شود  بيني بهتري انجام مي      پيش BVARاز روش   استفاده  كه با    دهد  مي

جويي در مقايسه با      هاي غيرقيمتي داراي اثرات بهتري بر صرفه        دهد كه سياست    نشان مي 
  . ي قيمتي استها سياست

-1377هـاي     هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي بنزين را در طي سال           نيا كشش   اسماعيل
در اين تحقيق شش مدل جداگانه براي تقاضاي بنزين تخمين          . است   برآورد نموده  1346

است كه كشش قيمتـي كوتـاه         مده از اين تحقيق بيانگر آن      آ  نتايج بدست . زده شده است  
در بلند مدت اين مقدار در . است  درصد در نوسان بوده12  و  درصد8مدت بنزين، بين 

                                                           
1. Vector Auto Regressive (VAR). 
2. Baysian VAR. 
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كشش درآمدي بلند مدت تقاضاي بنزين بين .  درصد قرار دارد  62 درصد تا    14محدوده  
.  درصد اسـت   62 درصد و    28 درصد و اين مقدار در كوتاه مدت بين          214 درصد و    74

هـاي مختلـف    ز در مدل سو  ضرايب برآورد شده براي متغير موجودي وسايل نقليه بنزين        
  . درصد در نوسان است33 درصد تا 27نيز بين 

 غربالي مقدم و اقدامي تابع تقاضاي بنـزين را تخمـين زده و بـه                ،نژاد  صحفي و پاك  
 آمده در هر سـه مـدل         نتايج بدست . اند  بررسي تاثير قيمت بنزين بر تقاضاي آن پرداخته       

  .باشد  ميبيانگر كم كشش بودن تقاضاي بنزين از نظر قيمت
-1380هـاي     هاي انرژي در كـشور را در سـال          آبادي و رخشان مصرف حامل      جالل

نتـايج ايـن تحقيـق      . انـد    رگرسيون برداري بـرآورد نمـوده        با استفاده از مدل خود     1346
هاي انرژي در ايران چندان از تغييرات قيمتي بنزين تـاثير             دهد كه مصرف حامل     مي  نشان
  .پذيرد نمي

ارشد خود به تحليل عوامل تأثير گذار بـر تقاضـاي             نامه كارشناسي   يانخانزادي در پا  
صنعت و معدن، كشاورزي، خـدمات و حمـل و     (بنزين در بخش هاي مختلف اقتصادي     

، اندازه گيري كشش هاي تقاضاي اين عوامل و ارائه راهكارهـايي جهـت كـاهش                )نقل
هـاي    ي متغيـر   بـا بكـارگير    1385-1372تقاضاي بنـزين در ايـن بخـش هـا طـي دوره              

بنزين در هر بخش، قيمت واقعي بنزين و ارزش افزوده هر بخش و با استفاده از                  مصرف
براسـاس نتـايج    . پـردازد   مـي ) ARDL(الگوي پوياي خودتوضيح با وقفه هاي گـسترده         

آمده در اين تحقيق فرضيه وجود رابطه همجمعي در بلند مـدت در بخـش هـاي            بدست
 درصـد پذيرفتـه مـي       5ز بخش كـشاورزي در سـطح        مختلف، در تمامي بخش ها به ج      

نتايج حاصل از الگوي بلند مدت تقاضاي بنزين دربخش هاي مختلف نـشان مـي               . شود
دهد كه در بلند مدت تقاضاي بنزين در بخش هاي مختلف تحت تĤثير قيمت آن نبـوده                 

قيمـت  دليل اصلي اين امر يارانه اي بودن ساختار   . و داراي كشش قيمتي پايين مي باشد      
كـشش  . اسـت   اين فرآورده و وجود قيمت هاي غير واقعي براي اين فرآورده ذكر شـده             

درآمدي تقاضاي بنزين در بلند مدت براي بخش هاي مختلف اقتـصادي كمتـر از يـك                 
. بوده كه حاكي از ضروري بودن اين فرآورده در بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد              

دالت تقاضاي بنزين در بخش هاي مختلـف        نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطا در معا       
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حاكي از پايين بودن كشش قيمتي تقاضاي بنزين در بخش هاي مختلف در كوتاه مدت               
 كشش درآمدي كوتاه مدت تقاضاي بنزين دربخش هاي كشاورزي و خدمات            .مي باشد 

در . بيشتر از يك و در بخش هاي صنعت و معدن و حمل و نقل كمتر از يك مي باشـد                   
يب جمله تصحيح خطاي برآوردي درتمامي مدل ها به جز بخش كشاورزي،            نهايت ضر 

كه به نظر مي رسد به دليل عدم وجود رابطه همجمعي در بلند مدت بـراي ايـن بخـش              
باشد، نشان از سرعت تعديل باالي الگوهاي كوتاه مدت به سمت تعادل بلنـد مـدت را                 

  .دارد
اده از روش خود توضـيح بـرداري بـا          ختايي و اقدامي تابع تقاضاي بنزين را با استف        

هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل مصرف          متغير. اند  هاي گسترده برآورد نموده     وقفه
ملي و متوسط عمـر خـودرو         خودرو، درآمد      بنزين، قيمت حقيقي بنزين، جمعيت، تعداد     

يمـت  نتايج حاصل اين تحقيق بيانگر رابطه ضعيف ميـان تقاضـاي بنـزين و ق              . باشند  مي
 عوامل اگر قيمت بنـزين سـاالنه         كه باثابت بودن ساير     طوريه  باشد ب   بنزين در ايران مي   

 ميليون ليتر در سال كـاهش       1850 ريال افزايش يابد،  تقاضاي كل بنزين در حدود           200
  . يابد كه در مقايسه با تقاضاي كل بنزين مقدار اندكي است مي

