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رونيـ بخـش حمـل و نقـل هسـتند از ا    ژهيـ بـه و رانيدر اقتصاد اييمصرف بااليداراليو گازوئنيبنز

در رشـته  يدو فـرآورده نفتـ  نيـ كـارايي مصـرف ا  ي بخـط ارتقـا يبـرا يجـد داتيـ است تـا تمه يضرور

ود. شدهيشيقصد كنترل مصرف آنها اندآن) به يهاربخشيخصوص حمل و نقل و زمختلف (بهيهاتيفعال

اسـت كـه   ي همـراه نام اثرات بازگشـت ه بيابا دغدغهليو گازوئنيمربوط به بهبود كارايي مصرف بنزحثب

يعـ ي. طبشـود يمـ يخنثـ يابهبود كارايي تـا انـدازه  جهيدر نتليو گازوئنيمصرف بنزهيآن، كاهش اوليط

ليـ و گازوئنيمصـرف بنـز  يسـاز نـه يبهيهـا اسـت يسيباعث ناكارآمديبه اثرات بازگشتيتوجهياست ب

تيـ در سـطح فعال راتييـ تغزانيـ منياثـرات همچنـ  نيـ ايريـ گو انـدازه يخواهد شد. وجود اثرات بازگشـت 

مـورد  موضـوعات ليـ و گازوئنيكـارايي مصـرف بنـز   يدرصـد 10حمل و نقل در اثر بهبود يهاربخشيز

از مـدل  مـدنظر به اهداف لينيبهبود كارايي بر كل اقتصاد، براياثرگذار. با توجه به پيش رو استيبررس

CGE ياجـرا جيشده است. نتايسازهيشب1385ياجتماعيحسابدارسياستفاده از ماتركه بااستفاده شده

بررسـي اثـرات بازگشـتي ناشـي از بهبـود كـارايي مصـرف بنـزين و         «حاضر برگرفته از رساله دكتري با عنوان مقاله -1

است كه در دانشـكده اقتصـاد   » ونقل: رويكرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبهگازوئيل در ايران با تأكيد بر بخش حمل

و اسفنديار جهانگرد و مشـاوره آقـاي دكتـر منـوچهر     دانشگاه عالمه طباطبائي با راهنمايي آقايان دكتر مسعود درخشان 

عسگري انجام شده است.

دانشجوي دكتري اقتصاد نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبائي-2

E-mail: musa_khosroshahi@yahoo.com
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تهدر رشـ ياثـرات بازگشـت  ل،يـ و گازوئنيكارايي مصرف بنزيدرصد10دنبال بهبود ه بدهديمدل نشان م

حمـل و نقـل   «و گازوئيـل در رشـته فعاليـت    نيدر مـورد بنـز  كـه ي طـور ه تلف وجود دارد بمخيهاتيفعال

ني. همچنـ آيـد حاصـل مـي  ياثـرات بازگشـت  نيشـتر يدرصـد ب 21/25و درصـد  45/27با به ترتيب » ياجاده

درصـد  79/13برابر بـا  ليدرصد و در مورد گازوئ95/12ن برابر با يدر مورد بنزيمتوسط كل اثرات بازگشت

بهبـود  جهيدر نت-نيبنزيتقاضاهيدرصد از كاهش اول95/12است كه يمعننيدرصد بد95/12بوده است. 

10بهبـود  جـه يكـه در نت نكتـه قابـل توجـه آن اسـت     شـده اسـت.   يخنثيبا توجه به اثرات بازگشت-كارايي

حمـل و نقـل)   يهاربخشياز زيكيعنوان (بهيليحمل و نقل رل،يو گازوئنيكارايي مصرف بنزيدرصد

درصد) بوده است.4/13(تيدر سطح فعالشيافزانيشتريبيدارا

JEL:C68 �Q41 �Q43 �D61بنديطبقه

كارايي، بخـش  ،يقابل محاسبه، اثرات بازگشتيمدل تعادل عموم: يديكليهاواژه

حمل و نقل

مقدمه-1

خصـوص بنـزين و گازوئيـل داراي    نفتـي بـه  هـاي  امروزه در اقتصاد جهان، فرآورده

ها در بخـش حمـل و   نقش بسيار حائز اهميتي هستند چرا كه عمده كاربرد اين فرآورده

نقل بوده و روشن است كه اين بخش، واسطه بين طرفين عرضه و تقاضاي اقتصاد است 

خصـوص بنـزين و گازوئيـل در    هاي نفتي بـه و همين موضوع بيانگر نقش مهم فرآورده

المللـي  آژانـس بـين  2012شد اقتصادي كشورهاي دنيا است. طبق گزارش ساليانه سال ر

2010هاي نفتي در بخـش حمـل و نقـل در سـال     ، سهم مصرف جهاني فرآورده1انرژي

هـا در بخـش   دهنـده نقـش مهـم ايـن فـرآورده     كـه نشـان  2درصد بوده93رقمي حدود 

حمل و نقل و در كل اقتصاد است.

1- World Energy Outlook (WEO, 2012)
است.هاي مختلف انرژي كشور نيز موجود آمار مشابهي در ترازنامه-2
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عنوان واسطه طرفين عرضـه و تقاضـا داراي نقـش مهمـي در     بهبخش حمل و نقل 

هـاي ايـن بخـش، جـزو     ويژگـي اقتصاد ايران است به طوري كه توجه دقيق و جامع بـه 

رود. خدمات حمل و نقل در هـر چهـار حـوزه    شمار ميالزامات رشد و توسعه كشور به

خصـوص  انرژي آنها بهاي و ريلي متأثر از منبع تأمينحمل و نقل هوايي، دريايي، جاده

هـاي مختلـف   هاي نفتي و به ويژه بنزين و گازوئيـل اسـت. بـا تأمـل در بخـش     فرآورده

شود كه بخـش حمـل و نقـل    وضوح مشاهده مياقتصاد ايران (و حتي اقتصاد جهاني) به

هاي نفتي به ويژه بنزين و گازوئيـل اسـت. بـا وجـود     كننده فرآوردهترين مصرفعمده

هـاي نفتـي مثـل    رفته در راستاي جايگزيني بنزين با ساير فـرآورده هاي صورت گتالش

CNG      همچنان سهم بنزين و حتي گازوئيل در مصـارف سـوخت بخـش حمـل و نقـل ،

ايران باالست و انتظار بر اين است كه سهم اين دو فرآورده مهم نفتي در آينده نيز بـاال  

زين و گازوئيـل در ايـران (بـه    هاي نفتي بـه ويـژه بنـ   . مصرف باالي فرآورده1باقي بماند

ــرف   ــش مص ــدي در بخ ــدات ج ــل)، تمهي ــل و نق ــش حم ــوص در بخ ــن خص ــده اي كنن

سـازد و چنـين تمهيـداتي هـم توسـط دولـت و هـم توسـط         ها را ضـروري مـي  فرآورده

زيست مورد حمايت خواهند بود. اين تمهيدات بايد در جهـت  هاي طرفدار محيطگروه

. تمركـز بـر   2يل در بخش حمل و نقل ايـران باشـد  بهبود كارايي مصرف بنزين و گازوئ

اثـرات  «هاي جديـدي از جملـه   هاي نفتي، نگرانيمسئله بهبود كارايي مصرف فرآورده

را در پي دارد. 4»اثرات معكوس«و 3»بازگشتي

تفكر رايج حاكم بـر اقتصـاد ايـن اسـت كـه بهبـود كـارايي باعـث كـاهش مصـرف انـرژي            

اي در هاي انـرژي بحـث گسـترده   تصاد انرژي و هم در زمينه سياستشود، اما هم در ادبيات اقمي

درصد گازوئيل مصـرفي ايـران در   56درصد بنزين و 99)، بالغ بر 1391(ترازنامه انرژي 1391طبق آمار منتشره در سال -1

درصـد بـوده اسـت كـه بيـانگر آن      78/57و 12/99به ترتيب برابر بـا  1383و نقل  بوده است. اين ارقام در سال بخش حمل 

تغيير چنداني نداشته است.1383-1391و نقل طي دوره ر بخش حمل است كه روند مصرف بنزين و گازوئيل د

هاي نفتي نبوده بلكه در بخش توليـد نيـز ناكـارائي وجـود     كننده فرآوردههاي مصرفوجود ناكارائي مختص بخش-2

دارد كه بايد تمهيدات الزم انديشيده شود.