 تقاضاي كوتاه مـدت و بلنـد   " تحت عنوان اي همكاران در مقالهو مهرگان و قرباني   
 تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل در كوتاه           تابع   "مدت بنزين در بخش حمل و نقل      

 تـابعي از قيمـت      ،ARDL بـه روش     1353 -1385مدت و بلند مدت در طي سال هاي         
حقيقي بنزين، توليد ناخالص داخلي، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهاي بنـزين             

 كـه كـشش قيمتـي       دهد   مي نشانحاصل از اين تحقيق     نتايج  . است شده  زده    خمينتسوز  
 و در بلند مدت به داليلي چون تثبيت پياپي قيمت اسمي و          -04/0بنزين در كوتاه مدت     

كـشش  . نبود جايگزين مناسب براي آن در بخش حمل و نقـل بـي معنـي بـوده اسـت                  
ضـريب  .  به دست آمده اسـت     89/0 و   57/0درآمدي كوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب         

 مربوط به تعداد خودروهاي بنزين سوز در كوتـاه مـدت و بلنـد مـدت بـه                   آمده    بدست
ــرآورد شــده  و 51/0 و 33/0ترتيــب  ــه عمــر متوســط در نهايــت ضــريب ب ــوط ب مرب

.  بوده اسـت   24/0 و   15/0خودروهاي بنزين سوز در كوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب            
 درصد از عدم تعادل 64 برآورد شده است؛ يعني در هر سال  -64/0سرعت تعديل الگو    
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آزاد سازي قيمت بنزين، گازسوزكردن وسـايل       . ايجاد شده در دوره قبل تعديل مي شود       
نقليه بنزين سوز، گسترش و ايجاد تنوع در ناوگان حمل و نقل عمـومي شـهري و بـين                   

كـردن خودروهـاي    شهري، كاهش عمر متوسط خودروهاي بنزين سوز و از رده خارج            
 .باشد مي از پيشنهادات مطرح شده در اين مقاله ،فرسوده

 ارائـه   1شـده در كـشور جهـت مقايـسه در جـدول                بعضي از مطالعات انجـام      نتايج
 .است شده

  
  شده در كشور  نتايج بعضي از مطالعات انجام : 1 جدول

  

  

   واردات و مصرف بنزين در ايران،بررسي وضعيت توليد -3
هـاي كـشور      هـاي نفتـي در پااليـشگاه         درصد توليد فـرآورده    17 تنها   1387در سال   

هـاي    ميزان مصرف و توليد بنزين در كشور در سـال         . 1 بوده است   مربوط به توليد بنزين   
گونه كه در اين نمودارمشاهده همان. است ارائه شده) 1( در نمودارشماره 1387 تا   1353
گرفتـه و ايـن     ميزان توليد اين حامل پيشي از1360شود مصرف بنزين كشور از سال     مي

                                                           
  كشور1387ترازنامه انرژي سال . 1
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هاي پس از سال      البته مازاد مصرف بنزين در سال     . روند تا انتهاي دوره ادامه داشته است      
 نيز افـزايش بـسيار سـريع مـصرف     1378 در كشور بسيار متفاوت بوده و از سال     1360

  .  دشو بنزين و افزايش شكاف ميان توليد و مصرف بنزين در كشور مشاهده مي
  

ميليون ليتر در  (1387-1353هاي  ميزان توليد و مصرف بنزين در كشور در سال: 1 نمودار
 )روز

 
  

  هاي نفتي در كشور هاي آماري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده داده: منبع
 

 1375 -1385هـاي     متوسط نـرخ رشـد توليـد، مـصرف و واردات بنـزين در سـال               
  .باشد  درصد مي24/30  و97/7، 35/4ترتيب برابر با  به

نگاهي به آمار واردات بنزين به كشور بيانگر آنست كه واردات ايـن حامـل در طـي               
 برابـر شـده اسـت البتـه بـا اجـراي طـرح               4تقريبـا   ) 1380-1385هـاي     سال(پنج سال   

 تاحدودي كاهش يافته    1387 و   1386هاي    بندي بنزين واردات اين حامل در سال        سهميه
 نـسبت بـه     1387ه اين شرايط نيز واردات بنزين در كشور در سـال             اما با توجه ب    ؛است
  . 1 برابر شده است3 تقريبا 1380سال 

حالي است كه مطابق با اطالعات موجود در زمينه  افزايش واردات بنزين به كشور در    

                                                           
  .  كشور1387ترازنامه انرژي سال . 1
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هاي داخل   توليد اين فرآورده در پااليشگاه    1هاي كشور   ها در پااليشگاه    توليد اين فرآورده  
ـ . همـواره در حـال افـزايش بـوده اسـت          كشور   كـه ميـزان توليـد بنـزين در       طـوري ه  ب

از .  درصد افـزايش يافتـه اسـت       4/5طور متوسط   ه  ها ب   هاي كشور در اين سال      پااليشگاه
هـاي مـذكور از حـداكثر تـوان خـود جهـت توليـد                 هاي كشور در سال     طرفي پااليشگاه 

متوسـط ظرفيـت عملـي      1387ر سـال    طور مثال د  ه  اند ب   هاي نفتي استفاده كرده     فرآورده
اين رقم بيانگر اين    .  درصد بوده است   5/128ها برابر با      ها به ظرفيت اسمي آن      پااليشگاه

هاي كشور در حال حاضر به ميزاني بيشتر از تـوان خـود در                واقعيت است كه پااليشگاه   
ت و بـدون  هـا در كوتـاه مـد    باشند و انتظار توليد بيشتر از اين پااليـشگاه         حال توليد مي  

  .باشد اعمال تغييرات اساسي دور از انتظار مي
هـاي كـشور نـشان     نگاهي به آمارهاي مربوط به پراكندگي مصرف بنـزين در اسـتان   

 مربـوط بـه اسـتان تهـران بـوده           1387دهد كه بيشترين ميزان مصرف بنزين در سال           مي
در .  اسـت  داده  خود اختـصاص     درصد از بنزين مصرف شده در كشور را به         22است كه   

 درصـد در    7 و   5/7،  8فارس و خراسان رضوي به ترتيب با          هاي اصفهان،   اين بين استان  
  . هاي بعدي جاي دارند رتبه

نشان ) 2( در نمودار شماره   1350 – 1386هاي     بنزين در سال   2قيمت اسمي و واقعي   
 سـال  شود قيمت اسمي بنزين تا    گونه كه در اين نمودار مشاهده مي      همان. شده است   داده

كه در اين سال     طوريه  حال افزايش بوده است ب      صورت بسيار نامحسوسي در   ه   ب 1372
هـاي دهـه    از طرفـي در سـال  . است  برابر شده12 قيمت بنزين تنها     1350نسبت به سال    

  البتـه  . هشتاد شكاف ميان قيمـت اسـمي و واقعـي بنـزين بـسيار افـزايش يافتـه اسـت                   
طـور  ه   اين شكاف ب   1383ها در سال      تثبيت قيمت گونه كه مشاهده با اجراي طرح       همان

 تـا انتهـاي     1360 واقعي بنـزين از سـال       همچنين قيمت   . است  قابل توجهي افزايش يافته   
باالترين قيمت واقعي در دوره مورد بررسي مربوط بـه          . دوره در حال كاهش بوده است     

  .     ريال است600 و برابر با 1360سال 
  

                                                           
  . ترازنامه هيدروكربوري كشور. 1
 .آمده است ن بر اساس شاخص ساالنه قيمت سوخت و روشنايي بدستقيمت و اقعي بنزي. 2
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  )ريال (1350 -1386هاي  قعي بنزين در ايران در سالقيمت اسمي و وا: 2 نمودار
  

  
  

  هاي نفتي در كشور هاي آماري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده داده: منبع
  

گذاري شده در كشور در طـي         مربوط به تعداد خودروهاي شماره    )3( نمودار شماره   
ر از سـال  افزايش قابل مالحظه تعداد خـودرو در كـشو    . باشد   مي 1347-1387هاي    سال

  . است خوبي قابل مشاهدهه  در اين نمودار ب1373
  

-1387(هاي سوز شماره گذاري شده در كشور در سال هاي بنزين تعداد خوردو: 3 نمودار
1347( 

 
  

  شده از آمارنامه حمل و نقل كشور هاي استخراج داده:  منبع
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دهـد     مـي   نگاهي به وضعيت ايران از لحاظ مالكيت خودرو شخصي در جهان نشان           
اين امر در حـالي اسـت كـه         .   خودرو وجود دارد    113كه در ايران به ازاي هر هزار نفر         
، در كـشور ايتاليـا      619، در كشور استراليا برابر با       765اين رقم در كشور آمريكا برابر با        

 و متوسط جهاني تعداد خـودرو در هـر هـزار            235در كشور تركيه برابر با        ،566برابر با   
بنابراين عليرغم افزايش قابل مالحظه توليد خودرو در        . باشد   خودرو مي  280 با   نفر برابر 

تر از كـشورهاي پيـشرفته و كمتـر از نـصف              كشور، سرانه خودرو در ايران بسيار پايين      
ها در كشور نسبت      مقايسه مصرف سرانه بنزين خودرو    . باشد  سرانه خودرو در جهان مي    

ف سرانه بنزين خودرو در ايران باالتر از ميـانگين          دهد كه مصر    مي  به ساير كشورها نشان   
به عبارت ديگر يكي از داليل عمـده مـصرف بـاالي بنـزين در كـشور                 . باشد  جهاني مي 
عنـوان   بـه . باشد هاي مورد استفاده در كشور مي وري بنزين در خودرو   عدم بهره   مربوط به 

ابـر تعـداد خـودرو در       جنـوبي تقريبـا دو بر       مثال تعداد خودرو در كشورهايي مانند كره      
كشور ايران است اين در حالي است كه مصرف فرآورده هاي نفتي اين كـشور كمتـر از      

ايـن امـر در مـورد سـاير كـشورهاي           . باشـد   مصرف فرآورده هاي نفتي كشور ايران مي      
يافته جهان نيز صادق است براي مثال در كشور ايتاليا بـا وجـود                درحال توسعه و توسعه   

مراتـب بيـشتر از تعـداد خـودرو در كـشور ايـران                رو در اين كشور بـه     اينكه تعداد خود  
اما مصرف فرآورده هاي نفتي اين كشور در بخـش حمـل و             )  برابر 5/4تقريبا  (باشد    مي

ايـن  .  برابر مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل و نقـل ايـران اسـت              2/1نقل تنها   
ن و ضـعف شـديد در سيـستم         وري استفاده از بنزي     موضوع بيانگر ضعف شديد در بهره     

  . باشد حمل و نقل عمومي در ايران مي
از نكات حائز اهميت ديگر در اين زمينه، حمايت از مصرف غير بهينه بنزين توسـط    

هاي توليد داخل با استفاده از ابزار تعرفه توسط دولت به عنوان سياست حمايت                خودرو
ها در برابر  واردات خـودرو       ع تعرفه در اين زمينه وجود انوا    . باشد  از توليدات داخلي مي   