3- Rebound Effects
4- Backfire Effects
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مورد تأثير واقعي چنين بهبودهايي در كارايي مصرف انرژي وجـود دارد كـه متمركـز بـر مفهـوم      

اثرات بازگشتي است كه در آن، اثرات بـازده انتظـاري ناشـي از بهبـود كـارايي مصـرف انـرژي        

1هـاي اقتصـادي بـه كـاهش در قيمـت مـوثر      سـتم العمـل سي روي شدت انرژي، در نتيجـه عكـس  

اثـرات  شـود.  خدمات انرژي (همزمان با بهبود كارايي مصرف انرژي) متأثر مـي 3)2(قيمت ضمني

دهد كه بهبود كارايي مصرف انرژي، تقاضـا را بـراي انـرژي (مسـتقيم يـا      بازگشتي زماني رخ مي

. اثرات بازگشـتي از آن جهـت   هاي مختلف توليدي و مصرفي افزايش دهدغيرمستقيم) در بخش

اهميت دارد كه باعث كاهش منافع حاصل از بهبـود كـارايي مصـرف انـرژي شـده و حتـي ايـن        

هاي بهبود كارايي انرژي از بين برود.امكان وجود دارد كه اثربخشي سياست

با تكيه بر اين موضوع كه آثار ناشي از بهبود كارايي مصرف بنزين و گازوئيل بايد بـا  

آثار وابستگي متقابل اقتصاد صورت گيرد، مقاله حاضـر در چـارچوب مـدل تعـادل     بررسي

به بررسي وجود يا عدم وجود اثرات بازگشتي، ميزان اثـرات  CGE(4عمومي قابل محاسبه (

درصدي) كارايي مصـرف بنـزين و گازوئيـل بـر متغيـر      10بازگشتي و همچنين آثار بهبود (

پردازد. همچنين اثرات چنين سياستي بـر متغيـر   خلي) ميمهم اقتصاد كالن (توليد ناخالص دا

هاي اين بخش شامل حمـل و  اقتصادي مربوط به بخش حمل و نقل (سطح فعاليت زيربخش

گيرد. اي، هوايي و آبي) مورد ارزيابي قرار مينقل ريلي، جاده

روش كار اينگونه است كه بهبود كارايي مصـرف بنـزين و گازوئيـل بـه صـورت يـك       

سازي روابط مربوط به تأمين مـالي (بـراي   مدلزا در مدل وارد شده و نيازي به برونضريب 

ها نفتي) نيست.بهبود كارايي اين فرآورده

براي نيل به اهداف مقاله ابتدا مروري بر ادبيات موضوع اثرات بازگشتي شـده و بـه   

ر بخـش دوم  برخي مطالعات خارجي و داخلي مرتبط با موضوع مقالـه پرداختـه شـده و د   

تبيـين شــده اسـت. در ادامــه ضـمن بيــان نحـوه محاســبه اثــرات     CGEچـارچوب الگــوي  

1- Effective Price
2- Implicit Price
3- Grepperuda,S. and Rasmussen, I. (2004)
4- Computable General Equilibrium (CGE)
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گيـري  بندي و نتيجـه اند و در پايان جمعتايج مربوط به اجراي مدل تشريح شدهبازگشتي ن

ارائه شده است.

ادبيات موضوع و مطالعات قبلي-2

چه در سـطح كـالن و چـه    بررسي و تحليل اثرات بازگشتي (و همچنين اثرات معكوس) 

خود جلب كـرده اسـت   زيست را بهتوجه اقتصاددانان انرژي و حتي محيط1در سطح بخشي

. تفكـر رايـج   2سـرعت در حـال گسـترش اسـت    اي كه مباحث نظري در اين حوزه بهگونهبه

شـود، امـا در   حاكم بر اقتصاد اين است كه بهبود كارايي باعث كاهش مصـرف انـرژي مـي   

اي در مورد تأثير واقعي چنين بهبودهايي وجود دارد كـه  اد انرژي بحث گستردهادبيات اقتص

هـاي  مربوط به اثرات بازگشتي است. منشأ ايجاد اثرات بازگشتي مربـوط بـه كـاهش قيمـت    

موثر انرژي در نتيجه بهبود كارايي آن از يكسـو و ايجـاد اثـرات جانشـيني و تبـديلي و ... از      

مراتـب  ) مدعي شدند كه وضعيتي بـه 1992، 4(ساندرس3بروكس-سوي ديگر است. خازوم

توانـد بطـور   پذير است و بهبود كارايي مصرف انرژي مـي شديدتر از اثرات بازگشتي امكان

) 1865(5واقعي تقاضا براي انرژي را افزايش دهد كه اين پديده نخستين بار توسـط جـوونز  

.  8است7»ات معكوساثر«و يا 6»پارادوكس جوونز«شناسايي شده و معروف به 

و 9بندي كرد؛ اثرات بازگشـتي مسـتقيم  توان به دو دسته كلي طبقهاثرات بازگشتي را مي

بنـدي بـراي نخسـتين بـار توسـط گرينينـق و       . ايـن نـوع تقسـيم   10اثرات بازگشتي غيرمستقيم

بخش اين آثار در سطح كامالً بديهي است كه اثرگذاري اثرات بازگشتي و اثرات معكوس در سطح بخشي، تسري-1

اقتصاد كالن نيز خواهد بود.

2- Allan, G. et.al. 
3- Khazzoom-Brookes
4- Saunders 
5- Jevons 
6- Jevons Paradox
7- Backfire Effects

يهـا هسـتند امـا در دهـه   يالديمـ 1970و اثرات معكوس مربوط به دهـه  ياثرات بازگشتنهيمطالعات در زمنينخست-8

اند.رفتهقرار گيمورد بررسيتر(و اثرات معكوس) با دامنه گستردهيبحث اثرات بازگشتيبعد

9- Direct Rebound Effects
10- Indirect Rebound Effects
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) ارائه شده است. گرينينق به كمبـود مطالعـات كـاربردي در زمينـه اثـرات      2000همكاران (

. 1تي غيرمستقيم اشاره كرده استبازگش

مطـرح شـده و از آن زمـان    1980اثرات بازگشتي مستقيم، ابتدا توسط خـازوم در سـال   

مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفتـه اسـت حتـي اگـر فـرض شـود كـه بعـد از بهبـود          

كارايي مصرف در مورد نوع خاصي از انرژي، اثر بازگشتي مستقيم وجـود نداشـته باشـد بـا     

شود كاهش مصرف آن نوع انرژي در سـطح كـل   اين حال داليلي وجود دارد كه باعث مي

بينـي شـده اسـت كـه بـه آن اثـرات بازگشـتي        اقتصاد كمتر از ميزاني باشد كه در ابتدا پـيش 

شود.  غيرمستقيم گفته مي

مجموع اثرات بازگشتي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از بهبود كارايي مصرف انـرژي را اثـرات   

منظـور،  نامند كه مقدار آن وابسته به اندازه، ماهيت و نوع بهبـود كـارايي اسـت (   بازگشتي كل مي

است كه عبارتند از:  . اثرات بازگشتي از عناصري تشكيل شده)1389، داود و همكاران

: عبارت است از افزايش در تقاضاي نوع خاصي از انـرژي كـه در نتيجـه    2اثر جانشيني

افزايش كارايي مصرف انـرژي بخـاطر بـازتوزيع درآمـد بـراي خـدمات ايـن نـوع انـرژي،          

تر شده است.  ارزان

: عبـارت اسـت از افـزايش درآمـد در دسـترس در نتيجـه كـاهش قيمـت         3اثر درآمدي

شود.كاالها ميانرژي كه باعث تأثيرگذاري بر مصرف همه

: در ايـن نـوع اثـر،    4پذيري)ستانده، محصول و يا رقابت–اثرات ثانويه (داده

شـود. در نتيجـه   بر ميبهبود كارايي مصرف انرژي باعث كاهش هزينه توليد كاالهاي انرژي

يابد. اين امر، تقاضا براي اين كاالها و به تبع آن تقاضا براي انرژي افزايش مي

كننده قيمتي و مقداري بـراي تسـويه   اقتصاد (اثرات تعديلاثرات گسترده

: اگر بهبود كارايي مصرف انـرژي باعـث   1خصوص در بازارهاي سوخت)به–بازار 

1- Allan, G. etal
2- Substitution Effects
3- Income Effects
4- Secondary Effects (Input – Output Effects)
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كاهش تقاضاي آن شود، قيمت انرژي كاهش يافته و در نتيجه كاهش قيمت انرژي، انـرژي  

بيشتري تقاضا خواهد شد. 