اين . ها تا چندين برابر قيمت جهاني افزايش يابد         سبب شده است كه قيمت اين خودرو      
عنـوان كـااليي لـوكس     شـوند بـه   هايي كه به كشور وارد مـي     شود اتومبيل   امر موجب مي  

نوان هاي درآمدي كه قيمت خودرو به ع        محسوب شده و تقاضا براي آنها از ناحيه گروه        
بنابراين بـا ثابـت در نظـر        . باشد، صورت گيرد    در انتخاب خودرو نمي     عامل تعيين كننده  
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پـذيري توليـدات داخلـي و     گرفتن ساير شرايط از قبيل مشكالت ناشي از عـدم رقابـت      
 تقاضـاي  ،توان گفت كه در صورت كاهش و يا حذف تعرفه واردات خودرو بيكاري مي 

هـا كـه درسـطح بـاالتري از           متوسط براي ايـن خـودرو     جديدي از ناحيه افراد با درآمد       
بنابراين برقراري تعرفه بـه شـكل       . كيفيت و مصرف بنزين قرار دارند، ايجاد خواهد شد        

هاي خارجي كه مصرف بهينه دارند، در واقع مالياتي است كه دولـت از                فعلي بر خودرو  
ابل به سبب ناكارآمـدي     اما در مق  . نمايد  تر دريافت مي    تر و كارآمد    مصرف  هاي كم   خودرو

هـاي گزافـي      هاي داخلي، دولت متحمـل هزينـه        و مصرف غير بهينه سوخت در خودرو      
هـاي اخيـر و    بديهي است كه رشد مصرف بنزين در سال. گردد جهت واردات بنزين مي  

هـاي    افزايش مستمر واردات بنزين و از طرف ديگر افزايش قيمت اين حامـل در بـازار               
  .     ناحيه تامين يارانه بنزين در اقتصاد كشور بوجود خواهد آوردجهاني فشار بيشتري از

براينكه موجب افزايش واردات بنزين       رويه مصرف بنزين در كشور عالوه       افزايش بي 
تـوان بـه مـواردي        شده مشكالت ديگري را نيز به همراه داشته كـه در ايـن زمينـه مـي                

گي زيست محيطي اشاره داشت، همچون قاچاق بنزين، وضعيت ناهنجار ترافيكي و آلود      
  . اختصار به اين مواردپرداخته مي شود در ادامه به

قيمت نازل بنزين در كشور نسبت به كشورهاي همجوار موجب بوجودآمدن پديـده             
با توجه به ماهيت قاچاق و . هاي اخير شده است قاچاق بنزين و رشد اين پديده در سال

زمينه وجود ندارد، لـيكن آمارهـاي غيـر رسـمي           انجام آن، آمارهاي دقيقي در اين         نحوه
حدود يك ميليون ليتر بنزين به كشورهاي همسايه     بيانگر اين واقعيت است كه روزانه در      

اين . گردد  هاي اخير به شمال عراق سرازير مي        مانند افغانستان، پاكستان، تركيه و در سال      
 ميليارد ريـال بابـت يارانـه    2000است كه براساس اين آمار ساالنه بالغ بر  امر بدان معني  

  .1شود  مي بنزين قاچاق شده از كشور خارج
هـاي    سـال   شـده در كـشور در       گذاري  هاي توليد و شماره     افزايش سريع تعداد اتومبيل   

هاي قديمي، فرسوده،     نشان داده شده است، وجود خودرو     ) 3(اخير كه در نمودار شماره    
جــدا از ،اســب حمــل و نقــل عموميپرمــصرف وغيــر اســتاندارد و فقــدان امكانــات من

                                                           
 .المللي انرژي موسسه مطالعات بين. »ها حل ها و راه بنزين؛ چالش«). 1385(آقايي تبريزي، محمد. 1
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رفته در ترافيك شهري و استهالك وسائل نقليه،          هايي مانند هزينه فرصت از دست       هزينه
امـر در شـهرهاي بـزرگ ماننـد           ايـن . دنبال خواهد داشت    آثار اجتماعي عظيمي را نيز به     

  . شود تهران باشدت بيشتري مشاهده مي
هـاي كـشور عمـري بـاالتر از           درو درصد خـو    30از    بيش 1براساس آمارهاي موجود  

هـا مـصرف       خـودرو    درصد بنزين كشور توسـط ايـن       50بيست  سال دارند و قريب به        
هـاي توليـد      بر تكنولوژي پائين بكار رفته در توليد اكثر خـودرو           اين امر عالوه    . شود  مي

 15هاي شخصي در كشور ما برابر بـا           است كه ميانگين مصرف خودرو      داخل باعث شده  
هاي مسافركش برابر     ها و خودرو    اين رقم در مورد تاكسي    . ر هر صد كيلومتر باشد    ليتر د 

هـا    كه متوسط مصرف سوخت خـودرو       درحالي  . باشد   كيلومتر مي  100 ليتر در هر     18با  
اين امر مشكالتي همچون توليد بيـشتر       .2 كيلومتر است  100 ليتر در هر     8در دنيا برابر با     

ــه ــاي گلخان ــد منوا3اي گازه ــدروكربنمانن ــسيدكربن، هي ــسيد ك ــا، اك ــاي ه ــروژن،  ه نيت
اين گازهـا اثـرات سـويي بـر         . همراه خواهد داشت    اكسيدكربن و اكسيدگوگرد را به      دي

   .ها خواهند داشت محيط زيست و وضعيت آب و هواي شهري و سالمتي انسان
و نقـل     است كه شدت انرژي در بخش حمل        اي از عوامل مذكور سبب شده       مجموعه

شدت انرژي در ايـران     . ها قرار گيرد     سطح بسيار باالتري نسبت به ساير كشور       كشور در 
. شـده اسـت     نـشان داده  ) 1(ها و مناطق منتخب ديگـر در جـدول شـماره              و ساير كشور  