: بهبـود كـارايي و در نتيجـه تغييـرات در تكنولـوژي، پتانسـيلي بـراي تغييـر         2اثرات تبديلي

كنندگان و جايگزيني نهادهاي اجتماعي و بازآرايي ساختار توليدي اسـت. در  ترجيحات مصرف

مورد مقدار عددي اثرات بازگشتي و مفهوم آن سه حالت ممكن وجود دارد كه عبارتند از:  

در ايـن حالـت، كـاهش نهـايي در تقاضـاي      اثرات بازگشتي بيش از صددرصـد: 

انرژي (بدنبال بهبود كارايي مصرف انرژي) منفـي اسـت. بـه عبـارت ديگـر بهبـود كـارايي        

انرژي باعث افزايش مصرف انرژي كه معـروف بـه پـارادوكس جـونز بـوده، شـده اسـت و        

نامند. اصطالحاً اين حالت را اثر معكوس نيز مي

در اين حالت، كاهش نهايي در تقاضـاي  رصد:اثرات بازگشتي بين صفر و صدد

انرژي (به دنبال بهبود كارايي مصرف انرژي) كمتر از ميزان كـاهش انتظـاري اوليـه بـوده و     

حالت رايج در ننايج مطالعات است.  

در اين حالت، كاهش نهايي در تقاضاي انرژي (بدنبال بهبـود  اثرات بازگشتي منفي:

زان كاهش انتظـاري اوليـه اسـت كـه متـداول نبـوده و در       كارايي مصرف انرژي) بيش از مي

3دهد.شرايط خاصي رخ مي

وجود اثرات بازگشتي، از يكسو توأم با مشكالتي است چراكه به دنبال بهبود كـارايي  

گيرنـد. از سـوي ديگـر، وجـود اثـرات      انرژي، روابط حاكم بر اقتصاد تحت تأثير قـرار مـي  

هاي بهبود كارايي انرژي ه مربوط به مفيد بودن سياستبازگشتي همراه با مالحظاتي است ك

است. وجود اثرات بازگشتي باعث تحت تأثير قرار گرفتن (كاهش يافتن) عوايـد حاصـل از   

توانـد اثربخشـي سياسـت بهبـود     شود به طوري كه حتي مـي بهبود كارايي مصرف انرژي مي

شـود  مصرف انرژي، باعث ميكارايي مصرف انرژي را تحت تأثير قرار دهد. بهبود كارايي 

تا هزينه نهايي مربوط به نهاده انرژي كـاهش پيـدا كـرده و در نتيجـه عـاملي بـراي افـزايش        

1- Market Clearing Price and Quantity Adjustments or Economy Wide Effects
2- Transformational Effects
3- Hertwich 
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مراتـب كمتـر از ميـزان    تقاضاي آن شود از اين رو بديهي است كاهش تقاضـاي انـرژي، بـه   

. )1389، منظور و همكارانمورد انتظار باشد (

ـتي پرداختـه    انـدازه مطالعات متعددي وجود دارنـد كـه بـه    انـد. افـرادي   گيـري اثـرات بازگش

) 2005(3)، اسـمال و وندنـدر  2000(2)، گرينينق و همكـاران 1994(1همچون دوفورناد و همكاران

برخـي  انـد.  ) از جمله افرادي هستند كه در مورد اثرات بازگشتي مطالعه كرده1997(4العابدينو زين

هـاي  در چـارچوب مـدل  رسي تأثير بهبود كارايي بـر اقتصـاد   مطالعات خارجي وجود دارند كه به بر

CGEبـه بررسـي   ) در مطالعـه خـود   2007(5لي، مك گرگور، اسويلز و ترنـر آالن، هناند. پرداخته

ـتان پرداختنـد. نتيجـه ايـن مطالعـه       تأثير افزايش كارايي مصرف انرژي بر بخش صنعت كشور انگلس

ـتي   5نشان داد كه در نتيجه بهبود كارايي  درصـدي بـوده   40الـي  30درصدي، شاهد اثـرات بازگش

) در مطالعـه خـود   2009لي، مـك گرگـور، اسـويلز و ترنـر (    هناما اثرات معكوس رخ نداده است. 

ـيط «بررسي كردند  زيسـت و پايـداري   آيا افزايش كارايي مصرف انرژي باعث بهبود در كيفيت مح

داد كـه بهبـود كـارايي مصـرف انـرژي در      نتيجه تحقيـق ايـن گـروه نشـان    6»شود؟اين وضعيت مي

شود. در نتيجه بهبود كارايي، مصـرف انـرژي   هاي توليدي، باعث پيدايش اثرات بازگشتي ميبخش

يابد.  كاهش ميCO2به انتشار GDPافزايش يافته و نسبت 

هـاي  اي وجود ندارد كه به بحث بهبود كارايي مصرف فـرآورده در داخل كشور مطالعه

يك مطالعه داخلي نفتي بنزين و گازوئيل و اثرات بازگشتي ناشي از آن پرداخته باشد و تنها 

منظـور، داود و  به بررسي اثرات بازگشتي مربوط به انرژي الكتريسيته (برق) پرداختـه اسـت.   

درصـدي كـارايي   10يادشده به اين نتيجـه رسـيدند كـه بهبـود     ر مطالعه) د1389همكاران (

شود.درصد اثرات بازگشتي مي2/14مصارف برق به طور متوسط باعث پيدايش 

1- Dufournaud et al.
2- Greening et al.
3- Small and Van Dender
4 Zein-Elabdin
5- Allan, G., Hanley, N., McGregor, P., Swales, K. and Turner, K

شد.قابل محاسبه انجام ياقتصاد اسكاتلند و با استفاده از مدل تعادل عموميمطالعه را برانياشانيا-6
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شناسي تحقيقروش-3

گذاران كشور مشخص است كه همگان بر هاي اقتصاددانان و سياستبا تعمق بر ديدگاه

خصـوص بنـزين و گازوئيـل در اقتصـاد     هـاي نفتـي بـه   پايين بودن كارايي مصرف فـرآورده 

هاي نفتي بنـزين و گازوئيـل   كشور اذعان دارند. بديهي است كارايي پايين مصرف فرآورده

هـاي بـاارزش صـورت پـذيرد بنـابراين هـدف       باعث شده تا استفاده غيربهينه از اين سـوخت 

درصـدي) كـارايي   10(گيـري آن در نتيجـه بهبـود    بررسي وجود اثرات بازگشتي و انـدازه «

است. » هاي مختلف اقتصاد ايرانمصرف بنزين و گازوئيل در رشته فعاليت

همانطور كه گفته شداثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارايي مصرف انـرژي بـه دو دسـته    

هـاي تعـادل   شود از اين رو بكـارگيري مـدل  اثرات بازگشتي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي

گيري اثرات بازگشتي هاي خاصي از اقتصاد هستند) براي اندازهبخشجزئي (كه متمركز بر

گيـري اثـرات   هـا تنهـا تـوأم بـا انـدازه     كننده خواهند بود چراكه اسـتفاده از ايـن مـدل   گمراه

هاي تعادل عمـومي اسـتفاده كـرد تـا عـالوه بـر       بازگشتي مستقيم است.  بنابراين بايد از مدل

زگشتي غيرمستقيم نيـز محاسـبه شـوند. بـا توجـه بـه اينكـه        اثرات بازگشتي مستقيم، اثرات با

گيري اثـرات بازگشـتي تـابعي از سـاختار هـر اقتصـاد اسـت؛ ايـن نكتـه بـا اسـتفاده از            اندازه

هـا را ابـزار بسـيار    تـوان ايـن مـدل   گيـرد و مـي  مد نظر قرار مـي CGEهاي كاليبراسيون مدل

گيري اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارايي مصرف انرژي دانست.مفيدي براي اندازه

مورد استفاده در اين مقاله، فرض شده است اقتصـاد ايـران، اقتصـادي بـاز و     CGEدر مدل 

و CES(1نـوع توابـع كشـش جانشـيني ثابـت (     كوچك بوده و توابع بكار رفته براي مدلسـازي از  

سـال  SAM(2، ماتريس حسـابداري اجتمـاعي (  CGEتيف هستند. پايگاه داده مربوط به مدل لئون

(تهيــه شــده در پژوهشــكده حمــل و نقــل ســابق) اســت. مــاتريس حســابداري اجتمــاعي   1385

) 1سـت كـه در جـدول (   كاال ا12رشته فعاليت و 10شده مورد استفاده در اين مقاله شامل تجميع

كار روسـتايي و  كار شهري، نيروياند. در مقاله حاضر عوامل توليد به سه دسته نيرويآورده شده