هـا و منـاطق مـذكور ايـران           شود در ميان كشور     كه در اين جدول مشاهده مي        گونههمان
كمترين شدت انرژي   . باشد  حمل و نقل مي    باالترين ميزان شدت انرژي در بخش         داراي

  . در بخش حمل و نقل مربوط به كشور ژاپن است

                                                           
 .سازي مصرف سوخت كشور گزارش سازمان بهينه. 1

  .المللي انرژي مطالعات بينموسسه . »ها حل ها و راه بنزين؛ چالش«). 1385(آقايي تبريزي، محمد. 2
3. Green House Gases. 
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  مقايسه شدت انرژي در بخش حمل و نقل ايران و ساير مناطق و كشورهاي منتخب: 1جدول
  )ميليون دالر/ تن معادل نفت خام (

  

عربستان   ونزوئال ايران
چين و هنگ   هند  پاكستان  سعودي

  خاورميانه  هنگ
851,9 301,4  307,1  676  648,8 503,9  382,5  

آسيا بدون   آفريقا
كره   تركيه  چين

آمريكاي   ژاپن  جنوبي
  شمالي

كشورهاي 
OECD 

608,6 488,9  266,4  182,2  63,1  141,3  124,1  
 EIAهاي آماري سايت  داده: منبع

  

   نتايج تجربي-4
هـاي كـشور      ههـاي نفتـي در پااليـشگا         درصد توليد فـرآورده    17 تنها   1387در سال   

هـاي    ميزان مصرف و توليد بنزين در كشور در سـال         . 1 بوده است   مربوط به توليد بنزين   
گونه كه در اين نمودارمشاهده همان. است ارائه شده) 1( در نمودارشماره 1387 تا   1353
گرفتـه و ايـن     از ميزان توليد اين حامل پيشي1360شود مصرف بنزين كشور از سال     مي

هاي پس از سال      البته مازاد مصرف بنزين در سال     . اي دوره ادامه داشته است    روند تا انته  
 نيز افـزايش بـسيار سـريع مـصرف     1378 در كشور بسيار متفاوت بوده و از سال     1360

  .  شود بنزين و افزايش شكاف ميان توليد و مصرف بنزين در كشور مشاهده مي
ليد ناخالص داخلي به قيمت ثابـت       هاي مورد استفاده در اين تحقيق لگاريتم تو         متغير

آوردن قيمت واقعـي بنـزين از         كه جهت بدست   لگاريتم قيمت واقعي بنزين       ،1376سال  
هاي بنـزين سـوز در كـشور،          شاخص قيمتي سوخت و روشنايي، لگاريتم تعداد خودرو       

و لگـاريتم مـصرف   1376لگاريتم ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمت ثابت سـال            
سوز در    ذكر است در آمار مربوط به تعداد اتومبيل بنزين          الزم به . باشد  ر مي بنزين در كشو  

هاي مطرح شده در آمارهاي بانـك جهـاني هـر شـش موتـور                 كشور براساس استاندارد  
  .اند سيكلت برابر با يك خودرو در نظر گرفته شده

نك  داخلي كشور از بانك اطالعات سري زماني با   اطالعات مربوط به توليد ناخالص    

                                                           
  كشور1387ترازنامه انرژي سال . 1
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 1387قيمت فرآورده هـاي نفتـي از ترازنامـه انـرژي سـال              . است  مركزي استخراج شده  
 موسـسه   هـا و مـصرف بنـزين از بانـك اطالعـاتي             تعداد اتومبيـل  . استخراج شده است  

هـاي    و همچنين داده  نقل    و  المللي انرژي، اطالعات مندرج در آمارنامه حمل        مطالعات بين 
الزم بـه ذكـر اسـت    . اسـت  نفتي اسـتخراج شـده  هاي  فرآوردهآماري شركت ملي پخش    

  . اند هاي قيمت و توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه بيان شده متغير
هـا در جـدول     بـراي تـشخيص پايـايي داده   1يافتـه   فـولر تعمـيم    نتايج آزمون ديكـي   

  . ارائه شده است) 2( شماره
  

  فولر تعميم يافته  ديكيننتايج آزمو:  1جدول
 

 نتيجه اطمينان% 5مقادير بحراني در  آماره نام متغير

LNC 0.846216 -2.967767 ناپايا 

D(LNC) -3.519516 -2.954021 پايا 

LNVA -0.421406 -2.945842 ناپايا 

D(LVA) -4.228025 -2.948404 پايا 

LNP -2.244585 -2.945842 ناپايا 

D(LNP) -5.573369 -2.948404 پايا 

LNNUM -0.447767 -2.945842 ناپايا 

D(LNNUM) -3.97185 -2.948404 پايا 

  
هاي  يافته بيانگر آنست كه كليه متغير        نتايج حاصل از انجام آزمون ديكي فولر تعميم       

هـا در سـطح        بوده و تفاضل مرتبه اول تمـامي ايـن متغيـر            2مورد استفاده در سطح ناپايا    
جهت برآورد بـا    ها    ز تفاضل اول متغير   توان ا   بنابراين مي . باشند  درصد اطمينان پايا مي     95

  .  كرد مدل خود رگرسيون برداري استفادهاستفاده از  
هـاي    ين وقفه بهينه در يك الگوي خود رگرسيون برداري معمـوال از آمـاره             يبراي تع 

                                                           
1. Augmented Dickey –Fuller.   
2. Non-Stationary.  
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بايد توجه داشت وقفه اوليه انتخاب      . شود   استفاده مي  3كوئين-حنان   و   2، شوارتز 1آكائيك
ن در درجه اول نبايد بيش از حد بزرگ انتخـاب گـردد و از طـرف                 شده براي اين آزمو   
در . اي كوچك باشد كه موجب بروز مشكل همبستگي پيـاپي گـردد    ديگر نبايد به اندازه   

هـا اسـتفاده       از قاعده سرانگشتي ريشه سوم تعداد داده       اوليهاين تحقيق براي تعيين وقفه      
هـاي   ام آزمون جهت تعيين تعـداد وقفـه   نتايج انج . باشد   مي 3شده است كه برابر با عدد       

  .است  ارائه شده3بهينه در جدول 
  

  ها آزمون تشخيص وقفه بهينه متغير: 3 جدول
  

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 ٨٢٫٦٧٠٣٤-NA 0.0024365.333550 5.692693 5.456028 

1 71.99363 254.7407*7.09e-07*-2.823155*-1.745724*-2.455720*

2 79.39683 10.451581.24e-06١٫٧٠٥٠٦٩-٠٫٥٢١٧٤٣-٢٫٣١٧٤٦١-

3 91.33233 14.041761.81e-06٢٫٠٧٨٣٧٢-0.435633 ١٫٢٢١٠٢٤-

  هاي تحقيق  يافته: منبع
  

ها بيانگر استفاده از طول وقفه يـك بـراي            شود كليه آماره     مي  گونه كه مشاهده   همان
  . باشند ميبرآورد مدل 

هـا و آزمـون قـرار         نند خودهمبستگي و نرمـال بـودن باقيمانـده        هايي ما   انجام آزمون 
هاي مشخصه الگو در دايره واحد موجب افزايش اعتبار و قابليت اتكـا بـه                 گرفتن ريشه 

شايان ذكر است در صورتي كه در نتايج ناشي از انجام آزمـون ريـشه               . مدل خواهد شد  
 4ودارهـاي كـنش و واكـنش      مشخصه خارج از دايره واحد قرار گيرد نتايج مربوط به نم          

هاي اين الگو در دايـره واحـد          كند كه كليه ريشه     بيان مي ) 4(نمودار  . باشد  قابل اتكا نمي  
هاي كنش و     آمده از اين الگو جهت استفاده در تحليل         قرار داشته و بنابراين نتايج بدست     

                                                           
1. Akaike's information criterion (AIC). 
2. Schwartz Ceriterion (SC) 
3. Hannan-Quinn Ceriterion.(HQC) 
4. Impulse & Response. 
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  .واكنش قابل بررسي است
  

 دايره واحددرون ها در  آزمون قرار گرفتن ريشه متغير: 4نمودار

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

  
  

نتايج اين  .  انجام گرفته است   LMبررسي عدم وجود خودهمبستگي از طريق آزمون        
ها تا مرتبه شـش رد شـده          همبستگي در متغير    دهد كه فرض وجود خود      آزمون نشان مي  

باشـد كـه      بودن اجزا اخالل نيز بيانگر عدم رد فرضيه صفر مـي            نتايح آزمون نرمال  . است
هـاي    فرض ناهمساني واريانس باقيمانـده    . باشد   الگو مي  1زا اخالل بيانگر توزيع نرمال اج   

ها بيانگر قابل اتكا      نتايج اين آزمون  . است  الگو نيز با استفاده از آزمون وايت بررسي شده        
باشد بنابراين در اين قسمت به تحليل چگونگي تاثير           گذاري مي   بودن الگو براي سياست   

  .شود مي ها پرداخته ساير متغيرتغييرات تقاضاي بنزين در اثر تغيير 
  

                                                           
1. Inovation Terms. 
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  واكنش تقاضاي بنزين به يك شوك مثبت در قيمت بنزين: 5 نمودار

-.10

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  

افـزايش  (دهد كه اثر ايجاد يك شوك مثبـت در قيمـت بنـزين                نشان مي ) 5(نمودار  
بـا  . از بـين خواهـد رفـت      )  دوره 5/1تقريبـا   (در مدت زماني بسيار كوتاه      ) قيمت بنزين 

باشـند، بنـابراين انتظـار      مـي  صورت ساالنهه  هاي آماري اين تحقيق ب      هتوجه به اينكه داد   
رود كه اثر تغييرات مثبت قيمت بنزين بر مصرف اين فرآورده در مدت زماني تقريبـا          مي

ميزان بيشتري از قبل از ايجـاد شـوك            سال از بين خواهد رفت و در ادامه به         5/1برابر با   
.  بنزين پس از پنج سال به تعادل خواهد رسيد         افزايش خواهد يافت و در نهايت مصرف      

بنابراين اتخاذ سياست افزايش قيمت بنزين به تنهايي موجب كاهش مـصرف بنـزين در               
بديهي است كه با افزايش قيمت بنزين دارندگان وسايل نقليه بـه دو             . كشور نخواهد شد  

به اسـتفاده از    دسته اول كساني هستند كه عليرغم اين افزايش         . دسته تقسيم خواهند شد   
وسايل نقليه شخصي ادامه خواهند داد و دسته دوم كساني هستند كه مجبور به اسـتفاده                

  . كمتر از وسيله نقليه شخصي خود خواهند شد
تـري از خانوارهـاي       تر در اين رابطه الزم است اطالعـات دقيـق           جهت بررسي دقيق  

هم كـداميك از دسـته      وسيله مشخص گردد كه س      داراي وسايل نقليه كسب شود تا بدين      
براساس اطالعات  . هاي مذكور از تملك يا به عبارت ديگر از مصرف بنزين بيشتر است            