بندي شده است.  بندي شده و نهاد خانوار به خانوار شهري و خانوار روستايي طبقهسرمايه تقسيم

1- Constant Elasticity of Substitution (CES)
2- Social Accounting Matrix (SAM) 
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ها و كاالها و خدماتفهرست رشته فعاليت-)1جدول (

)cكاالها و خدمات ()aها (يترشته فعالرديف

محصوالت كشاورزي و ...كشاورزي و ...1

معادنمعادن2

كاالهاي صنايع غذايي و ...صنايع غذايي و ...3

*محصوالت ساير صنايعساير صنايع4

ساختمان و خدمات ساختمانيساختمان و خدمات ساختماني5

خدمات حمل و نقل ريليحمل و نقل ريلي6

ايخدمات حمل و نقل جادهايحمل و نقل جاده7

خدمات حمل و نقل آبيحمل و نقل آبي8

خدمات حمل و نقل هواييحمل و نقل هوايي9

خدماتخدمات10

بنزين-11

گازوئيل-12

.هاي نفتي در قالب محصوالت ساير صنايع قرار دارند* ساير فرآورده

هاي مختلف تشكيل شده است كـه در  مورد استفاده در اين مقاله از بلوكCGEمدل 

ها و معـادالت مربـوط بـه هـر كـدام از آنهـا پرداختـه        ادامه به تشريح هر كدام از اين بلوك

هـا،  هاي مختلف عبارتند از توليد، تجارت خارجي، نهادها (خانوار، شـركت شود. بلوكمي

ي و قيود. بلـوك انـرژي كـه در مقالـه حاضـر بـه طـور        گذاردولت و دنياي خارج)، سرمايه

عنوان زيربلوكي از بلوك توليد است.تري مورد توجه قرار گرفته بهمبسوط

معادالت مربوط به بلوك توليد-3-1

و CESدهنده ساختار سـه اليـه توليـد اسـت كـه در آن از توابـع توليـد        ) نشان1نمودار (

هاي مختلف استفاده شده است.تيف براي برقراري ارتباط بين بخشلئون

اي كـل  هـاي واسـطه  انرژي كـل و نهـاده  –اليه اول: تركيب دو نهاده ارزش افزوده كل 

شوند.ام در اليه اول ميaگيري سطح توليد فعاليت باعث شكل
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اليه دوم: دو وضعيت در اين اليه حاكم است:

است.nتا 1هاي مركب شده كه تركيبي از نهادهاي تجميعاده واسطهگيري نه(الف) شكل

هاي انرژي كـل  افزوده كل كه تركيبي از نهادهارزش-گيري نهاده انرژي كل(ب) شكل

باشد. و ارزش افزوده كل مي

اليه سوم: در اين اليه هم دو وضعيت وجود دارد:

كـار شـهري،   مـل توليـد (نيـروي   گيري ارزش افزوده كل كه تركيبي از عوا(الف) شكل

كار روستايي و سرمايه) است.نيروي

هـاي انـرژي (بنـزين، گازوئيـل و     گيري نهاده انرژي كل كه تركيبي از حامل(ب) شكل

هاي انرژي) است.ساير حامل

ساختار بلوك توليد-)1نمودار (

معادالت مربوط به اليه اول توليد-3-1-1

) است. در 1ام در اليه اول ساختار توليد به صورت رابطه (aتابع توليد مربوط به فعاليت 

نهـاده  QINTAارزش افـزوده كـل و   -عبارت است از نهاده انرژي كل QVAE)،  1رابطه (

اي كل است.واسطه

)1(

[ ( ) ]a a
a a a a a

a

AD QVAE QINTAρ ρα δ δ
ρ

− −= + −
11

امaتوليد فعاليت 

-ارزش افزوده كل 
انرژي كل

ارزش افزوده كل

نيروي كار شهري

نيروي كار روستايي

سرمايه

انرژي كل

بنزين

گازوئيل

ساير حاملهاي انرژي

نهاده واسطه اي كل
1نهاده مركب 

nنهاده مركب 
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ــت    ــود فعالي ــابع س ــازي ت ــا حداكثرس ــه ( aب ــه رابط ــد ب ــه اول 1ام مقي ــرط الزم مرتب )، ش

قيمت PVAEaاي كل و قيمت نهاده واسطهPINTAaآيد كه در آن )) به دست مي2(رابطه(

ام است.aارزش افزوده كل مورد استفاده در فعاليت –نهاده انرژي كل 

)2(

.
a

a a a

a a a

QVAE PINTA

QINTA PVAE

ρδ
δ

+ 
=  − 

1
1

1

ام بـا  aدهنده برابري ارزش كل توليـد فعاليـت   ) مبين تئوري اويلر بوده كه نشان3رابطه (

PADaام اسـت. در ايـن رابطـه    aهاي مورد استفاده توسط فعاليـت  حاصل جمع ارزش نهاده

ام است.aقيمت كل توليد فعاليت 

)3(

. . .a a a a a aD AD PVAE QVAE PINTA QINTA= +

توليدمعادالت مربوط به اليه دوم -3-1-2

ارزش افـزوده  –اي كل و نهاده انـرژي كـل  اليه دوم توليد مربوط به تبيين معادالت نهاده واسطه

اي از تـابع  هـاي واسـطه  اي كل و هر كـدام از نهـاده  كل است. براي مدلسازي رابطه بين نهاده واسطه

,)) استفاده شده كه در آن 4تيف (رابطه (لئون
int
c aα      ـين ضرايب فني مربـوط بـه مـاتريس مبـادالت ب

ام است.aام مورد استفاده در فعاليت cاي نيز مقدار نهاده واسطهQINTc,aبخشي بوده و 

)4(

, , .int
c a c a aQINT QINTAα=

QVAaدهـد كـه   ارزش افـزوده كـل را نشـان مـي    -) تابع توليد نهاده انرژي كل5رابطه (

انرژي كل است.QVEaارزش افزوده كل و 

)5(

[ ( ) ]
vae vae vae
a a a

a

vae vae vae
a a a a aQVAE QVA QVE

ρ ρ ρα δ δ− − += + −
-1

11
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) بـه  6)، شـرط الزم مرتبـه اول بصـورت رابطـه (    5از حداكثرسازي سود مقيد به رابطـه ( 

و PVAa)، 7) آورده شده است. در رابطـه ( 7دست آمده و تئوري اويلر نيز بصورت رابطه (

PEEaشند.بابه ترتيب قيمت ارزش افزوده كل و قيمت كل انرژي مي

)6(

.
vae
a

a

vae
a a a

vae
a a

QVA PEE

QVE PVA

ρδ
δ

+ 
=  

−  

1
1

1
)7(

. . .a a a a a aPVAE QVAE PVA QVA PEE QVE= +

معادالت مربوط به اليه سوم توليد-3-1-3

اليه سوم توليد مربوط به تبيين معـادالت نهـاده انـرژي كـل و نهـاده ارزش افـزوده كـل        

توان در قالب دو زيراليه بيان كرد؛ در زير اليه اول است. معادالت مربوط به اين اليه را مي

تابع توليد ارزش افزوده كل و در زير اليـه دوم تـابع توليـد انـرژي كـل آورده شـده اسـت.        

دهنده رابطه بين ارزش افزوده كل و هر كدام از عوامل توليد اسـت. در ايـن   ) نشان8رابطه (

ام است.aام بكار گرفته شده در فعاليت fعبارت از عامل توليد QFf,aرابطه، 

)8 (

, ,

va
va aava va

a a f a f a
f

QVA QF
ρρα δ − =   

∑
-1

ها بوده كه از برابري هزينه نهايي عوامـل توليـد و   دهنده نسبت بهينه نهاده) نشان9رابطه (

ام fمتوسط پرداختي بـه عامـل توليـد    WFfآيد. در اين رابطه درآمد نهايي توليد به دست مي

است.1شاخص انحراف دستمزدWFDISTدر كل اقتصاد و 

ام بر متوسط پرداختي به عامـل  fام به عامل توليد aبراي محاسبه شاخص انحراف دستمزد، سرانه پرداختي فعاليت -1

اده از ايـن شـاخص آن اسـت كـه هـر كـدام از عوامـل توليـد داراي         شود. دليل اسـتف ام در كل اقتصاد تقسيم ميfتوليد 

كـار در دو رشـته فعاليـت صـنعت و     هـا هسـتند. مـثالً دسـتمزد نيـروي     هاي متفاوتي از هر كدام از رشـته فعاليـت  دريافتي

)1383شود. (عسگري، كشاورزي برابر نيست و اين نابرابري در قالب شاخص انحراف دستمزد نمايش داده مي
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)9(

, , , , ,. . . .
va va
a ava va

f f a a a f a f a f a f a
f

WF WFDIST PVA QVA QF QFρ ρδ δ− − =   
∑

-1
-1

براي تبيين تابع توليد مربوط به نهاده انـرژي كـل اسـتفاده شـده     CESدر زير اليه دوم، از تابع 

هـاي انـرژي   هاي بنـزين، گازوئيـل و سـاير حامـل    ) از نهاده10است. تابع توليد انرژي كل (رابطه 

و ام بـوده aام مورد استفاده در فعاليـت  eحامل انرژي QFEe,a)، 10تشكيل شده است. در رابطه (

eηهاي انرژي است.نيز پارامتري است كه معرف بهبود كارايي مصرف هر كدام از حامل

)10(

, ,. ( . )
ve

ve a
ave ve

a a e a e a
e e

QVE QFE
ρ

ρα δ
η

− 
=  

 
∑

-1

1

هاي انرژي )، تابع تقاضاي هر كدام از حامل10با حداكثرسازي تابع سود مقيد به رابطه (

ام بكـار  eقيمت حامل انرژي PDEe,aآيد. در اين رابطه، ) به دست مي11به صورت رابطه (

نيز قيمت كل نهاده انرژي است. ارزش نهـاده انـرژي كـل    PEEaام بوده و aرفته در فعاليت 

) آورده شده است.12(تئوري اويلر) در رابطه (

)11(

,
,

,

( )
. . . ( )

va ve
a ave

a

ve
e a a

e a a ve
a e a e

PDE
QFE QVE

PEE

ρ ρ
ρα

δ η
 

=  
  

-1
1+1

)12(

, ,. .a a e a e a
e

PEE QVE PDE QFE=∑

معادالت مربوط به بلوك تجارت خارجي-3-2

صـادرات و واردات  معادالت مربوط به بلوك تجارت خارجي شـامل معـادالت مربـوط بـه     

) بـه بـازار داخلـي    XDهستند. در قسمت صادرات، براي الگـو كـردن تخصـيص توليـد داخلـي (     
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)QD) و صادرات (QE از تابع (CET1     استفاده شده كه اين تابع داراي فـرض تبـديلي توليـد هـر

به ترتيـب بيـانگر قيمـت    PEو PD ،PX) 14بخش براي بازار داخلي و خارجي است. در رابطه (

شده هستند.كاالي عرضه شده در داخل، قيمت كاالي صادراتي و قيمت كل كاالي توليد

)13(

. ( ) .
T T T
c c c

c c c c c cXD B QE QEρ ρ ργ γ = + 

1

1-

)14(

. . .c c c c c cPX XD PE QE PD QD= +

آيـد  )، معادله عرضه صادرات به دست مي13) مقيد به رابطه (14با حداكثرسازي رابطه (

است:)15رابطه (كه به صورت 

)15(

.
T
c

c c c

c c c

QE PE

QD PD

ργ
γ

− 
=  
 

1
11-

EXRو PWE) معادله مربـوط بـه قيمـت كـاالي صـادراتي اسـت كـه در آن        16رابطه (

نيز نرخ ماليات بر صـادرات. بـا توجـه بـه     teعبارتند از: قيمت جهاني كاال و نرخ ارز بوده و 

اينكه اقتصاد ايران در مقابل اقتصاد جهاني كوچك است بنابراين قيمت صادرات و نرخ ارز 

پذير بوده اما قيمت جهاني كاالي صادراتي ثابت است.انعطاف

)16(

. . ( )c c c cPE PWE EXR te= 1-

دهـد. در  را نشان مـي 3ي مركببوده و ارزش كاال2) معروف به معادله جذب17رابطه (

قيمـت كـاالي وارداتـي و    PMمقدار كاالي مركب، Xcقيمت كاالي مركب، Pcاين رابطه 

1- Constant Elasticity of Transformation (CET)
2- Absorption Equation
3- Composite Commodity
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QM .مقدار كاالي وارداتي استtq نرخ ماليات بر فروش كااليc ام وsq   نرخ سوبسـيد بـر

ام است.cفروش كاالي 

)17(

. . ( . ) . ( )c c c c c c c cP X PM QM PD QD tq sq= + +1-

هاي جديد مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     در بسياري از تئورييكي از موارد مهمي كه 

1مربوط به جانشيني ناقص بين كاالهاي توليـد داخـل و كاالهـاي وارداتـي اسـت. كـرگمن      

ــپمن1990و 1980، 1979( ــوري 1990(2) و هل ــارچوب تئ ــاال «) در چ ــوع ك ــه تن ــه ب » عالق

توانـد  يك بخش توليدي خـاص مـي  اند كه نتايج آنها داللت بر اين دارد كهمطالعاتي داشته

از يك كاال توليد و صادر و از همان كاال واردات داشته باشد. اين مطلـب مبـين ايـن اسـت     

كننده، در حقيقت مصرف يك كـاالي مركـب و بـه    كه استفاده از يك كاال توسط مصرف

اسـت  عبارت ديگر تلفيقي از توليد داخلي آن كاال و واردات آن كاال است. نكته مهـم ايـن   

تواننـد  كه دو كاالي مشابه توليد شده در داخل و وارداتي به دليل قـانون قيمـت واحـد نمـي    

از اين رو براي تصريح تابع كاالهاي مركب از تـابع  )1387ي، ابانيخجايگزين كامل باشند (

CESشود كه به تابع آرمينگتون معروف است.استفاده مي

)18(

. ( ) .
c c c
c c c

c c c c c cX D QM QDρ ρ ρψ ψ− − = + 

-1

1-

) تـابع تقاضـاي   18) كـه نـوعي تـابع هزينـه اسـت، مقيـد بـه (       17سازي رابطـه ( حداقلبا 

آيد.)) به دست مي19واردات (رابطه (

)19(

.
C
cc c c

c c c

QM PD

QD PM

ρψ
ψ

+ 
=  
 

-1
1

1-

1- Kurgman 
2- Helpman 
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بـه  smو tm) آورده شده است كـه در آن  20ام در قالب رابطه (cقيمت وارداتي كاالي 

نيـز قيمـت جهـاني كـاالي     PWMترتيب نرخ تعرفه وارداتي و نرخ سوبسيد وارداتي بوده و 

ام است.cوارداتي 

)20(

. .( )c c c cPM PWM EXR tm sm= + +1

ها، دولت و دنياي خارج)معادالت مربوط به نهادها (خانوار، شركت-3-3

(خانوارهـاي شـهري و   » خـانوار «معادالت مربوط به بلوك نهادها در قالـب چهـار نهـاد    

شود. خانوارها مالـك  تبيين مي» دنياي خارج«و » دولت«، »هاشركت«خانوارهاي روستايي)، 

كار روستايي و سرمايه بوده و اين عوامل را در مقابل دستمزد و يـا  كار شهري، نيروينيروي

دهنـد بنـابراين يكـي از منـابع درآمـدي      هـا قـرار مـي   تيـار رشـته فعاليـت   اجاره و سود در اخ

بيـانگر  YIFINSD,f)). در ايـن رابطـه،   21خانوارها، درآمـدهاي عوامـل توليـد اسـت (رابطـه (     

سـهم هـر نهـاد از    mmام، fها و دولت) از عامل توليد ام (خانوار، شركتINSDدرآمد نهاد 

خت انتقالي است.پرداtrnsfrام و fدرآمد عامل توليد 

)21(

, , , , ,. (( . . ) . )INSD f INSD f f f a f a ROW f
a

Y IF mm WF WFDIST QF trnsfr EXR= −∑

دهنـده درآمـد   ) نشـان 23) آورده شـده رابطـه (  22هاي انتقالي بين نهادي در رابطـه ( پرداخت

هـاي انتقـالي   كل هر كدام از نهادها است كه شامل درآمـد حاصـل از عوامـل توليـد و پرداخـت     

ميـل نهـايي بـه    MPSبيانگر پرداخت انتقالي بين نهـادي،  TRANS)، 23) و (22است. در روابط (

درآمد نهادهاي داخلي غيردولتي است.YIنرخ ماليات و tinsانداز نهادي، پس

)22(

, '

, ' ' ' '. ( ) . ( ) . )

INSDNG INSDNG

INSDNG INSDNG INSDNG INSDNG INSDNG

TRANS

S MPS tins Y I

=

− −1 1
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)23 (

, , ' , ,
'

.