باشد بنابراين بديهي است كه       موجود در اين مورد سهم دسته اول بيشتر از دسته دوم مي           
از طرفي حتي اگـر سـهم    . افزايش قيمت بنزين اثر چنداني بر مصرف آن نخواهد داشت         
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ـ     شتر از دسته اول باشد، ممكن است افزايش قيمت بنزين در كوتاه           دسته دوم بي   ه مـدت ب
دليل افزايش مخارج خانوار موجب كاهش اسـتفاده از وسـايل نقليـه شخـصي در ايـن                  
دسته گردد، اما در صورت عدم وجود سيستم حمل و نقل عمومي مناسب دسته دوم نيز   

هـا در سـبد    و نقل با ساير هزينـه  پس از مدت كوتاهي با انتقال يا جابجايي هزينه حمل           
بدين صـورت   . مصرفي خود مجبور به استفاده از وسيله نقليه شخصي خود خواهد بود           

شود كه در هر يك از اين شرايط مصرف بنزين در مـدت زمـاني بـسيار كوتـاه           ديده مي 
  . خواهد گشت حداقل به مقدار اوليه باز

  
  در ارزش افزوده بخش حمل و نقلواكنش تقاضاي بنزين به يك شوك مثبت: 6 نمودار
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بيانگر رابطه مثبت ميان ارزش افـزوده بخـش حمـل و نقـل و مـصرف                 ) 6( نمودار  
براين اساس هرگاه ارزش افزوده اين بخش افزايش يابـد انتظـار بـراين              . باشد  بنزين مي 

از طرف ديگر از آنجايي كه رابطه بسيار نزديك         . است كه مصرف بنزين نيز افزايش يابد      
و مثبتي ميان ارزش افزوده بخش حمل و نقـل و توليـد ناخـالص داخلـي وجـود دارد                     

 نيـز   1376توان نتيجه گرفت با افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمـت ثابـت سـال                  مي
باشـد و     هاي تابع توليد مي     از آنجايي كه انرژي يكي از نهاده      . مصرف بنزين افزايش يابد   

في وسـايل نقليـه بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين              از طرفي بنزين به عنوان سوخت مـصر       
رود، بديهي است افزايش توليـد ناخـالص داخلـي دريـك              شمار مي   هاي انرژي به    حامل
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دليـل عـدم وجـود جانـشين      ژي است كه اين امـر بـه       كشور نيازمند به افزايش بيشتر انر     
  .مناسب براي بنزين موجب افزايش مصرف بنزين خواهد شد

توان نوع و جهت رابطه ميان توليد ناخـالص           عليت گرنجري مي  با استفاده از آزمون     
دهد  نتايج حاصل از اين آزمون نشان مي  . داخلي حقيقي و مصرف بنزين را بررسي نمود       

از . وجـود دارد   و نقل      ارزش افزوده بخش حمل     و مصرف بنزين رابطه دوطرفه ميان    كه  
ـ توليد ناخالص داخلـي     طرفي اين رابطه در مورد ارزش افزوده بخش حمل و نقل و              ه ب

  . باشد رابطه دو طرفه ميصورت 
  

بررسي رابطه عليت گرنجري ميان مصرف بنزين و ارزش افزوده بخش حمل و نقل : 4 جدول
  و توليد ناخالص داخلي

  
 اهميـت    هـاي اقتـصادي بـسيار بـا         گـذاري   توجه به نتايج اين آزمون جهت سياسـت       

تواند به كـاهش     دهد كه كاهش مصرف بنزين مي       باشد زيرا نتايج اين آزمون نشان مي        مي
توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي        و نقل و در نتيحه به كـاهش            حمل ارزش افزوده بخش  

  .بيانجامد
 )7(واكنش تقاضاي بنزين نسبت به افزايش تعداد توليد خودرو در كشور در نمودار              

بديهي است كـه بـدون تغييـر تكنولوژيـك در توليـد خـودرو بـا        . نشان داده شده است  
ايـن معنـي      البته اين به  . هد يافت افزايش تعداد خودرو مصرف بنزين كشور افزايش خوا       

توانـد موجـب كـاهش        نمي باشد كه دولت با جلوگيري از توليد روزافزون خودرو مـي           
  . مصرف سوخت شود

  فرضيه صفر
تعداد 
  مشاهدات

 Fآماره 
آماره 
  احتمال

گرنجـري    ونقل عليـت     حمل  افزوده بخش   ارزش
  0052/0 33755/7  35  .باشد مصرف بنزين نمي

افــزوده  گرنجــري ارزش مــصرف بنــزين عليــت
  0000/0 88602/9  35  .باشد ونقل نمي  حمل بخش
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 واكنش تقاضاي بنزين نسبت به يك شوك مثبت در تعداد خودرو: 7نمودار
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 تواند دليلي براي ايجاد مشكالت ديگـر        جلوگيري و يا كاهش توليد خودرو خود مي       
. داشـت   گذاري اشـاره    توان به افزايش بيكاري و كاهش سرمايه        گردد كه در اين زمينه مي     

گـذاران    تواند مورد توجـه سياسـت       بنابراين نتايج حاصل از اين نمودار از اين جهت مي         
سـوز در     هـاي بنـزين     گذاري فعلي خـودرو     قرار گيرد كه با توجه به روند توليد و شماره         

سـازي مـصرف سـوخت در         اي جهـت بهينـه      كنون تدابير ويژه  ا  كشور، دولت بايد از هم    
هـاي داخلـي      زيرا در اين شرايط و با استانداردهاي فعلي توليد اتومبيل         . كشور بيانديشد 

 ،هاي جهاني در سطح بسيار پاييني قـرار دارنـد درآينـده نزديـك               كه نسبت به استاندارد   
بود و از طرفي عـدم توجـه         خواهد    اي جهت تهيه بنزين روبرو      كشور با مشكالت عمده   