INSDNG

INSDNG f INSDNG INSDNG INSDNG gov INSDNG ROW
f INSDNG

Y I

Y IF TRANS trnsfr trnsfr EXR

=

+ + +∑ ∑

معادالت مربوط به درآمد و مخـارج خانوارهـا و همچنـين درآمـد و مخـارج دولـت در       

بيـانگر مقـدار   QHc,hاند. در اين روابـط،  ) آورده شده27) و (26)، (25)، (24قالب روابط (

مصـرف  QGcمخـارج دولـت و   EGدرآمد دولـت،  YGام، cام از كاالي hمصرف خانوار 

ام است.cدولت از كاالي 

)24(

, , , , .h h f h gov h enter h ROW
f

Y I Y IF trnsfr trnsfr trnsfr EXR= + + +∑
)25(

,
,

. ( ) . ( ) .c h h h h
c h

c

MPS tins Y I
QH

P

β − −
=

1 1

)26(

entergov

ROWgov
c

ccc
c

ccc

c
ccc

c
ccccc

c
ccccc

f
fgov

INSDNG
INSDNGINSDNG

trnsfr

trnsfrEXRQMPWMEXRsmQEPWEEXRte

QMPWMEXRtmQDPDQMPMsq

QDPDQMPMtqYIFYItinsYG

,

,

,

)(

)(

+

⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅⋅+

⋅⋅⋅+⋅+⋅−

⋅+⋅++⋅=

∑∑

∑∑

∑∑∑

)27(

∑∑ ⋅+=
c

cc
INSDNG

govINSDNG QGPtrnsfrEG ,

گذاري و شاخص قيمتمعادله مربوط به بلوك سرمايه-3-4

مقـدار تقاضـاي   QINVاي اسـت كـه در آن   ) تقاضـا بـراي كاالهـاي سـرمايه    28رابطه (

دهد. گذاري را نشان ميمقدار اوليه سرمايهqinvگذاري و پارامتر سرمايه



149... ليو گازوئنيمصرف بنزيياز بهبود كارايناشياثرات بازگشت

)28(

cc qinvIADJQINV ⋅=

شود (رابطه به صورت تركيبي از قيمت كاالهاي مركب تعريف ميCPIشاخص قيمت 

ام در سبد مصرفي خانوار است.Cكاالي عنوان وزنبهwc)) كه در آن 29(

)29(

∑ ⋅=
c

cc PwCPI

بلوك مربوط به قيود-3-5

گيـري كـارگزاران اقتصـادي بـوده و     معادالت مربوط به ساختار قيود، مستقل از تصـميم 

براي حفظ تعادل اقتصادي مـورد اسـتفاده هسـتند. در ايـن بلـوك، تعـادل بخـش دولتـي از         

جـاري، تعـادل در بـازار    برابري درآمد و مخارج، تعادل بازار خارجي از معادله تراز حساب

گـذاري، تعـادل در بـازار كاالهـاي     انداز با كل سـرمايه كاالها و خدمات از برابري كل پس

مركب از برابري عرضه و تقاضاي كاالهـاي مركـب و نهايتـاً تعـادل بـازار عوامـل توليـد از        

آيد.به دست مي1برابري عرضه و تقاضاي عوامل توليد

بازگشتيگيري اثراتنحوه اندازه-4

) تبيين شد. با توجه به ايـن  11هاي انرژي در قالب رابطه (معادله مربوط به تقاضاي حامل

ام تـابعي از نهـاده تركيبـي    aام در فعاليـت  eرابطه، مشخص است كه تقاضاي حامل انرژي 

ام، قيمت نهاده تركيبي انـرژي  aام مورد استفاده در فعاليت eانرژي كل، قيمت حامل انرژي 

توان اثـر  هاي انرژي مياست. با استفاده از تابع تقاضاي حاملηكل و كارايي حامل انرژي 

هـا  هاي انرژي (بنزين و گازوئيل) را بر تقاضاي اين حاملتغييرات كارايي هر كدام از حامل

كـار  هـا و دسـتمزدها در مـورد بكـارگيري نيـروي     كارگزاران اقتصادي صرفاً بر اساس نياز خود و بـر اسـاس قيمـت   -1

د ندارند از اين رو ضروري است تا برابري عرضه و تقاضـاي عوامـل   گيري كرده و توجهي به عرضه عوامل توليتصميم

توليد وجود داشته باشد.
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هـاي انـرژي (بنـزين و    رف هـر كـدام از حامـل   گيري كرد. بدنبال افزايش كارايي مصاندازه

گازوئيل) به ميزان 
bnz

•

η وgaz

•

ηترتيـب  ها بـه ، درصد تغيير تقاضاي اين حامل
•

abnzQFE و ,
•

agazQFE ,
) 30خواهد بود. با توجه به تعريف اثرات بازگشتي، مقدار آن به صورت رابطه (

شود:گيري مياندازه

)30(

, , , ,
,

( ) /bnz a bnz a bnz a bnz a
bnz a

bnz bnz

QFE QFE QFEQFE
RE

η η

•

• •

   −   = + × + ×       

2 1 1

1 1 100

, , , ,
,

( ) /gaz a gaz a gaz a gaz a
gaz a

gaz gaz

QFE QFE QFEQFE
RE

η η

•

• •

   −   = + × + ×        

2 1 1

1 100= 1 100

توان نسبت مي
•

•

bnz

abnzQFE

η

و ,
•

•

gaz

agazQFE

η

ترتيب كشش تقاضـاي بنـزين نسـبت بـه     را به,

كارايي (كشش كارايي تقاضاي بنزين) و كشش تقاضاي گازوئيل نسبت به كارايي (كشش 

كارايي تقاضـاي گازوئيـل) ناميـده و بـا     
bnzηε و

gazηε     نشـان داد، بنـابراين خـواهيم داشـت

)):31(رابطه (

)31 (

,

,

( )

( )
bnz

gaz

bnz a

gaz a

RE

RE

η

η

ε

ε

= + ×

= + ×

1 100
1 100
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gazηεتوان در مورد اندازه اثرات بازگشـتي  مي

بحث كرد. چنانچه بهبود كارايي مصرف بنزين (گازوئيل) باعث افزايش مصرف آن شـود،  

)آنگاه   )
gaz bnz

η ηε εf f0 شده و ميزان اثرات بازگشـتي بـيش از صددرصـد خواهـد     0

باشـد. چنانچـه بهبـود كـارايي مصـرف بنـزين       دهنده وجود اثرات معكوس مـي بود كه نشان

(گازوئيل) باعث كاهش مصرف آن به ميزاني كمتر از افـزايش در كـارايي مصـرف بنـزين     
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)(گازوئيل) شود، آنگاه  )
gaz bnz

η ηε ε− −p p p p1 0 1 اثرات بازگشـتي  شده و ميزان0

بين صفر تا صددرصد خواهد بود. چنانچه بهبود كـارايي مصـرف بنـزين (گازوئيـل) باعـث      

كاهش مصرف آن به همان ميزان افزايش در كارايي مصرف بنزين (گازوئيل) شود، آنگـاه  

( )
gaz bnz

η ηε ε= − =−1 شده و ميزان اثرات بازگشتي صفر خواهد بود.1

تحليل نتايجوCGEاجراي الگوي -5

هاي تعادل عمومي زا در چارچوب مدلهاي برونمكانيزم انتقال و اثرگذاري شوك

هاي مختلف از طريق مكانيزم بازار قابل محاسبه از طريق بازار است به طوري كه شوك

هـاي  ترين پارامترهايي كه در مدلگذارند. يكي از مهمهاي مختلف تأثير ميبر فعاليت

.  يكـي  1هاي جانشينيگيرد، عبارت است از كششد استفاده قرار ميتعادل عمومي مور

هايي كه در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته مربوط به كشش ترين كششاز مهم

هاي انرژي است كه در سناريوي پايه و با اقتباس از مطالعه خيابـاني  جانشيني بين حامل

است. در 5/0اما به طور متوسط برابر با هاي مختلف متفاوت بوده) براي فعاليت1387(

ها عبارت است از كاليبراسيون برخي پارامترهـاي  ترين گاميكي از مهمCGEهاي مدل

استفاده شـده  1385مدل است كه براي اين منظور از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

ين و درصـدي كـارايي بنـز   10) مقدار اثرات بازگشتي ناشـي از بهبـود   2است. جدول (

هـاي حمـل و نقـل نشـان     خصوص زيربخشهاي مختلف بهگازوئيل را در رشته فعاليت

درصدي كارايي بنزين 10دهد.  براساس اين جدول، اثرات بازگشتي ناشي از بهبود مي

هاي مختلف متفاوت اسـت بـه طـوري كـه بيشـترين اثـرات       و گازوئيل در رشته فعاليت

درصد 45/27با » ايحمل و نقل جاده«ه فعاليت بازگشتي در مورد بنزين مربوط به رشت

بـا  » حمل و نقل ريلي«و كمترين اثرات بازگشتي در مورد بنزين مربوط به رشته فعاليت 

نيز با اثرات بازگشتي به » ساير صنايع«و » خدمات«هاي درصد است. رشته فعاليت07/6

ار دارند. هاي دوم و سوم قردرصد در رتبه9/19و 17/25ترتيب برابر با 

.اندمطالعات اقتباس شدهريمورد استفاده از ساينيجانشيهادر مقاله حاضر كشش-1
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شـود كـه بيشـترين اثـرات بازگشـتي مربـوط بـه رشـته فعاليـت          در مورد گازوئيل مشاهده مي

حمـل  «درصد و كمترين اثرات بازگشتي مربوط به رشته فعاليـت  21/25با » ايحمل و نقل جاده«

نيـز بـا اثـرات    » خـدمات «و ...» كشـاورزي  «هاي درصد است. رشته فعاليت98/6با » و نقل هوايي

هاي دوم و سوم قرار دارنـد. نكتـه حـائز اهميـت     درصد در رتبه23و 84/23ترتيب با زگشتي بهبا

هـا بيشـترين مصـرف    اي كه نسبت به ساير فعاليتاين است كه در رشته فعاليت حمل و نقل جاده

بنزين و گازوئيل را دارد (وابسـتگي بيشـتري بـه ايـن دو فـرآورده نفتـي دارد)، اثـرات بازگشـتي         

شود تا بخشـي از اثـرات بهبـود كـارايي     است. طبيعي است وجود اثرات بازگشتي باعث ميبيشتر

10شـود در نتيجـه بهبـود    بر كاهش تقاضاي بنزين و گازوئيل خنثـي شـود. در كـل مشـاهده مـي     

درصدي كارايي مصرف بنزين و گازوئيل بطور متوسط اثرات بازگشتي مربوط به بنزين برابـر بـا   

درصد است.79/13ت بازگشتي مربوط به گازوئيل برابر با درصد و اثرا95/12

هاي بنزين و گازوئيلاثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارايي مصرف نهاده-)2جدول (

درصد بهبود كارائي10

رشته فعاليت
اثرات بازگشتي 

بنزين (درصد)

كاهش در تقاضاي بنزين 

(درصد)

اثرات بازگشتي 

گازوئيل (درصد)

تقاضاي كاهش در 

گازوئيل (درصد)

11,188,923,847,6كشاورزي و ...

10,05910,768,9معادن

7,589,28,479,2صنايع غذايي و ...

19,9818,088,2ساير صنايع

6,079,412,018,8حمل و نقل ريلي

27,457,325,217,5ايحمل و نقل جاده

7,959,29,59,1حمل و نقل آبي

13,998,66,989,3حمل و نقل هوايي

25,177,5237,7خدمات

12,958,713,798,6متوسط

مأخذ: محاسبات تحقيق
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شـود كـه در نتيجـه بهبـود كـارايي مصـرف       ) مشاهده مـي 2با توجه به اطالعات جدول (

طـوري  ها كاهش تقاضاي اين دو فرآورده صورت گرفته به بنزين و گازوئيل در همه بخش

درصـد و بيشـترين   3/7بـا  » ايحمـل و نقـل جـاده   «كه كمترين كـاهش تقاضـاي بنـزين در    

درصـد بـوده اسـت. در مـورد گازوئيـل نيـز       4/9بـا  » حمـل و نقـل ريلـي   «كاهش تقاضا در 

درصد و بيشترين كـاهش تقاضـا در   5/7با » ايحمل و نقل جاده«كمترين كاهش تقاضا در 

درصـدي كـارايي بنـزين و    10د بوده است. در كل بهبـود  درص3/9با » حمل و نقل هوايي«

6/8درصـد از تقاضـاي بنـزين و    7/8شـود تـا بـه طـور متوسـط      ترتيب باعث ميگازوئيل به

درصد از تقاضاي گازوئيل در كل اقتصاد كاسته شود.

هاي اقتصادي اثرات معكوس نكته مهم ديگر اين است كه در هيچ كدام از رشته فعاليت

شود اين به معناي آن است كه در نتيجه بهبود كارايي مصرف بنزين و گازوئيل نميمشاهده 

دهـد.  هاي اقتصادي افزايش تقاضا بـراي بنـزين و گازوئيـل رخ نمـي    در هيچ كدام از بخش

همچنين در نتيجه اعمال شوك بهبود كارايي، اثرات بازگشتي صـفر و يـا صددرصـدي كـه     

زگشتي هستند، رخ نخواهد داد. حصول اثـر بازگشـتي   هاي حدي در محاسبه اثرات باحالت

درصدي كارايي، تقاضاي بنـزين  10صفر در هر بخش به آن معني است كه در نتيجه بهبود 

درصد كاهش يافته است. حصول اثر بازگشـتي صددرصـد نيـز    10و گازوئيل در آن بخش 

قاضـاي بنـزين و   درصـدي كـارايي، ت  10در هر بخش به معني اين است كه در نتيجه بهبـود  

گازوئيل در بخش مربوطه هيچ تغييري نكرده است.

هاي تعادل عمومي قابل محاسـبه بسـيار   هاي مهم اقتصادي كه در مدليكي از شاخص

هـاي  حائز اهميت بوده و نمايانگر ساختار اقتصاد هر كشوري اس، مقادير مرتبوط به كشـش 

ها تحقيق نسبت به تغيير مقادير كششمختلف است. همواره اين امكان وجود دارد كه نتايج

توانـد نسـبت بـه آن    هايي كه نتايج مقالـه مـي  ترين كششحساسيت داشته باشد. يكي از مهم

هاي انرژي است. بدنبال اجراي مدل بـا در  حساسيت داشته باشد، كشش جانشيني بين حامل
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ت قابـل اعتنـايي   هاي انرژي، تفاونظر گرفتن مقادير مختلف براي كشش جانشيني بين حامل

.1در اندازه اثرات بازگشتي مشاهده نشده است

هـاي  يكي ديگر از نتايج تحقيق مربوط بـه درصـد تغييـرات در سـطح فعاليـت بخـش      

مختلف است اما با توجه به اهميت كاربرد بنزين و گازوئيـل در بخـش حمـل و نقـل، فقـط      

ه درصـد تغييـرات در سـطح    دهند) نشان3اند. جدول (هاي حمل و نقل آورده شدهزيربخش

درصدي در كـارايي مصـرف بنـزين و    10هاي حمل و نقل در نتيجه بهبود فعاليت زيربخش

شود در نتيجه بهبود كارايي مصرف بنـزين و گازوئيـل، حمـل و    گازوئيل است. مشاهده مي

درصد) در سطح فعاليت بـوده  و حمـل و نقـل آبـي     4/13نقل ريلي داراي بيشترين افزايش(

شـود. دو زيـر بخـش    درصد)  در سطح فعاليـت مواجـه مـي   -01/0هش  بسيار ناچيزي(با كا

ديگر نيز از افزايش در سطح فعاليت برخوردار هستند.  