هاي اصالحي ديگـر را بـا مـشكالت عديـده مواجـه               تواند كليه فعاليت    به اين قضيه مي   
  . سازد

   نتيجه گيري و پيشنهادها-5
دهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط، رابطه           نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي      
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 تغييرات قيمت بنزين به     و بنزين وجود دارد     مصرفبسيار ضعيفي ميان قيمت حقيقي و       
بـا توجـه بـه ايـن شـرايط          . تنهايي اثر چنداني بر مصرف اين فرآورده نخواهـد داشـت          

هاي قيمتي    كارگيري سياست      بنزين در كشور از به     مصرفشود جهت كاهش      پيشنهاد مي 
  .گذاري بشدت پرهيز شود سياستبه عنوان تنها ابزار ) افزايش قيمت بنزين(

ان تعداد خودرو و مصرف بنـزين و افـزايش توليـد خـودرو در               با توجه به رابطه مي    
هاي آينده با توجه به فاصله استاندارد تعداد خودرو شخصي در هـر هـزار نفـر در                    سال
هــاي  هــايي ماننــد افــزايش ســريع تعــداد اتوبــوس حــل شــود از راه پيــشنهاد مــي،جهان
هـاي     در شهر  هاي بزرگ، كنترل كامل و محدوديت تردد        شهري بخصوص در شهر     درون

هاي با سبك جديـد       گذاري براي خودرو      بزرگ در مورد وسايل نقليه غير عمومي، پالك       
سـوز يـا      هـاي سـبك جديـد بنـزين         گـذاري بـراي خـودرو       صرفا بر پايه گازسوز، پالك    

سـوز فرسـوده و     سوز، صرفا با تعويض قانونمند پالك يك خودروي سبك بنزين           دوگانه
هاي تحويل گـاز فـشرده و     نقل،توسعه سريع ايستگاهخارج نمودن آن از چرخه حمل و   

هـاي   حـل  عنـوان راه  سوز  بـه    سوز و دوگانه    هاي وارداتي با پايه گاز      كاهش تعرفه خودرو  
  .مدت كاهش مصرف بنزين در كشور استفاده نمود كوتاه

گونه كه در نمودار مربوط به رابطه ميان افزايش قيمت بنزين و مصرف بنـزين               همان
  خواهد است، تقريبا در مدت دو دوره سطح مصرف بنزين به سطح اوليه باز         همشاهده شد 

بنـابراين افـزايش ظرفيـت توليـد و       . گشت و حتي از آن مقـدار فزونـي خواهـد يافـت            
اصالحات مستمر پااليشگاهي با هدف صادرات و رفع نياز داخلـي، اعطـاي مجـوز بـه                 

هـا،    هـا، بيمـه     انـك بخش خـصوصي جهـت واردات و فـروش بنـزين، ملـزم نمـودن ب               
 گمـرك بـراي برقـراري و تكميـل سـريع و              و هاي حمل و نقل هوايي و زميني        شركت

 ارائه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شـهري در           ،هاي الكترونيكي   مطمئن سامانه 
بنـدي شـده، آگـاه سـازي عمـومي در مـورد عوامـل               هـاي واقعـي و زمـان        غالب برنامه 

هـا و    وري دقيق مقررات مربوط به معاينه فني خود       دهنده مصرف سوخت و اجرا      افزايش
عنـوان    شـهري بـه     شـهري و بـرون      گسترش فراگيـر ناوگـان حمـل و نقـل ريلـي درون            

  .      باشند مدت در زمينه كاهش مصرف بنزين مطرح مي مدت و بلند هاي ميان حل راه
ر نكات  ها و تقاضاي بنزين در كشو       با توجه به وجود رابطه مثبت ميان تعداد خودرو        
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گذاران قرار گيردكه در ايـن زمينـه          بايست مورد توجه سياست     قابل توجه ديگري نيز مي    
سوز با سرعت     شود در درجه اول سياست گازسوز نمودن خودروهاي بنزين          پيشنهاد مي 

در اين زمينه الزم است نسبت به تهيه و فراهم نمودن گاز مورد نيـاز               . بيشتري ادامه يابد  
بديهي است  . هاي گازسوز در تمامي ايام سال توجهي خاص شود          جهت استفاده خودرو  

در درجه دوم   . تواند كليات طرح را با شكست روبرو سازد         بروز مشكل در اين زمينه مي     
هاي وارداتي با تكنولوزي بـاال   تواند با تسهيل شرايط الزم جهت ورود اتومبيل         دولت مي 

هـاي    گـروه ،اتخـاذ مقـررات تنبيهي    كه داراي استاندارد مصرف بنـزين پـائين هـستند و            
  . درآمدي باالي كشور را به سمت استفاده از خودروهاي كم مصرف سوق دهد
هـاي الزم   افزايش و بهبود سريع سيستم حمل و نقل عمـومي و توسـعه زيرسـاخت           

ها از يك طرف مي تواند مصرف كننده را به            جهت كاهش ترافيك نظير احداث بزرگراه     
و از طـرف ديگـر بـا كـاهش          كنـد   يل حمل و نقل عمومي تشويق       استفاده بيشتر از وسا   

  .ترافيك در شهرها تا ميزان زيادي از مصرف بنزين بكاهد
ايجاد دولت الكترونيك و فراهم كردن شـرايط الزم جهـت عـدم نيـاز بـه مراجعـه                   

 خواهـد كاسـت     يهاي دولتي به ميزان زيادي از سفرهاي غير ضرور          حضوري در ارگان  
   .دنبال خواهد داشت  بنزين را بهكه كاهش تقاضاي
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