هاي حمل و نقلدرصد تغييرات سطح فعاليت زير بخش-)3جدول(

درصد تغييرات سطح فعاليترشته فعاليت

13,4حمل و نقل ريلي

0,06ايحمل و نقل جاده

-0,01حمل و نقل آبي

0,006حمل و نقل هوايي

تحقيقمأخذ: محاسبات

يكي ديگر از نتايج تحقيق مربوط به درصد تغييـرات در توليـد ناخـالص داخلـي در اثـر      

دهد به دنبال بهبود كارايي درصدي كارايي بنزين و گازوئيل است. نتايج نشان مي10بهبود 

هـاي  ها و در تقاضا بـراي حامـل  در سطح فعاليت بخشمصرف بنزين و گازوئيل و تغييرات 

درصدي در توليد ناخالص داخلي صورت خواهد گرفت.03/0انرژي در مجموع رشد 

هـاي انـرژي (در كنـار بهبـود كـارائي) افـزايش       هاي كنترل مصرف حامليكي از روش

دهـد  يقيمت آنها است. بررسي نحوه اثرگذاري افزايش قيمت انرژي بر مصرف آن نشان مـ 

نتايج مربوط به تحليل حساسيت براي جلوگيري از تعدد صفحات آورده نشده است.-1
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هـاي توليـد   هاي توليدي) باعـث افـزايش هزينـه   عنوان يكي از نهادهافزايش قيمت انرژي (به

كنـد و در نتيجـه   كاالها و خدمات شده و منحني عرضه اقتصاد را به سمت چـپ منتقـل مـي   

هـاي توليـدي در طـرف عرضـه (در     يابد. بديهي است افزايش هزينـه سطح توليد كاهش مي

هـا، متفـاوت بـوده و از    بر بودن فعاليتهاده انرژي) بسته به ميزان انرژينتيجه افزايش قيمت ن

هـاي مختلـف توليـدي بـه يـك انـدازه نخواهـد بـود.         اين نظر كاهش سطح توليد بين بخش

افزايش قيمت انرژي در سوي ديگر باعث انتقال منحني تقاضاي اقتصاد به سمت پايين شـده  

شود. تاثيرپذيري تقاضا از شوك قيمـت انـرژي   و از اين طريق باعث كاهش سطح توليد مي

از طريق اثرات جانشيني و درآمدي است به طوري كه افزايش قيمت انرژي از طريـق تغييـر   

بر شده و قدرت خريـد  هاي نسبي منجر به افزايش قيمت كاالها وخدمات انرژيدادن قيمت

و خـدمات كـاهش   دهد و در نتيجه تقاضا بـراي كـل كاالهـا   كنندگان را كاهش ميمصرف

يابد (اثر درآمدي). از طرف ديگر با افزايش قيمت انرژي، تقاضا براي كاالها و خدمات مي

بر (كـه بـه طـور نسـبي قيمـت      بر كم شده و تقاضا براي كاالها و خدمات كمتر انرژيانرژي

در يابد (اثر جانشيني). بديهي استآنها كاهش يافته يا كمتر افزايش يافته است) افزايش مي

كنند. با توجه به ايـن نكـات، مشـخص    مورد كاالي انرژي اين دو اثر همديگر را تقويت مي

است كه به دنبال افزايش قيمت انرژي، ميـزان مصـرف انـرژي كـاهش پيـدا كـرده و سـطح        

) و 1387يابد. با مقايسه نتايج برخي مطالعات همانند خيابـاني ( ها نيز كاهش ميتوليد فعاليت

اند با نتـايج  ) كه شوك افزايش قيمت انرژي  را بررسي كرده1390كاران (شاهمرادي و هم

شود كه نتايج مطالعات همراستا هستند.  مقاله حاضر، مشاهده مي

گيريبندي و نتيجهجمع-6

هاي نفتي بنزين و گازوئيل داراي نقش مهم و ميزان مصرف بااليي در اقتصـاد ايـران   فرآورده

هـاي  است تا تمهيدات جـدي بـراي ارتقـاي كـارايي در رشـته فعاليـت      هستند از اين رو ضروري 

قصد كنترل مصرف آنها انديشيده شود.  كننده اين دو حامل انرژي بهاقتصادي مصرف
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و نقـل اسـت از ايـن رو    سهم بزرگي از مصرف بنزين و گازوئيل مربوط به بخش حمـل 

يي مصـرف بنـزين و گازوئيـل    بايد تمهيدات در جهتي صورت گيرد كه منجر به بهبود كارا

خصوص حمل و نقل شود. بحث مربوط به بهبود كارايي مصرف بنزين و ها بهدر همه بخش

اي به  نام اثرات بازگشتي است كه طي آن، كاهش اوليه در مصرف گازوئيل توأم با دغدغه

شود.  اي خنثي ميبنزين و گازوئيل در نتيجه بهبود كارايي تا اندازه

درصـدي كـارايي مصـرف بنـزين و     10وجود اثرات بازگشتي در نتيجـه بهبـود   نتايج بررسي

هـاي  گيري اين اثرات و درصد تغييرات در سطح فعاليت هر كـدام از زيـربخش  گازوئيل و اندازه

هـا  دهد كه پس از بهبود كارايي، قيمت موثر اين حاملنشان ميCGEحمل و نقل از طريق مدل 

كاهش يافته و اين كاهش باعث افـزايش القـايي در مصـرف آنهـا شـده اسـت. در مـورد مقـدار         

اثرات بازگشتي مشاهده شد كه در مورد بنزين، بيشترين مقدار اثرات بازگشـتي مربـوط بـه رشـته     

سـاير  «و » خـدمات «هـاي  رشـته فعاليـت  درصـد اسـت.   45/27بـا  » ايحمل و نقـل جـاده  «فعاليت 

هاي دوم و سـوم قـرار دارنـد.    درصد در رتبه9/19و 17/25با اثرات بازگشتي به ترتيب با » صنايع

بـا  » ايحمـل و نقـل جـاده   «در مورد گازوئيل بيشترين اثرات بازگشتي مربـوط بـه رشـته فعاليـت     

ترتيـب بـا   با اثرات بازگشتي به» اتخدم«و ...» كشاورزي «هاي درصد بوده و رشته فعاليت21/25

هاي دوم و سوم قرار دارند.  درصد در رتبه23و 84/23

به دنبال اجراي مدل بـا در نظـر گـرفتن مقـادير مختلـف بـراي كشـش جانشـيني بـين          

هاي انرژي، تفـاوت قابـل اعتنـايي در انـدازه اثـرات بازگشـتي مشـاهده نشـده اسـت.          حامل

رصدي كارايي مصرف بنزين و گازوئيـل، حمـل و نقـل ريلـي     د10همچنين در نتيجه بهبود 

درصـد) در  4/13هـاي حمـل و نقـل) داراي بيشـترين افـزايش(     عنوان يكي از زير بخـش (به

درصـد) در سـطح   -01/0سطح فعاليت بوده  وحمل و نقل آبـي بـا كـاهش بسـيار نـاچيزي(     

ن و گازوئيـل شـاهد   درصدي كارايي مصـرف بنـزي  10شود. در اثر بهبود فعاليت  مواجه مي

درصدي در توليد ناخالص داخلي رخ خواهد داد.  03/0رشد 

گـذاران اقتصـادي كشـور قبـل از هـر      شود سياستبا توجه به نتايج مطالعه حاضر، پيشنهاد مي

هـاي نفتـي بنـزين و گازوئيـل،     ريزي در راستاي ارتقاي سطح كارايي مصرف فرآوردهنوع برنامه



157... ليو گازوئنيمصرف بنزيياز بهبود كارايناشياثرات بازگشت

هـا داشـته باشـند زيـرا جـاي شـكي       ازگشتي ناشي از اجراي اين سياسـت اي به اثرات بتوجه ويژه

هـايي در سـمت تقاضـا همـراه بـوده و ايـن       العمـل هايي بـا عكـس  نيست كه اجراي چنين سياست

هـايي  ها كاسته شود. بديهي است در بخـش امكان وجود دارد كه از درجه اثرگذاري اين سياست

نحوي انجـام گيـرد تـا    هاي بهبود كارايي بهجراي سياستكه اثرات بازگشتي بيشتري دارند، بايد ا

ها به كمترين حد ممكن برسد.اين اثرات و ناكارآمدي در اجراي اين سياست

منابع-7

الف) فارسي

، وزارت نيرو.1391ترازنامه انرژي سال -1

يـك الگـوي تعـادل عمـومي قابـل محاسـبه بـراي ارزيـابي         «)، 1387خياباني، ناصر (-2

، سـال  فصلنامه مطالعات اقتصاد انـرژي ، »هاي انرژي در ايرانش قيمت تمامي حاملافزاي

.16پنجم، شماره 

هـاي  بررسي اثـرات افـزايش قيمـت حامـل    «)، 1390شاهمرادي، اصغر و همكاران (-3

ــران: رويكــرد   ــه نقــدي در اي ــرژي و پرداخــت ياران ــژوهش، »CGEان ــا و فصــلنامه پ ه

.57م، شماره ، سال نوزدههاي اقتصاديسياست

ــوچهر ( -4 ــگري، من ــران  «)، 1383عس ــاربردي اي ــومي ك ــادل عم ــدل تع ــلنامه ، »م فص

.پژوهشنامه اقتصادي

تحليل اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارايي در «)، 1389منظور، داود و همكاران (-5

فصـلنامه مطالعـات اقتصـاد    ، »پذيرمصارف برق در ايران: الگوي تعادل عمومي محاسبه
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